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 زیرساخت های 
ورزش محالت 
تقویت می شود

تخصیص زمین 
رایگان یا قسطی 
برای توریسم 
در ۵۰۰ نقطه

یخچال میرفتاح 
توسط یک 
شرکت معتبر 
مرمت می شود

سرانجام قانون 
انتخابات مجلس 
چه می شود؟
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يادداشت روز
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زمان هم افزایی 
 1- بدبینــی تاریخی عجیبی به فعالیت 
احزاب و نیروهای حزبی در ایران وجود 
دارد و این بدبینی ریشه در وابستگی های 

احزاب اولیه تشکیل شده...

 سگ کشی در همدان ممنوع
3

2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

مهدی غالمی جالل - رئیس  هیأت نظارت بر انتخابات  هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان

آگهی هشتمین دوره انتخابات اعضای 
 هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان

کانون  استقالل  قانونی  نامه الیحه  آئین  ماده یک  اجرای  در 
دوره  انتخابات هشتمین  انجام  منظور  به  دادگستری  وکالی 
انتخابات  هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان 
از کلیه وکالی محترم پایه یک دادگستری عضو این کانون که 
واجد شرایط عضویت )موضوع ماده 4 از قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت( در هیأت مدیره می باشند دعوت می شود که 
از تاریخ 98/3/4 تا 98/3/13 با ارائه کپی شناسنامه، کارت 
ملی و کپی پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عكس که در 
سال جاری گرفته شده با حضور در دفتر این کانون نسبت به 

تكمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 قدرت ا... ولدی   
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان 

فرماندار محترم شهرستان مالیر
 تبریک و تهنیت عرض نموده از درگاه ایزد 

منان مزید توفیقات جنابعالی برای خدمت به 
مردم شریف این شهرستان را در جهت رشد 

و شكوفایی ایران اسالمی مسألت داریم.
مردم شریف این شهرستان را در جهت رشد 

وفایی ایران اسالمی مسألت داریم.كوفایی ایران اسالمی مسألت داریم.كوفایی ایران اسالمی مسألت داریم. كو شكو ش

مدیریت و کارکنان 
شرکت کارخانجات صنعتی مالیر 

تبریک و تقدیر

شرکت فاران شیمی

 جنـاب آقــاي

 سید رسول حسینی  
بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

فرماندار محترم 
شهرستان تویسرکان

 تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات 
 بی شائبه جناب آقای مهندس حبیب مومیوند در زمان تصدی 

تقدیر و تشكر می نماییم.

کانال خبری                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

 مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان 
از کاهش چشمگیر آمار طالق در استان خبر 

داد.
مهرداد نادری فر با اشــاره به کاهش قابل توجه 
آمار طالق در سال گذشــته، گفت: امیدواریم 
با اجــرای طرح و برنامه های پیش بینی شــده 
اعم از راه اندازی بنیــاد صیانت از خانواده در 
شهرستان های مالیر، فامنین و نهاوند، تاسیس 
کلینیک خانواده توســط جهاددانشگاهی در دو 
شهرستان مالیر و همدان و انجام پژوهش ها و 
تحقیقات دقیق، شاهد کاهش چشمگیر طالق 

در استان باشیم.
به گزارش ایســنا، وی در کارگروه تخصصی 
امور فرهنگی و اجتماعی استان همدان با تأکید 
براین که همواره تالش می شــود تا براســاس 
مطالعــات و اقدامات موثر 1۲ دســتگاه عضو 
این کارگروه، شاهد کاهش سالیانه ۴ درصدی 
طالق در اســتان باشــیم، مطرح کــرد: طالق 
همواره یکی از آســیب های اجتماعی اســت 
کــه حذف آن غیرممکن اســت؛ اما می توان با 
تمهیداتی از افزایش و رواج آن در بین زوجین 

جلوگیری کرد.
نادری فر ادامــه داد: از این رو اقدامات خوبی 
بین 1۲ دستگاه عضو به ویژه جهاددانشگاهی و 
بهزیستی به منظور کاهش این آسیب اجتماعی 

صورت گرفته است.
با  امور اجتماعی اســتانداری همدان  مدیرکل 
اشاره به ۳۹۳۹ طالق ثبت شده در سال گذشته، 
بیــان کرد: این آمار درســال ۹۴ عددی بالغ بر 
۴۲۶۵ مــورد بوده که خوشــبختانه با اقدامات 

انجام شده سیر نزولی در پیش داشته است.
وی انجام مشــاوره های پیش از ازدواج برای 
زوجین را الزامی دانســت و خاطرنشان کرد: 
تمامی مشاوره های مربوط به ازدواج و زندگی 
مشــترک رایگان بوده و هیچ مبلغی برای ارائه 

خدمات روانشناسی دریافت نمی شود.
 همــدان رتبه ۱۷ کشــوری در آمار 

طالق را دارد
مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز  از رسیدگی 
و مشــاوره بــه 111 مراجعه کننده بهزیســتی 

به دلیل همسرآزاری در سال گذشته خبر داد.
حمیدرضا الوند با اشــاره به ثبت ۶۴۲ مورد 
تماس با خط اورژانــس اجتماعی)1۲۳( در 
کل اســتان، مطرح کرد: سال گذشته ۲۰ هزار 
تماس در سراسر اســتان با خط های مربوط 
به بهزیســتی ثبت شده اســت؛ از این تعداد 
1۴۸۰ مورد مشــاوره تلفنی ۵ تا 1۵ دقیقه ای 

گرفتند. قرار 
وی با بیان این که براســاس آمارهای موجود، 
ســال گذشــته 1۲۰۰ متقاضی طالق در استان 
برای انجام این کار اقــدام کرده  بودند، گفت: 
یکی از وظایف بهزیســتی، رسیدگی و مداخله 
به اختالفات خانوادگی بــه منظور جلوگیری 
زوجین از انجام طالق است؛ از این رو در سال 
گذشته ۲ هزار مورد اختالف حاد خانوادگی با 

مراجعه و دخالت بهزیستی ختم به خیر شد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همــدان هدف از 
تأســیس خانه های امن ویژه بانوان در ســطح 
استان را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی 
دانست و عنوان کرد: این خانه ها هنگام مراجعه 

شبانه زنان و دختران در معرض آسیب ساخته 
شــده تا بانوان تنها شــب ها با مراجعه به این 
اماکن از آســیب های شدیدتری مصون شوند؛ 
سال گذشــته 1۶۲ زن و دختر به این دسته  از 
خانه ها مراجعه کرده که با تالش های مشاورین 
و نیروهای متخصص مشــغول در این اماکن، 
شــاهد بازگشــت ۵۷ بانو به ســمت خانواده 

بوده ایم.
الوند با بیان این که سال گذشته 111 نفر به علت  
همسرآزاری با سامانه 1۲۳ تماس گرفته بودند، 
تصریــح کرد: هم چنین بر اســاس تماس های 
گرفته شده با سایر خطوط مربوط به بهزیستی، 
به ۲۲۲ نفر از افرادی که مورد خشونت خانگی 
توســط اعضای خانواده به ویژه همسران خود 
قرار گرفته بودند نیز مورد مشاوره مددکاران و 

مشاورین بهزیستی قرار گرفتند.
وی بــا تاکید بر این که همــدان درحال حاضر 
رتبه 1۷ کشــوری در حــوزه ثبت طالق را به 
خود اختصاص داده اســت، عنوان کرد: ۲۵۰ 
دســتگاه اجرایــی در بین 1۲ دســتگاه عضو 
کارگــروه امور اجتماعی و فرهنگی اســتان به 
منظور کاهش آســیب های اجتماعــی به ویژه 
طالق تقسیم شده است؛ کمپین تحکیم خانواده 
و اقدامات و برنامه های پیش بینی شــده در این 
رابطه به گونه ای موثر بــوده که باعث کاهش 

آمار طالق شده است.
وی اعتقاد به باورهای دینی، عرف و هنجارهای 
جامعه را از عمده دالیل موجود آمار کم طالق 
در اســتان دانست و افزود: باید پذیرفت که از 
بین بردن و یا کاهش آسیب های اجتماعی امری 

بسیار زمان بر بوده و نیازمند صبر و برنامه های 
دقیق اســت؛ در ساختار وظایف بهزیستی، 1۰ 
برنامه ســازماندهی شده و ۹ واحد مداخله در 
خانواده به منظور کاهش آسیب های اجتماعی 

تعریف و تعیین شده است.
 آموزش مهارت های زندگی در ســنین 

نوجوانی الزامی است
معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان هم  
برنامه ریزی در مبحث آموزش مهارت زندگی 

و مسائل زندگی زناشویی را الزامی دانست.
مصطفــی آزادبخت با تأکید بــر الزام آموزش 
مهارت زندگی در دوران مجردی، گفت: تمامی 
ادارات باید در ســنینی که مباحث ازدواج در 
بین دختران و پسران جرقه می زند، برنامه جامع 

و کاربردی داشته باشند.
وی با بیان این که متاسفانه دستگاه های اجرایی 
در بحــث آموزش مهارت های زندگی به موقع 
ورود پیــدا نمی کننــد، مطرح کرد: متاســفانه 
معمــوال جامعــه و مســئوالن نیــاز آموزش 
مهارت های زندگی و روابط مناسب زوجین در 

سنین نوجوانی را کتمان می کنند.
آزادبخــت در رابطــه با ســند اجرایی کاهش 
آسیب های اجتماعی به ویژه طالق نیز، تصریح 
کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن این سند جامع 
می توان امید به کاهش مســئله طالق در جامعه 
داشــت؛ اجرای موفقیت آمیز این سند نیازمند 
همکاری و همفکری تمامی 1۲ دستگاه عضو 
این کارگروه از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم 
پزشکی، جهاددانشگاهی و آموزش و پرورش 

است.

رئیس ستاد استهالل دفتر رهبری:

دوشنبه آینده
 ۲۱ رمضان و 

تعطیل رسمی است
 بنابــر اعــالم رئیــس ســتاد اســتهالل 
ــری، روز دوشــنبه ۶خــرداد،  ــر رهب دفت

۲1 رمضــان و تعطیــل رســمی اســت.
براســاس تقویــم ســال 1۳۹۸ آغــاز 
ــنبه 1۶  ــارک رمضــان روز دوش ــاه مب م
ــه  ــا توج ــا ب ــود، ام ــاه ب ــت م اردیبهش
ــاه  ــاه در روز ۲۹ م ــالل م ــه ه ــه اینک ب
ــت ماه  ــا 1۵ اردیبهش ــق ب ــعبان مطاب ش
ســتاد  ســوی  از  نشــد،  رویــت 
ــاه  ــاز م ــه آغ ــد ک ــالم ش ــتهالل اع اس
مبــارک رمضــان از روز سه شــنبه 1۷ 
اردیبهشــت خواهــد بــود و مــاه شــعبان 

ــت. ــل اس ــز ۳۰ روز کام نی
ــارک  ــاه مب ــن اعــالم م ــر اســاس ای ب
ــاه  ــت م ــان از روز 1۷ اردیبهش رمض
آغــاز شــد، امــا بــا توجــه بــه تاخیــر 
ــارک تغییراتــی  در آغــاز ایــن مــاه مب
در تقویــم شمســی ایجــاد شــد و 
ــک روز  ــم ی ــری در تقوی ــخ قم تاری
ــز  ــاس نی ــن اس ــد، برهمی ــا ش جابج
شــب  و  قــدر  شــب های  زمــان 
ــر  ــز تغیی ــی)ع( نی ــام عل ــهادت ام ش
کــرده و یــک روز جابجــا شــده 
از همیــن رو روز شــهادت  اســت، 
امــام علــی)ع( کــه در تقویــم تعطیــل 
ــنبه ۵ خــرداد  رســمی اســت از یکش
ــول  ــرداد موک ــنبه ۶ خ ــه روز دوش ب

ــت. ــده اس ش

پای بانوان رنگین 
به همدان باز شد

 عضو هیأت علمی گروه زیست شناســی دانشگاه بوعلی سینا در رابطه با ورود 
میهمانــان ناخوانده به همدان گفت: بارش باران و وجود ابرهای باران زا می تواند 

یکی از عوامل مهاجرت بانوان رنگین به ایران و به ویژه همدان باشد.
اتابک روحی امینجان در گفت وگو با ایســنا، بیان کرد: این نوع از پروانه ها که در 
این روزها به فراوانی در کشور و استان یافت می شوند، در اصطالح فارسی آن را 

»بانوی رنگین« می نامند که معموالً طغیان آنها کم خطر است.
وی ادامه داد: تمام گونه های پروانه ۴ مرحله تخم ریزی، الرو، شفیره و پروانه بالغ 
دارند که پس از چند بار پوست اندازی به شفیره تبدیل و پس از شفیره یک پروانه 
بالغ می شوند.روحی امینجان با اشاره به اینکه بانوان رنگین، مهاجر هستند، تصریح 
کرد: این نوع از پروانه ها معموالً در دمای باالی 1۵ درجه سانتیگراد زندگی کرده 

و با سرد شدن هوا به مناطق گرم مهاجرت می کنند.
وی در رابطه با تغذیه این نوع پروانه خاطرنشــان کرد: معموالً الرو این خانواده 
از پروانه ها به گیاهانی چون آفتابگردان، ســویا و کلم عالقمند بوده و از این نوع 
گیاهان تغذیه می کنند.این مدرس دانشــگاه اضافه کرد: طی تحقیقات انجام شده 
بانــوان رنگین از بیش از ۳۰۰ نوع تنوع گیاهی در چرخه غذایی خود اســتفاده 

می کنند که می توان به مهمترین آن ها یعنی سویا اشاره کرد.
وی یادآور شــد: با توجه به بارندگی های اخیر و ورود ابرهای باران زا نیز بانوان 
رنگین به دنبال آنها وارد کشــور شــده و در اســتان های پربارش به وفور یافت 
می شــوند چرا که در مناطق پربارش رشد گیاه به خوبی صورت گرفته و چرخه 

غذایی این نوع از پروانه ها و تنوع آن نیز تأمین می شود.
این عضو هیأت علمی دانشــگاه بوعلی ســینا با تأکید بر اینکه وجود این نوع از 
پروانه ها کم خطر اســت، مطرح کرد: در صورت هجوم آنها به مزارع ســویا و یا 
آفتابگردان برای از بین بردن و یا سم پاشی، غروب بهترین زمان است چرا که این 

نوع از پروانه ها در هنگام غروب در یکجا تجمع و آغاز به تولید مثل می کنند.
وی افزود: بانوان رنگین با آغاز گرمای هوا از ســوی اروپا و قاره آفریقا به ایران 

آمده و با پایان فصل گرما به یک منطقه گرمسیر دیگر مهاجرت می کنند.
روحی امینجــان در پایان وجود بانوان رنگین را در اســتان گلســتان که مزارع 
آفتابگردان در آن زیاد بوده و یا اســتان خراسان که در آن سویا کشت می شود را 
خطرناک دانست و گفت: بی توجهی به هجوم پروانه ها به مزارع آفتابگردان، کلم 

و سویا می تواند خسارت زیادی را به دنبال داشته باشد.

طالق در همدان نزولی شده است

معاون دانشگاه علوم پزشکی 
همدان هشدار داد:

40 هزار لیتر 
سوخت زیرخانه 

همدانی ها

رکود همراه با تورم 
در بازار مسکن

سوم خرداد
 روزی به وسعت همه تاریخ ایران

خانه شریفی
میراثی که جدی 
گرفته نمی شود 
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 خانه حاج غالمحسین شریفی واقع در محله جوالن 
و در مجاورت خانه ابراهیم شــرفی قرار گرقته است. 
سبک معماری این خانه »سبک اواخر قاجار « است و بر 

عکس بسیاری از خانه های قدیمی همدان که به خاطر 
تهمیدات اقلیمی کوچک و فشرده هستند بسیار بزرگ و 

با شکوه است و از معدود خانه هایست... 
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  1۸:۴۵

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

یخچال میرفتاح توسط یک شرکت معتبر مرمت می شود
 معــاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مالیر گفت: علت ریزش یخچال میرفتاح 
به صورت علمی در دســت بررسی است و این اثر تاریخی مالیر با یک شرکت معتبر به 

 زودی مرمت می شود.
حسین فارسی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مالیر، با اشاره به 
اینکه اعتبار مرمت بنای یخچال میر فتاح پیش  بینی  شده است، تأکید کرد: مرمت این اثر 

تاریخی باید اصولی و به گونه ای باشد که در سال های آینده مجدد تخریب نشود.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیر با دو بِرند جهانی و ملی که دارد قطعًا 
در تابستان گردشگران و مسافران زیادی را به  سوی خود می کشاند، گفت: با ظرفیت باالي 
که در مالیر به عنوان شــهر ملي منبت وجود دارد، این شهر مي تواند به عنوان شهر جهاني 

منبت نیز مطرح شود.فارســی تأکید کرد: مسافران زیادی در سطح پارک های شهر مالیر 
تردد  و یا اقدام به برپایی چادر می کنند، بنابراین ضروری است نیروی انتظامی گشت های 

ویژه ای در محل اسکان مسافران داشته باشد.
وی با تأکید براینکه بازدید از دســتگاه های اجرایی مرتبط با ســتاد خدمات سفر انجام و 
در پایان ارزیابی صورت می گیرد، اظهارکرد: باید بازرسی ها و نظارت ها در تابستان و در 
ایامی که مسافرین در شهرستان حضور دارد بیشتر شود تا تخلف و یا سوء استفاده ای از 

حضور مسافران صورت نپذیرد.
معاون فرماندار مالیر در ادامه با بیان اینکه براي ملي شــدن منبت مالیر زحمات بســیار 
زیادي کشیده شــده اســت که جاي تقدیر دارد، افزود: در این خصوص جشنواره هاي 
متعددي نیز در شهرســتان برگزارشــده و امسال نیز جشــنواره منبت را با تمام ظرفیت 

شهرســتان خواهیم داشت.فارسي بیان کرد: با ظرفیت باالیي که در مالیر و به عنوان شهر 
ملي منبت وجود دارد، مالیر مي تواند به عنوان شهر جهاني منبت مطرح شود، البته در این 
زمینه مجموعه فرمانداري و نمایندگان شهرســتان مقدمات کار را آغاز کرده اند و کارها 

مرحله  به  مرحله در حال انجام است.
وي خاطرنشــان کرد: شــاخص براي ثبت جهاني مدنظر است که باید این شاخص ها به  

طور کامل در شهر ملي منبت رعایت شود تا بتوانیم این امتیاز ویژه را به دست آوریم.
فارسی با برشمردن این شاخص ها، گفت: بسیاري از این موارد در شهرستان مالیر وجود 
دارد اما باید با توان بیشتري روي آن ها کار انجام شود و یکي از مواردي که الزم است در 
این زمینه انجام بحث اطالع رساني از طرق مختلف است که الزم است در این زمینه کار 

بیشتري صورت گیرد و تمام نیز ادارات پاي کار باشند.

زمان هم افزایی 
 1- بدبینــی تاریخی عجیبی به فعالیت احزاب و نیروهای حزبی 
در ایران وجود دارد و این بدبینی ریشــه در وابستگی های احزاب 
اولیه تشکیل شده در ایران به بیگانگان و ترویج ایدئولوپی های ضد 

دین از سوی آنها دارد. 
ــی  ــی را فعالیت ــت حزب ــا فعالی ــا مدته ــی ت ــه ایران ــع جامع در واق
ضــد دیــن و در راســتای منافــع بیگانــگان مــی دانســت و روشــن 
ــتند  ــه قصــد داش ــنفکرانی ک ــا عملکــرد روش ــگاه ب ــن ن اســت ای
ــده در  ــهور ش ــن مش ــدا و دی ــر خ ــپ منک ــت و چ ــزاب راس اح
ــه  ــگاه ب ــی در ن ــه بزرگ ــد ، ضرب ــج کنن ــران تروی ــان را در ای جه

ــران زد. ــی ای ــه دین ــزاب در جامع اح
۲- انقالب اســالمی بخصوص ســالهای ابتدایی آن را می توان 
ســالهای طالیی احزاب و فعالیتهای حزبی دانســت زیرا بزرگان 
دینی به درســتی راه حفاظت از انقالب نو پا و مردمساالری دینی 
در ایران را فعالیت حزبی می دانســتند و بر این اســاس بود که 
جمله تاریخی شــهید بهشــتی ، حزب معبد من است، در تاریخ 

ماندگار شد.
برغم این بعــد از فعالیتهای خرابکارانه و ایجاد انحراف اعتقادی در 
تشــکیالت ســازمان مجاهدین و حمله های تروریستی به نشست 

احزاب و فعاالن حزبی، باز هم کار تشکیالتی به محاق رفت 
۳- در دوران انقالب زمان هایی مانند دوران اصالحات که اولویت 
بر توســعه سیاســی و جامعه مدنی داده شد، باز هم احزاب فعالیت 
بسیاری داشتند اما بدبینی به فعالیت احزاب و حرکات افراطی برخی 
، شرایط برخورد ســنگین با فعاالن حزبی و پرهزینه شدن این نوع 

فعالیت ها را به دنبال داشت.
برغــم این برخی عالقه مند به کنار کشــیدن نبودند و با تغییر نام و 

مجوز، فعالیت خود را تا امروز ادامه داده اند.
۴-  حــزب در ایران پس از انقالب برغم آنکه می رفت به گونه ای 
عمل کند که نظام حزبی حاکم و احزاب فراگیر در کشــور تشکیل 
شوند اما مشکالت و نبود فرهنگ کار تشکیالتی و کار جمعی باعث 
شــد تا احزاب بر اساس سیستم مشخص حزبی شکل نگرفته و یک 
فعالیت ناقــص و در مواردی من درآوردی را به نام حزب داشــته 

باشند.
در موارد بسیاری این فعالیتها بیشتر دورهمی و مرور خبر است تا بر 

اساس سیستم حزبی باشد.
۵- احزاب در ایران پاســخگو نیستند زیرا ضرورتی به این کار نمی 
بینند، احزاب در ایران معموال در شب انتخابات فعال شده و پس از 

آن تا انتخابات بعدی کرکره را پایین کشیده و می روند.
با ایــن حال دولتهایی مانند دولت تدبیر و امید در راســتای ترویج 
فرهنگ کار حزبی گام های خوبی ماننــد ارائه یارانه احزاب، فعال 

کردن خانه احزاب و سعی در تعامل با احزاب، برداشته است 
۶- در اســتان همــدان کار حزبــی ســخت تــر از هــر جــای دیگــری 
ــار آن  ــت و در کن ــی اس ــردم باق ــی م ــت منف ــرا ذهنی ــت زی اس

ــز شــدیدتر اســت. ــر فعالیتهــای سیاســی نی نظــارت ب
در این شرایط افرادی که فعالیت حزبی می کنند، انسانهایی با هدف 
و اراده هســتند که می دانند راه تنفس در سپهر سیاست مدرن همان 
کار تشــکیالتی یعنی، تربیت در حزب، ارائه برنامه به مردم، شرکت 
در انتخابــات، فعالیت در چارچوب قانــون و باور به ایجاد هر نوع 
تغییر در قدرت بوســیله صندوق رای و پاسخگویی در قبال برنامه 

های ارائه شده است
۷- اینکه در دولت تدبیر و امید خبر برســد که حزبی حامی دولت با 
اســتاندار دعوای لفظی داشته و هر روز جلوه ای از این چالش منتشر 
شود، پسندیده نیست و قطعا این اخبار با رضایت کسانی همراه خواهد 

بود که فعالیت حزبی را بر نمی تابند.
ســال انتخابــات مجلــس، زمــان هــم افزایــی احــزاب و مســئوالن 
بــرای افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات اســت و عکــس آن 
ــردم  ــتر در م ــی بیش ــزب زدگ ــه ح ــن زدن ب ــارق و دام ــی تف یعن

پســندیده نیســت.
قطعــا احــزاب اســتان در انتخابــات ســال ۹۸ بایــد حرفــه ای تــر  
عمــل کننــد و بــه جــای کشــاندن چالــش هــا بــه افــکار عمومــی، 
راه هــای قدرتمنــد شــدن خــود از طریــق صنــدوق رای را دنبــال 

کــرده و در چارچــوب تشــکیالتی حرکــت کننــد.
در ایــن بیــن نقــش مســئوالن در دور کــردن احــزاب از کارهــای 
ــتر  ــاط بیش ــاد نش ــمت ایج ــه س ــا ب ــوق دادن آنه ــوده و س بیه
سیاســی در اســتان بــرای دســتیابی بــه مشــارکتی بــاال در انتخابــات 

ــرورت دارد. ض

1- نصب بنرهای تقدیر و تشکر از برخی نمایندگان در استان در 
حال افزایش است. گویا این بنرها با هماهنگی دفاتر آن نمایندگان 
در ســطح شهرســتان ها نصب می شــود. گفتنی است مصادره 
کارهای دولتی ها به نام نماینده روش مرســوم تبلیغات زودهنگام 
بنری برخی نمایندگان است که معموال با سکوت نمایندگان دولت 

روبرو است.
۲- همدان به سکوی پرتاب پزشکان متخصص تبدیل شده است. 
گویا این پزشکان پس از دستیابی به شهرت به تهران مهاجرت می 
کنند. گفتنی اســت گویا در این روند  مردم همدان نتیجه آزمون و 

خطا متخصصان را تجربه می کنند.
۳- نظارتی بر قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کشور نیست. 
گویــا در برخی دســتگاه ها تعــدادی از بازنشســتگان از جمله 
استانداران بازنشســته دوباره به کار برگشته اند. گفتنی است این 
موضوع با شعار توجه به جوانان و اشتغالزایی برای آنها همخوانی 

ندارد.

رشد و توسعه سیاسی بدون حضور احزاب 
امکان پذیر نیست

 اســتاندار همدان بابیان اینکه رشد و توسعه سیاسی بدون حضور 
احزاب امکان پذیر نیســت، گفت: احزاب نقش کلیدی و محوری در 

توسعه استان همدان ایفا می کنند.
به گزارش مهر، سید سعید شاهرخی در نشست با شورای هماهنگی 
احزاب و تشکل های اصالح طلب استان همدان گفت: رشد و توسعه 
سیاسی بدون حضور احزاب امکان پذیر نیست گفت: اولویت امروز 
کشــور مسئله بهبود معیشــت مردم و اقتصاد است و استان همدان با 
تنظیم ســند راهبردی توسعه و اشتغال اســتان با برنامه ای منسجم به 

سمت توسعه هدفمند حرکت می کند.
وی با بیان اینکه به مردم اســتان همدان عشق می ورزم چراکه در کنار 
آنهــا بودن و خدمت به همدانی ها لذت بخش اســت، افزود: احزاب 
نقش کلیدی و محوری در توسعه استان همدان ایفا می کنند و معتقدم 

پیشرفت و توسعه بدون حضور احزاب امکان پذیر نیست.
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه به دنبال برگزاری انتخابات ســالم 
و امن در سال جاری هســتیم، گفت: امیدواریم با مشارکت گسترده 
مردم شــاهد ورق خوردن برگ دیگری از دموکراسی و مردم ساالری 
دینی در کشــور باشیم. شاهرخی حفظ وحدت و همدلی بین مردم و 
مسئولین در کشور را بســیار مهم و ضروری خواند و گفت: شکافی 

بین ما و احزاب وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان:
شهرداران از تکنولوژیهای نو در بازیافت 

زباله و نخاله های ساختمانی استفاده کنند 
 معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری همــدان در کارگروه 
مدیریت پســماند گفت: دستگاههای ذیربط موظف هستند نسبت به 
ساماندهی پسماند و نخاله های ساختمانی ، بیمارستانی تمهیدات الزم 
را اعمال نمایند عراقی ادامه داد: فرمانداران ، کار گروه مدیریت پسماند 
شهرستانی را با جدیت و به طور منظم برگزار و هماهنگی الزم را در 
این خصوص ایجاد نمایند وی افزود:ســازمان محیط زیست نظارت 
بیشــتری بر مدیریت پســماند اعمال نماید. در این جلسه شهرداری 
همدان گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در سایت زباله ارائه و 

خواستار توسعه اراضی سایت پسماند  شد .

عملیات آزادسازی خرمشهر استراتژی 
جنگ را تغییر داد

 مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان 
گفت: عملیات آزادســازی خرمشــهر با پیروزی هــای بزرگی که 
به همراه داشــت باعث تغییر اســتراتژی جنگ شــد و پایه گذار 

موفقیت های بعدی بود.
به گزارش مهر،  حاج مهدی ظفری در جمع نیروهای نظامی و انتظامی 
شهرســتان نهاوند گفت: همانطور که امام )ره( فرمودند فتح خرمشهر 
فتح ارزش ها بود و باید همواره ســالروز ایــن پیروزی عظیم گرامی 

داشته شود.
وی با اشاره به شرایط پیروزی انقالب اسالمی گفت: انقالب اسالمی 
باعث تغییر در عناصر قدرت در عرصه های جهانی شــد و به همین 

دلیل دشمنان درصدد ضربه زدن به انقالب اسالمی بوده و هستند.
ظفــری افزود: دشــمنان با همــه طراحی ها و با پشــتیبانی از صدام 
می خواســتند انقالب اسالمی را از بین ببرند که با رشادت رزمندگان 

اسالم و یاری خدا ناکام شدند.
وی با اشــاره به سالروز آزادسازی خرمشــهر بیان داشت: نامگذاری 
عملیــات الی بیت المقدس با هدف بــود و این عملیات باعث تغییر 

استراتژی جنگ شد و پیروزی های بعدی را به دنبال داشت.
ظفری گفت: عملیات آزادسازی خرمشهر خسارات بسیار زیاد روحی 

برای صدام و پشتیبان های آنها داشت.
فرمانده ســپاه نهاوند نیز گفت: آزادســازی خرمشــهر زمینه ســاز 
پیروزی های بعدی در دفاع مقدس بود و اهمیت بسیار زیادی داشت.

حسن مرادی اظهار داشت: برای عبور از بحران ها و غلبه بر دشمن باید 
روحیه استکبارستیزی و وحدت خودمان را حفظ کنیم.

مرادی افزود: همانطور که رهبر انقالب نیز فرمودند خرمشــهرها در 
پیش است و باید مانند گذشته با وحدت دشمنان را شکست دهیم.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســینای همدان با انتقاد از محل استقرار پمپ 
بنزین چهــار راه پژوهش اظهار داشــت: ۴۰ 
هزار لیتر ســوخت مخزن این پمپ بنزین زیر 
خانه های مجاور این چهار راه قرار دارد که می 

تواند تهدید امنیتی ایجاد کند.
رشــید حیدری مقدم  روز گذشته در نشست 
اعضای کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایی همدان بیــان کرد: چاه های این منطقه 
حتی تا ۲ خیابان پایین تر متاثر از پمپ بنزین 
بوده و طبق بررســی های صورت گرفته آب 
چاه های مجــاور این پمپ بنزین، مشــتعل 

شدند.
وی اضافه کرد: ۶ ماه زمان برای تعیین تکلیف 
ایــن پمپ بنزین زمان تعیین شــده بود که با 
وجود گذشــت بیش از یکمــاه از اتمام این 
مهلت، موضوع همچنان بالتکلیف مانده است.

فرماندار همدان در پاسخ به مشکل طرح شده 
در این بــاره بیان کرد: پمــپ بنزین چهارراه 
پژوهش شــهر همدان دعــوی بین ۲ گروه از 

مردم است.
حسین افشاری افزود: نهادهای مسئول مجوز 
قانونــی فعالیت به این پمپ بنزیــن داده اند 
بنابراین قوه مجریه نمی تواند نسبت به پلمپ 

و تعطیلی این واحد اقدام کند.
وی یادآوری کرد: دادســتان عمومی و انقالب 
همدان در برهه ای 1۰ روز این پمپ بنزین را 

پلمب کرد اما دوباره فک پلمب کردند.
افشاری بیان کرد: به اهالی ساکن در این منطقه 
عنوان شــد برای پیگیری شکایت باید تامین 
دلیل و طرح دعوی کننــد تا عالوه بر حقوق 

مالکان، حق مردم نیز تامین شود.
 مالحظه کاری در تعیین تکلیف پمپ 

بنزین »پژوهش« 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
همــدان نیــز در این زمینه اظهار داشــت: در 
برخورد با این موضوع مالحظه کاری می شود.

مصطفــی آزادبخــت افزود: برخــی واحدها 
مسئولیت هایی در این باره دارند بنابراین نباید 

حل این موضوع را به مردم محول کنند.
 رشــد 33 درصدی تــب مالت در 

همدان
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
همدان در ادامه با اشــاره به رشد ۳۳ درصدی 
تب مالت در استان، گفت: دامپزشکی در کنترل 
تــب مالت تنها نبوده و ســایر ادارات همانند 
جهادکشاورزی و امور عشایری نیز در کنترل و 

پیشگیری از این بیماری موظف هستند.
مصطفی آزاد بخت ، با تأکید بر اینکه مسئولیت 
سالمت جامعه در دســتان ما مسئوالن است، 

تصریح کرد: متأســفانه برخــی از ارگان هایی 
که در این امر موظف به برخورد هســتند، تا 
کنون عکس العملی از خود نشان نداده اند؛ این 
دسته از ارگان ها برای فرار از مسئولیت خود، 
وظایفشان را به سمت مردم و دستگاه قضایی 

سوق می دهند.
وی با تأکید بر جدیت در بازرسی ها و برخورد 
با واحدهای متخلف، اظهار کرد: سالمت مردم 
باید در اولویت عملکرد تمامی دســتگاه های 
مربوطه صورت گیــرد از این رو باید نظارت 
و برخــورد با واحدهای متخلــف با جدیت 

صورت گیرد.
آزادبخت با بیان اینکه بســیج ملی فشارخون 
اقدام مهمی در کاهش آمار مرگ ومیر اســت، 
عنوان کرد: جدیت در انجام و پیگیری سنجش 
فشارخون می تواند تأثیر بســزایی در کاهش 

مرگ و میر در کشور داشته باشد.
وی با تأکید براینکه تمامی اقالم خوراکی، 
آرایشــی و بهداشــتی باید قبل از ساخت 
هرگونــه تبلیغ برای تأییــد اعتبار و مجوز 
الزم به دانشــگاه علوم پزشــکی ارســال 
شــود، بیان کرد: در حــال حاضر یکی از 
ســالمتی  تهدیدکننده  عوامــل  مهمتریــن 
آبیاری ســبزیجات به وسیله فاضالب هایی 
متعددی  بیماری های  باعث شیوع  که  است 
می شود از این رو مسئوالن مربوطه باید با 
جدیت بیشتری نســبت به رفع این مشکل 

کنند. اقدام 
آزادبخــت با بیان اینکــه دور زدن قوانین در 
جامعه مشــهود اســت، مطرح کرد: مسئوالن 
باید با جدیت از این قانون گریزی ها جلوگیری 

کنند؛ نمونه بــارز ایــن قانون گریزی، وجود 
پمپ بنزین های متخلفی اســت که باید هرچه 
سریع تر بر اساس قوانین با آنها برخورد شود و 
مسئوالن مربوطه با جدیت هرچه تمام تر برای 
پایان رســاندن این خطر شهری پس از ۶ سال 
اقدام کنند به طوریکه باید در آینده ای نزدیک 

شاهد تعطیلی این پمپ بنزین ها باشیم.
از سرطان  باالترین مرگ ناشــی   

زنان در همدان را تکذیب می کنم
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان 
اینکه باالترین مرگ و میر ناشی از سرطان زنان 
در کشور مربوط به همدان نیست گفت: اجازه 
دهیم حرف های تخصصی در فضای تخصصی 
مطرح شود تا افکار عمومی را نگران نکنیم و 

بی اعتمادی ایجاد نشوند.
ســید حبیب ا... موســوی بهاربا اشاره به اینکه 
توجه به سالمت باعث افزایش امید به زندگی 
می شــود افزود: خوشــبختانه بعد از انقالب 
امید به زندگی در کشــور به ۷۶ ســال رسیده 
که امیدوارم طبق ســند چشــم انداز توسعه به 
۸۰ سال برسیم.موسوی بهار یکی از مهمترین 
عامل مرگ و میر در استان را بیماری های قلبی 
ـ عروقی دانســت گفت: حوادث ترافیکی نیز 

باالترین آمار مرگ و میر را شامل می شود.
افزایش شــیوع تــب مالت  آمار   

مکتوب نیست
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان هم 
آمارهای موجود در رابطه با افزایش شیوع تب 

مالت در استان را مکتوب ندانست.
مهــرداد نادری فر با بیان اینکــه یک آمار و یا 
فاکتــور افزایش تب مالت از دید مســئوالن 

پنهان مانده اســت، مطرح کرد: باید مطالعات 
دقیــق تری در این حوزه صــورت گیرد تا با 
تکیه بر نتایج به دســت آمده، برنامه ریزی های 
دقیــق و کاربردی صورت گیــرد؛ تب مالت 
صرفا از طریق لبنیات منتقل نشــده و به حوزه 
جهادکشاورزی و امور عشــایری نیز مربوط 

می شود.
پمپ  فعالیت  قضایــی  پیگیــری   

بنزین های متخلف
وی ارائــه راهکارهــای غیرحقوقی همانند 
تغییــر کاربــری و یــا تغییر محــل فعالیت 
پمپ بنزین ها را عملیاتی ندانســت و افزود: 
مدت هــا قبل تالش شــد تا بــدون کمک 
قضایی با پمپ بنزین هــای متخلف برخورد 
شــود که متأســفانه نتیجه ای حاصل نشــد 
این در حالیســت که مردم از مسئوالن توقع 
رسیدگی و حل مشــکالت را دارند از این 
رو باید با سرعت بیشتری به این واحدهای 

خطرآفرین برخورد شود.
فرماندار شهرستان همدان نیز پیگیری قضایی و 
طرح دعوی را تنها راه موجود برای برخورد با 
پمپ بنزین های متخلف دانست و گفت: مدتی 
قبل به مدت 1۰ روز این پمپ بنزین ها پلمب 
شــدند که با اقدامات و پیگیری های صاحبان 
این واحدها حکم فک پلمب صادر و فعالیت 

مجددشان آغاز شد.
حسین افشاری با اشــاره به خطرآفرین بودن 
فعالیت این پمپ بنزین ها برای سالمت مردم، 
مطرح کرد: ارسال این پرونده به بخش حقوقی 
و قضایی تنها راه حفظ و تأمین سالمت مردم 

است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان هشدار داد:

40 هزار لیتر سوخت زیرخانه همدانی ها

خدمت به خانواده های شهدا مهم ترین 
وظیفه بنیاد است

 مدیــرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران اســتان همدان در 
سومین سفر شهرســتانی خود به شهرستان بهار پس از دیدار 
با چند تن از خانواده های شــهدا و جانبازان از بنیاد شهرستان 

بهار بازدید به عمل آورد.
مدیرکل بنیاد اســتان همــدان در این بازدیــد ضمن آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات به کارکنان  گفت: بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران نهادی مقدس و پاک برای خدمت به مجاهدان است 
خدمت به خانواده های شــهدا مهم تریــن وظایف اصلی بنیاد 

است.
ناصر عارف خاطر نشــان کرد: توجه به  جانبازان، آزادگان و 
خانواده های آن ها حائز اهمیت است و رسیدگی به خانواده های 
شهدا و ایثارگران نیازمند  حوصله و صبر می باشد و رسیدگی 

به مشکالت این خانواده های معظم  همچون جهاد است.

 نماینده ولی فقیه اســتان همدان با بیان 
اینکه جشــنواره کتابخوانی رضوی فرصتی 
برای آشــنایی هرچه بیشــتر بــا فرهنگ و 
اندیشه اسالمی و زندگی اهل بیت)ع( است 
گفــت: متولیان فرهنگــی در برگزاری این 

جشنواره همکاری کنند.
حجــت االســالم حبیــب ا... شــعبانی در 
گفت وگو با فارس بــا اهمیت به برگزاری 
جشــنواره کتابخوانی رضــوی اظهار کرد: 
جشــنواره کتابخوانی رضوی فرصتی برای 
آشــنایی هرچه بیشــتر افراد بــا فرهنگ و 
اندیشه اســالمی و نیز زندگی اهل بیت)ع( 

است.
وی بــا بیان اینکه وجود امــام خوبی ها در 
ایران اســالمی مایه برکت و تحکیم شعائر 
دینی اســت  گفت: شــناخت امام رضا)ع( 
در تعمیق باورهای دینی و فرهنگ رضوی 

امری ضروری و الزم است.
شــعبانی با بیان اینکه مطالعــه کتاب های 
برجســته یکی از راه های ماندگار و اثرگذار 

در شــناخت ائمه اطهار)ع( اســت افزود: 
جشنواره کتابخوانی رضوی فرصت مطالعه 
و تحقیق در زندگی معصومین)ع( و بزرگان 

دین است.
وی با بیان اینکه توجــه ویژه به کودکان از 
نقاط قوت این جشــنواره به شمار می رود 
خاطرنشان کرد: بخش کودکان و برنامه های 
در نظر گرفته شده، مطابق با فطرت کودکان 
و بسترساز دوستی آنها با اهل بیت)ع( است.

نماینده ولی فقیــه همدان از بخش خانواده 
جشــنواره رضوی نیز به عنــوان یک نقطه 
قوت یاد کرد و گفت: دین مبین اسالم دینی 
اجتماعی اســت که بر اجتمــاع  از خانواده 
گرفته تا ارتباط با کشورها تأکید فراوان دارد 
و بر تحکیم ارتباطات و تقویت بنیادهای آن 

به ویژه خانواده حساس است.
وی بیان کرد:  دین عاملی برای ارتباط عمیق 
اعضای خانواده است که شرکت خانوادگی 
در یک جشنواره فرهنگی و دینی با موضوع 
امام رضا)ع( یک نقطه قوت به شمار می رود.

و  پیشــگیری  مدیریــت   سرپرســت 
رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری همــدان 
از افزایــش تعرفــه عــوارض ترخیــص 
ــازهای  ــاخت و س ــده س ــط ش ــوازم ضب ل
غیرمجــاز ســال جــاری در شــهر همــدان 

ــر داد. خب
حســین مردانــی اظهــار داشــت: بــا هــدف 
بازدارندگــی از ســاخت و ســازهای بــدون 
ــه  ــات اینگون ــگیری از تبع ــه و پیش پروان
جمــع  عــوارض  ســازها  و  ســاخت 
ترخیــص  و  انبــارداری  انتقــال،  آوری، 
ــازهای  ــاخت و س ــده س ــط ش ــوازم ضب ل
ــه طــور قابــل مالحظــه ای  غیــر قانونــی ب

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــع  ــگیری و رف ــت پیش ــت مدیری سرپرس
ــا  ــدان ب ــات شــهری شــهرداری هم تخلف
اشــاره بــه تصویــب تعرفــه عــوارض 
ــدان  ســال ۹۸ توســط شــورای شــهر هم
و ابــالغ آن بــه مدیریــت پیشــگیری و 
رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری همــدان 

ــوارض  ــبه ع ــار محاس ــرد: معی ــوان ک عن
ــر اســاس  ــط شــده ب ترخیــص کاالی ضب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــف ص ــوع تخل ن
مردانی به مبالغ مصوب شده در تعرفه سال 
۹۸ اشــاره و عنوان کرد: عوارض هر مورد 
ترخیص لوازم در احداث غیر قانونی طبقه 
فوقانی ۷ میلیون ریال، تعمیرات اساسی غیر 
قانونی و مغایر با پروانــه ۵ میلیون ریال و 
تعمیرات جزئی غیر مجاز یک میلیون ریال 

در نظر گرفته شده است.
وی بــا اعــالم محاســبه و دریافــت دقیــق 
ــد  ــط واح ــاره توس ــورد اش ــوارض م ع
رفــع  و  پیشــگیری  مدیریــت  درآمــد 
تخلفــات شــهری تاکیــد کــرد: بــا هــدف 
بیــت  حقــوق  تضییــع  از  جلوگیــری 
ــات  ــق مصوب ــرای دقی ــزوم اج ــال و ل الم
شــورای شــهر همــدان از اعطــای هرگونــه 
تخفیــف بــه عاملیــن ســاخت و ســازهای 
عمــل  بــه  جلوگیــری  قانونــی  غیــر 

ــد. ــد آم خواه

متولیان فرهنگی در برگزاری جشنواره 
کتابخوانی رضوی کمك کنند

تعرفه عوارض ترخیص لوازم ضبط شده 
ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش یافت

دمای همدان 
به 30 درجه 
می رسد

 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی 
استان همدان از حاکمیت دمای ۳۰ درجه ای 

در ۵ روز آینده خبر داد.
شــهرام حکیمی در گفت وگو با ایســنا، در 
تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به آخرین 
نقشه های هواشناسی و اطالعات ماهواره ای 

تا هفته آینده شاهد جوی آرام در سطح استان 
خواهیم بود.

حکیمــی، عنوان کرد: از امروز انتظار می رود 
دمای روزانه هوا روند افزایشــی داشته باشد 
به طوریکه تا پنج روز آینده در برخی از نقاط 

دمای هوا به ۳۰ درجه خواهد رسید.



C M Y K

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

پنجشنبه  2 خردادماه ماه 1398  شماره 3480

3
مادستـان

 m a d e st a n @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر خبر

اختالف سطح گردنه اسدآباد مرتفع شد
 مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان اسدآباد از ایمن سازی 

محور گردنه این شهرستان با انجام عملیات لکه گیری و آسفالت گرم خبر داد.
ساســان رســتمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در بارش های سیل آسا اوایل 
امســال ۷ نقطه از گردنه اســدآباد دچار رانش های عمیق شد که برای کوتاه مدت 
ایمن ســازی موقت برای مرتفع شدن مشکل  با استفاده از بیس و آسفالت سرد در 
دستور کار قرار گرفت و اکیپ های راهداری این اقدام را به خوبی به انجام دادند.
وی افــزود: در حــال حاضــر بــا اتمــام بارندگــی هــا و بعــد از پایــان بــارش هــا 

عملیــات ایمــن ســازی محــور بــا لکــه گیــری و آســفالت گــرم نیــز انجــام شــد 
ــردد در  ــدارد و ت و دیگــر اختــالف ســطح در ایــن محورخوشــبختانه وجــود  ن

ایــن مســیر کامــال عــادی و روان اســت.
رستمی با اشــاره به اینکه براساس تصمیم شورای فنی در بلندمدت بحث احداث 
تونل گردنه و جابه جایی مســیر با تراشــیدن کوه در دســتور کار قــرار دارد که 
کارمطالعاتی آن در حال انجام اســت، خاطرنشــان کرد: در رانش های اتفاق افتاده 
خوشــبختانه با مراقبت های ویژه انجام شــده راهداری هیچ گونه مشکل ترافیکی 

طی این مدت به وجود نیامد.
.وی یادآورشد: با پیگیری های انجام شده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای 

اســالمی در جدول ۲۰ قانون بودجه احداث گردنه اسدآباد به تصویب رسیده که 
جدول ۲۰ قانون بودجه اجازه همزمان اجرا و مطالعه طرح را به وجود می آورد.

رســتمی در ادامه از وجود ۴11 کیلومتر راه آســفالته در این شهرستان خبر داد و 
گفت: از ۴11 کیلومتر راه آسفالته شهرستان ۳۳ کیلومتر شریانی و مابقی غیرشریانی 
است که در راستای نگهداری این میزان راه از سال ۸۴ نگهداری راه های شریانی بر 

عهده سازمان راهداری و راه های غیرشریانی به استان واگذار شد.
وی با اشــاره به اینکه از ۴11 کیلومتر راه آسفالته سطح شهرستان، ۲۷۰ کیلومتر راه 
آســفالته روستایی است، ادامه داد: در حال حاضر اســدآباد دارای ۲۵ کیلومتر راه 

شوسه روستایی است.

 سگ کشی در همدان ممنوع
   رئیس کمیســیون حقوقی و رســیدگی به شــکایات مردمی 
شورای اسالمی شهر همدان گفت: باید پدیده شوم »سگ کشی« را 
به ســان حیوان آزاری به عنوان حقوق ذاتی و طبیعی آنان در کشور 
و این شــهر، درک و درمان کنیم و عالوه برتقویت و به روز کردن 

قوانیــن، با مهر و احترام با طبیعت و حیوانات برخورد کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر همدان، مریم 
روانبخــش بیان کرد: صرف نظر از مذمــوم بودن آزار حیوانات به 
اشــکال گوناگون، تکرار و تدوام این رونــد، زنگ خطری جدی 
نسبت به وضعیت محیط زیست و حیات حیوانات در ایران و متأثر 
شــدن افکار عمومی و رسانه هاست و موجب طرح مسئولیت های 
حقوقی و بین المللی و عامالن آن، حســب مورد خواهد بود که بر 
لزوم رعایــت حقوق حیوانات و تضمین حفــظ حقوق آنها و نیز 
پیشگیری از تکرار حیوان آزاری و تعقیب مراتب، همراه با »تدوین 

نظام جامع حقوق حیوانات« تأکید می شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه حیوانات، بخشــی از جامعــه طبیعی و 
زیســت محیطی را تشــکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام 
طبیعــت، نقش موثر و غیرقابل انــکاری دارند، افزود: حیوانات به 
مانند انســان ها از حقــوق خاص خویش مانند حــق حیات، حق 
درمــان، حق آرامش، حق زیســت جمعی، حــق پرهیز از هر نوع 
خشــونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات 
وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نســبت 
به آنها یا حقوق آنها، به منزله نقض حقوق آنان محســوب شده و 

ضروری است، زیبنده مسئولیت باشد.
روانبخش با اشاره به شعر معروف سعدی بوستان با عبارت »میازار 
موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است« 
که نشــان از نگاه ادبی و فرهنگی جامعه ایرانی نســبت به حقوق 
حیوانات و ضرورت احترام به حیات آنها و حفظ حقوق حیاتی و 
زیســت محیطی حیوانات و جانداران دارد، اظهار کرد: آموزه های 
دینی و مذهبی و انتســاب »ضامن آهو« بــه حضرت رضا)ع( نیز 

حکایت از مراتب یاد شده دارد.
وی ادامــه داد: شــهرداری ها در آئین نامه هایی مکلف شــده اند از 
پرورش، نگهداري و عبــور دادن حیوان اهلي به صورت پیاده در 
محدوده شهرهاي با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل 
آورند بنابراین نگهداري و گرداندن ســگ در شــهرها ممنوع شده 
اســت اما این ممنوعیت، جواز کشتار آنها را به مانند سگ کشی به 

دست نمی دهد.
بــه گفته روانبخــش، اصل ۴۰ قانون اساســي نیز مقــرر می دارد 
»هیچ کــس نمي تواند اعمال حق خود را وســیله ضرر به غیر و یا 
تجــاوز به منافع عمومي قرار دهد« و اگر ســر و صداي حیوانات 
موجــب بر هم خوردن آرامش همســایه ها و شــهروندان شــود، 
مي توانند در مقــام رفع مزاحمت یا الزام به جبران خســارت، در 
صــورت وقوع آن، برابر ماده یک قانون مســئولیت مدنی و قواعد 

مدنی ضمان آور مربوطه برآید.
وی معتقد اســت: متأســفانه نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و 
وجود خألهــای قانون گذاری و در نتیجه، فقــدان نظام تضمینات 
حقوقی و قانونی موثر و همه جانبه، موجبات سوءاســتفاده هر چه 

بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورد.
وی با تأکید بر اینکه  تمامی شــهروندان و مســئوالن نســبت به 
تخریب و تعرضات مســتمر و وحشتناک به محیط زیست و حیات 
وحش کشــور و به تازگی »ســگ کشی ها«، در راســتای تکلیف 
قانونی، عقلــی و منطقی مقرر در اصل۵۰ قانون اساســی تکلیف  
دارند، اظهار کرد: وزارت کشور و شهرداری ها نیز به مانند سازمان 
حفاظت از محیط زیســت، حســب مورد، در این باره مســئولیت 
داشــته و ضروری است ضمن تعقیب مراتب بر لزوم شفاف سازی 
موضوع و پاســخ به افکار عمومی و جبران خســارات وارده برابر 

موازین حقوقی و قانونی مربوطه، حسب مورد اقدام کنند.
رئیس کمیســیون حقوقی و رســیدگی به شــکایات مردمی شورا 
همچنین معتقد اســت: تکرار فاجعه سگ کشی، زنگ خطری جدی 
بر تخریــب و تعرض مجدد به حیات حیوانات و محیط زیســت 
خواهد بود که بر لزوم پرهیز از آن و استانداردســازی شــیوه های 
نگهداری و مراقبت از حیوانات مربوطه تاکید می شود و ضروری 
اســت »سگ کشی« ممنوع شود و هرگونه حیوان آزاری نیز با جرم 

انگاری مقنن نیز سزاوار مسئولیت و مجازات مربوطه باشد.
روانبخــش عنوان کرد: هرگونه بی توجهــی، بی احترامی و تخریب 
محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه 
از آن و گونه هــای گیاهی و جانوری موجود در آن و بی توجهی به 
حقوق محیط زیســت و حقوق حیوانات، می تواند به معنای نقض 
آشــکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست 
و توهین و تجاوز نســبت به بشــریت و حقوق آنها تلقی گشته و 

مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: ضرورت دارد آموزش و اطالع رســانی مستمر 
بــه منظور احتــرام و رعایت »حقــوق حیوانات و منــع هر گونه 
حیوان آزاری« در ســرفصل اصلی نظام آموزشــی و فرهنگ سازی 
گســترده، مســتمر و همه جانبه برای عموم شهروندان و مسئوالن 
در رســانه ها و مراجع علمی، فرهنگی، مدیریتی و تقنینی کشــور 

قرار گیرد.
روانبخش اظهار کرد: تدوین و تصویب نظام جامع حقوق حیوانات، 
تعامل مســتمر و دو جانبه بین گروه های مردم نهاد و فعاالن محیط 
زیســت و برطرف کردن خالءها و نارســایی های مشهود و متعدد 
موجود در نظام حقوقی و تقنینی مربوط به محیط زیست و حقوق 
حیوانات با اســتفاده از دانش حقوقــی و همچنین ایجاد مدیریتی 
هماهنگ و کارآمد در حوزه های مزبور در راســتای توسعه پایدار 
منطقه و حفاظت از حقوق محیط زیســت، دســتاوردهای غیرقابل 
انکار و مهمی را نســبت به حقوق محیط زیســت و حیوانات، به 

همراه خواهد داشت.

 چاه های تامین آب فامنین جوابگوی 
مصارف نیست

   مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان فامنیــن ضمــن تأکیــد 
بــر اینکــه متاســفانه تولیــد بــا مصــرف آب در فامنیــن همخوانــی 
ــود  ــن می ش ــاز تامی ــورد نی ــه آب م ــی ک ــت: چاه های ــدارد گف ن
بیشــتر از ایــن جوابگــو نیســت و نیــاز اســت کــه یــک چــاه دیگــر 

ــود. ــرداری ش ــدار بهره ب وارد م
ــعابات  ــا انش ــورد ب ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی  ب ــان حاج ایم
غیرمجــاز ادامــه دارد اظهــار کــرد: ســال گذشــته ۲۰۰ فقــره 
انشــعاب غیرمجــاز شناســایی و بــه صــورت توافقــی مجــاز شــد و 

ــت. ــتور کار اس ــز در دس ــال نی امس
وی در گفت وگــو بــا فــارس ، ضمــن تأکیــد بــر اینکــه متاســفانه 
تولیــد بــا مصــرف آب در فامنیــن همخوانــی نــدارد تصریــح کــرد: 
ــن  ــتر از ای ــود بیش ــن می ش ــاز تامی ــورد نی ــه آب م ــی ک چاه های
ــدار  ــاز اســت کــه یــک چــاه دیگــر وارد م جوابگــو نیســت و نی

ــود. ــرداری ش بهره ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــتان فامنی ــالب شهرس ــور آب و فاض ــر ام مدی
اکنــون یــک چــاه آمــاده تزریــق بــه شــبکه اســت افــزود: ایــن چــاه 
ــه حــدود  ــه طــوری ک ــدارد ب ــرداری ن ــار بهره ب ــا اعتب آب دارد ام
ــوز  ــاز دارد و هن ــه شــبکه نی ــرای اتصــال ب ــان ب ــارد توم ۲.۵ میلی

ــری نیســت. خب
ــی آب  ــا قطع ــن ب ــل فامنی ــال های قب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در  ــورت گرفت ــالش ص ــا ت ــد: ب ــادآور ش ــود ی ــه ب ــز مواج نی
انجــام اصالحــات خــط انتقــال و شــیرهای شــبکه ســطح شــهر، 

ــل شــده اســت. ــت فشــار تبدی ــه اف ــی آب ب ــون قطع اکن
ــه  ــن از ۵ حلق ــر فامنی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب حاجی ئ
چــاه تامیــن آب می شــود تصریــح کــرد: چــاه ششــم نیــز حفــاری 
شــده و آمــاده شــده کــه بهره بــرداری از آن نیازمنــد اعتبــار اســت.

ــن کار  ــوان ممک ــر ت ــا حداکث ــا ب ــه چاه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرانه  ــش س ــرف و کاه ــت مص ــا راه مدیری ــزود: تنه ــد اف می کنن
ــتان  ــرانه آب در شهرس ــه س ــوری ک ــه ط ــت ب ــرف آب اس مص
ــد 1۵۰  ــه بای ــی ک ــود دارد در حال ــم وج ــر ه ــا ۲۴۰ لیت ــی ت گاه

ــر باشــد. لیت
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان فامنیــن از کلنگ زنی اجرای 
تصفیه خانه و خط انتقال فاضالب فامنین در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: اجرای شــبکه های دورن شهری فاضالب طی سال های آینده 
انجام خواهد شــد.وی برآورد هزینه اجرای این پروژه را ۲ میلیارد 
تومان دانســت و افزود: مدت زمان اجرای این پروژه آذر ماه امسال 
پیش بینی شده است.حاجی ئی در خصوص افت فشار آب در برخی 
نقاط فامنین از جمله ماماهان نیز اظهار کرد: اســتفاده از آب شرب 
در باغچه ها و احشــام و وجود انشعابات غیرمجاز یکی از دالیل کم 
فشــار بودن آب در شهرستان فامنین اســت.وی با بیان اینکه حجم 
آبدهی منابع در فامنین نســبت به مصرف مردم کمتر اســت افزود: 
این مســئله نیز یکی دیگر از دالیل افت فشار آب در این شهرستان 
اســت.مدیر امور آب و فاضالب شهرستان فامنین با بیان اینکه افت 
فشــار آب شامل همه شهرستان بوده و تنها ماماهان نیست بیان کرد: 
طی ساعاتی از روز مصرف آب باالست و همین نیز در کاهش فشار 

آب بی تاثیر نیست.

شرکت ۲50 نفر از جوانان مالیر 
در اعتکاف رمضان

 مدیر تبلیغات اسالمی مالیر از پیش  بینی شرکت بیش از ۲۵۰ نفر 
از جوانان مالیر در مراسم معنوی اعتکاف رمضان خبر داد.

حجت االسالم حسین گروســی با بیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف 
خلوت با پروردگار و فرصتی مغتنم برای نزدیک شــدن بیشــتر به 
معبود است اظهار کرد: طی ســال های اخیر استقبال جوانان از  این 

مراسم معنوی بی نظیر بوده است.
وی در گفت وگو با  فارس با اشــاره به اینکه در ماه رجب مراســم 
معنوی اعتکاف در ۶ نقطه شهرستان مالیر برگزار می شود و ۴۵۰ نفر 
در این مراسم معنوی شرکت کردند افزود: مراسم معنوی اعتکاف در 

ماه رمضان نیز در شهرستان مالیر برگزار می شود
مدیر اداره تبلیغات اســالمی مالیر با اشــاره به اینکه ثبت نام 
مراســم اعتکاف رمضان از ۲۵ اردیبهشت ماه در اداره تبلیغات 
اســالمی، حوزه علمیه خواهران حضرت زینب)س( و روزهای 
جمعــه در  محل نماز جمعه آغاز شــد افــزود: ثبت نام تا 1۰ 

دارد. ادامه  خردادماه 
وی هزینه ثبت نام برای این مراســم را ۶۰ هزار تومان دانســت و 
گفت: مسجد جامع برای خواهران  و چند مسجد نیز برای  اعتکاف 
برادران پیشــنهاد شده که یکی از این مساجد محل اعتکاف برادران 
دیر ماه رمضان خواهد بودگروســی با بیان اینکه این مراسم معنوی 
اعتــکاف از 11 تا 1۳ خردادماه مصادف بــا در روزهای ۲۶، ۲۷ و 
۲۸ ماه رمضان برگزار می شــود گفت: برگزاری مراسم قرائت قرآن، 
سخنرانی، پاسخگویی به مسائل دینی و شرعی، برنامه های فرهنگی، 
گفتمان  دینی، دعا و اعمال ویژه اعتکاف از جمله برنامه های در نظر 

گرفته شده در اعتکاف امسال است.

بیمه نامه رازی موتورسیكلت به شماره بیمه نامه 
31221۰68/97/۰۰۰۰96 به شماره پالک ۵9۵82/۵11 به شماره موتور 

8۰۰۵33۰ و شماره شاسی c 87۰۰121  12۵ به نام عبدالرضا فتوحی به 
شماره شناسنامه 2234 مفقود گردیده و از درجه عتبار ساقط می باشد.

  مجید بیــات - خبرنگار همدان 
پیام: رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری همدان با ذکر 
این نکته که در دوسال گذشته توسعه 
شــفافیت  الکترونیک،ایجاد  دولــت 
سازمانی و تسهیل در ارائه خدمات را 
در دستور کار قرار دادیم خاطر نشان 
کرد :    این سازمان با هدف ایجاد بانک 
اطالعاتی به منظور استفاده در طراحی 
و برنامه ریزی های شهری شهرداری 
و ارتقاء کیفی و کمی بازدهی سیستم 
های موجود و مــورد نیاز و افزایش 

بهره وری آغاز به کار کرد.  
رضــا عســکری در نشســت خبری 

با اصحاب رســانه با اشــاره به اینکه روند 
روبه گســترش مسایل شــهری، توسعه و 
تنوع امــور مرتبط با شــهرداری ها  عامل 
اصلــی  نیاز مدیریت شــهری به طراحی و 
اجرای سیســتم  یکپارچه برای پاسخگویی 
افزود:اهدافی چون  اســت  شــهروندان  به 
شهرداری الکترونیک در دهه گذشته  محقق 
نشده است و رشد  این سازمان بیش از چند 

سال نیست.
وی  در ادامــه به جایگاه ویژه  شــهرداری 
همــدان  در بیــن دســتگاه هــای اجرایی 
در حــوزه خدمت رســانی اشــاره کرد  و 
گفت: در دو سال گذشــته با حمایت های  
شــهردار محترم همــدان و یــاری هئیت 
مدیره ســازمان،  تالش کرده ایم در مرحله 
اول جایــگاه فناوری اطالعــات را در بین 
مجموعه شهرداری همدان ارتقاء دهیم و با 
استفاده استفاده از دانش مشاوران متخصص 
دانشگاهی و کسب تجربیات کالن شهر های 
موفــق؛ رویه ای مناســب را بــرای نیل به 

اهداف سازمانی در پیش بگیریم.  
عسکری  در ادامه پروژه های تهیه و استقرار 
بودجه  افزارهــای جامع شهرســازی،  نرم 
اعتبارات، مالی وحســابداری، کنترل پروژه 
عمرانی، جامع آماری و سفارشــی ســازی 
پرتال جامع شهرداری همدان،خرید خدمات 
مشاوره در خصوص مشارکت در شبکه فیبر 
نوری، ایجاد مرکز داده پشــتیبان، اســتقرار 
سامانه 1۳۷، اتوماسیون مکاتبات، نرم افزار 
حقوقی، پرتال شــورای اســالمی،نرم افزار 
اتوماسیون مصوبات شورا ،توسعه شبکه فیبر 
نوری و تهیه طرح جامع فناوری اطالعات را 

از اهم برنامه این سازمان برشمرد. 
وی بــا ذکر ایــن نکته که نــرم افزار جامع 
شهرسازی،ســامانه یکپارچه ای اســت که 
تمامــی فرآیندهای مرتبــط در حوزه های 
شهرســازی و درآمد مجموعه شــهرداری 
همدان را تحت پوشش قرار می دهد  اضافه 

کرد : بســتر سازی استقرار ســامانه مذکور 
مثل تجمیــع و ســاماندهی بایگانی مناطق 
شهرداری توسط مدیر ســاماندهی و ایجاد 
آرشــیو الکترونیک در حال انجام اســت و 
در آینده نزدیک استقرار این نرم افزار انجام 

خواهد شد.
عســکری خاطر نشــان کرد: با استقرار فاز 
نخست سامانه جامع شهرسازی، شهروندان 
مــی تواننــد جانمایی و نمایــش موقیعت 
فیزیکــی ملک خود را مشــاهده کرده و در 
ادامه درخواست های خود را پیگیری نمایند 
،همچنین از میزان عوارض نوسازی و نحوه 
محاســبه آن مطلع شــوند و آن را اینترنتی 

پرداخت نمایند. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری همدان  اظهار داشت: در پروژه  
نرم افــزار جامع  بودجه و اعتبارات ،عقد و 
ابالغ قرارداد انجام شــده  و مراحل اجرایی 
اســتقرار ســامانه مذکور هم اکنون در حال 
انجام است.که  اســتقرار این سامانه در ۲۲ 
فاز برای شــهرداری همدان پیش بینی شده 

است .  
عسکری تصریح کرد:در فاز نخست استقرار 
این ســامانه که مراحل اجرایی آن از ابتدای 
ســال جاری آغاز شده اســت، فرآیند های  
پیشــنهاد برنامه و بودجه  تا  تصویب آلبوم 
بودجــه به کلی در قالب این سیســتم و به 
صــورت الکترونیکی انجام مــی گردد و با 
تکمیــل جزء به جزء فاز های این ســامانه 

موارد  دیگر هم در دسترس خواهد بود. 
وی  در ادامه با بیان اینکه نرم افزار  مالی و 
حسابداری یکی دیگر از پروژه های دارای 
اهمیت اســت که عقد و ابالغ قرارداد انجام 
شــده گفت:  مراحل اجرایی استقرار سامانه 
مذکور هــم اکنون در حال انجام اســت و 
معاونت مالی و اقتصــادی، معاونت برنامه 
ریزی و توســعه، مناطق چهارگانه و واحد 
های مرتبط با حوزه مالی مجموعه شهرداری 

همدان را تحت پوشش قرار خواهد داد. 
 رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری همدان گفت: در  نرم افزار کنترل 
پروژه عمرانی نیز  رصد پروژه های عمرانی 
از زمــان تعریف پروژه تــا اقدامات بعدی 
شــامل فرآینده واگــذاری ،جانمایی نقاط 
G و پیگیری  I S جغرافیایی پروژه در بســتر 
مراحل انجام پروژه تا پایان در این نرم افزار 

قابل انجام است. 
عسکری در تشریح خدمات سفارشی سازی 
پرتال جامع شــهرداری بروز بــودن پرتال 
شــهرداری را الزمه ارائه خدمات بهنگام در 
حوزه اخبار،اطالع رســانی و ارائه خدمات 
اینترنتی دانســت و تصریح کــرد: در آینده 
نزدیــک پرتال جامع شــهرداری همدان به 
صــورت دو زبانه و با امکانــات بروز قابل 

بهره برداری برای شهروندان می باشد. 
این مقام مسئول توضیح داد:برای توسعه زیر 
ساخت شبکه مجموعه شهرداری همدان و 
تهیه نقشه اســتفاده از این زیر ساخت برای 
شــهرداری همدان و سایر استفاده کنندگان،  

طــرح نهایــی توســعه فیبــر نوری 
تابستان امسال  شــهرداری همدان در 

ارائه خواهد شد. 
پــروژه  توضیــح  در  عســکری  
ســامانه 1۳۷ گفــت:  نبــود فرآیند 
مناســب و ســاده جهــت ارتبــاط 
شهروندان با شــهرداري،نبود فرآیند 
دریافــت  مناسب)سیســتمی(جهت 
اطــالع  و  شــهروند،ارجاع  نظــر 
حضــوري  مراجعــات  نتیجــه،  از 
شــهروندان بــراي پیگیــري امور و 
ایجاد سفرهای شــهری، نبود  بانک 
اطالعاتي از  مشــکالت شــهر برای 
طبقــه بنــدي و بررســي دقیــق و 
آماري مشــکالت،کاهش احساس تعلق و 
مسئولیت شــهروندان و موارد دیگرسبب 
شــد تا نرم افــزار 1۳۷ بــرای مجموعه 
شــهرداری همدان تهیه و اســتقرار یابد. 
وی به رضایتمنــدی  بیش از۷۰ درصدی 
شــهروندان در حوزه ســامانه 1۳۷ اشاره 
کرد و ادامــه داد:روزانه ۹۰۰ مورد تماس 
با این ســامانه صورت میگیرد که بیشــتر 
ایــن موارد در حوزه آســفالت و خدمات 

شهری است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری همدان گفت:از آنجــا که کلیه 
اقدامات مرتبط با فرآیند های اداره حقوقی 
به صورت دستی انجام می شد، استقرار  نرم 
افزار حقوقــی  در این حوزه یکی از برنامه 

مهم مجموعه شهرداری به شمار می رود. 
 وی ادامه داد:با توجه به نیاز شورای اسالمی 
شهر همدان سامانه مصوبات شورای شهر با 
امکانات مدیریت طرح و لوایح، سازماندهی 
مصوبات،مدیریت عملکرد کمیســیون های 
تخصصی،انتشار مصوبات به صورت آنالین 
و مدیریــت ، پیگیری و نظــارت بر اجرای 
مصوبات  به منظور مکانیزه کردن مصوبات 

در دستور کار قرار گرفت.
این پروژه به صورت سفارشــی و با پوشش 
تمامی نیاز های شورای اسالمی شهر همدان 
با انجــام مقدمات الزم آغــاز و با انتخاب 
پیمانکار در حال انجام اســت. عسکری  در 
خصــوص تهیه طرح جامع فناری اطالعات 
ضمن اشــاره مجدد به خدمات شــهرداری 
خاطر نشان کرد:در تالش هستیم با همکاری 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی همدان و 
بهره گیری از مشاورین دانشگاهی در جهت 
رسیدن به شــهرداری الکترونیک سند طرح 
جامع فناوری اطالعات را تهیه کنیم.در این 
خصوص مکاتباتی با مرکــز پزوهش های 
شورای اسالمی انجام شده است و مقدمات 

تهیه طرح مذکور در حال انجام می باشد. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان  

توسعه دولت الکترونیک،ایجاد شفافیت 
سازمانی و تسهیل در ارائه خدمات است

  یکی از اهالی منطقه چاردولی شهرستان 
اســدآباد به نمایندگــی از ســایر اهالی از 
استاندار همدان خواســت که از این منطقه 
بازدیــد کند و از نزدیک مشــکالت آنها را 

ببیند.
یکــی از اهالی منطقه چاردولی شهرســتان 
اســدآباد اســناد و تصاویــری بــه دفتــر 
خبرگزاری فارس ارســال می کند تا محروم 
بودن این منطقه را اثبات و مشکالتشــان را 
بیــان کند. به تفضیل از مشــکالت مختلف 
قراکند،  روستاهایی چون سیاه گله، سمیران، 
قره بالغ،  کمک علیــا، علی آبــاد، مالولــی، 
ســین غمشــانه و ...  می گویــد. برخی از 
درخواســت هایش منطقی به نظر می آید. از 
خبرگزاری دعــوت می کند تا پــس از ماه 
مبارک رمضان به منطقه سفری داشته باشند 
تا از نزدیک با مسائل آشنا شوند. به گفته او 
فرماندار سابق اسدآباد تاکنون از این منطقه 
مهم ترین درخواستشان  است.  نکرده  بازدید 
حضور شخص استاندار در ۲۴ آبادی منطقه 

چاردولی اسدآباد است.
 به گفتــه او یکی از اهالی منطقه نفوذ غیر قابل 
تصوری دارد که سال هاست بر منطقه حکمرانی 
می کند. این روستایی از وجود کود حیوانی رها 
شده در ورودی یکی از روستاها گالیه دارد که 
باعث ایجاد بوی متعفن و پدیدار شدن حشرات 
که برای سالمتی انسان ها خطرناک هستند، شده 
اســت اما از سوی متولیان عکس العمل مناسب 
صورت نمی گیرد.درخواســت بعدی او سامان 
دادن راه ها و جاده های روســتایی است. به گفته 

این روستایی اهل منطقه چاردولی، تمام جاده های 
اسدآباد که به منطقه چاردولی محدود می شود، 
نامناسب است، از وضعیت نامطلوب کشاورزی 
که باعث مهاجرت روستاییان می شوند، سخن 
گفت و از متولیان امر خواست به درستی ورود 

کرده و کشاورزی را ارتقا دهند.
این روســتایی از خبرنگاران شهرستانی نیز 
گالیه دارد، اما بالفاصله ســخنش را اصالح 
می کنــد و می گویــد: البته خبرنــگاران تا 
اندازه ای کــه می توانند از ما حمایت کنند و 

ما محدودیت های آنها را می دانیم.
داشــتن حداقل یک خانه عالــم برای چند 
روســتای نزدیک به یکدیگر، خواسته دیگر 
این روســتایی اســت. همچنیــن از ویران 
شدن خانه یک پیرمرد ســخن می گوید که 
هیچ ارگانی حتی کمیتــه امداد نیز با وجود 

گزارش های پیاپی اقدامی نمی کند.
او همچنیــن بیــان می کند: بنــای امامزاده 
تاکنون  اما  روستای حسن آباد خراب کردند 
اصالح نشده است.این اهل منطقه چاردولی 

اسدآباد از آغاز فعالیت های انتخاباتی 
نیز گالیه هایی دارد که نامزدها بارها 
قول هایــی دادند، اما پــس از مدتی 

فراموش می شود
.وی بــا تأکید بر اینکه شهرســتان 
ما ســرزمین عالــم بی نظیری چون 
می کند:  بیان  است  سیدجمال الدین 
امروز نســبت به گذشــته پسرفت 
داشتیم و باید این مسأله نیز اصالح 

شود.

درخواست روستايیان از استاندار:

از روستاهای چاردولی بازدید کنید

جامــع  افــزار  نــرم 
نه  ما ســا ، ی ز سا شهر
که  اســت  ای  یکپارچه 
تمامی فرآیندهای مرتبط 
در حوزه های شهرسازی 
مجموعــه  درآمــد  و 
شهرداری همدان را تحت 

پوشش قرار می دهد
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6۲ سازمان مخالف جنگ به کنگره آمریکا 
نامه نوشتند

   مقاومــت در برابر یکه تازی تندروها در آمریکا در حال افزایش 
اســت و در همین ارتباط گروهی از ۶۲ سازمان در نامه سرگشاده ای 
به کنگره آمریکا خواســتار توقف حرکت به سمت جنگ احتمالی با 

ایران شدند.
' ، این ۶۲ ســازمان در نامه خود  'کامن دریمز به گزارش پایگاه خبری 
از کنگره آمریکا خواســته اند که به وظیفه خود مطابق قانون اساسی 
عمــل کند و از اقدام دولــت در راه اندازی یک جنگ بدون مجوز و 

غیرقانونی جلوگیری کند.
در این نامه سرگشاده خاطرنشان شده که تالش برای راه اندازی جنگ 
را عمدتا جان بولتون مشــاور امنیت ملی و مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا به پیش می برند اما خود ترامپ موضع مشخصی ندارد و بنا به 

حال و احوال هر روز موضع متفاوتی اتخاذ می کند.
امضا کنندگان این نامه تاکید کرده اند که اقدامات دولت ترامپ نیازمند 
' رئیس شورای ایرانی  'جمال عبدی واکنشــی از سوی کنگره اســت.
آمریکایی )نایاک( گفــت: ترامپ و جان بولتون در حال بردن آمریکا 
به لبه پرتگاه یک جنگ کامال قابل پیشــگیری هستند. اکنون زمان آن 
اســت که کنگره حرف خود را به عمل تبدیل کند و قانونی تصویب 
کند که مانع اقدام ترامپ و بولتون در آغاز یک جنگ غیرقانونی بشود.

مطابق قانون اساسی آمریکا تنها کنگره اختیار و قدرت اعالم جنگ را 
دارد. اما این حق در طول هفت دهه گذشــته تضعیف شده و روسای 
 ' 'اقدامات پلیس جمهوری از ترفندهایی مانند بازی با کلمات از قبیل 
و سایر ترفندها برای دور زدن کنگره و ورود به جنگ مطابق خواست 

خود استفاده کرده اند.
( ســال ۲۰۰1 در پی حمالت 11  A U MF قانون مجوز اقدام نظامی )
ســپتامبر بیش از ۳۷ بار مورد استفاده جرج دبلیو بوش ، باراک اوباما 
و ترامپ در بیش از 1۴ کشــور جهان قرار گرفته اســت. با این حال 
این احســاس وجود دارد که کنگره در نهایت آماده است تا وظایف 
خود را جدی بگیرد.در همین حال دولت ترامپ روز ســه شــنبه در 
یک جلسه توجیهی توسط پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع در 
کنگره تالش کرد تا به اعضای کنگره بگوید که تهدید ناشــی از ایران 

فعال کاهش یافته است.

خجسته:
  دولت مصوبه افزایش حقوق کارمندان را 

اجرا نمی کند
 نماینــده مــردم همــدان در 
مجلس گفت: با گذشــت ۲ ماه 
از سال متاســفانه دولت مصوبه 
مجلــس در زمینه افزایش حقوق 
کارکنان دولت را عملیاتی نکرده 
است که هیأت رئیسه مجلس باید 
در این زمینه ورود کند.به گزارش 
مهر، امیر خجسته با انتقاد ازعدم 
اجــرای مصوبــه افزایش حقوق 
کارکنان دولت اظهار داشــت: متاســفانه این مصوبه با گذشت دو ماه 
از ســال عملیاتی نشده اســت.وی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری 
از کاالها افزایش قیمت داشــته اند و قیمت کاغذ ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد 
افزایش یافته است، چرا حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش 

نیافته است؟
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: الزم اســت هیأت رئیسه 
مجلس بحث حقوق کارکنان دولت را هر چه ســریعتر تعیین تکلیف 
کند تا دولت ملزم به اجرای آن شود.خجســته بیان کرد: همچنین 1۴ 
میلیارد دالر دولت برای توزیع کاالهای اساســی اختصاص داده است 
که باید به نحوی مدیریت شــود که به دست مردم برسد نه آنکه مثل 

سال گذشته به خارج از کشور برود.
علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این سئوال 
گفت: هیأت رئیســه مجلس منتظر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه 

درباره میزان اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت است.

CF و پالرمو همچنان در دستور  T جنیدی: 
کار مجمع قرار دارد

   معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دو الیحه از لوایح چها گانه 
CFهمچنان در  T تصویب شده و دو الیحه الحاق به معاهده پالرمو و 

دستور کار مجمع قرار دارد.
به گزارش ایســنا، لعیا جنیدی در پاسخ به این سوال که روند بررسی 
لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؛ اظهار 
کرد: از لوایح چهارگانه دو مــوردش اصالح و تصویب  و آیین نامه 
هایش هم تصویب شــد .وی ادامه داد: دو الیحه مربوط به الحاق به 
CF همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. T معاهده های پالرمو و 

جنیدی در پاســخ به خبرنگاری که خاطرنشــان کرد یکی از اعضای 
CF و پالرمو از دستور کار  T مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفته 
مجمع خارج شــده است؛ تصریح کرد: اوال این گفته تلویحی است و 
صریح نیست؛ ثانیا اصال عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع 

ارسال می شود  باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.
وی ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت 

نظام  باید به این موضوع رسیدگی کند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت  ایران  
F گفت: بر اساس دو قانونی که قبال تصویب شده یعنی  A T F از سوی 
قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم های حقوقی برقرارشده است. دو 
الیحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر 

تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند.

از آزادی مطبوعات حمایت می کنیم
 رئیس قوه قضائیه گفت: امروز مقابله با پروژه ناامیدســازی دشمن، نیازمند 

اقدام و عمل همه مسئوالن و امیدآفرینی رسانه هاست.
به گزارش ایسنا، آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در دیدار مدیران مسئول خبرگزاری ها، 
روزنامه ها، نشریات و پایگاه های خبری،  حفظ آزادی رسانه و مطبوعات را در گرو 
رعایت خط قرمزهای قانونی دانست و افزود: این از برکات انقالب اسالمی و خون 
شهداست که امروز از موهبت آزادی بیان، قلم، تفکر و اندیشه برخورداریم. ما نیز 
خود را موظف به حمایت از آزادی ها از جمله آزادی مطبوعات و رسانه ها می دانیم 

و معتقدیم این امر به نفع کشور و مردم عزیزمان است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز دشمن در مقابل ما صف آرایی کرده است. 
همانگونه که دولت و مجلس در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارند، دســتگاه 

قضائی و رسانه ها نیز باید نقش خود را به درستی ایفا کنند. 

الیحه ساماندهی بهبود محیط کار در هیأت دولت 
تصویب شد

 رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: الیحه ســاماندهی بهبود محیط کار برای 
سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری های داخلی، خارجی و سرعت بخشیدن به کار 

مردم در جلسه امروز هیأت دولت تصویب شد.
محمود واعظی در افزود: بررسی بهبود محیط کار در جلسه  هیأت دولت در دستور 
کار قرار داشت، این مصوبه در این راستاست که اگر شرکتی بخواهد تاسیس شود یا 
مجوزی گرفته شود، مردم و شرکت ها و کسانی که می خواهند، می توانند سرمایه 
گذاری کنند.وی افزود: بر این اساس دیگر افراد از این وزارتخانه به آن وزارتخانه 
و از این دستگاه به آن دستگاه نمی روند، با این مصوبه می توانیم به کارها سرعت 
بخشیم.وی ادامه داد: باید به گونه ای پیش برویم که همه اقدامات به نوعی از طریق 

فضای مجازی بر روی سیستم انجام شود.

جنگ میان آمریکا و ایران تمام منطقه را 
به آتش می کشد

 وزیر خارجه آلمان بر تداوم تالش برای دســتیابی به راهکار دیپلماتیک برای 
برطرف کردن اختالف ها با ایران در زمینه برنامه هســته ای و نفوذ تهران در منطقه 
تاکید کردبه گزارش ایلنا ، »هایکو مــاس« وزیر امورخارجه آلمان درباره افزایش 
تنش میان ایران و  آمریکا گفت: »در این منطقه گروه های تروریستی فعال هستند و 
تروریست ها احتماال حمالتی را صورت خواهند داد تا خشونت را تشدید کنند و 
با اقداماتشان امکان وقوع جنگ را باال ببرند. در صورت وقوع چنین جنگی، فقط 
آمریکا  و ایران در چنین جنگی درگیر نخواهند شد، بلکه چنین جنگی خیلی سریع 
تمــام منطقه را در بر می گیرد و به آتش می کشــد.«ماس بار دیگر بر تداوم تالش 
کشورش برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای حل اختالف ها با ایران در زمینه 

برنامه هسته ای ایران و نفوذ تهران در منطقه تاکید کرد.

 ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی »

در ستون رویداد هفته ،تالش خواهیم کرد اخبار مهم حوزه سیاسی و 
بین المللی را در هفته ای که گذشت به صورت مختصر بررسی کنیم

 استقرار نیروهای امنیتی در منطقه با موافقت کشورهای 
عرب 

در ایــن هفته کشــورهای عــرب خلیج فارس به ویژه عربســتان 
ســعودی با درخواســت آمریکا مبنی بر حضور گسترده نظامی در 
آب و خاک این کشــور ها موافقت کردند هدف از این درخواسته 
حضور امریکا در خلیج فارس، برخورد با هر گونه حمله علیه منافع 
آمریــکا و بازدارندگی از هر گونه بحران در منطقه اســت. برخی 
منابع خبر دارند که این گونه اقدمات امنیتی به خاطر تشکیل سران 
اســالمی در مکه مکرمه در دهه آخر ماه رمضان است.همچنین در 
این هفته ناوگان نیروی پنجم دریایی آمریکا همراه با کشــورهای 
حوزه خلیج فارس به صورت گسترده در آبهای خلیج فارس برای 

افزایش امنیت آغاز به گشت زنی کرده اند.
35f 500S و هم   اردوغان: هم 

در ایــن هفتــه اردغــان، رئیس جمهــوری ترکیــه در جمعی از 
دانشــجویان عنوان کرد: پس از توافق خرید 400S از روســیه و 
تحویــل آن در ماه ژوئیه در مورد ســامانه 500S نیز برای تولید 

مشترک ما بین ترکیه و روسیه به توافق رسیده ایم.
 35f اردوغــان در ادامه گفت: تا هم اکنون پنج فروند جنگنده های
آمریکایــی را تحویل گرفته و در مورد تحــول مابقی جنگنده های 
35f آمریکایی ،اطمینان داد که آن نیز از طرف آمریکا تحویل داده 
خواهد شــد. پیشتر ما بین کشور آمریکا و ترکیه تنشی برای خرید 
سامانه 400S روسی به وجود آمده بود که آمریکا و ناتو با توجه 
بــه عضو بودن ترکیه در این ســازمان اعــالم نگرانی کرده بوند و 
اعالم کرده بودند در صورت تحویل 400S روســی، روند انتقال 

جنگنده های 35f متوقف خواهد شد.
 ناراندا مجدداً نخست وزیر هند باقی ماند 

در ایــن هفتــه ناراندا مودی نخســت وزیر قبلی هنــد مجدداً در 
انتخابات پارلمانی این کشــور توانســت برای یک دوره پنج ساله 

دیگر، در این پست باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناراندا مودی در این دوره از 
انتخابــات برای جلب آرای مردم هند، یک رویکرد ملی گرایانه در 
پیش گرفته و در مقابل پاکستان از خود سرسختی نشان داده است.

منتقدان می گویند که سیاســت های در پیــش گرفته ناراندا مودی 
باعث افزایش تنش مذهبی و فرهنگی در هند خواهد شــد.

 غنی سازی اورانیوم در نطنز 4 برابر شد 
خبر از ۴ برابر شدن اورانیوم غنی شده در نطنز در رسانه های ایران 

و جهان منتشر شد.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی نیز  در جمعی از خبرنگاران بیان 
کرد: از امروز در ســایت نطنز ۴ برابر ظرفیت قبلی اورانیوم تولید 
خواهیــم کرد و ظرف چند هفته از ســقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم 

عبور خواهیم کرد.
کمالوندی عنوان کردند: که این گونه اقدامات را بر اســاس برجام 
انجــام داده ایم و اگر اتحادیــه اروپا به تعهدات خــود عمل کند 
بالفاصلــه به صــورت قبل باز خواهیم گشــت، پیش تر جمهوری 
اســالمی ایران به خاطــر پای بند نبودن اعضــای 1+۵ به برجام ، 
تصمیم گرفت که به صورت مرحله ای تعهداتش را نسبت به برجام 

کاهش دهد.
 اصابت موشك به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد 

در این هفته چند راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد اصابت 
کرد. این موضوع باعث ایجاد فضای امنیتی در عراق و منطقه شــد 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشــت که راکت های کاتیوشا به کمتر 
یــک مایلی به ســفارت آمریکا برخورد کردند ایــن حادثه تلفات 
جانی در بر نداشــت در این ارتباط ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
پس از اصابت راکت به نزدیکی ســفارت خــود در بغداد در یک  
توییــت ادعا کــرد اگر ایران قصد جنگ دارد، رســما کارش تمام 
است. بیشتر نیز در منطقه ۴ کشتی نفت کش عربی از طرف برخی 

از گروه های ناشناس هدف حمله قرار گرفته بود.
 افزایش حقوق ها به درستی اجرا نشده است

در مجلس شــورای اسالمی هم ، ســلیمی نماینده مجلس عنوان 
کــرد: دولت قانون افزایش حقوق کارکنان دولت را به درســتی 
اجــرا نمی کند و این موضوع باعث اضطــراب و نگرانی حقوق 

است. شده  بگیران 
وی در ادامه عنــوان کرد: که برخی از کارکنان دولت در فروردین 
ماه بیشــتر از اردیبهشت حقوق دریافت کرده اند و قانون به درستی 
اجرا نمی شود در این باره علی الریجانی رئیس مجلس عنوان کرد: 
که این موضــوع را پیگیری خواهیم کرد.همچنین  امیر خجســته 
،نماینــده مجلس در این باره عنوان کرد: مجلس تصویب کرده بود 
که حقوق کارمندان متناســب با تورم باشد که این اتفاق نیفتاد. وی 
گفت : بعضی از اجناس ۳۰۰- ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند 
مثل کاغذ. دولت باید متناســب با تورم حقوق ها را مشخص کند. 
این مصوبه مجلس اســت و دولت این دست و آن دست می کند.

پیشــتر در قانون بودجه ۹۸ آمده اســت که به حقوق تمام حقوق 
بگیــران ۴۰۰ هزار تومان افزوده شــود به عالوه تــا ده درصد نیز 

افزایش حقوق صورت گیرد.
 ســازمان ملل نســبت به افزایش تنش ها در منطقه 

خاورمیانه هشدار داد
در ایــن هفتــه ســخنگوی ســازمان ملــل نســبت بــه لفاظــی هــای 
ــرد. ــی ک ــراز نگران ــکا اب ــران و آمری ــن ای ــا بی ــه م صــورت گرفت

ــه  ــن گون ــش ای ــان کاه ــا خواه ــت م ــه گف ــک در ادام دوجاری
ــت راکــت در نزدیکــی  ــان اصاب لفاظــی هــا هســتیم.وی در جری
ســفارت امریــکا بیــان کــرد کــه هــر تحولــی مــی توانــد منطقــه 

ــد. ــات کن ــی ثب را ب

   پــس از دو دهه تالش نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جهت تغییر قانون انتخابات، 
ایرادات شورای نگهبان به این طرح اعالم شده 
است. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان 
از تکرار همان اشــکاالتی دارد که به طرح های 

قبلی مجلس گرفته شده است.
موضوع استانی - تناسبی شدن انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بارها ذهن نمایندگان مجلس را 
به خود مشــغول کرده است. اولین زمزمه های 
استانی شدن انتخابات در مجلس پنجم در سال 
1۳۷۰ مطرح شــد. در طــرح مصوب مجلس 
ششــم، مجموع آرا هر داوطلب در کل استان 
مالک راهیابی وی به مجلس محسوب می شد. 
تعلق محلی در طرح مجلس ششم نیز از طریق 
تولد در شهرستان محل ثبت نام یا سابقه حداقل 
دو سال ســکونت در آن منطقه تأمین می شد. 
همچنین اقلیت های دینی از طرح های استانی 

شدن انتخابات مجلس مستثنی بودند.
شــورای نگهبان اما به دلیل ایــراد مغایرت با 
موازین شــرع و قانون اساسی نخستین طرح 
مصوب مجلس ششــم را به مجلس شــورای 
اسالمی برگرداند. ایرادات شورای نگهبان عمدتًا 
بر چهار محور تشــدید اختالف های محلی، 
قومــی و قبیله ای، کاهش مشــارکت مردم در 
انتخابات، افزایش هزینه عمومی و ایجاد تبعیض 
ناروا مبتنی بود. شــورای نگهبان معتقد بود که 
برگزاری استانی انتخابات موجب بروز و ازدیاد 
اختالف هــای محلی، قومی، قبیله ای و مذهبی 
می شــود و این خالف همبســتگی و وحدت 
ملی اســت. بنابراین این طرح خالف موازین 
شرع و مغایر با بند 1۵ اصل سوم قانون اساسی 
تشخیص داده شد. کاهش مشارکت عامه مردم 
در تعیین سرنوشت خود از دیگر دالیل شورای 
نگهبان بود. شورای نگهبان این مشکل را مغایر 
بند ۸ اصل ۳ قانون اساســی می دانست. از نظر 
شورای نگهبان این طرح موجب افزایش هزینه 
عمومی انتخابات می شــد که مغایر با اصل ۷۵ 

قانون اساسی بوده است.
مجلــس هفتم در تاریــخ ۰۲/ ۰۲/ 1۳۸۶  طرح 
اســتانی شــدن حوزه های انتخابیه مجلس به 
تصویب رســاند. طرح ارائه شــده در مجلس 
هفتــم تفاوت چندانی با طرح مجلس ششــم 
نداشــت. یکی از موارد تفاوت تعلق محلی به 
حوزه انتخابیه بود. در این طرح سابقه حداقل 
سه سال ســکونت در محدوده حوزه انتخابیه 
- به جای دو سال سابقه طرح مجلس ششم - 
درج شده بود. همچنین کسب اکثریت نسبی در 
سطح استان در انتخابات یک مرحله ای مالک 
راهیابی به مجلس محســوب می شــد. استان 
سیستان و بلوچستان و حوزه های انتخابیه تربت 
جام، تایباد، خواف، رشتخوار در استان خراسان 
رضــوی، کردکوی و ترکمــن، گنبد کاووس، 
کالله و مینودشت در اســتان گلستان، مهاباد، 
بوکان، پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان 
غربی، پاوه در استان کرمانشاه و بیجار و قروه 
در استان کردســتان از استانی شدن انتخابات 
مجلس مســتثنی بودند. این طــرح همچنین 
حوزه های انتخابیه اقلیت هــای دینی را نیز از 

استانی شدن مستثنی می دانست. 
پیرو اعالم مغایرت مصوبه مجلس هفتم با شرع 

و قانون اساســی، برخی از نمایندگان مجلس 
هفتم با انجام تغییراتی در طرح مصوب قبلی، 
طرح جدیــدی را با قید دو فوریت به مجلس 
تقدیم کردنــد. فوریت طرح مذکور در صحن 
علنی تصویب نشد و چند روز بعد این طرح در 
جلسه تخصصی کمیسیون با اکثریت آرا رد شد. 
در واقع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ایرادهای شــورای نگهبان را ماهوی تشخیص 
داد و برطرف کردن آنها را غیرممکن دانست. 

ایرادهــای  ظاهــراً 
مبتنی  نگهبان  شورای 
گزارش هــای  بــر 
بوده است  کارشناسی 
کــه اثــرات احتمالی 
استانی شــدن را بیان 

کرده بود.
ایســنا،  گــزارش  به 
اصالح قانون انتخابات 
مــاه  آذر  اواســط  از 
دهم  دوره  نمایندگان 
به  نیــز  را  مجلــس 
خــود مشــغول کرد. 
شــدن  رد  رغم  علی 
ایــن طــرح در ادوار 
بهارســتانی ها  قبلی، 
بار  چهارمیــن  برای 

ایــن طرح را بررســی کردنــد. در این طرح، 
هر داوطلــب نمایندگی بایــد متولد محدوده 
جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا 
ســابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده 
و یا ســابقه نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
در آن حوزه را داشته باشد. در این طرح جدید، 
اقلیت های دینی و حوزه های انتخابیه خاص نیز 
از این سبک انتخاباتی مستثنی نیستند. ممنوعیت 
کاندیداتوری نمایندگانی که سه دوره متوالی در 
مجلس حضور دارند، تعیین سقف سنی برای 
کاندیداها و تعیین و تعریف جرم های انتخاباتی 
… هم جز مســائلی بوده اســت که چندین  و

جلسه وقت مجلس را به خود اختصاص داد.
بعضــی نماینــدگان از ابتــدا مخالف طرح 
جدید بــوده و انتخابــات اســتانی را به فال 
نیک نمی گرفتند. برخی دیگــر اما با تاکید بر 
تالش های مجلس در این راستا اصرار داشتند تا 

این قانون هر چه سریع تر تصویب شود.
تصور غالب بر ایــن بود که با وجود تغییراتی 
که در این طرح اعمال شــده اســت، شورای 
نگهبان این مصوبــه را تأیید کرده و انتخابات 
اسفند ماه به صورت اســتانی برگزار می شود. 
سخنگوی شورای نگهبان اما در روز )شنبه ۲۸ 
اردیبهشــت( ایرادات شورای نگهبان به قانون 
انتخابــات را اعالم کرد. عباســعلی کدخدایی 
می گوید: طبق روال همیشگی و مانند مصوبات 
قبلی، به این الیحه نیز اشــکاالت 
و ایراداتــی از نظر شــرع و قانون 
اساســی وارد اســت. بیش از 1۰ 
مورد ابهام، حدود ۴ مورد خالف 
شــرع و مواردی هــم در الیحه 
انتخابات، خالف  اصالح قانــون 

قانون اساسی بود.
کدخدایی ضمن تشریح اشکاالت 
عمده شورای نگهبان به این طرح 
گفت: شورای نگهبان در رابطه با 
نفس استانی شدن ایرادی ندارد اما 
استانی شدن  برای  روش هایی که 
ارائه شده اســت به نوعی ناقض 
حقوق نامزدها و شــهروندان بوده 
و کاهش مشارکت مردم -به دلیل 
عدم تفکیک میان حوزه های اصلی 

و فرعی- را به دنبال می آورد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان با بیــان اینکه 
اصالحات اشاره شــده باید تشریفات خاص 
خود را طی کند گفت: اگر اصالحیه الزم االجرا 
نشــود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و 
ما انتظار داریم مجلس بتواند قانون انتخابات را 

اصالح کند و آن ابالغ و الزم االجرا شود.
غالب نمایندگان در راستای دغدغه تخصصی 
شــدن کار نماینــدگان، می خواهنــد قانون 
انتخابات مجلس را تغییــر دهند. گویی آنها 
اعتقــاد دارند تا زمانی کــه نمایندگان مردم 
در مجلس در احزاب سیاســی سازمان نیافته 
باشند، مجلس مقننه از افرادی تشکیل خواهد 
شــد که نمی توانند به وظایف خود سنجیده 
عمل کنند. بــا وجود تغییراتی که مجلس در 
طرح جدید خود اعمال کرده است، ایرادات 
شــورای نگهبان کماکان باقی است. با وجود 
دو دهه تالش نمایندگان در جهت اســتانی 

شدن انتخابات، به نظر می رسد که این طرح 
اشــکاالتی دارد که مخالفت قانون اساسی و 
شرع را به همراه می آورد. نکته اینجاست اهم 
این اشکاالت به هر سه طرحی که به شورای 
نگهبان رفته اســت، گرفته شده است. حال 
این مصوبه به مجلس برگشــته و باید منتظر 

اصالحات جدید مجلس بود.
مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالری 
در جلســه علنی )یکشنبه ۷ / ۲ / ۹۸( مجلس 
در تذکری خواستار در دستور کار قرار گرفتن 
ایرادات شــورای نگهبان در طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس شــد. وی ســابقا در صفحه 
رسمی توئیتر خود نوشته بود: »هرگونه تأخیر 
شــورای نگهبان یا تعلل دولت برای تصویب 
نهایی و اجرای مصوبه اصالح قانون انتخابات 
مجلــس - که تحول اساســی در روند چهل 
سال مردم ســاالری دینی محسوب می شود- 
غیرقابل توجیه اســت. نمایندگان مجلس دهم 
بیش از ۴ ماه وقت گذاشــتند تــا مردم برای 
مجلس یازدهم بتوانند اوالً عالوه بر اشخاص 
به فهرست احزاب و جبهه ها رأی بدهند؛ ثانیًا 
نماینــدگان از امور جزئی به امور کالن ملی و 
استانی بپردازند، ثالثاً همه نامزدها غیر از لیست 
اکثریت هم به تناســب سهمی در پارلمان مّلی 

داشته باشند.
با مطالعه نظر شورای نگهبان، ایرادات عمده به 
این طرح را می تــوان در چند عبارت خالصه 
کرد: احتمــال کاهش مشــارکت مــردم در 
انتخابات، احتمال افزایش هزینه های انتخاباتی، 
ابهاماتــی در خصــوص اقلیت هــای دینی و 
احتمال تشدید اختالفات قومی، احتمال نقض 
حقوق شــهروندی در خصوص عدم انتقاد از 
نمایندگان، ابهامات متنی به این مصوبه و روشن 

… نبودن مقصود قانون گذار و
بــه هر حال دوره دهم قانون گزاری مجلس در 
خــرداد 1۳۹۹ به پایان می رســد و یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم 
اسفند ماه برگزار می شود. پس از دو دهه تالش 
نمایندگان در جهت اســتانی کردن انتخابات 
مجلــس، هنوز این پرســش باقی اســت که 
سرانجام قانون انتخابات مجلس چه می شود؟ 
رسیدن دست قانون جدید به انتخابات مجلس 

شورای اسالمی بعید به نظر می رسد.

سرانجام قانون انتخابات مجلس 
چه می شود؟

  معــاون پارلمانی دولت دربــاره الیحه 
انتخابات گفت: با توجه به غنای کارشناســی 
الیحه جامع انتخابــات، این الیحه می تواند 
مشکالت انتخاباتی را رفع کند؛ در این راستا 
ما از مجلس درخواست داریم که این الیحه را 
در دستور کار قرار دهند که حتما به نفع کشور 

خواهد بود.
حســینعلی امیری در حاشــیه جلسه هیأت 
دولت، گفت: الیحه جامع انتخابات محصول 
یک دوره کارشناســی طوالنی هم در دولت 

یازدهم و هم دولت دوازدهم بود.
وی افزود: این الیحه با مشــارکت کنشگران 
سیاســی، مرکز پژوهش های مجلس، برخی 
کارشناسان شــورای نگهبان و وزارت کشور 
تدوین شد و در کمیسیون های مختلف دولت 

مورد بررسی قرار گرفت.

امیری گفت: همچنین در این الیحه سیاست 
های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقالب 
ابالغ شده بود، اعمال شد، در دولت به صورت 
مفصل مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت و 
بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس 
و اعالم وصول شد.معاون امور مجلس رئیس 
جمهوری افزود: متاســفانه فوریت این الیحه 
رای نیــاورد و همزمان نمایندگان مجلس هم 
طرحی را تهیه کرده بودند، ما خواهش کردیم 
با توجه به اینکه الیحه جامع انتخابات از غنای 
کارشناســی باالیی برخوردار است و بسیاری 
از مشــکالت و گله مندی هایی را که در هر 
انتخاباتــی پیش می آید رفــع کرده، مرزهای 
بین نظارت و اجرا و رویه ها را مشــخص و 
منابع مالی نامزدها را شفاف سازی می کند و 
از ابعاد مختلف دارای غنای کارشناسی است، 

مورد بررسی قرار گیرد.امیری تصریح کرد: به 
لحاظ اینکه طرح مجلس در دســتور کار بود، 
بررســی طرح نمایندگان ادامه پیدا کرد، نکته 
مورد توجه در آن طرح موضوع استانی شدن 
انتخابــات بود اما احکام دیگری را هم درباره 
نظام انتخاباتی کشــور در بر می گرفت.وی 
گفت: پــس از تصویب در مجلس، این طرح 
مورد ایراد شــورای نگهبان قرار گرفت و این 
شورا اشــکاالت و ابهامات زیادی را به طرح 
نمایندگان وارد دانسته و این طرح به مجلس 
بازگشته است.معاون پارلمانی دولت در ادامه 
افزود: دولت معتقد است که با توجه به غنای 
کارشناسی الیحه جامع انتخابات، این الیحه 
می تواند مشــکالت انتخاباتی را قبل و حین 
و بعــد از انتخابات رفع کنــد؛ ما از مجلس 
درخواســت داریم که این الیحه را در دستور 

کار قرار دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد که 
حتما به نفع همه و کشور خواهد بود.

امیــری تصریــح کرد: طــرح مجلس بخش 
کوچکی از مســائل مربوط بــه انتخابات را 
پوشــش می دهد، در حالــی که الیحه جامع 
انتخابات، همانگونه که از اسم آن بر می آید از 
جامعیت قابل توجهی برخوردار است و همه 
مسائل انتخابات را در بر می گیرد و محصول 
یک دوره کار کارشناســی بسیار غنی است.
امیری گفت: مسائل داخلی مجلس و انتخاب 
هیأت رئیســه و رئیس، به دلیل آن که مربوط 
به ســازوکارهای داخلی مجلس است دولت 
هیچ گونه ورودی ندارد و مربوط به نمایندگان 
است که چه کسی را به عنوان رئیس و هیأت 
رئیسه انتخاب کنند. هر انتخابی که نمایندگان 

داشته باشند برای دولت قابل احترام است.

الیحه جامع انتخابات می تواند مشکالت انتخاباتی را رفع کند

شورای نگهبان در رابطه با 
نفس استانی شدن ایرادی 
ندارد امــا روش هایی که 
ارائه  شدن  استانی  برای 
به نوعی  شــده اســت 
ناقض حقــوق نامزدها و 
شهروندان بوده و کاهش 
-به  مــردم  مشــارکت 
دلیل عــدم تفکیك میان 
حوزه های اصلی و فرعی- 

را به دنبال می آورد
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خبر

تابستان امسال پروانه شکار صادر نمی شود
 معاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیســت در حاشیه جلسه بررسی 
وضعیت قرق های اختصاصی کشور گفت: تابستان امسال پروانه شکار برای چهارپایان 

صادر نخواهد شد.
به گزارش مهر، حمید ظهرابی گفت: بر اساس ابالغیه ای که به استان های کشور شده، 
صدور پروانه شــکار چهارپایان تنها در صورتی انجام می شود که مطالعات جمعیت 
شناســی در مناطق انجام شــود و صدور پروانه شکار لزوماً بر پایه مطالعات جمعیت 
شناســی انجام خواهد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه این ابالغیه اخیراً به استان ها 
ارسال شده و در این مدت کم امکان انجام این مطالعاتی وجود ندارد، پس در تابستان 

جاری هیچ پروانه شکاری صادر نخواهد شد.

حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای قاچاق 
مواد مخدر تایید شد

 رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان از تایید حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای 
قاچاق مواد مخدر به نام "یاسر قنبرزهی گرگیچ" در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دادگستری کل استان کرمان، احمد قربانی افزود: پرونده این 
متهم بعد از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواســت به دادگاه انقالب اسالمی کرمان 
ارســال و در شعبه اول این دادگاه مورد رســیدگی قرار گرفت.این مقام قضایی ادامه 
داد: در نهایت ســرکرده باند به نام یاسر قنبرزهی گرگیچ به اعدام محکوم و در نتیجه 
فرجام خواهی وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و حکم صادره مورد تایید 

قرار گرفت و پرونده به منظور اجرا به دادسرای عمومی و انقالب کرمان ارسال شد.

حقوق سربازان افزایش یافت
 رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستادکل نیروهای مســلح از افزایش حقوق 
ســربازان در سال جاری و لحاظ شــدن این افزایش در روز های اخیر خبر داد.رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در گفت وگو با فارس، درخصوص 
حقوق ســربازان در سال جاری اظهار داشت: حقوق سربازان نیز مانند کارکنان دولت 
افزایش یافته است. موسی کمالی با بیان این مطلب که ضریب حقوقی سربازان ۲۰-۲1 
شده است، اعالم کرد: امســال 1۸ درصد به حقوق سربازان افزوده و این افزایش در 
حقوق اردیبهشــت ماه لحاظ شده است. وی در خصوص سربازان متاهل گفت: حق 
عائله مندی سربازان متاهل مثل کارمندان دولت است  که حدود  1۷1 هزار تومان حق 

همسر و مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ازای هر فرزند به سربازان متاهل پرداخت می شود. 

 تنوع زیستی، فرصت اقتصادی خاموش
 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان براساس 
اعالم نظر سازمان جهانی محیط زیست، 1۲ گونه از حیوانات موجود 

در استان را در معرض خطر دانست.
مهدی صفی خانی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به روز جهانی تنوع 
زیســتی، بیان کرد: شــعار جهانی تنوع زیستی در ســالجاری »تنوع 

زیستی ما، غذای ما، سالمت ما است«
ــات وحــش نمی شــود  ــا شــامل حی ــوع زیســتی تنه ــت: تن وی گف
بلکــه مفهــوم تنــوع زیســتی در ســه ســطح ژن، گونــه و اکوسیســتم 
ــوع  ــه تن ــوم جامع ــه عم ــت ک ــن درحالیس ــود ای ــف می ش تعری
ــوع  ــد چراکــه تن ــوری می پندارن ــه جان زیســتی را تنهــا شــامل گون
زیســتی ابعــاد پیچیــده ای دارد کــه عمدتــا بــه حیــات وحــش گــره 

خــورده اســت.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان بــا 
ــوع زیســتی،  ــه تن ــد براینکــه در ســالجاری هــدف از توجــه ب تأکی
ــوری اســت، مطــرح کــرد: ژن هــای  ــا ارزش جان حفــظ ژن هــای ب
ــدون  ــد و ب ــز بقــای بشــر دارن ــوری نقــش بســیارمهمی در رم جان
ــن  ــع تأمی ــه نف ــدت ب ــی م ــا در طوالن ــته از ژن ه ــن دس ــک ای ش

ــد شــد. ســالمت و غــذای بشــر اســتفاده خواهن
وی دررابطــه بــا وضعیــت گونه هــای جانــوری در اســتان، تصریــح 
ــده،  ــده، ۴۳ خزن ــه پرن ــش از 1۸۲ گون ــدان بی ــتان هم ــرد: در اس ک
ــده اند و  ــایی ش ــتاندار شناس ــه پس ــت و ۴۰ گون ــه دوزیس ۴ گون
ــد  ــدگان همانن ــتانداران، برخــی از از خزن ــه از پس ــفانه ۳ گون متأس
ــده گان  ــدادی از پرن ــی و نوعــی از الک پشــت ها و تع افعــی زنجان
هماننــد میش مــرغ در وعــرض خطــر و یــا تقریبــا منقــرض 

شــده اند.

مشکل وزارت بهداشت با نانوایی های سنتی

 کنتــرل مصرف "نمک" یکی از عوامل مهم در کنترل فشــارخون 
است و از آنجایی که نان قوت غالب ایرانیان است، کاهش میزان نمک 
مصرفی در پخت نان همواره از دغدغه های جدی وزارت بهداشــت 
بــه منظور جلوگیری از بروز فشــارخون و بیماری های مرتبط با آن، 

بوده است.
ــو  ــاره در گفت وگ ــن ب ــت در ای ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــا در وزرات  ــی م ــا ایســنا، گفــت: در حــال حاضــر مشــکل اصل ب
بهداشــت بــرای کنتــرل میــزان نمــک نــان، در حــوزه نانوایی هــای 

ســنتی اســت.
علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه کنترل نمک نان صنعتی بسیار راحت تر 
است، افزود: در نانوایی های سنتی به بهانه عمل آوری بهتر نان، عالوه 
بر نمک موجود در خمیر نان، اقدام به اضافه کردن نمک بیشتر می شود 
که ایــن موضوع از دیرباز دغدغه جدی ما بــوده و همواره تذکرات 

جدی به نانوایان داده ایم.
رئیسی ادامه داد: یکی از توصیه های جدی ما اهمیت به کیفیت آرد و 
گندم است. به همین منظور باید به سمت تهیه و تولید نان صنعتی گام 
برداریم. وی در پایان با بیان اینکه نســبت به دو سال قبل میزان نمک 
مصرفی نانوایی های سنتی کاهش یافته است، گفت: این میزان نسبت 
به دو سال گذشته حدود دو گرم کمتر شده است، اما همچنان نیاز به 

پیگیری جدی در این زمینه داریم.

اقتصاد ملی: اتصال مستقیم به تلگرام از پوسته های فارسی امن تراست
  حواست باشه با کی طرفی؟؟

پیروزی: چه ایرادی داره یک مقام دولتی پرسپولیس را دوست داشته 
باشد؟

 فکر می کنن پرسپولیس پاچه خواری کرده 
کسب و کار: بازار خودرو در شوک 

 نگران نباش نیروهای هالل احمر همه جا هستن 
همدان پیام: ابزار تشویق چینی ها برای سفر به ایران 

 کاالهاتونو می خریم، به دیگران هم تبلیغ می کنیم ، به خاطر شما 
کارگاه هامونو تعطیل می کنیم !!

همدان پیام: به دلیل بی اعتنایی بخشدار گل تپه این بخش از رسانه های 
استان حذف شده 

 این که تعجب نداره گل تپه کأل تو استان ناشناختست !!
همدان پیام: »نخاله ها« توپ پاسکاری بین ارگان ها 

 آخه توپ گرونه نمی تونن بخرن 
کیهان: هیچ کمبودی در محصوالت پروتئینی کشور نداریم 

 بجز کمبود خریدار 
ایران: ساخت ۶۲ سد تا پایان دولت 

 چی می خواید تو این سدها بریزید؟
اطالعات: ترامپ: اجازه نمی دهم چین ابر قدرت شود

 با وجود عمو ترامپ کی می تونه ابرقدرت بشه  
ایران: روحانی: به اختیارات ویژه نیاز داریم 

 دکتر جان کلید اختیار که دست شماست  ؟!
مهر: اروپا به برجام آویزان است

 طنابا نامرغوب شده نمی شه تاب درست کنن!!
کیهان: حقوق نفوذی ها به ریال و هزینه خانواده شان به دالر 

 به هزینه شخصی دیگران کارت نباشه 
ایران: صدای تخریب زبان فارسی از »سیما« شنیده می شود 

 یعنی نقطش افتاده؟! 
کیهان: مقاومت سیلی زد، لیکن جا زد، دالر پایین آمد 

 ترامپ شماره داد، ماشین ارزان شد

توصیه های بهداشتی و تغذیه ای ماه رمضان

 ماه مبارک رمضان یکی از ماه هایی اســت که خداوند رحمان در 
آن خیر و برکت فراوان برای بندگانش قرار داده است و از جمله آنها 
می توان به رعایت وتوجه بیشتر به نکات تغذیه ای و اصالح الگوی 

تغذیه ای اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینای همدان، مدیــر نظارت بر غذا و محصوالت آرایشــی و 
بهداشــتی معاونت غذا و داروی دانشگاه ، با بیان اینکه در ماه مبارک 
رمضان باید توجه ویژه ای به نوع تغذیه در هنگام افطار و خصوصا در 
سحر شود اظهار داشت: در این ماه در زمان افطار از مصرف غذاهای 
پرحجم و چرب خودداری کنید و اصالح الگوی تغذیه را بیشــتر مد 

نظر قرار دهید.
محمــد کاظم زاده افزود: توصیه می شــود در وعده ی ســحری از 
پرخوری و مصرف غذای های شــیرین مانند حلــوا، زولوبیا و بامیه 
خودداری گردد و برای جبران کمبود آب و امالح مورد نیاز بدن ) در 

فاصله زمانی بین سحر تا افطار ( از میوه و سبزیجات استفاده شود.
وی افــزود: روزه داران، افطار خود را با چای ولرم و نان و پنیر آغاز 
کنند و از مواد غذایی طبیعی و لبنی مثل شیر، پنیر، ماست، نان، گردو، 

خرما و سبزیجات استفاده نمایند.
کاظم زاده ادامه داد: با توجه به اینکه زولیبا و بامیه از جمله مواد قندی 
اســت که دراین ماه مصرف بیشتری دارد، لذا توصیه می شود عالوه 
بر مصرف کم این مواد از خرما و کشــمش به عنوان مواد جایگزین 

استفاده گردد.
وی دراین خصوص گفت: یکی از نکاتی که در تغذیه ســالم توصیه 
می شــود، داشــتن نظم غذایی و مصرف وعده های غذایی مکرر در 
روز     می باشــد و توصیه می شــود افراد روزه دار همانند زمانی که 
روزه نیستند سه وعده غذا بخورند که این وعده ها شامل سحر، افطار 

و شام  می باشد. 
مدیر نظارت بر غذا و محصوالت آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان، درادامه افزود: افطار 
را با مایعات گرم مانند چایی کم رنگ یا شیر و با یک قند طبیعی مثل 
خرما آغاز و از غذاهای سبک مثل سوپ کم چرب و آش کم حبوبات 
در افطار استفاده شود. وی ادامه داد: بهتر است  بعد از حدود ۲ ساعت 
از زمان افطار تا شام فاصله باشد چرا که معده در ابتدا به هضم غذاهای 

ساده می پردازد و دیگر دچار مشکل نمی شود .
 دکتر کاظم زاده خاطر نشان کرد: وعده شام باید شامل تمام گروه های 
غذایی شــامل گوشــت و حبوبات، نان و غالت، لبنیات، سبزی ها و 
میوه ها باشد. توصیه می گردد از مصرف تنقالت زیاد در فاصله شام تا 
سحر پرهیز شود زیرا این مواد موجب می شود در هنگام سحر بدلیل 

پر بودن معده، میل به غذا کاهش پیدا کند.
سرپرســت اداره نظارت برموادغذایی،آرایشی وبهداشتی این معاونت 
در پایان تاکیدکرد:حتماً از غذاهای گرم  و تازه ، کم چرب، کم نمک 
، کم روغن در وعده ســحر اســتفاده کنید و از مصرف مواد غذایی 
پرچرب که باعث سوء هاضمه و سوزش سر دل می شود بپرهیزید. 

دکتــر کاظم زاده در پایان گفت: از غذاهایی که دارای قندهای مرکب 
هستند مثل میوه جات و غذاهای حاوی فیبر مثل سبزیجـــات بیشتر 
استفـــاده نماییدو از خوردن چای زیــاد خصوصاً پر رنگ در هنگام 
ســحر و قهوه خودداریی کنید زیرا باعث دفــع ادرار زیاد و موجب 
تشنگی در طول روز می شوند ودر هنگام سحـر از تند خوردن و پر 

خوری  در غذا پرهیز نمایید.

 فتح خرمشــهر نه یک واقعه نظامی، بلکه 
یک مفهوم انساني است؛ تاریخ ایران مملو از 
حوادث تلخ و شــیرین و فراز و نشیب هاي 
مختلــف اســت. از ۲۲ بهمن ســال ۵۷ به 
این ســو حرکت تاریخ در ایران دیگر گونه 
می شــود. اگر تا پیش از ایــن زمان ، تاریخ 
معاصر ما با شکست و سقوط و عقب نشیني 
و از دســت رفتن بخش هاي مختلف کشور 
و تســلیم شــدن در برابر قدرت هاي بیگانه 
آغشته شــده بود، با پیروزي انقالب اسالمي 
جریان تاریخ در ایران مســیر متفاوتي را در 
پیش گرفــت. از این به بعد بود که پیروزي، 
ســربلندي، مقاومت و تارانــدن مهاجمان و 
سرســختي براي حفظ حتي یک میلي متر از 
خاک کشور، تبدیل به رسم ایرانیان شد. براي 
نخســتین بار درتاریخ معاصر، ایران وارد یک 
جنگ نابرابر و همه جانبه شــد و اجازه نداد 
وجبي از خاک سرزمین مان اشغال شود. فتح 
خرمشــهر، پایاني بود بر صدها سال به یغما 
رفتن خاک این سرزمین که به واسطه حماقت 
و خیانت پادشــاهان بر تاریخ ما تحمیل شد. 
حتي رژیم اســتبدادي- اســتعماري پهلوي 
نیز بخش هایی از کشــورمان را به بیگانگان 
بخشــید؛ از جمله بحرین. این بار ملتي که با 
دم مسیحایي امام خمیني)ره( زنده شده بود، 
با تکیه بر توانمندي ها و ایمان خود، تاریخ را 
تغییر داد و به این ترتیب، سوم خرداد، روزي 
شد به وسعت همه تاریخ و خرمشهر، شهري 

شد به بزرگي یک ملت. 
کافی اســت تا بار دیگر وقایع و روزشمار 
جنــگ را مــرور کنیم و بر ایــن حوادث 
تأمل بیشــتری نمائیــم تا ایــن حقایق را 
بهتــر درک کنیــم. روزهایی که دشــمنان 
ایــران خواب های پلیــدی می دیدند و در 
رویاهاشــان ایــران را در عرض چند روز 
تصرف می کردند. جلســه مطبوعاتی صدام 
بــا خبرنگاران در تاریخ  )1۰ نوامبر 1۹۸۰ 
- 1۹ آبان 1۳۵۹(  را فراموش نکرده ایم که 
گفت ادامه حرف هایم باشد چند روز دیگر 
در تهران! و بعد برای خرمشهر- یا به قول 
خودشــان محمره- هم یــک خط اتوبوس 
راه اندازی کرد تا مردم بروند و قدرتش در 
گرفتن یک شــهر از ایران را ببینند! اما تنها 
۵۷۵ روز گذشته بود که سربازان خدا همه 

این خواب ها را آشفته کردند.
واکنــش رســانه های بیگانــه نیــز در نوع 
خودش قابل توجه بود؛ این رســانه ها که از 
ابتدا توانایی های رزمندگان اســالم را نادیده 
می گرفتند و آزادی خرمشــهر را امری محال 
اعالم می کردند، پس از فتح خرمشــهر دچار 
تناقض گویی شــدند و از پیــروزی ایران در 
جنگ ســخن گفتند. به عنــوان مثال ، رادیو 
بی بی ســی، پس از شکست نیروهای عراقی 
در خرمشهر گفت: همان طور که بدون شک 

اطالع دارید، دیروز بندر خرمشهر پس از ۲۰ 
ماه دوباره به دست نیروهای ایران افتاد. بدین 
ترتیب، ایران هم اسمًا و هم رسمًا در جنگ 

کاماًل پیروز شده است.
واشــنگتن پســت نیز در این مورد نوشت: 
بازپس گیری بندر خرمشهر نمایانگر پیروزی 

تقریبًا کامل ایران در این جنگ بوده است.
روزنامه گاردین انگلیس نوشــت: ســقوط 

خرمشــهر یعنی ســقوط آخرین و مهم ترین 
افتخــار جنگــی عــراق کــه ایرانی هــا با 
بازپس گیــری آن این برگ برنــده را که به 
وســیله آن عراق می کوشید ایران را پای میز 

مذاکره بکشاند از دست بغداد ربودند.
بنابراین آزادی خرمشــهر تنها یک پیروزی 
ســاده نبود بلکه ایــن پیــروزی آغازی بر 
شکست های پیاپی دشمن در جبهه های نبرد 

شــد و در واقع آزادی خرمشهر پایان توهم 
دشــمنانی بود که به شکست و اشغال خاک 
ایران و نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی 

دل بسته بودند.
و به این ترتیب فتح خرمشــهر تبدیل شد به 
نقطه عطفی برای هشت سال دفاع مقدس و 

روزی مهم در کل تاریخ ایران. 
* آرش فهیم

سوم خرداد
 روزی به وسعت همه تاریخ ایران

خرمشهر را خدا آزاد کرد
 به همین مناســبت روابط عمومی سپاه 
همدان بیانه ای صــادر کرده که در این بیانیه 
آمده اســت: سوم خرداد، ســالروز مقاومت 
و پیــروزی، تجلی فرهنگ ایثار وشــهادت 
و اوج خدابــاوری و خلوص امام شــهیدان 
خمینی کبیر است که خلق این حماسه عظیم 
تاریخی، ترجمــان کالم پر طنین و حکمت 
آموزش است که: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

آری آزادی خرمشــهر تجلی قدرت الیزال 
الهــی بود کــه در طرح عملیاتــی عزتمند 
کربالی ۳ و با اقتــدا به موالی متقیان)ع( با 
رمز یا علی بن ابی طالــب)ع( به نام طهور 
بیت المقدس ظهور کرد و چه معجزه آســا 
پس از ۵۷۸ روز اشــغال و ۳۴ روز نبرد بی 
امان در روز سوم خرداد 1۳۶1 به طور کامل 
از اشــغال نظامیان عراق خارج شد و ایگونه 
خونین شهر دوباره خرمشهر شد و یادآوری 
این ظفر، پس از گذشت ۳۷ سال و آن هم در 
چهل سالگی پایداری انقالب اسالمی، هنوز 
هم خون غیرت و شــکوهمندی را در رگ 
های هر مسلمان به جوش آورده و دیدگان 
بصیر مردم والیتمدار ایران را میزبان شادی و 

نشاط و شعفی غرورآفرین می گرداند.
ما سبز پوشــان حریم والیت در سپاه انصار 
الحســین)ع( همدان، مفتخریــم که در این 

برگ زرین تاریخ هم صاحب نام و نشانی از 
اسطوره هایی قهرمان همچون شهید محمود 
شهبازی و همرزمان پرآوازه اش شهید حبیب 
اهلل مظاهری، شــهید حسین همدانی، خوش 
لفظ شکری موحد ،کشوری دالور، ترکمان 
عیوضی و یونســی در قویترین لشــگر ۲۷ 
محمد رسول اهلل و گردان مسلم بن عقیلمی 

باشیم.
در ادامه این بیانیه آمده است و اینک تقویم 
بــار دیگر ورق خورد تا فصل تازه ای را در 
معامالت سیاسی جمهوری اسالمی و جهان 
رقم زند و برای نسل های امروز سناریوهای 
دشمن را با شکست مواجه و رشادت های 
فرزندان اســالم را جاودانه تر می ســازد. 
امــروز نیز هوشــیاری نیروهای مســلح و 
بصیرت جوانمردان  این مرزوبوم به زعامت 
رهبر فرزانه انقالب سکاندار کشتی والیت 
امام خامنــه ای عزیز)مدظله العالی( توطئه 
های قدرت استکباری علیه نظام مقدسمان 
را نقش بر آب کرده و در ســایه وحدت و 
یکدلی آحاد مدافعان میهن اسالمی و ملت 
سرافراز ایران چون فوالد آب دیده در مقابل 
زیاده خواهان دنیا با صالبت ایستاده تا دست 
آوردهــای پرثمن آن از تجاوز اهریم بعد از 
۳دهه از آن واقعه بزرگ و افتخارآمیز ایمن 
بماند. روز سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر 

هم تبدیل به یک مناســبت بزرگ شده اند و 
هرسال از چند روز قبل و پس از این تاریخ 
برای این روز جشــن گرفته می شود. اما آیا 
این پیروزی و این شهر که باید آن را جغرافیا 
و تاریخ حماسه دانست، جایگاه واقعی خود 
را نزد ما یافته اســت؟ متأسفانه با اینکه سه 
دهه از این واقعه گذشته، هنوز هم بسیاری 
از واقعیت هــای تلخ و شــیرین مربوط به 
ســقوط و فتح خرمشهر مکتوم مانده است. 
ناگفته هایی که اگر درباره آن ها بیشتر حرف زد 
و تحلیل کرد، می تواند منجر به افزایش آگاهی 

جامعه نسبت به مسائل پیرامونش شود.
 هنوز هم درباره خیلی از مسائل پشت پرده 
اشغال خرمشــهر ناگفته های فراوانی است. 
درباره این موضوع مهم که چه کسانی این 
بخش از کشــورمان را به حراج گذاشــتند 
ســخن چندانی گفته نمی شود. اتفاقا همان 
افراد، امروز هم در آن سوی مرزها درحال 
وطن فروشی هستند و هر شب در شبکه های 
تلویزیونــی بیگانه حضور می یابند و درباره 
نبود حقوق بشــر و آزادی و دمکراسی در 
ایران انتقاد می کنند! در مقابل این گونه افراد 
، بزرگانی هم که آن روز از خود گذشــتند 
تا خرمشــهر برای ایران بمانــد، امروز نیز 
درحال مقاومت و نبرد دیگری هســتند.نان 

مصون بماند.

مهدی ناصرنژاد »

 انعکاس گزارش رئیس دامپزشکی شهرستان 
همدان در جلســه اخیــر کارگروه ســالمت و 
امنیت غذایی شهرســتان همــدان در خصوص 
تقلــب لبنیاتی های ســنتی برای فرآوری شــیر 
محلی با واکنش گالیه آمیــز صاحبان تعدادی از 

فروشگاه های لبنیاتی روبه رو شده است.
امیرحســین تقی پــور در گزارش خــود مدعی 
شــده اســت که نتایج طرح پاالیش لبنیاتی های 
ســنتی شهرســتان همدان نشــان می دهد از ۶۰ 
واحد صنفی مربوطه که اردیبهشــت ماه امســال 
مورد بررســی و نمونه برداری قرار گرفته اند، تا 
۹۹ درصــد آنان مرتکب تقلب شــده و به میزان 
شــیری که از دامداری های ســنتی در روستاها 
تحویــل می گیرند، آب و نمــک و محلول های 
ضدعفونی کننــده اضافه می کنند کــه این کار به 

شدت برای مصرف کنندگان مضر می باشد. 
بنابراین با ادعای رئیس دامپزشــکی شهرســتان 
همــدان این امــکان به وجود می آیــد که از ۶۰ 

واحــد صنفی لبنیات محلی حــدود ۵۹/۵ واحد 
آنــان متقلب هســتند و محصوالت آنــان قابل 
اطمینان نیســت در حالی که تعداد فروشگاه های 
محصوالت لبنی در همدان بســیار بیشــتر از ۶۰ 
واحد است و در سطح کالنشهر همدان گسترده 

می باشد.
ــالمت  ــروه س ــت کارگ ــن نشس ــه در همی البت
و امنیــت غذایــی، آقــای حســین افشــاری 
ــه  ــه را ب ــت جلس ــه ریاس ــدان ک ــدار هم فرمان
ــا بررســی های  ــا ب عهــده داشــت، دســتور داد ت
ــزارش  ــقم گ ــت و س ــر صح ــتر و فراگیرت بیش
ــده و در  ــدان محــرز ش ــس دامپزشــکی هم رئی
ــی  ــدی و قانون ــای ج ــزوم تصمیم ه ــورت ل ص
در خصــوص واحدهــای متقلــب گرفتــه شــود. 
در همین ارتباط تعدادی از صاحبان و متصدیان 
فروشگاه های لبنیات ســنتی و محلی در همدان 
در تماس با روزنامه همدان پیام نســبت به ادعای 
رئیس دامپزشکی معترض بوده و گالیه داشتند که 
چرا تمام لبنیات فروشی های شهر حداقل در این 

مرحله مشــمول طرح پاالیش لبنیاتی های سنتی 
واقع نشــده و یا این طرح با فاصله و نوبت های 

طوالنی در سطح تمام لبنیاتی ها اجرا می شود.
خانــم »یگانــه مالمیــر« کارآفریــن موفــق همدانی 
ــا  ــی ب ــات محل ــازه لبنی ــک مغ ــب ی ــه صاح ک
خیابــان  محــدوده  در  »سنگ شــیر«  عنــوان 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــد ب ــدان می باش ــی هم طالقان
گفــت: آگاهــی چندانــی از نحــوه عمــل طــرح 
ــن  ــدارد ولیک ــدان ن ــا در هم ــش لبنیاتی ه پاالی
ــان  ــام زحمت کش ــه تم ــت ک ــتی نیس کار درس
لبنیاتی هــای  کارگــران  و  خیــل صاحبــان  و 
ــای الزم در  ــد و آموزش ه ــا تعه ــه ب ــی ک محل
ایــن عرصــه فعالیــت دارنــد، در آتــش معــدودی 

ــوزند. ــی بس ــب احتمال متقل
وی بدون اطالع از تعداد دقیق لبنیاتی های سنتی 
در ســطح کالنشهر همدان گفت: قطعًا شمار این 
گونه واحدهای صنفی در همدان بیشــتر از رقم 
۶۰ می باشد و ممکن است با پخش چنین اخباری 
به شــدت آســیب ببینند و بیکاری و رکود افراد 

زیادی را موجب شود.
به گفتــه وی، اگر چــه دامداری های ســنتی و 
روســتایی نیز زیر پوشــش طرح های پاالیش و 
سالمت ســنجی هســتند، ولیکن تمام لبنیاتی ها 
به طور مســتقیم از اینگونه دامداری ها شیر تهیه 
نمی کنند و دامداری های صنعتی و صالحیت دار 
بخش زیادی از نیاز لبنیاتی های سنتی در شهر را 

تأمین می سازند. 
ایــن خانــم کارآفریــن کــه بــرای چندیــن 
اغلــب  و  کــرده  اشــتغال  ایجــاد  خانــواده 
ــوار  ــت خان ــا بدپرس ــت و ی ــان بی سرپرس زن
کارآفرینــی  و  حرفه آمــوزی  بــه  تشــویق  را 
می کنــد، اصــرار دارد تــا محصــوالت تولیــدی او 
توســط گروه هــای بهداشــتی و مراجــع مســئول 
ــرداری  ــی و نمونه ب ــرزده بررس ــورت س ــه ص ب
شــود تــا خانواده هــا و شــهروندان همدانــی 
کــه لبنیــات ســنتی و محلــی مصــرف می کننــد 
ــر  ــا ه ــی و ی ــوند محصــوالت محل ــن ش مطمئ
فــرآورده ســنتی نمی توانــد فاقــد اســتانداردهای 

الزم باشــد چــرا کــه مراجــع مختلــف دائــم بــه 
ــی  ــواد غذای ــدی و م ــای تولی ــت واحده فعالی
نظــارت دارنــد و ایــن روزهــا اکثــر تجهیــزات 
ــز  ــاز کارگاه هــای کوچــک نی ــوازم مــورد نی و ل
صنعتــی و مکانیــزه اســت و روش هــای دســتی 
ــت و  ــه اس ــه صرف ــوم ب ــه مرق ــد، ن ــرای تولی ب
ــوه  ــد انب ــرای تولی ــل الزم ب ــرعت عم ــه از س ن

برخــوردار می باشــد.
یک کارشناس رســانه و مطبوعات نیز در روزنامه 
همدان پیام در این خصــوص می گوید: معموالً در 
مواقع اطالع رســانی از وقوع یک جرم عمومی، نام 
افراد حقیقی و حقوقی که مرتکب جرم می شــوند، 
با صراحت و شــفافیت باید اعالم شــود تا دیگر 
شــرکت ها و افراد مشابه که گناهی ندارند در مظان 

اتهام قرار نگیرند و آسیب نبینند.
ــورت  ــه ص ــی ب ــوع اجتماع ــر موض ــرح ه ط
ــوع جــرم  ــع وق ــی بیشــتر از اینکــه مان کلی گوی
ــث  ــد، باع ــه باش ــی در جامع ــی منف ــا جریان ی
بی اعتمــادی  و  شــایعات  شــدن  دامنــه دار 
عمومــی نســبت بــه موضــوع یــا جریــان خــاص 
ــا  ــن و ی ــا غیرممک ــران آن ی ــه جب ــود ک می ش

ــود. ــد ب ــوار خواه ــیار دش بس

يادداشت 

هر محصول لبنی سنتی نمی تواند قابل اطمینان نباشد
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اقتصـاد

يادداشت

 e g h t e sa d @ h a m e d a n p a ya m . co m

ارز

در اردیبهشت ماه امسال انجام گرفت؛
ایجاد 406 کد معامالتی جدید در بورس همدان

ــورس  ــاه امســال در ب ــت: در اردیبهشــت م ــه ای همــدان گف ــورس منطق ــر ب  مدی
ــد ایجــاد شــد. ــي جدی ــد معامالت ــه ای همــدان ۴۰۶ ک منطق

ــان کــرد: در اردیبهشــت مــاه امســال تعــداد ۴۸۰ میلیــون و 1۴۲  علــی اســکندری بی
هــزار و ۳۹۰ ســهم متعلــق بــه ۵۰۴ شــرکت بــه ارزش 1۵۴۵ میلیــارد و 1۰۳ میلیــون 
و ۷۴۷ هــزار و ۹۴1 ریــال در تــاالر بــورس منطقــه اي اســتان همــدان دادوســتد شــد 
کــه ۵۴ درصــد آن مربــوط بــه خریــد ســهام و ۴۶ درصــد مربــوط بــه فــروش ســهام 

بــوده اســت.
ــورس  ــاالر ب ــت ت ــه ۲۲ روز کاري فعالی ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
منطقــه اي اســتان همــدان در ایــن مــاه، متوســط ارزش دادوســتد، روزانــه ۷۰ میلیــارد 
ــاه، ۵۸  ــن م ــه فروردی ــه نســبت ب ــوده ک ــال ب ــون و ۹۸۸ هــزار و ۵۴۳ ری و ۲۳1 میلی

درصــد افزایــش داشــته اســت.
اســکندری بــا بیــان اینکــه در اردیبهشــت مــاه ۴۰۶ کــد معامالتــي جدیــد ایجــاد شــد، 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــرکت های کش ــاه ش ــن م ــت: در ای ــنا گف ــه ایس ب
پتروشــیمی پــارس و گــروه ســرمایه گــذاری میــراث فرهنگــی بــه ترتیــب بیشــترین 

ارزش معامــالت را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: بــورس منطقــه اي همــدان در راســتاي آشــنایي عموم شــهروندان 
ــی،  ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــه برگ ــدام ب ــورس، اق ــرمایه گذاري در ب ــوه س ــا نح ب
ــاالر کــرده اســت کــه در  ــد از ت کارگاه هــای آموزشــی و فراهــم کــردن امــکان بازدی
اردیبهشــت مــاه ۹۸ نفــر در دوره هــای آموزشــی بــورس همــدان شــرکت کردنــد و 

۶۰ نفــر نیــز در کارگاه هــای آموزشــی بــورس حضــور یافتنــد.
مدیــر بــورس منطقــه ای همــدان در پایــان اعــالم کــرد: شــاخص کل بــورس در پایــان 
ــود کــه ایــن شــاخص در اردیبهشــت مــاه  فروردیــن مــاه معــادل ۲1۵/۰۹1 واحــد ب
نســبت بــه مــاه گذشــته، 1۰/۷1۶ واحــد افزایــش یافتــه و شــاخص کل فرابــورس نیــز 

بــا 1۶۶ واحــد افزایــش بــه ۲/۶۴۴ واحــد رســید.

هشدارهای مالیاتی و بانکی به خریدارارن ارز
"نه" به دالر!

 ســرمایه گذاری در بازار ارز نه تنها ریسک زیان را برای خریدار در 
پی دارد، بلکه در ســطوح گسترده به اقتصاد و مردم نیز فشار می آورد. 
از ســوی دیگر باتوجه به کاهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز در دو هفته و 
هشــدارهای رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اینکه نوسانات بازار ارز 
سیاسی است و این بانک هر زمان که بخواهد نتیجه بازار را با ذخایری 
که دارد تغییر می دهد، سرمایه گذاری در این بخش به شدت مورد هشدار 

و ریسک قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سرمایه گذاری در بازار ارز، یکی از جذاب ترین راه های 
ســرمایه گذاری در ایران در ســال های اخیر بوده و بسیاری از مردم از 
ســرمایه خود برای خرید ارز استفاده می کنند و این در حالی است که 

ریسک این بازار بسیار باالست.
بررســی روند تغییر نرخ ارز در ۲۰ ســال گذشته نشان می دهد که در 
دوره هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داشــته و عموماً این اتفاقات پس از 
یک تنش و التهاب سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا 

بوده است.
البته این اتفاقات سیاسی به افزایش نرخ ارز منجر نشده و در دوره هایی 
نیز مسئوالن ارزی کشور توانسته اند نه تنها جلوی التهاب در بازار ارز را 
بگیرند، بلکه به واسطه اثر روانی ناشی از شکست خوردن سیاست های 

ارزی کشورهای دیگر علیه ایران قیمت ارز را کاهش دهند.
در سال گذشته نیز کشور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز 
به طور ناگهانی به صورت واقعی و غیرواقعی افزایش یافت و عده ای نیز 

از خرید و فروش ارز در آن زمان سود بردند.
اما در این میان، افراد بســیاری نیز با سرمایه گذاری در این بازار متحمل 
زیان شــدند، چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست 

پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند.
 کاهش 2هزار تومانی نرخ ارز طی دو هفته

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها در این باره اعالم کرده 
که بازار ارز، محل مناســبی برای سرمایه گذاری نیست و مردم ممکن 

است در این بازار متضرر شوند.
وی همچنین نرخ های ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی که دشــمنان برای نرخ ارز 
پیش بینی کرده بودند را صرفاً اظهارات رویایی عنوان و اظهار کرد: طی 
ماه های آینده ثبات بیشــتری در کشور حاکم می شود و آینده خوبی در 
انتظار اقتصاد ایران است.طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده 
بســیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است و مردم نباید وارد این بازار 

شوند، چرا که ممکن است متضرر شوند.
به گفته همتی، ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود ۲هزار تومان کاهش 
یافته است؛ بنابراین توصیه می شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی 

تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.
 هر وقت بخواهیم نتیجه بازار را تغییر می دهیم

رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرده که ذخایر کافی ارزی در کشور 
وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می شــود، کما 

اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.
بنابراین باید گفت که سرمایه گذاری در این بازار به طور کلی نمی تواند 
سودآفرین باشــد، چراکه در صورت هجوم مردم برای خرید ارز، نرخ 
ارز افزایش می یابد و قیمت سایر کاالها نیز به سبب آن باال می رود و به 
این ترتیب افرادی که اقدام به خرید دالر می کنند، نه تنها پایه های اقتصاد 
کشور را دچار مشکل می کنند، بلکه در نهایت می توانند با باالرفتن نرخ 
ارز ارزش پول خود را حفظ کنند و عماًل سودی به دست نیاورده اند و 

در بلندمدت نیز متضرر خواهند شد.
 پروفایل ارزی برای هر ایرانی

اما ریســک خرید و نگهداری ارز فقط به این شکل نیست و از سوی 
دیگر امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی از ایجاد 
پروفایل ارزی برای هر ایرانی خبر داده و گفته است که کشور در حال 
حاضر برنامه ارزی دارد.به نظر می رسد که بانک مرکزی با این اقدام به 
دنبال شفاف سازی بازار ارز و ساماندهی خرید و فروش ارزهای مختلف 

است که از این طریق می توان برنامه ریزی مناسبی برای بازار ارز کرد.
 هشدار مالیاتی

همچنین ســازمان امور مالیاتی هزینه دپوی ارزی را برای نوسان گیران 
افزایش و در اطالعیه ای هشدار داده است که تمامی دادوستدهای ارزی 
تحت رصد این سازمان اســت و در صورت خرید و فروش با هدف 

سوداگرانه، مالیات بر درآمد آن ها نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است هرکس اقدام به خرید و فروش 
۵۰۰۰ دالر یا باالتر کند، مشخصات او در سامانه اطالعاتی جامع کشور 

ثبت می شود و باید مالیات پرداخت کند.
بنابراین اطالعات سازمان امور مالیاتی از یک سو و ایجاد پرونده ارزی 
برای همه افراد توسط بانک مرکزی از سوی دیگر، خریداران ارز را در 
نهایت به سمت پرداخت مالیات سوق می دهد و به این ترتیب افرادی 
که ارز می خرند و آن را در گوشــه ای نگهداری می کنند، ریسک باالیی 

را پذیرفته اند.
در این میان تنها راهی که برای عدم ثبت خرید و فروش ارز وجود دارد، 
خرید ارز از دالالن بازار اســت که با توجه به وجود دالرها و ارزهای 

تقلبی در بازار، ممکن است تمامی پول خود را از دست بدهند.
به این ترتیب ســرمایه گذاری در این بازار از همه جوانب اقدامی غیر 
قابل پذیرش و نادرست است که می تواند عالوه بر ایجاد ریسک برای 

خریدار ارز، سبب تحمیل فشار به سایر هموطنان نیز شود.

بازار محصوالت کشاورزی را جز وزارت 
کشاورزی تنظیم نمی کند 

فاطمه امیری  »

 بازار در تنش و بی نظمی سپری می کند ، کارشناسان عدم اجرای 
سیاســت گذاری درســت در تنظیم بازار و نظــارت بر آن را دلیل 
اصلی این مشــکالت دانســته و اصالح فوری اقدامات را راهکار 
اصلــی برون رفت از مشــکالت موجود می دانند امــا در این میان 
احیای وزارت بازرگانــی نیز به عنوان راه حلی برای برون رفت از 

مشکالت موجود در بازار عنوان شده است.
بر اســاس گزارشات موجود با گذشت چند سال از تصویب قانون 
انتزاع بسیاری از زیرساخت های الزم برای اجرای وظایف وزارت 
جهاد کشــاورزی در تنظیم بازار و به ویــژه نظارت بر بازار به این 
وزارت خانه ســپرده نشــد و عماًل این وزارتخانه توان حضور در 

بازار را نیافت. 
مدیریت زنجیره تولید تا مصرف، یک ایده آل است که در صورت 
عملیاتی شدن آن تمامی اجزاي زنجیره از کشاورز تا مصرف کننده 
بهره خواهند بــرد، اما هر چند می توان گفت بخش عمده از تولید 
تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی است اما اجزاي بازار همچنان 
در یــد وزارت صمت قرار دارد. در بازار محصوالت کشــاورزی 
واسطه ها حرف آخر را می زنند که نظارت بر عملکرد آنها در اختیار 

وزارت جهاد کشاورزی نیست. 
عمــده محصوالتی که در بازار نیاز به برنامــه و تنظیم دارند جزء 
کاالهای استراتژیک کشاورزی هســتند. این محصوالت که تولید 
آنها تحت اختیار  وزارت جهاد کشــاورزی با نیاز روزانه مردم در 
ارتباط هستند بنابراین وجود یک وزارتخانه جدا از تولید نمی تواند 

نقش اثرگذاری در تنظیم بازار داشته باشد.  
به طور قطع توانمندی وزارت جهاد کشــاورزی تحت هر شرایط 
اقتصادی بــه نفع دولت و جامعه خواهد بــود. این امر به ویژه در 
تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی باری بــزرگ از دوش دولت 
برداشــته و همچنین نفع بهره بردار و مصرف کننده را به دنبال دارد. 
اما جداســازی بازار از این وزارتخانه واسطه ها را توانمندتر ساخته 
و در نهایــت فاصله باالیی در قیمت محصوالت از ســر مزرعه تا 
خرده فروشــی ها را رقم می زند. کمااینکه اکنون نیز این امر حادث 
شــده و به دلیل نبود توان اجرایی در نظارت بازار از سوی وزارت 
جهاد کشــاورزی بی نظمی بازار محصوالت کشاورزی را به دنبال 

داشته است. 
یــک بعــد مهــم در تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی 
ــاورزی از  ــی کش ــه متول ــت، وزارتخان ــادرات اس واردات و ص
ابتــدای امــر به واســطه ارتبــاط مســتمر بــا کشــاورزان و اجــرای 
ــول  ــت محص ــان کش ــاورزی در جری ــش کش ــت های بخ سیاس
قــرار گرفتــه، بحــران و خســارات را پیش بینــی و بررســی 
ــاورزی  ــول کش ــر محص ــود ه ــا کمب ــد ی ــازاد تولی ــرده و م ک
را گــزارش می دهــد. ایــن وزارتخانــه در نهایــت می توانــد 
ــا واردات باشــد.  ــه مجــوز صــادرات ی ــرای ارای ــوی ب مرجــع ق
ــد  ــزاع موی ــون انت ــب قان ــش از تصوی ــال های پی ــات س تجربی
ــا بی اطالعــی وزارت  ــه دلیــل ناهماهنگــی ی وجــود مشــکالتی ب

ــت. ــوده اس ــاورزی ب ــوزه کش ــی از ح بازرگان
در شــرایط  فعلی اقتصاد کشــور و اهمیت ویژه بخش کشاورزی 
در تأمیــن امنیت غذایی مــردم، اصالح اقدامــات وزارت جهاد 
کشاورزی در زمینه تنظیم بزار برای دولت هزینه ای به مراتب کمتر 
از احیای مجدد وزارت بازرگانی در برداشته و در اسرع وقت انجام 
می پذیــرد، هرچند واگذار نمودن زیر ســاخت ها و ایجاد ظرفیت 
برای تنظیم بازار در راســتای تحقق اهــداف دولت در تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی امری ضروری است.

 با اینکه قیمت مســکن روزبه روز در حال 
افزایش است اما خریدوفروش آن از بهمن ماه 
سال ۹۷ به سمت رکود رفته است. در یک سال 
قیمت مســکن در برخي نقاط همدان بیش از 
دو برابر شده و آمار کشوري هم نشان مي دهد 
که افزایش 11۰ درصدي در استان ها رخ داده 
اســت. این افزایش در برخي نقاط باالي شهر 
بیشــتر و در برخي نقاط پایین شهر کمتر بوده 
اســت. برخي از بنگاه داران حتــي از ۳ برابر 
شــدن قیمت ها در برخي نقاط خبر مي دهند. 
البته برخي افزایش ها در پي به وجود آمدن جو 
گراني هاست و چون بعضي ها قیمت مسکن را 
ندارند براســاس تورم موجود در برخي اقالم 
مانند خوراکي ها و یا کاالهاي بادوام، ملک را 
قیمت گذاري مي کنند. برخي ها نیز از شــرایط 
به وجود آمده سواستفاده مي کنند و خریدار را 
قانع مي کنند که به ندرت فروشــنده  اي وجود 
دارد و اگر امروز نخري یا باید فردا همین ملک 
را گران تر بخري و یا اینکه ممکن است دیگر 
ملکي را براي خرید پیدا نکني. همین شرایطي 
که در بازار مسکن به وجود آمده موجب شده 
تا در مواقعي قیمت ها تا ۳ برابر افزایشي باشند 

و وضعیت بازار بهم بریزد.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان با بیان 
اینکه بازار مســکن بی رونق شده است، تأکید 
کرد: متأسفانه قیمت ها در بخش مسکن واقعی 
نیست، حتي مشاورین امالک هم از قیمت های 
مســکن متعجب می شــوند چرا که می بینیم 
خانه ای با قیمت متــری ۲ میلیون تومان به ۶ 

میلیون تومان رسیده است.
ابراهیم جمالی با تأکید بر اینکه مردم مسکن را 
با قیمت های باال نخرند، افزود: به مردم توصیه 
می کنیم مسکن را با قیمت های باال نخرند چرا 
کــه قیمت های موجود واقعی و کارشناســی 

شده، نیست.
جمالی تصریح کرد: مردمی که با گران شــدن 
مســکن به ســمت خرید ملک می روند کار 
اشتباهی می کنند چرا که این اقدام به گرانی ها 

دامن می زند.
وی بــا بیان اینکه علت عمده گرانی مســکن 
خود مردم هستند، یادآور شد: یکسری از افراد 
ســودجو به سمت ســرمایه گذاری در بخش 
مســکن ورود کرده و باعث بــه هم خوردن 
بازار می شــوند در حالیکه مراجعی که مجوز 
ساخت وساز صادر می کنند، باید اهلیت افراد 
را مدنظر قرار داده و به کسانی که در این زمینه 

فعالیت دارند، مجوز دهند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان اظهار 
کرد: شــهرداری به لحــاظ  وضعیت مالی به 
هرکســی که متقاضــی پروانه اســت، مجوز 
می دهــد، ما نمی گوییم جلوی ساخت وســاز 
گرفته شود بلکه باید کسانی که اهلیت دارند، 

مجوز بگیرند.
جمالی با اشاره به اینکه خریدوفروش وجود 
دارد اما کم اســت، تصریح کرد: متأسفم برای 
کسانی که با گران شدن مسکن به سمت خرید 

آن هجوم می آورند.
 گوشزد به مشاورین امالک

وی با تأکید با اینکه مشــاورین امالک راضی 
بــه افزایش قیمت مســکن نیســتند، درباره 
قیمت گــذاری مســکن توســط مشــاورین 
امالک، گفت: حوزه کاری مشــاورین امالک 
قیمت گذاری نیست و آنها تنها واسطه ای بین 

طرفین معامله هستند.
جمالی به مشاورین امالک گوشزد کرد که وارد 
بحث قیمت گذاری مسکن نشــوند و افزود: 
هرکدام از مشاورین وارد مقوله قیمت گذاری 

مسکن شوند، تخلف صنفی به شمار می رود.
وی درباره قیمت گذاری مســکن در برخی از 
ســایت های تبلیغاتی نیز عنوان کرد: این اقدام 
بی تأثیــر در افزایش قیمت مســکن نبوده و 
به عنوان رئیس اتحادیه مشــاورین امالک هیچ 

سایتی که قیمت گذاری می کند را قبول ندارم.
چرا قیمت مسکن در همدان باالست؟

وی درباره اینکه چرا قیمت مسکن در همدان 
باالســت؟ بیان کرد: گرانی مســکن تنها در 
همــدان رخ نداده اما به علــت اینکه همدان 
شهری صنعتی نبوده و از شرایط آب و هوایی 
خوبی برخوردار اســت، سرمایه ها در همدان 
بیشتر به ســمت خریدوفروش ملک سرازیر 
می شــود و این موضوع باعث شــده افزایش 
قیمت مســکن در این شــهر بیشــتر از سایر 

شهرها رخ دهد.
جمالی ادامه داد: محدود بودن شــهر همدان 
یکی دیگر از علل گرانی مسکن است که باید 
مسئوالن شهرسازی شهر را گسترش دهند و به 

سمت شهرک سازی بروند.
  قیمت آپارتمان در همدان یك تا 20 

میلیون تومان
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان با اشاره 
بــه غیرواقعي بودن قیمت مســکن گفت: در 
بهمن ســال ۹۷ قیمت هر متر مربع  آپارتمان 
در مناطق باال شهر همدان از جمله استادان 1۰ 
میلیون تومان بوده که در حال حاضر به 1۸ تا 

۲۰ میلیون رسیده است.
جمالــی با بیــان اینکه قیمت هــر متر مربع 
آپارتمــان در منطقه پردیس در بهمن ســال 
گذشته ۷ میلیون تومان بوده که هم اکنون به 1۲ 
میلیون تومان رسیده است، افزود: در اعتمادیه 
قیمت هر متربع آپارتمان از ۶ میلیون تومان در 
بهمن سال گذشــته به ۹ میلیون تومان رسیده 
است.جمالی با اشاره به تغییر قیمت مسکن در 
محالت مرکزی شهر همدان، تأکید کرد: قیمت 
مســکن در بلوار کاشانی از ۴ میلیون تومان به 
۶ میلیون تومان رسیده و در محله پاسداران نیز 
از ۴ میلیون تومان بــه ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان 

رسیده است.
رئیــس اتحادیه مشــاورین امــالک همدان 
اظهارکــرد: در منطقه خضرو مجید آباد قیمت 
هر متر مربع مســکن از یک میلیون تومان به 

1.۵ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: در شهرک مدنی قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی از ۲.۵ میلیون تومان به ۳.۵ 
میلیون تومان و شهرک فرهنگیان از ۳.۵ میلیون 

تومان به ۵ میلیون تومان رسیده است.

جمالی خاطرنشان کرد: در شهرک بهشتی نیز 
هــر متر مربع آپارتمان از ۴ میلیون تومان به ۶ 
میلیون تومان  و در شــهرک الوند ۲میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان به ۴.۵  میلیون تومان رسیده 

است.
جمالي گفت: در بهمن ســال گذشــته ۸۶۹ 
قرارداد، اسفند ماه 1۰۳۴ قرارداد، در فروردین 
امســال ۴۹۵ قرارداد و در اردیبهشــت امسال 
11۶۶ قرارداد خرید و فروش اجاره مســکن 
توســط مشــاورین امالک همدان منعقد شده 

است.
 همــدان بعد از تهــران گرانترین 

مسکن را ندارد
رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان همدان نیز 
گفت: اینکه گفته می شود »همدان بعد از تهران 
باالترین قیمت مســکن را در کشور داراست« 
صحــت ندارد. قیمت مســکن در باالشــهر 
تهران از ۳۵ تا ۸۰ میلیون تومان متغیر اســت 
در حالیکه ملک در باالشــهر همدان متری 1۴ 
میلیون تومان معامله می شود بنابراین در مقایسه 

با تهران قیمت مسکن همدان باال نیست.
محمدصادق پارســامهر با بیــان اینکه در بین 
مردم اینگونه رواج پیدا کرده که قیمت مسکن 
همدان بعد از تهران باالتر است، اظهارکرد: از 
نظر کارشناسی این موضوع واقعاً صحت ندارد 
و شــاید به علت نزدیکی همدان به پایتخت 
اینطور به نظر می رســد که قیمت مسکن در 

همدان به تهران تنه می زند.  
 مساکن شمال شهر همدان خواهان 

زیادی ندارد
وی نبود زمین مطلــوب، نزدیکی به تهران و 
خوش آب و هوا بودن را از دالیل مؤثر در باال 
بودن قیمت مسکن در شهر همدان دانست و 
افزود: جنوب همدان بر خالف ســایر شهرها 
باالشهر به شمار می رود و مساکن شمال شهر 
همدان خواهان زیادی نسبت به جنوب ندارد.

باالشهر همدان زمین جدیدی ندارد
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با بیان 
اینکه باالشهر همدان دیگر کشش ندارد، ادامه 
داد: درحال حاضر در باالشــهر همدان زمین 
های جدیــدی وجود ندارد و ســازندگان به 

خانه های قدیمی روی آورده اند.
وی درباره هجوم انبوه ســازان به باالی شهر 
و عدم ســرمایه گذاری در شــهرک ها و پایین 
شهر، تصریح کرد: مطلوبیت خریداران مسکن 
در باالی شــهر بیشتر است و از طرفی ارزش 
افزوده زمیــن های پایین شــهر کمتر بوده و 
انبوه ســازانی که در پایین شهر ساخت و ساز 

داشتند، متضرر شدند.
پارسامهر نبود زمین های تفکیک شده در پایین 
شهر را یکی دیگر از دالیل کم بودن ساخت و 
ساز در این محدوده دانست و یادآور شد: در 
پایین شهر زمین های تفکیک شده و آماده ای 
که زیرساخت الزم را داشته باشد، توسط اداره 
کل راه و شهرسازی و شهرداری ارائه نشده و 
یاکمتر اســت تا انبوه سازان در این مناطق نیز 

ساخت و ساز کنند.
وی با بیان اینکه دور تا دور همدان باغ است، 
اذعان کرد: از آنجایی که بیشتر اطراف همدان 
به باغات ختم می شــود ســاخت و ســاز در 
قسمت های مختلف باالخره به باغ ها می رسد 

و این فقط مختص باغات باالشهر نیست.
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان یادآور 
شد: از زمستان سال گذشته افزایش قیمت در 
بازار مســکن رخ داد به طوریکه قیمت مسکن 
در همدان بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت 
و امســال نیز از اردیبهشت مسکن وارد رکود 

شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه عدم قدرت خرید مردم 
یکی از دالیل رکود بازار مسکن است، عنوان 
کرد: عدم پرداخت وام مسکن مناسب از دیگر 
دالیل رکود بازار مسکن است به طوریکه میزان 
پرداخت تسهیالت مســکن با توجه به تورم 

افزایش نیافته است.
 ساخت بیش از ۷۱3 هزار مترمربع 

مسکن در همدان
رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با اشاره 
به اخذ ۸۴۶ پروانه توسط انبوه سازان همدان، 
گفت: در سال ۹۷؛ ۸۴۶ پروانه با زیربنای ۷1۳ 
هــزار و ۵۳۸ مترمربع در شــهر همدان صادر 

شده است.
وی تصریح کرد: پروانه های اخذ شده مربوط 
بــه ۴1۰۸ واحد بوده کــه از این تعداد ۳۸۰۳ 
واحد مســکونی، 1۶۶ واحد تجــاری و ۴۹ 
واحد اداری اســت و برای این واحدها ۴۵۴۵ 

پارکینگ تأمین شده است.
پارســامهر با اشاره به ســاخت ۷1۳ هزار و 
۵۳۸ مترمربع مسکن در ســال ۹۸، ادامه داد: 
هر مترمربع احداث بنا دو میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومــان هزینه دارد که در ســال ۹۸ این میزان 
ساخت وســاز 1۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه در 

گردش در بخش مسکن خواهد داشت.
بنا به گفته محمد طوماســي، دبیر کمیســیون 
هماهنگی بانکهای استان همدان، مردم در حال 
بیرون کشیدن سپرده های خود از بانک ها بوده 
و آن را به سمت بازار مسکن سرازیر می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان:
نگذارید فرش دچار سرنوشت چرم شود

 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان در کمیســیون 
ــای  ــه احی ــاره ب ــا اش ــعه صــادرات ب تســهیل تجــارت و توس
صنعــت فــرش در اســتان گفــت: تجــار اســتان تــالش خــود 
ــد  ــرده و اجــازه ندهن ــر ک ــرش همــدان دو براب ــا ف ــر احی را ب
ــرود. ــن ب ــایر محصــوالت از بی ــد چــرم و س ــز مانن ــرش نی ف

علــی اصغــر زبردســت همچنیــن تصریــح کــرد: از 1۷ صــادر 
ــت و ۷  ــده فعالی ــرش در همــدان فقــط ۳ صــادر کنن ــده ف کنن
هــزار بافنــده بالتکلیــف هســتند کــه بایــد بــرای نجــات ایــن 

صنعــت چــاره ای اندیشــیده شــود.
ــم  ــه اینکــه از نظــر سیاســی در تحری ــا توجــه ب ــزود: ب وي اف
ــی اســت کــه ســال ها  ــاق خوب ــم نفــت اتف ــا تحری هســتیم ام
ــدن چــرخ  ــد و چرخی ــق تولی ــه رون ــم و الزم ــر آن بودی منتظ

صنعــت اســت.
زبردســت گشــایش مســیر توســعه و تجــارت را نیازمنــد 
ــای  ــت: فض ــنا گف ــه ایس ــد و ب ــتان خوان ــار اس ــی تج همراه
تجــارت اســتان در حــد مطلوبــی اســت و بایــد گیــر و 
گرفتــاری هــای موجــود را بررســی و بــه رفــع موانــع 

بپردازیــم.
ــارت  ــادرات و تج ــیر ص ــازی مس ــوار س ــتار هم وی خواس
ــاق  ــای ات ــر اعض ــت: هن ــود و گف ــیون ب ــای کمیس از اعض
بازرگانــی ایــن اســت کــه بتواننــد در شــرایط اقتصــادی کنونــی 

ــد . ــم کنن ــار را ک فش
ــعه  ــارت و توس ــیون تج ــات کمیس ــت در انتخاب ــی اس گفتن
ــا اکثریــت  صــادرات اســتان همــدان خســرو طالبــی رحیــق ب

ــد. ــیون ش ــت کمیس ــب ریاس آرا منتخ

رکود همراه با تورم در بازار مسکن

 مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی 
اســتان همدان با بیان اینکه در سال گذشته ۴ 
هزار و ۵۳۰ تن محصول تولیدی شهرک های 
گلخانه ای اســتان همدان صادر شد، گفت: 
صادرات شــهرک های گلخانه ای اســتان در 
سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافت.

محمــد خــدادادی در مــورد صــادرات 
شــهرک های  تولیــدی  محصــوالت 
در  داشــت:  اظهــار  اســتان  گلخانــه ای 
ســال گذشــته از ۲1 هــزار تــن محصــوالت 

ــهرک های  ــده در ش ــد ش ــه ای تولی گلخان
گلخانــه ای اســتان ۴ هــزار و ۵۳۰ تــن 

محصــول صــادر شــد.
وی با اشاره به اینکه ۷ شهرک گلخانه ای در 
سطح استان همدان فعال است، افزود: گوجه 
فرنگی، فلفل و خیار تولیدات گلخانه ای است 

که در سال گذشته صادر شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های کشاورزی 
اســتان همدان با بیان اینکه در ســال گذشته 
۴ هــزار و ۸۲۶ تن گوجه فرنگی از اســتان 

صادر شــد، به تســنیم گفت: از این میزان ۳ 
هزار و ۸۰۰ تن گوجه فرنگی صادر شده در 

شهرک های گلخانه ای استان تولید شده بود.
ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدادادی ب خ
ــادر  ــتان ص ــل از اس ــن فلف ــته ۸۹ ت گذش
ــل  ــن فلف ــزان ۴۰ ت ــن می ــه از ای ــد ک ش
ــه ای  ــهرک های گلخان ــده در ش ــد ش تولی
ــته  ــال گذش ــرد: س ــان ک ــود، بی ــتان ب اس
شــهرک های  تولیــدی  خیــار  تــن   ۶۹۰
گلخانــه ای اســتان بــه کشــورهای همجــوار 

ــد. ــادر ش ــیه ص و روس
ــوار  ــورهای همج ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
نظیــر عــراق، کویــت، قطــر، عمــارات، 
روســیه  و  آذربایجــان  جمهــوری 
کشــورهای مقاصــد صــادرات محصــوالت 
شــهرک های گلخانــه ای اســتان همــدان 
بودنــد، ابــراز کــرد: صــادرات محصــوالت 
گلخانــه ای اســتان در ســال گذشــته نســبت 
ــش  ــال ۹۶ حــدود ۷۰ درصــد افزای ــه س ب

ــت. یاف

4۵00 تن محصول تولیدی 
شهرک های گلخانه ای همدان صادر شد
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عكس: ایرنا تمرین تیم ملی کانوپولو کشورمان زیرباران بهاری در دریاچه شهر بازی کرمانشاه

عکس نوشت

مدرس تنیس همدان مربیان غرب آسیا را آموزش داد
 معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانــان همدان گفت: مدرس بین المللی 

تنیس این استان مربیان فعال این رشته ورزشی در غرب آسیا را آموزش داد.
عباس قهرمانی در گفت وگو با  ایرنا اظهار داشــت: ســیدامیر برقعی مدرس بین المللی 
تنیس همــدان و نماینده فدراســیون جهانی، یک دوره مربیگری پیشــرفته تنیس ویژه 

کشورهای غرب آسیا را در لبنان برگزار کرد.
I ( به میزبانی  T F وی اضافه کرد: دوره مربیگری بین المللی فدراســیون جهانی تنیس ) 
شهر بیروت لبنان برگزار شد و ۲۲ مربی از کشورهای اردن، سوریه، عراق، یمن، بحرین 

و لبنان حضور داشتند.
قهرمانی بیان کرد: این دوره پیشــرفته با حمایت کمیته بین المللی المپیک برگزار شــد و 

برقعی به عنوان نماینده فدراسیون جهانی تنیس حضور داشت.
وی گفت: عالوه بر این مدرس همدانی فدراسیون جهانی تنیس، فدی یوسف از لبنان به 

عنوان کمک مدرس حضور داشت.
برقعی مدیر توسعه فدراسیون جهانی تنیس در غرب و آسیای میانه و مدرس بین المللی 

فدراسیون جهانی از ابتدای سال ۲۰1۹ تاکنون است.
وی کار تدریس دوره های پیشــرفته آموزشی تنیس را در کشورهای امارات، پاکستان و 

چین به نمایندگی از سوی فدراسیون جهانی این رشته بر عهده داشته است.

خبـر خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

تاریخ سوپرجام مشخص شد
 4 مردادماه

 رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ از برگزاری دیدار سوپرجام 
فوتبال ایران در تاریخ ۴ مرداد ماه خبر داد.

ســعید فتاحی درباره برنامه مســابقات فوتبال ایران در فصل آینده به 
خبرنگار "ورزش ســه" گفــت: فصل جدید فوتبال ایران با مســابقه 
ســوپرجام آغاز می شــود. ما تاریخ ۴ مرداد ماه را برای این مسابقه در 
نظر گرفته ایم و مسابقات لیگ برتر نوزدهم نیز از نهم یا دهم مرداد آغاز 
می شود. البته یک محدودیت داریم و آن هم به خاطر ذوب آهن است.

وی افزود: ذوب آهن 1۵ مرداد ماه در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 
بازی می کند و به همین خاطر مجبور هستیم دیدار هفته اول ذوب آهن 
در لیگ برتر را هشتم مرداد برگزار کنیم تا لطمه ای به نماینده ایران در 

آسیا نخورد.
فتاحی در حالی از برگزاری ســوپرجام در تاریخ ۴ مرداد صحبت کرده 
که اگر پرسپولیس قهرمان جام حذفی شود با توجه به اینکه این تیم در 
لیگ برتر هم جام قهرمانی را باالی ســر بــرده به احتمال فراوان بازی 

سوپرجام برگزار نشود.

سهمیه صعود به لیگ برتر تغییر نکرد

 در جلسه اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ برتر که منجر به اتخاذ 
تصمیمات جدید برای بازی های فصل آینده شد در خصوص افزایش 
سهمیه صعود تیم های دسته اولی به لیگ برتر صحبتی نشد و این بدین 

معنی است که سهمیه صعود دست نخورده باقی ماند.
به گزارش "ورزش سه"، از جمله تصمیماتی که برای بازی های فصل 
آتی اتخاذ شد، این بود برای کمک به تیم های دسته اولی که به لیگ برتر 
صعــود می کنند به این تیم ها مجوز جذب ۸ بازیکن لیگ برتری داده 
می شود اما تیم های لیگ برتری بر اساس همان آیین نامه قبلی تنها می 
توانند از ظرفیت جذب ۶ بازیکن لیگ برتری استفاده کنند. هم چنین تیم 
های لیگ برتری و دسته اولی موظف شدند به ترتیب 1۴ و 1۰ روز پیش 

از آغاز بازی ها نام 1۴ بازیکن خود را برای سازمان لیگ لیست کنند.
گفتنی اســت بر اساس آیین نامه قبلی تیم های اول و دوم دسته اول به 
لیگ برتر صعود می کنند. این درحالی است که تیم های دسته اولی پیش 
تر درخواســت داده بودند دست کم سهمیه صعود به ۲.۵ تیم افزایش 
پیــدا کند. به خصوص که فصل آتی بازیهای دســته اول با حضور 1۸ 
تیم برگزار می شــود. البته فصل گذشــته هم باید بازی های دسته اول 
با حضور 1۸ تیم برگزار می شــد که تیم نفت تهران در بازی ها حاضر 
نشــد و تیم سیاه جامگان هم با رای کمیته انضباطی از جدول بازی ها 
کنار گذاشته شد.اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ برتر به هیچ وجه با 
افزایش سهمیه صعود تیم های دسته اولی به لیگ برتر موافق نیستند و 
بعید اســت پیش از آغاز بازی ها و در جلسات پیش رو اتفاق خاصی 

در این زمینه رخ دهد.

تنها ۲ عنوان برای دروازه بان های 
رئال مادرید در ۳0 سال گذشته

 دروازه بان های رئال مادرید در ۳۰ سال اخیر تنها دو بار جایزه سامورا 
را در اللیگا دریافت کردند.

به گزارش ایسنا، با دو گلی که کیلور ناواس در هفته آخر اللیگا دریافت 
کرد، دروازه رئال مادرید در ۳۸ بازی برای ۴۶ بار باز شد )میانگین 1.۲1 
گل در هر بازی(. این هفتمین آمار بد سفیدپوشــان از فصل 1۹۸۵-۸۶ 
است. بدترین آمار ۶۲ گل بود که در فصل ۹۹-1۹۹۸ اتفاق افتاد. باز هم 
در فصل 1۹-۲۰1۸ دروازه بان های مادریدی از کسب جایزه سامورا باز 
ماندند. این جایزه به دروازه بانی داده می شود که کم ترین گل را دریافت 
کرده باشــد و حداقل در ۲۸ بازی حضور داشته باشد. همچنین حداقل 
۶۰ دقیقه بازی کرده باشد.این شرایط زمانی برای مادرید بدتر می شود 
که با نگاه به گذشته متوجه می شویم دروازه بان های این تیم در ۳۰ سال 
گذشته تنها دو بار جایزه سامورا را به دست آوردند. پاکو بویو در فصل 
۹۲-1۹۹1 )۲۷ گل در ۳۵ بازی( و ایکر کاســیاس در فصل ۲۰۰۷-۰۸ 
)۳۲ گل در ۳۶ بازی( این عنوان را کســب کردند. تیبو کورتوا توانست 
دو جایزه پیاپی سامورا را در فصل های 1۳-۲۰1۲ و 1۴-۲۰1۳ به دست 
آورد اما این اتفاق با اتلتیکو مادرید رخ داد. او در نخستین فصل در ۳۷ 
بازی تنها ۲۹ گل دریافت کــرد )میانگین ۰.۷۸ گل در هر بازی( و در 
فصل بعد توانست آمار بهتری را به ثبت برساند و با همین تعداد بازی 
۲۴ بار دروازه اش باز شــد )میانگین ۰.۶۵ گل در هر بازی(. دروازه بان 
بلژیکی که در این فصل پیراهن رئال مادرید را بر تن کرد در ۲۷ بازی 

۳۶ گل دریافت کرد، یعنی در هر بازی 1.۳۳ گل.
این آمار بر خالف آمار دروازه بان های مادرید در دهه ۶۰ است. ویسنته 
)۶۴-1۹۶۳، ۶۳-1۹۶۲ و ۶1-1۹۶۰(، بتانکــورت )۶۷-1۹۶۶ و ۶۵-

1۹۶۴(، آراکیستاین )۶۲-1۹۶1( و خونکرا )۶۸-1۹۶۷( توانستند هفت 
جایزه ســامورا در هشت فصل کسب کنند. تنها پسودو در فصل ۶۶-

1۹۶۵ نتوانســت موفق به این کار شود. او در ۲۲ بازی 1۵ گل دریافت 
کرد )در آن زمان اللیگا ۳۰ تیمی بود(.

مجیدی نیاز به تجربه دارد
 پیشکسوت تیم فوتبال اســتقالل گفت: فرهاد مجیدی در سخت 
ترین شرایط مسئولیت فنی باشگاه استقالل را برعهده گرفت اما برای 

ادامه فعالیت در این مسئولیت نیاز به تجربه بیشتری دارد.
»شــاهین بیانی« در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: حاال که فصل 
فوتبالی برای استقالل به پایان رسیده است راحت تر می توان درباره 
این تیم حرف زد. استقالل فصلی کامال ناموفق را پشت سر گذاشت 

که انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
وی افزود: این که پرسپولیس برای سومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر 
می شــود اتفاق خوبی برای هوداران استقالل نیست و آنها حق دارند 
از چنین موضوعی ناراحت باشند. هواداران دوست دارند همیشه تیم 

محبوبشان را موفق ببینند.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد: دیرآغاز کردن تمرینات استقالل 
و جــذب چند بازیکن بی کیفیت خارجــی در نیم فصل اول عوامل 
مهمی بود که به این تیم ضربه زد و باعث شد آنها نتوانند نتایج خوبی 
را کسب کنند. در نیم فصل دوم شرایط برای استقالل بهتر شد اما دیگر 

کار از کار گذشته بود.
بیانی تصریح کــرد: فرهاد مجیدی برای اســتقالل در نقش بازیکن 
زحمات زیادی کشــیده است و در شــرایط حساسی که وینفرد شفر 
برکنار شــد از خود شجاعت به خرج داد که سرمربیگری آبی پوشان 
را برعهــده گرفت امــا او نیاز به تجربه دارد تا بــه یک مربی بزرگ 
تبدیل شــود.وی تاکید کرد: استقالل در بازی با العین امارات نمایش 
خوبی داشت و بعد از این پیروزی افسوس خوردیم اگر در بازی های 
گذشــته نیز آنها چنین فوتبالی را به اجرا می گذاشــتند راهی مرحله 

بعدی می شدند.

بیشترین ورزشکاران یونیورسیاد ۲0۱۹ از 
چه کشورهایی هستند؟

 در میان 1۲۸ کشــور شــرکت کننده در رقابت های یونیورســیاد 
دانشــجویان جهان به عنوان دومین رویداد بزرگ ورزشی جهان پس 
از المپیک، ایتالیا، آمریکا و روســیه به ترتیب بیشترین شرکت کننده را 

خواهند داشت.
به گزارش ایســنا، ســی امین دوره رقابت های یونیورســیاد تابستانی 
دانشــجویان جهان از 1۲ الی ۲۳ تیرماه و با حضور ۹۳۰۰ ورزشکار، 
مربی و سرپرست از 1۲۸ کشور جهان به میزبانی ناپولی ایتالیا برگزار 

می شود.
 ایتالیا در صدر

ایتالیا به عنوان میزبان این رقابت ها با ۴۳۷ ورزشکار، مربی، سرپرست 
و مقامات رسمی میان 1۲۸ کشور شرکت کننده رکورد دار است، پس 
از ایتالیا کشورهای آمریکا و روسیه با ۳۷1 و ۳۵۷ نفر شرکت کننده در 

رتبه های بعدی جای دارند.
 روسیه در رتبه دوم کشورهای اروپایی

اما در میان کشــورهای اروپایی حاضر در این رویداد بزرگ، پس از 
ایتالیا و روســیه، کشورهای فرانسه با ۲۵۸، اوکراین با ۲۳۳ و آلمان با 

1۹۸ شرکت کننده در رتبه های بعدی قاره سبز جای دارند.
 ژاپن در صدر آسیا

در بین کشورهای آسیایی نیز ژاپن با ۳۵۲ شرکت کننده در صدر قرار 
دارد و چیــن و کره جنوبی نیز هر کدام با ۲۵۴ نفر در رتبه های بعدی 
جای دارند. چین تایپه میزبان دور قبل این رقابت ها در سال ۲۰1۷ نیز 
۲۳۶ شرکت کننده در این رویداد خواهد داشت. در بخش کشورهای 
جنوب آســیا نیز هند با 1۳۵، سریالنکا با ۷۲ و اندونزی با ۶۴ نفر در 

رده اول تا سوم کشورهای جنوب آسیا قرار دارند.
 مکزیك کشور نخست آمریکای جنوبی

اما در میان کشورهای قاره آمریکای جنوبی، مکزیک با ۲۴۸، آرژانتین 
با ۲۳۸ و برزیل با 1۵۸ شــرکت کننده در رده های اول تا ســوم جای 
دارند. در اقیانوسیه نیز استرالیا با ۲۵۰ نفر در صدر است و نیوزلند نیز 
۶۵ شرکت کننده خواهد داشــت. کانادا با ۲۷۲ شرکت کننده از جمله 
کشورهای پیشــتاز در این رویداد است و آفریقای جنوبی نیز با 1۶۰ 

نفر پیشتاز قاره آفریقاست.
 ایران با ۸۵ شرکت کننده در یونیورسیاد

هم چنین در این لیســت عنوان شــده انتظار مــی رود ترکیه با 11۰، 
عربستان ســعودی با ۹۷ و ایران با ۸۵ شــرکت کننده در این رویداد 
حاضر شــوند. البته این آمار اولیه است و تعداد دقیق شرکت کننده ها 
تا فرصت پایانی ثبت نام کشــورها که روز 1۲ خرداد ماه خواهد بود، 

مشخص می شود.
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پیشخوان

ــأت علمــی دانشــگاه لرســتان گفــت:  ــک عضــو هی  ی
مصــرف امــگا ۳ بــر بــدن ورزشــکاران تاثیــر مثبتــی دارد.
ــار  ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــو در گفت وگ ــور ده ن ــد ولی پ وحی
کــرد: اســید چــرب امــگا ۳ نوعــی اســید چــرب اشــباع 
نشــده اســت کــه تغذیــه بــا یــک رژیــم غذایــی غنــی از 
آن در فرآیندهــای شــناختی انســان ها نقــش موثــری دارد.
وی ادامــه داد: امــگا ۳ ژن هایــی را کــه بــرای حفــظ 
موش هــای  در  سیناپســی  شــکل پذیری  و  عملکــرد 

صحرایــی مهــم هســتند، تنظیــم می کنــد.
ولی پــور ده نــو اضافــه کــرد: اســید چــرب امــگا ۳ باعــث 
کاهــش چربــی خــون شــده و خاصیــت ضدالتهابــی، ضــد 
لختــه خــون، ضــد آریتمــی قلبــی و گشــادکنندگی رگــی 

دارد.
ایــن دکتــری فیزیولــوژی ورزشــی افــزود: امــگا ۳ 

و  می کنــد  تنظیــم  را  ســلول ها  متابولیســم  فعالیــت 
ــی  ــر مثبت ــکاران تاثی ــدن ورزش ــر ب ــگا ۳ ب ــرف ام مص
دارد. برخــی از تمرینــات ورزشــی شــدید موجــب 
ــش  ــکلتی و کاه ــالت اس ــی در عض ــیب بافت ــروز آس ب
ــه مصــرف  عملکــرد جســمانی ورزشــکاران می شــود ک
امــگا ۳ بــه افزایــش مقاومــت بــدن در برابــر ایــن 

اتفاقــات منجــر می شــود.
ــد  ــای چــرب مانن ــان، ماهی ه ــای کت ــزا، دانه ه ــن کل روغ
ماهــی آزاد، ماهــی مارکــو، شــاه ماهــی، ســاردین، ماهــی 
ــی، ماهــی  ــار ماهــی، ماهــی کول ــزل آال، م ــن، ماهــی ق ت
فلتــان، ماهــی ریــش دار و ماهــی نیــزه و همچنیــن گــردو، 
ــا  ــردو ی ــن گ ــته، روغ ــدی، پس ــادام هن ــادام، ب ــدق، ب فن
ســویا و تخــم مرغ هــای غنــی شــده بــا امــگا ۳ از جملــه 

مــواد غذایــی حــاوی ایــن مــاده هســتند.

 شــهردار همدان گفت: زیرساخت های 
ورزش در محــالت مختلف شــهر هر چند 
شــرایط مطلوب دارد اما باتوجــه به حجم 
فعالیت هــا و گرایش مطلوب شــهروندان، 

توسعه و تقویت می شود.
عبــاس صوفی در حاشــیه جلســه اعضای 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر همدان با تشــریح رویکــرد مطلوب 
مدیریت شــهری در توسعه ورزش محالت 
اظهار داشت: امروزه ورزش محالت همدان 
از جایگاه مطلوبی برخوردار است و حمایت 

همه جانبه از این حوزه داریم.
وی بیان کرد: هم اکنون ایجاد زیرســاخت و 
بهسازی 1۲ زمین فوتبال در محالت مختلف 

شــهر همدان در حال انجام اســت و فصل 
جدید مســابقات این رشــته ورزشی نیز در 

سطح بسیار کیفی تری برگزار می شود.
صوفی با اشاره به اینکه در رشته های مختلف 
شــاهد برگــزاری المپیــاد ورزش محالت 
هستیم، گفت: این مســابقات کمک شایانی 
به رشد ورزش در سطح همدان و شکوفایی 

استعدادهای گمنام می کند.
شهردار همدان در پاسخ به منع شهرداری ها 
در ورود بــه ورزش حرفه ای گفت: ورزش 
حرفه ای تعریف خاص خودش را دارد و به 
عنوان مثال لیگ برتر فوتبال کشور حرفه ای 

محسوب می شود.
وی افزود: با این حال فعالیت در لیگ های 

پایین تر فوتبال حرفه ای به شمار نمی رود 
و نیمــه حرفــه ای و آماتور تعریف شــده 

است.
شــهردار همدان با اشــاره به اینکه سال قبل 
در حد توان به رشــته های مختلف ورزشی 
کمک شده است، اضافه کرد: هدف مجموعه 
شهرداری همدان فراگیر شدن ورزش در بین 

آحاد جامعه است.
وی اظهار داشــت: امروزه ورزش شهروندی 
در سطح بسیار خوبی قرار دارد و توانسته ایم 
با کمک خادمان ورزش محالت نســبت به 

توسعه آن اقدام کنیم.
هم اکنون بیش از چهار هزار ورزشــکار در 

سطح محالت شهر همدان فعالیت دارند.

 مدیر روابط عمومی هیأت ورزش های 
ســه گانه همدان گفت: این اســتان میزبان 
اردوی آماده ســازی تیم منتخــب دوگانه 
بانوان کشور اعزامی به رقابت های قهرمانی 

اروپا شد.
فرزانه ثابت قدم در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشــت: این اردوی آماده سازی متشکل از 
برترین ورزشکاران دوگانه کشور در قالب 
باشگاه »سه گانه جوان کرج« است که از دوم 
خردادماه امسال به مدت سه روز به میزبانی 

شهر همدان برگزار می شود.
وی بیان کرد: باشگاه »سه گانه جوان کرج« 
عنوان قهرمانی لیگ دوگانه بانوان کشور در 
سال گذشته را کســب کرده است و اکنون 
برای حضور قدرتمند در مســابقات دوگانه 
زمینــی قهرمانــی اروپا به میزبانی کشــور 

رومانی آماده می شود.
ثابت قــدم افزود: این اردو دومین مرحله از 
اردوی آماده ســازی این تیم محسوب می 
شــود و زهرا بهشتی راد سرمربیگری آن را 

برعهده دارد.
مدیر روابط عمومی هیأت ورزش های سه 
گانه همدان خاطرنشــان کرد: همدان نیز در 
تیم سه گانه جوان کرج دارای نماینده است 
و پانتــه آ قلی پور بانوی مســتعد و جوان 

همدان در ترکیب این تیم حضور دارد.
وی یادآور شــد: منطقه سیاحتی عباس آباد 
و نیز ورزشگاه شهید مفتح برای برپایی این 

اردو در نظر گرفته شده است.

ثابــت قدم افزود: منتخب این باشــگاه نهم 
تیرماه امســال به مســابقات دوگانه زمینی 
قهرمانی اروپا به میزبانی کشور رومانی اعزام 

می شود.
همدان یکی از استان های مدال آور در رشته 

دوگانه و سه گانه کشور است.
ورزش دوگانه یــا بیاتلون )به انگلیســی: 
) ترکیبی از ۲ ورزش اســکی  B i a t h l o n

صحرانوردی و تیراندازی است.

شهردار همدان:

 زیرساخت های ورزش محالت 
تقویت می شود

همدان میزبان اردوی تیم دوگانه بانوان 
اعزامی به قهرمانی اروپا شد

مدیریت استقالل باید 
پاسخگوی ناکامی ها 

باشد
 مدافع اســبق تیــم ملی بــا بیان 
باید  اینکه مسئوالن باشــگاه استقالل 
پاســخگوی ناکامی هــای این تیم در 
فصل گذشته باشند، گفت: عدم ثبات 
در مدیریت و بــه کارگیری بازیکنان 
دست چندم خارجی، از جمله عوامل 

ناکامی آبی پوشان هستند.
»مهدی پاشازاده« در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: استقالل فصل خوبی را 
پشت ســر نگذاشــت و نتوانست در 
سه جامی که پیش روی خود داشت، 
به موفقیت برســد و مــی توان گفت 
بــا ناکامی کامل کار خــود را به پایان 

رساند.
وی افــزود: اینکــه چرا آبی پوشــان 
نتوانســتند امســال به موفقیت برسند 
عوامــل مختلفی از جملــه عدم ثبات 
مدیریت در باشگاه در سال های اخیر 
و بــه کار گیری برخــی از بازیکنان 

درجه چندم خارجی دارد.

تبعیض در تیم ملی 
جایی ندارد

 ملی پــوش کاراته ایــران پس از 
کســب مدال طالی مســابقات سری 
آ اســتانبول، گفت: یکی از مهمترین 
دالیــل موفقیت تیم ملــی کاراته این 
اســت کــه کادر فنی بیــن بازیکنان 
تبعیــض نمی گذارد و مثل برادر برای 
رسیدن به اهداف خود تالش می کنیم.

»مهدی قراری زاده« کاراته کا ۲1 ساله 
ایران که با شکست حریفان مطرح به 
مدال طالی کاراته وان ترکیه رســید، 
در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشــت: 
هشــت مبارزه انجام دادم که قهرمان 
جهان از کرواســی و نائب قهرمان از 
بالروس قبل از فینال، مهمترین رقبایم 

بودند.
وی افــزود: در فینال نیز »آکتاش« نفر 
اول رنکینگ جهان و کاپیتان تیم ملی 
ترکیه را مغلوب کردم که این پیروزی 
و رســیدن به مدال طــال برایم ارزش 

زیادی داشت.
قــراری زاده با بیان اینکــه هنوز راه 
زیادی تا رســیدن بــه المپیک ۲۰۲۰ 
در پیش اســت، توضیح داد: چنانچه 
در تمامــی رقابت هــای دارای امتیاز 
ورودی المپیــک حضــور یابیم، توان 
رسیدن به هر سه سهمیه بخش مردان 

را داریم.

اسپانیا ۲0 سال حاکم 
فوتبال اروپا بوده

 وینسنته دل بوسکه، ناکامی تیمهای 
اســپانیایی در رقابتهای اروپایی امسال 
را دلیل افت فوتبال اسپانیا نمی داند و 
به هژمونی ۲۰ســاله فوتبال باشگاهی 

این کشور در قاره سبز اشاره می کند.
به گــزارش "ورزش ســه"، تیم های 
اسپانیایی امسال در رقابتهای باشگاهی 
اروپایی ســال ناکامی را پشــت سر 
گذاشــتند و عرصــه را بــه تیمهای 
انگلیســی واگذار کردند تــا هیچ تیم 
اسپانیایی ای در دو فینال چمپیونزلیگ 
و لیگ اروپا حضور نداشــته باشــد. 
ولی وینسنته دل بوسکه، مربی سابق و 
اللیگا  استاندارد  از  اسپانیایی  کارکشته 
دفاع کرده و به هژمونی ۲۰ساله فوتبال 
باشگاهی این کشور در قاره سبز اشاره 

می کند.

رئال مادرید در رئال مادرید در 

علم ورزش 

مصرف امگا 3 بر بدن ورزشکاران تاثیر مثبتی دارد
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»مونالیزا« روی بوم مینیاتوری کوانتومی 
باز آفرینی شد

 محققان دانشــگاه کویینزلند با تاباندن لیزر به یک ماده کوانتومی 
تابلوی مونالیزا را در محدوده ای به اندازه قطر موی انسان باز آفرینی 
کرده اند. به گزارش دیلی میــل، تابلوی مونالیزا به طور مینیاتوری و 
روی یک بوم کوچک کوانتومی بازآفرینی شده است. این بوم به اندازه 

عرض یک موی انسان است.
فیزیکدانان از لیزرها اســتفاده کردند تا تابلوی داوینچی را در یک حباب 
بسیار سرد از مواد گازی کوانتومی بسازند. در حقیقت برای خلق این اثر 
تصویر مونالیزا به وسیله لیزر به طور معکوس و در مقیاس میکروسکوپی 
روی بوم کوانتومی تابانده و سپس از آن عکاسی شد. لیزر با ویژگی های 

عجیب ماده کوانتومی واکنش نشان داد و تراکم اتم ها تغییر کرد.

تقویت کننده های غیرمجاز موبایل عامل 
۳0 درصد تداخالت فرکانسی

 معاون رگوالتوری گفت: منشــأ بیش از ۳۰ درصد تداخالتی که 
اپراتورهای موبایل اعالم می کنند اســتفاده از تکرارکننده ها و تقویت 
کننده های غیرمجازی است که در برخی از ساختمانها و برج ها نصب 

شده است.
به گزارش ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، نســترن 
محسنی افزود: به منظور پاســخگویی به نیاز مشترکان برای دریافت 
ســیگنال تلفن همراه و پوشش مطلوب ارتباطی در همه نقاط به ویژه 
طبقــات زیرین و داخل ســاختمان ها در برخی موارد الزم اســت از 
تکرارکننده های درون ساختمانی که سیگنال رادیویی شبکه همراه را 

تقویت می کنند، استفاده شود.

دلیل چهره دوگانه ماه کشف شد
 تالش های ســتاره شناســان برای پی بردن به علت تفاوت جدی 
دو رویه ماه ســرانجام به نتیجه رســیده و آنها می گویند علت اصلی 
این مســاله احتماالً برخورد ماه با یک جرم آســمانی دیگر در ابتدای 

شکل گیری است.
به گزارش نیواطلس، بخشی از ماه که از روی کره زمین قابل مشاهده 
است، با بخش دیگر آن تفاوت های اساسی دارد. بررسی ها حاکیست 
که بخش تاریک ماه پوسته ای ضخیم تر داشته و دارای یک الیه اضافی 
از مواد مختلف است.شبیه سازی های رایانه ای که در این زمینه توسط 
ناسا و با همکاری دانشگاه کلتک صورت گرفته، حاکیست یک انفجار 
بزرگ در ماه به دنبال برخورد آن با یک سیارک یا جرم دیگر موجب 

این تحول شده است.

فایرفاکس ۸0 درصد سریع تر می شود
 موزیال طراح مرورگر فایرفاکــس می گوید با افزودن قابلیت هایی 
به مرورگر یادشــده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع تر خواهد کرد.به 
گــزارش انگجت، این مرورگر با به تعلیق درآوردن محتوای زبانه هایی 
که مورد استفاده کاربر نیستند تالش می کند سرعت خود را بیشتر کند. 
تأخیر در اجرای اسکریپت های غیرضروری و پرش از روی بخش هایی 
از محتــوای صفحات وب که باال آمدن کل آن را کند می کنند از جمله 
دیگر ترفندهای فایرفاکس در این زمینه خواهد بود.در بروزرسانی جدید 
مجموعه ای از امکانات برای حفظ حریم شــخصی کاربران هم در نظر 
گرفته شــده اســت. امکان بلوکه کردن ابزار مختلفی که برای ردگیری 
تاریخچه وبگــردی کاربران به کار می روند و مقابله با سواســتفاده از 
مرورگر برای جمع آوری ارزهای دیجیتال از جمله این قابلیت هاست.

هواوی سیستم عامل مخصوص خود را 
رونمایی می کند

 رســانه های چینی ادعا می کنند شــرکت هواوی تا پاییز ۲۰1۹ 
میالدی سیستم عاملی برای موبایل و تبلت های خود رونمایی کند.

به گزارش ایندپندنت، طبق گزارش های رســیده هواوی تصمیم دارد 
سیستم عامل موبایل مخصوص خود را برای موبایل و تبلت در سال 

جاری رونمایی کند.
هنوز ۳ ماه فرصت باقی مانده و صاحبان دســتگاه های این شــرکت 
می توانند در بازه زمانی تعیین شــده از آپدیت های نرم افزاری برای 

سیستم عامل گوگل استفاده کنند.
این در حالی است که ریچارد یو مدیر ارشد اجرایی هواوی قباًل ادعا 

کرده بود شرکت برای مقابله با تحریم های ترامپ آماده است.

موزه داران از اداره کل موزه ها 
درخواست کردند

شاخص های انتخاب مدیران 
موزه ها را اعالم کنید

 جمعی از موزه داران در نامه ای سرگشاده به مدیر 
اداره کل موزه ها درخواســت کردند تا شاخص های 
مربــوط به انتخاب مدیران موزه هــا به طور واضح، 
دقیق و قابل ارزیابی در زمینه های تحصیلی، ســابقه 
کار در موزه، سابقه اجرایی یا نیازهای دیگری که به 

طور رسمی وجود دارد، اعالم شود.
در نامه ی موزه داران بــه محمد رضا کارگر - مدیر 
– که  اداره کل موزه هــا و امــوال منقــول تاریخی 
معتقدنــد این درخواســت بخشــی از معضالت و 
نیازهای موجود موزه های کشور است، انوشته شده: 
»روز جهانی موزه ها، فرصتی اســت تا به بخشی از 
معضالت و نیازهای موجود موزه های کشــورمان و 

صنف موزه داران بپردازیم.
یکــی از چالش هایی که در ســال های اخیر به نظر 
می آید بیش از هر چیز گریبانگیر موزه هایمان شــده 
و نمــود پیدا کرده و آســیب های جدی بر عملکرد 
موزه ها و شأن موزه داران وارد کرده است بال تکلیفی 
و نبود شــاخص های مشــخص در تعیین مدیران 

موزه هاست.
ــت ها،  ــده سیاس ــن کنن ــا تعیی ــت موزه ه مدیری
از کارشناســان،  برنامه هــا، حمایــت  پیشــبرد 
نیــاز  مــورد  تخصص هــای  بــه  توجــه 
امــروز  اجتماعــی  کارکــرد  و  پویایــی  و 
از  بســیاری  کــه  موزه هاســت.همانگونه 
تخصصــی  صنــوف  و  نهادهــا  ســازمان ها، 
بــرای  دیگــر دارای شــاخص های مشــخص 
انتخــاب مدیــران خــود هســتند، در حــوزه 
ــث  ــاخص ها باع ــن ش ــز ای ــا نی ــوزه داری دنی م
اعتبــار  و  جریان ســازی  پویایــی،  ثبــات، 
ــت. ــده اس ــا ش ــه موزه ه ــی ب ــی فرهنگ بخش
از این رو از آن مدیریت کل به عنوان متولی قانونی 
حوزه موزه داری کشــور که می تواند مدافع حقوق 
موزه داران و شــانیت حرفه ای آنها باشد خواستاریم 
تا شاخص های مربوط به انتخاب مدیران موزه ها را 
به طور واضح، دقیق و قابــل ارزیابی )اعم از زمینه 
تحصیلی، ســابقه کار در موزه، ســابقه اجرایی و یا 
نیازهای دیگری که به طور رسمی وجود دارد( اعالم 

کنند.« 

عضو شورای شهر: 
شهرداری همدان سازمان گردشگری ایجاد کند

 رئیس کمیســیون گردشگری شورای اســالمی شهر همدان گفت: 
شــهرداری همدان پیرامون پیگیری مناسب تر مصوبه ها، طرح ها و نیز 
در راستای سهولت در مسیر صدور مجوزهای الزم برای سرمایه گذاران 

نسبت به ایجاد سازمان یا شرکت گردشگری اقدام کند.
حســین قراباغی اظهار داشت: با ایجاد ســازمان یا شرکت گردشگری 
انسجام در شهرداری همدان ایجاد می شــود و همه فعالیت های حوزه 

گردشگری زیر مجموعه سازمان خواهد شد.
وی اضافه کرد: شهرداری همدان زحمات فراوانی در حوزه گردشگری 
می کشــد اما متاسفانه در ساختار سازمانی جایگاه رسمی برای پیگیری 

طرح ها و مباحث گردشگری وجود ندارد.
قراباغی خاطرنشــان کرد: هم اینک شــهرداری  های برخی اســتان ها 
مراوداتی با وزارت کشور پیرامون ماندگاری حوزه گردشگری داشته اند 
و در همین راســتا تاکید داریم که شرکت یا سازمانی زیر نظر شهرداری 

به نام گردشگری تشکیل شود.
وی یــادآور شــد: این طرح برای برنامه های امســال مصوب شــده و 

شهرداری باید شرکت را تاسیس کند.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر همدان، تقویت و توجه 
به صنعت گردشگری به عنوان منبع مالی پایدار و مستمر را به منزله راه 
عبور از بحران اقتصادی شهرداری ها دانست و گفت: با توجه به رکود 
ســاخت و سازها، توسعه صنعت گردشگری می تواند یکی از راه های 

رسیدن به درآمد پایدار شهرداری ها باشد.
وی افزود: محدودیت های مالی دولت برای کمک به شــهرداری ها نیز 
باعث شــده تا بیش از گذشته ضرورت شناســایی درآمدهای پایدار و 

جذب سرمایه گذار مورد برنامه ریزی و اقدام قرار بگیرد.
قراباغی بیان کرد: در شــرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشــور، اراده 
اعضای کمیسیون رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه مدیریت 
شهری بوده و در راستای توسعه و پیشرفت شهر تمام توان و تالش خود 

را معطوف این مهم خواهد کرد.

جزئیات پروژه برند ملی گردشگری

 معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در نشســت با تیم اجرایی و مشــاوران »پروژه ملی گردشگری« که در 
حال تعریف و تبیین برند صنعت گردشــگری کشــور هستند، گفت: 
»دستیابی به برند ملی کشــور در قالب مگاپروژه برند گردشگری ایران 
شــامل ۸ زیرپروژه از جمله »تشکیل شــورای عالی برند گردشگری«، 
»تعیین استراتژی برند و هویت بصری آن«، »جریان سازی موضوع برند 
گردشــگری میان فعاالن حوزه صنعت گردشــگری«، »استانداردسازی 
شــرایط احراز و دریافت برند«، »آماده ســازی اقــالم بازاریابی و آغاز 
به کار برند گردشــگری« اســت که تاکنون دو فاز آن به اتمام رسیده و 
دستاوردهای حاصل به صورت همزمان در تصمیم گیری های اجرایی و 

عملیاتی به کار گرفته شده است.«
به گزارش »روابط عمومی معاونت گردشــگری«، ولی تیموری درباره 
پیشــرفت فاز نخســت این پروژه یعنی تشــکیل شــورای عالی برند 
گردشــگری تصریح کرد: »این شورا متشکل از ۵ ارگان دولتی »وزارت 
کشور«، »وزارت صنعت، معدن و تجارت«، »صدا و سیما«، »وزارت امور 
خارجه« و »سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری« است که 
جلســات آن با هدف »سیاست گذاری، همراه سازی، نظارت بر عملکرد 
ارگان های درون و برون ســازمان در پروژه برند گردشگری«، »تعامل با 
شــورای عالی برند ملی«، »مدیریت مالــی و حقوقی پروژه« و نیز »وارد 
کردن این مگا پروژه در ســندهای چشم انداز« تشکیل شده و مصوبات 

اجرایی آن پیش می رود.« 

■ حدیث:
امام رضا )ع(:

همانا خداوند واجبات را بر پایه چیزهای غالب تر و نیروهای فراگیرتر مقّرر داشته و سپس 
ناتوانان را رخصت داده است. خداوند بر توانمندان واجب ساخته و به بیشتر تشویق کرده 

است؛ و اگر شایسته کمتر از آن بودند از تكلیفشان می کاست و اگر به بیش از آن نیاز 
داشتند بر تكلیفشان می افزود ..     
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■ دوبیتي:
گنه از برگ و باران بیش دیرم مو از قالوا بلی تشویش دیرم  

مو از یاویلنا اندیش دیرم اگر التقنطوا دستم نگیرد  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................... . تگزاس- سامورايی در برلين
.. .................تولدت مبارک-انيميشن  ■ قد  س2

پاکوچولو
.................................. زندانی ها- نبات ■ فلسطين1 
فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد3 - تگزاس2
■بهمن مالير............ ...........تگزاس2- غالمرضا 

تختی - متری شيش و نيم
■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 

شيش و نيم-چهارانگشت- غالمرضا تختی

 خانه حاج غالمحســین شــریفی واقع در محله 
جوالن و در مجاورت خانه ابراهیم شرفی قرار گرقته 
است. سبک معماری این خانه »سبک اواخر قاجار « 
است و بر عکس بسیاری از خانه های قدیمی همدان 
که به خاطر تهمیدات اقلیمی کوچک و فشرده هستند 
بســیار بزرگ و با شــکوه اســت و از معدود خانه 
هایست که بســیاری از عناصر یک خانه قاجاری را 
دارا می باشد و متاسفانه به دلیل مکان خاصی که در 
انتهای کوچه بن بست دارد اصال شناخته شد نیست. 
این خانه نه نام و نشــانی در لیست آثار ملی دارد نه 
ردپایی از آن در آثار تاریخی واحد ارزش پیداست .

گویــا مالکان خانه حاال ایران نیســتند و خانه بدون 

ســکنه در یک قدمی تنهایی لحظه های ویران شدن 
را در صورت به ثبت ملی نرســیدن و مرمت نشدن 

انتظار میکشد.
از جمله مشــخصات بارز این خانــه ایوان رفیع در 
سمت شمال حیاط است که دو ستون چوبی نیز در 
این ایوان جای گرفته اســت. یکی از تمایزات سبک 
اواخــر قاجار در معماری همدان با ســبک قاجاری 
معماری گرم و خشــک تلفیق بخش زمستان نشین 
و تابســتان نشــین در خانه های همدان می باشد به 
طوریکه ایوان تابســتانی با اُرسی خانه بخش زمستان 
نشین تلفیق شــده و در جبهه شمالی بنا قرار گرفته 
 اســت. با قرارگیری ایوان در جبهه شمالی و مماس 

بــر حیاط و قرارگیری تاالر در پشــت آن، در فصل 
زمستان که زاویه تابش خورشید مایل تر است آفتاب 
به راحتی بــه درون تاالر نفــوذ می کند و در فصل 
تابســتان نیز که زاویه تابش عمودتر است بخشی از 
ایوان در ســایه قرار می گیرد و می توان از ایوان نیز 
بهره مند شد. خانه حاج غالمحسین شریفی دقیقا از 

همین ویژگی برخوردار است.
آثار باســتانی و بناهای تاریخی هر کشور پیشینه آن 
کشــور به حساب می آید که این آثار دارای ارزش و 
اهمیت فراوانی هســتند و هر شخصی موظف است 
برای حفظ این تمدن چند هزار ساله تالش  بسیاری 

انجام دهد.

چگونگی حفظ هویت تاریخی در شــهرهای مدرن 
یا شهرهای در حال پیشــرفت، دغدغه ای است که 
نه تنها در ایران بلکه در کشــورهای دیگر نیز وجود 
دارد. در تمام شهرهای معاصر که به سرعت پیشرفت 

می کنند بیشترین نگرانی ها در نگهداری از هسته های 
تاریخی شهرهاســت که باید بتوانیــم میان این دو 
مسئله  داشتن شــهر مدرن  و حفظ بناهای تاریخی 

تعادل ایجاد کنیم.

  رئیس جمهوری با پیشــنهاد علی اصغر مونسان، 
رئیــس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در زمینــه تامین زمیــن موردنیاز برای 
ســاخت هتل و اجــرای طرح های گردشــگری در 
۵۰۰ نقطه از کشور به صورت رایگان یا با اقساط ۲۰ 
ســاله موافقت کرده است. معاون رئیس جمهوری در 
نامه ای به حسن روحانی خواســتار آن شده بود که 
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی نسبت به تامین 
زمین موردنیاز در ۵۰۰ نقطه از کشــور برای ساخت 
هتل و ســایر تاسیســات محرک بخش گردشگری 
به صورت رایگان یا با اقســاط بلنــد مدت حداقل 
۲۰ســاله دســتورات الزم را بدهد تا این سازمان در 
قالب فرصت های ســرمایه گذاری به متقاضیان واجد 
شرایط، این تسهیالت را ارائه دهد. اما این موضوع دو 
دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده اســت. برخی 
بر این عقیده هســتند که چنین طرحی عمال باری از 
روی دوش مشــکالت گردشگری برنخواهد داشت 
و آن را در شــرایط کنونی گردشگری کشور، الزامی 
و راهگشا نمی دانند؛ حتی ممکن است بستری برای 
ایجاد رانت شود. اما برخی دیگر معتقدند اگر چنین 
طرحی برخی الزامات و شــروط را رعایت کند و با 
ساز و کاری مناسب اجرایی شود، می تواند گرهی از 

وضعیت هتلداری کشور باز کند.
2 نگاه به تامین زمین رایگان هتل ها:

 شروط موفقیت طرح
از آنجا که به باور برخی فعاالن گردشــگری یکی از 
اساســی ترین الزامات در ســاخت هتل، تامین زمین 
است و از سوی دیگر، قیمت زمین باال است، اجرایی 
شدن این طرح شــاید موج جدیدی از هتل سازی ها 
را به دنبال داشــته باشد اما کارشناسان تاکید می کنند 
آنچه موفقیت ایــن طرح را تضمیــن خواهد کرد، 
مکان یابی صحیح این زمین ها اســت؛ چراکه فعاالن 
و ســرمایه گذاران هتلداری به نخستین موضوعی که 
توجه می کنند بحث میزان عرضه و تقاضاست که با 
رونق یک هتل در کل ســال ارتباط مستقیم داشته و 
برای همین مهم است که زمین موردنظر جایی نباشد 
که از تعداد هتل اشــباع شده اســت یا در یک نقطه 
نامناسب قرار گیرد که نتواند در جذب مسافر اثرگذار 

باشد.
محمد قانعی، یکی از فعاالن صنعت هتلداری با تاکید 
بر این موضوع به می گوید که جانمایی ۵۰۰نقطه در 
کشور برای هتلداری موضوع مهمی است که نمی توان 
به ســادگی از آن عبور کرد و اگر چنین اتفاق مهمی 

به درســتی و با کار کارشناسی صورت گیرد بهترین 
فرصت خواهد بود برای آنکه سرمایه گذاران بتوانند 
بخش اعظمی از پولی که بابــت خرید زمین هزینه 
می کنند را به ساخت هتل اختصاص دهند؛ اتفاق که 
به باور او، به همکاری شــهرداری و دیگر نهادهای 
ناظر و مسئول هم نیاز دارد تا با درنظر گرفتن کمترین 
هزینه های عوارض و... بتوانند به عملیات ساخت وساز 
هتل کمک کنند. قانعی همچنین معتقد اســت زمانی 
چنین طرحی می تواند موفق باشد که از تجربه جامعه 
هتلداران در این زمینه کمک گرفته شود، در جانمایی 
زمین ها برای ســاخت هتل نیازســنجی و در بخش 
انتخاب سرمایه گذار به تجربه و تخصص او نیز توجه 
شــود. در این زمان است که می توان اظهار امیدواری 
کرد این طرح نه تنها می تواند به سرمایه گذاران انگیزه 
ورود دهد، بلکه به گردشگری نیز رونق خوبی خواهد 
بخشید. رئیس جامعه هتلداران ایران نیز معتقد است 
واگذاری زمین رایگان و اقســاطی برای ساخت هتل 

باید منوط به مطالعات نیازسنجی باشد.
 نگرانی از ایجاد رانت

باوجود آنکــه موافقان نگاه خوش بینانه ای به اجرایی 
شــدن صحیح ایــن طــرح دارند؛ برخــی دیگر از 
کارشناســان مخالف بر این باورند که چنین طرحی 
عمال هیچ کمکی به رونق گردشــگری و هتلداری 

نخواهــد کرد. چون در حال حاضر با توجه به میزان 
گردشــگری که در کشور وجود دارد ضریب درصد 
اشــغال هتل ها ۵۰ درصد است و به طور میانگین در 
کل ســال نیمی از ظرفیت هتل ها خالی است. برای 
همین در صورت عدم افزایش میزان گردشگران ، اصال 
به ساخت هتل جدید نیاز نیست. این صاحب نظران 
معتقدند به جای ســاخت هتل جدیــد باید به دنبال 
سیاست گذاری و ایجاد ســازوکارهایی بود که بتوان 
از طریق آن درصد اشــغال هتل ها را باال برد. شهرام 
شــیروانی، رئیس جامعه هتلداران اســتان همدان و 
عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران کشور نیز با بی ثمر 
دانســتن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری 
به »دنیای اقتصاد« می گوید که با شرایط فعلی کشور 
که میزان جذب گردشگر به نسبت هتل های موجود 
کم است ساخت هتل کمکی به بهبود اوضاع نخواهد 
کرد. به ویژه با نوســانات ارزی، باال بودن هزینه ها و 
وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری به هیچ 
عنوان ورود به سرمایه گذاری در هتل به صرفه نیست.
او بر این باور اســت حداقل برای انجام اصولی و به 
دور از رانت این طرح و به منظور مشــخص کردن 
این ۵۰۰ نقطه در کشــور و ارائه آن به سرمایه گذاران 
الزم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در 
نهایت زمین ها به سرمایه گذاران واقعی و متخصص 

ارائه شــود؛ یعنی کســی که واقف بر امور هتلداری 
است. در این شرایط است که به شرط وجود اقتصاد 
پویا می توان امیدوار بود چنین سرمایه گذاری هایی به 
گرداندن چرخه اقتصاد گردشگری کمک کند. با این 
همه شیروانی به این نکته نیز تاکید دارد که در شرایط 
فعلی چنین فعالیت هایی نمی تواند ثمری داشته باشد.  
جزئیات عملی شدن این طرح هنوز مشخص نیست؛ 
بنابراین گمانه زنی های بســیاری درباره نحوه اجرایی 

شدن آن وجود دارد.
برخی نگران ایجاد رانت در این زمینه هستند و برخی 
بی انگیزه بودن سرمایه داران برای سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری را علت ناموفق بودن چنین طرحی 
عنوان می کنند. با این حال برخی فعاالن گردشگری 
معتقدند قبل از آنکه به دنبال توسعه زیرساخت های 
گردشگری مانند هتل ســازی باشیم الزم است ابتدا 
نگاه جهانیان را به ایران مثبت کرده و با ارائه تبلیغات 
موثر و معرفی جاذبه های گردشگری ناشناخته کشور 
گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم، سپس 
به دنبال توســعه زیرساخت های گردشگری باشیم. 
تبلیغاتــی که آن هم در هر صــورت نیاز به بودجه 
و ســرمایه گذاری های کالن دارد و بایــد برای آن 
از ســوی دولت تصمیمات الزم اتخاذ و از پوســته 

شعاری خارج شود.

2نگاه به تامین زمین رايگان هتل ها

تخصیص زمین رایگان یا قسطی 
برای توریسم در 500 نقطه

خانه شریفی
 میراثی که جدی گرفته نمی شود 


