
 پس از رویــداد 2018 یک ســرمایه گذار از 
آفریقای جنوبی در پروژه هتل شــادی مشارکت 

می کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه 
رویدادهای گردشگری 2018 برای استان همدان 
اتفاق بسیار خوبی بود افزود: نام همدان در گستره 
جهانی شنیده شد که همین موضوع منجر به وقوع 

اتفاقات خوبی شده است.
سید ناصر محمودی در گفت و گو با فارس با بیان 

اینکه اتفاقات 2018 تنها به این ســال ختم نشده 
است تصریح کرد: همدان بر روی آنتن بین المللی 
قرار گرفت و این اتفاق باعث می شــود این شهر 

مورد توجه جهان قرار گیرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه 
همزمان با برگزاری اجالس جهانی گردشگری در 
همــدان »میز اقتصادی« را برپا کردیم ادامه داد: از 
همین رو در نشســتی سه ساعته مسائل اقتصادی 

بررسی و تبادالتی انجام شد.

وی با اشــاره به اینکه تفاهمنامــه ای اولیه برای 
مشارکت ســرمایه گذار آفریقایی در هتل شادی 
منعقد شده است خاطرنشان کرد: این سرمایه گذار 

به زودی در همدان حاضر می شود.
محمودی با اشــاره به اینکه رتبه همدان در بهبود 
فضای کســب و کار ارتقا یافته است اظهار کرد: 
در همین راســتا قوانین مخل کسب و کار در یک 
کارگروه به کمیته پایش بهبود کسب و کار استان 
شناســایی می شود که بخش خصوصی نیز در آن 

عضویت دارد. وی افــزود: یکی از خروجی های 
ایــن کارگروه ها کاهش زمــان صدور مجوزهای 

الزم برای کسب و کار بوده است.
مدیرکل اقتصــاد و دارایی همدان بــا بیان اینکه 
شــکایت بخــش خصوصی نیز در یک ســامانه 
اختصاصی ثبت می شــود تصریح کــرد: بخش 
خصوصــی می تواند شــکایت  خــود را از همه 
دستگاه ها در سامانه دادور ثبت کند که به صورت 

خرد و کالن پیگیری می شود.
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جشن انقالب در 
پیاده راه همدان 
برگزار می شود

برگزاری 
نمایشگاه مشاغل 
خانگی در همدان

تسهیالت 
سخت الوصول!

ثبت جهانی 
گردوی 
تویسرکان 
با جدیت دنبال 
می شود

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

2

دیر بجنبیم
 الوند از دست می رود

 رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی همدان 
اخیرا عنوان کرده اســت بــه دلیل افزایش 
قیمت زمین، کوه خواری بیشــتر از گذشته 
شده است. زمین از جمله کاالهای با ارزش 
در اقتصاد جهان است. اما در ایران، زمین، 
مزیتی بیش از بسیاری از کشورها دارد. به 
دلیل رتبه پائین کســب و کار در کشور در 
مقایسه با بیشــتر کشورهای جهان، تمرکز 
بخش زیادی از ســرمایه در کشور ما روی 
زمین است. به دلیل نبود رونق کسب و کار 

در کشور...

یادداشت

7

آیا با مدیر جدید ورزش 
همدان تکان خواهد خورد

 یکي از پیامدهاي مهم تغییرات مدیریتي 
در ســطح کالن اســتان همدان که با رفتن 
محمدناصــر نیکبخت و آمدن سیدســعید 
شاهرخي به عنوان استاندار رقم خورد، تغییر 
مدیر کل دســتگاه ورزش و جوانان است و 
هم اینک محســن جهانشیر به جاي رسول 
منعم عهده دار ســکان کشتي ورزش استان 
مي باشــد و حدود یک هفته از انتصاب وي 
مي گذرد.رســول منعم که یک مدیر بومي 
استان به شــمار مي آمد در مدت حدود 40 

ماه مسئولیت خطیر خود...

وقتی خطر از بیخ گوش 5 رئیس هیأت گذشت
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توقف 
اجرای 
موزه میدان
■ شهرداری و میراث به دنبال مقصر

پ

آگهــی منـاقصــه

روابط عمومي شرکت توليدي صنعتي فيلتر سرکان

شــرکت تولیــدي صنعتــي فیلتــر ســرکان در نظــر دارد اجــراي دســتمزدي فــاز 
ــي  ــاختمان هاي اداري، خدمات ــازي س ــازي و بازس ــب، بهس ــروژه تخری اول پ
ــتان  ــرکان در شهرس ــر س ــي فیلت ــدي صنعت ــرکت تولی ــمینار ش ــالن س و س
تویســرکان اســتان همــدان را از طریــق مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد 

شــرایط واگــذار نمایــد.
 لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــي ایــد ضمــن اعــالم آمادگــي بــا 
در دســت داشــتن مــدارک ذیــل جهــت خریــد اســناد مناقصــه روز یکشــنبه 
مورخــه 1397/10/23 از ســاعت 9 صبــح لغایــت 17 عصــر بــه نشــاني اســتان 
همــدان شهرســتان تویســرکان کیلومتــر 7 جــاده کرمانشــاه شــرکت تولیــدي 

صنعتــي فیلتــر ســرکان بخــش اداري مراجعــه نماینــد.
اسناد و مدارک مورد نياز 

1- نامه اعالم آمادگي و معرفي نماینده با مهر و امضاي مجاز 
2- تصویر آگهي روزنامه رسمي در خصوص تأسیس شرکت 

3- ارائــه گواهــي حداقــل رتبــه 5 از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور 
در رشــته ابنیــه و ســاختمان 

4- ارائه حداقل دو نمونه کار 
5- فیــش واریــزي بــه مبلــغ 200/000 ریــال بــه حســاب شــماره 234342559 

بانــک رفــاه کارگــران بــه نــام شــرکت تولیــدي صنعتــي فیلتــر ســرکان 
شماره تماس: 08134731118

دورنگار: 02189777588
آدرس: تويسرکان کیلومتر 7 جاده کرمانشاه 

تبريک و تقدير

مهدی احمدی فکوررئيس هيأت فوتبال جورقان
عباس داوودی مسئول سالن ورزشی غدیر جورقان

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشیر 
مدیر کل محترم اداره ورزش 

و جوانان استان همدان
ــی  انتصــاب شایســته ی جنابعال
ــه  ــد صمیمان را در ســمت جدی
ــی  ــت عــرض م ــک و تهنی تبری
ــات  ــن از خدم ــم. همچنی نمائی

ارزنــده جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان 
ــم. ــر و تشــکر را داری تصــدی کمــال تقدی

تبريک و تقدير

هيأت پزشکی،ورزشی استان همدان 

جناب آقای 

مهندس محسن جهانشیر 
انتصاب شایسته جنابعالی 

به سمت
مدیر کل محترم اداره ورزش 

و جوانان استان همدان
 را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت 

عــرض مــی نمائیــم.
ــات بی شــائبه  ــن از خدم همچنی

جنــاب آقــای دکتــر رســول منعــم در زمــان تصــدی 
کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

مديرکل اقتصاد و دارايی همدان خبر داد

سرمایه گذاری یک آفریقایی پس از رویداد »همدان، 2018«

بیش از 1300
 معلم همدانی امسال 
بازنشسته می شوند

 از ابتدای ســال 97 تا کنون حکم بازنشستگی 
یکهزار و 268 فرهنگی در استان صادر شده است 
و تا پایان ســال تعداد آن ها به بیش از یکهزار و 

300 تن می رسد.
معاون پشــتیبانی و توســعه اداره کل آموزش و 
پرورش همدان گفت: در چند ســال اخیر، تعداد 
فرهنگیان بازنشسته روند افزایشی داشته و ممکن 

است موجب کمبود نیروی تدریس شود.
محمد بداغی در گفت و گو با ایرنا با اشــاره به 
اینکه ســال گذشــته یکهزار و 246 فرهنگی در 
استان بازنشست شدند تاکید کرد: روند افزایش 
بازنشســتگی در جایگزینی نیروی انسانی تاثیر 
دارد و بایــد با صدور مجوز اســتخدام از طریق 
وزارت آموزش و پرورش و استفاده از نیروهای 
حــق التدریــس و غیر موظف، کمبــود نیرو را 

جبران کنیم.
بداغی عنوان کــرد: خرید خدمات، یکی دیگر از 
راه های تامین نیروی انســانی است که در بودجه 
98 به صورت خاص روی آن تاکید شــده و جز 
راهکارهای تامین نیروی انســانی سال تحصیلی 

99-98 محسوب می شود.
وی اضافه کرد: حکم برقراری حقوق بازنشستگان 
و وظیفه بگیران در قالب بازنشستگی عادی، پیش 
از موعد، از کار افتاده، جانباز و فرزندان شــهدا، 
فوتی و اصالح ورثه بــرای تمامی این فرهنگیان 

بازنشسته صادر شده است.
معــاون پشــتیبانی و توســعه اداره کل آموزش 
و پــرورش همــدان با اشــاره به اینکــه پاداش 
بازنشســتگی تمامی فرهنگیان تا پایان ســال 96 
پرداخت شــده است ابراز امیدواری کرد: با تامین 
اعتبار و پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی 

امسال نیز پرداخت می شود.

تخلف بهداشتی 
در همدان 
افزایش یافت
 گــزارش های مردمــی در زمینه تخلف های 
بهداشتی به سامانه 190 در سال جاری 71 درصد 

افزایش داشته است.
همدان- ایرنا- کارشناس مسئول بهداشت محیط 
معاونت بهداشــتی همدان با بیان اینکه 766 مورد 
گزارش تخلف از ابتدای ســال جاری تاکنون به 
ســامانه 190 اطالع رسانی شده است اضافه کرد: 
افزایــش گزارش هــای مردمی مویــد اعتماد به 
عملکرد این سامانه و افزایش آگاهی مردم نسبت 
به ضرورت اطالع رســانی تخلف های بهداشتی 

است
 لیرضــا ظفرمیرمحمدی  در گفــت و گو با ایرنا.

بیان کرد: رعایت نکردن بهداشت فردی در مراکز 
تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی و رعایت 
نکردن بهداشــت وســایل و ابزار کار موادغذایی 
بیشــترین میزان شــکایت های مردمی را تشکیل 

می دهد.
ظفر میرمحمــدی، عرضه مــواد غذایی تقلبی، 
بدون مشخصات، فاسد و تاریخ مصرف گذشته، 

رعایت نکردن دســتورالعمل های مربوط به بی 
خطرسازی پســماند بهداشتی در مراکز درمانی، 
مطــب هــا و کلینیک هــای خصوصــی، دفع 
تجمع  مسکونی،  منازل  فاضالب  غیربهداشــتی 
زباله در معابر و عرضه غیربهداشتی موادغذایی 
توسط دست فروشان را از تخلف های رسیدگی 

شده دانست.
وی ادامه داد: پس از تماس شــهروندان با سامانه 
190 درخواست آنها و در ادامه روند رسیدگی به 

موضوع در سامانه ثبت می شود.
ظفرمیرمحمــدی افزود: 190ســامانه مدیریت و 

نظارت مردمی ســتاد فوریت های سالمت محیط 
و کار اســت که با هدف رسیدگی به تخلف های 
بهداشــتی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن 
عمومی، پاســخگویی به شــکایت های مردمی، 
ارزیابی سریع از بهداشت محیط در مناطق آسیب 
دیده در بحران و حــوادث غیر مترقبه راه اندازی 

شده است.
وی اضافه کرد: این سامانه همچنین آماده دریافت 
و پیگیــری گزارش های مردمی در زمینه حوادث 
شــیمیایی، بیولوژیکی، پرتویی و زیست محیطی 

است.

پوشش امنیت 
غذایی 80 کودک 
زیر 6 سال 
در همدان
 رئیــس کمیته امداد منطقــه یک همدان از 
پوشــش امنیت غذایی 80 کودک زیر 6 سال 
توسط کمیته امداد منطقه یک همدان خبر داد.

جعفر بهرامی  خشنود در گفت وگو با فارس با 

بیان اینکه 65 بیمار صعب العالج زیرپوشــش 
کمیته امــداد منطقه یک قرار دارند اظهار کرد: 
این اداره بــا 107 مرکز درمانی قرارداد دارد و 
در 9 ماه گذشته 80 نفر از کودکان زیر 6 سال 
را در حوزه امنیت و تغذیه زیر پوشــش قرار 

داده است.
و  شــیمی درمانی  هزینه هــای  افــزود:  وی 
پرتودرمانــی این بیماران در صورت داشــتن 
کارت درمان کمیتــه امداد به صورت کامل از 

سوی این نهاد پرداخت می شود.
رئیــس کمیته امــداد منطقه یک شهرســتان 

همدان با اشــاره به اینکه در صورت استفاده 
از بیمه ســایر موسســات درمانی در زمینه 
پرداخت فرانشیز به این افراد کمک می شود 
ادامه داد: ماهانــه 100 هزار تومان عالوه بر 
کمک به پرداخت فرانشیز و خرید تجهیزات 
پزشــکی مورد نیاز به حســاب این بیماران 

واریز می شود.
وی گفت: در 9 ماهه سال جاری نیز برای 808 
نفر از زنان سرپرســت و مجریان خودکفایی 
حق بیمه بازنشستگی توسط کمیته امداد واریز 

شده است.

گفت و گوی همدان پيام با مدير عامل شرکت
 صنايع غذايی سحر

کیفیت ضامن رشد و 
بقای صنایع غذایی

آب پاکی فرماندار 
برای کسبه بازار روز سعدی

مهلت یک هفته ای 
برای تخليـه

تا 2 هفته آينده 

پرونده  تخلفات
 کارکنان شهرداری همدان
 به دادگاه ارسال می شود

8

دي
حم

رم
شی

ي 
طف

مص
س:

عک
/



C M Y K

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

چهارشنبه  19 دي ماه 1397  شماره 3383 

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی در همدان

  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از برگزاری نمایشــگاه مشاغل 
خانگی در همدان خبرداد و گفت:  در راستای حمایت از کاالی ایرانی نمایشگاه مشاغل 

خانگی استان همدان 10 تا 15 بهمن ماه برگزار می شود. . 
احمد توصیفیان در جلســه کمیته ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استان همدان، 
هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی توانمندی های فعاالن حوزه صنایع دستی این 
استان برشمرد و گفت: در حال حاضر  بحث ارتقاء و توانمندسازی بانوان خانه دار دارای 
اهمیت خاصی است تا بتوانندبرای فروش محصوالت تولیدی خود  به بازار وصل شوند 
که یکی از این راه ها، برگزاری نمایشگاه های مختلف فصلی ومحلی در طول سال است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  وی تصریح کرد : توسعه 
مشاغل خانگی در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان 

یک نیاز اساسی مطرح می شود. 
 توصیفیان گفت : مشــاغل خانگی نقش مهمی در احیای برخی هنرها و صنایع دســتی 
خانگی فراموش شده و جایگاه بانوان در اقتصاد خانواده، توسعه تولید داخلی و افزایش 

روحیه خودباوری در بانوان دارد. 
وی در ادامه افزود: کسب مهارت های الزم در اشتغال خانگی یک نیاز به شمار می رود و 
در این راستا مراکز فنی و حرفه ای و آموزشی می توانند در راستای ارائه آموزش های الزم 

برای بهره مندی بهتر از این گونه مشاغل موثر باشند. 
مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر وابســتگی کمتــر به وام ها و 

ســرمایه های دولتی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید با توجه به نقش اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از تولید داخلی، بر فراهم کردن بسترهای الزم برای ایجاد مشاغل خانگی و 
نیز کاهش وابستگی ها و تالش برای خودکفایی در زمینه توسعه و پیشرفت و همچنین 
اهمیت نقش زنان در خانواده به عنوان عامالن پرورش و رشد نیروی کار تأکید بسیار 

شده است. 
وی تصریح کرد : این گونه مشــاغل فرصتی برای اســتفاده از ظرفیت تک تک اعضای 

خانوار به منظور کمک به تامین معیشت، افزایش درآمد،  
رفــع  نیاز بنگاه های اقتصادی بزرگتر، بهره وری بیشــتر از امکانــات و ظرفیت منازل 
مســکونی، افزایش اعتماد به نقس اعضای خانواده، انتقال دانش بومی و ایجاد انگیزه در 

خانواده ها برای فراگیری دانش تولید در راستای اشتغالزایی است. 

دیر بجنبیم ، الوند از دست می رود
امیر بختیاریان «

 رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی همدان اخیرا عنوان کرده اســت 
به دلیل افزایش قیمت زمین، کوه خواری بیشتر از گذشته شده است. 

زمین از جمله کاالهای با ارزش در اقتصاد جهان اســت. اما در ایران، 
زمین، مزیتی بیش از بســیاری از کشــورها دارد. به دلیل رتبه پائین 
کسب و کار در کشــور در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان، تمرکز 
بخش زیادی از ســرمایه در کشــور ما روی زمین است. به دلیل نبود 
رونق کسب و کار در کشور، بخش عظیمی از سرمایه به سمت خرید 
و فروش و نگهداری زمین ســوق پیدا کرده اســت. به عبارتی فقدان 
رشد صنعتی موجب شــده است، سرمایه بنا به عادت دیرین خود از 
زمین سر در بیاورد. چنین وضعیتی موجب شده است که زمین بخش 
پررنگی از هزینه  تولید باشــد. چه در بخــش تولید و چه در بخش 
خدمات ســهم زمین بیش از سایر عوامل تولید است و به همین دلیل 
بخش پررنگ هزینه تولید، ناشی از باال بودن قیمت زمین است. برای 
نمونه گرانی مســکن بیش از آنکه ناشی از قیمت مصالح و یا نیروی 

انسانی باشد، ناشی از قیمت زمین است. 
بنابراین گران بودن زمین یکی از دالیل تاخیر در صنعتی شــدن ایران 
اســت. کسانی که ســودای فعالیت در حوزه صنعت را دارند یکی از 
دالیلــی که رغبت نمی کنند وارد این حوزه شــوند، گران بودن زمین 
اســت. این ماجرای غم انگیز از طرف دیگر هم قابل تفســیر است: 
به دلیل جذب نشــدن ســرمایه در بخش صنعت، بخش کم ریسک 
و پربازده اقتصاد ایران، یعنی زمین، بخش عمده ســرمایه را در خود 
می بلعد. این وضعیت در شــرایط تورمی تشــدید می شــود. به دلیل 
افزایش ســطح عمومی قیمت ها، قیمت زمین بــه عنوان یک دارائی 
ارزشمند، افزایش پیدا می کند. مطابق آمارهای اقتصادی در چند دهه 

اخیر یکی از بیشترین رشدها را زمین از آن خود کرده است.
اما وضعیت دیگری نیز بر زمین در ایران حاکم اســت. شفاف نبودن 
مالکیت در حوزه زمین درد بزرگی است که موجب رخنه سودجویان 
و صاحبان اطالعات شده است. حجم وسیعی از زمین های مرغوب در 
ایران بدون مالک است. به این معنا که بخش خصوصی مالکیتی بر این 
زمین هــا ندارد، اما دولت هم اطالعات دقیقی دال بر مالکیت خود بر 
این زمین ها در اختیار ندارد و در بزنگاه جدال حقوقی با زمین خواران، 
نمی توانــد و در مواردی هم نمی خواهد از حق خود دفاع کند. وجود 
شــکافی بزرگ در بالصاحب بودن زمین در ایران، موجب شده است 
که هر ناکســی به خود اجازه دهد متر به متر و هکتار به هکتار به این 
زمین ها دســت درازی کند و با انواع و اقسام ترفندهای حقوقی برای 

آن ها مالکیت خصوصی بتراشد.
حجم باالی زمین خواری و کوه خواری در ایران موجب شده است که 
طبقه جدیدی از مالکان بی نام و نشــان در این سرزمین متولد شوند. 
این طبقه به هیچ قاعده مدنی و اخالقی پایبند نیست و به دلیل درآمد 
سرشار بادآورده ای که دارد بی محابا عمل می کند و اقتصاد را در کشور 

به سمت بی نظمی سوق می دهد. 
شــهر همدان بدین لحاظ وضعیت خوبی ندارد. کمربند سبز جنوبی 
شــهر که حدفاصل کوهپایه الوند با شــهر همدان است مدام در حال 
تغییر وضعیت از ســمت مالکیت دولتی به سمت مالکیت خصوصی 
اســت. آنهایی که فوت و فن کار دستشان آمده با انواع و اقسام دالیل 
از سنگ چینی و درخت کاری گرفته تا دیوارکشی مدام در حال سرقت 

منابع عمومی هستند. 
نظــام اداری ناظــر بر منابــع طبیعی، تــوان، اختیــار و عالقه کافی 
برای حراســت از این منابع را ندارد. در شــرایط موجود کنترل این 
کوه خــواری تنها در صورت واکنش مثبت مردمی امکان پذیر خواهد 
بود. رسانه های اجتماعی یکی از بهترین ابزارها برای حصول به نتیجه 
مثبت در مبارزه با زمین خواری است. این رسانه ها می توانند جار بزنند 
و در قالب عکس و نشانی، دزدان کوه و دشت را به مردم معرفی کنند. 
یادمان باشــد اگر دیر بجنبیم فاصله الوند تا شهر حذف و شهر بدون 

مقدمه به کوه وصل می شود. 
 

تا 2 هفته آينده 
پرونده  تخلفات کارکنان شهرداری همدان

 به دادگاه ارسال می شود
 دادســتان همدان گفت: پرونــده افراد اصلی دخیــل در تخلفات 

شهرداری، طی یک یا دو هفته آینده به دادگاه ارسال می شود. 
کامران حمــزه در گفت و گو با فــارس با بیان اینکه بــاال بودن تعداد 
پرونده های تشکیل شده برای شهرداری همدان باعث شد رسیدگی به 
آن زمان زیادی ببرد اظهار کرد: البته این به آن معنا نیست که در همه این 

پرونده ها تخلفی صورت گرفته است.
وی گفت: پرونده های اصلی در طول یک یا دو هفته آینده تکمیل و به 

دادگاه ارسال می شود.
دادستان همدان تصریح کرد: تعداد افرادی که برای آنها کیفرخواست و 

قرار مجرمیت صادر می شوند نیز به زودی مشخص خواهند شد.

"مولوی" مدارک پزشکی خود را به بنیاد 
شهید تحویل داد 

 سخنگو و رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان از ارائه مدارک 
پزشکی خود به بنیاد شهید خبرداد. 

ابراهیم مولوی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: مدارک و اسناد پزشکی 
مربوط به معالجات صورت گرفته در خارج از کشــور را امروز به بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران استان ارائه داده ام و منتظر اعالم نظر کمیسیون 
پزشکی هستم. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز دراین 
باره به خبرنگار ایســنا گفت: این عضو شورای شهر همدان مدارک و 
اسناد پزشکی خود را به بنیاد تحویل داده است و ما سعی می کنیم هرچه 

سریعتر نتایج را اعالم کنیم. 
 پس از اتمام غیبت دوماهه ســخنگوی شورای شهرهمدان که به دلیل 
معالجه به کشــور آلمان ســفر کرده بود؛ "ابراهیم مولوی"  در صحن 
شــورای شهر حاضر شد و به ارائه مســتندات و مدارک درمانی خود 
پرداخت و شورای شهر ماندن"مولوی" در شورای شهر را منوط به نظر 

کمیسیون پزشکی بنیاد شهید دانست. 

نايب رئيس شورای شهر همدان خبرداد
شفاف سازی پرونده های شورا و شهرداری 

همدان در سال آینده
 نایب رئیس شورای شهر همدان از شفاف سازی پرونده های شورای 

شهر و شهرداری تا سال دیگر خبرداد. 
حمید بادامی نجات در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به وجود شفایت 
آرا در تمامی جلســات شورای شــهر با حضور خبرنگاران، گفت: 
کلیات طرحی مبنی بر شــفافیت پرونده های مورد بررســی توسط 
شورای شــهر و شــهرداری ها به تصویب اعضای شورای شهر رسیده 

است . 
وی در تشریح طرح شفاف سازی پرونده های شهرداری و شورای شهر، 
مطرح کرد: این طرح قرار است توسط یک سایت شفافیت، تا سال آینده 
اجرایی شود؛ درحال حاضر جزئیات این طرح نیازمند بحث تخصصی 
و زمان است؛ پیش بینی می شــود تا 6  ماهه آینده زیرساخت این طرح 
آماده شود . نایب رئیس شــورای شهر همدان از تسهیل صدور پروانه 
ساختمانی به  وسیله راه اندازی نرم افزاری مخصوص از سال آینده خبرداد 
و عنوان کرد: صدور پروانه ها یک فرآیند بســیار طوالنی دارد که قرار 
است با راه اندازی این نرم افزار مخصوص و الکترونیکی ساختن صدور 

پروانه ها، زمان صدور آن ها کوتاه تر شود . 
بادامــی نجات در رابطه با هزینه های الزم برای طراحی و راه اندازی 
این نرم افزار، اظهار کرد: براســاس پیش بینی های انجام شــده، طرح 
پشــتیبانی از این طرح نیازمند 6 میلیارد تومــان و هزینه راه اندازی 
آن 3 میلیارد تومان بودجه اســت . وی در ادامه برنامه های پیش بینی 
شده برای تســهیل صدور پروانه ساختمانی، تصریح کرد: پیش بینی 
می شــود با حذف برخی از بخش ها و استعالمات غیر ضروری این 
روند برای مراجعین کوتاه تر شــود.وی با بیان اینکه بلند مرتبه سازی 
ساختمان ها بحثی اســت که ابتدا در شهرداری مطرح می شود، بیان 
کرد: تصمیم گیری در رابطه با انجام بلند مرتبه سازی، مسئله ای است 
که باید ابتدا در شــهرداری مطرح شود و پس از موافقت به شورای 
شهر منتقل می شود؛ هنوز طرحی در این رابطه به شورای شهر ارائه 

نشده است 

1-  بخــاری های نفتــی تا دهه فجر از مدارس اســتان بر چیده می 
شوند. گفته می شــود فقط 40 مدرسه در استان  از بخاری های نفتی 
اســتفاده می کنند که با گاز رسانی به آنها در دهه فجر این بخاری ها 
با  بخاری های گازی استاندارد جایگزین خواهند شدو گویا  آموزش 
و پرورش با یک شــرکت معتبر در اســتان برای تولید بخاری های 

استاندارد به توافق رسیده است.
2- زمزمه جابجایی برخی فرمانداران شــنیده می شود. گویا فرماندار 
یکی از شهرســتانهای شمالی استان جابجا می شــود.گفته می شود 
اســتاندار همدان بزودی دســت به تغییر برخی فرمانداران و مدیران 
می زند. برخی کارشناســان، جلسات اخیر شــاهرخی در تهران را در 

همین راستا توصیف کرده اند.
3- اولویــت طرح اصالح قانون انتخابات و برگزاری اســتانی آن با 
اکثریت آرا به تصویب مجلس رســیده اســت. گفته می شود در این 
بررسی ایرادات و اشکاالت این طرح در صحن مجلس برطرف شده 

و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

 برای حضور خانوادگی شــهروندان در 
راهپیمایی 22 بهمن جشــن بزرگ انقالب 
در پیــاده راه میدان مرکزي شــهر برگزار 

می شود.
شــهردار همدان با بیان اینکه دستاوردهای 
انقــالب شــکوهمند اســالمی در ابعــاد 
گوناگون باید عنوان شــود افزود: دشمنان 
قســم خورده نظام و انقالب تمامی تالش 
و کوشــش خود را برای براندازی نظام و 
محقق نشدن چهلمین سال پیروزی انقالب 
به کار بســته اند که برگــزاری برنامه های 
ویژه و شــاخص در این ایــام توطئه های 

دشمنان را خنثی می کند.
عبــاس صوفی در گفــت و گو بــا ایرنا 
خاطرنشــان کــرد: در همین راســتا 23 
کارگروه و کمیته ویژه در رابطه با چهلمین 
سال پیروزی انقالب تشکیل شده است و 
کمیته فضاســازی و تزئینات شهری طبق 

سال های گذشته بر عهده شهرداری است.
شهردار همدان با بیان اینکه نمایشگاه موزه 
عبرت در مرکــز همایش های قرآنی و بین 
المللی برگزار می شــود اظهار داشت: برای 
برگــزاری این آیین باید بــا جان و دل در 
صحنه باشــیم چرا که همه ما هر چه داریم 

از برکات این نظام و انقالب است.
صوفی بیان کرد: باید با تمام توان و تالش 
برای آرمان ها و اهداف متعالی نظام حرکت 
کنیم که در این راستا در برگزاری باشکوه 
و ویــژه مراســم چهلمین ســال پیروزی 
انقــالب به صورت ویژه و خاص برنامه ها 

و اهداف را پیگیری کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: مدیریت شــهری 

همــدان با توجه به تقــارن این ایام با دهه 
فاطمیه برنامه های ویژه ای را درنظر گرفته 

است.
وی با بیــان اینکه در حــوزه معاونت ها، 
مدیریت شــهری  و ســازمان های  مناطق 
برنامه های مهمــی در این رابطــه تهیه و 
تدوین شــده اســت اضافه کرد: مدیریت 
شــهری بــا آمادگــی کامل و بــه دور از 
محدویت ها در کنار ســایر دستگاه ها خود 
را موظف به برگزاری باشــکوه این مراسم 
می داند و در کنار وظایف سازمانی و معنوی 
به برنامه های مادی برای خدمت رسانی به 

مردم در این ایام توجه دارد.

شهردار همدان تاکید کرد: تخفیف عوارض 
پروانه های ساختمانی از ابتدای دهه مبارک 
فجر تا بیستم اســفندماه امسال و همچنین 
رایگان بودن اتوبوس های درون شهری در 
صبح روز بیست و دوم بهمن ماه از جمله 
برنامه های چهلمین ســال پیروزی انقالب 

است.
صوفی با بیان اینکه مراســم امســال بسیار 
دارای اهمیت اســت اظهــار کرد: با توجه 
به اینکه مســیر تــردد و راهپیمایی بانوان 
و آقایــان در شــهر همدان مجزا اســت 
پیشنهاد می شود برای باشــکوه  تر برگزار 
شدن مراســم راهپیمایی، با اطالع رسانی 

دستگاه ها و رسانه ها و حمایت های شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی استان همدان 
شــاهد حضور خانوادگی شــهروندان در 
راهپیمایــی یوم اهلل 22 بهمــن در همدان 

باشیم.
وی تاکید کرد: شــهروندان از ابتدای بهمن 
ماه می توانند با مراجعه به مرکز همایش های 
قرآنی و بیــن المللی همدان واقع در بلوار 
ارم از این نمایشگاه بازدید کنند که عالوه 
بر این موضوع جشن بزرگی نیز با حضور 
عموم شــهروندان در شــب بیست و دوم 
بهمن ماه بعــد از اذان مغرب در پیاده راه 

میدان امام)ره( برگزار خواهد شد.

جشن انقالب در پیاده راه همدان 
برگزار می شود

 مدیر کل حفاظت و محیط زیست استان 
همدان با تأکید براینکه مدیریت یکپارچه 
منابع آبی در اســتان همدان وجود ندارد، 
گفت: سازمان محیط زیست سعی دارد با 
اخذ اعتبار و مطالبات مردمی، حق آبه تاالب 
آق گل را آزاد و تــا حدودی منابع آبی این 
تاالب را تأمین کند که این موضوع همت 

مردم و مطالبات آنها را می طلبد. . 
عادل عربی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: با توجــه به اینکه همــدان دارای 3 
تاالب طبیعی آق گل در مالیر و دو تاالب 
چمشور و پیر سلیمان در اسدآباد است اما 
متأسفانه تاالب آق گل به علت جلوگیری 
از ورود حق آبه از روستای قره چای و عدم 
بارش باران از سال 88 تا کنون خشک شده 

است . 

عربی تصریح کــرد: اگر چه تاالب آق گل 
خشک و بدون آب است اما همچنان برخی 
از گونه های پرندگان نیز در چاله های این 
تاالب زندگی  می کنند و این تاالب با وجود 
خشکی همچنان دارای برخی از گونه های 

پرندگان است. 
وی با اشــاره به تاالب هــای مصنوعی که 
توســط انسان ها ساخته می شــوند، عنوان 
کرد: ســداکباتان، تاالب آبشــینه و تاالب 
شیرین ســو از جمله تاالب های مصنوعی 
هســتند که در صورت سرریز سد اکباتان، 
آب سرریز شده به این تاالب ها راه یافته و 

در آن جا ذخیره می شود. 
عربی اضافه کرد: با توجه به میزان وضعیت 
بارش در چند ســال اخیر، سد اکباتان به 
ندرت ســریز شــده و این موضوع سبب 

خشــکی و کم آب بودن تاالب آبشینه و 
شیرین سو می شود. 

وی با اشــاره به حیــات و زندگی برخی 
از گونه های پرندگان زمســتانی در تاالب 
آبشینه، بیان کرد: اگر چه این تاالب کم آب 
است اما پرندگان بســیاری در این تاالب 
حضور داشــته و در آنجا زندگی می کنند 
که در مدت اخیر طعمه شکارچیان شده اند. 
عربی یادآور شــد: تاالب آبشینه، از مناطق 
حفاظت شــده و شکار ممنوع است که به 
علت دور بــودن از پایگاه مأموران محیط 
زیست گاهی جوالن گاه شکارچیان و شکار 

آنها می شود. 
وی از برخــورد شــدید محیط بانان با این 
شــکارچیان خبر داد و گفت: در صورت 
مشــاهده مأموران محیط زیست از شکار 

این شکارچیان طبق قانون برخورد شدیدی 
با آنها خواهد شد. 

مدیرکل محیط زیست استان همدان با بیان 
اینکه شــکار در تاالب آبشینه اقدامی غیر 
قانونی اســت، از برخورد شدید و قانونی 
ماموران محیط زیســت با شکارچیان این 

تاالب خبر داد. 
عربی از مردم درخواست کرد: در صورت 
مشاهده شکار پرندگان و یا حیوانات دیگر 
نه تنها در این تاالب بلکه در دیگر مناطق 
حفاظت شده در اسرع وقت مأموران محیط 
زیست را از طریق سامانه 1540 مطلع کنند. 
وی افزود: با احیاء دوباره این تاالب ها 
بار دیگر این مناطق زیســتگاه پرندگان 
و گونه هــای جانــوری متنوعی خواهد 

شد. 

مدیریت یکپارچه منابع آبی در همدان وجود ندارد

 معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان 
جهادکشاورزی اســتان همدان از افزایش 
34 درصدی جوجه ریزی در آذرماه خبرداد 
و گفت: در آذر امسال یک میلیون و 900 
هزار قطعه جوجه ریزی در استان صورت 
گرفته که نســبت بــه آبــان افزاییش 34 

درصدی دارد. 
محمد نظرپور در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه جوجه  ریزی آذرماه خوب بوده است، 
اظهارکرد: جوجه ریزی آذر در اوایل بهمن 
وارد بازار می شــود و اگر عرضه مناسب 

باشد قیمت ها شکسته خواهد شد. 
وی با اشاره به خالء جوجه ریزی در آبان، 
افــزود: در آبان به دلیل مشــکالتی که در 
نقل و انتقال نهاده ها و ارز وجود داشــت 
جوجه ریزی کمــی انجام گرفت و همین 
مسأله باعث ایجاد خالء در بازار مرغ شد 
به طوریکــه در دی ماه عرضه مرغ کاهش 

یافت و قیمت باال کشید. 
وی تصریــح کرد: چند روزی اســت که 
قیمت مرغ سیر نزولی دارد و اگر در بهمن 

عرضه خوب باشد بهتر خواهد شد. 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 

کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در دی 
ماه قطعاً جوجه ریزی افزایش خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود جوجه 
ریــزی در دی ماه باال بــرود و از طرفی 
مرغداران هم تالش می کنند در بازار عید 

تولید داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه ماهانه 3500 تا 4000 
تن گوشت مرغ در اســتان همدان تولید 
می شود، ادامه داد: در  مهر امسال 4000تن 
و در آبان 2900 تن تولید شــد که کاهش 
1100 تنی باعث ایجاد خالء در بازار شد. 
نظرپور با تأکید براینکــه در آذرماه تولید 
مرغ به 3900 تن برگشــته اســت،یادآور 
شد: روزانه 100 تن مرغ در استان همدان 
مصرف می  شود که با این میزان تولید بین 
500 تا 1000 تن مازاد مصرف وجود دارد. 
وی با اشــاره به اینکه هفته گذشته تنشی 
در زمینه تأمین نهاده ها وجود داشت، بیان 
کرد: به دلیل مسائل ارزی مشکالتی برای 
واردکنندگان نهاده ها بــه وجود آمده بود 
که در حال حل اســت از طرفی شــرکت 
پشتیبانی امور دام نیز قصد تزریق نهاده ها 

از ذخایر خود دارد. 

 قیمت گوشت قرمز با توجه به کیفیت 
و داشتن استخوان و چربی مشخص شد 
و در صورت عرضه گوشــت گران تر از 
قیمت پیش بینی شده با متخلفان برخورد 

می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتــی همدان در 
گفت و گــو با ایرنا بیان کــرد: قیمت با 
کیفیت ترین گوشــت گوسفندی شامل 
سردست بدون استخوان و چربی حداکثر 

هر کیلوگرم 750 هزار ریال است.
علیرضا حســن پور اضافــه کرد: قیمت 
گوشــت در صورت قرار دادن چربی و 
استخوان در آن به تناسب کاهش می یابد 
و این ترکیب براساس درخواست مشتری 

تنظیم و عرضه می شود.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی همدان بیان 
کرد: به منظــور تنظیم و ثابت ماندن نرخ 
گوشت، جهاد کشــاورزی ملزم به ثابت 
نگداشــتن قیمت دام زنــده و تامین نیاز 

مصرفی روزانه قصابی ها شده است.
حســن پور گفت: همچنین بــه منظور 
تامین رضایت شهروندان در زمینه توزیع 
گوشت های وارداتی و یخی و پیشگیری 

از تشــکیل صف های طوالنی مقرر شد 
سهمیه بندی مدیریت شود.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی همدان 
توضیــح داد: اداره هــا و نهادها از جمله 
بهزیســتی و کمیته امداد باید نیازمندان و 
افراد کم درآمد واقعی را شناسایی کرده و 
سهمیه گوشت آنها را دریافت و در اختیار 

آنها قرار دهد.
حســن پور افزود: بنابراین دســتگاه ها، 
نهادها، تعاونی ها و شــرکت ها مکلف 
شــدند گوشــت مورد نیاز را بر اساس 

سهمیه دریافت و توزیع کنند.
وی دربــاره قاچــاق دام اظهار داشــت: 
همدان نخستین استانی بود که با همکاری 
عوامل انتظامی برای جلوگیری از قاچاق 
دام به سمت استان های غربی اقدام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تاکید 
کرد: اجــازه نمی دهیم دامی بدون مجوز 
دامپزشــکی از این اســتان خارج شود و 
اگر خودرویی حامل احشام بدون مجوز 
به ســمت مرز باشد به عنوان قاچاق و به 
سمت داخل کشور باشد به منظور حمل 
و نقل غیرمجاز توقیف و جریمه می شود.

نارضایتی مردم از روند طوالنی صدور 
پروانه ساختمانی در همدان

 رئیس شورای شــهر همدان گفت: طوالنی شدن روند صدور 
پروانه ساختمانی در همدان باعث نارضایتی مردم شده است.

به گزارش مهر، کامران گردان در شــورای شهر همدان با انتقاد از 
طوالنی شدن روند صدرو پروانه های ساختمانی در همدان افزود: 
متأسفانه روند صدور پروانه بسیار طوالنی شده که این روند هم به 

ضرر مردم و هم به ضرر شهرداری است.
گردان باتاکید بر اینکه سیاســت شــورای شهر همدان اجرای این 
مصوبه تســهیل در امور روند صدور پروانه اســت، اظهارداشت: 
علیرغم اینکــه مصوبه تســهیل در امور روند صــدور پروانه به 
شهرداری اعالم شده اما تاکنون در این زمینه اقدام مناسبی صورت 

نگرفته و مقاومتی در این راه وجود دارد.
رئیس شــورای شــهر همدان تأکید کرد:  شــهرداری همدان باید 
برای حل این مشــکل و ایجاد رضایتمندی مردم راهکاری اساسی 

بیندیشد.
اسناد برای صدور پروانه ساختمانی در یک مکان متمرکز نیست 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر همدان نیز در 
این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر بایگانی اسناد الزم برای پروانه 
ساختمانی در یک مکان متمرکز نیست و همین مسئله باعث شده 
تا کنون این فرآیند تســهیل نشــود.نرگس نورا...  زاده با بیان اینکه 
تا مجموعه بایگانی متمرکز نشود امکان صدور الکترونیکی پروانه 
فراهم نخواهد شــد، افزود: در حال حاضر حوزه درآمد شهرداری 
آماده این اتفاق نیست و باید برای درآمدسازی فرمول بندی شود تا 

بتوانیم به صورت الکترونیکی اقدامات اجرایی پذیرد.

افزایش 34 درصدی جوجه ریزی 
در آذرماه

قیمت گوشت قرمز در همدان 
مشخص شد
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شهر 1۲ هزار نفری با 4 آتش نشان 
 در حال حاضر شــهر جورقان با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی آتش نشان مواجه 
است که این امر می تواند این شهر را در اطفاء حریق و مدیریت حوادث و آتشسوزی های 

بزرگ ناکام گذارد. 
شهردار جورقان با بیان این مطلب در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به درخواست ها 
و ارسال نامه های مکرر در راستای یاری و تأمین اعتبار برای تکمیل تجهیزات آتش نشانی 
این شهر به استانداری، فرمانداری و سازمان آتش نشانی، متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی از 
سوی نهادهای مربوطه انجام نشده است. مجید قره باغی خاطر نشان کرد: اگر چه این شهر 
با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی  در حوزه آتش نشانی مواجه است اما این نیروی کم 

تا کنون، 107 آتش سوزی در محدوده شهری و حتی حوادث روستاهای مجاور را مهار 
کرده اســت.  وی با اشاره به موقعیت شهر جورقان در ورودی شهر همدان، عنوان کرد: 
شــهر جورقان به علت قرار داشتن در ورودی شهر و توریستی بودن آن باید مورد توجه 
و حمایت مســئوالن باشد که اگر اعتبار و تجهیزات این شهر در حوزه آتش نشانی تأمین 
شود، شــهر جورقان می تواند محدوده ورودی و خروجی شهر همدان را تحت نظارت 

خود در مهار و مدیریت حوادث قرار دهد. 
قره باغی با اشاره به فعالیت و انجام وظیفه 4 پرسنل آتش نشان این شهر، بیان کرد: با توجه 
به محدود بودن و کمبود نیروی انســانی، 4 پرسنل شهر جورقان حتی در ایام تعطیالت 

و استراحت نیز در آماده باش کامل به سر می برند و به انجام خدمات مشغول هستند. 

رئیس خدمات شــهری و آتش نشــانی جورقان نیز با اشاره به کمبود تجهیزات و نیروی 
انسانی آتش نشان، این شهر را در مهار حوادث آتشسوزی بزرگ ناتوان دانست. 

داود رضایی اظهار کرد:  شــهر 12 هزار نفری جورقان فقط 4 نیروی آتش نشان دارد که 
این آمار نشان دهنده ضعف مالی و نبود بودجه و اعتبار کافی در راستای  توسعه تجهیزات 
اســت. وی ادامه داد: تا ســال 95 همدان برای انجام عملیات های اطفاء حریق نیروهای 
آتش نشان خود را به محل حادثه اعزام، که این اقدام مهار آتش سوزی را تسهیل می کرد. 
رضایی در پایان خاطر نشــان کرد: با توجه به محدودیت های پایگاه آتش نشــانی شهر 
جورقان، اگر این شهر نتواند که آتشسوزی را مهار کند با اطالع و گزارش به  عوامل آتش 

نشانی شهر همدان، آنها را برای یاری و کمک به محل حادثه فرا می خواند. 

چند وقتی است از تاکســی اینترنتی اسنپ استفاده می کنم و بعضی 
اوقات ، تعدادی کمی از رانندگان اسنپ هنگامی که از امکان پرداخت 
کرایه را به صورت آنالین استفاده می شود ، می گویند ،کرایه پرداخت 
نشــده اســت و از مســافر طلب پول نقد می کنند. از مسئول اسنپ 
درخواســت دارم به این مسئله رسیدگی کند تا عده ای راننده خاطی 

باعث خدشه دار شدن وجهه اسنپ در همدان نشوند.
بیات - شهروند همدانی

پیاده رو بلوار رسالت در کبودراهنگ متأسفانه وضعیت بسیار نامناسبي 
دارد و هنگام بارندگي چون پیاده رو خاکي اســت، تبدیل به گل مي 
شــود و مردم در عبور و مرور با مشکل مواجه مي شوند از شهرداري 
کبودراهنگ خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبتاً به بهسازي این پیاده رو 

اقدام نمایند چرا که این وضعیت در شأن مردم کبودراهنگ نیست.
شریفی-شهروند کبودراهنگی

به داد بازنشستگان برسید
 حدود هشت سالی می شود که از بازنشستگی من می گذرد . در این 
مدت روز به روز به مخارج زندگی من افزود شده اما قطار افزایش مخارج 
و گرانی و تورم آنقدر سریع در حال حرکت است که هرگز قطار درآمد 

و حقوق بازنشستگی من به گردش هم نمی رسد.
دوران بازنشستگی درهمه دنیا به غیر از کشور ما تعریف مشخصی دارد و 
بازنشسته ها به حقوق دریافتی ماهیانه ای که دارند و مزایایی که برای آنها 
در نظر گرفته می شــود هم به راحتی از عهده مخارج زندگی خود برمی 

آیند و هم می توانند به گردش و تفریح بپردازند.
اما در کشــور ما چرخ زندگی جور دیگری برای بازنشسته ها می گردد.

آنها مجبورند به شغلی دیگری در دوران بازنشستگی روی بیاورند تا دخل 
و خرجشان با هم بخواند و در دوران پیری شرمنده زن و بچه نشوند.

حال شــرمندگی زن و بچه را کنار بزرگتر شدن سفره آنها بگذارید سفره 
ای که مجبور اســت هفته یک بار هم شده جلوی عروس و داماد و نوه 

های قد و نیم پهن شود .
بازنشستگی که در دوران کارمندی یا کارگری دغدغه اش تامین خوراک 
و پوشاک و هزینه تحصیل فرزندانشــان به عالوه قسط های سقفی که 
توانسته با هزار جور وام و قرض باالی سر خانواده تهیه کند یا اگر کمی 

اقبال تر باشد  اجاره خانه ماهیانه بود ،
حال با دیدن فرزندان تحصیل کرده رشــیدش که بیکار از این اداره به آن 
اداره دنبال کار می گردند و یا در شــرف ازدواج هســتند و باید به فکر 
تامین جهیزیه و مخارج عروسی و بعد از آن تهیه سیسمونی باشد و شاید 
در مواردی هم کمک خرج فرزند فوق لیسانش که دربا حقوق پایین در 
شرکت خصوصی مشغول بکار است باشد،هر روز روحش خمیده تر از 

قبل می شود.
آخر چرا باید آنقدر شــکاف بین حقوق های بازنشستگان باشند ؟چرا 
فکری به حال افزایش حقوق این قشــر فراموش شــده نمی شود؟ چرا 
عده ای باید حقوق های نجومی بگیرند و ما به عنوان بازنشسته در حال 

حسرت خوردن زندگی آنها باشیم.
آگاهی-بازنشسته فرهنگی  

برگزاری آزمون سراسري حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم در کبودراهنگ 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدي- خبرنگار همدان پیام: آزمون سراسري 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم اسفند ماه امسال همزمان با  سراسر کشور 

در شهرستان کبودراهنگ نیز برگزار مي شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي شهرســتان کبودراهنگ با بیان 
این مطلب در جلسه ستاد هماهنگي برگزاري آزمون سراسري حفظ 
و مفاهیــم قرآن کریم گفت: زمان ثبت نام در این آزمون از 10 دي ماه 
لغایت 30 دي ماه اســت و امکان صدور کارت ورود به جلسه آزمون 

از 1 اسفند ماه لغایت 9 اسفند ماه فراهم است.
ناصر قره باغي افــزود: این آزمون به صــورت  الکترونیکي، کتبي و 
شفاهي برگزار مي شود و شرکت در تمامي رشته هاي آزمون براي کلیه 
داوطلبان مرد و زن بدون هر گونه محدودیت ســني،  آزاد است و هر 

داوطلب مي تواند حداکثر در چهار رشته ثبت نام کند.
وي مهمترین اهداف آزمون را تقویت وحدت و انســجام برنامه ها و 
فعالیت سازمان ها و نهادهاي قرآني کشور، سنجش و ارزیابي کمي و 
کیفي عملکرد مدارس، موسسات و مراکز قرآني کشور، ایجاد انگیزه 
در میان عموم مردم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان براي فراگیري 
معارف قرآن و عترت، استاندارسازي و جهت دهي آزموش هاي قرآن 
و عترت در مدارس، موسسات و مراکز قرآني سراسر کشور شناسایي 
و معرفي نخبگان و استعدادهاي درخشان قرآني به ویژه در گروه سني 
نوجوانان و جوانان به روزرساني و تکمیل بانک جامع اطالعات قرآني 
کشــور در رشته هاي مختلف آموزش قرآن و عترت برشمرد و افزود: 
امیدواریم به نحو شایسته اي بتوانیم اهداف این رویداد بزرگ قرآني را 

در جامعه نهادینه کنیم.
قره باغي خاطرنشان کرد: برگزاري منظم و ساالنه آزمون هاي سراسري 
حفظ و مفاهیــم قرآن و عترت را نمي توان به عنوان یکي از اقدامات 
مهم و الزم و تأثیرگذار براي اســتفاده حداکثــري از ظرفیت مربیان 
و قرآن آمــوزان و همچنین یکي از امور انگیزه بخش در کنار ســایر 
حمایت هاي مادي و معنوي و برنامه هاي آموزشي موسسات و مراکز 

قرآني سراسر کشور برشمرد.
وي ادامه داد: در همین راســتا و با توجه بــه اینکه برگزاري آزمون 
سراســري حفظ و مفاهیم قرآن کریم در اسفندماه سال گذشته برگزار 
شــد و یک تجربه بســیار خوب و موفقي بود مسئوالن کشوري بر 
آن شــدند تا آزمون امسال نیز با مشارکت نهادهاي همسو در جریان 
اجراي طرح سراســري حفظ جزء سي ام قرآن کریم »بشارت 1452« 

برگزار نمایند.
در پایان این نشســت کارشناسان امور قرآني در این زمینه با یکدیگر 
بحــث و تبادل نظــر کردند و همکاري خود را جهــت هر چه بهتر 
برگزار شــدن این آزمون اعالم کردند و مقرر شد تبلیغات رسانه اي، 
تبلیغات چاپ محیطي، نشست خبري، نشست کارشناسي و تبلیغات 
به صورت ویژه در آموزش و پرورش شهرســتان و... تا زماني برگزار 

آزمون در شهرستان انجام شود.
گفتنی اســت که این آزمون سال گذشته توسط سازمان اوقاف و امور 
خیریه و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي برگزار شد و امسال نیز با 
دیگر نهادها و ســازمان ها نیز براي مشارکت در برگزاري این آزمون 

اعالم آمادگي کردند.

ثبت جهانی گردوی تویسرکان 
با جدیت دنبال می شود

 فرماندار تویسرکان با بیان اینکه این شهرستان مهد طالی سبز است 
تاکید کرد: ثبت جهانی گردوی تویسرکان با جدیت دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تویســرکان حبیب مومیوند در 
نشســت با کمیته های اجرایی همایش ملی گردوی تویسرکان با بیان 
اینکه نام این شهرستان با گردو عجین شده گفت: بی شک گردو باید 
به نام تویســرکان ثبت جهانی شود و تحقق این مهم نیازمند پیگیری 

مسئوالن است.
وی افزود: همایش ملی گردوی تویسرکان در تراز ملی برگزار شد و 
بدون تردید این همایش از کاستی ها و کمبودهایی نیز برخوردار بود.

مومیوند بیان کرد: همایش ملی گردو، مبل و منبت و فرش دســتباف 
امســال توانست گردو و دیگر ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان 
تویســرکان را در حد باال و رضایت بخشی معرفی و به جذب بیشتر 

گردشگران کمک کند.
فرماندار تویسرکان اظهار داشت: دبیر خانه جشنواره گردو به صورت 
دائمی فعال و آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و طرح های خالقانه 
و اثر بخش عموم مردم برای برگزاری بهتر جشــنواره در ســال های 

آینده است.
مومیونــد اضافه کرد: قرار بود از محل اعتبارات رویداد گردشــگری 
همــدان 2018، یک میلیــارد و 500 میلیون ریال به جشــنواره ملی 
گردوی تویسرکان اختصاص یابد که با وجود تصویب این موضوع و 
پیگیری های مســتمر، به دلیل کمبود اعتبارات مالی فقط 125 میلیون 

ریال از این اعتبار جذب شده است.
وی با بیان اینکه وقتی شهرســتانی از بابت محصول گردو و صنایعی 
مانند مبل و منبت میلیارد ها تومان درآمدزایی دارد، انتظار می رود که 
بخش خصوصی در برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره های مختلف 

پای کار بیایند و کمک کنند.
فرمانــدار تویســرکان با بیــان اینکه طرح سرشــاخه کاری گردوی 
تویســرکان طرحی بی نظیر در خاورمیانه اســت کــه اجرای آن به 
عنوان نمونه در این شهرستان آغاز شد گفت: با تصمیم وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان شهرستان آزمونه اصالح باغ های گردو و سرشاخه  

کاری و پیوند این درختان در کشور برگزیده شده است.
مومیوند با بیان اینکه بر این اســاس مقرر شــده تا سه هزار هکتار از 
مجموع پنج هزار و 500 هکتار باغ های گردوی شهرستان تویسرکان 
در بازه زمانی پنج ساله اصالح شود ادامه داد: تویسرکان با برخورداری 

از هنر مبل و منبت نیز جایگاه ویژه ای در این هنر صنعت دارد.

الووو پیام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پیامک
تلفن و پیام گیر

ایمیل

آگهــي مزايــده عمـومي
 اداره کــل ثبت احوال استــان همــدان 1397 )نــوبت دوم(

اداره کل ثبت احوال استان همدان

اداره کل ثبت احوال استان همدان به استناد کمیسیون ماده 2 به شماره 970051 مورخه 1397/9/28 
صادره توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایي تعداد 3 دستگاه خودروي سواري دولتي، دو دستگاه پراید 
قابل شماره گذاري و همچنین یک دستگاه خودروي سواري پژو مدل 2000 اسقاطي غیر قابل شماره گذار 
را از طریق مزایده عمومي به فروش رساند لذا از متقاضیان دعوت بعمل مي آید جهت بازدید و شرکت در 
مزایده عمومي به مدت 10 روز از تاریخ 1397/10/18 لغایت 1397/10/29 به مدت 10 روز کاري از ساعت 
8 صبح الي ساعت 13 به آدرس میدان بیمه ایران )منبع آب( اداره کل ثبت احوال استان همدان طبقه 
مربوطه  خودروهاي  از  هماهنگي  با  و  مراجعه  زورمند،  محمدحسین  آقاي  مربوطه  کارشناس  به  همکف 

مستقر در واحد نقلیه بازدید بعمل آورند.
متقاضیان محترم از طریق آدرس سامانه تدارک الکترونیکي دولت به نشاني http://setadiran.ir سامانه 
شده و نسبت به ثبت نام، واریز وجه سپرده و اسکن تصاویر و مدارک و بارگذاري آن با استفاده از امضاي 

الکترونیکي معتبر اقدام نمایند.
)م الف 3797(

اطالعیـه فــروش 
یک شرکت معتبر در نظر دارد 

ــي 100  ــراژ تقریب ــه مت ــکوني ب ــان مس ــد آپارتم ــه واح س
ــه  ــان شــکریه ب ــر خیاب ــع در همــدان ب ــع نوســاز واق مترمرب
فــروش برســد لــذا جهــت بازدیــد از ملــک و از اطالع از ســایر 
ــاس  ــن 09128077919 تم ــماره تلف ــا ش ــروش ب ــرایط ف ش

ــد. ــل فرمایی حاص
ضمناً حداکثر زمان بازدید تا تاریخ 97/10/30 خواهد بود.

 نهاونــد- معصـــــومه کمالــــوند-
 خبرنگارهمدان پیام: اگر تخلیه نکنند قانون 

تخلیه می کند.
فرمانــدار نهاوند با بیان این مطلب ، مهلت 
یک هفته ای برای تخلیه بازار روز فعلی در 
خیابان ســعدی، محل اجرای پیاده راه داد 

و آب پاکی را روی دست کسبه، ریخت.
مراد ناصــری اظهار می کنــد: با مطرح و 
مصوب شــدن اجرای طرح پیاده راه شدن 
خیابان ســعدی نهاوند )قیصریــه(، اولین 
موضوعــی که در دســتور کار قرار گرفت 
جابجایــی بازار روز واقع در این خیابان به 

مکان جدید بود.
شهرداری مکان یابی را میدان امام محوطه 
تعاون روســتایی اعالم کرد و قرار شــد با 
تجهیــز این مکان بــازار روز به این محل 

انتقال یابد.
اما از آخرین وعده جابجایی و انتقال بازار 
به مکان جدید یک ماهی میگذرد که گویا 
ماجرای ترمینال جدید و قدیم ،دامن بازار 

روز را هم گرفته است. 
کســبه بازار روز این دغدغــه را دارند که 
اگر این انتقال را بپذیرند و به مکان جدید 
بروند آیا کســب و کارشــان مانند شرایط 
فعلــی خواهد بود یا پس از مدتی غرفه ها 
کساد و چشم شان برای آمدن مشتری به در 
دوخته می شود.هرچند متولیان این کار از 
تجهیز بازار روز جدید به کاالهای اساسی 
مردم و ایجاد امکاناتــی از جمله پارکینگ 
و... خبــر می دهند.  امــا اصل موضوع در 
حال جلب حاضر رضایت کسبه و پذیرش 
این انتقال اســت که ســبب تاخیر افتادن 

اجرای این طرح شده است.
 مکان جدید بــازار روز مطالعاتی 

است
رئیس شورای شهر نهاوند در این باره می 
گوید: کارهای زیرساختی این طرح انجام و 

مکان یابی هم کارشناسی شده است. 
عبدالعلی ملکــی از در نظر گرفتن مباحث 
ترافیکی ،سرویس بهداشتی، غرفه آش های 
سنتی و فســت فود، تجهیز سوله خای رو 
به رو به شهربازی برای کودکان و دسترسی 
آسان مردم وتامین کاالهای اساسی خانه در 
یک ســفر به این بازار خبــر میدهد و می 
افزاید: از قرار تخلیه مکان بازار فعلی زمان 
زیادی هم گذشــته اســت اما کسبه انتطار 

تمدید سه ســاله قرار فعالیت در این بازار 
را دارند که این قابل قبول نیست. 

ملکــی تصریح می کند: مدیریت شــهری 
اجازه نمیدهد ماجرای ترمینال دومی برای 
این بازار تکرارشــود و با پشــتوانه قانونی 

طرح را اجرا خواهند کرد. 
به گفته او این طرح توســط شهردار و شورا 
در کارگروه توسعه شهری مطرح و فرماندار 
و ســایر دســتگاهها هم حمایــت کردند و 

برای100 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
بازار  برای  را  ترمینــال  ماجرای   

تکرار نکنیم
یاســر نصرتی که تجربه ده سال مدیریت 
برگــزاری نمایشــگاه در اســتان همدان 
را دارد درایــن باره می گوید: دسترســی 
آســان و بصرفه مهم تریــن مطالبه مردم و 
شــهروندان در ایجاد این بازار و از جمله 

بحث جانمایی آن می باشد. 

نصرتی می افزاید: اجرای این گونه طرح ها 
هزینه خاص خود را دارد همه مشــکالتی 
که حاال متولیان پروژه با آن درگیر هســتند 
باید قبل از اجرا بررســی و حل می شد که 
ماجرای ترمینال دومی پیش نیاید و بعد از 
ده سال کارشــناس ها بگویند جانمایی از 

ابتدا اشتباه و غیرکارشناسی بود. 
و از طرفــی هم مراجعــه و خرید از این 
بــازار باید بــرای فردی که در شــهرک 
حیدری و مناطق دور شــهر به این مرکز 
ســکونت دارند ، هزینه به صرفه باشد نه 
اینکه کرایه تاکسی چند برابر شود و پس 
از چندی از تــردد و مراجعه منصرف و 
این صورت  کند.در  درنهایت کسبه ضرر 
ترجیــح میدهند میــوه را رقمی باالتر از 

خریدکند.  مغازه 
نصرتی از جملــه راهکارهایی که امکانات 
را منصفانه در شــهر تقسیم می کند، ایجاد 

روزبازار ها در محالت شــهر و ساماندهی 
وانت و نیسان های سیار میوه در یک مسیر 

عنوان می کند.
این فعال نمایشــگاهی بیان می کند: حاال 
که تنها بازار میوه شــهر همین بازار است 
و روزبازار هم نداریم، به نظر میرسد بازار 
روز باید عمدتا در مرکز شــهر باشد تا راه 

دسترسی برای همه آسان باشد.
  بازار فعلی تخلیه نشــود قانون 

تخلیه اش میکند
فرماندار نهاوند اما آب پاکی را روی دست 
همه کســانی که به هر نحــو تالش دارند 
اجــرای طرح انتقال بــازار روز را با ایجاد 

موانع تعطیل کنند، ریخت. 
مراد ناصری از مهلت یک هفته ای به کسبه 
این بازار خبر داد و می گوید: کســبه اگر 
در این مدت عالقــه ای به تخلیه و انتقال 
نداشــتند، ما به اجبار و خالف میل باطنی 

حکم تخلیه دادگاه را اجرا خواهیم کرد. 
وی مــی افزاید: هدف اجــرای طرح بازار 

جدید با مسالمت و تعامل است.
 کسبه فرصت سوزی نکنند

ناصری به کســبه ها توصیه می کند: برای 
ثبت نام و گرفتن غرفه در بازار جدید اقدام 
کنند چرا که تنهــا 40غرفه برای این افراد 
درنظر گرفته شــده و ممکن اســت با این 
فرصت ســوزی شغل خود را هم از دست 
بدهند. لذا تخلیه کنند و برای گرفتن غرفه 

در بازتر جدید اقدام کنند. 

موانع ثبت 
جهانی منبت 
مالیر رفع شود
 بازار جهانی مهیای منبت مالیر است 
و با اقدامات جدی و اثرگذار باید ســال 
آینده بتوانیم جشــن جهانــی منبت را 

بگیریم. 
ســخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده 
مالیر در مجلس شــورای اسالمیبا بیان 
این مطلــب  برلزوم تــالش برای رفع 
موانع و ایرادات موجود بر ســر راه ثبت 

جهانی منبت مالیر تأکید کرد .
حجــت االســالم و المســلمین احــد 
آزادیخواه در گفت و گو با ایسنا، افزود: 
آموزش، فضاسازی، آماده سازی ورودی 

های شهر و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی 
منبت، ارائه تسهیالت و حمایت از منبت 
کاران، استفاده از طرح های منبت ایرانی 
و زمینه ســازی بــرای ورود بانوان به 
این صنعــت از گام های مهم برای ثبت 

جهانی منبت است. 
آزادیخواه با بیان اینکه در این مسیر نباید 
اجازه دهیم موانع ثبــت جهانی منبت را 
عقب بیندازد، اظهارکرد: نمایندگان مالیر 
زمینه را برای ثبت جهانی منبت مالیر مهیا 
کرده انــد. وی  ثبت ملی مبل و منبت و 
ثبت جهانی انگــور را 2 برند مهم برای 
این شهرســتان عنوان و بیــان کرد: این 
اقــدام بزرگی بود که به نتیجه رســید و 

باید قدر آن را بدانیم. 
نماینــده مردم مالیر، نهضت آســفالت 
ریزی در روستاها، بهســازی روستاها، 
أخذ  آبرســانی،  های  مجتمــع  احداث 
مجوز دانشــکده پیراپزشکی، راه سازی 

و عمران و آبادانی روســتاها را از دیگر 
اقدامــات عنوان کرد و گفت: در ســال 
های گذشــته انقالبی عظیــم در حوزه 
بهداشت و درمان این شهرستان رخ داد. 
وی با تأکید بر اینکه مشــکالت کوچک 
انقالب  را بزرگنمایــی نکنیــم، چراکه 
دستاوردهای بزرگی برای ما داشت و به 
کوری چشــم دشمنان امسال 40 سالگی 
انقــالب را جشــن می گیریــم، گفت: 
مسئولین باید خدمات نظام و انقالب را 
بــه مردم بازگو کنند تا بــا ایجاد امید و 
انگیزه در بین مردم، از این پیچ سخت با 

موفقیت عبور کنیم. 
جذب 50 میلیارد تومان قیر یارانه ای 

آزادیخواه در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه آبادانی روستاها 
همچنــان در اولویت اســت، افزود: در 
ادامه ســفر خدمت خود به روســتاهای 
شهرســتان به همراه بخشــدار مرکزی 

و جمعــی از مســئولین از نزدیــک در 
جریان مسائل و مشــکالت روستاهای 
گلوشجرد، شــیرین آباد و یونجی قرار 

گرفتیم. 
اقدامات در  انجــام  نماینده مردم مالیر 
روســتاهای مالیر طی دو سه سال اخیر 
را در مقایســه با 10 ســال قبل بی نظیر 
دانست و به اقدامات خوب دولت چون 
آبرســانی، بهســازی، انتقال آب و لوله 
گذاری، اصالح الگوی کشــت و توسعه 
کشت گیاهان دارویی در روستاها اشاره 

کرد. 
وی بهسازی روستاها را یکی از اولویت 
ها و عاملی مهم در ماندگاری روستاییان 
برشــمرد و تاکید کرد: فاز اول بهسازی 
این سه روستا از ســال آینده در دستور 

کار قرار گیرد. 
آزادیخواه با اشــاره به جذب 50 میلیارد 
تومــان قیر یارانــه  ای غیر از ســهمیه 

شهرستان، خواســتار جذب این سهمیه 
برای آســفالت روستاها شــد و گفت: 
دیوار کشــی گورستان روستای یونجی، 
ســاخت مســجد، روشــنایی معابر و 
جابجایی تیرهای برق، خانه بهداشــت، 
توسعه حریم روســتا، وام اشتغال کمیته 
امداد، روانســازی جاده روستای شیرین 
آباد از جمله مشــکالتی بود که توسط 

اهالی این روستاها مطرح شد. 
ســخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با 
اشــاره به حضور در روســتای نامیله و 
دیدار با اهالی و شورای اسالمی روستا، 
خدمتگزاری به مــردم را فرصتی مغتنم 
دانســت و گفت: انقالب این فرصت را 
در اختیار مســئولین قرار داد تا امکانات 
مــورد نیــاز را حتی بــرای دورترین و 

محرومترین نقاط کشور مهیا کنند. 
آزادیخواه با بیان اینکه به واسطه این 
اقدامات طی ســه سال اخیر به اندازه 

آسفالت  عملیات  گذشــته  ســال   10
این  روســتاهای  ســطح  در  ریــزی 
شهرســتان انجام شده است، پیشرفت 
بهداشت و  مانند  ها  در ســایر حوزه 
درمان، راهســازی، بهسازی و مقاوم 
رشدی  دارای  را  روســتایی  ســازی 

کرد.  توصیف  شتابان 
نمایندگان والیی  فراکسیون  ارشد  عضو 
مجلس گفت: با پیگیری های انجام شده 
بخــش قابل توجهی از معابر روســتای 
نامیله آسفالت و بســیاری از واحدهای 
مســکونی اهالی روســتا کــه خارج از 

محدوده بود، تعیین تکلیف شد. 
آزادیخواه میزان برداشت آب کشاورزی 
روستای نامیله برای سبزی کاری را قابل 
پیگیری عنوان کرد و خواســتار پیگیری 
رفع مشــکل تردد ماشــین های سنگین 
در محدوده این روســتا و خروجی شهر 

مالیر شد و آن را قابل حل خواند.

نامه روز

آب پاکی فرماندار برای کسبه بازار روز سعدی

مهلت يک هفته ای برای تخلیه
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برای تامین امنیت بر مردم خود تکیه داریم
 وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر این که برای تامین امنیت بر 
مردم خودمان تکیه داریم، گفت: تحریم ها جدید نیستند، ما به همکاری 

با دوستانمان ادامه خواهیم داد.
محمد جواد ظریف در ســخنانی در نشست فروم اقتصادی ایران-هند 

گفت: ایران و هند تعامل بلندمدت و بلکه هزار ساله دارند.
وی افزود: حوزه های زیادی بین ایران و هند مکمل هم هســتند. ایران 
و هند برای چندین قرن با هم زندگی و همکاری کرده اند. ریشــه های 
عمیقــی برای جوامع تجاری ما وجــود دارد. من فکر می کنم که اراده 
سیاسی در دو دولت وجود دارد که می تواند بر فایق آمدن بر چالش ها 

کمک کند.
به گزارش ایسنا ، ظریف اظهار کرد: یک کشور، یا یک فرد از کشورهای 
دیگر می خواهد که آن کشــورها مفاد قطعنامه شورای امنیت در زمینه 
عادی سازی روابط با ایران را نقض کنند. در آمریکا انقالب نشده، بلکه 

یک دولت عوض شده است. این چالشی است که ما با آن مواجهیم.
وی افزود: فرصت ها وسیع هستند. ایران قابل اطمینان ترین شریک است. 
در ایــران ما برای تامین امنیت مان بر مردم خودمان تکیه داریم. ما برای 
توسعه علمی و زمینه های دیگر بر مردم خود تکیه داریم. این به مفهوم 
انزواگرایی نیســت. ما برای تعامل با شرق و طرف های دیگر آمادگی 
داریم این می تواند به شما برای انتخاب شریک کمک کند که کسی به 
دالیل سیاسی نیاید و فشار وارد کند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت: 
چالش ها پشــت سرگذاشته خواهند شد و راه ها پیدا می شوند. تحریم 
ها برای ایران جدید نیستند. ما حدود 40 سال است که ذیل تحریم های 
مختلفی بوده ایم. ما به بقای خود ادامه خواهیم داد و همکاری با دوستان 
مان را ادامه خواهیم داد. هند در این زمان و زمان های سخت، در کنار ما 

بوده است و همچنین در زمان های بهتر هم خواهد بود.

برای رتبه بندی معلمان به بیش از 1۲ هزار 
میلیارد تومان بودجه نیاز است

 نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: در حالی که برای اجرای نظام 
رتبه بندی معلمان به بیش از 12 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اســت، 
دولت در الیحه بودجه 98 فقط 2000 میلیارد تومان بودجه اختصاص 

داده است.
به گزارش ایسنا، رضا کریمی افزود: با وجود قانون برنامه ششم توسعه 
جهت گیری برنامه ها و طرح هــای مرتبط با آب، اعتبارات موضوعه و 

بودجه های اختصاص یافته تناسبی با تنش آبی کشور ندارد.
وی ادامه داد: تنش های اجتماعی مناطق مختلف کشور در تابستان 97 که 
البته در مواردی تنش های امنیتی را موجب شد ریشه در تنش آبی دارد. 
دست اندرکاران آب باید توجه جدی تر و حساب شده تری نسبت به آب 
شرب، صنعت و کشاورزی داشته باشند. اردبیل 600 هزار نفر جمعیت 
دارد، اما به دلیل ضعف مدیریتی بدنه آب استان در گذشته و بی توجهی 
مسئوالن کشــوری آب با وجود در دسترش داشتن چند سد و چشمه 

آب، همچنان از داشتن آب شرب سالم و بهداشتی محروم هستند.
نایب رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس هشدار داد: اگر برای  دشت 
صد هزار هکتاری اردبیل برنامه ریزی درســت نشود در آینده به کانون 
تهدید ساکنان مناطق پیرامونی مبدل می شود. کریمی ادامه داد: موادی از 
قانون برنامه ششم توسعه را یادآوری می کنم که اجرای نظام رتبه بندی 
معلمان را مصوب کرده اســت. برای اجرای این ماده قانون بیش از 12 
هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، اما دولت در الیحه بودجه 98 
فقط 2000 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. این مبلغ حکایت 

از فقدان اراده قوی دولت برای اجرای این مسئله مهم دارد.

دستگاه های اجرایی توپ را در زمین مجلس 
می اندازند

 هر چه جلوتر می رویم به دلیل مشــکالت اجرایی کشور، مجلس 
آلوده به مباحث ریز اجرایی می شــود و دستگاه های اجرایی توپ را 
در زمین مجلس می اندازند.به گزارش فارس، نماینده مردم صومعه سرا 
در مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: از دوره هفتم مجلس درباره 
اســتانی شــدن انتخابات طرح های مختلفی تهیه کردیم، در طول این 
مدت، شورای نگهبان ایراداتی داشت و رهبر معظم انقالب نیز دیدگاه 
هایــی را مطرح کردند.محمد کاظم دلخوش گفت: در طول دوره های 
گذشته اصالحاتی انجام شدند و بنا شد این طرح در دستور کار مجلس 
شــورای اسالمی قرار گرفت. وی ادامه داد: هر چه جلوتر می رویم به 
دلیل مشکالت اجرایی کشور، مجلس آلوده به مباحث ریز اجرایی می 
شود و دستگاه های اجرایی توپ را در زمین مجلس می اندازند و این 

باعث می شود کیفیت کار مجلس کاهش یابد.

پنج پیشنهاد فراکسیون مستقلین مجلس به 
هیأت رئیسه ارائه می شود

 اعضای این فراکسیون پنج پیشنهاد در مورد الیحه بودجه سال 98 
تهیه کردند که پس از جمع بندی به هیأت رئیسه ارائه می شود.

به گزارش ایرنا ســخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: در این 
جلسه درباره افزایش قیمت حامل های انرژی، درآمد نفتی، 14 میلیارد 
دالر ارز کاالهای اساســی مباحثی مطرح شد و نهایتا موافقت شد پنج 

پیشنهاد از سوی این فراکسیون به هیأت رئیسه ارائه شود
مهرداد الهوتی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادها این بود که درآمدهای 
نفتی در بودجه نیاید بلکه در حســاب ذخیره ارزی واریز شود و سپس 
با تسهیل شرایط منابع آن در اختیار دولت قرار گیرد.وی گفت: در حال 
حاضر ما 45 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و پنج هزار میلیار تومان 
معافیت گمرکی داریم، مجمــوع آن رقم قابل توجهی را به درآمدهای 
بودجه اضافه خواهد کرد، در این راســتا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر 
اینکه معادل 20 تــا 30 درصد فرار مالیاتی که وجود دارد، برای دولت 

تعهد ایجاد کنیم تا دولت این درآمدهای مالیاتی را وصول کند.

موافقت مجلس با دو فوریت طرحی برای 
پرداخت هزینه های درمان خانواده های 

جانبازان
 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با دو فوریت طرحی موافقت 
کردنــد که در صورت تصویب نهایی، تمامــی هزینه های درمانی و 
خدمات بیمه درمانی مکمل خانواده های شاهد، آزادگان و جانبازان، 
ایثارگران شــاغل و غیر شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر 

عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلســه مجلس با 185 رای موافق، 18 
رای مخالف و 6 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با دو فوریت طرح 
اصــالح تبصره 1 و حذف تبصره هــای 2 و 4 بند الف و اصالح بند 

ب ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: آن دسته از خانواده ها و ایثارگران 
که داوطلب دریافت خدمات بیمه درمانی همگانی و مکمل از دستگاه 
های اجرایی خود، شرکت های دولتی، نهادها و بانک ها و موسسات 
انتفاعی و وابســته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها 
مستلزم ذکر است، می باشند با درخواست خود می توانند از خدمات 
همان دســتگاه استفاده کنند و دولت موظف است هزینه های مذکور 

را تامین کند.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز با بیان این که 104 نماینده بررسی 
اولویت این طرح را امضا کردند گفت: به دلیل مشکالت عدیده ای که 
در خصوص درمان ایثارگران و خانواده های آنان به وجود آمده است 
نیاز فوری وجود دارد تا ســریعا مشکل حل شود و نظر به ضرورت 
حل آن و وجود اولویت نسبت به بسیاری از موضوعات مطروجه در 
مجلس و ضرورت بازدارندگی و جلوگیری از وقوع خســارت های 
جبران ناپذیر به ایثارگران و خانواده های آنان خواهان بررســی آن با 

قید فوریت هستیم

فساد نظام را تهدید می کند

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز هیچ 
تهدید سختی نظام را تهدید نمی کند، گفت: فساد و شیوع آن ممکن 

است نظام را تهدید و با خطر مواجه کند.
به گزارش ایرنا، احمد توکلی افزود: نظام جمهوری اسالمی به خاطر 
جایگاه خاصی که دارد، نماد یک حکومت اسالمی است و چنان چه 

با شکست مواجه شود به اسالم هم ضربه وارد می شود.
وی با بیان اینکه فساد سازماندهی شده و شبکه ای در بخشی از جامعه 
وجود دارد، افزود: هنگامی که رهبر معظم انقالب اســالمی دســتور 
برخورد با مفاســد را دادند، اعالم کردند ممکن اســت برخی عربده 
بزنند، اکنون هم می بینیم برخی روشــنفکرمآب ها با اعدام مفسدان 

اقتصادی همه چیز را زیر سوال می برند.
توکلی گفت: قرار بود مناطق آزاد ســکوی صادرات شوند اما اکنون 

تونل واردات شده و برخالق اقتصاد مقاومتی کار می کنند.
وی گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر شفافیت تاکید داشته و آن 

را جز در امور دفاعی و امنیتی ضروری می دانند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان اینکه تاکنون چندین 
پرونده از مفاســد را با افشــاگری و ارسال موضوع به مقامات ذیربط 
بــه جریان انداخته ایم، ادامه داد: بــرای همین منظور تاکنون چندین 

شکایت علیه من در محاکم قضایی تشکیل شده است.
توکلی، از همراهی دولت در برخورد با مفاسد قدردانی کرد و گفت: 
با این که از نظر سیاســی اختالفاتی داریم، اما به نامه هایی که ارسال 

می شود اعتنا می کنند.

آغاز بررسی کلیات و جزییات بودجه ۹۸ از 
شنبه در کمیسیون تلفیق

 ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1398 گفت که بررسی 
کلیــات و جزییات این الیحه از روز شــنبه در این کمیســیون آغاز 

می شود.
محمدمهــدی مفتح در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: هیأت رئیســه 
کمیســیون تلفیق در روزهای گذشــته انتخاب شــد و آیین نامه این 

کمیسیون نیز در جلسه دیروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: بررسی کلیات و جزییات الیحه بودجه سال 1398 از شنبه 

22 دی ماه در کمیسیون تلفیق آغاز خواهد شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، الیحه بودجه 1398 بررسی الیحه 

بودجه در این کمیسیون احتماال سه  هفته به طول خواهد انجامید.

نیروی زمینی ارتش هجومی و واکنش 
سریع شده است

 یــگان های نیروی زمینی ارتش )نزاجــا( متحول و به یگان های 
»متحرک هجومی« و »واکنش سریع« تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
اظهارداشــت: نیروی زمینی ارتش در سال های اخیر در راستای اوامر 
فرمانده معظم کل قوا تحول عمیقــی در یگان های خود ایجاد کرده 

است.
کیومــرث حیدری افزود: با تدابیر فرمانــده معظم کل قوا این نیرو از 
یگان های ســنتی عبور کرد و امروز یــگان های متحرک هجومی و 

واکنش سریع ترکیب یگان های آن را تشکیل می دهند.
وی گفت: تشــکیل یگان های متحرک هجومی و واکنش ســریع به 
خوبی توانســت کارآمدی و بازدهی نیــروی زمینی ارتش را افزایش 

دهد.
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران در ســال های گذشته 
تشــکیل یگان های واکنش سریع به منظور مقابله با تهدیدات جدید 
و جنگ های نیابتی را در دســتور کار خود قرار داد و از تجهیزات و 

تسلیحات جدید خود به منظور استفاده این یگان ها رونمایی کرد.

روزهای جلسات علنی مجلس تغییر کرد

 عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از تغییر روزها و نوبت برگزاری 
جلسات علنی مجلس تا آخر سال خبر داد.

»علی اصغر یوســف نژاد« در گفت وگو با ایرنا با تشــریح جلســه دیروز 
مجلس اظهار داشت: جلســات علنی مجلس از این پس روزهای یکشنبه، 
دوشــنبه در نوبت صبح و سه شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر کاری 

برگزار می شود.
وی گفت: نمایندگان در جلســه غیر رســمی صبح امروز با رای خود با تغییر 

جلسات علنی مجلس شورای اسالمی تا آخر سال موافقت کردند.
یوسف نژاد اظهار داشت: همچنین مقرر شد که کمیسیون های تخصصی مجلس 

از این پس در عصر روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شود.

طرح اصالح قانون انتخابات با اولویت 
در مجلس بررسی می شود

 نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــا تقاضــای بررســی بــا اولویــت 
طــرح اصــالح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس موافقــت کردنــد.

ــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه  ــا، نماین ــه گــزارش ایرن ب
ــع  ــج رای ممتن ــف و پن 69 رای مخال ــق،  149 رای مواف ــا  ــس ب مجل
ــرح  ــت ط ــا اولوی ــی ب ــای بررس ــا تقاض ــر ب ــده حاض 233 نماین از 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی  اصــالح مــوادی از قانــون 

ــد. ــت کردن موافق
ــات مجلــس اســتانی- ــورت تصویــب نهایــی ایــن طــرح انتخاب در ص

ــود. ــی ش ــتانی م شهرس

مجلس به وزیر ارشاد کارت زرد داد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از پاسخ های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ قانع نشدند و او سومین کارت 
زرد را از مجلس گرفت.به گزارش مهر،بررسی سوال شهاب نادری نماینده مردم 
پاوه، جوانرود و ثالث باباجانی از ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در دســتور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ سوال در مورد علت 
تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ بود.نادری معتقد بود: معاندین در منطقه 
غرب کشور بودجه و امکانات زیادی برای گمراهی جوانان صرف می کنند اما 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه بسیار ضعیف است و  عملکری 
ندارد.در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از برنامه این وزارت خانه برای 

تمرکز بر استان ها خبر داد.

 در شــرایط ســخت باید مردان بزرگ 
به میدان بیایند. مطمئن هســتم کارآفرینان 
می توانند این دوره را خوب مدیریت کنند، 
من قول می دهم که بــا تمام وجود بمانم و 
در حمایت شما هم لحظه ای تردید نخواهم 

کرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این مطلب  
در سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین 
الضرب  گفت:  شــرایط کشــور سخت و 
دشوار است، اما  این دوره طوالنی نخواهد 
بود، چون بی منطق و بی پشــتوانه اســت. 
بنابراین بایــد برای عبور از این زمســتان 

سخت برنامه ریزی کنیم.
به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیری ادامه 
داد: آمریکا می خواهد معیشت مردم سخت 
شــود تا فروپاشــی اقتصادی و فروپاشــی 
داخلی انجام شود، اما ما می توانیم این دوره 
را خوب مدیریت کــرده و کوتاه کنیم، اما 
کوتاه کردن این دوره شــروطی دارد. شرط 
اول آن اســت که مســئوالن سیاسی کشور 
بپذیرند که باید انســجام و وحدت داخلی 
برقــرار کنند و خود را دســت افراد تندرو 
ندهند. انســجام داخلی از نان شــب برای 

کشور واجب تر است.
وی  بیان کرد: عده ای از مردم زیر فشارهای 
اقتصادی هســتند، اما عده ای به جای آنکه 
با مردم همدردی کنند هنــوز دنبال خارج 
کردن رقیب خود هستند. ما باید به داد ملت 
برســیم. ملت با غولی مثــل آمریکا مواجه 
اســت که فعاالن اقتصادی کشور را تحت 
فشار قرار داده است. آقای هاشمی می گفت 
باید به داد کارآفرینان برســیم. من می دانم 
شرایط سخت است و برخی ظلم می کنند 
که می گویند در این شرایط کارآفرینان دنبال 

سود خود هستند.
معاون اول رئیس جمهــور  بیان کرد: باید 
مطمئن شویم معیشت مردم آسیب نمی بیند. 
باید کاالهای ضروری و روزمره مردم تامین 
شــود. از تجار و صنوف هم خواهش دارم 
تالش کنند کاالها با قیمت خوب در اختیار 
مردم قــرار بگیرد. مردم بعــد از این دوره 
کوتاه خواهند گفت چه کسی به آنها کمک 
کرده اســت؟ همچنین باید برای تامین نیاز 

ارزی کشــور تالش کرده و صــادرات را 
افزایش دهیم. می دانــم کارآفرینان دل پری 
از صــادرات دارند ولی صــادرات نباید از 
اولویت خارج شــود. ما بــه ارز حاصل از 
صادرات نیازمندیــم و آمریکا هم به همین 

دلیل می خواهد جلوی صادرات را بگیرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: حل این مساله 
در دســتور کار دولت اســت تا واحدهای 
تولیدی کار خود را ادامه دهند. ما اگر موفق 
شویم تولید و صادرات را انجام دهیم و ارز 
مورد نیاز را تامین کنیم، حتما از این شرایط 

سخت عبور می کنیم.
معاون اول رئیس جمهــور تصریح کرد: در 
شرایط ســخت باید مردان بزرگ به میدان 
بیایند. من مطمئن هستم کارآفرینان می توانند 
ایــن دوره را خوب مدیریت کنند. من قول 
می دهم که با تمام وجود بمانم و از حمایت 
شما هم لحظه ای تردید نخواهم کرد. آنچه 
در توان دولت اســت را به میدان می آورم تا 

از این دوره عبور کنیم.

جهانگیــری در ادامــه بیان کــرد:  انتخاب 
کارآفرینان برتر در بخش خصوصی توسط 
بخش خصوصــی به معنــای ترغیب همه 
شرکت ها و موسســات و شهروندان به این 
دلیل است که کارآفرینی یکی از ضروریات 
امروز و آینده کشــور اســت. کارآفرینی با 
کشــف و خلق فرصت های جدید می تواند 
کشــور را از موانع عبور دهد. اگر کشور در 
شرایط ســخت اقتصادی و محدودیت های 
ناشــی از تحریم هم نبود باز هم نیازمند باز 
کردن افق های بزرگ برای کشور بودیم چه 
برسد به مقطع فعلی که دشمنان تالش دارند 
آینده نامعلوم و تیــره و تاری را پیش روی 
ملت بگذارند. ما در این شــرایط مسئولیت 
داریم افق های بزرگی را پیش روی کشــور 
باز کنیــم. ما در دولت بــا همکاری بخش 
خصوصی می توانیم چنیــن کاری را انجام 

دهیم.
وی تصریح کرد:  جایی کــه بنگاه ها موفق 
شدند هماهنگ با تغییرات، تغییری در خود 

ایجاد کنند صعود کردند و آن جایی که هیچ 
تغییری انجام ندادند، در برابر تغییر شرایط از 
بین رفته اند. بنابراین باید نسبت به تغییرات 
آگاهی کافی داشته باشیم. بنگاه پویا تغییرات 
خود را می شناســد. امروز تغییرات بســیار 
پرشتاب و گسترده است و نباید اجازه دهیم 
در چرخ دنده های تغییر قربانی شــویم. ما با 
اتکا به نخبگان، ملت و سابقه تاریخی خود 
می توانیم سربلند از این مسیر بیرون بیاییم. 
در این شــرایط فعاالن اقتصادی دولتمردان 
و نخبگان دانشــگاهی همه یک مسئولیت 
مشــترک دارنــد. همه باید با شناســایی و 
تقویــت فرصت های کارآفرینــی نگرانی و  

ابهام نسبت به آینده کشور را کاهش دهند.
معــاون اول رئیس جمهــور گفت: در دهه  
اخیر فعــاالن اقتصادی، تولیــد و تجارت 
شرایط ســختی را پشت سر گذاشتند. نوک 
فشار تحریم ها روی فعاالن اقتصادی و مردم 
مظلوم ایران بوده و هست. البته اقتصاد ما قبل 
از تحریم هــا با مجموعه بیماری های مزمنی 
مواجه بوده اســت و چون ایــن بیماری ها 
درمان نشده است به ابر چالش هایی تبدیل 
شده اســت. در کنار این چالش های جدی 
دیگر نیز از جمله بودجه، نقدینگی و مسائل 
زیست محیطی هم داریم که باید تاکنون این 

چالش ها حل می شده است.
جهانگیری  در پایان اظهار کرد:  مهمترین 
اســتدالل رئیس جمهور آمریکا این است 
که ایران در برجام کاله گشــادی بر سر ما 
گذاشته است با همین استدالل این توافق 
بین المللی را زیر پا گذاشت. آیا ما در این 
شرایط راهی داریم که با او مذاکره کنیم؟ 
آنهــا نمی خواهند ایران قدرتمند در منطقه 
وجود داشته باشد. آنها ناراحت اند که ایران 
مقابل سیاست های آنها ایستاده است. آنها 
القاعده و داعش را ایجاد کرده اند اما ایران 
اجازه نداد نقشه های آنها در منطقه محقق 
شود. ترامپ می گوید 7 هزار میلیارد دالر 
در ایــن منطقه هزینــه کرده ایم، ولی هیچ 
چیزی بدســت نیاوردیم. آنها اگر ده برابر 
این هزینه هم ســرمایه گذاری کنند چون 
برخالف جریــان ملت های منطقه حرکت 

می کنند نتیجه ای بدست نمی آید.

معاون اول رئيس جمهور:

براي عبوراز شرايط سخت 
با تمام وجود مي مانم

 طرح اصــالح قانون انتخابات بار مالی 
دارد و از سوی دیگر با تصویب آن سیستم 

ارباب-رعیتی ایجاد می شود.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس گفت: 
چندین بار است که این طرح مورد بحث 
و بررســی در مجلس قرار گرفته است اما 
شورای نگهبان آن را بازگردانده یا رد کرده 

است.
حســن کامران ادامــه داد: معموالً ما در 
انتخابات به مردم وعده های اجرایی می 
دهیم که مشــکالت آنان را حل می کنیم 
و اگــر می خواهیم کــه کارهای اجرایی 
حوزه های انتخابیه خود را انجام ندهیم، 
پس نبایــد در شــعارهای انتخاباتی هم 
به مردم بگوئیم که همه مشــکالت آنان 
چون مشــکالت آب، برق و گاز را حل 

می کنیم.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: اگر کسی 
بخواهد در اســتان ها انتخاب شــود، باید 
وضــع مالی خوب و همچنیــن به قدرت 
وصل باشــد که این مسئله خالف بند یک 

سیاست های کلی نظام است.
کامران تاکید کرد: درد مجلس این است که 
چه شهرســتانی و چه استانی باشد، باید با 
کارچاق کنی مقابله شود و استانی شدن یا 
شهرستانی شدن آن فرقی ندارد اگر کسی 

بخواهد حق را ناحق کند.
وی خاطرنشــان کرد: با اســتانی شــدن 
انتخابات میزان مشارکت کاهش یافته و از 
ســوی دیگر سیستم ارباب و رعیتی ایجاد 

می  شود.
 انتخابات اســتانی موجب عدم 
و  امکانات  توزیع  در  رعایت عدالت 

کم توجهی به روستاها می شود

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای 
اســالمی هم در این باره گفت: اســتانی 
شــدن انتخابات باعث کاهش توجهات به 
شهرســتان های کوچک و مناطق روستایی 
می شــود و عدم رعایت عدالت در توزیع 

امکانات را در پی خواهد داشت.
به گزارش فارس ، علی اســدی کرم گفت: 
نظر من در رابطه با این طرح منفی اســت 
و معتقدم که در این طرح به مناطق محروم 
و بخش های روســتایی کشور کمتر توجه 

می شود.
وی افزود: اســتانی شدن انتخابات مجلس 
باعث می شود تا نماینده ای که مورد عالقه 
مردم نباشــد در این نــوع از انتخابات به 

مجلس راه یابد. 
وی اظهار داشــت: یکی از معایب استانی 
شدن انتخاب این است شاید مردم نظرشان 

این باشد که یک نماینده دیگر را که مورد 
عالقه شان است انتخاب کنند اما در سطح 
اســتان به یکباره مشــاهده شود فردی که 
مورد عالقه و توجه مردم نیســت انتخاب 

شده است. 
اســدی کرم افزود: قوه قانون گذاری باید 
عدالت را در ســطح کشور برقرار کند و 
جلــوی تبعیض ها را بگیــرد و زمانی که 
انتخابات اســتانی شــود همه توجه ها به 
مرکز اســتان معطوف خواهــد بود و به 
شهرســتان ها توجه چندانی نخواهد شد 
و توزیع امکانــات قطعا عادالنه نخواهد 
بود و من معتقدم که در یکی دو دوره که 
برگزار شود  استانی  به صورت  انتخابات 
اعتراضات و واکنش ها باعث خواهد شد 
تا انتخابات به همان رویه پیشین برگزار 

شود. 

افزایش درآمد 
سرانه، محور 
بودجه 98 است
 با توجه به شرایط اقتصادی کشور نگاه 
ویژه ای به معیشــت در بودجه سال 98 شد 
و تمام تالش دولــت و نمایندگان مردم بر 
این موضوع استوار است که افزایش درآمد 
سرانه مردم در اولویت فعالیت ها قرار گیرد.

به گزارش ایرنا ،  نماینده مردم شــیراز در 
مجلس شورای اسالمی گفت: از بودجه سال 
98 هیچ گونه انتظاری در زمینه ســاخت و 
ساز و عمران نداریم این در حالی است که 

به جای آن شاهد بزرگتر شدن سهم خدمات 
عمومی هستیم که نشان دهنده افزایش توجه 
دولت به قشــرهای آســیب پذیر اجتماعی 

است.
مسعود رضایی اضافه کرد: بر اساس برنامه 
ریزی که سازمان برنامه و بودجه کشور برای 
ســال 98 در نظر گرفته بود بودجه بالغ بر 
486 هزار میلیارد تومان تعیین شــد اما پس 
از صحبت هایی که میان سران سه قوه رد و 
بدل شد بودجه سال 98 به 407 هزار میلیارد 

تومان تقلیل پیدا کرد.
اقتصاد نفتی همچنان پابرجا است

رضایــی با بیان این که اقتصــاد ایران هنوز 
هم بر پایه فروش نفت است اضافه کرد: در 
بودجه سال 98 هنوز هم تاکید بسیار زیادی 

بر نفت و فروش نفت و بخش قابل توجهی 
از تامین درآمد دولت از این طریق است.

وی اضافه کرد: در بودجه ســال 98 میزان 
فــروش نفت در هر روز یک میلیون و 500 

هزار بشکه به قیمت 54 دالر است.
او معتقد است: اقتصاد باید به گونه ای ترمیم 
شــود که اگر امکان فروش نفت بر اساس 
برنامه ریزی در الیجه بودجه فراهم نشــود 
در معیشــت مردم خللی وارد نشود پس از 
این رو باید سرانه درآمد مردم افزایش یابد. 
برنامه های حمایتی دولت برای قشــرهای 

آسیب پذیر
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی درباره برنامه های حمایتی دولت در 
سال 98 بیان کرد:یکی از برنامه های حمایتی 

که دولت برای سال 98 دارد حمایت از قشر 
آســیب پذیر مطلق ، حمایت از مددجویان 
کمیتــه امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی 
اســت البته در درجه باالتر نیز چتر حمایتی 
دولت برای کارگران در نظر گرفته شــده و 
کارگران فصلی از جمله گروه هایی هستند 

که مورد حمایت بیشتری خواهند بود.
10درصــد از خدمات آمــوزش و پرورش 

خصوصی می شود
نماینده مردم شــیراز درباره بودجه فرهنگی 
ســال 98 نیز گفت: یکی از طرح هایی که 
دولــت در خصوص آمــوزش و پرورش 
ارائه داد برون سپاری خدمات است و قرار 
است که آموزش و پرورش با برون سپاری 

خدمات فعالیت های خود را ادامه دهد.

استانی شدن انتخابات، سیستم ارباب- رعیتی ایجاد می کند
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بهداشتنکتهدانشگاه

650 هزار خانواربهزیستی مسکن مناسب ندارند
 معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی با اشــاره به اینکه 650 هزار خانوار تحت 
پوشش مسکن مناسب ندارند، گفت: برنامه ریزی کردیم که طی 5 سال مشکل مسکن 

مددجویان را برطرف کنیم.
به گزارش مهر، حســین نحوی نژاد گفت: در بودجه سال آینده رقم مناسبی را برای 
مسکن معلوالن پیشــنهاد کرده ایم که امیدواریم به تصویب برسد و دراین صورت 5 

هزار مسکنی که در دست ساخت است به ثمر می رسند و آماده می شوند.
وی با اشــاره به اینکه یــک میلیون و 400 هزار  خانــوار دارای فرزند معلول تحت 
پوشش هســتند،گفت: تصویب بودجه سال 98 باعث می شود که مسکن سازی در 5 

سال گذشته سالی استثنایی شود.

بسته جدید حمایت از 13 بیماری خاص و صعب العالج
 رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت جزییات بســته 
جدید حمایت از بیماران صعب العالج را تشــریح کرد.مهدی شادنوش در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای این بسته حمایتی حدود 4000 میلیارد 
ریال بوده است، افزود: تمام این اعتبار از سوی معاونت درمان و از محل صرفه جویی های 
وزارت بهداشت تامین شده است. باید توجه کرد که خدماتی که در این بسته پیش بینی 
شده شامل خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی است.شادنوش با بیان اینکه در این 
بسته مشخص است که برای هر بیماری چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: مجموعه این 
خدمات نوعی حمایت مالی از آن بیماری ها محسوب می شود و بیماران می توانند برای 

بهره مندی از این بسته به 83 مرکز جامع بیماران خاص کشور مراجعه کنند.

کپسول چاقی فرشته تقلبی است
 سازمان غذا و دارو درمورد مصرف کپسول تقلبی چاقی فرشته و عوارض جانبی 

آن بر مصرف کنندگان هشدار داد.
به گزارش مهر، براســاس گزارش های دریافتی مبنی بر ایجاد عورض جدی به دنبال 
مصرف کپســول چاقی »فرشته« در مصرف کنندگان این محصول که در برخی موارد 
منجر به بستری در بیمارستان نیز شده است، به اطالع می رساند کپسول چاقی»فرشته« 
هیچگونه مجوزی اعم از تاسیس، واردات، تولید، توزیع و عرضه از اداره کل نظارت و 

ارزیالی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ندارد.
بر اساس این گزارش، دستور جمع آوری این فرآورده از سطح عرضه به معاونت های 

غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم شده است.

پذیرش دانشجو 
بر اساس سوابق تحصیلی از ۲۹ دی 

 طبق اطالعیه ســازمان ســنجش آموزش کشــور، نحوه پذیرش 
دانشجو بر اساس ســوابق تحصیلی برای بهمن سال جاری و مهرماه 

سال 98، درهفته پایانی دی ماه 97 اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه پیام نور درخصوص پذیرش رشته 
های صرفا بر اســاس ســوابق تحصیلــی برای کلیه دانشــگاه ها و 
موسســات گفت: طبق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور، نحوه 
پذیرش دانشــجو بر اساس سوابق تحصیلی برای بهمن سال جاری و 

مهرماه سال 98، درهفته پایانی دی ماه 97 اطالع رسانی خواهد شد.
امیرحســین بهروز با اشــاره به قانون ســنجش و پذیرش دانشجو 
مصوب  10 شــهریور ماه 1392 مجلس شــوراي اســالمي، مبنی بر 
ضرورت پذیرش حداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش دانشــجو در 
تمامي زیر نظام هاي آموزش عالي صرفاً براســاس سوابق تحصیلي 
که در اطالعیه ســازمان ســنجش ذکر شــده، افزود: داوطلبان عالقه 
مند به پذیرش در دانشــگاه پیام نور نیز مــی توانند از تاریخ 29 دي 
 لغایت 6 بهمن ماه با مراجعه به ســایت ســازمان سنجش به نشانی
 www.sanjesh.org و مطالعــه دفترچه راهنما ضمن آگاهی از 

نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی همچنین به پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلي براي مهرماه 
98 اشاره کرد و افزود: نحوه پذیرش دانشجوی صرفا بر اساس سوابق 
تحصیلی برای مهر ماه 98 نیز اواســط بهمن ماه 97 توســط سازمان 
سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد و داوطلبان از 20 اسفند 97 

لغایت اواخر مرداد 98 برای ثبت نام فرصت خواهند داشت.
داوطلبان جهت کســب اطالعات بیشــتر به لینک اطالعیه ســازمان 

سنجش مراجعه نمایند.

الیحه کودک همسری به دور از تسویه 
حساب های جناحی بررسی شود

 مساله کودک همسری نباید مانند بســیاری از موضوعات ، ابزار 
تسویه حساب های جناحی و گروهی قرار بگیرد.

یک جامعه شناس اجتماعی در گفتگو با شبستان در خصوص کودک 
همســری گفت: تصویب قوانین بعد از کارشناســی های الزم توسط 
نمایندگان بیانگر نیاز جامعه و ضرورت زمانی به این گونه قوائد است.

مجید ابهری افزود: با توجه به شرایط قومی و قیبله ای در ایران، رعایت 
جوانب این مورد )الیحه منع کودک همسری چون( مقدور نمی باشد 
لذا الزم اســت به خاطر حساســیت موضوع این مساله از نظر فقهی، 
توسط صاحب نظران دینی مورد بررسی قرار گرفته و اعالم نظر شود. 
وی تصریح کرد: اما از نظر رفتاری و روان شناســی می توان در مورد 
آن اظهار کرد، برای ازدواج عالوه بر بلوغ جســمی که ضرورت اولیه 
اســت، بلوغ فکری، فرهنگی و اجتماعی از ابزار اصلی تحقق پیوند 

زناشویی خواهد بود.
ابهری با اشــاره به زایمان در دوران کودک همسری اظهارکرد: زایمان 
در دوران نوجوانانــی آثــار و عواقب روانی و عصبــی در بعضی از 
دختران خواهد داشــت و ســنین بعد از 20 یا 30 ســال ، اختالفات 

زناشویی ناشی از تفاوت سنی و مشکالت جسمی آغاز می شود.
وی تصریح کرد: به عنوان یک رفتار شناس عرض می کنم این موضوع 
نباید مانند بسیاری از موضوعات، ابزار تسویه حساب های جناحی و 
گروهی قرار بگیرد، چرا کــه گاهی اتفاق می افتد که در مورد بعضی 
از لوایــح و طرح ها به جای در نظر گرفتــن منافع حال و آینده مردم 
و بررســی ابعاد مختلف آن، بعضی از دست اندرکان به فکر حمله به 

یکدیگر و تسویه حساب های جناحی می افتند.
این آســیب شناس اجتماعی ادامه داد: این موضوع یکی از محورهای 
اسیب زا در جامعه است که بدون نظر خواهی از کارشناسان متخصص 
نمی تــوان آن را قبول یا رد کرد امــا در تامین این اصل به عنوان یک 
قانون در سراسر کشــور امکان پذیر نخواهد بود چرا که سنین رشد 
و بلوغ در مناطق گرمســیری بسیاز ســریع تر از مناطق سردسیری و 
کوهستانی است و تنها بلوغ جسمی مالک موافقت با ازدواج نمی تواند 

باشد.
ابهری خاطر نشان کرد: بنابراین به دور از هر گونه جنجال و یا تخریب 
این و آن باید حساس تر و دقیق تر به این موضوع نگاه کرد و از تهیه 

خوراک برای رسانه های معاند به طور جدی خودداری نمود.
وی اظهار کرد: ازدواج در دوران و ســنین کودکی یعنی زیر 15 و 16 
ســال برای دختران، معموال در مناطق عشیره ای و قومی و یا در میان 
افــرادی با خانواده های پرجمعیت صورت می گیرد و گاهی این گونه 
پیوندها در بین قبیله ها برای »خون بس« و جلوگیری از تداوم دشمنی 
اتفــاق می افتد که در این صورت یک دختــر نوجوان به عقد مردی 
بزرگســال یا خیلی بزرگتر از خود درمی آید که آسیب ها و عوارض 

روحی و جسمی در این موارد قابل مالحظه می باشد.

آفتاب: چرا دانشگاه علوم تحقیقات نوک کوه ساخته شده است
 گفتن باید دانش رو هر کجا که بود باید بیاموزیم!!

تجارت: گام بلند در حمایت از تولید داخلي 
 همیشه از گام بلند حرف می زنن اما ما اونو ندیدیم!! 

جوان: بانک سرمایه  نمایشي واقعي فساد است
 اینم لو رفت؟!! 

خراسان: حراسي جدایي از تلفن همراه 
  تلفن همراه شده مثل قلب دوم

رسالت: قیمت جدید خودروها نهایي شد
 با 300 تا 500 هزار ارزانی که بگن ارزان کردیم!!

روزگار ما: 70 درصد نقدینگي در اختیار یک درصد از جامعه 
 یعنی 70 درصد شاه و شازده!!

شرق: اینستاگرام در آستانه فیلترینگ 
 چی کنیم با این مصیبت؟!!

ایران ورزشی: ایران، بخت اول قهرمانی آسیا 
 عجب بخت خوبی داره خوشبخت می شه حتما !!

خبر ورزشی: دیوار قرمز پشت برانکو
 برانکو هم برا خودش خط قرمز که نه دیوار قرمز داره؟!! 

گل ورزشی: نارگیل ها گل شدند 
 اول گلها نارگیل می شدن!!

فناوری: یونیفرم چینی دانش آموزان را کنترل می کند
 ایرانی جماعت نمی تونه یــه یونیفرم ایرانی هم برای بچه های 

خودش طراحی کنه؟!! 
کسب و کار: هوشمندسازی پایتخت با دست خالی 

 جز عجایب روزگاره!!
هگمتانه: خروج 256 تن مواد دامی از چرخه مصرف همدانی ها 

 بدون شرح!!
ایسنا: نوبخت: یارانه استان ها به پایتخت نمی آید

 بگید کجا میره که ما نمی بینیم!!
ایرنا: اتالف آب و برق را باید به حداقل برسانیم
 با این جماعت اسرافکار ایشااله که بشه!!

گفتگو با همسر شهید نباتعلی موالیی 
از شهر مهاجران - همدان

علیرضا خاني «

ــد  همســر شــهید می گوی
ــی  ــهید نباتعل ــا ش ــرادرم ب ب
بــود و  موالیــی دوســت 
آشــنایی  ســبب  همیــن 
مــا  شــد.  مــا  ازدواج  و 
درســال 57 بــا یکدیگــر 
ــک ســال  ــم  ی ازدواج کردی
ــد  بعــد ازدواج مــون خداون
اولیــن فرزنــد را بــه مــا 
داد کــه اســم او را زهــرا 
 62 ســال  در  گذاشــتیم 

دومیــن فرزنــد خانــواده رو خــدا بــه مــا عطــا کــرد کــه نــام او را 
مهــدی گذاشــتیم و ســومین فرزنــد خانــواده در ســال 64 بــه دنیــا 

ــتیم. ــود گذاش ــمش محم ــه اس ــد ک آم
محمود هفت ماه بود که شهید نباتعلی موالیی برای اولین بار به جبهه 

می رفت
پرویــن آبزن اضافه می کند: او چندین مرتبه برای اعزام ثبت نام کرده 
بود ولی هر بار به دالیل مختلف خواسته او رد می شد تا اینکه با کلی 
اصرار موفق به ثبت نام برای اعزام به جبهه شد. بعد از ثبت نام پدر زن 
او  خیلی تالش کرد که شهید نباتعلی را از رفتن به جبهه بازدارد ولی 

شهید در راه خدا بسیار محکم بود.
او با داشتن سه فرزند کودک برای دفاع از دین و وطن عازم جبهه شد.

شــهید نباتعلی به همســرش تاکید می کند که مراسم خداحافظی در 
منزل پدر اش باشد و او به همراه فرزندان خردسال برای خداحافظی 

به پای اتوبوس نیایند. 
لحظه وداع با همسرم بسیار سخت و جانکاه بود مخصوصا وقتی که 
آقا مهدی فرزند دوســاله مان گفت: پــدر جان منم باید ببری و بهانه 
می گیرد شهید نباتعلی موالیی او را در آغوش می گیرد بوسش می کند 
و به او یه دو ریالی می دهد و می گوید پسرم جبهه جای بچه نیست...

ایشــان به همراه برادر زن خویش که جانباز دفاع مقدس هســتند به 
اهواز اعزام می شوند.

در طول مدت زمانی که در جبهه حضور داشــتند دو مرتبه نامه برای 
خانواده و همسر خود می نویسند و در آن نامه ها دائما جویای احوال 

فرزندان و مراقبت از آنها تاکید می کنند.
تــا اینکه عملیــات کربالی 5 فرا میرســد و او در این عملیات از 
ناحیه شــکم دچار مجروحیت شدید می شود در لحظات آخر در 
حالیکــه برادر زن خود نیز در کنارش بود به درجه رفیع شــهادت 

نایل می شود.
همسر شــهید اضافه می کند همسرم خیلی دوس داشت مشرف به 
مشهد و حرم امام رضا بشود و این نکته رو بارها در قبل شهادت اش 
گفته بود بعد از شــهادت ایشــان فکر می کنند شهید نباتعلی ساکن 
مشــهد هست لذا پیکر مطهر به مشهد  و طواف حرم منتقل می شود 
بعد مشــخص می شود که شــهید نباتعلی شهید همدانی است و از 
مشهد به همدان منتقل می شــود و در جوار شهدای شهر مهاجران 

آرام می گیرد.
به روح پاک همه شهدا خصوصا شهید نباتعلی موالیی صلوات.

سیاسی شدن، سم مهلک فعالیت های شورای تحول و 
ارتقاء علوم انسانی است

 سیاسی شــدن، سم مهلک فعالیت های شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی است و 
باید همه سعی کنیم این فعالیت ها به هیاهوهای سیاسی آلوده نشود.

رئیس شــورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انســانی گفت: شورای تحول در تمامی 
مراحل بر صحت و اتقان تأکید دارد تا مبادا کاری سست و بی پایه به نام اسالم تمام شود.

حداد عادل افزود: چه در مرحله تدوین سرفصل های درسی و برنامه های آموزشی و چه 
در مرحله تألیف متون درسی و سایر مراحل کار با جدیت و دقت علمی انجام می شود.

وی در ادامه با اشــاره به سند تحول علوم انســانی افزود: تدوین اسناد راهبری جلوی 
آزمون خطا و اتالف منابع را می گیرد و باید این دو موضوع در سند تحول علوم انسانی 

نیز مشاهده شود.
حداد عادل  افزود: به جای عنوان ســند تحول علوم انســانی نام این سند »بخش علوم 

انسانی نقشه جامع علمی کشور« خواهد بود.

مصرف زیاد مکمل های ویتامین موجب مشکالت 
گوارشی می شود

 طبــق نتایج یک مطالعه جدید، مصرف مکمل های ویتامین ممکن اســت موجب 
سوزش معده در برخی افراد شود.

بــه گزارش تبیان، مکمل های ویتامین می تواننــد موجب افزایش انرژی، کاهش وزن، 
کاهش اســترس، بهبود عملکرد و کاهش چین و چروک های پوست شوند، اما مصرف 

بیش از اندازه آنها نیز می تواند منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود.
این قرص ها می توانند موجب تحریک مری شده یا اجازه دهند میزانی از اسید معده بعد 
از ورود به معده مجدد به مری بازگردد.ســوزش معده می تواند ناشی از شکل یا اندازه 
قرص نیز باشد و تغییر نوع برند آن قرص هم ممکن است به کاهش این درد کمک کند.

اما اگر همچنان این مشکل ادامه داشت بهتر است مصرف آن مکمل متوقف شود.
محققان عنوان می کنند ویتامین های مایع هم می توانند جایگزین مناسبی باشند چراکه 

بلع و هضم شان راحت تر بوده و تحریک معده را به حداقل می رساند.

رشد ۲00درصدی کشفیات فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی قاچاق

 میزان کشــفیات قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی در سال  گذشته 200 درصد 
افزایش داشت.

مدیرکل فرآورده های آرایشــی و بهداشتی ســازمان غذا و دارو، گفت: آمار کشفیات 
قاچاق کاالهای آرایشی و بهداشتی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حاکی از افزایش هم 
ارزش ریالی و هم تعداد عددی دارد.به گزارش خبرآنالین، عبدالعظیم به فر، اظهار کرد: 
هرگز نمی توان بدون نظارت بر عرضه این محصوالت  در ســطح بازار به خصوص در 
سطح عمده فروشی ها ،خرده فروشی ها و فروشگاه های سراسر  کشور از میزان عرضه 
محصوالت قاچاق و تقلبی کاســت.به گفته بهفر، افزایش کشفیات فراورده های آرایشی 
و بهداشتی در حالیست که بر اساس برآوردها، میزان کاالهای قاچاق و تقلبی آرایش و 

بهداشتی در این دوره از نظر عددی افزایش معنا دار و فاحشی نداشته است.

 با وجود اینکه در دســتورالعمل سایت 
ثبت نــام ازدواج و به صورت شــفاهی از 
سوی مسئوالن بر آســان گیری اعطای وام 
تأکید شده است اما همچنان برخی بانک ها 
برای پرداخت این تسهیالت درباره دریافت 

ضمانت سنگ اندازی می کنند.
دریافــت وام ازدواج همواره با یک چالش 
برای زوج های جوان همراه است، چالشی 
که با ســخت گیری بانک ها همراه شــده و 
گاهی آنها را تا مرز پشیمانی از گرفتن این 

وام پیش می برد.
درخواست دو ضامن از سوی بانک ها برای 
پرداخت وام 15 میلیون تومانی کار را برای 
زوج ها دشوار کرده، در حالی که بر اساس 
بخشــنامه بانــک مرکزی و دســتورالعمل 
منــدرج در ســایت ثبت نامــی وجود یک 
ضامن معتبر نیــز کافی بوده و نیازی به دو 

ضامن نیست.
تنهــا حمایت دولــت برای آســان کردن 
ازدواج، وام هایــی اســت که آنهــا بتوانند 
زندگی مشترک خود را آغاز کنند، اما همین 
وام ها خود ابتدایی ترین مرحله زندگی را با 
سختی هایی مواجه کرده است به طوری که 
برای گرفتن تسهیالت مجبورند هفت خوان 

رستم را بگذرانند.
طی مراحل اخذ تسهیالت به قدری سخت 
است که گاه از گرفتن آن پشیمان می شوند 
و گاه ســختی حــالوت و شــیرینی را از 

زوج ها می گیرد.
مدام در مســیر بانک بــودن برای اخذ این 
تســهیالت وقت و حوصله ای بس گسترده 
می خواهــد تا بــا رویی گشــاده و عزم و 
اراده ای قوی بتوان پا در این وادی گذاشت، 
وادی ای که نیازمند مدارک ریز و درشت و 

ضامنی غدر است!
عالوه بر مدارک ریز و درشــتی که باید به 
بانک ارائه کرد، ضمانت از بخش های بسیار 
ســخت این ماجراســت و در این صورت 
دیگر نامی جز تسهیالت سخت الوصول به 

ذهن خطور نمی کند.
در همین راستا یکی از جوانان همدانی در 
گفت وگو با فارس با بیان اینکه دریافت وام 
ازدواج به این راحتی ها نیست گفت: حدود 
دو ماه است برای وام ازدواج اقدام کرده ایم 
اما تاکنون موفق به اخذ آن نشدیم زیرا هر 
بانکــی مدارکی می خواهد کــه از عهده ما 

خارج است.
این زوج کــه تاکنون دو بانک را برای اخذ 
تســهیالت خود انتخاب کرده و هر بار به 
دالیل نداشتن مدارک مدنظر بانک انصراف 
داده اند گفت: با وجود اینکه در دستورالعمل 
ســایت ثبت نامی معرفی یــک ضامن بیان 
شده اســت اما بانک ها درخواست دو الی 
3 ضامــن آن هم با مدارکی که برای ضامن 

مقدور نیست را دارند.
وی بــا بیان اینکه وقتی ضامــن کارمندی با 
حقوق مکفی اســت اما محل خدمت وی از 
ارائه کسر حقوق امتناع می کند، چرا بانک نباید 
قبول کنــد، افزود: مگر یک زوج در اطرافیان 
خود چند نفر موجه از جمله کارمند یا کاسب 
برای ضمانت بانک دارد که بانک از وی این 

چنین سخت گیری می کند؟
ایــن جــوان همدانی با بیــان اینکه ضامن 
سخت ترین مرحله اخذ این تسهیالت برای 
جوانان اســت گفت: در ســایت ثبت نامی 
مدارکی درخواست شــده که تهیه می شود 
اما بعــد از تکمیل آنها، بانــک نیز مدارک 
مدنظر خــود را می خواهد که این مســئله 

بسیار سخت است.

یکی دیگــر از جوانانی که بعد از چهار ماه 
هنــوز موفق به دریافت وام ازدواج نشــده 
اســت بیان کرد: مگر این وام برای ســهل 
شــدن مراحل ازدواج نیست، پس چرا باید 
در ابتدایی ترین مرحلــه زندگی برای اخذ 

یک وام این میزان دوندگی داشته باشند.
 ضمانــت؛ یکی از ســخت ترین 

مرحله دریافت وام ازدواج
مرادی با طرح این ســوال که چرا هر بانک 
دســتورالعمل خود را برای ارائه تسهیالت 
دارد گفت: مگر دســتورالعمل واحدی در 
سایت ازدواج نیســت، پس چرا نباید همه 
بانک هــا به صورت واحــد پیش رفته و از 

یک دستورالعمل پیروی 
کنند؟

وی ضمانــت را یکــی 
مرحله  ســخت ترین  از 
دریافت این وام دانست 
و تصریــح کــرد: پس 
از تاییــد یــک کارمند 
به عنــوان ضامن، بانک 
درخواســت یک ضامن 
دارای چــک نیز می کند 
باید چند روز  که گاهی 
نیز صرف  مــاه  یا چند 
پیدا کــردن چنین فردی 

کرد.
رئیس شورای هماهنگی 
اظهار  همدان  بانک های 
کرد: سال گذشته 3 هزار 

و 32 میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شد 
اما امســال تاکنون 3 میلیارد و 101 میلیارد 
ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 2.5 درصد افزایش داشت.
محمــد طوماســی بــه ســهم بانک ها در 
پرداختی ها اشــاره کرد و افــزود: در بین 
بانک های همدان بانــک ملی با 26 درصد 
در رتبه نخســت و بانک کشاورزی با 15 
درصد، بانــک ملت بــا 12 درصد، بانک 
صادرات با 10 درصد و بانک تجارت با 9 

درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی در خصوص اینکه بیشــترین ســختی 
زوج های جوان در بخــش ضمانت بانکی 
اســت افزود: اینکه گفته می شود دو ضامن 
و بیشتر برای ضمانت درخواست می شود، 
مطرح نیست زیرا گاهی سه ضامن نیز برام 
وام کافی نیســت و گاهی یک ضامن معتبر 

کافی است.
همدان  بانک های  هماهنگی  شورای  رئیس 
بیــان کرد: گاهــی ضامنی بــرای ضمانت 
معرفی می شــود که نســبت حقــوق او به 

گونه ای است که شاید تنها یک ضامن کافی 
نباشد، اما گاهی اشــل حقوقی یک ضامن 

طوری است که یکی هم کفایت می کند.
وی اعتبار ضامن را برای دریافت تسهیالت 
مدنظر دانســت و گفت: باید اعتبار ضامن 
طوری باشــد که بانک بتواند طلب خود را 

وصول کند و این سخت گیری نیست.
طوماســی در مورد میانگیــن روزهای در 
بــرای دریافت  انتظــار زوج های جــوان 
تســهیالت نیز گفت: تعداد روزهای انتظار 
نیست  تســهیالت مشخص  دریافت  برای 
بلکه پــس از تکمیل پرونــده طی دو روز 

پرداخت انجام می شود.
بانک  اینکه  بیــان  با  وی 
برای پرداخت وام ازدواج 
تعهد دارد و منابع بانکی 
برای این تسهیالت وجود 
برای  تعهدی  افزود:  دارد 
نداریم  پرداختی ها  تعداد 
و تا میزانی که منابع بانک 
اجازه دهد می توان وام را 

پرداخت کرد.
هماهنگی  شورای  رئیس 
بانک های اســتان همدان 
بــا بیان اینکــه منابع وام 
گفت:  مجزاست  ازدواج 
بر این اساس وام ازدواج، 
یک  هر  درمان  و  اشتغال 

منابع خود را دارد.
سیستم  مطالبات   
بانکی در اســتان همدان 12 درصد 

است
وی معوقــات بانــک ملــی از اعطای وام 
ازدواج به زوج های جــوان را 2 میلیارد و 
600 میلیون  دانســت و گفت: در مجموع 
مطالبات سیستم بانکی در استان همدان 12 

درصد است.
طوماسی با بیان اینکه بانک های خصوصی 
نیــز برای وام ازدواج وارد شــده اند گفت: 
بــا وجــود ورود بانک هــای خصوصــی 
مــردم بیشــتر از بانک های دولتــی برای 
بانک های  اقدام می کنند و  این تســهیالت 
خصوصــی درصــد کمتری از ایــن مورد 

برخوردار هستند.
وی با اشــاره به اینکه 3 هــزار و 545 نفر 
اکنون در انتظار دریافت وام ازدواج هستند 
بیان کــرد: در حال حاضــر بحث افزایش 
مبلــغ وام ازدواج مطرح نیســت زیرا اگر 
مبلغ پایین باشد و تعداد بیشتری از زوج ها 

بهره مند شوند، بهتر است.
رئیس شــورای هماهنگی بانک های استان 

همدان با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی 
کشور خاطرنشان کرد: اکنون منابع بانک ها 
در وام 15 تومانی ازدواج نیز مشکل دارند، 
بنابرایــن افزایــش مبلغ وام هنــوز مطرح 

نیست.
سرپرســت معاونت سیاسی امنیتی استاندار 
همــدان نیز با بیان اینکه تاکنون نشــنیده ام 
بانک هــا درخواســت دو و ســه ضامن از 
زوج ها برای دریافت تسهیالت داشته باشند 
بیان کرد: بانک هــا روال قانونی عادی دارد 
که باید ضمانت داشــته باشد و اگر نداشته 

باشد، برگشت می خورد.
ابوالقاســم الماســی بیان کرد: به طور حتم 
بــرای رقم پاییــن ضمانت کمتــر و برای 
وام هــای با رقــم باال ضمانت ســخت تر 
می شــود اما برای وام ازدواج هم نشنیده ام 

که چنین مشکالتی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر شرایط مناسب نباشد، 
قابل پیگیری اســت تصریح کرد: بانک هم 
یک بنگاه اقتصادی اســت که باید اطمینان 
از بازگشــت پــول داشــته باشــد اما اگر 
ســخت گیری بی موردی هم هســت، قابل 

پیگیری است.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان 
ضمن رد ایــن موضوع که تســهیالت به 
ســختی دریافت می شــود گفت: در حال 
حاضر تســهیالت بــه راحتــی در اختیار 
جوانان قرار می گیرد و افراد در انتظار تعداد 

کمی هستند.
مهــرداد نادری فر در پاســخ بــه اینکه در 
دستورالعمل سایت ثبت نامی ازدواج تعداد 
ضامن یکی قید شــده اما در عمل تا سه تا 
هم مورد قبول نیســت بیان کــرد: اینگونه 
نیســت و اگر موردی مدنظر است، مطرح 

شود.
وی با بیان اینکه برای هر یک از زوج یک 
ضامن مورد نیاز است افزود: در حال حاضر 
در پرداخت وام به زوج ها شــرایط خوبی 
حاکم است و در ضمانت نیز تأکید شده تا 

طبق دستورالعمل باشد.
شــرایط اقتصادی کنونــی در همه زمینه ها 
مشــکالتی را ایجاد کرده، اما در این میان 
جوانانــی که بــه دنبال اشــتغال و ازدواج 
هســتند، نیازمند بیشــترین حامی از سوی 
مسئوالن هستند تا عرصه های زندگی را به 

راحتی طی کنند.
بــرای ایــن گــزارش حــدود دو هفته با 
نماینــدگان همــدان و فامنیــن در مجلس 
تمــاس گرفتیم کــه در نهایــت موفق به 
مصاحبه با آنهــا در خصوص نحوه اعطای 

وام و افزایش مبلغ تسهیالت نشدیم.

تسهیالت سخت الوصول!

در  اینکــه  وجــود  بــا 
ســایت  دســتورالعمل 
یک  معرفی  ثبت نامــی 
ضامن بیان شده است اما 
بانک ها درخواست دو الی 
3 ضامن آن هم با مدارکی 
بــرای ضامن مقدور  که 

نیست را دارند
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تولید  فعلی  درباره وضعیت   کمی 
در استان و یا کشور بگویید مشکالت 

چیست؟
کار تولیدی همواره با مشــکالت فراوانی 
دســت به گریبان بوده و هســت. شرایط، 
شرایط ایده آلی نیســت اما تمام تالش ما 
در جهت بهبود شرایط و تسهیل روند تولید 
و به تبع آن حفظ اشــتغال است. مشکالت 
عمده واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط 
حاضر مشکل تأمین نقدینگی، بحث تأمین 
مواد اولیه و بسته بندی، مشکالت صادرات، 
قوانین دســت و پاگیر، عدم ارائه تسهیالت 
الزم به تولیدکنندگان و سایر مشکالتی که 
تولیدکننده با آن مواجه اســت را می توان از 
مشکالت بخش تولید دانست. ضمن آنکه 
در نهایت تمام این مشکالت بحث اشتغال 
را هدف گرفته و باعث افزایش نرخ بیکاری 

خواهد شد.

 بــرای تأمین مواد اولیــه با چه 
مشکالتی مواجه هستید؟

نظر به اینکه بخشی از مواد اولیه و بسته بندی 
)برخی شیشه های خاص، قوطی، درب های 
فلــزی و ...(، برخــی محصــوالت )ذرت 
شیرین و ...( و نیز ماشین آالت و تجهیزات 
وارداتی می باشــند پس از اتفاقات چند ماه 
اخیر در زمینــه واردات این محصوالت با 
مشکل مواجه بوده و بعضاً با افزایش قیمت 
400 درصــدی روبرو بوده ایم. بحث تأمین 
مشکالت خاص خود را داراست زیرا پس 
از اجرای تحریم ها بســیاری از شرکت های 
خارجی از بیم تحریم های امریکا حاضر به 
همکاری با شرکت های ایرانی نیستند. پس 
از تأمیــن مواد اولیه، موضــوع حمل ونقل 
و ترانزیــت با مشــکالت خــاص خود 
روبروست؛ اما مشکل عمده تأمین ارز براي 
خرید مواد اولیه و انتقال ارز به حساب ذینفع 
خارجی است. در مجموع مشکالت تولید 
کالف پیچیده ای است که باز کردنش بسیار 

مشکل شده است.
 بازار فروش مــواد غذایی چطور 
اســت و آینده را چطــور پیش بینی 

می کنید؟
اســاس کار صنایع تبدیلی بــر تولید مازاد 
محصوالت کشــاورزی در فصول برداشت 
جهت بســته بندی بهینه این مــواد و ارایه 
آن بــه مصرف کنندگان اســت. با توجه به 
پتانســیل باالی کشــور ما در زمینه تولید 
محصوالت کشــاورزی و چهارفصل بودن 
کشــورمان اما متأســفانه به خاطر مکانیزه 
نبودن روند تولید محصوالت کشــاورزی 
و رویکرد ســنتی و عدم اســتفاده بهینه از 
مهندسی کشــاورزی برداشت در هکتار در 
کشور ما بســیار پایین تر از سطح استاندارد 
و کشورهای دیگر است. تولید مواد غذایی 
وابســته به صنعت کشاورزی است. در این 
میان شرایط جوی نیز دخیل است؛ اما پس 

از تولید، مواد غذایی نیز همچون هر کاالی 
دیگــری باید در بازار خــاص خود عرضه 
شــود. این درست اســت که مواد غذایی 
جزو ملزومات مصرفی خانوارهاســت اما 
با توجه به گســترش بازار تولید و مصرف 
مواد غذایی، امروزه صنعت غذا نیز صنعتی 
رقابتی شــده و تنها تولیدکنندگانی قادر به 
رقابــت در این بازار خواهند بود که بتوانند 
رضایت مشــتریان خود را جلب نموده و 
آنان را به برداشتن محصوالتشان از قفسه ها 
ترغیب نمایند. آنچه مایه رضایت مشــتری 
و باعث ترغیب اوســت محصول باکیفیت 
است. کیفیت ضامن رشــد و بقای صنایع 
غذایی و هر صنعت دیگری است. گسترش 
و توسعه بازار مواد غذایی نیز بسته به کیفیت 
محصوالت، نوع بســته بندی و شــیوه های 
بازاریابی هر تولیدکننده اســت. آینده نیز از 
آن تولیدکننده ای است که به رعایت کیفیت 
پایبند بوده و بــا نوآوری و خالقیت بتواند 
رضایت این بازار رو به رشد را کسب نماید.
 برای صادرات محصوالت خود با 

چه موانعی مواجه هستید؟
در بخش صادرات نیز باید بدانیم که ورود 
به بازارهای بین المللی کار بســیار ســخت 

اســت.  پیچیــده ای  و 
اخذ مجوزهــای الزم و 
متداول در کشور مقصد، 
متفاوت،  طراحــی  ارایه 
متناســب،  بســته بندی 
و  مشتری  ذائقه  شناخت 
توســعه برند از الزامات 
ورود به این بازارهاست. 
از دیگر مشــکالت مهم 
صادرکنندگان  وجود  ما، 
مقطعی  و  غیرحرفــه ای 
الفبای  اســت و چــون 
نمی شناسند،  را  صادرات 
موجــب ضــرر و زیان 
خود، سایر تولیدکنندگان 
و همچنین بــازار هدف 
می شوند که به اعتقاد بنده 

دولت باید فکر عاجلی در این  مورد کند. 
از دیگــر مشــکالت مــا اخــذ و ابــالغ 
تصمیمات غیر کارشناســی و یک شــبه از 
ســوی نهادهای ذی ربط است. نباید مقوله 
صادرکننده و صادرات را به شوخی و بازی 
بگیریم. متأســفانه صادرات برای مسئولین 
ما جــزو اولویت هــا نیســت. چه خوب 
بود اگر سیاســت گذاران ما از کشــورهای 
موفــق در امــر صــادرات الگوبــرداری 
بررسی  (می کردند.   Benchmarking(
سیاســت گذاری ایــن کشــورها در زمینه 
صادرات و تسهیالتی که برای صادرکنندگان 
فراهم می کنند راهگشاست. الزم هم نیست 
سراغ بهترین های صادراتی برویم. از همین 
کشورهای همسایه که به طور نسبی در امر 
صادرات موفق عمــل کرده اند الگوبرداری 
و  سیاســت گذاری ها  در  دولــت  کنیــم. 
قانون گذاری ها اقدامات آنها را مبنای کار و 
تصمیم گیری قرار دهد. چند وقت پیش بنده 
به یکی از فروشــگاه های معروف در آلمان 
مراجعه کــردم و با اینکه نمونه محصول را 
بســیار پســندیدند اما با طرح این موضوع 
که کشور شما بی ثبات و فاقد سیاست های 

بلندمدت و پایدار است حاضر به اختصاص 
قفسه به محصوالت ما نشدند. 

مشکل دیگر این اســت که علیرغم وجود 
مزیت هــای جغرافیایی و آفتاب مناســب 
و نیــروی کار ارزان، برداشــت در هکتار 
محصــوالت کشــاورزی در کشــور ما به 
مراتب پایین تر از سایر کشورهاست. این امر 
منجر بــه کاهش بهره وری و افزایش قیمت 
تمام شــده محصوالت می شود. همچنین با 
توجه به کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه 
و بســته بندی تولید محصوالت و به تبع آن 
زمینه هــای صادرات کاال کاهــش یافته در 
صورتی که تقاضای بازارهای صادراتی بیش 
از گذشته است. به موضوع ابالغ تصمیمات 
غیرکارشناسی و یک شبه از سوی دولتمردان 
قباًل اشاره شــد. همچنین به افزایش قیمت 
و مشــکالت حمل ونقل کاال بــا توجه به 
شرایط کنونی صنعت حمل ونقل، مشکالت 
جابجایی و انتقال ارز و راه اندازی ســامانه 
نیما که باعث کاهش جذابیت های صادرات 
کاالســت، عدم طبقه بنــدی صادرکنندگان 
و عدم اختصــاص جوایز و مشــوق های 
صادراتی بــه صادرکنندگان فعــال و عدم 
ســهولت در فرآیند بارگیری و تخلیه کاال 
در گمــرکات مرزی هم 
می توان اشــاره کرد. در 
مشــکل  واردات  بحث 
عدم  موضــوع  عمــده 
کاال  ترخیص  ســهولت 
واردکنندگان و  توســط 
در  و  ملی  تولیدکنندگان 
راهکاری  گرفتــن  نظر 
بــرای تســهیل واردات 
ایــن فعالیــن اقتصادی 
این خصوص  در  است. 
گردد  می  پیشــنهاد  نیز 
بحــث رتبه بندی فعالین 
اقتصــادی و گریدبندی 
آنــان در جهــت رفــع 
محدودیــت های بخش 
گمرکــی در امر واردات 

و صادرات در نظر گرفته شود. 
 به چه کشورهایی صادرات دارید؟

شرکت سحر در کشــورهای روسیه، عراق 
)اقلیم کردستان و جنوب عراق(، انگلستان، 
قطر و برخی دیگر از کشــورهای حاشــیه 
خلیج فــارس دارای دفتــر و شــعبه بوده 
و در بســیاری از کشــورهای هم جوار و 
اروپایی اقدام به ثبت برند نموده اســت. از 
آنجا که نگاه ما بــه مقوله صادرات نگاهی 
کیفی اســت مزیت ما در صادرات در تنوع 
محصوالت صادراتی )40 نوع محصول(، در 
برندســازی و ثبت برند، در اعزام مکرر و 
 R&D هدفمند گروه های تحقیقات بازار و
بــه بازارهای صادراتی اســت. ما معتقدیم 
که محصول صادر نمی کنیم، ما برند صادر 
می کنیم. ما بــا صادرات برند، نام ایران را و 
در کنار آن نام سحر را به بازارهای بین المللی 

صادر می کنیم. 
کدام  در  محصوالتتــان  فروش   

استان ها موفق تر است؟
به  توزیــع و پخش محصوالت ســحر 
شــرکت  طریق  از  انحصــاری  صورت 
این  می گیرد.  انجــام  الوندیاران ســحر 

شرکت در اغلب استان های کشور دارای 
دفاتر، شــعب و نمایندگی های توزیع و 
پخش بوده و از شــبکه توزیع مویرگی 
گســترده خود جهــت ارایــه خدمات 
به مشــتریان بهــره می بــرد. ارایه آمار 
به  استان های مختلف بستگی  فروش در 
ظرفیت های متفاوت هر منطقه، جمعیت 
امکانات سخت افزاری الزم  هر استان و 
دارد. هدف ما رساندن محصول باکیفیت 
به دســت مشتری در هر جای کشورمان 
اســت. دورنمای مــا توزیع محصوالت 
و  ایران  نقاط  در دوردســت ترین  سحر 

می باشد.  تمامی هم میهنانمان  به دست 
در  چقــدر  بســته بندی  تاکنون 

محصوالت شما مؤثر بوده است؟
موضوع فقط منحصر به بحث بسته بندی 
نیســت اگــر چــه بســته بندی یکی از 
مهم ترین فاکتورهــای کاالهای صادراتی 
عرصــه  در  پررنــگ  اســت. حضــور 
زیرساخت های  توسعه  مستلزم  صادرات، 
تولیدی، بهبود فرآیندها و توسعه اشتغال 
اســت. همچنیــن، دارا بــودن کیفیت و 
عرصه  در  قابل رقابــت  بســته بندی های 
بین المللی موجب پیشرفت خودبه خودی 
محصــول  اراه  و  تولیــدی  واحدهــای 
باکیفیــت به مصرف کننده می شــود. اگر 
صادرات و مشارکت های بین المللی را در 
دستور کار خود قرار دهیم صادرات فواید 
جانبی دیگــری نیز برای ما در بر خواهد 
داشت. باال رفتن اســتانداردها و کیفیت 
محصــوالت صادراتی منجــر به افزایش 
داخلــی خواهد  کیفیت  و  اســتانداردها 
شــد و با حضور در بازارهای صادراتی 
و در کنــار برندهای جهانی اعتمادبه نفس 
تولیدکننــدگان مــا افزایــش یافته و در 
صورت حضــور برندهــای خارجی در 
داخل کشــور نیز توان رقابــت با آنان را 

خواهند داشت.
کار بسته بندی محصوالت خود را 
در کجا انجــام می دهید؟ آیا وارداتی 

است؟
کار بسته بندی کاالها و محصوالت تماماً در 
خود شرکت سحر انجام می شود. با حضور 
تیمــی قوی از کارشناســان که به صورت 
تخصصی متصدی امر طراحی و بسته بندی 
محصوالت می باشــند ســعی کرده این تا 
به صورت حرفــه ای )با تأکیدی که پیش تر 
در اهمیت بسته بندی باکیفیت محصوالت 
شــد( با موضــوع برخورد کنیــم. تمامی 
بسته بندی های شیشه ای ما از حالت عمومی 
به حالت اختصاصی تغییر یافته و شیشه های 
محصــوالت به صورت انحصــاری برای 
شرکت سحر تولید و عرضه می گردد. این 
موضوع را گام بزرگی در پیشــبرد سیاست 
بســته بندی محصوالت  کیفیت  افزایــش 

می دانیم.
 هر چند با تمامی تالشــی که در حرکت 
به ســمت اســتفاده از محصوالت داخلی 
برداشــته ایم اما به ناچار هنــوز برخی از 
محصوالت مثــل ورق وارداتی اســت و 
به ناچار برای قوطی و درب ها وابســته به 
واردات این کاالها هستیم. برخی شیشه های 
خاص نیز با توجــه به عدم وجود فناوری 

تولید آن در داخل وارداتی هستند.

اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

آخرين وضعيت کارت های سوخت جا مانده در پست
5۷ هزار کارت توزیع شد

 توزیع 924 هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال 1393 تا سال 1397 
شماره گذاری شده و طی این سال ها به دالیل مختلف به دست صاحبانشان نرسیده و در 

شرکت پست جامانده بود، اکنون از سوی این شرکت درحال انجام است.
با قطعی شــدن بازگشت کارت ســوخت، فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی در بازه 
زمانی حدود یک ماهه، از سوم آذر تا اول دی ماه انجام شد و طبق آخرین آمار حدود سه 

میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام کردند.
این کارت ســوخت برخی خودروهایی بود که ســال های 93 تا 97 شماره گذاری شده 

بودند، به دســت مالکان نرسیده و در شرکت پست جا مانده بود. به همین دلیل، شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتــی در اطالعیه ای اعالم کرد: باتوجه به هماهنگی 
به عمل آمده با شــرکت پست جمهوری اسالمی ایران، مالکان کارت هوشمند سوخت 
خودرو و موتورسیکلت های شماره گذاری شده سال های 1393 تا 1397 که پیش از این 
توسط پست توزیع و برگشت خورده است، می توانند به سایت اینترنتی شرکت پست به 
نشانی )WWW.POST.IR( مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری 
کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسوالت سازمانی" از آخرین وضعیت نحوه دریافت 

کارت سوخت خود مطلع شوند.
در این راستا، سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این که 924 

هزار کارت سوخت در شرکت پست مانده است، به ایسنا گفت: تا کنون 57 هزار کارت 
سوختی که در شرکت پست مانده بود، توزیع شده و این فرآیند توسط شرکت پست به 

صورت روزانه در انجام است.
به گفته زیبا اســماعیلی آدرس برخی مالکان طی این سال ها تغییر کرده و شرکت پست 

درحال غربال اطالعات است.
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه به این سوال که دلیل 
این که شرکت پست از مالکان در ازای تحویل کارت سوختشان 10 هزار تومان دریافت 
می کند، چیست، به ایسنا پاسخ داد: این هزینه صدور کارت و متعلق به شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی است.

بازار

رئيس اتاق اصناف ايران اعالم کرد:
گرانی ربطی به صنوف ندارد
■ مذاکره با مجلس برای افزایش بودجه بازرسی

 رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که گرانی با گران فروشــی 
فرق دارد، اعالم کرد که گرانی برخی محصوالت در بازار هیچ ارتباطی 
با اصناف ندارد و می تواند عوامل مختلفی غیر از فروشــنده ها داشته 

باشد.
سعید ممبینی در جلسه مشترک با رئیس کمیته اقتصادی مجلس که در 
محل اتاق اصناف ایران برگزار شــد، در پاسخ به این که چرا هر ساله 
اتاق اصناف ایران از کمبود بودجه برای نظارت و بازرسی بازار انتقاد 
می کند و هیچ اتفاقی در راســتای اصالح آن از سوی مجلس و دولت 
نمی افتد، بیان کرد: اتفاقا در جلســه روز سه شــنبه )دیروز( در همین 
زمینه بحث کردیم و مقرر شــده تا کمیسیون اقتصادی مجلس در این 
زمینه به ما کمک کند اما نباید از حق بگذریم که با وجود کمبود بودجه 
و اعتبار هیچ قصوری از ســوی اصناف صورت نگرفته و نظارت ها و 
بازرسی ها به طور منظم صورت می گیرد و پرونده های بسیاری در این 

زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: گرانی با گران فروشــی فرق دارد و ممکن اســت یک جا، 
چند واحد صنفی به گران فروشی اقدام کنند که قطعا با آن ها برخورد 

می کنیم.
او ادامه داد: اما باید به این نکته توجه کرد که اصناف تنها توزیع کننده 
و فروشــنده محصوالتی هســتند که در بازار عرضه می شوند و آنها 
سود قانونی و منطقی خود را روی قیمت این کاالها می کشند و حتی 
در زمینه برخی کاالهای اساسی نیز مسئولیت توزیع به فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین میوه و تره بار ســپرده شده و می توانیم در صورت 

توزیع شدن در شبکه اصناف بر آن ها به دقت نظارت کنیم.
رئیــس اتاق اصناف ایران هم چنین دربــاره مبارزه با قاچاق کاال وارز 
گفــت: اصناف آمادگی کامــل برای مبارزه با قاچــاق کاال را دارد و 
خودشــان در این زمینه داوطلب هســتند چراکه مبارزه با قاچاق کاال 
می تواند تقویت تولیدهای داخلی از نظر کمی و کیفی را در پی داشته 

باشد.
وي درباره وضعیت کنونی بازار هم پاســخ داد: رکورد ســنگینی بر 
بازار حاکم شــده و گرانی های اخیر به بازاریان نیز صدمه زیادی وارد 
کرده است، بنابراین هرقدر قیمت کاالها متعادل تر شود و کاهش یابد، 
اصناف و کســبه راضی تر هستند چراکه افزایش قدرت خرید مردم و 
رونق بیش تر، بازار آن ها را در پی خواهد داشــت. اما باید به این نکته 
توجــه کنیم که هیچ کمبودی در بازار نداریم و درباره تامین کاالهای 

مورد نیاز مردم ثبات نسبی به وجود آمده است.

مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد

 رئیــس کل گمرک کشــور با بیان این که ترخیــص خودروها از 
هفته آینده شروع خواهد شــد، مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص 
خودروها را دارای اعتباری چهار ماهه اظهار کرد که خودروهایی که 
پس از تاریخ این مصوبه وارد شــده باشــند امکان ترخیص نخواهند 

داشت.
به گزارش ایسنا، رئیس کل گمرک کشور با بیان این که در 9 ماه اخیر 
32 میلیارد دالر کاال از گمرکات ترخیص شده است، گفت: در همین 
مــدت 33 میلیارد دالر هم صادرات داشــته ایم، با این حال تحریم ها 
باعث شــده ماندگاری کاال در گمرک از 20 روز به 30 تا 40 روز به 

طور میانگین افزایش پیدا کند.
مهدی میراشرفی با اشاره به برخی گمانه زنی ها در مورد عدم ترخیص 
کاال بعــد از 13 آبان ماه، اظهــار کرد: از 13 آبان ماه تــا اوایل دی ماه 
شــش میلیارد دالر کاال از گمرک ترخیص شــده است که این کاالها 
از کاالهای اساســی و مواد اولیه تا ماشــین آالت خط تولید را شامل 

می شود.
رئیس کل گمرک کشور با بیان این که کاالهایی که پرداخت ارزی آنها 
هم انجام نشده باشد تا 80 درصد از آنها ترخیص می شود، این مساله 
را به خاطر احتیاط برای به مشکل نخوردن خط تولید ارزیابی کرد و 
گفت: کاالهایی که صادراتشان به مناطق آزاد فراهم شده است مشمول 

بحث مواد اولیه و ماشین آالت موثر در خط تولید است.
میراشرفی با اشاره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک علت این 
مســاله را مجوز خاص هیأت وزیران در این باره اظهار کرد و افزود: 
بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بیش از 12 تا 13 هزار نفر 
به نحوی پیش  ثبت نام داشتند که ناچار باید این خودروها باید تحویل 
مشتری می شد. از سوی دیگر گمرک باید 4200 میلیارد تومان درآمد 
گمرکی کســب می کرد که مجموع این دالیل موجب شد تا ترخیص 

خودروهای باقی مانده در گمرک عملیاتی شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که این خودروهای ترخیص شــده 
تا تاریخ ابالغ مصوبه در اماکن گمرکی و ویژه انبار شــده اند و تنها با 
ثبت سفارش جدید قابلیت ترخیص دارند. این مصوبه چهار ماه اعتبار 
دارد به شــرط این که تا تاریخ تصویب این مصوبه خودرو به کشــور 

وارد شده باشد.
وی در مورد نوع خودروهایی که می توانند از گمرک خارج شوند هم 
گفت: خودروهایی که توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
سفارش شده باشــند نباید باالی 2500 سی سی قدرت داشته باشند. 
همچنین متناســب با قیمت باالی 40 هــزار دالر خودروها افزایش 

پرداخت سود بازرگانی هم پیش بینی شده است.

نظر برخی تجار 
درباره حذف صفر از پول ملی

 رئیــس کل بانک مرکزی اخیرا خبــر داد که الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی به دولت ارایه شــده و احتماال در آینده نه چندان 
دور به مرحله اجرا در می آید. در این رابطه برخی از تجار و اعضای 
اتاق بازرگانی، اجرای این طرح را در شرایط فعلی تاثیرگذار دانسته 

و برخی نظرات دیگری دارند.
از ســال ها قبل و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی 
و به دنبال آن باال رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی بحث 
حــذف صفر از پول ملی را مطرح کرد کــه البته تمامی این طرح ها 
تاکنون از مرحله اجرا دور مانده و عمال نتوانســتند تمام جوانب و 

نظرات کارشناسان را به خود جلب کنند.
چند ماه پس از آغاز بــه کار دولت دوازدهم، این بار همتی، رئیس 
کل بانــک مرکزی اعالم کرده که بحــث حذف صفر از پول ملی را 
در قالب یک الیحه دنبال می کند و در صورت دریافت موافقت های 
الزم از ســوی دولت و مجلس می توان انتظار داشــت که این طرح 

طوالنی سرانجام به مرحله اجرا برسد.
پس از اعالم این خبر برخی از اقتصاددان ها و فعاالن عرصه اقتصادی 
نظرات خود را ارایه کرده اند و به نظر می رســد در شرایطی که هنوز 
جزییات برنامه ریزی بانک مرکزی در این رابطه منتشــر نشده، طرح 
حذف صفر طیف گســترده ای از مخالفان و موافقان را با خود همراه 
می کند. موضوعی که به نظر می رســد در اتــاق بازرگانی نیز روالی 

مشابه با دیگر بخش های اقتصاد ایران دارد.
در این رابطه یک کارشــناس اقتصادي در گفت وگو با ایسنا، معتقد 
اســت در صورتیکه بانک مرکزی بتواند تمام جوانب مورد نیاز در 
اجرای طرح حذف صفر از پول ملــی را لحاظ کند، می توان انتظار 

داشت که این طرح نتایجی مثبت از خود بر جای بگذارد.
به گفته یحیی آل اســحاق از ســال 1308 که رسما جابه جایی نرخ 
از تومــان به ریال صــورت گرفت تاکنون ریال نتوانســته الاقل در 
معامالت مردم نقش محوری ایفا کند و همچنان بخش قابل توجهی 

از معامالت اقتصادی به تومان صورت می گیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در کنار آن بحث کاهش تعداد صفرهای 
پول ملی می تواند از نظر جنبه روانی نیز تاثیراتی داشــته باشد. برای 
مثــال وقتی یک دالر از 10 هزار تومــان به 10 تومان کاهش ارزش 
پیدا کند جدای از واقعیت های اقتصادی در عرصه بین المللی و جنبه 

روانی می تواند اثرگذار باشد.
ــه تعــدادی از کشــورها در زمینــه  ــه تجرب ــا اشــاره ب آل اســحاق ب
ــن  ــه ای ــا ک ــرد: آنج ــد ک ــان تاکی ــول ملی ش ــر از پ ــش صف کاه
ــتوانه  ــه پش ــد ب ــز بوده ان ــده و موفقیت آمی ــی ش ــت ها اجرای سیاس
صــورت  وحدت رویــه  و  اقتصــادی  کالن  برنامه ریــزی  یــک 
گرفتــه اســت. اگــر اقتصــاد ایــران در عرصــه سیاســتگذاری بتوانــد 
ــی  ــی پول ــط بین الملل ــورم و رواب ــرل ت ــون کنت ــی همچ جنبه های
ــد  ــرار ده ــی ق ــول مل ــر از پ ــش صف ــرح کاه ــتای ط را در راس
ــوان انتظــار داشــت کــه ایــن طــرح در عرصــه واقعیت هــای  می ت

ــد. ــا کن ــز نقشــی کلیــدی ایف اقتصــادی نی
به گفته وی قطعا کاهش صفــر در عرصه هایی همچون پایین آمدن 
هزینه چاپ اســکناس یا ضرب ســکه اثر مثبت خواهد داشت اما 
نمی تــوان طرحی به این بزرگی را تنها با اهداف کوتاه مدت به اجرا 
رساند بلکه باید تمام مسایل کالن اقتصادی در این زمینه لحاظ شود 

تا بتواند انتظار داشت که طرح از خود جنبه ای مثبت نشان دهد.
نایــب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین هم به بررســی 
ابعادی از طــرح جدید بانک مرکزی پرداخت و بیان کرد: از حدود 
10 ســال قبل بحث کاهش صفر از پول ملی مطرح بوده و چند بار 
بانک مرکزی در دولت های مختلــف در رابطه با آن اظهارنظرهایی 
داشــته است. این در حالی است که اقتصاد ما در طول این 10 سال 

با اتفاق ها و تغییراتی جدی روبرو بوده است.
مجیدرضا حریری ادامــه داد:  در طول این مدت ارزش پول ملی ما 
حدودا به یک دهم کاهش یافته، اقتصاد ما دو بار نرخ تورم باالی 40 
درصد و نرخ رشــد منفی 5 درصد را تجربه کرده است. حاال سوال 
ما این اســت که اگر همچنان بحث اجرای همان طرح 10 سال قبل 
مطرح شده آیا تمامی جوانب و تغییرات به وجود آمده در این مدت 

رصد شده است یا خیر؟
این فعال اقتصادی با اشــاره به عدم انتشــار جزییــات طرح بانک 
مرکزی در کاهش صفر از پول ملی توضیح داد: تا زمانی که جزییات 
ارایه نشود نمی توان تحلیل دقیقی در رابطه با این تصمیم داشت اما 
فعال باید این سوال را مطرح کنیم که آیا در شرایط فعلی که اقتصاد 
ایران با مشــکالتی مواجه بوده و تصویر دقیقی از آینده خود ندارد، 
می توان به اجرای چنین طرح کالنی فکر کرد یا باید در دوره زمانی 
دیگری آنرا به مرحله اجرا رســاند. اقتصاد ما امروز نامتعادل است 
و باید بیش از هر چیز تالش کنیم که تعادل به این عرصه بازگردد.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نمايید

جهـت عضو در کانال تلگرام نيازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایيد.

گفت و گوی همدان پيام با مدير عامل شرکت صنايع غذايی سحر

کیفیت ضامن رشد و بقای صنايع غذايی
شبنم طهماسبی «

 شــرکت صنایع غذایی سحر در 
سال 1370 ثبت شده است و در سال 
1373 بر پایــه یک کارخانه تولیدی 
محصوالت کشــاورزی با مشارکت 

بانک کشاورزی افتتاح شد.
شرکت ســحر در ســال های اول 
فعالیتــش با 5 نــوع محصول و 13 
نفر پرسنل فعالیت خود را در بخش 
آغاز  تبدیلی کشور  و  صنایع غذایی 

کرد.
شــرکت صنایع غذایی سحر طی 10 
سال گذشته به طور متوالی به عنوان 
واحد نمونه کیفی و صادرات برتر در 
اســتان همدان طی سال های متوالی 
انتخاب و معرفی شده و یک بار هم 
به عنوان واحد نمونه صادر کننده ملی 

برگزیده شده است.
در رابطه با فعالیت و وضعیت تولید 
این شــرکت و هم چنین مســائل و 
مشکالت تولید و صادرات و واردات 
محصوالت غذایی در کشور با آقای 
مسعود توتونچیان مدیر عامل شرکت 
صنایع غذایی ســحر به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

نباید مقوله صادرکننده و 
و  به شوخی  را  صادرات 
متأسفانه  بگیریم.  بازی 
مسئولین  برای  صادرات 

ما جزو اولویت ها نیست
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 معاون وزیــر ورزش و جوانان وقتی 
چندی پیــش حرف نهایی را درباره ادامه 
هیأت های  بازنشســته  روســای  فعالیت 
ورزشــی زد، خطر از بیخ گوش 5 رئیس 

هیأت ورزشی همدان گذشته بود!
محمد عیوقیــان رئیس هیأت انجمن های 
ورزشــی، ناصر مــرادی رئیــس هیأت 
شمشــیربازی، کریم ملکی رئیس هیأت 
والیبــال، پرویــز ریحانــی رئیس هیأت 
بســکتبال و محمود کوثری رئیس هیأت 
کبدی اســتان همــدان در شــرایطی از 
نیروهای بازنشســته به شــمار می رفتند 
کــه در صــورت تصویــب قانــون منع 
بــه کارگیــری نیروهای بازنشســته در 
هیأت های ورزشی، باید عطای حضور در 

هیأت ها را به لقایش می بخشیدند.
موضــوع منــع بــه کارگیری روســای 
بازنشسته هیأت های ورزشی داستان تازه 
امسال نبود. 2 سال پیش هم این موضوع 
بر ســر زبان ها افتاد اما همــان موقع هم 
مشخص بود روسای بازنشسته هیأت های 
ورزشی چون از اعتبارات مستقیم دولتی 
ارتــزاق نمی کننــد و فی الواقــع دولتی 
محسوب نمی شوند، منعی برای ادامه کار 

نخواهند داشت.
هرچنــد طبق بحث رای وحدت رویه که 
ســال گذشته از ســوی دیوان محاسبات 
کشــور اعالم شــد رئیس هیأت ورزشی 
یک اســتان بودن شغل نیســت و شامل 
قضیه دوشغله ها نمی شود اما رئیس هیأت 
نمی تواند بازنشسته باشد و قرار بود از 15 
آذر دســتگاه های نظارتی به شدت به این 
موضوع ورود و نظارت کنند که دســت 

آخر چنین نشد.
با این حال امســال با تصویب قانون منع 
بــه کارگیری بازنشســته ها در دولت، اما 
ماجرای روسای هیأت ها هم کمی پیچیده 
شــد، هرچند مشخص بود که این قانون، 
روســای هیأت های ورزشــی را قربانی 
نخواهد کرد اما چندوقتی خطر به شدت 
بیخ گوش روســای هیأت های ورزشــی 
بود. با این تفاســیر معــاون وزیر ورزش 
و جوانــان چند روز پیــش حرف نهایی 
را زد و اعالم کرد که روســای بازنشسته 

هیأت های می توانند به فعالیت خود ادامه 
دهند.

ظرف این مدت، کش و قوس ها پیرامون 
این طرح برای روسای هیأت های ورزشی 
زیاد بود تا اینکه معاون توســعه ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانــان اعالم کرد: طبق اســتعالمی که 
از ریاســت جمهوری و مجلس شورای 
اســالمی داشــتیم، هیأت های ورزشــی 
استان ها و شهرستان ها شامل قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان نمی شوند.

از قــرار معلــوم بعد از اســتعالماتی که 
وزارت ورزش از دیــوان محاســبات و 
ســازمان بازرســی کل کشــور داشته و 
اختالف نظری که راجع به مشمول شدن 
هیأت های ورزشــی استانی و شهرستانی 
در خصــوص قانون بازنشســتگان بوده، 
این نهاد نامه ای به رئیس جمهور و رئیس 
مجلس ارســال می کند که با توجه به این 
اختــالف نظرها و وجود 1400 هیأت در 
مراکز اســتانها و حــدود 14 هزار هیأت 
شهرستانی و بالتکلیفی آنها در خصوص 
پاسخگویی به دســتگاه نظارتی، تکلیف 

روشن شود.
بعد از ایــن پیگیری ها، معــاون حقوقی 
رئیس جمهور پاســخ اســتعالم را داده 
و اعالم می کند که هیأت های اســتانی با 

توجــه به ماهیتی که دارند شــامل قانون 
بازنشســتگی نمی شوند و افراد بازنشسته 
می توانند کماکان در مسئولیت های هیأت 
های ورزشــی استان ها و شهرستان ها به 
فعالیت خود ادامه دهند و ورزش کشــور 

از ظرفیت این افراد استفاده کند!
محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و 
جوانان هم در این باره گفته: طبق آخرین 
صحبتی که با مجلس شــورای اســالمی 
داشتیم، آن دوســتان هم اعالم کردند که 
این قانون شــامل هیأت های ورزشــی 
استان ها و شهرســتان ها نمی شود. این 
کار تا اندازه زیادی هیأت های ورزشــی 
را از بالتکلیفی خــارج خواهد کرد و ما 
هم ســعی می کنیم ظرف چند روز آینده 
وضعیت هیأت های شهرستانی و استانی 
را به آنها ابالغ کنیم تا از نظر پاسخگویی 
به دســتگاه های نظارتی مشکلی نداشته 
باشــند. هیچ کدام از روسای هیأت های 
استانی پست ســازمانی ندارند و اگر این 
قانون اعمال می شد این امکان نیز وجود 
نداشــت که افراد جدید با پســت های 
جدید جای آنها را بگیرند چون بار مالی 
چهار تا پنج برابــری برای ورزش ایجاد 

می کرد.
پیــش از این درخواســت شــده بود که 
روســای بازنشســته هیأت های ورزشی 
تعیین تکلیف شــوند و بــا پیگیری های 
صورت گرفته وزارت ورزش و جوانان، 

حاال مشکلی برای فعالیت ندارند.
هم اینک 50 هیأت ورزشــی به صورت 
اســتانی در همــدان فعالیــت دارند و 
اندازه بســیاری  تا  این تصمیــم گیری 
هیأت های وزشی را از بالتکلیفی خارج 
می کنــد و مهمتر اینکــه محمد عیوقیان 
ناصر  انجمن های ورزشی،  رئیس هیأت 
کریم  شمشیربازی،  هیأت  رئیس  مرادی 
ملکــی رئیس هیــأت والیبــال، پرویز 
ریحانی رئیس هیأت بسکتبال و محمود 
کوثری فرد رئیس هیأت کبدی اســتان 
به  بازنشســته  نیروهای  از  کــه  همدان 
شــمار می رفتند، می توانند بــه فعالیت 

خود ادامه دهند.
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آگهي مزایده 
به موجب پرونده اجرایي کالسه 9600186 موضوع قرارداد داخلي شماره 562652730 بانک کشاورزي شعبه 
نهاوند جهت وصول مبلغ 178533072 ریال )صد و هفتاد و هشــت میلیون و پانصد و سي و سه هزار و هفتاد 
و دو ریال( موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الي یوم الوصول علیه اکبر ظفري و علي محمد جاللوند و ولي 
جاللوند و محمد سلگي مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس 
بنا به تقاضاي بستانکار پالک ثبتي 542 فرعي از 3771 اصلي واقع در بخش 1 نهاوند ملکي آقاي محمد سلگي 
جهت وصول طلب معرفي و بازداشت سپس مورد بازداشــت برابر نظریه مورخ 1397/9/7 کارشناس رسمي 
دادگستري مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل مي باشد: ششدانگ پالک 542 فرعي از 3771 
اصلي مفروز و مجزي شده از 12/74 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 1 نهاوند به مساحت 73/30 مترمربع 
)در طبقه سوم آپارتمان به مساحت 73/30 مترمربع که داراي 2/03 مترمربع انبار و 12/62 مترمربع پارکینگ 
مي باشد، برابر نامه شماره 25/43/ن/97 مورخ 1397/5/18 اداره ثبت نهاوند به نام محمد سلگي ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رســمي دادگستري واقع در نهاوند محله درب شیخ و به قیمت 
879600000 ریال ارزیابي گردید و محدود اســت به حدود شــماالً به طول 3/65 متر دوم به صورت یخ 2/16 
متر هر دو قسمت دیواریست به فضاي خیابان شرقًا: اول به طول 0/66 متر دوم به طول 10/50 متر دیواریست 
به فضاي کوچه 8 متري جنوبًا: به طول 6/70 متر دیواریســت بــه فضاي پالک 12 فرعي از 3771 اصلي غربًا: 
اول به طول 1/20 متر به نورگیر دوم به طول 3/05 متر ســوم که شمالي است به طول 0/25 متر چهارم به طول 
3/30 متر هر سه قســمت دیوار اشتراکي با پالک 543 فرعي پنجم که شمالي است به طول 1/15 متر درب و 
دیواریست ششــم به طول 5/25 متر دیواریست به راه پله مشاعي پالک فوق از ساعت 9الي 12روز یکشنبه 
مورخ 1397/11/7 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش مي رســد. مزایده از مبلغ ارزیابي شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض شــهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختــي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف 219(
تاریخ انتشار: 1397/10/19

محمدعلي جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
منصور صالحي غیور دارای شماره شناسنامه  35 موالید 
به شرح دادخواست کالسه 877/97ش112ح از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان شــیرمحمد فاقد نام خانوادگي به شماره 
شناســنامه  1039 در تاریخ 28/11/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/

متوفیه منحصر اســت بــه: 1-رجبعلي فروزان احســن 
فرزند شیرمحمد به شــماره شناسنامه 1042 متولد1302 
فرزند متوفي 2-احمدعلي کاظمي وش فرزند شــیرمحمد 
به شــماره شناســنامه 162 متولــد1316 فرزند متوفي 
شماره  به  شــیرمحمد  فرزند  شــیري نجات  3-فتحعلي 
متوفي  فرزند  متولــد1304   4050891891 شناســنامه 
4-جهان فرهپور فرزند شــیرمحمد به شماره شناسنامه 
1041 متولــد1299 فرزند متوفي 5-خوشــگل فخاریان 
فرزند شــیرمحمد به شماره شناسنامه 4280 متولد1315 
فرزند متوفي 6-محمود کاظمي امین  فرزند شــیرمحمد 
فرزند  متولد1325   4051725065 به شماره شناســنامه 
متوفــي 7-چیني نادري فرزند شــیرمحمد به شــماره 
شناســنامه 5061 متولد1317 فرزنــد متوفي 8-فاطمه 
فاقد نام خانوادگي فرزند مالشــفیع به شماره شناسنامه 
1040 متولد1270 همســر متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 839(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
منصور صالحي غیور دارای شــماره شناســنامه  35 موالید 
به شــرح دادخواست کالســه 905/97ش112ح از این شعبه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رجبعلي فروزان احســن به شماره شناسنامه  1042 
در تاریــخ 55/2/16 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
1-منوچهر فروزان احسن فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه 
احسن  فروزان  متوفي 2-هوشــنگ  فرزند  متولد1334   944
فرزند رجبعلي به شماره شناســنامه 34 موالید متولد1337 
فرزنــد متوفي 3-منصــور صالحي غیور فرزنــد رجبعلي به 
شــماره شناســنامه 35 موالید متولــد1335 فرزند متوفي 
4-فرامرز فروزان احســن فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه 
1222 متولد1348 فرزنــد متوفي 5-ایرج فروزان محب فرزند 
رجبعلي به شــماره شناســنامه 6 متولد1340 فرزند متوفي 
6-شهناز فروزان احســن فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه 
1040 متولد1342 فرزند متوفي 7-فرحناز فروزان احسن فرزند 
رجبعلي به شماره شناســنامه 1292 متولد1350 فرزند متوفي 
8-مهناز فروزان احســن فرزند رجبعلي به شماره شناسنامه 
1150 متولد1343 فرزند متوفــي 9-فاطمه فاقد نام خانوادگي 
فرزند مالشفیع به شماره شناســنامه 1040 متولد1270 فرزند 
متوفي 10-قزتمــام معطري بینا فرزند احمدعلي به شــماره 
شناسنامه 15 متولد1316 فرزند متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 738(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
منصور صالحي غیور دارای شــماره شناسنامه  35 
موالید به شرح دادخواست کالسه 904/97ش112ح 
از این شــعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه فاقد نام 
خانوادگي به شــماره شناســنامه  1040 در تاریخ 
1358/7/9 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/متوفیه منحصر 
است به: 1- فتحعلي شیري نجات فرزند شیرمحمد 
به شماره شناسنامه4010891891 متولد1304 فرزند 
متوفي 2-محمود کاظمي امین  فرزند شیرمحمد به 
فرزند  متولد1325  شناسنامه4051725065  شماره 
متوفي 3-چیني نادري فرزند شیرمحمد به شماره 
شناسنامه5061 متولد1317 فرزند متوفي 4-جهان 
به شماره شناسنامه1041  فرهپور فرزند شیرمحمد 
متولد1299 فرزند متوفي 5-احمدعلي کاظمي وش 
فرزند شیرمحمد به شماره شناسنامه162 متولد1316 
فرزند متوفي 6-خوشگل غفاریان  فرزند شیرمحمد 
به شماره شناسنامه4280 متولد1315 فرزند متوفي 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.)م الف 737(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف 

اللجین

آگهي مزایده )نوبت اول(
به موجب پرونده کالسه 736/97 اج م، محکوم علیه آقاي علي متراجي محکوم است به پرداخت 7 عدد سکه بهار 
آزادي در حق محکوم له خانم اعظم اسدي که از بابت پرداخت اقدام به معرفي دستگاه با مشخصات ذیل نموده که 

از طریق مزایده به فروش مي رسد.
مشخصات اموال معرفي شده جهت مزایده 

1-یک باب خانه مســاحت عرصه 369/11 مترمربع به شماره پالک ثبتي 48 فرعي از 12 اصلي واقع در بخش حوزه 
ثبتي بهار، اراضي روستاي آق بالغ لتگاه 

قیمت پایه اموال معرفي شده :
ردیف1= 1/150/000/000 جمعاً 1/150/000/000 ریال 

تاریخ و مکان برگزاري مزایده: روز شنبه مورخه 1397/11/6 ساعت 3 الي 4 عصر 
مکان: اجراي احکام شواري حل اختالف اللجین 

توضیح اینکه مزایده حضوري مي باشد. از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار مي گردد. 10% از 
مبلغ في المجلس دریافت و مابقي ظرف یک ماه وصول خواهد شد. بدیهي است در صورت انصراف 10% پرداختي نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد.)م الف 731(
مدير اجراي احکام شوراي حل اختالف اللجین 

آگهي دعوت به افراز 
چون آقاي داوود کامئي فرزند محمدرضا به شماره ملي 3960763336 برابر درخواست وارد به شماره 5074/ن/97 
مورخ 1397/10/13 تقاضاي افراز همگي و تمامت مقدار 57 صدم ســهم مشــاع از 12 سهم مشاع از 240 سهم دو 
دانگ مشاع از ششدانگ اراضي روســتاي ده حیدر پالمک 23 اصلي بخش دو نهاوند موضوع سند 66200 مورخ 
1397/4/16 دفتر 15 نهاوند را برابر سند رسمي شــماره 66349 مورخ 1397/5/11 دفتر 15 نهاوند را از این اداره 
نموده، که متقاضي مدعي مي باشــد که به بقیه مالکین مشاعي دسترسي ندارد لذا به استناد ماده 3 آیین نامه افراز 
و برابر ماده 18 آیین نامه اجراي اســناد رسمي به کلیه مالکین مشاعي افراد حقیقي و حقوقي ابالغ مي گردد که در 
تاریخ دوشنبه 97/12/13 ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک نهاوند روستاي ده حیدر حضور یابند بدیهي است 
عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نمي گردد و چنانچه نیاز به آگهي مجدد باشد در همین روزنامه درج 

و مدت اعتراض آن 10 روز مي باشد.)م الف 217(
جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

اسطوره های کشتی همدان وارد گود شدند

 تغییرات ایجاد شــده در هیأت کشتی همدان منجر به پوست اندازی 
گســترده شده به طوریکه اسطوره های کشــتی این استان پاشنه کشیده 

شروع به فعالیت دوباره کرده اند.
با تدبیر رامین درویشی سرپرســت هیأت کشتی همدان که جزو مدال 
آوران بین المللی این رشــته ورزشی به شــمار می رود، بزرگان کشتی 
همدان که هر یک کوله باری از تجربه و مدال آوری را در کارنامه کاری 

خود دارند، دل به ورزش اول استان دادند.
در واقع اســطوره های ماندگار ورزش کشتی همدان این روزها رخت 

مربیگری برتن کرده و وارد گود حمایتی شده اند.
انگیزه وافر نام آوران کشتی استان همدان در راستای کمک به این رشته 
ورزشــی تا حدی است که همگی برای آماده سازی تیم منتخب جوانان 

پیشگام شده اند.
در روزهــای اخیــر که اردوی آماده ســازی تیم منتخب کشــتی 
جوانان اســتان دایر شــد، کشــتی گیران نامداری نظیــر جوکار، 
ابراهیمــی، لطیفــی، مالمیر، ســلطانی و بیگلربیگی بــه تمرین و 

پرداختند. منتخبان  آموزش 
اردوی جوانان آزادکار برای حضور در جام شهید هاشمی نژاد با حضور 

مربیان بزرگ و ارزنده استان برگزار شد.

به گزارش ایرنا اردویی که ســعید ابراهیمی، مســعود مصطفی جوکار، 
محمدحسین سلطانی، عباس بیگلربیگی، جالل لطیفی، داریوش کمروند 
و علــی محمد مالمیر با کوله باری از مــدال های رنگارنگ بین المللی 

عهده دارش بودند.
مدت ها بود شــاهد حضور این همه مربی بزرگ و نامدار کنار یکدیگر 
نبودیم و حاال کشــتی با وفاق و همدلی بزرگان و به دور از حاشیه ها، 

برای پشتوانه سازی برنامه ریزی می کند.
مربیانی که در دو دهه اخیر از مدال المپیک و جهانی گرفته تا آسیایی و 
بین المللی، ویترین تاریخ کشــتی استان را مملو از نشان های رنگارنگ 

کردند تا الگویی برای نسل های آینده باشد.

خبـر یادداشت

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

آیا با مدیر جدید ورزش همدان تکان 
خواهد خورد

مهدي ناصر نژاد  «

 یکي از پیامدهاي مهم تغییرات مدیریتي در سطح کالن استان همدان 
که با رفتن محمدناصر نیکبخت و آمدن سیدســعید شاهرخي به عنوان 
استاندار رقم خورد، تغییر مدیر کل دستگاه ورزش و جوانان است و هم 
اینک محسن جهانشیر به جاي رسول منعم عهده دار سکان کشتي ورزش 

استان مي باشد و حدود یک هفته از انتصاب وي مي گذرد.
رســول منعم که یک مدیر بومي استان به شمار مي آمد در مدت حدود 
40 ماه مسئولیت خطیر خود براي اعتالي ورزش استان زحمت کشید و 
نکات مثبت فراواني در کارنامه وي وجود دارد. در حالي که ضعف هایي 
هم داشت، مگر مي شود انسان باشي و مدیر هم باشي و ضعف نداشته 

باشي؟!
نگارنده به عنوان خبرنگار و نویسنده پیشکسوت استان که بسیار از فراز 
و نشیب هاي ورزش نوشته ام و با مطالبات مردم به ویژه قشرهاي جوان 
از ورزش و مدیران ورزشي و مسئوالن باالدستي آن آشنا هستم از همین 
تریبون و در این فرصت به آقاي محسن جهانشیر خوش آمد مي گویم و 
از قول مردم استان به اطالع مي رسانم، با وجود ریشه هاي قوي این مرز 
و بوم از شمالي ترین نقطه یعني کبودراهنگ تا جنوبي ترین نقطه یعني 
نهاوند و شرق و غرب، مالیر تا اسدآباد در رشته هاي گوناگون ورزشي، 
ولیکن ســهم چنداني از ورزش ایران نبرده ایم و امیدواریم به واســطه 
مدیري توانمند و مسلط به ورزش از این پس شاهد رشد و شکوفایي 
استعدادهاي بالقوه ورزش در جاي جاي استان همدان باشیم و بخشي 
از انتظارات جوان هاي استان از جامعه ورزش و نیاز به شور و نشاط و 

خودباوري برآورده شود.
محســن جهانشیر اخیراً با یکي از نشــریات محلي گفت وگو به عمل 
آورده و بــه نظر مي آید در اولین فرصــت و تماس نزدیک با اصحاب 
رسانه استان، برنامه هاي خود براي پیشرفت ورزش و پویاسازي عوامل 

تأثیرگذار در ورزش را بیان کرده است.
وي وعده مي دهد مردم اســتان ظرف دو هفته آینده شــاهد اســتارت 
تحوالت ورزشي در استان خواهند بود و او در تمام 24 ساعت شبانه روز 

حاضر به پاسخگویي به مردم مي باشد.
آقاي جهانشیر این نکته را هم به زبان آورده است که چون براي خدمت 
به ورزش استان آمده اســت از این پس خود را یک شهروند همداني 
مي داند و از هیچ کوششي براي اعتالي ورزش استان فروگذار نخواهد 
بود.  مدیر کل جدید ورزش و جوانان اســتان مي گوید از روساي تمام 
هیأت هاي ورزشي در استان برنامه خواسته است و قصد دارد با سفرهاي 
مداوم به شهرستان هاي تابعه از نزدیک بر روند پیشرفت و برنامه ریزي 

ورزش نظارت کامل داشته باشد.
بدون شک محسن جهانشیر مدیر تازه کاري در حوزه ورزش کشورمان 
نیست و در استان هاي دیگر از جمله سمنان با چالش هاي ورزش روبرو 
بوده است و اگر مي گوید ظرف دو هفته از ورودش به استان ورزش را 
متحول مي سازد، منظورش این است که سراغ افراد توانمند خواهد رفت 
که در رأس ورزش شهرســتان ها و هیأت هاي ورزشي بتوانند او را در 

پیشرفت ریشه اي ورزش در همدان کمک کنند.
در واقع الزمه پیشــرفت در هر حوزه اي از جمله ورزش بهره گیري از 
افراد توانمند و کاربلد است به خصوص در استان همدان که دچار فقر 
منابع مالي براي حمایت از ورزش قهرمانیســت و باید صاحبان فکر و 
اندیشه آبادگر در رأس کار و تصمیم گیري باشند تا بلکه با برنامه ریزي 
درســت بخش هایي از منابع فقر مالي جبران گردد. معني حرف ما این 
است که الزمه پیشرفت ورزش در شرایط کنوني، درآمدزایي هم هست 
و بدون شک با ایده مدیران توانمند مي شود در ورزش استان درآمدزایي 

هم داشت.
نکتــه دلگرم کننده براي مدیر جدید دســتگاه ورزش اســتان همدان 
این اســت که بداند آن زمان ها که فعالیت ها و برنامه هاي ورزشــي در 
تمام رشته و سطوح ســني و جنسیتي به صورت آماتور بود و ورزش 
حرفــه اي حداقل در جامعه ایران و همدان نهادینه نبود، ما در اســتان 
اســتعدادها و پیشرفت هاي خوبي داشتیم و در رشته هایي نظیر والیبال، 
کشتي، هندبال، کوهنوردي، بوکس، بدنسازي و حتي فوتبال حرف هاي 
زیادي براي گفتن داشــتیم و صاحب عنوان هم بودیم، ولیکن با مطرح 
شدن ورزش حرفه اي و ورود اسپانسر به حوزه ورزش و از سویي هم 
نبود اندیشه هاي بارور در این حوزه تا حدودي کم آوردیم و در برخي 

رشته ها از سطح اول کشور فاصله دار شدیم.
یکي از ضعف هاي ورزش استان تا کنون فقدان تفکر حرفه اي در بدنه 
ورزش حرفه اي بوده است که امید مي رود با تحوالت جدید از این پس 

شاهد تولد و رشد و گسترش چنین تفکري باشیم.

مديرکل ورزش و جوانان استان همدان: 
کشتی همدان با همین وفاق و همدلی

 به اوج برمی گردد
■ با قدرت به کار خود ادامه دهید

 کشــتی همدان برای رســیدن به اوج نیازمند همدلی، وحدت 
و یکپارچگی موجود اســت و تالش می کنیم با اســتفاده از تمامی 
ســلیقه های موجود در راستای پیشرفت این رشــته ورزشی قدم 

برداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار صمیمی با اهالی کشتی اظهار 
کرد: کشــتی همدان ظرفیت و پتانسیل باالیی در کشور دارد و سابقه 

کشتی همدان برای همگان روشن است.
محسن جهانشــیر گفت: کشتی همدان باید با تعامل و همکاری همه 
جانبه پیشکســوتان و صاحب نظران این رشــته ورزشــی در مسیر 

موفقیت قرار گیرد. 
وی  گفت: کشــتی همدان پس از همدلی نیازمند تالش بی وقفه همه 
اعضا است و از این رو از اهالی کشتی می خواهم با حضور خود در 
عرصه کشتی، زمینه ساز پیشرفت های آینده این رشته ورزشی در استان 

و کشور باشند.
وی اســتعدادیابی را یکی از اولویت های مهم این هیأت دانســت و 
یادآور شــد: با قدرت و جدیت، برنامه ها و فعالیت های خود را ادامه 
دهید تا در آینده شاهد ظهور و بروز نسل درخشان کشتی گیران همدان 

باشیم.
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد: بــرای پیشــبرد امور و بازگشــت کشــتی 
ــی دلســوزان  ــاری تمام ــد ی ــژه خــود نیازمن ــگاه وی ــه جای اســتان ب
کشــتی هســتیم. کشــتی همــدان امــروزه نیازمنــد افــرادی اســت کــه 
بــرای ایــن رشــته ورزشــی زمــان کافــی اختصــاص دهنــد، دلســوز 
وضعیــت کشــتی گیــران باشــند و فضــای همدلــی و اتحــاد را بــر 

خانــواده آن حاکــم کننــد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اظهار کرد: رشته کشتی باید بتواند 
همچون گذشــته در کشــور صاحب افتخار شود و کشتی همدان در 
رویدادهای جهانی و المپیک حضور مســتمر داشــته باشد. متاسفانه 
پشتوانه ســازی خوبی در کشــتی صورت نگرفته در صورتی که ما 
باید 10 قهرمان همچون برادران جوکار، مالمیر، ســلطانی، ابراهیمی 

و ... داشته باشیم.
جهانشــیر با بیــان اینکه باید شــاکله اصلی تیم ملی کشــتی از 
همدان باشــد، افزود: همدان از قدیم در کشتی صاحب جایگاه 
بوده و باید با برنامه ریزی به جایگاهی برســیم که شاکله اصلی 

باشد. از همدان  ملی  تیم 
وی بــا بیان اینکه از نامالیمات نباید دلســرد شــوید، گفت: باید 
برای پیشرفت و ســربلندی کشتی اســتان همه با هم تالش کنیم 
و از نامالیمات نباید دلســرد شــد چراکه هدف ما باید سربلندی 

کشتی استان باشد.

وقتی خطر از بیخ گوش 
5 رئیس هیأت گذشت

هیچ کــدام از روســای 
پست  استانی  هیأت های 
سازمانی ندارند و اگر این 
این  می شد  اعمال  قانون 
امکان نیز وجود نداشــت 
که افراد جدید با پســت 
های جدید جــای آنها را 
بگیرنــد چون بــار مالی 
چهار تا پنج برابری برای 

ورزش ایجاد می کرد

استاندار همدان رئیس 
شورای ورزش همگانی 

شد
 مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان همدان گفــت: وزیر ورزش 
طی حکمی سیدسعید شاهرخی استاندار 
همدان را به عنوان رئیس شورای ورزش 

همگانی این استان منصوب کرد.
حمــدا... چاروســایی در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشــت: مسعود سلطانی فر 
وزیــر ورزش و جوانــان در احکامی 
جداگانه 16 استاندار را به عنوان روسای 
شورای ورزش همگانی استان های خود 
منصوب کرد و برای استاندار همدان نیز 

این حکم صادر شد.
اضافــه کــرد: در حکــم وزیر  وی 
ورزش خطــاب به اســتاندار همدان 
آمده اســت: با عنایت به منویات مقام 
تاکیدات ریاســت  معظم رهبــری و 
خصــوص  در  جمهــوری  محتــرم 
ضــرورت و اهمیت توســعه ورزش 
همگانــی و به منظور هم افزایی، بهره 
وری و اســتفاده بهینــه از امکانات و 
ظرفیــت های موجود دســتگاه های 
اجرایی به اســتناد اساســنامه تشکیل 
شــورای ورزش همگانی، به موجب 
ایــن ابالغ به عنوان »رئیس شــورای 
ورزش همگانی« آن اســتان منصوب 

می شوید.
چاروسایی خاطرنشــان کرد: همچنین 
وزیــر ورزش در ایــن حکــم صادره 
خواستار برگزاری منظم جلسات، زمینه 
های رشد و توســعه ورزش در سطح 

استان همدان شد.

فدراسیون کشتی دعوت 
روسیه را رد کرد

 سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: 
در رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد 

روسیه شرکت نمی کنیم.
به گزارش ایســنا، غالمرضا محمدی با 
بیان این مطلب افــزود: پس از دعوت 
فدراسیون کشــتی روسیه از ایران برای 
شــرکت در رقابت های جــام جهانی 
2019، ایــن موضوع را از ابعاد مختلف 
بــا اعضای کادر فنی تیم ملی بررســی 

کردیم.
وی ادامه داد: پس از پنج تیمی شــدن 
رقابت های جام جهانی در کمیســیون 
فنی اتحادیه جهانی، این مسابقات را به 
صورت کامل از برنامه فنی خود خارج 
کردیم و با توجه به فاصله این رقابت ها 
تا مســابقات آســیایی چین شرکت در 
رقابــت  های بیــن المللــی دانکلوف 
بلغارســتان از نظر فنی بیشتر به نفع ما 
است. محمدی تصریح کرد: قصد داریم 
با تعدادی از نفرات شــاخص خود در 
مســابقات بین المللی جــام دانکلوف 
بلغارســتان که از رقابت های رنکینگ 
سیســتم اتحادیه جهانی است و کسب 
امتیاز درآن ها برای حضور در مسابقات 
جهانی مهم است، شرکت کنیم و عالوه 
بر آن در جام بین المللی تختی نیز اکثر 

نفرات شاخص ما به میدان می روند.

ورود طارمی به جمع 
10 گلزن برتر تاریخ 
تيم ملی ایران
 مهدی طارمی با دبل در بازی برابر یمن شــمار گل های 

ملی خود را به عدد 15 رساند.
به گزارش ایسنا، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
توانســت در بازی برابر یمن دو گل به ثمر برساند. طارمی 
البته در اواســط نیمه دوم تعویض شد تا فرصت هت تریک 

نداشته باشد.

همین دو گل نیز کافی بود تا مهدی طارمی 15 گله شــود و 
در رده 10 برتریــن گلزنان تاریخ تیــم ملی فوتبال ایران در 
کنار حمید علی دوستی قرار گیرد. طارمی هم چنین با دو گل 
زده در کنار سونیل چتری هندی به صورت مشترک در صدر 

جدول گلزنان جام ملت های آسیا قرار دارد.
هم چنین گل نخســت طارمی به یمن که در دقیقه 12 به ثمر 

رسید، زودترین گل این رقابت ها تاکنون است.
ســردار آزمون با 25 گل و کریم انصاری فرد با 18 گل زده 

در ترکیب ایران جلوتر از طارمی قرار دارند.
تیم ملی فوتبال ایران شنبه باید در دومین دیدار خود در جام 
ملت های آســیا برابر ویتنام قرار گیرد که این دیدار ساعت 

14:30 دقیقه برگزار می شود.
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بهترین شــرافت، ادب نیکوست. 
غرر الحکم: ج 2 ص 390 ح 2949

حادثه بودار پالسکو و انتشار بوی آن
 در تهران!

مصطفی شیرمحمدی «

 چهارشــنبه هفته گذشته موجی از بوی بد در هوای تهران پیچید تا 
در فضای کل کشور اگرچه بوی بد استشمام نشد اما شایعات همچنان 

بودار بود.
1-بعضی ها گفتن منشــأ این بو مربوط به پالسکو خدابیامرز هست و 

فاضالب اونجا داره این بوی بد رو منتشر میکنه
2-بعضی هم گفتن این بوی بد مربوط به ترقوزآباد همونجا که نتانیابو 
میگفت سالح هســته ای تولید میشه هست و بوی قالیچه های هسته 

ای پیچیده...
3-یه عده گفتن نخیر این بو مربوط به ایســتگاه مترو هست )ایستگاه 
ملت( اما نگفتن که ملت بیچاره کاری نکردن اون ... هست که گند زده 

الکی میگن ملت!
4-شورای شهر تهران هم از چهارشنبه تا شنبه لفتش داد تعا در صحن 
شورای اسالمی شهر تهران هرکی گفت بوی بد تهران همه منکر بشن 
و بگن کو بوی بد کجا بود ) بوی بد شــومایی؟ اصلن بوی بدو نشون 

من بده(
در نهایت هم گروهک آب و فاضالب تهران مسئولیت این انتشار)بوی 
بــد( رو به عهده گرفته و اعالم کرد، هرجا بوی بد اومد بندازین گردن 
ما فعال زمین پالسکو خالیه هر اتفاقی افتاد توی تهران ما ربطش میدیم 

به پالسکو....  

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم وارش 
تا 30 دی ماه است

  مدیر دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش اعالم کرد که 
آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم وارش تا 30 دی ماه است و این 
فرصت، تمدید نخواهد شد. به گزارش ایرنا ، مرتضی کاظمی نیا درباره 
نســخه  اولیه ای که صاحبان آثار باید به دبیرخانه این رویداد سینمایی 
ارسال کنند، گفت: فیلمسازان متقاضی حضور در این رویداد سینمایی 
باید تا 30 دی ماه 1397 در ســایت جشــنواره ثبت نام کرده و پس از 
آن تا 10 بهمن ماه 1397، نســخه اثر خود را به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال کنند.
وی اظهار داشــت: از زمان انتشار فراخوان جشنواره تاکنون بیش 
از 550 عنــوان فیلــم در بخش ملــی و با موضوع جشــنواره به 
دبیرخانه رســیده و اســتقبال فیلمســازان از این رویداد همچنان 
ادامه دارد. کاظمی نیا ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، بیشتر آثار رسیده 
به دبیرخانه جشــنواره متعلق به هنرمندان استان های تهران، مازندران، 

کردستان، گیالن، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی بوده است. 
وی افزود: پس از اتمام مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره، بازبینی 

این آثار توسط شورای انتخاب آغاز می شود.
نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش اردیبهشــت 1398 در استان 

مازندران برگزار می شود.

هوش مصنوعی دزدگیر می شود
 بلندگوی های هوشمند قادر به درک فرامین صوتی هستند،اما نمی 
توانند بر علیه اصوات مشــکوک وارد عمل شــوند، اما یک نرم افزار 

هوش مصنوعی این وضعیت را تغییر می دهد.
به گــزارش انگجــت، یک شــرکت نرم افــزاری نوپــا به نام 
سنســوری، برنامه هــوش مصنوعی جدیدی را ابــداع کرده که 
TrulySecure Sound ID نام دارد و با شناسایی و بررسی 
تمامی اصوات محیطی می تواند در صورت مشــکوک تشخیص 
دادن یک صدا برای کاربر پیام هشــدار ارسال کند یا حتی کلیپی 
از آنچه می شــنود ضبط کند و برای تصمیم گیری نزد مالک خود 
بفرستد. فرد بر اســاس کلیپ یادشده در مورد تماس با پلیس یا 

اقداماتی دیگر تصمیم می گیرد.

ماسکی که جلوی خروپف کردن را در خواب 
می گیرد

 بسیاری از افراد در خواب باصدای بلند خروپف می کنند و این مساله 
باعث بی خوابی و آزار سایر اعضای خانواده می شود. اما یک ماسک تازه 
 Hupnos این مشکل را حل می کند.به گزارش ایندیه گو، این ماسک که
نام دارد، یک نقاب سبک وزن از جنس فیبر است که بر روی چشم ها قرار 
می گیرد و یک قطعه سیلیکونی نیز در زیر بخشی که برروی بینی قرار می 
گیرد نصب شده که از آسیب دیدن بینی جلوگیری کند.یک ماسک مجهز به 
شتاب سنج ها و حسگرهای مختلفی است که وضعیت بدن و سر فرد را در 
حین خواب شناسایی می کنند و اگر فرد در حین خواب خروپف کردن را 
آغاز کند، ماسک شروع به ارسال امواج لرزشی می کند که باعث می شود 

فرد احساس ناراحتی کرده و ناخودآگاه وضعیت سر خود را تغییر دهد.

رونمایی لنوو از قدرتمندترین لپ تاپ بازی
 لنوو که لپ تاپ های جدیدش چندان با اقبال مواجه نشــده، در 
آســتانه برگزاری نمایشگاه سی ای اس از دو مدل لپ تاپ رونمایی 
کرده که یکی ارزان تر بوده و دیگری از سخت افزارهای قدرتمندی 
برخوردار است.به گزارش انگجت، Y540 لپ تاپ ارزان قیمت لنوو 
اســت و Y۷۴۰ نام مدل گران قیمت تر اســت. مدل دوم که دارای 
 2080 RTX نمایشگر 17 اینچی اســت همراه با پردازنده گرافیکی

Max-Q شرکت ان ویدیا عرضه می شود.
 RTX این مدل 2.3 کیلوگرم وزن دارد و همراه با پردازنده گرافیکی
Max-Q 2070 عرضــه خواهد شــد. در هر دو مــدل از پردازنده 
مرکزی شش هســته ای ۸۷۵۰H-Core i۷ اینتل و 32 گیگابایت 

رم DDR۴ و 2666 مگاهرتز استفاده شده است.

اجاق گاز واقعیت افزوده مبتدی ها را هم 
سرآشپز می کند

 شــرکت ویرلپول که بیشــتر به علت تولید اجاق گاز و ماشــین 
ظرفشویی شــهرت دارد، از اجاق جدیدی در نمایشگاه سی ای اس 
رونمایی خواهد کرد که از فناوری واقعیت افزوده برای ارتقای آشپزی 
بهره می گیرد.به گزارش انگجت، پیش از این شرکت یادشده برخی 
لوازم خانگی خود را همراه با سیستم عامل ویر اوس اس گوگل روانه 
بازار کرده بود که هم سازگاری آنها را با دیگر لوازم الکترونیک تسهیل 
می کرد و هم اجرای دستورات بیشتری را بر روی آنها ممکن می کرد. 
حاال این شــرکت گامی به پیش نهاده و نمونه اولیه یک اجاق گاز را 
تولید کرده که با استفاده از فناوری واقعیت افزوده کیفیت آشپزی را به 

میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

آپدیت جدید واتس آپ ارائه شد
 آپدیت جدید واتس اپ به کاربران اجازه می دهد در چت گروهی 
به طور خصوصی برای یکی از اعضا پیام بفرستند و همچنین قابلیت 

ارسال عکس و ویدئو همراه استیکر را فراهم می کند.
به گــزارش ایندپندنــت، جدیدترین آپدیت اپلیکیشــن واتس 
اپ ویژگــی هــای نوینــی را برای کاربــران فراهم مــی کند.   
آپدیــت جدید2.19.10 روز گذشــته از طریق اپ اســتور اپل 
برای کاربران آیفون شــد. ایــن آپدیت به کاربــران امکان می 
دهد اســتیکر بــه عکس و تصاویر اضافــه کنند و در چت های 
گروهی، برای یکی از اعضا به طور خصوصی پیام ارســال کنند. 
البتــه برخــی از ویژگی هایی که اکنون برای اپل ارئه شــده در 

اندروید وجود دارد.

توقف اجرای موزه میدان
■ شهرداری و میراث به دنبال مقصر

مریم مقدم  «
 تاخیر در ساخت سایت موزه میدان مرکزی 
شــهر همدان به جایی رســیده است که حاال 
شــورای شهری ها کل طرح را تهدید به توقف 
می کنند .  ایجاد ســایت مــوزه در مرکز پیاده 
راه میــدان امام خمینی)ره( همــدان، یکی از 
مطالبه های جدی فرهنگ دوســتان همدانی ها 
اســت ؛ مطالبه ای که با پیگیــری ها و رایزنی 
های بســیار در نهایت با آن موافقت شد تا این 
موزه روایتگری از هویت چند هزار ســاله دیار 
هگمتانه باشد . اما تعدد وظایف تقسیم شده بین 
ارگانهــای مرتبط به این پروژه و نبود اعتبارات 
الزم برای به ســرانجام رســیدن آن این روزها 
چالش های متعــددی را در تصمیم گیری های 

شهری  رقم زده است .
موضوع از آنجا آغاز شــد که در سالهای اخیر 
در جریــان گود برداری های پیــاده راه میدان 
امام خمینی)ره( شــهر همدان، 2 تابوت شکسته 
ســفالی متعلق به دوران اشکانی و تعدادی تکه 
های سفال متعلق به دوره های مختلف تاریخی 
از زمان مادها تا دوران اســالمی کشف شد و 
زمینه استمرار کاوش های اضطراری برای کشف 
احتمالی دیگر آثار مدفــون در این محدوده را 
فراهــم و موضوع احداث ســایت موزه برای 

نمایش آثار باستانی کشف شده را مطرح کرد.
و بعد با کسب موافقت های الزم برای احداث 
سایت موزه، دغدغه و نگرانی فعاالن اجتماعی 

و دوســتداران میراث فرهنگی پایان می یابد و 
فضایی فراهم می شــود تا گردشگران قدم بر 
پیاده راهی بگذارند که تاریخ چند هزار ســاله 
را روایت می کند. اما حال که قرار اســت آثار 
و فضای کاوش شده در قالب یک سایت موزه 
حفــظ و در معرض بازدید عمــوم قرار گیرد، 
تاخیر در اجرای پروژة نه تنها مردم که متولیان 
امور شــهری در همدان را هم سردرگم کرده 

است . 
پروژه احداث سایت موزه  میدان مرکزی همدان 
همانند کالف سردرگمی شده است که هر طرف 
آن را می کشند به مشــکلی تازه برمی خورند ؛  
طبق وعده های داده شــده این بنا باید تا پایان 
شــهریورماه و قبــل از اجــالس 2018 آماده 
می شــد اما در حال حاضر پروژه متوقف است 
. در بیان علت تأخیر در ســاخت ســایت موزه 
اظهارنظرات متفاوت اســت ، برخی می گویند 
؛ ســه گانگی رفتاری در این پروژه در سه نهاد 
اداره کل میراث فرهنگی استان، اداره کل مسکن 
و شهرسازی استان و شهرداری همدان از دالیل 
عمده طوالنی شدن روند این پروژه است.برخی 
نیز معتقدند نبود اعتبار جان انجام پروژه را هم 
گرفته است در این میان برخی هم کال موضوع 
ساخت و ساز را زیر ســوال میبرند و میگویند 
حوصله شــهر از اجرای این پروژه طوالنی سر 
آمده اســت و بهتر است موضوع رها شود و یا 

طرح تغییر اجرا پیدا کند.

تاکید بر توقف ساخت سایت موزه پیاده راه میدان شهر 
 این مــوارد وقتی تایید می شــود کــه گفته رئیس 
کمیسیون نظارت شــورای شهر همدان رسانه ای میشود 
. سیدمســعود عســگریان در روزهای اخیر  بابیان اینکه 
میدان مرکزی شهر همدان به صورت نامناسب، نابسامان 
و مخروبه رها شــده است، بر توقف ساخت سایت موزه 

پیاده راه میدان امام)ره( تاکید میکند . 
وی می گوید :  با توجه به کشــف آثار تاریخی در میدان 
مرکزی شــهر بیش از یک ســال از جانمایی سایت موزه 
طراحی شده توســط دانشگاه بوعلی سینا در مرکز میدان 
امام خمینی)ره( شــهر می گذرد که این امر موجب ایجاد 

وقفه و تأخیر در تکمیل عملکرد اجرایی پروژه شهری پیاده راه سازی امام خمینی)ره( شده است.
عســگریان معتقد است :  در نهایت با انتقال اشیای مکشوفه به مکانی دیگر، اداره کل راه وشهرسازی و میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان متعهد شدند نســبت به احداث موزه اقدام کنند؛ اما تاکنون در این 
زمینه اقدام خاصی صورت نپذیرفته اســت. وی با بیان اینکه همچنان تعیین تکلیف و زمان بندی این پروژه در 
پیاده راه امام)ره( مشــخص نیســت، ادامه داد: در حال حاضر پیاده راه امام خمینی)ره( به عنوان یکی از مراکز 
اصلی گردشگری شهر که جزو آثار فاخر و واجد ارزش میراث فرهنگی به شمار می رود، به صورت نامناسب، 

نابسامان و مخروبه رها شده و موجب نگرانی و نارضایتی صاحب نظران و شهروندان شده است.
عســگریان همچنین با تأکید بر اینکه باید این نقطه حســاس شهر از منظر زیباسازی و بازسازی تعیین تکلیف 
شــود، می گوید :  باید به جای احداث  سایت موزه در این محل، آبنمایی مناسب همراه با تأمین فضای سبز و 
محوطه سازی ایجاد کنیم تا به محیطی مفرح و شاداب با طراوتی خاص در تمامی فصول سال برای گردشگران 

و شهروندان تبدیل شود.
وی در این زمینه  به اجرایی نشــدن پروژه ســایت موزه پیاده راه، اشاره میکند و میگوید :  پیش از آنکه شاهد 
دوباره کاری و اتالف زمان و هزینه در اجرای پروژه های شهری باشیم باید مانع احداث این پروژه شویم، زیرا 

در این صورت می توان با پیش بینی پروژه های دیگر سایر نیازهای شهروندان را تأمین و اجرایی کرد.
عســگریان گفت: با توجه به محدودیت های منابع مالی ادارات کل راه وشهرســازی و میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان، احداث دو موزه با این میزان مساحت و با فاصله کوتاه، ضروری به نظر نمی رسد و 

باید دستگاه های ذیربط در مدیریت صحیح هزینه کرد عمرانی از موازی کاری ها جلوگیری کنند.

توقف ساخت سایت موزه اصاًل موضوعیت ندارد 
 توقف ســاخت ســایت موزه در مرکز شهر  اصاًل 
موضوعیت نــدارد و هر طرح دیگــري باید از طریق 
بررسي کارشناســان میراث فرهنگي براي اجرا در این 
منطقــه از میراث فرهنگی مصوبه بگیــرد. علی مالمیر 
مدیر کل میراث فرهنگي صنایع دســتي و گردشگري 
استان همدان با عنوان این مطلب مي گوید: ایجاد سایت 
موزه در میدان مرکزي شهر همدان از مصوبات اجرایي 
سازمان میراث فرهنگي است. از آنجا که این میدا یک 
اثر ثبت ملي شــده است هر ســاخت و سازي باید با 

مجوز میراث فرهنگي انجام شود.
وي معتقد است: از ابتدا که بحث ساخت سایت موزه 
میدان مرکزي شــهر همدان مطرح شــد. موارد به این 

ترتیب به اجماع و تصمیم گیري رســید که فرایند کاوش، تهیه طرح توسط مشاور و تصویب 
طرح، بر عهده میراث فرهنگي نهاده شد و ساخت و ساز این موزه طبق طرح تهیه شده میراث 

فرهگي بر عهده شهرداري نهاده شد.
وي همچنین به اعتباري که اســتاندار وقت در سال گذشته به سایت موزه اختصاص وارد نیز 
اشــاره کرد و گفت: حتي در آن زمان هم قرار شــد از مبلغ 500 میلیون تومان اعتباري بالغ بر 
150 میلیون تومان به میراث فرهنگي و مبلغ 350 میلیون تومان به شــهرداري تخصیص پیدا 
کند این مهم خود بیانگر تفکیک بخش هاي مرتبط به ایجاد سایت موزه در میدان مرکزي شهر 

در آن زمان شد.
مدیر کل میراث فرهنگي در ادامه گفت: در حال حاضر اصاًل نمي توان بخشــي در مورد اجرا 
نشــدن طرح ساخت و سازه موزه مطرح کرد چرا که این مهم پیش از این تعیین تکلیف شده 
است.و از ابتدا هم مقرر شده بود که سایت موزه را شهرداري همدان بسازد و اآلن بهتر است به 
جاي طرح موارد حاشیه اي براي تخصیص اعتبار الزم همه همت کنند تا این پروژه که اجراي 

آن نمي تواند کار دشواري هم باشد به سرانجام برسد.
وي گفت: در حال حاضر بخشي از خاک برداري ، پي سازي پروژه را هم میراث فرهنگي انجام 
داده است و براي تأمین اعتبار الزم از سازمان راه و شهرسازي هم کمک گرفته شده است و با 
تأمین اعتبار سایت موزه میدان مرکزي ساخته خواهد شد. و قطع یقین این پروژه فقط به تأمین 

اعتبار نیاز دارد و گرنه طرح ساخت موزه نزد مشاوره میراث فرهنگي آماده است.

گالیه شهردار و توصیه 
راه وشهرسازی 
 پیــش از ایــن شــهردار همــدان هــم 
بــا گالیــه از تاخیــر اجــرای پــروژه 
ــوان  ــهر عن ــزی ش ــدان مرک ــوزه می م
کــرده بــود :  بــرای بــه نتیجــه رســیدن 
پــروژه  ســاخت ایــن بنــا، بایــد میــراث 
شهرســازی،  و  مســکن  و  فرهنگــی 
ــق  ــاز را در کار تزری ــورد نی ــه م بودج
را   کار  بتوانــد  شــهرداری  تــا  کننــد 
ادامــه دهــد. صوفــی پیــش از ایــن  بــا 
ــه  ــئوالن مربوط ــایر مس ــه س ــان اینک بی
تعهــدات خــود را انجــام دهنــد تــا 
شــهرداری وارد عمــل شــود، تصریــح 

کــرده بــود ؛  تــا کنــون ایــن پــروژه بــه 
ــا  ــت و م ــده اس ــل داده نش ــا تحوی م
ــام  ــل انج ــن مح ــی در ای ــچ اقدام هی

نداده ایــم.
محمد حســین مرادی معاون بازآفرینی 
شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان همدان نیز در این زمینه گفته بود 
؛  اداره کل راه و شهرسازی وظیفه  ای در 
قبال تأمین بودجه و اعتبار پروژه احداث 

سایت موزه میدان مرکزی همدان ندارد.
مبلمان  و  بهسازی، جداره ســازی  طرح 
پیــاده راه خیابان بوعلی و اکباتان و محله  
مرکزی شــهر همدان که میدان امام)ره( 
هم جزئی از آن محســوب می شود، در 
دستور کار این اداره کل قرار دارد که البته 
شهرداری هم موظف به اجرای این طرح 

است.

مقصر تأخیر اجرای این پروژه 
مشخص شود 

 د ر حالی این 
موارد در کمیسیون 
نظارت، بازرسی و 
امور اداری شورای 
شهر همدان مطرح 
؛  که  اســت  شده 
چندی پیش رئیس 
اسالمی  شــورای 
در  همدان  شــهر 
اقتصاد،  کمیسیون 
ری  یه گذا ســرما

و گردشگری شــورای شهر نیز خواستار مشخص شدن 
مقصر تأخیر اجرای این پروژه شد. کامران گردان با گالیه 
از عدم پیشــرفت ســایت  موزه پیاده راه امام خمینی)ره( 
شهر، اعالم کرد: این پروژه شهری اثرگذار هرچه سریع تر 

تعیین  تکلیف شود.
وی  گفت : اگر هر یک از ســه نهاد شهرداری، میراث 
فرهنگی و مسکن  و شهرسازی مقصر هستند؛ باید این 
مهم اعالم شــود؛ چراکه این پروژه آبروی شهر است. 
کامران با اشاره به تدوین بودجه 98 شهرداری همدان، 
افزود: در صورتی که این پروژه با مشــکل مالی مواجه 
است، شهرداری راهکار اجرایی را به شورای شهر ارائه 
دهد. رئیس شــورای شهر همدان گفت: باید از نظرات 
تمامی صاحب نظران، کارشناســان و اساتید به ویژه در 
حوزه گردشگری در قالب اتاق فکر در مدیریت شهری 

بهره مند شویم تا کمک حال شهر و شهروندان باشند.
وی  در ادامه با اشاره به عزم شورا و شهرداری در مباحث 
گردشگری و ســرمایه گذاری برای جذب گردشگران و 
ســرمایه گذاران تصریح کرد: توسعه شهر همدان همراه 
با ایجاد امکانات بهتر و بیشــتر برای گردشگران قطعاً به 

درآمد سرانه برای شهرداری و شهر ختم می شود.
گردان با بیان اینکه خوشبختانه در سال های اخیر تعامل 
مدیریت شــهری همدان با دســتگاه های اجرایی استان 
مناسب بوده اســت، گفت: در برخی از استان ها، قوانین 
موجود در ســازمان میراث فرهنگی به علت اختالفات 
عمیــق ما بیــن مدیریت شــهری و میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری برای اجرای برخی طرح های 
شــهری همانند چوبی بر سر مدیریت شــهری بوده اما 
تعامل خوب بین میراث فرهنگی، شــورا و شــهرداری 
همدان موجب شده است تا مدیریت شهری بدون مانع، 

امور شهر را پیش ببرد.
وی خاطرنشان کرد: می توانیم با ایجاد المان های مفهومی 
و ماندگار در ســطح شهر، این موارد را به سرمایه تبدیل 

کنیم.

■ با این حال باید امید داشت که این مجموعه 

سند افتخار دیگری برای مردم ایران زمین باشد و از طرف 

دیگر می توان تصور کرد که این ســایت موزه تا چه حد می 

تواند گردشــگران داخلی و خارجی را با نمایی از شیوه های 

زندگی مردم دیار هگمتانه در دوره  های مختلف تاریخی آشنا 

کند و مولفه ای تاثیرگذار در برند سازی صنعت گردشگری 

همدان باشد و باید اطمینان داشت که ساخت این پروژه یک 

مصوبه اجرایی است و غیر ممکن است در اجرای آن تغییری 

رقم خورد چرا که محل اجرای پروژه در مرکز شــهر است و 

این منطقه از جمله آثار به ثبت ملی رسیده در ایران که برای 

هر اتفاقش سازمان میراث فرهنگی تصمیمات الزم را میگیرد 
و اعمال نظر می کند.
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