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اهالى سكوت
 به انگيزه نياز دارند

 اول: خوانــدِن خبــر گوشــه گيرى و 
ضعف مالى و جسمى هنرمندان، خاصه در 
شهرهايى به غير از پايتخت كه اتفاقات در 
آن صداى رساترى در جامعه دارند، ديگر 
مثل قبل حساســيت برانگيز نيست. امروز، 
ديدن پير و اســتادى كه در خانه اجاره اى 
زندگى مى كند و ســال به ســال كسى به 
سراغش نمى آيد و حالى ازش نمى پرسد، 
گويى به سرنوشت يكسان بسيارى از اهالى 
كه  اســت.هنرمندانى  شده  تبديل  فرهنگ 

سال ها كار مى كنند و ديده نمى شوند.

خبـر

6

سفرهاي خارجي دستاوردي 
براي استان دارد؟

فعاالن اقتصادي 
در انتظار شفاف سازي

 اتاق بازرگاني
 برخي فعاالن اقتصادي اســتان همدان 
ابعاد جديدي از نارضايتي هاي خود در اتاق 
بازرگاني را رو مي كنند. 12 روز است كه از 
استعفاي دست جمعي اعضاي هيأت مديره 
اتاق مي گذرد. اما سابقه اين نارضايتي ها به 
3/5 سال قبل برمي گردد. حدود 4 سال قبل 
برخي از اعضاي زبردســت را از تهران به 

همدان دعوت كرده بودند.

گام به گام تا قهرمانى آسيا
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مرتضى نجفى مقدم 
 مدير كل محترم گمرك استان همدان

  انتصــاب شايســته حضرتعالى در ســمت 
ــت  ــك و تهني ــه تبري ــد را صميمان جدي
ــايه  ــت در س ــد اس ــوده، امي ــرض نم ع
ــواره  ــت هم ــى در راه خدم ــاف اله الط

ــيد. ــد باش ــق و موي ــيد.موف باش ــــــددد ــق و موي موف

گــروه صنعتــى پيـروى 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مرتضى نجفى مقدم 
انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 

مدير كل محترم گمرك استان همدان 
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و اميــد اســت در ســايه ايــزد منــان همــواره پيروز 

ــربلند باشيد   و س
پيروز ر و ن ز ي ي ر يي و و رض ي ه و بري ي

ــربلند باشيد   و س

شركت بـازرگانى فرش لچك تـرنج همـدان- حميدرضا بطحائي

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مرتضى نجفى مقدم 
انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 

مدير كل محترم گمرك استان همدان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم 

اميد است در سايه الطاف ااالللهههىىى همواره پپپيييررروووز و سررببللندد بااشييدد اميد است در سايه الطاف الهى همواره پيروز و سربلند باشيد 

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مرتضى نجفى مقدم 
 مدير كل محترم گمرك استان همدان

  انتصــاب شايســته جنابعالــى در ســمت 
ــدى  ــد، توانمن ــه نشــان از تعه ــد ك جدي
ــما دارد را  ــى ش ــوابق خدمت ــن س و حس
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض مــى 
ــزد  ــايه اي ــت در س ــد اس ــم. امي نمايي

ــيد. ــربلند باش ــروز و س ــال پي متع
ــزد  ــاييه اي ــت در س ددـد اس ــم. اميـ نمايي

ــيـيدد. بباشش ــــربربربلند ررـروزوزوز و س ــال پيـ متع
گاتـريا (چينـى نـام)

نصرت ا... ابراهيمـى مفتخـر

تاريخ از معماري درشهر پيشي گرفتتاريخ از معماري درشهر پيشي گرفت

بررسي سرانجام موزه ميدان شهربررسي سرانجام موزه ميدان شهر

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

فعاليت چراغ خاموش درگمرك استان
■ نجفي مقدم در سكوت خبري جايگزين خشوعي شد 
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ تعدد تصميم گيرى ها برنامه هاى فرهنگى را 

مقطعى كرده است
 رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شــهر همدان گفت: زمانى 
برنامه هاى فرهنگى در شــهر مى تواند به اهداف خود برسد كه متوليان فرهنگى 

يكپارچه شده و از بروز تعدد تصميم گيرى ها جلوگيرى شود.
رضــوان سلماســى در گفت و گو با فــارس با بيان اينكه متوليــان مختلفى در 
حوزه هاى فرهنگى شهرها وجود دارد اظهار كرد: به همين دليل تصميماتى كه 
در اين حوزه اتخاذ مى شود مقطعى و كوتاه مدت است و تا زمانى كه يكپارچگى 
در اين حوزه رخ ندهد اين معضل ادامه دارد.وى با اشــاره به اينكه ريشــه يابى 
واقعى مسائل به خوبى انجام نمى شود افزود: نشاط اجتماعى با حضور مردم در 
محافل بيرونى محقق مى شود و براى اين منظور بايد فرصت هايى براى حضور 

شهروندان خارج از منزل براى تعامل با ساير همشهريان فراهم شود.

برگزارى همايش بزرگ طاليه داران فاطمى 
در همدان 

 معاون فرهنگى و پژوهشــى تبليغات اســالمى همدان از برگزارى همايش 
بزرگ طاليه داران فاطمى در همدان خبر داد.

حجت االســالم داود عباسى در گفت وگو با فارس، از برگزارى همايش بزرگ 
طاليه داران فاطمى در همدان خبر داد و اظهار كرد: همايش طاليه داران فاطمى 
جهاد تبيين در امتداد قيام فاطمى و افق انقالب اســالمى به مناســبت چهلمين 

سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و ايام فاطميه برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين مراســم چهارم بهمن ماه از ساعت 9:30 صبح در حسينيه 
امام خمينى (ره) برگزار مى شود گفت: سخنران مراسم آيت ا... حسينى بوشهرى 
اســت و حاج ولى ا... كالمى زنجانى نيز در ســوگ شــهادت حضرت فاطمه 

زهرا(س) مداحى خواهد كرد.

اختتاميه طرح ساماندهى گلزار شهداى استان 
در دهه فجر 

 مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان گفت: امسال همزمان با ايام 
دهه فجر و در 40 سالگى انقالب اسالمى جشن اختتاميه طرح ساماندهى گلزارهاى 
شهداى استان همدان برگزار مى شود. ناصر عارف در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
در كشور بيش از 11 هزار گلزار شهيد وجود دارد كه 693 گلزار از اين مجموعه در 
استان همدان قراردارد، افزود: عمليات ساماندهى گلزارهاى شهداى استان همدان كه 
از سال 84 آغاز شده بود با افتتاح آخرين گلزار در روستاى "خليل كرد" شهرستان 
بهار به پايان مى رسد. وى با بيان اينكه همه بايد تالش كنيم كه ياد شهدا را به نسل 
آينده منتقل كنيم چرا كه رمز موفقيت انقالب در اين نكته نهفته اســت، ادامه داد: 
ساماندهى گلزارشهدا هر چند در ظاهر يك كار مهندسى و فيزيكى محسوب مى شود 
اما خروجى آن يك كار فرهنگى و در راستاى ترويح فرهنگ ايثار و شهادت است. 

چرا هنرمندان پيشكسوت همدانى آثارشان را منتشر 
نمى كنند؟

اهالى سكوت، به انگيزه نياز دارند
حسين پارسا »

 اول: خواندِن خبر گوشه گيرى و ضعف مالى و جسمى هنرمندان، 
خاصه در شــهرهايى به غيــر از پايتخت كه اتفاقــات در آن صداى 
رســاترى در جامعه دارند، ديگر مثل قبل حساســيت برانگيز نيست. 
امروز، ديدن پير و استادى كه در خانه اجاره اى زندگى مى كند و سال 
به ســال كسى به سراغش نمى آيد و حالى ازش نمى پرسد، گويى به 

سرنوشت يكسان بسيارى از اهالى فرهنگ تبديل شده است.
هنرمندانى كه ســال ها كار مى كنند و ديده نمى شــوند، اگر صدايى 
داشــتند و كســى مشكالتشــان را مطرح مى كرد، كمتر درگير رنج 
هاى پيرى مى شــدند. از اين ها بدتر زمانى است كه درد هنرمند، نه 
مشــكالت كهولت سن و معيشت، كه نديده شدن و نخوانده شدن و 
نشنيده شدن باشد. اين مشكل اگر چه در ظاهر اهميت كمترى نسبت 
به دردهاى ديگر هنرمندان پيشكسوت دارد، اما به عقيده خود اساتيد، 
درد بزرگترى اســت. هنرمندى كه سال ها عمر خود را در نوشتن و 
ساختن گذارنده، انتظار دارد جامعه اثرش را ببيند و قضاوت كند. ولى 
در وضعيتى كه كسى حوصله خواندن ندارد و هزينه هاى چاپ سر به 
فلك مى گذارد و مسئولى هم نيست كه يارى كند، تكليف چيست؟

دوم: چند روز پيش در رونمايى از كتاب استاد «سياوش ديهيمى» اين 
موضوع بار ديگر مطرح شــد. اينكه چرا هنرمندان در همدان آثارشان 
را مكتــوب نمى كنند و در معرض ديد و نظر جامعه نمى گذارند. دو 

عامل اساسى در اين وضعيت تاثيرگذارند. 
نخست، خودِ هنرمند است. شخصيت هنرمند، يعنى كسى كه دنيا را از 
زاويه عينكش بازتعريف مى كند و ســياهى و سفيدى هاى زندگى را 
پررنگ تر از بقيه مى بيند، متفاوت از ديگران است. هنرمند اصوال همه 
انگيزه ها و حرف هايش در ساخت اثر نهفته است. بنابراين نمى توان 
از اين افراد كه بزرگوار، و عموما متواضعند، انتظار داشته باشيم براى 
گرفتن حقشان از اين زندگى داد و هوار به راه بيندازند. كه اگر چنين 
بود، آن ها به جاى فرهنگ و هنر شــغل ديگرى داشــتند و به اشكال 

تجارى ديگر در پى نشان دادن خودشان بودند. 
با اين تعريف، وظيفه سيســتم فرهنگى كه امور مربوط به فرهنگ 
و هنر را ســامان دهى مى كند بيشتر مى شود. سيستم فرهنگى هر 
شهر و مسئوالنش، اصوال با افرادى سرو كار دارند كه تجارى فكر 
نمى كنند و جز ســاختن و خلِق فرهنگى به چيزى نمى انديشــند. 
شــايد هنرمنداِن امروزى تر، در اثر جبر زمانه، عقل معيشت مدارِ 
قوى ترى داشته باشند و در كنار هنر، براى درآوردن خرج زندگى 
كارهــاى ديگرى هم انجام دهند، اما يقيــن دارم كه عمومِ قديمى 
ترهايمــان، اينچنين نبودنــد. در اين وضعيت، وظيفه مســئوالن 
و اداراتــى كه با هنــر كار مى كنند حمايت تمــام و كمال از اين 
افراد اســت. ولى آيا شرايط امروز هنرمندان پيشكسوت ما نشان از 

وضعيت مطلوبى در اين بخش دازد؟ اكيدا خير.
سوم: اميدوارم خداوند ســايه بزرگان هنر را هيچوقت از سر همدان 
و فرهنگ اين شــهر كم نكند، ولى راستش را بخواهيد نگران روزى 
هستم كه از دست داده باشيم شان و حسرت آثار كتبى و شفاهيشان را 

بخوريم كه منتشر نشده باشد.
معرفــى آثار برگزيــده فرهنگى، بــه صورت ســاالنه در همدان 
پيشــنهادى است كه مى تواند وضعيت را كمى بهتر كند. هنرمندان 
پيشكســوت اگر بدانند اثرشان ديده خواهد شد، براى جمع بندى 
كارهاى روى زمين مانده تالش بيشــترى مى كنند. اين ديده شدن، 
مى تواند به شكل كمك براى چاپ و برگزارى جشن هاى يادبود 
و تقديــر و رونمايى هم باشــد.  بــراى ان كار مجموعه هايى هم 
همواره پيشــقدم و همراه هستند. چاپ آثار برتر به صورت رايگان 
يكــى از كارهايى اســت كه كارهــاى روى زمين مانــده بزرگان 
فرهنگ همدان مكتوب شــود. نمى دانم پيشنهاد مجموعه همدان 
پيــام، براى چــاپ و كمك به هنرمندان همدانى به كجا رســيد و 
چه مقدار عملياتى شــد. ولى چنين طرح هايى باعث خواهند شد 
كه پيشكســوتان فرهنگ همدان با انگيزه بيشــترى كار كنند و آثار 
خود را به جامعه ارائه دهند. اتفاقــى كه فرهنِگ همدان حقيقتا به 

آن محتاج است.

فعاليت چراغ خاموش در گمرك استان
■ نجفي مقدم در سكوت خبري جايگزين خشوعي شد 

 باالخره پس از ســه ماه بالتكليفي مديريت دروازه اقتصاد استان 
همدان، مدير كل گمرك منصوب شــد تا شايد بتواند به بحث ها و 
حاشــيه هاي پيش آمده در خصوص مشــكالت اين اداره كل پايان 

دهد.
تا چندي پيش مشــكل تجار اســتان همدان مباحث پيش آمده 
در اتاق بازرگانــي همدان بود اما گويا بايد گفت در اين دوره 
پــر از بحران با وجــود تحريم هاي به وجود آمده مشــكالت 
مربــوط به حوزه هاي توليدي و اقتصــادي همدان فقط به اتاق 
ختم نمي شــود بلكه حوزه مهم و فراموش شده اي چون گمرك 
كه در حقيقت دروازه ورودي اقتصاد اســتان همدان بوده و در 
مســير جاده تهران قرار دارد نيز با درهاي بســته اقتصاد استان 

است. برده  حاشيه  به  را 
ــي كــه كشــور  ــز تحريم هاي گذشــته از بحران هــاي اقتصــادي و ني
ــا  ــد اداره و ي ــت باي ــده اس ــر آن ش ــتان درگي ــع آن اس ــه تب و ب
پســتى نيــز بــراي مديريــت اداراتــي كــه بــا فعــاالن اقتصــادي ســر 
ــازار  ــفته ب ــن آش ــا در اي ــا آنه ــد ت ــه روي كار بياي ــد ب و كار دارن
توليدكننــدگان را درگيــر مســائل حاشــيه اي و داخلــي خــود نكننــد.
ــال  ــه" جم ــود ك ــاه ب ــان م ــل آب ــي اواي ــش يعن ــاه پي ــدود 3 م ح
ــد از  ــي چن ــاون و تن ــراه مع ــه هم ــابق ب ــر كل س ــوعي" مدي خش
كارمنــدان ايــن اداره كل بــه گفتــه منابــع آگاه بــه دليــل اخــذ رشــوه 

بازداشــت شــدند.
ــات  ــتان اطالع ــي اس ــات قضاي ــاط مقام ــن ارتب ــد در اي ــر چن ه
چندانــي در دســترس قــرار ندادنــد امــا مديــر كل ســابق بــه همــراه 

ــد.  ــه بازداشــت رفتن تعــدادي از زيردســتان ب
آن زمــان كامــران حمــزه دادســتان عمومــي و انقــالب مركــز اســتان 
ــه نوعــي  ــوه و ب ــش را اخــذ رش ــابق و معاون ــر كل س جــرم مدي

فســاد اقتصــادي اعــالم كــرده بــود.
امــا منبــع آگاهــي در ايــن خصــوص اظهــار كــرد كــه عــالوه بــر 
ــاي  ــاري و ترخيــص كااله ــم اظه ــل ك ــه دلي ــم، وي ب ــن جراي اي
ــن  ــت اي ــه در حقيق ــت ك ــده اس ــتگير ش ــاق دس ــه و قاچ ممنوع

ــد. ــتان مي باش ــه اس ــادي ب ــه اقتص ــوع ضرب موض
ارتبــاط مديــر كل گمــرك بــا افــراد خــارج از سيســتم بــراي ايــن 
ــه  ــه توجــه مســئوالن را ب ــود ك ــز مســأله اي ب فســاد اقتصــادي ني
ــتگير و  ــر دس ــاط دو نف ــن ارتب ــرد چنانچــه در اي ــب ك ــود جل خ

بازداشــت شــدند.
ــئول  ــي، مس ــر كل ــمت مدي ــش از س ــه پي ــوعي ك ــال خش جم
حراســت گمــرك همــدان بــود در دي مــاه ســال 93 ايــن ســمت 
را پذيرفــت ايــن در حالــي بــود كــه پيــش از وي گمــرك همــدان 
ــه صــورت سرپرســت توســط "مرتضــي نجفــي" ــا 1/5 ســال ب ت

مقــدم اداره مي شــد.
آن زمــان گفتــه شــد كــه مديــر كل اســبق نيــز بــه دليــل ترخيــص 
ــع از كار  ــدون تودي ــود ب ــاق ب ــه صــورت قاچ ــه ب ــته ك ــك بس ي

بركنــار شــد.
در هــر حــال بــه نظــر مي رســد گمــرك بــه عنــوان دروازه اقتصــاد 
اســتان بــا نقــش اثرگــذاري كــه در توســعه دارد بــا مديريت هــاي 
ضعيفــي كــه در دوره خــود تجربــه كــرده اســت نتوانســته اســت 

جايــگاه واقعــي خــود را در عرصــه اقتصــاد بيابــد.
ــد  ــط "محم ــت توس ــت مديري ــدي پس ــان تص ــد در زم ــر چن ه
ــا  ــم ام ــن اداره كل بودي ــد اي ــه رش ــد رو ب ــاهد" رون ــهبازي ش ش
ــول  ــه اف ــدان رو ب ــه بزرگــي گمــرك هم ــت جام ــان مديري از زم
ــز  ــادرات، واردات و ني ــد ص ــش رش ــاهد كاه ــه ش ــت چنانچ رف
ــه ترخيــص كاالهايشــان از  ــل ب ــه تماي از دســت دادن تجــاري ك

ــم. ــتند بودي ــدان داش ــرك هم گم
ــدم" از  ــي مق ــوش "مرتضــي نجف ــراغ خام ــا انتصــاب چ ــال ب ح
ــه در  ــرك ك ــر كل گم ــوان مدي ــه عن ــتان ب ــي اس ــاي بوم نيروه
پرونــده خــود 19 مــاه سرپرســتي ايــن اداره كل را عهــده دار 
شــده اســت اميدهــا بــه رشــد و توســعه اقتصــادي قــوت خواهــد 
گرفــت تــا شــايد ايــن مديــر كل بتوانــد دروازه اقتصــاد اســتان را 

ــايد. ــار بگش ــه روي تج ب

1- مدير كل فرهنگ و ارشاد اســتان در هرمزگان توديع شده است. 
گفته مى شود دويش نژاد اين هفته به طور رسمى در استان هرمزگان 
توديع شــده اســت گويا برگزارى مراســم توديع و معارفه  به دليل 
انتصاب جانشين وى با تاخير بوده اســت.گفتنى است درويش نژاد 

خرداد ماه در استان  به جاى عبادى به عنوان مدير كل منصوب شد.
2-عنوان شهر غذاى سالم كشور به زنجانى ها رسيده است گفته مى 
شود وزارت بهداشت و جهاد كشاورزى اين استان را به دليل توليدات 
غذايى ســالم انتخاب كرده اند گويا افزايش سطح سالمت غذايى و 

كيفيت مواد غذايى در اين استان دليل اين انتخاب بوده اند.
گفتنى اســت كيفيت مواد غذايى و محصوالت كشــاورزى در استان 

همدان همواره مورد نقد بوده است.
2- اتحاديه ها  از مصاحبه با رســانه ها منع شده اند گفته مى شود به 
برخى از روساى اتحاديه ها توصيه شده است از مصاحبه با رسانه ها 
خوددارى كنند گويا دليل اين تصميم جلوگيرى از اعالم مشكالت و 

مباحث صنفى مى باشد.
گفته مى شود روساى اتحاديه هايى كه به اين موضوع بى توجهى كنند 
به كميسيون نظارت معرفى خواهند شد. گفتنى است همدان در سال 

97 ركورد تورم در كشور را به نام خود ثبت كرده است.

سمانه جهانگيرى عرش»
 روز گذشــته جلسه شــوراى اسالمى  
شهر همدان با 12 عضو برگزار شد. تا بار 
ديگر مباحثى مربوط به شورا در خصوص 
عضويــت ابراهيم  مولوى عضو شــورا يا 
جواد گياه شناس عضو على البدل  مطرح 

شود.
مولوى روز گذشته در جلسه شوراى شهر 
همــدان و بر روى صندلــى خود حضور 
يافت تا شــورا اينبار 12 نفره برگزار شود 
اين در حالى بود كه گياه شناس مى گويد 
حضور مولوى در شوراى شهر غير قانونى 
بوده اســت اما در مقابــل مولوى حضور 
وى رادر شــورا باوجود اينكه هنوز سلب 

عضويت نشده است غيرقانونى مى داند.
با اين حال شــوراى شــهر همدان براى 
نخستين بار12 نفره برگزار شد تا مشخص 
شود چه كسى از اين دو نفرمتعلق به شورا 

است.
ابراهيم مولوى كه اين روزها به دنبال ارائه 
اسناد پزشــكى و مرخصى خود است در 
گفتگو بــا خبرنگار ما اظهار كرد: مصاحبه 
يك طرفه كه آقاى گياه شــناس با روزنامه 

همدان پيام را تاييد نمى كنم.
وى با اشــاره به بيانيــه اى كه بنام اصالح 
طلبان از سوى همين شــخص تهيه شده 
است افزود: با دبيران احزاب تماس گرفتم 
آنها گفتند بيانيه را امضا نكرده اند و خود 

گياه شناس آن را تهيه كرده است.
مولــوى در توضيح موجه بودن مرخصى 
خــود گفت: طبق قانون بنــده در تاريخ 
97/7/15 تا 97/8/15 از شــورا مرخصى 
يك ماهه قانونــى خود را گرفتم كه آنها 
با ايــن مرخصى موافقــت كردند و اين 
فرماندارى  انطبــاق  كميته  در  موضــوع 

هم مصوب شــد. وقتى براى طى مراحل 
درمانــى به آلمــان رفتم مصوبه ســتاد 
اعزام به خارج و معاونت بنياد شــهيد را 
داشــتم كه در بيمارستان هامبورگ آلمان 
پزشــكان معالج به مشــكالتى مشكوك 
بيمارستان ديگرى  شــدند كه بنده را به 
اعــزام كردند. لذا بنده مجــدد از تاريخ 
97/8/15 تا 9/3/ 97درخواست مرخصى 
كردم كه در تاريخ 97/8/15 و در صحن 
شــورا بــا 10 رأى ايــن مرخصــى نيز 
موافقت شــد.اما كميته انطباق فرماندارى 
مخالفت كرد كه به بنده اطالع داده نشده 
كــه اگر به مــن اطالع مى دادنــد قطعًا 

گرفتم. مى  ديگرى  تصميم 
وى ادامــه داد: كل مرخصى بنده 83 روز 
بوده اســت كه 75 روز را شــورا موافقت 

كرده  اما 8 روز به دليل تقارن بازگشت من 
به ايران با عيد كريســمس كه بليط گرفتن 
در آن زمان سخت بود غيبت محاسبه شده 

است.
مولــوى اظهار كــرد: با توجه بــه اينكه 
مرخصــى بنده تفريحى نبــوده و با اجازه 
شورا انجام شده اســت دليلى براى سلب 
عضويت وجود ندارد همچنين بنده با 70
درصد جانبازى با مصوبه بنياد شهيد براى 

مداوا به كشور ديگر رفتم.
مولوى گفت: طبق بند 7 قانون شوراها هر 
عضو شورا كه 2 ماه بيشتر مرخصى بگيرد 
اوليــن نفر عضو على البدل به طور موقت 
به جاى او مى نشيند تا عضو اصلى با ارائه 

مدارك الزم به سر كار بيايد.
بــا توجه بــه اينكــه فعًال كميتــه انطباق 

فرماندارى از بنده ســلب عضويت نكرده 
است مى توانم بر ســر كار خودم حاضر 

شوم.
وى ادامــه داد: با توجه بــه اين مباحث با 
آمدن بنده بايد آقاى گياه شــناس از شورا 
مى رفتند كه من پيگير مســائل خود باشم 
اگر سلب عضويت مى شد آنگاه بر كرسى 
شــور مى نشستند لذا تا احقاق حق خودم 
به عنوان نماينده مردم شــهر در جلسات 

حضور خواهم يافت.
مولوى بيان كرد: اگر دوستان ارزشى از من 
دفــاع مى كنند در حقيقت از حقانيت بنده 
كه جان خود را بــراى دفاع از ايران دادم 
دفاع مــى كنند ومى دانند كه مصاحبه هاى 
يك طرفه تنها تنش بيــن اعضا ايجاد مى 

كند.

حضور عضو سابق شورا در جلسه

مولوي: كميته انطباق 
عضويت مرا سلب نكرده است

 بودجه پيشــنهادى سال آتى اين نهاد با 
رقم هفت ميليــارد و 931 ميليون و 617 
هزار ريال يعنى 23 درصد افزايش نسبت 
به بودجه ســالجارى، تقديم شوراى شهر 

شد.
شهردار همدان روز گذشته در صحن علنى 
شوراى اسالمى شهر همدان، بودجه سال 
گذشته اين نهاد را 6 ميليارد و 525 ميليون 

و 428 هزار و 50 ريال اعالم كرد.
عباس صوفى با بيان اينكه بودجه پيشنهادى 
با 16 بند تقديم شوراى اسالمى شهر شده 
است، اظهار داشــت: براين اساس تدابير 
اجرايى براى مقابله با تحريم هاى احتمالى 
و پيامدهاى آن در بودجه شــهردارى اخاذ 
شده كه برنامه اجرايى آن در زمان مقتضى 

به شورا ارايه مى شود.
وى اضافــه كــرد: افزايــش مشــاركت 
شهروندان در تامين هزينه هاى اداره امور 
شــهر با شفاف ســازى و متناسب سازى 
تعرفــه درآمدى و ارتقا ســطح بهاى تمام 
شــده خدمات از جمله بندهــاى بودجه 

پيشنهادى است.
شــهردار همدان، بهبود و بكارگيرى نظام 
هوشنمند سازى اطالعات به منظور بهبود 
خدمات رسانى با بكارگيرى نرم افزارهاى 
يكپارچه شهرســازى، درآمد و نوسازى و 
مالــى و ادارى را از ديگر بندهاى بودجه 

پيشنهادى سال 98 برشمرد.
وى، اصالح و تقويت منابع موجود درآمدى 
و تامين منابع جديد با بهره گيرى از ابزارهاى 
نوين تامين مالى با هدف تنوع بخشى به منابع 
درآمدى شهردارى از جمله مشاركت مدنى با 
بخش خصوصى و استفاده از وام هاى بانكى 
و اوراق تســويه خزانه اسالمى و استفاده از 
ظرفيــت اعتبارات ملــى از جمله اعتبارات 
بازآفرينــى را از ضــرورت هاى پيش بينى 

بودجه سال 98 دانست.
صوفى اظهار داشــت: پيش بينى اعتبارات 
الزم براى برون سپارى و الكترونيكى كردن 
خدمات شــهردارى و اجــراى طرح هاى 
فناورى اطالعات و پيــش بينى اعتبارات 
الزم عمرانى براى تكميل طرح هاى نيمه 
تمام در شهر از جمله مسائلى است كه در 

بودجه سال آتى به آن توجه شده است.
وى ادامــه داد: پيش بينى اعتبارات الزم به 
منظور حل مسايل ترافيكى و رفع مشكالت 
اين حوزه، پيش بينى اعتبار الزم براى حمل 
و نقل عمومــى و همچنين اعتبارات الزم 
براى بازآفرينى محالت و توانمندســازى 
مناطق محــروم را از ديگر بندهاى بودجه 

پيشنهادى سال 98 اعالم كرد.
شهردار همدان گفت: همچنين پيش بينى 
اعتبار الزم براى ســاماندهى ورودى هاى 
شــهر، توســعه فرهنگى با رويكرد انسان 

محورى، توســعه و مناسب ســازى پياده 
رو ها و دوچرخه سوارها با رويكرد شهر 
انسان محور از ديگر مواردى بود كه به آن 

در بودجه سال آتى پرداخته شده است.
وى با بيان اينكه اعتبار الزم براى حوادث 
غير مترقبه شهرى از جمله سيل و زلزله نيز 
پيش بينى شده است، ادامه داد: ارتقا سطح 
خدمات ايمنى، آتش نشــانى و بحران بر 
اساس خطر پذيرى شهر در برابر حوادث، 
پيش بينى اعتبار الزم براى انجام طرح هاى 
مطالعاتى و پژوهشــى براساس نيازسنجى 

نيز صورت گرفته است.
وى پيش بينى اعتبارات الزم براى كاهش 
پسماندهاى شــهرى و بازيافت و تفكيك 
زبالــه هاى شــهرى را از ديگــر بندهاى 
پيشنهادى اعتبار سال 98 ذكر كرد و افزود: 
بودجه ابالغيه ســازمان شــهردارى ها 60
درصد جارى و 40 درصد عمرانى است اما 
بودجه شــهردارى همدان در سال آتى 60
درصد عمرانى و 40 درصد جارى پيشنهاد 

شده است.
وى ادامه داد: در بودجه پيشــنهادى سعى 
شــده توازن در توسعه همه جانبه شهر مد 
نظر قرار گيرد و تملك امالكى كه در طرح 

توسعه شهر هستند نيز در اولويت باشد.
صوفى گفــت: همچنيــن همايش بزرگ 
سرمايه گذارى سال آينده با حضور سرمايه 

گذاران بزرگ دنيــا در همدان برگزار مى 
شود. 

 توســعه همدان بدون مشاركت 
مردم ممكن نيست

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان گفت: 
توسعه اين شهر بدون مشاركت مردم غير 
ممكن اســت و مشــاركت مردم و وجود 
منابع مالى از داليل توفيق يا شكســت در 
طرح هاى توسعه شهرى محسوب مى شود.
كامران گــردان در صحن علنى شــوراى 
اسالمى شــهر همدان افزود: اميدوارم در 
بودجه سال آينده كه شهردار همدان تقديم 
شوراى اسالمى شهر كرد، به تكميل طرح 

هاى نيمه تمام توجه جدى شده باشد.
وى بــا بيان اينكه بودجه پيشــنهادى بايد 
براســاس برنامه و آمار ارائه شــده باشد، 
اظهار داشــت: با توجه بــه اينكه بودجه 
يك ابزار مديريتى اســت، بايد سعى شود 
با جلب مشــاركت مردم منابــع محدود 

شهردارى به حداكثر بهره ورى ارتقا يابد.
گردان خاطرنشــان كرد: بايد متعادل شدن 
و انحطاز پذيربودن بودجه و انضباط مالى 
در مديريت شهرى به منظور كاهش هزينه 
هــا و تعين محورهاى توســعه در مناطق 
مختلف شــهرها با توجه به مشــكالت و 
محدوديت هاى مورد نياز شــهروندان از 

ديگر مولفه هاى مورد توجه باشد.

با بارش سنگين برف، 
بار مسئوليت سوخت 
رسانان سنگين تر شد

 عرضه سوخت بنزين و نفتگاز مورد نياز 
بخش حمل و نقل استان همدان مطلوب و 

بدون وقفه ادامه دارد.
رئيس روابط عمومي شركت پخش فرآورده 
هاي نفتي منطقه همدان، از عرضه مســتمر 
بنزيــن و نفتگاز (گازوئيل) مورد نياز بخش 
هاي مختلــف مصرف به ويژه بخش حمل 

و نقل استاني و مناطق دور و نزديك كشور 
توسط سوخت رسانان منطقه خبر داد.

احمد شــيراني اصــل، افزود: روز شــنبه، 
همزمان با بارش سنگين برف و سپيدپوش 
شدن سطح زمين و محورهاي مواصالتي و 
ســخت گذر بار مسئوليت سوخت رسانان 

سنگين تر از گذشته شد.
شــيراني تشريح كرد: ســوخت رسانان بي 
ادعــاي منطقه همدان در راســتاي عمل به 
مســئوليت اجتماعــي خــود (CSR) در 
انبارهاي نفت ايثارگران همدان و نوشيجان 

ماليــر كه در خــارج از محدوده شــهري 
قراردارند، در طول ســه نوبت كاري صبح، 
عصر و به خصوص در نوبت كاري شب، با 
تحمل سوز و سرما با دماي كمينه 11 درجه 
سانتيگراد زير صفراســتان در امر سوخت 

رساني به ارايه خدمات اشتغال دارند.
وي يادآور شد: اين خادمان سوخت رسان 
با ســخت كوشي و تعهد، عالوه بر تأمين و 
توزيع سوخت موردنياز داخل استان، ارسال 
فرآورده هاي تداركاتي به ديگر مناطق كشور 
را نيزدر برنامه داشته و از اولويت هاي كاري 

خود مي دانند.
رئيس روابط عمومــي منطقه همدان اظهار 
كــرد: مديريــت وكاركنان خــدوم پخش 
فــرآورده هاي نفتي منطقــه همدان همانند 
ديگر هموطنان، خرسند و شكرگزار ازبارش 
نزوالت آســماني بوده و با امكانات موجود 
تمام توان خود را بكار مي گيرند تا چرخي 
از چرخ هاي اقتصاد و صنعت و گردشگري 
اين خطه از ميهن اســالمي از گردش نيافتد 
و خانوارهــاي محروم از نعمت گاز طبيعي 

بدون سوخت نمانند. 

استاندار همدان :
 نظارت ها در بازار بايد تقويت و قيمت ها 

ثابت باشد
تعزيــرات،  ســازمان  طــرف  از  بــازار  در  هــا  نظــارت   
ــت  ــود و قيم ــت ش ــد تقوي ــت باي ــازمان صنع ــا و س اتحاديه ه

ــد. ــت باش ــا ثاب ه
ــم  ــيون تنظي ــه كميس ــته در جلس ــدان روز گذش ــتاندار هم اس
ــازار از طــرف ســازمان  ــا در ب ــازار اســتان گفــت: نظــارت ه ب
تعزيــرات، اتحاديــه هــا و ســازمان صنعــت بايــد تقويــت شــود 

و قيمــت هــا ثابــت باشــد.
ســيد ســعيد  شــاهرخي گفــت: همــه منابــع كافــي را در بــازار 
داريــم و مشــكل تاميــن كاال نداريــم و اجــازه نخواهيــم داد عــده 
اي در بــازار ســو اســتفاده كننــد و بايــد بــا ايــن افــراد برخــورد 

قانونــي شــود.
اســتاندار همــدان گفــت: بــازار همــدان نســبت بــه ديگــر اســتان 
ــد ســعي شــود نظــارت هــا  ــا باي هــا آرامــش بيشــتري دارد ام

تقويــت شــود.
ــرم در  ــرغ و گوشــت گ ــت، م ــت: قيمــت گوش ــاهرخي گف ش
ــرادي  ــه اف ــم داد ك ــازه نخواهي ــد و اج ــت باش ــد ثاب ــازار باي ب
ــه دلخــواه افزايــش دهنــد و بايــد ســعي شــود  قيمــت هــا را ب

ــد ــت باش ــهروندان در اولوي ــدي ش رضايتمن

بودجه مديريت شهري تقديم شوراى شهر شد

23درصد رشد بودجه شهرداري همدان



C M

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

دوشنبه  1 بهمن ماه 1397  شماره 3393 

3

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

آدرس هاى پستى همدان يكسان  سازى مى شود
 شهرســتان ماليــر به لحاظ همه شــاخص هاى مــورد ارزيابى پُســت، در صدر 

شهرستان هاى استان همدان قرار دارد.
مديركل پست اســتان همدان با بيان اين مطلب در ديدار با معاون استاندار و فرماندار 
ويــژه مالير، اظهار كرد: پســت، يك  نهاد خدماتى اســت و همگام با پيشــرفت هاى 

تكنولوژى به جلو مى  رود و در ارائه خدمات به  روز مى  شود. 
به گزارش ايســنا، محمد اميدى با اشــاره به اين  كه 24 دستگاه وجود دارد كه آدرس 
توليد مى  كنند، اظهاركرد: با اجراى طرح جى نف ( GNAF ) در سطح استان همدان 
تمامى آدرس  هاى پستى يكســان  سازى شده و باعث كاهش هزينه براى دستگاه هاى 

خدمات رسان مى  شود. 
اميــدى بــا بيــان اينكــه بــا همــكارى و تعامــل خوبــى كــه وجــود داشــته مقدمــات 
ــه اتمــام رســيده اســت،  ــد ب ــر و نهاون ايــن طــرح در شهرســتان هاى همــدان، مالي
ــرات  ــًا اث ــرد و قطع ــاد گســترده اى را در برمى گي ــروژه ابع ــن پ ــرد: اي خاطرنشــان ك

مثبتــى نيــز بــراى جامعــه خواهــد داشــت. 
در ادامــه فرمانــدار ويــژه ماليــر بــا بيــان اينكــه افزايــش شــاخص هاى ارائــه خدمــات 
بــه روز بــه همشــهريان باعــث كاهــش مراجعــه حضــورى مــردم بــه اداره پســت و 
ــگاه  پُســت در  ــه اهميــت جاي برخــى از دســتگاه هاى خدمت رســانى مــى شــود، ب

زندگــى روزمــره مــردم اشــاره كــرد. 

باب اله فتحى با اشــاره به اينكه به روز بودن خدمات پســت تأثير قابل  مالحظه اى در 
زندگى مردم دارد، اظهاركرد: گســترش خدمات توسط دفاتر پستى و دفاتر پيشخوان و 
ارائه خدمات دولتى در اين دفاتر باعث كاهش ترددهاى غير ضرورى مردمى مى  شود. 
وى تصريح كرد: مديران شهرســتان مالير، پرتالش، همراه و همدل هستند و در زمينه 
ارائــه اطالعات و كمك به انجام پروژه هاى ملى و اســتانى تمــام تالش خود را بكار 

مى گيرند. 
فتحى به اهميت تحقق بحث كليدى " اقتصاد مقاومتى" در تمام ابعاد جامعه اشــاره و 
عنوان كرد: بايد تالش شــود تا هزينه هاى دولت در بخــش هاى مختلف كاهش پيدا 

كرده و كارها تسهيل شود.

ظاهرأ از نظر شــهردار همدان مردم حاشيه شهر و شهرك ها پس از 
بارندگى نياز به ادامه زندگى و تردد ندارند. 

شــهردارى همدان زمان بارندگى در زمينه برف روبى و نمك پاشى 
درحاشيه شهر ، شهرك ها بخصوص شهرك مدنى كه سردترين نقطه 
شهر همدان اســت هيچگونه خدمات ارائه نمى دهد . اين در حالى 
اســت كه در مناطق باالى شــهر بال فاصله پس از بارشهاى سنگين، 

اقدامات مورد نياز پاك سازى خيابان ها صورت مى گيرد
نمى دانم چرا مســئوالن اســتان فكر مى كنند در همه رويداد ها بايد 
پائين شــهرى ها زيان ببينند، در بارندگى تصادف كنند ، زمان گرانى 

كمر خم كنند ، از خدمات فرهنگى محروم باشند

ارائه خدمات رايگان دندانپزشكى به مناطق 
محروم نهاوند ادامه دارد

 نهاوند-خبرنگارهمــدان پيام:بــراى بيســت وهشــتمين روز در 
روستاى چنار و عسگرآباد از توابع بخش زرين دشت نهاوند خدمات 

دندانپزشكى رايگان ارائه شد.
مديرشــبكه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: با توجه به دســتور رياست دانشــگاه و همكارى معاونت محترم 
توسعه ، بهداشتى واجتماعى دانشگاه با استقرار كلينك سيار دندانپزشكى 
براى بيست وهشتمين روز خدمات دندانپزشكى رايگان در شهرستان 

ارائه شد.  
مومنعلى دارابى افزود: دراين استقراركلينك سياردندانپزشكى، اقدامات 
بســيار بزرگى صورت گرفته كه نزديك به 800 خدمات دندانپزشكى 
رايگان شــامل (فيشورسيالنت ، ترميم، جرم گيرى ، معاينه) در مناطق 

شهرستان  براى گروه هدف ارائه شده است.
دارابى گفت: اگر امســال اين برنامه به خوبى اجرا شود و بتوانيم بحث 
پوسيدگى دندان را در دانش آموزان كنترل كنيم، در سال هاى  آينده شاهد 

كاهش پوسيدگى و هزينه هاى باالى آن خواهيم بود.  
وى بيان داشت: شاخص پوســيدگى دندان DMFT است كه قبل از 
اجراى طرح تحول ســالمت 2.09 در بچه هاى 12 ساله بود و به  طور 
متوســط هر بچه 12 ساله 2 دندان پوسيده داشت، اين شاخص در 15
سالگى به 3.2 افزايش مى يابد و در سنين باالتر اين  شاخص افزايش پيدا 
مى كرد، بيش از 40 درصد اين شاخص به دندان كشيده مربوط مى شود.  

رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند در مورد مصرف فلورايد افزود: با 
توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده ساليانه 2بارخدمات فلورايدتراپى 
در مدارس انجام مى شــود و از ابتداى ســال تحصيلى 97-98 بيش 
از17هزار دانش آموز ابتدايى شهرستان خدمات وارنيش فلورايد دريافت 
كردند.سلگى در پايان گفت: با كمك آموزش و پرورش كار هاى بزرگى 
در مدارس در زمينه ســالمت دهان و  دندان انجام شــد، اين برنامه سه 

قسمت دارد كه شامل آموزش و پيشگيرى، درمان و پژوهش است.

بازديده سر زده فرماندار كبودراهنگ
 از اداره برق شهرستان

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: فرماندار كبودراهنگ به صورت 
سرزده از توزيع برق شهرستان كبودراهنگ سركشي كرد و به صورت 

مستقيم در جريان روند خدمات رساني به مردم قرار گرفت.
حجت ا... مهدوي در اين بازديد با تأكيد بر ضرورت تسريع در رسيدگي 
به مشكالت مردم بيان كرد: پاسخگويي مناسب به مطالبات بر حق مردم 
و رفع مشكالت آنان يكي از مهمترين سياست ها و جهت گيري دولت 
تدبير و اميد است.مهدوى اظهار داشت: اين نوع عملكرد باعث كاهش 
فاصله مردم و مســئوالن شــده و در بهبود روند امور و اجرايي شدن 
برنامه ها نيز موثر خواهد بود.وي در ادامه با اشــاره به ارزش خدمت به 
مردم در آموزه هاي ديني، آن را يكي از شاخص هاي مهم و اولويت دار 
دولــت دوازدهم عنوان و از عملكرد مديرتي توزيع برق شهرســتان و 

پرسنل خدوم و زحمتكش قدرداني كرد.
مديــر توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ نيز گزارشــي از عملكرد 9 
ماهــه ارائه كرد و در ادامه فرمانــدار از واحدهاي مختلف توزيع برق 

كبودراهنگ بازديد به عمل آورد.

ايران اسالمى الگوى دنياست
 در مراسمى ياد و خاطره 2 شهيد گمنام و 90 شهيد سرافراز بخش 

شيرين سو گرامى داشته شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،فرمانده عملياتى سپاه قدس گيالن 
در يادواره شــهداى شيرين سو با اشــاره به اينكه، ما دنبال اسالم ناب 
محمدى هستيم، گفت : امروز نبايد اشتباه كنيم دشمنان پشت مرز هاى ما 
و دنبال ضعيف كردن اين انقالب هستند و در همه صحنه ها جنگ را با 
ما آغاز كرده اند.محمد على حق بين افزود : مشكالت اقتصادى كنونى 
ايران، جنگى است كه دشمنان از خيلى وقت پيش برنامه ريزى كرده اند 
و با تضعيف اقتصاد مى خواهند ما الگوى ديگر كشور هاى آزادى خواه 

نباشيم، اما بايد بدانند كه ايران الگوى دنياست.
وى با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقالب، گفت : رژيم صهيونيستى 
25 سال آينده را نخواهند ديد، در حاليكه ما 40 سالگى انقالب را جشن 
مى گيريم و با دستاورد هاى انقالب هم اكنون در همه روستا ها امكانات 
الزم را داريم.فرمانده عملياتى ســپاه قدس گيالن امنيت كنونى ايران را 
مديون تدبير رهبرى و خون شهداى مدافع دانست. گفتنى است ، بخش 

شيرين سو 246 جانباز هم تقديم انقالب كرده است.

اجراى طرح آبخيزدارى در 3 روستاى فامنين 
 پروژه بيولوژيك طرح هاى آبخيزدارى شهرستان فامنين در روستاهاى 

گل خندان، چپق لو و مرغ آباد در حال اجرا است. 
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين 
طرح ها با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد و 400 ميليون تومان از محل صندوق 
توســعه ملى در حال اجراست.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  
اسفنديار خزايى با بيان اينكه فامنين باالترين رقم طرح هاى آبخيزدارى 
را در سطح استان دارد، افزود: با توجه به اينكه اين شهرستان جزو مناطق 
محروم به شمار مى رود، تخفيف براى طرح هاى آبخيزدارى نيز پيش بينى 
شده است.خزايى با اشاره به اينكه طرح هاى آبخيزدارى مديريت جامع 
حوزه آبخيز است، بيان كرد: اين طرح ها شامل جلوگيرى از حريق در 
مراتع، ساخت بند هاى مالتى، خشكى چين، كپه كارى و ذخيره نزوالت 
در حوزه، عمليات قرق، تســهيل گرى و آموزش ترويج و مستندسازى 
براى ارائه به نهاد هاى نظارتى مى شود.وى با تأكيد بر اينكه كار ويژه اى 
در حال انجام اســت كه طى دهه هاى گذشته شاهد آن نبوديم، تصريح 
كرد: كار اجرايى آن آغاز شــده و اكنون از 45 درصد پيشرفت فيزيكى 

برخوردار است.
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اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي شاهين سيدان  فرزند داود  به شماره 
ملي 3950141529 رشته شيمى كاربردى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9513135004  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

خبرنگار  كمالوند-  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيام: چندين ســال اســت سيستم 
زباله هاى  دفن  غيراستاندارد  و  غيربهداشتى 
عفونى شهر نهاوند از دغدغه هاى حل نشده 
مسئوالن و مطالبات كشاورزان و شهروندان 
نهاوندى اســت كه اين زباله ها در اطراف 
محل زندگى آنها با روش هاى غير استاندارد 

دفن مى شود.
در كارگروه مديريت پســماند شهرســتان 
هفته گذشــته براى اين اقدام 10روز مهلت 
اعالم شــد حاال 2 روز باقى مانده ،اما هنوز 
دستگاهى گزارشــى از اجراى اين مصوبه 

نداده است. 
رئيــس محيط زيســت شهرســتان نهاوند 
مى گويد: بر اســاس آمار، دفن روزانه بيش 
از 90 تن زباله خانگــى و غير خانگى در 
اين محــدوده و منطقه انجام مى شــود و 
30 تن از اين زباله مربوط به روســتاهاى 
بخش مركــزى و 60 تن مربوط به شــهر 
نهاوند است كه در اين مكان رها مى شوند 
، و هيچ كدام از اســتانداردهاى الزم براى 
دفــع زباله در اين روند رعايت نمى شــود 
و ســوزاندن و دفن غيراصولــى روزانه يا 
هفتگــى زباله ها در طبيعت، عالوه بر اينكه 
فضاى شهرى و روستايى را آلوده مى كند، 
باعث برهــم زدن تعادل زيســت محيطى 

منطقه نيز مى شود. 
عباس نجارى درباره محل دفن زباله هاى 
نهاوند كه به نوعى رها مى شــوند، تصريح 
مى كند: محل در ســطحى بلند با شــيب 
تندى قرار دارد و بايد به روش ترانشــه 
با شــيب مناســب و كف ايزوله كار دفن 
انجام گيرد كه متأســفانه به دليل رعايت 
نكردن اصول، شــيرابه زباله هاى انبوه در 
خاك منطقه نفوذ مى كند و باعث آلودگى 
زمين هاى كشــاورزى، آب هاى سطحى و 
چشمه ها مى شود. ازاين رو است كه باغ ها 
و اراضى كشــاورزى روستاهاى كوهانى، 
جهان آباد ،گرجيو، كفتر حله و شــاطرآباد 

قرارگرفته اند.  آلودگى  درخطر 
نجارى اظهــار مى كند: اين مــكان هم به 
شــهر نهاوند ، دانشگاه آزاد و چند روستاى 
هم جوار نزديك اســت كه وجــود روزانه 
حدود 500 كيلو زباله عفونى و بيمارستانى 
كه به شيوه نامناســب جمع آورى و در اين 
منطقه دفن مى شوند هشدار و تهديد جدى 
براى محيط زيست ، مردم و اهالى روستاهاى 

اين منطقه است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت نهاوند 
بيان مى كند: باوجود هشــدارها و برگزارى 
جلسات مديريت پسماند باهدف ساماندهى 
شاهد  متأسفانه  خانگى،  كشهاى  فاضالب 
تخليه فاضالب شــهرى در مسير جادههاى 
اصلى و روستايى و حتى رودخانهها، اراضى 

كشاورزى و باغات هستيم. 
 ورود همه متوليان, ضروريست

نجارى بــا تأكيد بر اينكه محيط زيســت 
به تنهايــى از عهــده رفــع ايــن معضل 
وادارات  نهادهــا  افزايد:  مــى  برنمى آيد، 

مرتبط ديگر همچون شــهردارى، شوراى 
اســالمى شهر، شــبكه بهداشت و درمان، 
آب و فاضالب شــهرى و پليس راهنمايى 
و رانندگــى نيز بايــد در اين زمينه تالش 
و  زيســت محيطى  مشــكالت  زيرا  كنند، 
مى شــود  آغاز  آنجايى  از  مردم  نارضايتى 
كه تانكرهاى حمل كننده فاضالب به دليل 
عدم تعيين مكان مناســب و اهرم قانونى 
براى تخليه فاضالب از سوى متوليان امر، 
اقدام به تخليــه فاضالب در هر مكانى از 

شهر و حاشيه شهر مى كنند. 
وى تأكيــد مى كند: 9 دســتگاه خودرو در 
شهرســتان در اين رابطه فعاليت مى كنند و 
على رغم تذكرات قبلــى 6 نفر از رانندگان 
فاضالب كشهــاى خانگــى را به مراجع 
قضايــى معرفــى و طبق قانــون جريمه و 
محكوم شده اند ولى به داليل مختلف هنوز 
مجبور به تخليه فاضالب خودروهاى خود 
در محل تصفيه خانه فاضالب در شــهرك 

صنعتى نشده اند، و سليقه اى عمل مى كنند.

 واردات ساالنه 5 هزار تن زباله از 
عراق به نهاوند

نهاوند  محيط زيست  حفاظت  اداره  رئيس 
مى افزايــد: شــركت بازيافــت نهاوند به 
دليل تأمين نشدن پســماند به عنوان مواد 
اوليه شــركت خود براى فعاليت، ساالنه 
حدود 5 هزار تن زباله از كشور عراق به 
شهرستان وارد مى كند اين در حالى است 
كه اگر شهردارى هاى شهرهاى چهارگانه 
شهرهاى  محيط  پسماند  نهاوند  شهرستان 
خــود را جمع آورى و پاك ســازى كنند 
ضمن تأمين مواد اوليه شــركت بازيافت 
و  ســاماندهى  در  بســزايى  نقش  نهاوند 
شهرســتان  پســماند  و  زباله  جمع آورى 
ايفــا كرده انــد . اين در حالى اســت كه 
بــا توجه به اثــرات و پيامدهاى منفى كه 
اين موضوع براى نهاونــد دارد مى تواند 
يك هشــدار براى متوليان امر باشــد كه 
اولويت را به ساماندهى وضعيت پسماند 

بدهند. شهرستان 

2روز تا پايان التيماتوم ساماندهى دفن زباله هاى شهرى

روزانه 90 تن زباله در نهاوند
 دفن مي شود

 اســدآباد در سطح اســتان همدان 
بيشــترين مراجعه كننده بــه اين نهاد 
مقدس كميته امداد امام خمينى(ره) را 
دارد كه نبود اشــتغال پايدار در منطقه 
يكى از مهمترين داليل اين امر است . 
مديــر كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) 
شهرســتان اســدآباد بــا بيــان ايــن 
ــنا  ــا ايس ــو ب ــت و گ ــب در گف مطل
ــه  ــته كميت ــال گذش ــرد: س ــار ك اظه
آمــار  باالتريــن  اســدآباد  امــداد 
بيــن  در  را  مراجعه كننــدگان 
كميته هــاى امــداد ســطح كشــور را 
دارا بــوده كــه ايــن امــر موجــب شــده 
ــه  40 درصــد از ســهميه اســتانى كميت

امــداد در بحــث مســاعدت دولــت بــه 
ــب تبصــره  ــى در قال ــاى حمايت نهاده
ــن شهرســتان  ــه اي 14 در ســالجارى ب

اختصــاص يابــد . 
محمد نايبى صفا افزود:كميته امداد اسدآباد 
داراى 4 هــزار خانــوار مددجو در قالب 
10 هزار نفر جمعيت بوده كه قرار اســت 
با مساعدت هايى كه دولت در سالجارى 
در قالــب  تبصره 14 به نهادهاى حمايتى 
داشــته در ســال 97 تعداد 1400 خانوار 
به خانوارهاى كميته امداد اين شهرستان 
اضافه شوند كه تاكنون 400 خانوار اين امر 

محقق شده است . 
نايبــى صفــا در بحــث اشــتغال نيز 

تصريح كرد: امســال 12 ميليارد تومان 
وام اشــتغال به كميته امداد اســدآباد 
تخصيص داده شــد كــه از اين ميزان 
تسهيالت تخصيص داده شده افزون بر 
6 ميليارد تومان مربوط به وام اشــتغال 

روستايى بوده است . 
وى با بيان اينكه كميته امداد اســدآباد 
داراى 120 بيمــار صعب العالج و 120 
سالمند داراى مشكل است، خاطرنشان 
كرد: بــه اين تعــداد افراد عــالوه بر 
مستمرى ماهيانه مبلغ 120 هزار تومان 
به بيماران صعب العــالج و 100 هزار 
تومان به ســالمندان به صورت ماهانه 

مساعدت مى شود .

رابط پارلمانى 
سيستم قضايى 
استان ايجاد 
شود

 نمايندگان مالير خواســتار تشــكيل 
جلســه اى مشترك با حضور اتاق اصناف 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بــا ورود مجمع نمايندگان به منظور اتخاذ 
تدابير بهتر براى اعمال نظارت ها و كنترل 

گرانى ها در بازار شدند. 
نماينــده مالير و دبير مجمــع نمايندگان 
اســتان همدان با بيان اين مطلب  موضوع 
ســوء نظارت ها بر بــازار را نگران كننده 

عنوان كرد.
حجت االســالم احد آزاديخواه گفت : در 
سفر استانى مجمع نمايندگان همدان طى 
جلساتى با مديران كل تعدادى از دستگاه 
هاى اجرايى استان، مسائل و مشكالت در 

حوزه هاى مختلف بررسى شد. 
به گزارش ايســنا ،آزاديخــواه ،قاچاق دام 
مولد از استان همدان را يك معضل جدى 
و حــل اين مشــكل را نيازمند يك تدبير 
جدى دانســت و افزود: در اين جلســه 
پيشنهاد داديم به منظور بررسى و پيگيرى 
بهتر موانع و مشكالت حوزه قضايى يك 
رابط پارلمانى در سيســتم قضايى استان 

ايجاد شود. 
موضــوع  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
موادمخــدر در اســتان بــه معضــل جــدى 
ــه  ــن مطالب ــدت گرفت ــده و ش ــل ش تبدي
ــد  ــل آن نيازمن ــا و ح ــواده ه ــرى خان گ

ــت.  ــدى اس ــر ج تدبي
اين نماينده خانه ملت ادامه داد: همچنين 
در ادامه ســفر اســتانى مجمع نمايندگان 
همدان نشست مشتركى كه با معاون وزير 
اطالعات و مديركل اطالعات استان برگزار 
و موضوعات مختلف امنيتى و كالن استان 

در اين حوزه مطرح شد. 
در ادامــه ديگــر نماينــده مــردم ماليــر در 
مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان اينكــه 

بــا حضــور مديــران كل توزيــع بــرق، آب 
و فاضــالب و آبفــاى روســتايى نشســت 
مجمــع نماينــدگان اســتان بــا هــدف 
ــه  ــاى مربوط بررســى مشــكالت حوزه ه
ــهم  ــه س ــه ب ــت: توج ــد، گف ــزار ش برگ
ــه  ــتان در اليح ــتاهاى اس ــهرها و روس ش
بودجــه 98 كل كشــور از جملــه دغدغــه 
ــئوالن  ــوى مس ــده از س ــرح ش ــاى ط ه
ــود .  اجرايــى حاضــر در ايــن نشســت ب
محمــد كاظمى افــزود: برلــزوم تالش 
مضاعف براى خدمت به مردم به ويژه در 
مناطق روســتايى تأكيد و نگاه نمايندگان 
اســتان بــه اليحــه بودجه ســال 98 را 
رويكردى كارشناسى و معطوف به اولويت 
هــاى كنونى بخش هاى مختلف اســتان 

توصيف كرد. 
وى يادآورشــد: بهســازى و نوســازى 
بخــش هــاى فرســوده شــبكه بــرق 
ــد  ــر تســريع در فرآين ــد ب رســانى و تاكي
اتصــال آب ســد كالن بــه شــبكه آب 
ــرح  ــوارد ط ــر م ــر از ديگ ــرب مالي ش

ــود. ــه ب ــن جلس ــده در اي ش

تعريض راه و اجراي 
خط انتقال فاضالب مسير 
گردشگري امامزاده محسن

 حسين افشاري، سرپرست فرمانداري 
همدان از طــرح تعريــض معبر و خط 
انتقال فاضالب روستاهاي مسير امامزاده 
محســن بازديد كرد.در ايــن بازديد كه 
بــا حضور مديران كل شــركتهاي آب و 
فاضالب روستايي و راهداري و حمل و 
نقل جاده اي انجام شد، اجراي طرحهاي 
مذكور و برخي از هماهنگي هاي الزم در 
پذيرفت.همكاري  انجــام  خصوص  اين 
دهياري ها و شوراهاي اسالمي روستاهاي 
اين مسير و جلب مشاركت مالكان اراضي 
و امالكي كه نياز به تعريض داشــت در 

پيشبرد اين طرح بسيار موثر بوده است .
در ادامه اين بازديد چگونگي اتصال خط 
انتقال فاضالب اين روســتاها به كلكتور 
اصلــي فاضالب در شــهر مريانج مورد 
بررســي قرار گرفت كه مقرر شد نسبت 
به تهيه طرح و پيشــنهاد اجرايي در اين 

خصوص اقدام الزم بعمل آيد.

تونلى براى تاراج آثار تاريخى
 فرمانــده يــگان حفاظــت ميــراث فرهنگــى اســتان همــدان، از كشــف 

تونــل 60 متــرى بــراى جســتجو و حفــارى اشــياء تاريخــى خبــر داد. 
محمدرضــا حاجى عزيزى گفت: در پيگيــرى خبرى مبنى بر حفارى غير 
مجاز، در يكى از روســتاهاى شهرستان رزن، عوامل يگان حفاظت پس از 
رصد اطالعاتى و اطمينان از صحت خبر، براى  برخورد با متهمان وارد عمل 
شــدند. وى ادامه داد: در اين خصوص با أخذ مجوز قضايى و با همكارى 
عوامل نيروى انتظامى، اقدام به بازرسى منزل مظنون كرديم كه در پاركينگ 

وى، حفارى به عمق 3 متر مشاهده و متهمان دستگير شدند. 
وى در گفت و گو با ايســنا، تشريح كرد: انتهاى اين گودال، تونلى به طول، 
حدود 60 متر به ســمت يك اثر ثبتى كه حدود 300 متر با پاركينگ  متهم 
فاصله داشت، حفر شده، كه انتهاى آن به صورت حرفه اى سيم كشى نورى 

و روشنايى نصب شده بود كه در اين رابطه 3 نفر دستگير شدند. 
ــا  ــه ب ــر در رابط ــته 9 نف ــه گذش ــى دو هفت ــزود: ط ــزى اف ــى عزي حاج
حفــارى غيرمجــاز و قاچــاق اشــياء تاريخــى و فلزيــاب دســتگير شــدند. 
وى در ادامه فعاليت هاى اين يگان  ذكر كرد: در بازرسى ازمنزل شخصى در 
اسدآباد نيز 3 قلم اشياء تاريخى از جمله يك قطعه مربوط به هزاره اول پيش 

از ميالد كشف گرديد   .  
وى يادآور شد: در ســه عمليات جداگانه نيز در همدان، مالير و اسدآباد ، 
7 نفر در حين حفارى غيرمجاز دســتگير و يك دستگاه فلزياب نيز كشف 

و ضبط گرديد .

نامه روز
 چنــدى پيش براى گرفتــن داروها كه پزشــك برايم تجويز 
كرده بود به يكى از داروخانه هاى ســطح شهر مراجعه كردم. پس 
از تحويل داروهــا و مراجعه به منزل با حــدود 100 عدد قرص 
مسكن ژلوفن در داروهاى خود روبرو شدم .همين امر تعجب مرا 
برانگيخت و باعث شد براى دانستن علت تجويز اين تعداد قرص 

مسكن با پزشك معالج خود تماس برقرار كنم.
خانــم دكتر نيز از اين تعداد قرص در داروهاى من ، اظهار تعجب 

كرد و گفت همين چيزى امكان ندارد .
وقتى نســخه را دوباره مطالعه كردم ، متوجه شدم پزشك براى من 

قرص كلسيم تجويز كرده كه در داروهاى من وجود ندارد.
پس از مراجعه دوباره به مطب، پزشك معالج نيز با بررسى دوباره 
نسخه اعالم كرد متصدى داروخانه به جاى 100 عدد قرص كلسيم 

،100 عدد قرص ژلوفن به من داده است.
اما متصدى داروخانه شــبانه روزى مذكور در قبال اين خطاى رخ 
داده بســيار برخورد زشــت و زننده از خود بروز داد تا جايى كه 
رئيس داروخانه مجبور به مداخله شــد و به جاى وى عذرخواهى 
كرد و درخواســت كرد اين قصور به اتحاديه گزارش داده نشود و 

داروخانه سعى مى كند ديگر اين مسئله تكرار نشود.
اين مســأله را با اينكه تمام فكر من را به خود مشــغول كرده كنار 
گذاشــتم و از شــكايت منصرف شــدم ،اما امروز با همان صحنه 
تكرارى كه براى خودم اتفاق افتاده بود در همان داروخانه شــبانه 

روزى مواجه شدم.
متوجه شــدم اين مسأله  چيزى نيست كه  بتوان  راحتى از كنار آن 

گذشت زيرا با سالمت و جان انسانها در ارتباط است .
اميدواريم  نظارت در اين زمينه بيشــتر شــود  تا كمتر شاهد بروز 

چنين اتفاقاتى باشيم. 

اسدآبـاد اشتغـال پايـدار مي خواهد

هيأت مديره موسسه 

دعوت از اعضاء موسسه آينده 
نگران ژرف انديش هگمتانه

جهت حضور در مجمع عمومى عادى با دستور جلسه
 1- استماع گزارش هيأت مديره 2- استماع گزارش 
  96/12/28 به  منتهى  ترازنامه  تصويب   -3 بازرس 
4- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره 
حضور  و  البدل   على  و  اصلى  بازرسان  انتخاب   -5
در مجمع عمومى فوق العاده با دستور جلسه تمديد 
مدت فعاليت موسسه در مورخ 97/11/13 روز شنبه 
شهيد  خيابان  همدان-  آدرس :  به   12 ساعت  راس 
زمانى- كوچه شكوه- مجتمع صالح واحد 1 حضور 

بهم رسانيد.

به شماره ثبت 595 با شناسه ملى 14004355721 
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اليحه CFT به مجمع تشخيص رفت
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بر مصوبه قبلى خود در اليحه 
الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى مقابله 
با تامين مالى تروريســم (CFT) اصرار كردنــد و آن را به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلســه علنى ديروز مجلس به 
بررسى اليحه الحاق دولت جمهورى اســالمى ايران به كنوانسيون 
بين المللى مقابله با تامين مالى تروريســم (CFT) اعاده شــده از 
سوى شوراى نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلى خود اصرار كردند.
مجلســى ها اليحه CFT را با 117 راى موافق ، 62 راى مخالف و 
2 راى ممتنــع از 197 نماينده حاضر به مجمع تشــخيص مصلحت 

نظام ارجاع دادند.
مســعود پزشــكيان نايب رئيس اول مجلس كه رياست ساعاتى از 
جلسه علنى مجلس را بر عهده داشت ضمن قرائت ماده واحده اين 
اليحه گفت:به دليل آن كه كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس بر نظر قبلى خود اصرار دارد اين اليحه براى بررســى بيشتر 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مى شود
عباسعلى كدخدايى قائم مقام دبير شوراى نگهبان پيش از اين در نامه 
اى به على الريجانى رئيس مجلس اعالم كرد كه در جلســه 28 آذر 
97 شوراى نگهبان اصالحات اليحه الحاق دولت جمهورى اسالمى 
ايران به كنوانســيون بين المللى مقابله با تامين مالى تروريسم مورد 
بررسى قرار گرفت كه همچنان اكثر مغايرت هاى اين مصوبه با شرع 

و قانون اساسى برطرف نشده است.
ــه  ــان ب ــد يــك نظــر قبلــى شــوراى نگهب ــادآور شــد: در بن وى ي
ــاير  ــى س ــه فعل ــد 4 مصوب ــابق، بن ــد 3 س ــا بن ــراد، مبني ــز اي ج

ــى اســت. ــود باق ــوت خ ــه ق ــد ب ــن بن ــرادات اي اي
كدخدايــى تصريــح كــرد: همچنيــن ســاير ايــرادات قبلــى شــوراى 
نگهبــان بــه جــز ايــرادات 2 و 3 نظريــه ســابق، كمــاكان بــه قــوت 

خــود باقــى اســت.
ايــن ايــرادات شــوراى نگهبــان در كميســيون امنيــت ملــى 
ــا حضــور مســئوالن ذيربــط مــورد  وسياســت خارجــى مجلــس ب
ــه  ــر مصوب ــن كميســيون ب ــا اعضــاى اي ــرار گرفــت ام بررســى ق
قبلــى مجلــس اصــرار كردنــد و آن را بــراى رســيدگى نهايــى بــه 

ــد. ــاع دادن ــس ارج صحــن مجل
ــى و  ــت مل ــيون امني ــر كميس ــد نظ ــا تايي ــم ب ــا ه ــى ه مجلس
سياســت خارجــى بــر مصوبــه قبلــى خــود اصــرار كردنــد و ايــن 
ــخيص  ــع تش ــه مجم ــى ب ــرى نهاي ــم گي ــراى تصمي ــه را ب اليح

ــد. ــاع دادن ــام ارج ــت نظ مصلح

متخلفين مشمول قانون بازنشستگى 
به دستگاه قضا معرفى مى شوند

 اجراى اين قانون از طرف معاونت نظارت مجلس پيگيرى مى شود، 
احكام مربوط به اين موضوع را در كميســيون تدوين آيين نامه داخلى 
مجلس را استخراج كرده ايم و به كميسيون اجتماعى ارائه شده است تا 

اين كميسيون از دستگاه هاى مختلف اجراى قانون را بخواهد.
به گــزارش ايرنا ، معاون نظارت مجلس شــوراى اســالمى اظهار 
داشــت: كميســيون اجتماعى و معاونت نظارت در اين خصوص 
پيگيرى مى كنند تا ميزان اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشســتگان 
مشــخص شــود، اكنون ارزيابى دقيقى از ميزان اجــرا اين قانون را 

نداريم.
غالمرضا اســدالهى اعالم كرد: خطاب حكــم قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان به همه دستگاه هاى دولتى است و بايد دستگاه ها ميزان 

عملكرد خود به قانون را اعالم كنند.
وى ادامــه داد: پايش اجراى اين قانون نيز بر عهده معاونت نظارت 
مجلس اســت كه اكنون اين پايش اجرا به صورت مستقيم صورت 
مى گيرد از طرف ديگر، كميسيون اجتماعى مجلس نيز پيگير اجراى 
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان از سوى دستگاه هاى دولتى است.

**فسلفه قانون منع بكارگيرى بازنشستگان بركنار كردن 
افراد در سمت هاى همتراز است

وى با بيان اين كه فلســفه قانــون منع بكارگيرى بازنشســتگان و 
اصالحاتــش، آن بود كه همترازى ها حذف شــود، ادامه داد: در اين 
قانون به صراحت افرادى كه از شــمول بازنشستگى معاف شده اند 
يا بازنشســتگانى كه مى توانند ادامه خدمت بدهند را مشخص كرده 

است.
وى تاكيد كرد: قانون منع بكارگيرى بازنشستگان جديد اجرا شده و 

متخلفين از اين پس به دستگاه قضا معرفى مى شوند.

از دولت انتظار داشتيم كه در بودجه 98 
معيشت مردم را شفاف ببيند

 از دولت انتظار داشتيم كه معيشت مردم را در بودجه سال 1398
شفاف ببيند، دوستان گفتند شفاف ديده نشده است. ما بايد معيشت 

مردم را در سال 1398 مديريت كنيم.
به گزارش ايسنا، عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل 90 مجلس اظهار 
كرد: دشمن تمام تيرهايش را شليك كرده است و تنها راهى كه دارد 
معيشت مردم است. دشــمن امروز با تمام قدرت در اين رابطه كار 
مى كند. ما از دولت انتظار داشــتيم در بودجه 1398 معيشــت مردم 
را شــفاف ببيند. همكاران گفتند كه معيشت مردم ديده نشده است. 
امروز مجلس شــوراى اســالمى در معرض يك آزمايش بزرگ در 

رابطه با معيشت مردم است.
امير خجســته ادامه داد: ما بايد معيشــت مردم را در ســال 1398

مديريت كنيم. ممكن است بپرسند از كجا و با كدام منابع؟ همان طور 
كه در مورد فرار مالياتى به اندازه مالياتى كه مى گيريم منابع داريم و 
همان  طور كه در عوارض گمركى فرار عوارضى داريم، مى توان اين 

منابع را تامين كرد، شركت هاى دولتى يكى از آنهاست.

رفتار آمريكا نسبت به خبرنگار پرس تى 
وى نمونه سياست ورزى دروغين آنهاست

 رئيس مجلس شوراى اسالمى رفتار سبوعانه رژيم آمريكا درباره 
خبرنگار پرس تى وى را نمونه سياست ورزى دروغين آنها در صحنه 

بين المللى دانست.
به گزارش ايرنا، «على الريجانى» در ابتداى جلســه مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: رفتار ســبوعانه رژيم آمريكا نسبت به خبرنگار پرس 
تى وى و برخورد غير قانونى با اين خبرنگار نشانگر آن است كه آنها 
حقوق بشــر را براى ديگران مى سرايند و خود به سبك دولت هاى 

پيروشان در برخورد با خاشقچى ملتزم هستند.
وى اظهار داشت: اگر حوادث بسيار ضعيف تر از سنخ آنچه در آمريكا 
نســبت به اين خبرنگار يا در فرانسه در تظاهر كنندگان رخ داده بود 
در ايران رخ مى داد كوس دفاع از حقوق بشــر آنان گوش عالميان را 
كر مى كرد، اين نمونه ديگرى از سياســت ورزى دروغين در صحنه 
بين المللى است كه خشونت حكمرانى خود را در لفافه الفاظ فريب 

كارانه مخفى مى كند.
رئيس مجلس در ادامه به ســقوط هواپيماى بوئينگ 707 اشاره كرد و 
گفت: اين حادثه كه در جهت خدمت به همنوعان رخ داد، ســوزناك 

و متاثر كننده بود.
الريجانى اين حادثه را به همه خانواده هاى داغدار تســليت گفت و 
از كميســيون عمران مجلس خواست رسيدگى به اين حادثه و علت 
ســقوط را به طور جدى دنبال كند و براى پيشگيرى از تكرار چنين 

حوادثى پيشنهادات الزم را با دستگاه هاى اجرايى پيگيرى كند.

اليحه پالرمو به كميسيون هاى مجمع 
تشخيص ارجاع شد

 اليحــه پالرمــو براى رفع برخــى ابهامات به كميســيون هاى 
تخصصــى سياســى امنيتى و حقوقــى قضايى مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام ارجاع شــده است و تصويب اين اليحه در مجموع 

به مصلحت كشور است.
به گزارش ايرنا، اليحه پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد 
بحث و بررســى قرار گرفت كه در اين نشســت لعيا جنيدى معاون 
حقوقى رئيس جمهورى، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه، على 
الريجانى رئيس مجلس شوراى اســالمى و اللهيار ملكشاهى رئيس 
كميســيون حقوقى قضايى مجلس هم حضور داشــتند. براساس اين 
گزارش اعضاى مجمع در نهايت به جمع بندى نرســيدند و مصوبه 

خاصى در اين زمينه نداشتند.
لعيا جنيدى معاون حقوقى رئيس جمهورى اظهارداشــت: اين اليحه 
به دليل بحــث هايى كه مطرح و ابهاماتى كه از ســوى برخى اعضا 
ايجاد شد، براى بررسى بيشتر به كميسيون هاى تخصصى خود مجمع 
يعنى كميسيون هاى سياسى - امنيتى و حقوقى - قضايى ارجاع داده 

شده است.
به گفته وى، قرار شد اين كميسيون هاى تخصصى گزارش خود را تا 
هفته آينده ارائه كنند و اليحه پالرمو شنبه آينده دوباره در صحن مجمع 

تشخيص مصلحت نظام بررسى شود.
معاون حقوقى رئيس جمهورى گفت: براى همين بررســى اليحه در 
دستور كار مجمع تشــخيص مصلحت نظام قرار گرفت و كميسيون 

هاى تخصصى مجمع هم آن را رسيدگى مى كنند.
جنيــدى تصريح كرد: تصويــب اليحه پالرمو، هــم اصالح و بهبود 
بانكدارى خودمان و هم برقرارى ارتباط با بانكدارى بين المللى را به 
همراه دارد و ما به برقرارى ارتباط با بانكدارى بين المللى نياز داريم.

دولت براى پيوســتن به اين كنوانسيون كه از لوايح چهارگانه مرتبط 
با FATF اســت، اليحه اى را تقديم مجلس شوراى اسالمى كرد كه 
به تصويب نمايندگان رســيد اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن 
اصلى، در ســال 96 مورد ايراد شــوراى نگهبان قرار گرفت و در 20 
خرداد 97 بارديگر در مجلس بررسى و نمايندگان با 136 رأى موافق، 
89 راى مخالــف و 11 راى ممتنــع از مجموع 256 نماينده حاضر با 

اصالح آن موافقت كردند.

دستگاه ها از رايزنى هاى دوباره براى 
تغيير بودجه اجتناب كنند

 با توجــه به تاكيــد رئيس  جمهــورى، از تمامى ســازمان ها و 
وزارتخانه ها درخواست داريم كه به دليل كار كارشناسى كه انجام شده 

است از رايزنى هاى دوباره براى تغيير بودجه اجتناب كنند.
به گزارش ايرنا ، معاون امور مجلس رياست جمهورى افزود: بودجه 

98 انقباضى خواهد بود.
حســينعلى اميــرى ادامه داد: ايــن بودجه به گونه اى تهيه شــده كه 
رهنمودهاى مقام معظم رهبرى نيز در آن لحاظ شده است و با توجه به 
تاكيد رئيس جمهورى، از تمامى سازمان ها و وزارتخانه ها درخواست 
داريم كه به دليل كار كارشناســى كه انجام شده است از رايزنى هاى 

دوباره براى تغيير بودجه اجتناب كنند.
وى اعالم كرد: ثبات بهاى حامــل هاى انرژى، هماهنگى اقدامات و 
ظرفيت هاى اجرايى كشــور، اهتمام بــه انضباط مالى و اصالح نظام 
ادارى در جهت كارايى دولت در بودجه 98، توانمندسازى و بهره ورى 
شــركت هاى دولتى، تجهيز منابع غيرنفتى با توجــه به بودجه نفتى، 
ساماندهى طرح هاى تملك و دارايى، بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد 
كه ضرورت اليحه بودجه اســت بخشى از ويژگى هايى بودجه سال 

98 است.
اميرى در بيان ديگر ويژگى هاى بودجه ســال 98، حمايت از معيشت 
عمومى، حمايت از توليد و اشتغال، افزايش پايدارى بودجه، رشد 13
درصدى طرح هاى عمرانى، افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان، 
تاميــن عدالت اجتماعى، بهبــود تراز مالياتى، برقــرارى يارانه براى 
خانوارهاى نيازمند، استمرار طرح تحول سالمت، مقابله با فقر مطلق، 

حفظ مشاغل موجود را برشمرد.

طرح «استانى شدن انتخابات» 
سه شنبه در صحن مجلس بررسى مى شود

 طرح استانى شدن انتخابات روز سه شنبه در دستور كار صحن علنى مجلس 
قرار خواهد گرفت.

ــى گفــت:  ــوراها و سياســت داخل ــس كميســيون ش ــر، رئي ــزارش مه ــه گ ب
ــد و  ــاپ ش ــروز چ ــرح دي ــن ط ــورد اي ــوراها در م ــيون ش ــزارش كميس گ
ــد،  ــه دهن ــود را ارائ ــنهادات خ ــد پيش ــاعت فرصــت دارن ــدگان 48 س نماين
لــذا روز سه شــنبه بررســى ايــن طــرح در دســتور كار صحــن علنــى مجلــس 

ــرار خواهــد گرفــت. ق
محمد جواد كوليوند گفت: همه سياست هاى ابالغى انتخابات ماده به ماده مورد 
بررســى قرار گرفت، برخى مغايرت هاى اين طرح با سياست ها برطرف شد و 
برخى ايرادات نيز وجود دارد كه با ايراد شوراى نگهبان حل و فصل خواهد شد.

ايرادات شوراى نگهبان به اليحه حفاظت از خاك 
رفع شد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ايرادات شوراى نگهبان بر اليحه حفاظت از 
خاك را رفع كردند.به گزارش مهر، در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى، بررسى 
گزارش كميسيون كشاورزى در مورد رفع ايرادات شوراى نگهبان به اليحه حفاظت 
از خاك در دستور كار قرار گرفت.كميسيون كشاورزى در ماده سه و مصوبه قبلى 
مجلس اصرار كرد؛ بر اساس اين ماده هر گونه بهره بردارى از خاك بايد با رعايت 
معيارها و شاخص هاى فنى بهره بردارى پايدار از خاك انجام پذيرد.در ماده 6 نيز 
كميسيون كشاورزى در مصوبه قبلى مجلس اصرار ورزيد بر اساس اين ماده، وزارت 
كشــاورزى موظف است با همكارى سازمان نقشه بردارى كشور ظرف مدت پنج 
سال براى خاك هاى زراعى و باغى، نقشه هاى خاك، پهن بندى خاك كشور از نظر 
سطح ماده عالى و طبقه بندى اراضى را در مقياس حداقل يك، 25 هزارم تهيه كند.

طرح «سهميه بندى بنزين» اعالم وصول شد
 هيأت رئيسه مجلس شوراى اســالمى در جلسه علنى ديروز طرح سهميه 

بندى بنزين را اعالم وصول كرد.
ــوراى  ــس ش ــروز مجل ــى دي ــه علن ــه جلس ــر در ادام ــزارش مه ــه گ ب
ــالم  ــه را اع ــرح و اليح ــدادى ط ــس تع ــه مجل ــأت رئيس ــالمى هي اس

ــرد. ــول ك وص
بــر ايــن اســاس طــرح استفســاريه جــز 4 بنــد «ب» تبصــره دو قانــون تأميــن 
اجتماعــى، طــرح ســهميه بنــدى بنزيــن، طــرح استفســاريه بنــد «ب» مــاده 
ــالمى  ــورى اس ــن جمه ــه بي ــه موافقتنام ــعه و اليح ــم توس ــون پنج 159 قان
ايــران و هنــد بــه منظــور اجتنــاب از اخــذ ماليــات مضاعــف و جلوگيــرى از 

فــرار مالياتــى در مــورد مالياتهــاى بــر درآمــد اعــالم وصــول شــد.

 چهار دوره اســت كه اعتبارنامه هيچ 
يك از منتخبان مردم در مجلس شوراى 
اسالمى رد نشده است. هرچند تا به حال 
اعتبارنامه ها  دربــاره  مختلفى  بحث هاى 
همه  نهايــت،  در  امــا  شــده،  مطرح 
اعتبارنامهها با اكثريت آراى بهارستانىها 

خاتمه يافت.
با وجود كشــمشهاى زيادى كه در هر 
براى  اسالمى  شــوراى  مجلس  از  دوره 
تأييد اعتبارنامه نمايندگان به وجود آمده،
اما با اين حال از مجلس اول تا ششم، 18
اعتبارنامه رد شد، اما از مجالس هفتم تا 
دهم، اعتبارنامه هيچ نمايندهاى رد نشده 

است.
 اعتبارنامه چيست؟

بر اســاس ماده 65 تا 74 آييننامه داخلى 
مجلس شــوراى اســالمى، وزارت كشور 
بايد بعد از برگزارى هــر دوره انتخابات، 
بــراى هر منتخــب يــك اعتبارنامه صادر 
كند. ايــن اعتبارنامه به اين عنوان اســت 
كه صالحيــت نماينده به صــورت قانونى 
تأييد شده اســت. به همين منظور، شعب 
15 گانهاى براى بررسى اعتبارنامه منتخبان 
در مجلس شوراى اسالمى تشكيل مىشود 
و به مداركى كه در شــوراى نگهبان مورد 
بررســى قرار نگرفته يا پس از انتخابات به 
همچنين  مىشــود.  رسيدگى  آمده،  دست 
هريك از نمايندگان هم كــه به اعتبارنامه 
ديگرى معترض باشــند، بايد ظرف مدت 
ســه روز اعتراض خود را به شعب مذكور 
اعالم كند. اين شــعب نيز رأى را به هيأت 
رئيســه مجلس تقديم مىكننــد و پس از 
قرائــت گــزارش شــعب در مجلس، اگر 
همچنان نمايندگان بر اعتراض خود اصرار 
بورزند، اين اعتبارنامه به كميسيون تحقيق 
ارجاع مىشــود و وى نيز فرصت دارد از 
خود دفاع كند. اما تــا زمانى كه اعتبارنامه 
نماينده تصويب نشده باشد، حق دادن رأى 

در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.
 دوره هفتم؛ يك نفر مقابل 18 نفر

به گزارش ايرنــا از دوره اول مجلس اول 
شوراى اسالمى تا دوره ششم،  در مجموع 
18 اعتبارنامه رد شده است. از دوره هفتم 
به بعد اعتبارنامه هيچ منتخبى رد نشــد، اما 
در هــر يك از اين دوره ها درباره برخى از 
اعتبارنامه ها تشــكيك هايى مطرح مى شد، 
ولى ســرانجامى جز تأييد اعتبارنامه وجود 

نداشته است.
در دوره هفتــم مجلس، فاطمه آليا، نماينده 
مــردم تهــران اعتبارنامه رضــا عبداللهى، 
منتخب مردم ماه نشــان را مــورد اعتراض 
قرار داد. پــس از آن، عبداللهى در اقدامى 
بىســابقه، نســبت به اعتبارنامــه 18 نفر 
از نماينــدگان از جملــه غالمعلــى حداد 

عــادل، احمد توكلى، حســن غفورى فرد، 
محمدرضــا باهنــر، شــهاب الدين صدر، 
حميدرضا كاتوزيان، ســيد رضــا اكرمى، 
فاطمه آليا، فاطمه رهبر، غالمرضا مصباحى 
مقدم، حســين نجابت، الياس نادران، الله 
عليرضا  كوچــك زاده،  مهــدى  افتخارى، 
صفايى،  طيبه  زارعــى،  على اصغر  زاكانى، 
پرويز ســرورى و حســين فدايى آشتيانى 
اعتراض كرد. در نهايت طرفين از اعتراض 
بــه اعتبارنامهها انصراف دادنــد و ماجرا 

خاتمه يافت.
 دوره هشــتم مجلس شــوراى 

اسالمى
اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادى 
نماينده ملكان بازداشــت و يك هفته بعد 
با قرار وثيقه 150 ميليون تومانى آزاد شــد. 
هرچند خدادادى پس از آزادى اعالم كرد 
كه به سفارش حراســت مجلس به دادگاه 
مراجعه كــرده و به خاطر پذيرفته نشــدن 
وثيقه اش يك هفته بازداشــت شده است، 
اما بــا برگزارى مجلس هشــتم، تصويب 
اعتبارنامه او به مشكل برخورد. فاطمه آليا 
اعتبارنامه او را مــورد اعتراض قرار داد و 
از همين رو، شــعبه 13 بررسى اعتبارنامه 
نمايندگان به رياســت روحا... حســينيان 
اعتبارنامه او را رد كرد و دليل آن را «مسائل 

اخالقى» عنوان كرد.
 دوره نهم مجلس شوراى اسالمى

در اين دوره از مجلس شــوراى اسالمى، 
اعتبارنامــه 11 نفــر از منتخبــان مجلس 
شوراى اسالمى به مشــكل برخورد. ابتدا 
احمد توكلى، نماينده وقــت به اعتبارنامه 
على عليپور، منتخب جــوان مردم مباركه، 
سيد مهدى موسوىنژاد، منتخب دشتستان، 
حبيــب برومند، منتخــب پارس آباد و بيله 
سوار و فتح ا... حسينى، منتخب قصرشيرين 
و ســرپل ذهاب اعتراض كرد. البته الياس 

نادران نيز او را در اعتــراض به اعتبارنامه 
عليپور و موسوىنژاد همراهى كرد. عليپور 
هــم در يك اقــدام متقابل بــه اعتبارنامه 
توكلى، نادران و 23 نماينده ديگر اعتراض 
كرد.عليپــور متهم بــه محكوميت جزايى 
9 ماهه براى ســرقت چــك و جعل چهار 
عنــوان تحصيلى در دادگاه بود كه اتهامات 
او از سوى دادگاه تجديدنظر هم تأييد شده 
بود. شــعبه 13 نيز به اين استناد اعتبارنامه 
او را رد كــرد، اما كميســيون تحقيق آن را 
تأييد كرد و عليپــور بعد از آنكه اعتراض 
خود بــه اعتبارنامــه 23 نماينــده را پس 
گرفت، در دفاع از خــود گفت كه جزاى 
او به جريمه نقدى تبديل شــده است. در 
نهايــت اعتبارنامه او بــا 150 رأى موافق 

تصويب شد.
اعتبارنامــه حبيــب برومند، موســوىنژاد 
و فتحا... حســينى هم كه از ســوى احمد 
توكلى مورد اعتراض قــرار گرفته بود در 
جلســه غيرعلنى تصويب شد. اما به گفته 
توكلى، اعتبارنامه حبيب برومند در مجلس 

چهارم هم رد شده بود.
با اين وجــود، مهدى موســوىنژاد، على 
عليپور و فتح ا...حســينى بــه رد اعتبارنامه 
توكلــى مصر بودنــد و مىگفتند اعتراض 
توكلى وجهه آن ها را در حوزه انتخابيه شان 
خدشه دار كرده است. بنابراين، موسوى نژاد 
روى تحصيــل توكلــى در انگليــس بــا 
همراهى خانــواده، بورســيه و ارز دولتى 
دست گذاشــت. اما حسين نجابت و على 
دفاع  توكلى  از  رئيس مجلــس  الريجانى، 
كردند و بعد از گذاشــت يك ماه از آغاز 
به كار مجلس نهم و بــا 204 رأى موافق، 

اعتبارنامه توكلى تصويب شد.
 دوره دهم مجلس شوراى اسالمى
اظهارات نــادر قاضىپــور، نماينده مردم 
اروميه دردسرى براى تصويب اعتبارنامه اش 

در مجلس دهم شــد. بعد از انتخابات سال 
94 فيلم سخنرانى از او منتشر شد كه گفته 
بود:«مجلس جاى زنان نيست، جاى مردان 
است. بفرستيد سرشان بال بياورند آبرويتان 
بــرود» او همچنيــن اظهار كــرده بود كه 
مجلس جاى سوســولبازى نيست. مرد به 
مجلس بفرستيد، حداقل كارى نتواند بكند، 

آن يكى كار را مىتواند بكند.
اظهارات ضد زن قاضــى پور واكنشهاى 
گســتردهاى را در برداشت و حتى كمپينى 
در جهت رد اعتبارنامه او تشكيل شد. زهرا 
نژادبهرام، دبير وقت شــوراى اطالع رسانى 
معاونــت امور زنــان و خانواده رياســت 
جمهــورى در واكنــش به اظهــارات او 
گفت: آقاى قاضى پور بايــد رد اعتبارنامه 
شــود. وقتى ايشــان تفكرش بر اين است 
كه به نيمى از جمعيــت ايران توهين كند، 
بايد منتظر پاســخ باشد، و پاسخش هم رد 
اعتبارنامه اســت. با اين حــال، به گزارش 
ايســنا شــعبه يك اعالم كرد كه اعتبارنامه 
قاضى پور بــا اتفاق آرا ( نــه اكثريت آرا) 

تصويب شد.
بعــد از انتخابات ميــان دوره مجلس دهم، 
چهار نفر از نمايندگان نسبت به اعتبارنامه 
اصفهان  مــردم  منتخــب  كامران  حســن 
اعتراضاتــى داشــتند و در نهايت موافقت 
خود را بــا تأييد اعتبارنامه او اعالم كردند. 
اما عبدالرضا هاشــم زايى در صحن علنى 
مجلــس در مخالفت با اعتبارنامه حســن 
كامــران گفت كه من به صالحيت ايشــان 

اعتراضى ندارم.
اما چرا اعتبارنامه هيچ نمايندهاى از مجلس 
هفتم تا دهم رد نشــده است؟ آيا قانون و 
آيين نامه مجلس ايراد دارد يا كدخدامنشى 
و رودربايســتى نمايندگان بــه تاييد همه 
اعتبارنامه ها انجاميده؟ اين موضوعى است 
كه در آينده به پاسخ آن پرداخته مى شود.

 رؤساى قوا هر ســال در بودجه ساالنه 
براى كمك به اشــخاص حقيقى و حقوقى 
اعتبارى را دريافــت مى كنند كه اين ميزان 
در ســال 98 در مورد رئيس مجلس روند 
كاهشى داشــته اما در مورد رئيس جمهور 

تغييرى نكرده است.
احمد اميرآبادى نماينده مردم قم در مجلس 
و عضو هيأت رئيسه خانه ملت در گفت وگو 
با خبرگزارى فارس، گفت: رؤساى قوا هر 
ســال در بودجه ســاالنه بــراى كمك به 
اشــخاص حقيقى و حقوقــى اعتبارى را 
دريافت مى كنند كه اين ميزان در سال 98 در 
مورد رئيس مجلس روند كاهشى داشته اما 

در مورد رئيس جمهور تغييرى نكرده است.
وى افزود: در بودجه ســال 98 اعتبارى كه 
براى كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى در 
اختيار رئيس جمهور قرار گرفته 70 ميليارد 
تومان اســت كه اين ميزان در سال 97 هم 
به همين ميزان بود و در اليحه بودجه سال 
آينده بدون تغيير مانده اســت اما در مورد 
رئيس مجلــس اعتبار 41 ميليــاردى وى 
براى كمك به اشــخاص حقيقى و حقوقى 
در اليحــه بودجه 98 ســى و يك ميليارد 
تومان كاهــش پيدا كرده و براى اين منظور 
در بودجه 98 ده ميليارد تومان براى رئيس 

مجلس در نظر گرفته شده است.

عضو هيأت رئيسه مجلس گفت كه در سال 
96 از 41 ميليارد تومــان اعتبارى كه براى 
كمك رئيس مجلس به اشــخاق حقيقى و 
حقوقى در بودجه در نظر گرفته شــده بود 
تنها 9 ميليــارد و 500 ميليون تومان آن در 

اختيار رئيس مجلس قرار گرفت.
عالوه  كرد:  خاطرنشان  همچنين  اميرآبادى 
بر رؤساى قوا تعداد ديگرى از شخصيت ها 
نيــز اعتباراتى را از بودجــه براى كمك به 
اشخاص حقيقى و حقوقى دريافت مى كنند 
كه از جمله آنها مى توان به معاون پارلمانى 
رئيس جمهور، وزير دادگســترى و سازمان 
برنامه بودجه كل كشــور اشاره كرد. بر اين 

اساس معاون پارلمانى رئيس جمهور كه براى 
كمك به اشخاص حقيقى و حقوقى 3 و نيم 
ميليــارد تومان اعتبــار دريافت مى كرده در 
اليحه بودجه سال 98 با 500 ميليون تومان 
كاهــش، 3 ميليارد تومان اعتبار براى كمك 
اين معاون رئيس جمهور به اشخاص حقيقى 

و حقوقى در نظر گرفته شده است.
وى در پايان گفت: همچنين سازمان برنامه 
و بودجــه نيز پيش از اين بــراى كمك به 
اشخاص حقيقى و حقوقى 7 ميليارد تومان 
اعتبار دريافت مى كرده كه در بودجه سال 98
اين اعتبار با كاهش 2 ميلياردى به 5 ميليارد 

تومان رسيده است.

بودجه رؤساى قوا براى كمك به اشخاص در سال 98

اداره دستگاه هاى 
دولتى قاعده دارد و 
كار شخصى نيست

 با اين وجود اداره دســتگاههاى دولتى 
قاعده دارد و موضوع شخصى نيست اين كه 
شــما مديرانى در دستگاه هاى زيرمجموعه 
خود گذاشته ايد كه تنها بله قربان گو باشند 

قابل قبول نيست.
به گزارش ايســنا، نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: اين اقدام 
خالف قاعده و قانون صورت گرفته است. 
البته در دوران وزارت شما تغييرات مديريتى 
بارها رخ داد و باعث بركنارى مديران قبلى 
شد. به طورى كه مديرى سه ماه بعد از روى 

كار آمدن بدون دليل بركنار شد.
حجت االســالم احمد ســالك مدعى شد: 

شاگرد جوان شــما در اقدامى بى سابقه در 
روز تعطيل بــدون رعايت قانون، مقررات، 
اساســنامه و اطالع ســهام داران شــركت 
نفت ســتاره خليج فارس از جمله شهردار 
اقدام عــزل مديرعامل اين شــركت كرده 
اســت. اقدامى خالف قانون كه به صورت 
غيرمعقول انجام شــده و منجر به بركنارى 
مديرى شــد كه تنها ســه ماه از روى كار 
آمدنش مى گذرد به طورى كه رســانه ها از 

آن به عنوان كودتــا ياد مى كنند. آقاى وزير 
چرا تا قبل از تحريم ها و با وجود حدود 24

ميليون ليتر بنزين توسط شركت نفت ستاره 
خليج فارس، بنزين به كشور وارد شد و اين 
باعث تحميل هزينه هايى به كشور شد . شما 
هرازگاهى مى گوييد كه فاز سوم پااليشگاه 
خليج فارس تكميل شود اما خبرى نيست، 
از آن ســو مديرعامل اين شــركت بعد از 

سه ماه بركنار مى شود.

بررسي اعتبارنامه نمايندگان از مجلس هفتم تا دهم بدون مردودى

اعتبارنامه هاي بدون مردودي



C M

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

دوشنبه  1 بهمن ماه 1397  شماره 3393 

5

اليحه ناقص 
سالمت روان 
در مجلس خاك 
مى خورد
 در همه اسناد باالدستى به طور مستقيم يا 
ضمنى بر حق سالمت روان مردم تاكيد شده 
اما اين امر در حد سياســتگذارى باقيمانده 
اســت. هنوز قانون جامعى، براى سالمت 
روان مــردم نداريم و حتــى اليحه ناقص 
سالمت روان نيز سالهاست در مجلس خاك 

مى خورد. 
حقوقدان و مدرس دانشــگاه گفت: اخيرا 
سعيد نمكى، سرپرســت وزارت بهداشت 
گفته اســت كه ســالمت روان مردم مورد 
غفلــت قرار گرفته و امــروزه  افزايش آمار 
منازعــات، خودكشــى، افســردگى، روان 
پريشــى، طالق و درگيرى ها به علت نبود 

سالمت روان در كشور است. 
وى همچنين تصريح كرده است بزرگترين 
 معضل ســالمت در كشــور اختالالت و 

بيمارى هاى روانى است. 
فاطمه عزيزمحمــدى؛ در گفت و گو ايرنا 
از منظر حقوقى به واكاوى حق بر سالمت 
روان پرداخــت و اظهار داشــت: در اصل 
29 قانون اساســى، نياز به تامين اجتماعى، 
خدمات بهداشتى و درمانى حق همگانى در 
نظر گرفته شده است كه مستقيما به موضوع 

حق بر سالمت اشاره دارد و اين مساله اعم 
از بهداشت جسمى و روانى است.

وى ادامه داد: در منشــور حقوق شهروندى 
حق حيات، سالمت و كيفيت زندگى براى 
همه شــهروندان در ماده يك تا 6 تصريح 
شد ه است همچنين در اسناد بين المللى نيز 
به حق سالمت تاكيد شده است و بر اساس 
تعريف سازمان بهداشت جهانى، منظور از 
آن سالمت، ابعاد جسمى، روانى و اجتماعى 

است.
عزيزمحمدى افزود: مقام معظم رهبرى در 
بند سوم سياست هاى كلى نظام سالمت نيز 
به ارتقاى ســالمت روانى جامعه با ترويج 
سبك زندگى اسالمى- ايرانى، تحكيم بنيان 
خانــواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگى 
فــردى و اجتماعى، ترويــج آموزش هاى 
اخالقــى و معنوى و ارتقاء شــاخص هاى 

سالمت روانى تاكيد داشته اند.
اين حقوقدان يادآور شــد: اليحه سالمت 

روان از سال 84 در هيأت دولت مطرح بوده 
است. ابتدا اين اليحه 110 ماده داشت اما با 
تغييرات بسيار و اعمال سليقه غيركارشناسى 
به 22 ماده ناقص كاهش يافت كه همچنان 
در مجلس خاك مى خورد و وضعيت آن در 
هاله اى از ابهام است و جامعه حقوقدانان و 
روانشناسان نسبت به آن مدتهاست موضع 

سكوت را اتخاذ كرده اند.
عزيزمحمدى خاطرنشــان كرد: در اين 22

ماده، بحث ســالمت روان بيماران مزمن و 
روانى مطرح شده است و به فرايند دادرسى 
و مطالبات قضايى آنها در نظام حقوقى اشاره 

دارد.
اين پژوهشــگر حقوق عمومى اضافه كرد: 
از نظر كارشناســى، اميدوارم كه اين اليحه 
در مجلس شــوراى اسالمى تصويب نشود 
و در صورتى كه تصويب شــود هم عنوان 
آن تغيير كند زيرا توقع ما از قانون سالمت 
روان اين است كه قانون جامعى براى ارتقا 

و بهبود سالمت روان همه شهروندان باشد 
نه اينكه فقط به ابعاد محدودى از ســالمت 

روان توجه شود.
وى گفت: يكى ديگر از ايرادهاى اين اليحه 
اين اســت كه در اليحه پيشنهادى سالمت 
روان، نگاه پزشــكى بر رويكرد اجتماعى 
غلبه دارد و نقش روانشناســان و مددكاران 
در ارتقاى ســالمت روان لحاظ نشده بلكه 

محوريت با روانپزشكان است.
عزيزمحمدى افزود: موازى كارى در حوزه 
سالمت روان بســيار زياد است و سازمان 
نظام روانشناســى كه مى تواند به نوعى در 
زمينه ســالمت روان نقش موثرى داشــته 
باشد، خودش آسيب پذير است و بسيارى از 
اقدامات و خدمات سالمت روان به صورت 
مشابه و موازى از سوى وزارت بهداشت و 

سازمان بهزيستى ارائه مى شود.
وى يادآور شد: زمينه بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى و بسيارى از مشكالت خانوادگى 
يا محيط هاى كارى و اجتماعى ناشى از اين 
اســت كه افراد دچار افسردگى، اختالالت 
روانى، اضطراب ها، خشم و ساير مصاديق 

بيمارى هاى روانى هستند.
اين حقوقدان تصريح كــرد: اگر دولت در 
حوزه سالمت روان، نقش خود را به درستى 
ايفا كند، مى تواند بــه اهداف غايى خود از 
جمله عدالت و نظم عمومى نزديك شــود 
زيرا وقتى افراد داراى سالمت روانى مناسب 
باشــند، هم از نظر فردى امكان پيشــرفت 
و تعالــى دارند و هم براى جامعه رشــد و 

شكوفايى به ارمغان مى آورند.

مناسبت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

انتقال 1100 ميليارد از معوقات فرهنگيان به سال 98
 با 110 درصدى بودجه در رديف هاى آموزش و پرورش اســتان ها، 1100 ميليارد 
تومان از معوقات و كسرى بودجه ما به سال 98 منتقل مى شود.معاون توسعه مديريت 
و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش درباره رونــد پرداخت معوقات فرهنگيان در 
ســال جارى گفت: ما در حال حاضر با سازمان برنامه و بودجه در حال نهايى كردن 
سقف كلى تخصيص هاى رديف هاى بودجه بر اساس نيازهاى اجتناب ناپذير، نيازهاى 
ضرورى و اصلى هستيم.على الهيار تركمن در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: معوقات 
را از ســرجمع منابع بودجه اى سال98 پرداخت مى كنيم اما سال آينده نيز با پيش بينى 
هاى انجام شده با كسرى 5000 ميليارد تومانى روبرو مى شويم كه 4000 ميليارد تومان 

آن تامين و مجددا 1000 ميليارد تومان به سال99 منتقل مى شود.

بدهى سال 96 بيمه سالمت به داروخانه ها 
پرداخت شده است

  بدهى هاى سازمان بيمه سالمت به داروخانه ها مربوط به سال 96 در سراسر كشور 
پرداخت شده است.

مديركل روابط عمومى و امور بين الملل ســازمان بيمه سالمت گفت: با پرداختى هاى 
ســازمان بيمه سالمت به داروخانه ها در سال 97، پرداخت مطالبات در برخى استانها 

به شهريور و در برخى استان ها به مرداد ماه امسال مى رسد.
به گزارش ايســنا، محمد هاشمى در اين باره افزود: پرداخت مطالبات داروخانه هاى 
طرف قرارداد همواره در اولويت ســازمان بيمه ســالمت قرار داشته؛ به همين منظور 

تمامى تالش خود را براى پرداخت به موقع و منظم مطالبات به عمل آورده است. 

مشكل عمده اى درباره كمبود دارو نداريم
 مشــكل عمده اى درباره كمبود دارو و مــواد اوليه تهيه داروهاى توليد داخل تا 6 
ماهه اول سال آينده نداريم و تدابيرى انديشيده شده كه در 6 ماهه دوم سال آينده نيز 

مشكل چندانى وجود نداشته باشد.
بــه گــزارش ايرنــا، ســعيد نمكــى سرپرســت وزارت بهداشــت در توضيــح ايــن 
مطلــب گفــت: از كمبودهــاى دارويــى كشــور بــه صــورت روزانــه و لحظــه اى 
اطــالع دارم. بــا وجــود فشــارهاى ظالمانــه اى كــه دشــمنان مــا در قالــب تحريــم 
ــن  ــه كوچكتري ــم ك ــت مى كني ــه اى مديري ــه گون ــد، ب ــران وارد مى كنن ــه اي ب
ــود  ــاص وج ــادى و خ ــاران ع ــاز بيم ــورد ني ــن داروى م ــراى تأمي ــى ب نگران

نداشــته باشــد.

فاطمه(س) سرور زنان عالم
 داســتان شــهادت حضرت صديقه ى كبرى (س) در صدر اسالم 
عالوه بر مظلوميت طاقت فرساى حضرت داراى درس ها و پيام هاى 
حياتى و بسيار مهمى براى تاريخ اسالم و بشر تا ابد الدهر است؛ اينكه 
اســالم ، دين يگانه ى تمام و كمال توحيدى بايد به هر قيمتى با تمام 
اصل و وجودش تا قيام قيامت حفظ گردد درسى است كه حضرت زهرا 
(س) با اهداى جان خويش و فرزند شش ماهه ى خود اين را ثابت كرد 
.حضرت زهرا(س) در 20 جمادى الثانى بين 35 تا 45 عام الفيل پيش 
از هجرت در مكه مكرمه چشم به جهان گشود و در 13 جمادى االول 
يا 3 جمادى الثانى 11 هجرى قمرى در مدينه نداى حق را لبيك گفت و 
شعيان هر سال در ايام فاطميه، با برگزارى مجالس عزا، به سوگوارى مى 
پردازند .در روايات شيعه 2 تاريخ براى شهادت فاطمه زهرا(س) وجود 
دارد،ايام فاطميه اول از 13 تا 15 جمادى االول اســت و فاطميه دوم از 
ســوم تا پنجم جمادى الثانى است كه شيعيان به عزادارى براى شهادت 

حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسالم(ص) مى پردازند .
 زندگى حضرت زهرا(س)

حضــرت زهرا(س) در كودكى زير نظر پدر و مادرش رشــد يافت و 
جوانى ايشان مصادف با ترويج رســالت پيامبر اسالم(ص) براى نشر 
اسالم بود، بنا به نقلى، ايشان در محاصره شعب ابى طالب مادرش را از 
دســت داد و پس از هجرت به مدينه، در سال دوم هجرى با حضرت 
على بن ابى طالب(ع) ازدواج كرد .حضرت فاطمه(س) يكى از چهارده 
معصوم به شمار مى  آيد كه داراى مقام هاى ويژه معنوى مانند عصمت 
اســت، ايشــان همچنين از اهل بيت پيامبر(ص) و يكى از پنج تن آل 
عباست، براساس احاديث و روايات اهل سنت و شيعه، برخى آيه هاى 

قرآن كريم درباره حضرت فاطمه زهرا(س) است .
اســامى و كنيه: صّديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه و زهرا 
از جمله نام هاى مبارك حضرت فاطمه اســت و مهم ترين كنيه ايشان 
نيز امّ ابيها يعنى مادر پدرش، است .ازدواج حضرت: ازدواج حضرت 
فاطمه(س) و اميرمؤمنان حضرت على(ع) از مهم ترين اتفاق هاى تاريخ 
شيعه است كه ثمره اين پيوند مبارك و سراسر مملو از عشق و محبت، 
درخت گهربار امامت است. در تقويم رسمى ايران روز يكم ذى الحجه 

به عنوان تاريخ اين ازدواج تعيين شده است .
  فعاليت هاى اجتماعى و سياسى

از جمله نكات برجسته و مهمى كه در زندگى اين بانوى الهى همچون 
خورشيد مى درخشــد و مسير سعادت را براى رهپويان طريق بندگى 

روشن مى سازد،دفاع از حريم واليت و امامت است .
ايشــان در توصيف حضرت على(ع) مى فرمايند: او پيشــوايى الهى و 
ربانى است، تجسم نور و روشنايى است، مركز توجه تمامى موجودات 
و عارفان است، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوينده اى حق 

گو و هدايت گر و مركز و محور امامت و رهبريت است .
 حضرت زهرا و جايگاه علمى ايشان

اگر بخواهيم مقام علمى حضرت فاطمه(س) را درك كنيم شايسته است 
به گفتار او در خطبه فدكيه بنگريم آنجا كه اســتوارترين جمالت را در 
توحيد ذات اقدس ربوبى بر زبان جارى مى كند يا آن هنگام كه معرفت 
و بينش خود را نسبت به رسول اكرم(ص)آشكار مى سازد،خود سندى 

محكم بر اقيانوس بى كران علم اوست .
 احاديث و روايات در مورد حضرت فاطمه(س)

پيامبر اسالم(ص) در توصيف حضرت فاطمه مى فرمايند: فاطمه عليها 
السالم عزيزترين مردم در نزد من است. بى شك خداوند با خشم فاطمه 
به خشم مى آيد و با خشنودى او خشنود مى شود. هر كس فاطمه عليها 

السالم را زيارت كند، مانند اين است كه مرا زيارت كرده است .
امام صادق(ع) فرمودند: هر كس چهار ركعت نماز بخواند [هر 2 ركعت 
به يك ســالم] و در هر ركعت [پس از سوره حمد] پنجاه مرتبه سوره 

«قل هو اهللا احد» را بخواند، اين نماز، نماز فاطمه عليها السالم است .
 شهادت حضرت

رويداد هاى تلخ، شرايط ســخت بيمارى و دورى از پدر بيش از پيش 
شــرايط جســمى و وضعيت روحى حضرت زهرا (س) را دشوارتر 
مى كرد، اما حضرت فاطمه (س) با اينكه روز به روز پيكرش آب مى  شد، 

هيچ ِشكوه اى از بيمارى نداشت .
در هنگام يورش حاكمــان غاصب به خانه اش، حضرت زهرا (س) به 
گونه اى ميان درب و ديوار آسيب ديدند كه عالوه بر صدمه هاى سخت، 
جنين ايشان نيز سقط شــد و تازيانه هاى بيشمارى بر جان و روح او 
نشســت. همه اين رويدادهاى تلخ و دردناك حضرت زهرا (س) را به 

بستر بيمارى كشاند و به شهادت ايشان منجر شد .
 آثار برجاى مانده از حضرت

مصحف فاطمه، خطبه هاى «فدكيه» و «عيادت»، «حديث لوح فاطمه» و 
«دعاى نور» از آثار به جاى مانده از اين بانوى بزرگ اسالم مى باشد، در 
مورد نام حضرت فاطمه زهرا(س) در روايات آمده است: خداوند او را 
فاطمه ناميد چراكه او و دوستدارانش را از آتش جهنم قطع كرده است .  
*منبع: كتاب پيام ياس نبوى

هگمتانه: كاهش 8 درجه دما از شنبه 
 اينجور كه معلومه آخرش يخ مى زنيم!!

جام جم: نابرده هاي بي رنج بر سر گنج
 تا بوده همين بوده!!

اطالعات: دادستان هاي سراسر كشور مسئول نظارت بر بازار مصرف 
شدند 

 آخه چرا اينقدر سرشون رو شلوغ مى كنيد!!
سپهر غرب: نيشخند خطر به عابران پياده 

 حاال چرا نيشخند؟!
اصالحات: مسكن بي مهر 

 اينم آخر عاقبت مسكن ارزان!!
همشهري: واگذاري اموال مازاد دولت به مردم 

 جيب ما رو نزنن اموال مازادشون مال خودشون!!
هگمتانه: باشگاه ها مانع فعاليت ورزشكاران بدون بيمه شوند

 بهشون مى گم!! 
جام جم: فيلمساز از قفس پريد!

 بدون شرح!!
ابرار ورزشي: مساوي پربرخورد در فوتبال 

 احتماال مسابقه اخالق بوده!!
همدان پيام: ادامه كشمكشي در اتاق بازرگاني

 گيس و گيس كشى بوده!! 
ايلنا: حاكمان بايد با مردم هم نظر باشند

 اينجور بود كه دنيا خوب بود!!
خبر ورزشي: پنالتي هاي ايران را دزديدند 

 مهم اينه كه صدر نشين شديم!!
سپهر غرب: خبرنگاران رقيب مسئوالن نيستند

 البته هيچ دوستى هم با اونا ندارن!! 
ايرنا: دستگيري كالهبردار اينترنتي در مالير

 بدون شرح!! 

آتش نشانى همدان 3 گرفتار 
در آسانسور را نجات داد

 در مدت24 ســاعت نيروهاى آتش نشــانى همدان 3 گرفتار در 
آسانسور را نجات دادند.

رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: طبق اعالم مركز پيام و كنترل 
فرماندهى عمليات 2 عمليات اطفاى حريق و 6 عمليات امداد و نجات 

حاصل تالش آتش نشانان همدانى در 24 ساعت بوده است.
محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر اظهارداشت:  شهروندان 381 مرتبه 
با سامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد 8 مورد منجر به عمليات 
شده، 13 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرار شده، 80 تماس اشتباه 

بوده و متاسفانه 280 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
رئيس ســازمان آتش نشانى همدان گفت: عمليات انجام شده در اين 
مدت 2 مورد آتش ســوزى شامل حريق خودرو در ميدان عاشورا و 

ميرزاده عشقى بوده است.
بياناتى افزود: همچنين 6 مورد عمليات امداد و نجات شــامل 3 مورد 
نجات افراد محبوس شده در آسانسور در صدف، بهارستان و شهرك 
بهشــتى، 2 مورد مهار حيوانات در خيابان بوعلى و عمليات امداد و 
نجات در حادثه سقوط فرد در چاه در روستاى مهاجران توسط آتش 

نشانان به انجام رسيد.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان اضافه كرد: تعداد 5 نفر نجات يافته 

طى اين عمليات گزارش شده است.

دستگيرى 10 خرده فروش مواد مخدر
 در مالير

ــرده  ــتگيرى 10 خ ــر از دس ــتان مالي ــى شهرس ــده انتظام  فرمان
ــدر  ــواد مخ ــو م ــش از 4 كيل ــف بي ــدر و كش ــواد مخ ــروش م ف

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــى در اي صنعت
ــارزه  ــه گــزارش مهــر، داود علــى بخشــى گفــت: در راســتاى مب ب
ــا  ــا مقــام قضائــى و ب ــا فروشــندگان مــواد مخــدر و هماهنگــى ب ب
اجــراى 2 مرحلــه طــرح ضربتــى در نقــاط از پيــش تعييــن شــده، 
161 گــرم هروئيــن و 4 كيلــو و 400 گــرم مــواد مخــدر صنعتــى از 

نــوع گل كشــف شــد.
وى افــزود: در اجراى ايــن طرح، 10 توزيع كننده مــواد مخدر نيز 

دستگير و با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
ــا  ــه ب ــر گفــت: برخــورد قاطعان ــتان مالي ــى شهرس ــده انتظام فرمان
ــوده  ــر ب ــس مالي ــاى پلي ــت ه ــواد مخــدر از اولوي ــندگان م فروش
ــه كار  ــالش خــود را ب ــام ت ــدف، تم ــن ه ــق اي ــه منظــور تحق و ب

ــم بســت. خواهي

قانون حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد 
لغو شد

 مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى از لغو قانون «حذف نمره مردودى از معدل 
كارشناسى ارشد» خبر داد.

محمدرضا آهنچيان در گفتگو با مهر با اشــاره به لغو قانــون «حذف نمره مردودى از 
معدل كارشناسى ارشد» گفت: وقتى آيين نامه جديدى ابالغ مى شود، در آخرين بند آن، 
لغو آيين نامه هاى قبلى اعالم مى شــود.وى افزود: چون آيين نامه هاى قبلى ابالغ شده، 
بنابراين از تاريخ ابالغ آيين نامه جديد ديگر آيين نامه هاى قبلى اعتبارى ندارند و آيين 
نامه مذكور براى همان سالى بوده كه ابالغ شده، در ضمن چگونگى اجراى آن نيز تابع 
شــرايطى بوده است.  مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى يادآورشد: درباره اجراى 
بند مذكور آيين نامه قبلى نيز بايد بگويم، برخى دانشگاه ها «حذف نمره مردودى از معدل 
كارشناســى ارشد» را در شوراى آموزشــى تحصيالت تكميلى خود مطرح كردند ولى 

اين بند به دليل اعتراضى كه دانشجويان براساس عدالت آموزشى داشتند اجرايى نشد.

ارتباط ريفالكس معده و افزايش خطر سرطان هاى
 سر و گردن

 تحقيق جديد نشــان مى دهد مشــكل ريفالكس معده و ســوزش معده ريســك 
سرطان هاى سر و گردن را افزايش مى دهد.

به گزارش تبيان، محققان اذعان مى كنند احتمال اينكه هر فرد مبتال به سوزش معده مزمن 
به يكى از اين سرطان هاى نسبتا نادر مبتال شود همچنان بسيار كم است. اما مطالعه حدود 

28 هزار آمريكايى باال 65 سال اين ريسك باال را نشان داده است.
در مجموع محققان دريافتند ســابقه بيمارى ريفالكس معده يا سوزش معده با افزايش 
حدودا سه برابرى ابتال به سرطان حنجره، حدود 2.5 برابر احتمال ابتال به سرطان حلق 
(قسمت باال گلو)، دو برابر شدن ريسك سرطان لوزه، و 40 درصد افزايش ريسك ابتال 

به سرطان سينوس مرتبط است.
 به گفته محققان، ســرطان هاى سر و گردن ساالنه موجب مرگ بيش از 360 هزار فرد 

بزرگسال در سراسر دنيا مى شوند.

انجمن تغديه در مورد فروش شير خشك 
در سوپرماركت ها هشدار داد

 كودكانى كه با شير مادر تغذيه مى كنند، ضريب هوشى باالترى دارند اما اگر خانواده 
مجبور به استفاده از شيرخشك هستند از سوپرماركت ها تهيه نكنند، چون ممكن است 

قاچاق و غير استاندارد باشد و به نوزادشان آسيب بزند.
به گزارش ســالمت نيوز، رئيس انجمن علمى تغذيه با شير مادر ايران گفت: به لحاظ 
علمى در همه دنيا ثابت شــده شير مادر بهترين تعذيه براى نوزادان و كودكان به شمار 
مى رود. فريد ايمان زاده افزود: كودكانى كه از شــير مادر تغذيه مى كنند، 9 درجه ضريب 
هوشى بيشترى داشــته، در آينده وابستگى عاطفى و اخالقى بيشترى نسبت به والدين 

به ويژه مادر دارند.
رئيس انجمن علمى تغذيه با شــير مادر ايران ادامه داد: شــير مادر حاوى مواد دفاعى 
يا آنتى بادى اســت و سب مى شــود كودك يا دچار بيمارى نشود يا اگر شود شدت آن 

اندك باشد.

 با گــذر از 22 بهمــن 1396، انقالب 
اســالمى وارد چهلمين سال پيروزى خود 
شــد و هم اينك نيز با ورود به بهمن ماه، 
ماهى كه ياداور پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى اســت در چهل ســالگى انقالب 

اسالمى قرار گرفتيم.
عدد 40 در فرهنگ هــاى گوناگون حامل 
معانــى و مفاهيم پرارزشــى اســت و در 
سنت هاى الهى و اسالمى نيز در قالب هاى 
به خصوصى تبلور يافته است. بعثت پيامبر 
اعظم (ص) در چهل ســالگى، توقف 40

ميقات، اربعين  موســى در  حضرت  روزه 
شهادت حضرت اباعبدا... (ع)، سرگردانى 
چهل ســاله بنى اســرائيل و ... نشانه هاى 
متعددى هســتند كه نشان مى دهد عدد 40

در كالبد زمان، معنــاى ويژه اى دارد. طبعا 
كشف سر و بطن حقيقى اين معنا در توان 
و بضاعت نگارنده نيست و اصوال موضوع 

اين نوشتار نيست. 
آنچه اينجا محل تأمل اســت كه رســيدن 
انقالب اسالمى به چهلمين سال خود واجد 
معناى قابل مالحظه اى است. انقالبى كه با 
دســت هاى خالى امت و امام و با توكل به 
خــدا و اراده ايمانى رقم خورد و اگر نبود 
اين ايمان و اخالص در مســير، بى شــك 
انبوه عوامل مادى و دشــمنان تا به دندان 

مسلح بارها آن را از پاى درآورده بودند. 
گذر از اين مســير پرحادثه و سخت چهل 
ســاله كار آســانى نبود و به شكرانه امتداد 
اين مسير نورانى بايد در پيشگاه ذات بارى 

تعالى سر به سجده گاه سائيد. 
چنانچه روز 22 بهمــن را كه روز رهايى 
ملت ايــران از يوغ طاغوت اســت، نقطه 
عطف تاريخ معاصر ايران و آغازگر دوران 
جديــدى بدانيم، هر ســال انقالبى از 22

بهمن آغاز و به 22 بهمن ختم مى شود. 

از اين رو عيد اين ســال انقالبى، 22 بهمن 
اســت. اگر نيم نگاهى به فراز و فرودهاى 
اين 40 ســال بيفكنيم، روشــن است كه 
رسيدن و ديدن چهلمين سال انقالب خود 
يكــى از الطاف خفيه و جليه الهى اســت 
و بايد بــه حق آن را «عيــد چله انقالب» 

دانست.
 بى ترديــد كســى ادعا نمى كنــد انقالب 
اسالمى در طى اين 40 سال به همه اهداف 
و آرمان هاى خود به صورت تمام و كمال 
دست يافته، اما گام نهادن در اين مسير الهى 
و پايمردى در طى طريق و در عين دستيابى 
بــه برخى رهاوردهاى بى نظير يا كم نظير، 
جاى بسى خوشــوقتى را فراهم مى آورد.  
در ميان عوامل دنيوى تداوم انقالب، نقش 
مردم بى بديل اســت و بايد حضور ملت 

ايران را عامل مبقيه انقالب دانست. 
پس پيروز اصلى اين مبارزه چهل ســاله، 

مردم هســتند و اگر كســى شايسته تقدير 
و تحسين باشــد، در درجه نخست همين 
مردم اســت. اكنون وظيفه مسئوالن و همه 
كســانى كه به انحاى مختلف بر سر سفره 
انقالب نشسته و يا به اين واسطه جايگاهى 
اجتماعى يافته اند، آن است كه در اين عيد 
چلــه انقالب، «عيدى» مــردم را پرداخت 

كنند. 
آنانكه مردم ايران را شناخته باشند، مى دانند 
كه اين ملت، چندان متوقع نيســتند و تنها 
توقع شــان از مسئوالن استمرار حركت در 
مسير انقالب اســالمى و عمل به وظايف 

محوله بر دوششان است.
 اكنــون بزرگ ترين عيدى مســئوالن در 
چهلميــن ســال انقــالب، «كار و تالش 
بى وقفه و جهادى براى حل مشــكالت 
واقعى مردم» اســت. تا چهلمين سالگرد 
يك  حدود  اســالمى،  انقــالب  پيروزى 

سال باقى اســت و اين يك سال فرصت 
مغتنمى اســت كه مســئوالن و متصديان 
ســازى هاى  جنجال  درمانى،  حرف  امر، 
ســازى هاى  دوقطبى  بيهــوده،  سياســى 
مطالبــات  گرفتــن  سردســت  كاذب، 
اقليت هاى قدرتمند سياسى و اقتصادى و 
تنبلى و بى عملى را رها كرده و به جهاد 
شبانه روزى براى حل مشكالت معيشتى 

و اقتصادى مردم بپردازند. 
سرفصل هاى مطالبات و گله مندى هاى مردم 
در اين حوزه مشخص اســت و نيازى به 
تكرار آنها نيز نيست. اگر همت و مديريت 
جهادى به ميدان عمــل آيد مى توانيم يك 
ســال بعد و در چهلمين ســالگرد انقالب 
اسالمى، عبور از بحران سوءمديريت و بى 
تدبيرى را جشن بگيريم. در غيراين صورت 
كفران نعمت كرده ايــم و مى دانيم كه «لَئِْن 

َكَفْرتُْم إَِنّ َعذابِى لََشِديٌد»

عيدى چله انقالب
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مديرعامل شركت گاز استان همدان خبرداد
افزايش 4 درصدى مصرف گاز در همدان

 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان از افزايش 4 درصدى مصرف گاز در 9 ماهه 
امســال خبرداد و گفت: در 9 ماهه امســال بيش از 2ميليارد و 486 ميليون و 158هزار 

مترمكعب گاز در استان همدان مصرف شده است.
عبدا... فياض بيان كرد: در 9 ماهه امســال در شهرهاى استان بيش از يك ميليارد و 948 
ميليون و 309هزار مترمكعب گاز مصرف شده است كه بيش از 474 ميليون و 680 هزار 

متر مكعب آن در بخش خانگى بوده است.

وى با بيان اينكه در 9 ماهه امسال بيش از 537 ميليون و 848 هزار مترمكعب در بخش 
روســتايى مصرف شده اســت، تصريح كرد: در بخش خانگى روستايى 251 ميليون و 

136هزار متر مكعب گاز در 9 ماهه امسال مصرف شده است.
فياض با اشــاره به اينكه در مجموع 725 ميليــون و 817 هزار مترمكعب گاز در بخش 
خانگى استان مصرف شده است، يادآورشد: همچنين در بخش صنعتى در 9 ماهه امسال 

بيش از 520 ميليون و 965 هزار مترمكعب گاز مصرف شده است.
وى  با تأكيد براينكه در 9 ماهه امســال بيش از يك ميليارد متر مكعب گاز در بخش 
 CNG نيروگاهى استان همدان مصرف شده است، عنوان كرد: در بخش جايگاه هاى
بيــش از 130 ميليــون و 103 هزار و233 مترمكعب گاز در 9 ماهه امســال مصرف 

شده است.
مديرعامل شركت گاز استان همدان بيان كرد: در بخش آموزش و پرورش نيز در 9 ماهه 

امسال 30 ميليون و 561 هزار مترمكعب گاز مصرف شده است.
وى يادآور شــد: در بخش عمومى نيز در 9 ماهه امسال بيش از 14 ميليون و 983 هزار 

مترمكعب گاز مصرف شده است.
 با بيان اينكه در آذر سال گذشته 290ميليون و 953 هزار و 334 مترمكعب گاز در استان 
همدان مصرف شده است، خاطرنشان كرد: در آذر ماه امسال بيش از 228 ميليون و 402 
هزار و 543 مترمكعب گاز در اســتان همدان مصرف شده كه نسبت به آذر سال گذشته 

27درصد كاهش داشته است.

كارآفريني

روايت يك زن كارآفرين نمونه روستايى
 از صفر تا نان رساندن به 30 خانوار

 روايت ســيده زينب سيدين كارآفرين نمونه زن روستايى از منطقه 
هچيرود چالوس است كه كارش را از صفر آغاز كرد و اكنون 30 نفر با 
او كار مى كنند. وى معتقد است: فرهنگ كار آفرينى اگر در جامعه جارى 

شود، در اقتصاد و اشتغال مشكل نخواهيم داشت.
اين كارآفرين نمونه كه در همايش تقدير از توليدكنندگان و كارآفرينان 
برتر كشور توسط وزير جهاد كشاورزى تقدير شد، كار بسته بندى انواع 
ســبزيجات و وسايل مورد نياز آشــپزخانه را به همراه گروهى از زنان 
خانه دار انجام مى دهد كه عالوه بر تســهيل كار خانوارهاى اين منطقه، 
درآمد خوبى هم دارد و 30 نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از كار 

وى بهره مند مى شوند. 
ســيده  زينب ســيدين در گفت وگو با فارس، گفت: هر هفته حدود 8 
تن انواع محصوالت غذايى و ســبزيجات مورد نياز در آشــپزخانه را 
بســته بندى كرده و به مكان هاى فروش عرضه مى كند. حدود 20 نفر 
به صورت مســتقيم و 10 نفر به صورت غيرمستقيم از اين اشتغالزايى 
وى بهره مند مى شــوند، در حقيقت اين كار باعث شده كه 30 خانوار 

از آن ارتزاق كنند. 
وى كه خانواده پنج نفره دارد، از عدم حمايت ها انتقاد كرد و گفت: هيچ 
حمايت مالى نشديم، فقط تنها كمكى كه ديديم توصيه هاى كارشناسان 
ترويــج بوده، همه چيز را از صفر آغاز كرديم و در يك فرايند طوالنى 

توانستيم موفق بشويم. 
خانم ســيدين در پاسخ به آنهايى كه مى گويند براى موفقيت در هر 
كارى نياز به حمايت اســت، گفت: انكار نمى كنم كه نياز به حمايت 
نيســت، اما بيشــتر از اينها همت و تالش افراد اســت و هر چقدر 
تالش و انگيزه فرد براى پيشــرفت بيشتر باشد، مى تواند بر موانع و 

مشكالت غلبه كند. 
وى گفت: اگر من به عنوان يك زن توانستم اين اشتغال را از صفر آغاز 
كــرده و 30 خانــوار را از آن بهره مند كنم، بنابراين خيلى از افراد ديگر 
مى توانند كارهاى بسيار مهمتر از اين را انجام دهند و توصيه مى كنم كه 

هيچ وقت نااميد نشوند.

صادرات محصوالت كشاورزى در همدان
 7 درصد افزايش يافت

 مدير توســعه بازرگانى جهاد كشــاورزى همدان گفت: صادرات 
محصوالت كشــاورزى از همدان در مدت زمان نه ماهه امســال 6/9 

درصد از نظر وزنى و 21 درصد از نظر ريالى افزايش داشته است.
مهــدى نجفيان با اشــاره به ميزان صادرات محصوالت كشــاورزى 
اســتان در مدت نه ماهه ســال 97 بيان كرد: 178ميليون و 600 هزار 
دالر، معادل 749 ميليارد و 900 ميليون تومان محصول كشــاورزى از 
مبادى مختلف اســتان صادر شده كه اين ميزان در مدت نه ماهه سال 
96نيز 191ميليون و 640هزار دالر، معادل 621 ميليارد تومان محصول 

كشاورزى از مبادى مختلف استان بوده است.
وى با اشاره به اينكه در اين مدت 213هزار و 201 تن كاال از همدان 
صادر شــده اســت بيان كرد: اين ميزان محصول شامل 80 قلم كاال 
بوده كه كاالهاى اصلى شامل فرآورده هاى لبنى، سيب زمينى، كشمش، 
محصوالت گلخانه اى، خيارشور، پوست و روده و غيره به كشورهاى 

اروپايى، حوزه خليج فارس و آسياى ميانه صادر شده است.
نجفيــان با بيان اينكه اين ميزان محصــوالت از گمرك همدان و 14

گلوگاه مركزى و مبادى حمل و نقل خارج از استان صادر شده است، 
به تســنيم گفت: محصوالت كشاورزى به كشورهاى ايتاليا، عراقريال 
تركيه، افغانســتان، امارات، روســيه، اوكراين، ارمنستان، ازبكستان و 

پاكستان صادر شده است.
مدير توسعه بازرگانى جهاد كشاورزى همدان اظهار داشت: صادرات 
از گمرك اســتان 43 قلــم كاال به وزن292 هزار تــن به ارزش 167
ميليــارد و 300 ميليون تومان و ارزش دالرى 39 ميليون و 800 هزار 

دالر بوده است.
نجفيان با اشاره به ميزان صادرات 29 قلم محصوالت خام كشاورزى 
از گمرك همدان گفت: محصوالت خام به ميزان 240هزار و 711 تن 
و به ارزش 131 ميليــارد و 500 ميليون تومان و ارزش دالرى 31,3

ميليون دالر صادر شده است.
وى بيــان كرد: در بخــش محصوالت تبديلى و كشــاورزى نيز 
14 نــوع محصول به وزن چهار هــزار و 530 تن و ارزش 35
ميليــارد و 800 ميليون تومــان و ارزش دالرى 8/5 ميليون دالر 

است. صادر شده 
مدير توســعه بازرگانى جهاد كشــاورزى همدان اعالم كرد: امسال 
شــرايط توليد گوجه گلخانه اى مرغوب در اســتان بسيار خوب بود 
و 1500 تن صادر شــد و قيمت باالى گوجه بعد از رسيدن محموله 

جيرفت در بازار همدان به تعادل مى رسد.
نجفيان عنوان كرد: صادرات محصوالت كشاورزى از همدان در مدت 
زمان نه ماهه امســال6,8 درصد از نظر دالرى كاهش و 6/9 درصد از 

نظر وزنى و 21 درصد از نظر ريالى افزايش داشته است.

از 580 واحد نانوايى همدان 
چند واحد تخلف دارند

 رئيــس اتحاديه نانوايان همدان با بيان اينكه مالك اندازه گيرى نان 
وزن چانه اســت گفت: تخلفات نانوايان از 580 واحد به حدود سه 

يا چهار واحد محدود مى شود كه دليل اكثر آن نيز ناآگاهانه است.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان بيان كرد: اندازه نان را نمى توان مالكى 

براى تغيير اندازه نان دانست چراكه به نوع نان توليدى بستگى دارد.
ابــوذر گل محمدى با بيان اينكه وزن چانه مالك اندازه نان اســت به 
فارس گفت: وزن نان نسبت به گذشته تغييرى نكرده است و هر روز 
گشت مشترك با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف 

همدان براى رصد بازار انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه ممكن اســت كه يك نانوايى تخلفى در حوزه 
كم فروشى انجام دهد تصريح كرد: اما تخلف همه گيرى در سطح شهر 

وجود ندارد و اغلب نانوايان شهر مقررات را رعايت مى كنند.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان ادامه داد: وزن چانه سنگك 400 گرم و 
بــراى نان لواش نيز بين 150 تا 160 گرم و براى بربرى نيز 330 گرم 

در نظر گرفته شده است.
وى با اشــاره به اينكه مردم مى توانند تخلفات را به سامانه 1000127

ارسال كنند خاطرنشان كرد: بازرسان در نخستين زمان ممكن به واحد 
صنفى مراجعه و تخلف را بررســى مى كننــد كه در صورت صحت 
آن فــرم تخلفات تكميل و به به اداره كل تعزيرات حكومتى ارســال 

مى شود.
گل محمدى با بيان اينكه بســيارى از تخلفات آگاهانه نيســت گفت: 
580 نانوايى در همدان وجود دارد و شايد تنها تخلفات به سه يا چهار 

واحد محدود شود.

تعاونى كاركنان دانشگاه آزاد اسالمى همدان

آگهـي مـزايده 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  كاركنان  تعـاونى  شركت 
با  خودرو  دستگاه  دو  دارد  نظر  در  همدان 
عمومى  مزايده  طريق  از  را  ذيل  مشخصات 

به فروش برساند .
عالقه مندان جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده 
 97/11/9 لغايت   97/11/2 تاريخ  از  مى توانند 
مى توانند در ايام هفته از يكشنبه تا پنج شنبه به 
امور ادارى تعاونى واقع در مجتمع دانشگاه آزاد 

همدان جنب بانك ملى مراجعه نمايند . 
سمند lx  مدل 1395 رنگ سفيد 

 برخي فعاالن اقتصادي اســتان همدان 
ابعاد جديدي از نارضايتي هاي خود در اتاق 
بازرگاني را رو مي كنند. 12 روز است كه از 
استعفاي دست جمعي اعضاي هيأت مديره 

اتاق مي گذرد.
اما ســابقه اين نارضايتي ها به 3/5 سال قبل 
برمي گردد. حدود 4 ســال قبــل برخي از 
اعضاي زبردســت را از تهــران به همدان 
دعوت كرده بودند تا تجربه شــيرين دوران 
ســكان داريش را استان همدان را دوباره در 
اتاق تجربه كنند. آنهــا پس از حدود 6 ماه 
از انتخــاب خود ابعــادي در مديريت اتاق 

مي يافتند كه به نارضايتي ها دامن مي زد.
برخي فعــاالن از همان زمان معترض نحوه 
مديريــت و برخي فعاليت هاي زبردســت 
مخصوصــاً در رابطه با ســفرهاي خارجي 
وي بودند تا آنجا كه در برخي جلسات اين 
موضوعات را با كنايه مطرح مي كردند. و در 
يك جلســه اي خطاب به زبردست مطرح 
شــده بود كه «دستاورد استان از سفرها چه 
بوده و اينكه اتاق را با اســتانداري اشــتباه 
گرفتــه اي و قصد مديريــت داري». اما اين 
موضوع با جديت و دنباله دار عنوان نمي شد 
و اگر هم برخي موارد گوشزد مي شد صرفًا 
از سوي تعداد محدودي بود و براي اعضاي 
هيأت مديره يا ملموس نشــده بود و آنها يا 
هنوز اميــدوار بودند كه اصالحاتي صورت 

بگيرد.
گذشــت تا اينكه حدود يكسال و نيم قبل 
يكي از اعضا در جمــع كوچكي از فعاالن 
اقتصادي مواردي كه امروز توسط همه اعضا 
مطرح مي شــود را عنوان كرد. او از شفاف 
نبودن امور مالي و نفــوذ يكي از كارمندان 
خانم در امــور اتــاق و تصميم گيري هاي 
ناراضي بود اما در پايان سخنانش تأكيد كرد 
كه فعًال قصد مطرح كردن يا رسانه اي كردن 

موضوع را ندارد.
نزديك به 1/5 سال است كه از اين موضوع 
مي گذرد اما هفته پيش همه اعضا ســكوت 
كرده بودند تــا اينكه در روز 19 دي ماه در 
جلســه اي بحث ها باال مي گيرد و استعفاي 
دســته جمعي رخ مي دهد و پس از 5 روز 
موضوع را رسانه اي مي كنند اعضاي مستعفي 
از موارد 29 گانه با رسانه ها صحبت كرده اند 
و تأكيد همه آنها اين اســت كه ســفرهاي 
خارجي، امور مالي و نحوه مديريت شفاف 
نيســت و همچنين خانمي در نقش دبير در 

تصميمات اتاق تأثيرگذار اســت كه حقش 
نيســت و رئيس اتاق بازرگاني هم از او به 
عنوان «خط قرمز»ش ياد كرده است. عالوه 
بر گفت وگوي اعضاي هيأت مديره مستعفي 
و تأييــد اين موارد ، برخي اعضاي اتاق هم 

بر آنها صحه مي گذارند.
برخي فعاالن اقتصادي اســتان اســناد غير 
رسمي و تأييد نشده از سوي اتاق در دست 
مي چرخانند كه نشــان مي دهد رئيس اتاق 
بازرگاني به همراه برخي كارمندان، سفرهاي 
خارجي از جمله روسيه را در پرونده خود 
دارند كه مــورد رضايت هيأت مديره نبوده 
است حتي در مواردي از سفرهايي همچون 
تركيه در شهريور ماه سال جاري ياد مي كنند 

و آن را غير ضروري مي دانند.
ســفر به آلمان، اتريش، غنا، روسيه، تركيه 
و عراق از جمله ســفرهايي اســت كه در 
اتــاق بازرگاني صورت گرفته اما طبق عيده 
برخي ها اين ســفرها صرفاً هزينه زا بوده و 

عايده اي براي استان نداشته است.
پرداخت هــاي  برخــي  و  ســفرها  ايــن 
غيرضــروري يا زيــاد از حد بــه تعدادي 
كارمندان از جمله مواردي هستند كه صداي 
فعاالن اقتصادي اســتان را درآورده است و 

آنها خواهان رسيدگي هستند.
اتاق  رئيس  زبردســت  اصغر  خــود  البته 
همدانــي  را  همــدان  اســتان  بازرگانــي 
جوســازي عليه او در روزهاي نزديك به 

انتخابات عنــوان مي كند و طبق گفته هاي 
خودش هيأت مديره عليه او برخاســته اند 
تا براي انتخابات اســفند ماه سال 97 مانع 

انتخابش شوند.
اگــر هر كــدام از اين حرف هــا و عقايد 
صحيــح باشــد و هيأت مديره درســت 
بگويند يا اينكه خير، حق با زبردست باشد 

در هر صورت چالشــي است كه در اتاق 
رخ داده اســت و بايد شفاف سازي بشود. 
ضرب المثــل قديمي مي گويد: «تا نباشــد 
چيزكي، مــردم نگويند چيزهــا» بنابراين 
آنچه كه مسلم اســت فعاالن اقتصادي و 
رئيس اتــاق بايد موضع را به ســرانجام 

برسانند و براي عموم شفاف سازي كنند.

سفرهاي خارجي دستاوردي براي استان دارد؟

فعاالن اقتصادي 
در انتظار شفاف سازي اتاق بازرگاني

 رئيــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان همدان با بيان اينكه انتظار 
داريم مباحــث بازار در اتــاق بازرگانى 
حضور پررنگ ترى داشته باشد، بيان كرد: 
واحدهاى صنفى نسبت به دريافت كارت 
عضويت اقــدام كنند چراكه حضور بازار 
در اتاق بازرگانى براى توســعه اقتصادى 

استان ضرورى است.
حميدرضــا متين با بيان اينكه در صورت 
ساكن ماندن در ســطح فعلى بازار دچار 
آسيب خواهد شد، افزود: شرايط استثنايى 
امروز كشــور باالخره پايــان مى يابد كه 
اگر در همين وضعيــت بمانيم به يكباره 
متوجه فاصله زياد خود تا سطح مطلوب 
خواهيم شــد.وى با بيــان اينكه تجار از 
طريق صرافى هــا مى توانند ارز مورد نياز 
بــراى واردات كاال را دريافــت كنند به 
فارس گفت: قيمت ارز در صرافى ها تنها 
يك هزار تومان با ارز نيمايى تفاوت دارد.

متين با اشــاره به اينكه مراودات مالى با 
كشــورهاى اروپايى آغاز شده است ادامه 
داد: اگرچه نقل و انتقال پول با دشــوراى 
روبه رو اســت اما مبادله پــول با آلمان و 

ايتاليا انجام مى شود.
وى بــا بيــان اينكه به زودى ســرازيرى 
كاالهاى ثبت ســفارش شده و ترخيصى 
را به بازار شاهد خواهيم بود  خاطرنشان 
كرد: يك هزار تن برنج توزيع شده و 460

تن ديگر نيز وارد شده است، ضمن اينكه 
يك هزار تن ديگر هم در راه است.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان خاطرنشان كرد: 760 هزار 
تن گوشت منجمد و 200 تن نيز گوشت 
گرم نيز در سطح استان توزيع شده است.

وى با بيان اينكه دولت در تأمين نهاده هاى 
دامدارى هــا با قدرت ورود كرده اســت 
گفت: تا تيرماه ســال 98 نياز كشــور به 

نهاده هاى دامى تأمين شده است.
متين با اشــاره به اينكه هم شــركت هاى 
خصوصى و هم شركت  پشتيبانى نسبت 
به واردات نهاده ها اقدام كردند اظهار كرد: 
نهاده ها دامــى با رز 4 هزار و 200 تومان 
عرضه مى شــود و اگر توزيــع با بيش از 
اين مقدار انجام شــود برخورد قانونى با 

متخلفان انجام مى شود.
وى بــا بيان اينكه دولت در 10 روز آينده 
قيمــت واقعى مرغ را مشــخص مى كند 
افزود: نرخ سود براى آرامش بازار اندكى 
كاهش داده شده است و قيمت مرغ نيز به 
شكلى مشخص مى شود كه مردم و فعاالن 

اين بخش متضرر نشوند.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان تأكيد كرد: با تدابير انديشيده 
شــد و تخريــص كاالهــاى موجود در 
گمرك ها شاهد كاهش 17 تا 23 درصدى 

قيمت كاالها در بازار خواهيم بود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان:

انتخابات اتاق بازرگانى همدان
 11 اسفندماه برگزار مى شود
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■ حديث:
حضرت فاطمه(س):

مرا شبانه حنوط كن، غسل بده و كفن نما و بر من نماز بخوان، و شبانه دفنم كن، و كسى را 
باخبر مساز. تو را به خداوند مى  سپارم، و بر فرزندانم تا روز قيامت سالم مى  دهم.

بحار األنوار : ج 43 ص 214 ح 44 نقًال

■ دوبيتي:
دلى ديرم خريدار محبت                                                 كز او گرم است بازار محبت
لباسى دوختم بر قامت دل                                                   ز پود محنت و تار محبت

تاريخ از معماري درشهر پيشي گرفت

بررسي سرانجام موزه ميدان شهربررسي سرانجام موزه ميدان شهر
مريم مقدم  »

 داستان از جايي آغاز شد كه ترافيك رينگ اول 
شهري معضل همدان شــد و  شهرداري و شوراي 
شــهر به دنبال حل اين معضل دســت به  دامان 
مصوب سال 84 شدند و پروژه پياده راه سازي كه 
در تب و تاب تصميم گيريهاى ســليقه اى تا به آن 
روز البه الى مصوبات جلسات خاك ميخورد ،  رخ 

نمايان كرد .
از مرداد ماه 1396 طرح  پياده راه سازي اجرايى شد 
و به اين وسيله  دو خيابان از 6 خيابان اصلي شهر 
همدان "خودرو ممنوع"  شــد ،  و ميدان مركزي 
شهر سيماي سنگ فرش به خود ديد. به اين ترتيب 
در اين منطقه از شهر ، خيابان تعريفش را از دست 
داد و پياده راه جاي آن را گرفت ماشــين ها عرصه 
را خالي كردند و آدم ها بــه ميدان آمدند. اجراى 
پروژه پياده راه سازى  پيش مي رفت تا اينكه تيشه 
و گلنگ سر از ميدان مركزي شهر درآورد. ميدان را 
كه شهرداري كند،  در اليه هاي زيرين شهر تاريخ به 
زبان آمد تا صحه بر عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين بگذارد . 
پيش از ايــن ، قرار بر اين بود با سياســت حفظ 
معماري باروك در شهر همدان هويت ميدان مركزي 
با برداشــتن المان هاي قبلي و افزوده شدن  آب نما 
و حوض حفظ شــود . چرا كه ميدان مركزي شهر 
همدان يادگار به جاي مانده از معماران شهرسازي 
آلماني از ســال 1307 و  گوياي ســبك باروك ( 
ســبكي كه در قرن 19 و 20 در اروپا معمول بوده 

است) مي باشد. در شهرسازي به سبك باروك وسط 
ميدان حوض و آب و نقطه مياني يك مجسمه قرار 
ميگيرد  گر چه ايــن معماري ايران نبود ، اما حفظ 

ساختار شهري اين مهم را در اولويت قرار مي داد.
به هر ترتيب تاريخ از معماري شهري پيشي گرفت و 
با برداشت خاك و سطح هاي اوليه تدفين هاى مادى 
،  تابوت هاي اشكاني و آسياب هاي تاريخي چراغ 
قرمز را به شهرداري همدان در ميدان مركزي شهر 

نشان داد كه "حفارى ممنوع " ! 
و بــه اين ترتيب پاي ميــراث فرهنگي به ميدان 
بيش تر از پيش باز شــد تا مردم شــهر ببينند اين 
ارگان حافظ تاريخ به ياد ماندنى از  گذشــتگان 
در برابر يافته هاي جديد شــهر چــه رفتارهاي 
مي كنــد؟ اما آنچه پس از اين اتفاقات رقم خورد 
؛ چه شــرايطي را پيش روي جامعــه محلي در 

مركزي ترين نقطه شهر گذاشت؟
داستان به اين ســمت و سوي پيش رفت كه پس 
از روبرو شــدن ميراث فرهنگي در 6 ديماه 1396
با اســكلت و تابوت هاي كــه تخمين قدمت آنها 
باستان شناســان را به زمان مادها و اشكانيان برد 
ميدان مركزي شهر به يك "منطقه حفاظتي" تبديل 
شــد تا تصميمات الزم اتخــاذ و برنامه ها مدون 

اجرايي شود.
حاال پس از گذشت يك سال همچنان تصميم گيري 
براي آينده ميدان مركزي شهر در حاله اي از ابهام 
است، ابهامى بر اين اساس كه چرا ساخت موزه به 
سرانجام نمى رسد ؟ چرا خبرى از اشياى مكشوفه 

نيست ؟ چرا شوراى شهر ميگويد ساخت موزه بايد 
متوقف شود ؟ و چرا ميراث فرهنگى بر ساخت آن 
اصرار دارد ؟  چرا انتخاب طرح ســاختمان موزه 
به فراخوان گذاشــته نشــد ؟ و چرا روند اجراى 
پروژه شــفاف نيســت ؟   ابهامي كه گر چه براي 
جامعه محلي و كارشناســان و رسانه اي ها سوال 
ايجــاد مي كند ، اما ميراث فرهنگي معتقد اســت 
اين ســواالت بى دليل و پاسخ آنها روشن و آينده 
پيش روي ميراث مركزي شــهر شفاف است . اين 
چالش ها بهانه اي شــد تا ميزگرد ديگري در سالن 
جلسات همدان پيام با محوريت بررسى پروژه پياده 
راه ســازى در ميدان مركزى شهر همدان بر گزار 

شود . در اين نشست افراد زير حضور داشتند 
■ علي مالمير مدير كل ميــراث فرهنگي - صنايع 

دستي و گردشگري استان همدان
■  حسين قراباغي رئيس كميسيون - سرمايه گذاري 

و گردشگري شوراي شهر همدان 
■ صاحب محمديان منصور دكترى معماري 

و مشاور پروژه ميدان مركزي شهر همدان 
■ مجيد يوســفي نويد معاون شهرسازي و معماري 

شهرداري همدان
■  محمد مهدى سروش استاديار و دكتري معماري 
و عضو هيأت علمي دانشــگاه بوعلي سينا به عنوان 

كارشناس 
اين افراد حضور پيدا كردند تا به سواالت متعددى 
كه در زمينه اين پروژه مطرح اســت پاسخ مطلوب 

را ارائه دهند

زير پاي مردم رد پاي تاريخي 
پنهان است 

 علي مالمير مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشــگري همدان در اين زمينه به پيشــينه كليد 
خوردن اجراى طرح ســايت موزه در ميدان مركزي 
شهر گريزي زد و گفت: از روزي كه قرار شد حفاري 
براي تبديل المان ميدان مركزي شــهر به آبنما انجام 
شود زماني نگذشــته بود كه آثار تاريخي نمايان شد 
و از آنجا كه همكاري مطلوبي بين ميراث فرهنگي و 
شــهرداري منطقه  يك وجود داشت موجب شد براي 
مطالعه و حفظ آثار فرايند مشخصى رقم خورد. آثاري 
كه يافت شــد آثار منقول بود و بــه معماري خاص 
برنخورديم و غالباً آثار مربوط به تدفين هاي دوره هاي 
اشــكاني و حتي دوره هاي قبل از آن از دوره هاي ماد 
بود. و اين شرايط موجب شد طرح ايجاد سايت موزه 
در ميدان مركزي شــهر مطرح و مورد پيگيري و اجرا 
قرار گيرد. از آنجا كه يافته هاي شــهري نيازمند قرار 
گرفتن در معرض ديد عموم بود و البته اهميت حفظ 
آنها بايد در نظر گرفته مي شــد تصميم گيري ها به اين 
ســمت و سوي هدايت شــد كه محلي در گذر مردم 
شهر تعريف شود كه اين مجموعه موزه براي بازديد و 

معرفي قدمت و تاريخ همدان در دسترس قرار گيرد.
هدف اين بود كه ساكنان و گردشگران پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين بدانند كه زير پايشــان رد پاي تاريخي 
پنهان است كه قدمت اين شهر را تأييد مي كند. البته هدفى 
ديگر نيز مورد تاكيد بود و آن ايجاد سايت موزه به عنوان 
نگين در بين پروژه هــاي پياده راه بود ،  اين دو مقوله با 

يكديگر تلفيق شــد تا نقطه مركزي شهر همدان به يك 
سايت موزه تبديل شود. اما از آنجا كه ميدان مركزي شهر 
از جمله آثار ثبت ملي شده بود تصميم بر اين اساس شد 
كه پس از نظارت و تاييد سازمان ميراث فرهنگى كشور 
؛  بخشــي از پروژه كه كاوش و نظارت بر خاكبرداري و 
مطالعات را شامل ميشود  برعهده ميراث فرنگي و بخش 
ديگر كه اجراي طرح سايت موزه بود بر عهده شهرداري 
نهاده شــود. و بر اين اساس اجراي كار مشترك در چند 

فاز كليد خورد.
علي مالمير هم در پاسخ به اين سوال كه چرا انتخاب 
طرح ميدان به مســابقه گذاشته نشد گفت: در اجراي 
هر برنامه اي با يك هدف و يك مســير روبرو هستيم 
تصميم گيري در زمينه انتخاب طرح سايت موزه ميدان 

مركزي شــهر هم مســتنثي از اين قاعده نبود، براي 
دستيابي به هدف كه ايجاد سايت موزه بود يك مسير 
تعريف شد آن هم دادن سفارش براي دريافت طرح به 
متخصص اين حوزه بود. تصميم بر اين اساس بود كه 
طرح به مســابقه گذاشته نشود و كار بر اساس فرآيند 
دادن سفارش به نتيجه برسد كه اين اتفاق هم افتاد. در 
زمينه چرايى انتقال اشــياى مكشوفه از ميدان مركزى 
شهر ، مالمير توضيح داد: پس از كشف آثار منقول در 
پي حفاري هاي مديران مركزي شهر بايد بحث فني در 

نظر گرفته مي شد.
پــس چاره اي جز اين نبود كه آثار پس از پاكســازي 
شدن به مكاني با شرايط مطلوب براي ادامه مطالعات 
و مرمت و شبيه ســازي شدن منتقل مي شد از آنجا كه 
آثار مكشــوف آثار منقول بود و نه معماري دوره هاي 
تاريخي امكان انتقال و شبيه ســازي بــراي ما وجود 

داشت.
آنچه در ميراث فرهنگي مهم است حفظ معماري است 
وگرنه اشــياء منقول به هر دليل آســيب يا فرسودگي 

امكان شبيه سازي و مرمت را دارا هستند.
و باالخره شــهرداري و ميراث فرهنگي با جمع بندي 
تصميم گيري ها به اين نتيجه رسيده اند كه كار فني بايد 
در مكان فني انجام شــود پس تصميم به انتقال آثار به 
مكان امن اشــياء تاريخي در موزه هگمتانه گرفتيم و 
پس از آن براي اجراي فــاز بعدي خاكبرداري انجام 
شد. مردم شاهد روند كار به وضوح هستند و ما هيچ 
پروژه اي شــفاف تر از ميدان مركزي شهر نداشتيم كه 
گــزارش آن روز به روز در معرض ديد مردم شــهر 

قرار گيرد.

بر چه اساس بر اجراي طرح 
فعلي سايت موزه اتفاق نظر 

شكل گرفت؟
 ســروش دكتــري معمــاري و عضــو هيــأت 
ــه عنــوان كارشــناس در  علمــي دانشــگاه كــه ب
ــه  ــدا كــرد خطــاب ب ايــن نشســت حضــور پي
ــدان  ــوزه مي ــه ســايت م ــور در زمين ــان ام متولي
ــي  ــوال اصل ــت: س ــن گف ــهر چني ــزي ش مرك
اينجاســت كــه چــرا در انتخــاب طــرح ســايت 
ــب  ــان را در قال ــردم و كارشناس ــر م ــوزه نظ م
يــك فراخــوان عمومــي مطالبــه نكرديــد؟ چــرا 
از مــردم و كارشناســان مرتبــط نخواســتيد 
بــراي ســايت مــوزه طــرح ارائــه دهنــد. 
ــي  ــت وقت ــي اس ــهر تاريخ ــك ش ــدان ي هم
در خاك برداري هــا نبايــد بيــش از 1/5 متــر 
ــرح  ــد ط ــرد. و باي ــورت گي ــرداري ص خاك ب
ــر  ــا را در ب ــن ويژگي ه ــه اي ــد ك ــه مي ش ارائ
ــا مهــم اســت  ــراي م ــرد در حــال حاضــر ب گي
بدانيــم بــر چــه اســاس بــر اجــراي طــرح فعلي 
اتفــاق نظــر شــكل گرفــت چــرا طــرح ميــدان 
ــد و  ــرح ش ــتاره اي مط ــكل س ــورت ش ــه ص ب

ــت؟ ــر رف ــه تغيي ــاد رو ب ــس از انتق پ
و چرا طرح ســايت موزه ميدان شهر بايد يك 
شبه ارائه و رونمايي شود؟ آيا بهتر نبود در قالب 
يــك فراخوان ملي يا حتــي بين المللي انتخاب 

طرح به مسابقه گذاشته مي شد.
تبديــل 6 خيابان به پيــاده راه و حذف خودرو 
از آنها اتفاق كوچكــي نبود گر چه كم تحملي 
جامعــه محلي و شــهري اجازه اجــراي كامل 
الحاقات در پياده راه را بر متوليان امور شــهري 
نداد اما با همين حواشــي و مشكالت توانستيم 
2 خيابان شــهر را پياده راه كنيم. طرح مطالعات 
ميدان مركزي شــهر در يك فرآيند مشخص با 

حضور كارشناســان ارائه شد و به تصميم گيري 
اجماع رســيد و پس از آن در جلســات متعدد 

ارگان ها مطرح شد.
غيــر از ايــن اســت كــه خروجــي چنيــن 
تصميم گيري هــا و رفتارهايــي انــرژي ميراث 
فرهنگي را در برگزاري جلسات پرسش و پاسخ 
مي گيرد چرا به جاي اين وقت مســئوالن نبايد 
براي حفظ داشــته هاي تاريخي و فرهنگي شهر 

گذاشته شود.
سروش كارشــناس اين نشســت پس از ارائه 
شــدن پاسخ ها گريزي به پيشه طرح پياده راه در 
همدان زد و گفت: نخســتين مكاتبات در زمينه 
پيشــنهاد پياده راه سازي در اين زمينه را اينجانب 
با شهرداري همدان در سال 1375 انجام دادم و 
باالخره در سال 86 طرح به تصويب رسيد حاال 
در پايان دهه 90 راهي فاز اجرايي شــده است 
گر چه مي توانســت بسيار فاخر باشد اما به اين 

شكل اجرا شد.

ختم پياده راه سازي به نقطه اي 
براى نمايش شكوه تاريخ همدان 

 حســين قراباغــي رئيــس كميســيون اقتصاد، 
سرمايه گذاري و گردشگري شورا نيز كه در اين نشست 
حضور داشــت در زمينه اين پروژه چنين گفت: بحث 
اجرا و پيشــرفت فيزيكي پروژه موزه مركزي شهر از 
جمله موارد مورد پيگيري و مهم مردم شهر است. بنابر 
اصول مديريت شــهري قرار شد كه المان مياني ميدان 
به يك جاذبه گردشگري براي گردشگران تبديل شود 
تا پس از ورود هر گردشگر بزرگ نمايي تاريخ در ذهن 
گردشــگران از اين شــهر نقش ببندد و بر اين اساس 
تصميم بر آن شــد پياده راه ســازي در شهر همدان به 
نقطه اي ختم شود كه شــكوه تاريخ همدان به نمايش 

گذاشته شود.
امــا آنچه براي ما ايجاد نگراني كرد اتفاقاتي بود كه در 
حين اجراي پروژه ســايت موزه در همدان رقم خورد 
يكي از اين موارد خاك برداري هاي و گودبرداري شبانه  

شهرداري در ميدان شهر بود.
در طرح اوليه ســايت موزه قرار نبــود طراحي به اين 
گســتردگي اتفاق بيافتد فقط برنامه اين بود كه شــهر 
تاريخي به صورت پياده به رخ گردشگران كشيده شود. 
ابتدا مصوب شــد يك جداره شيشه اي بر روي سايت 
موزه ايجاد شود تا آثار مكشوفه به صورت طبيعي زير 
پاي گردشــگران در معرض ديد گذاشــته شود. اما به 
دليل شــرايط اقليمي شهر همدان اين مهم شدني نبود 
و قرار بر اجراي طرح ديگري شــد كه با سطح فعلي 
پياده راه ميدان اختالف داشته باشد ،  اين طرح نيازمند 
گودبرداري بود امــا اين مهم مورد انتقــاد مردم قرار 
گرفت و ســوال هاي متعدد به سوي شهرداري، شورا 
و رسانه ها سرازير شــد كه چه نقطه حساس تاريخي 
شهر كه حاوي آثار تاريخي است بايد گودبرداري هاي 
بدون هماهنگي شــوراي شــهر از ســوي شهرداري 
انجام شــد. پس از طرح توضيحات در مورد تاييد پدر 
باستان شناسى بر طرح ســايت موزه توسط مشاور و 
ناظر اجراي طرح موزه،  قراباغي عنوان كرد: به عنوان 

مدعي العموم مي گويم. با اين اســاس بايد گفت ؛ پدر 
علم باستان شناســي پدر مرم همدان را درآورد چرا كه 
مردم امروز با هزار يك سوال در مورد چرايي به طول 
انجاميدن پروژه سايت موزه در پرترددترين منطقه شهر 

از مسئوالن شهري پاسخ مي خواهند.

ميدان به حرف آمد  تا بر قدمت 
تاريخ همدان صحه بگذارد

 در اين زمينه محمديان منصور به عنوان كارشناس 
و مشاور پروژه ميدان مركزي شهر گفت: در منطقه سه 
مرحله خاك برداري انجام شد يك مرحله خاك برداري 
اوليه براي اجــراي طرح پياده راه بــود و مرحله بعد 
خاك برداري براي دســتيابي به اشياء تاريخي كه بسيار 
حســاس و با ظرافت خاص و نظارت ميراث فرهنگي 
انجام شد و يك مرحله پي از انتقال اشياء تاريخي براي 

مطالعه بود.
معماري شهرســازي همدان يــك معماري باروك 
اســت و وســط شــهري با اين معماري بايد يك 
حوض آب و يك مجســمه طراحي مي شد اما اين 
بــا معماري ايراني مغايرت داشــت گويا زمين پس 
از كاوش ميــدان به حرف آمد تــا بر قدمت تاريخ 
همدان صحه بگــذارد و اجازه ندهد هر طرحي در 
اينجا اجرا شــود. يافته هاي ميدان مركزي شهر مهر 
تأييدي بر قدمت بيش از 2500 ساله همدان شد. در 
پاسخ به كساني كه مي گويند ساخت سايت موزه بر 
طول انجاميده است و حاال مگر چه يافته اي كشف 

شــده كه مردم بايد هر روز با طوالني شدن اجراي 
پروژه روبرو باشــد بايد گفت: پس از كاوش ميدان 
مركزي شــهر همدان 5 نوع شيوه تدفين نمايان شد 
ايــن يعني تمــدن و تاريخ ، اين يعنــي همدان در 
عرصه جهانى دســت در دست رد پاي تاريخي در 

ايران حرف براي گفتن دارد.  
طرح موزه شــدن ميدان مركزي شهر طرحي بود كه 
در چند كميته فني در سازمان ميراث فرهنگي مطرح 
و مورد اظهارنظر فرهيختگان اين موزه از جمله دكتر 
رهبر كه در برخي جوامع به پدر علم باستان شناسي 
مشــهور اســت، دكتر طالبيان معاون سازمان ميراث 
فرهنگي ، دكتر محب علي از پيشكســوتان معماري 
و حتي دكتر كارگر رئيس ســازمان موزه هاي كشور 
قرار گرفت. پشت سرگذاشتن اين مراحل بدان معنا 
اســت كه اجراي طرح سايت موزه در ميدان مركزي 
شهر به دليل ثبت ملي بودن اين منطقه و دستيابي به 
يافته هاي باستان شناســي از اهميت بااليي برخوردار 

بود .

راه و شهرسازى ساخت سايت 
موزه را سرانجام مى بخشد 

 يوسفي نويد معاون  معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري همدان درآغاز اين نشست عنوان كرد : ابتدا 
كه  قرار شــد حفاري براي تبديل المان ميدان مركزي 
شهر به آبنما انجام شود كسى نميدانست كه  زير سطح 
فعلى ميدان ؛  آثار تاريخي نهفته است  و پس از حفارى 
و نمايان شــدن رد پاى تاريخى شــهردارى و ميراث 
فرهنگى به صورت مشــاركتى پاى كار آمدند تا اين 
منطقه از شهر را به يك موزه تبديل كنند . البته كه اين 
مهم زمان و برنامه مى خواهد . در ماه هاى اخير مشكل 
اعتبار براى پيشــرفت پروژه بود كه حاال من  در حال 
حاضر حامل خبرى خوبى هستم و آن اينكه به همت و 
تامين اعتبار راه و شهر سازى پروژه سايت موزه ميدان 

مركزى  در آينده نزديك سرانجام خواهد  يافت.  
 در پاســخ به اين ســوال و توضيح در اين مورد كه 
گودبرداري هاي شــبانه بدون مجوز شورا چه دليلي را 
در برداشته است چنين گفت: در مرحله اول كه اجراي 
طرح پياده راه كليد خورد گودبرداري هايي اتفاق افتاد به 
منظور اجراي پروژه و هيچ كس از آثار تاريخي سطح 
زيرين مطلــع بود و در مرحله دوم هم كه گودبرداري 
انجام شد،  زماني بود كه آثار تاريخي مكشوفه توسط 
كارشناســان ميراث فرهنگي بــراي انجام مطالعات و 

تعيين قدمت تاريخي از منطقه منتقل شده بود.
همچنين در پاسخ به انتقاد چرايى ارائه طرح يك شبه 
سايت موزه يوسفي نويد معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري همدان گفت: ارائه طرح يك شبه اصطالح 
درســتي نيست ما ماه ها براي انتخاب اين طرح جلسه 
برگــزار كرديم و نشســت برپا شــد و تصميم ها در 

كمسيون ماده 5 اتخاذ شد 
با بهســازى 2 خيابان بوعلى و اكباتان و ميدان مركزى 
شــهر و تبديل آنها به پياده راه، اين محورهاى شهرى 
اكنون با استقبال مردم مواجه شده اند اما همچنان رونق 
آن نيازمند اجراى طرح هاى گوناگون است البته كه پياده 
راه قرار بود شاهد اجراى طرح هاى متعدد ديگر باشد 
اما تحمل جامعه محلى كم شــد و خيلى از طرح ها 

اجرايى نشد  
 يكى از برنامه هاى ســاماندهى پيــاده راه كه مد نظر 
شهردارى است ؛ توجه بيشــتر به بهبود جداره سازى 
ميدان مركزى شــهر(امام ره) به خصوص جداره حد 
فاصل خيابان هاى شــهدا و اكباتان است. اين طرح از 
قبل توسط سازمان سيما و منظر و فضاى سبزى شهرى 
شهردارى تدوين شده و ميراث فرهنگى و بانك ملى 
هم موافق اجراى آن در ميدان مركزى شــهر هستند تا 

جداره ميدان هم متناسب با ساير جداره ها شود.

به هر ترتيب ، تاخير در ساخت سايت موزه ميدان مركزى شهر همدان به جايى رسيده است كه در هفته هاى اخير شوراى 
شهرى ها كل طرح را تهديد به توقف كردند و ميراث فرهنگى اصرار به اجراى طرح  موزه  ،  ايجاد سايت موزه در مركز پياده راه همدان، 

يكى از مطالبه هاى جدى فرهنگ دوستان همدانى ها است ؛ مطالبه اى كه با پيگيرى ها و رايزنى هاى بسيار در نهايت با آن موافقت شد تا اين موزه 
روايتگرى از هويت چند هزار ساله ديار هگمتانه باشد . اما تعدد وظايف تقسيم شده بين ارگانهاى مرتبط به اين پروژه و نبود اعتبارات الزم براى به 
سرانجام رسيدن آن اين روزها چالش هاى متعددى را در تصميم گيرى هاى شهرى  رقم زده است كه حاال با پاسخ متوليان امور شهرى در نشست 

اخير اميد آن ميرود پروژه زنگ سرعت به خود بگيرد  .

شهرى ه
يكى از مطال
روايتگرى از
سرانجام رس

در 
پايان نشســت از مدعوين خواسته 

ك در زمينه نتيجه اجراي طرح سايت موزه 
شده هر ي

در ميدان مركزي شهر اظهار نظر خود را در يك يا چند جمله 
بيان كنند:

■ يوسفي نويد در اين زمينه گفت: موزه اجرا خواهد شد و خيلي درست نيست 

هر انتخاب طرحي به مسابقه گذاشته شود بلكه در برخي موارد تصميم گيري ها را 
فرايند اجراي كار رقم مي زند.

■ علي مالمير مدير كل ميراث فرهنگي گفت: طرح ســايت موزه به همين شكل كه تأييد 

شده است اجرا مي شود شورا و شهرداري را يك خانواده مي دانيم خروجي پروژه سايت موزه 

ماحصل همكاري شهرداري و ميراث فرهنگي خواهد بود و البته كه راه و شهرسازي همراه و 
پاي كار براي اجراي طرح است.

■ محمديان منصور مشاور طرح نيز گفت: طرح سايت موزه بر اساس نظر كارشناسان خبره و 

روجي كار ديده شود تا همگان 
پيشكسوتان باستان شناسي مجوز اجرا گرفته است و بايد خ

صميم گيري هاي منطقي اجرا شد.
بدانند اين طرح اصولي بر اساس ت

ردشگري شوراي اسالمي شهر گفت: پروژه 
■ قراباغي رئيس كميسيون سرمايه گذاري و گ

 شهر را طوري طرح كرديم كه مدت اجراي پروژه مورد 
سايت موزه ميدان مركزي

تأييد و قبول مردم شهر باشد. زماني شيريني و حالوت يك پروژه به مردم 

نمايان مي شود كه از اتالف وقت و انرژي در اجراي طرح ممانعت 

اي ما مدعيان عموم ارجح بر هر 
شود ســرعت كار بر

تصميمي خواهد بود.

قراباغى : پدر علم باستان شناسي پدر مرم همدان را درآورد
مالمير : قرار بود طرح سايت موزه به مسابقه گذاشته نشود

سروش : چرا طرح سايت موزه يك شبه ارائه و رونمايي شود

يوسفى نويد : راه و شهر سازى وعده داد موزه را ميسازد

منصور : يافته هاي ميدان مهر تأييدي بر قدمت 2500 ساله همدان شد
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تاسيس موسســه غير تجارى كانون ناشــنوايان اســتان همدان درتاريخ 1397/10/17 به شــماره ثبت 852 به شناسه ملى 
14008064557 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زيــر جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 1 - موضوع : 
پيگيرى امور اشتغال و ازدواج و مسكن ناشنوايان، ايجاد روحيه وتقويت اعتماد به نفس در خانواده ها وناشنوايان جهت ورود موثر به 
جامعه و زندگى، راهنمايى ومشاوره و پيگيرى جهت درمان ناشنوايان، آگاهى بخشى به جامعه در خصوص ناشنوايان، برپايى اردوهاى 
زيارتى تفريحى جهت تقويت روحيه ناشنوايان و خانواده هاى آنان، ايجاد زمينه هاى مناسب در خصوص فعاليتهاى گروهى فرهنگى 
هنرى ورزشى براى ناشنوايان. ثبت موضوع فعاليت موسسه مذكور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 2 - مدت فعاليت 
موسســه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلى موسسه: اســتان همدان، شهرستان همدان، بخش مركزى، شهر همدان، 
نايب احمد، خيابان اميريه، كوچه شهيدقاسمى، پالك 0، طبقه همكف، كدپستى 6515843618 4 - سرمايه موسسه : مبلغ 1000000 
ريال نقد مى باشــد. 5 - مديرعامل موسسه :آقاى يوسف دستجردى باكدملى 3874496244 به سمت مديرعامل براى مدت 2 سال 
انتخاب گرديد. 6 - اولين مديران : خانم ليال مرادى باكدملى 3873400235 به سمت رئيس هيأت مديره و خانم مينا شيران باكدملى 
3874782409 به ســمت خزانه دار و خانمها پروين شــريفى باكدملى 0490161294 و صفورا ابراهيمى باكدملى 3860244523 و 
آقاى يوســف دستجردى به سمت اعضاى هيأت مديره همگى اعضاى اصلى وآقاى محمدرضا رزمجو باكدملى 3241831965 و خانم 
فاطمه غزنوى منتصر باكدملى3871435856 به ســمت اعضاى على البدل هيأت مديره همگى براى مدت 3 سال انتخاب گرديدند. 
7 - بازرسان موسسه : آقايان باقر شكرى باكدملى 3874720276 به سمت بازرس اصلى و عبداهللا دلير باكدملى 3872613456 به 
سمت بازرس على البدل هريك براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 8 - روزنامه كثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى 
هاى موسسه انتخاب گرديد. 9 - دارندگان حق امضاء : به استناد تبصره يك ماده 20 اساسنامه تمامى اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با امضاى رئيس هيت مديره و مديرعامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 10 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه به استناد مجوز 
شماره 939/97/23195 مورخ 11/10/1397 اداره كل بهزيستى استان همدان آگهى گرديده است. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 

همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (352375)

تاســيس شركت سهامى خاص كاغذ سازان ايليا الوند درتاريخ 1397/10/25 به شماره ثبت 13582 به شناسه ملى 14008083876 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 

موضوع فعاليت :توليد كاغذ و مقوا . 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان 
همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مركزى ، شــهر همدان، ميدان جهاد ، كوچه شهيد امير رستمى ، كوچه شهيدى ، پالك 17 
، ســاختمان 17 ، طبقه همكف ، واحد 1 كدپستى 6516793494 سرمايه شــخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال 
نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ريالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ريال توسط موسسين طى گواهى بانكى 
شــماره 97/3700/346 مورخ 1397/09/19 نزد بانك توسعه تعاون شــعبه مركزى همدان با كد 3700 پرداخت گرديده است 
والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هيأت مديره آقاى ستار ايزدوفا به شماره ملى 3860579983و به سمت رئيس 
هيأت مديره به مدت 2 ســال آقاى على ايزدوفا به شماره ملى 3873032171و به سمت نايب رئيس هيأت مديره به مدت 2 سال 
آقاى ســجاد ايزدوفا به شماره ملى 3875557999و به سمت عضو هيأت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنيــن كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدير عامــل ، در غياب مدير عامل رئيس هيأت مديره ، در غياب مديرعامل و 

رئيس هيأت مديره نايب رئيس هيأت مديره همراه با مهر شــركت معتبر مى باشد. 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى مواالت به شماره ملى 1861211317 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال 
مالى آقاى جواد بهرامى فيروز به شــماره ملى 4051918343 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار 

همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
 ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى همدان (352372)

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد رهني)
به موجب پرونده اجرايي كالسه 9500050 موضوع سند رهني شماره 1283دفتر اسناد 
رسمي شماره 50 شهر نهاوند اســتان همدان بانك ملت شعبه مركزي نهاوند جهت 
وصول مبلغ 132979000 ريال (صد و سي و دو ميليون و نهصد و هفتاد و نه هزار ريال) 
موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه غالم قياسي و علي محمد 
قياسي مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده 
سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به 
شــماره وارده 9452/ن/96 مورخ 1396/7/29 موارد ارزيابي كه ارزش و مشخصات 
آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ يكباب عمارت به پالك شماره 3123 (سه هزار 
و صد و بيست و سه) فرعي از (سه) اصلي واقع در بخش دو حوزه ثبتي نهاوند استان 
همدان به مســاحت 250/30 دويست و پنجاه مترمربع و سي دسيمتر مربع كه برابر 
نامه شماره 3222/ن/95 مورخ 1395/5/7 اداره ثبت نهاوند به نام علي محمد قياسي 
ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري واقع در 
شهر نهاوند، واقع در جواديه و به قيمت 1346900000 ريال ارزيابي گرديده و محدود 
است به حدود: شــماالً به طول (22/80) متر ديوار به ديوار پالك 2330 فرعي از سه 
اصلي، شرقا به طول (11) متر ديوار به ديوار به پالك 2 اصلي باقيمانده ، جنوباً به طور 
(23/40) متر ديوار به ديوار به پالك باقيمانده 52 فرعي از ســه اصلي، غربا به طول 
(10/70)متر درب و ديواريســت به خيابان ده متري. پالك فوق از ساعت 9 الي 12روز 
چهارشنبه مورخ 1397/11/24در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم 
به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي 
و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا 
نشده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي 
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز 

اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 233)
تاريخ انتشار: 1397/11/01

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى تغييرات شركت آترين آذين فن آور شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 12341 و شناسه ملى 14005685905 به استناد صورتجلسه هيأت 
مديره مورخ 1397/07/9 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -1 سمت اعضاى هيأت مديره 
به قرارذيل تعيين گرديد: آقاى مجتبى اسماعيلى به شماره ملى 4052039051 
به سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آقاى محمدمسعود عزيزپور به 
شماره ملى 4040282371 به سمت عضوهيأت مديره -2 كليه اسناد و مدارك 
و اوراق بهادار با امضاء آقاى مجتبى اسماعيلى(مديرعامل ورئيس هيأت مديره) 
همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (352373) 

تعويض كفپوش و رنگ آميزى 
سالن حجاب نهاوند

 رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند از آغــاز رنگ آميزى و 
تعويض كفپوش سالن ورزشى حجاب اين شهرستان خبر داد.

مهرداد ســعدى نژاد اظهار كرد: سالن ورزشى حجاب از قديمى ترين 
سالن هاى ورزشى شهر نهاوند است كه به علت برگزارى تمرينات و 
مسابقات مختلف ورزشى در سال هاى گذشته دچار آسيب شده بود.
وى بــا اشــاره بــه بازديدهــاى صــورت گرفتــه از ســالن هاى 

ــه ايــن اماكــن تصريــح  ــوط ب ورزشــى و اولويت بنــدى امــور مرب
كــرد: خوشــبختانه در ايــن راســتا بــا حمايت هــاى اداره كل ورزش 
ــان شهرســتان  ــا تــالش اداره ورزش و جوان ــان اســتان و ب و جوان
ــتور كار  ــالن حجــاب در دس ــزى س ــوش و رنگ آمي تعويــض كفپ

قــرار گرفتــه اســت.
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند بــا بيان اينكه اين 
اقدام براى اســتفاده بهينه ورزشكاران صورت خواهد گرفت افزود: 
مقرر شــده كه پس از بازســازى، اين ســالن براى ايام دهه فجر به 

بهره بردارى برسد.

وى با بيان اينكه ســالن ورزشى روستاى قلعه قباد نيز در دهه مبارك 
فجر افتتاح خواهد شــد عنوان كرد: در راســتاى تجهيز سالن هاى 
ورزشــى شهرســتان نيز با بهره گيرى از نيات خير حاج مومن على 
خزايى يك عدد تشك كشتى به مبلغ 80 ميليون ريال تهيه و به سالن 

كشتى نهاوند اهدا شد.
سعدى نژاد تاكيد كرد: خوشحاليم كه در چند ماه اخير ورزش نهاوند 
در حوزه هاى مختلف از جمله قهرمانى و زيرساختى شاهد اتفاقات 
خوبى بوده و اميدواريم با حمايت مســئوالن استان و شهرستان اين 

روند تداوم داشته باشد.

خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

كاش در كنار دلسوزي براي فوتبال 
وقت شناس خوبي هم بوديم

مهدي ناصرنژاد»
  تيم فوتبال ملي ايران در كوران مســابقات ملت هاي آسيا (2019) 
قرار دارد و قلب و حواس دوستداران تيم ملي و عالقه مندان به ورزش 
فوتبال به كشور امارات متحده عربي و جام 2019 است كه ملي پوشان 
هم وطن در اين تورنمنت چه دسته گلي و چه دستاوردي براي ورزش 

ايران و مردم خواهد داشت.
ملي پوشان ما يا همان يوزهاي ايراني در دور مقدماتي اين رقابت ها چه 
آسان و چه ســخت نتايج اميدواركننده اي گرفتند و خصوصاً با نتيجه 
تساوي در جدي ترين مسابقه خود برابر عراق سرنشين گروه خود شدند 
و اينك چشم به ديدارهاي بعدي دارند و ما در اين مقال كاري با كيفيت 
فني تيم خود نداريم. مسئله اي كه اين روزها به شدت دوستداران فوتبال 
ايران و هموطنان غيرتمند را نگران خود مي سازد، حواشي خودساخته اي 
اســت كه دامان اين تيم و اعتبار فوتبال ايران در آسيا و جهان را گرفته 
است. مسئله اين است كه گويا دوستداران به ظاهر فوتبال ما حضور تيم 
ملي در رقابت هاي جام ملت هاي آســيا را بهترين فرصت براي تسويه 
حساب هاي شخصي خود قرار داده و دانسته يا ندانسته با دامن زدن به 
برخي مسائل غيرفني، زانوهاي فوتباليست هاي ملي پوش ما را سست 
مي كنند و عزم و اراده و اتحاد آنان براي ادامه كار را مخدوش مي سازند.

انگار فراموش كرده ايم چه هزينه هاي هنگفتي حداقل در 4 سال گذشته 
تا كنون براي آماده سازي تيم ملي فوتبال به عمل آمده و مردم ايران باچه 
مشــقت و زحمت و اميدواري بچه هاي خود را به اين تورنمنت اعزام 
كرده اند، برخي تفكرات غلط و احساسي شرايط اقتصادي كشورمان و 
دســتمزدهاي سنگين كادر فني و پاداش ملي پوشــان را بهانه قرار داده 
و نتايج و سرنوشــت تيم را به اين مسائل گره مي زنند در صورتي كه 
تيم هاي بسيار بحران زده اي از كشورهاي جنگ زده نيز در اين تورنمنت 
حضــور دارند و قطعاً كادر فني و بازيكنــان ملي پوش خود پول هاي 

زيادي هم مي دهند. 
البته در وضعيت حساس كنوني براي تيم هاي ملي فوتبالمان و از سويي 
كشورهايي كه با سرمايه گذاري سنگين براي جام 2019 ملت هاي آسيا 
دندان تيز كرده اند، قصد پيش كشــيدن چنين مسائل مبتال به را نداريم 
بلكه بحث اصلي ما موقع شناسي غلط و دلسوزي هاي الكي براي تيم 
ملي و كشــور و مردم اســت كه مصداق همان دوستي خاله خرسه را 
دارد، در صورتي كــه مي توانيم صبر كنيم تا حداكثر دو هفته ديگر كه 
مســابقات تمام مي شود و همه تيم ها به كشورهاي خود باز مي گردند، 

كشمكش هاي خط و نشان دار خود را آغاز كنيم.
در همين حال با توجه به اينكه قرارداد آقاي كارلوس كي روش به عنوان 
سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان عمًال به پايان رسيده و او نيز همراه 
اعضــاي غيرايراني كادر فني خود تــا دو هفته ديگر به خانه هاي خود 
بــاز مي گردند، بايد به اين نكته توجه كنيم كه هاي و هوي هاي كنوني 
چيزي را عوض نمي كند و همه چيز براي تيم  ملي فوتبال ما از اول آغاز 
خواهد شد. وليكن شايد بتوانيم با رفتار و عملكرد سنجيده و آينده نگرانه 
خويش به دنيا نشــان دهيم ملتي خوش استقبال و بد بدرقه نيستيم و 

قضاوت درستي داريم.
كي روش به طور كلي داراي خصوصيات فني و اخالقي مخصوص به 
خود اســت كه با فرهنگ ايراني و دانــش فوتبال ايراني خواه و ناخواه 
فاصله هــاي زيادي دارد اگر چه او با چنين خصوصيتي بارها خارج از 
حيطه اختيار خود و برنامه ريزي هاي فني، وارد حوزه هاي ديگر نيز شده 
است، اما بايد قبول كنيم برخي دخالت هاي او اتفاقاً به نفع ما هم تمام 
شــد كما اينكه يك مربي از هر كشــور و هر فرهنگي ملزم نيست و 
مي تواند فقط و فقط كنار زمين، وقت و دانش خود را صرف ارنج تيم 
خود و آناليز كيفيت رقباي ديگر نموده. و پول خود را بگيرد و برود و 
سر خود را هم درد نياورد اما در نهايت و در يك حساب و كتاب كلي 
ويژگي مثبت يك مربي خارجي و اروپايي اين است كه تفكر تيم تحت 
اختيار خود در يك كشــور آســيايي را به دانش روز و فوتبال پيشرفته 

اروپايي يا آمريكاي التين نزديك سازد.

مصائب باورنكردنى يك تيم مظلوم!
 تيم فوتبال شــهردارى همدان امروز در شــرايطى بايد رو در روى 
تيم كاســپين قزوين قرار گيرد كه مشكالت و مصائبش تقريبا غيرقابل 

باور است.
در چارچوب هفته هفدهم ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور، تيم 
فوتبال شهردارى همدان امروز ميزبان نماينده قزوين خواهد بود تا بلكه 
با برترى در اين بازى خانگى، فرارى بزرگ از جمع تيم هاى فانوس به 

دست گروه داشته باشد.
شــهردارى همدان در حال حاضر از 15 بازى 14 امتياز به دست آورده 
و وضعيت خوبى در جدول رده بندى گروه اول ليگ دسته دوم فوتبال 
نــدارد، با اين حال كســب پيروزى در بازى خانگــى امروز مى تواند 

بارقه هاى اميد براى نماينده دوست داشتنى همدان را زنده نگه دارد.
تيمى كه فقط چند روز مانده به آغاز نيم فصل دوم مسابقات و در يك 
تجويز اشــتباه، ســرمربى خود را تغيير داد تا براى مرد جديد نيمكت 
فرصتى نمانده باشد، حاال و در همين دو سه هفته اى كه از نيم فصل دوم 
ليگ دو گذشته، چوب همان تصميمى را مى خورد كه متوليان شهردارى 

خيلى دير دست روى آن گذاشتند.
هادى گل محمدى كه پيشــتر و در دو سه سال قبل خود را ثابت كرده 
بود و كارنامه اش براى همه مشــخص، جانشين بابك صمديان در تيم 
شهردارى همدان شــد، اما به خوبى مى دانست تيمى كه امسال تحويل 
مى گيرد، آنى نيســت كه در تعطيالت نيم فصل سال گذشته ليگ دسته 

دوم فوتبال به بابك صمديان تحويل داد!
هادى گل محمدى در همين چند هفته با مشــكالت بسيارى دست و 
پنجــه نرم كرده، تا جايى كه براى ارنج 11 نفره خود با مصائب عجيب 
روبروست و فى الواقع فقر بازيكن در تيمى كه نيار مبرم به امتيازگيرى 

دارد، حسابى شهردارى چى ها را آزار مى دهد.
شــهردارى بعد از بازى با اســتقالل اهواز كه باخت بودار و عجيبى را 
تجربــه كرد، با گلر خود كه در دريافت گل هاى عجيب از تيم اهوازى 
عملكردى شگفت انگيز داشت توافقى فسخ كرد و مدافع اين تيم هم از 

شهردارى جدا شد تا دست سرمربى موفق اين تيم خالى باشد.
به مشكالت كمبود بازيكن شهردارى همدان، مشكل زمين تمرين براى 
بازى با كاســپين قزوين را هم اضافه كنيد. مشكلى كه به خاطر شرايط 
نامســاعد آب و هوايى همدان، پاسى ها هم اين هفته با آن روبرو بودند 
و به عبارت بهتر دو نماينده فوتبال همدان ظرف چند روز اخير آنچنان 
كه بايد تمرينات را پيگيرى نكرده و به حضور و تمرين در سالن قناعت 

كردند.
به وضعيت بغرنج تيم شهردارى و اتفاقات تامل برانگيزى كه در اين تيم 
در حال رخ دادن است، در آينده اى نزديك خواهيم پرداخت تا پرده از 
خيلى حقايق برداشته شــود. اينك به خاطر دورى شهردارى از حاشيه 
خيلى اتفاقات را به رشته تحرير در نمى آوريم تا بلكه دايه هاى مهربان تر 

از مادر دست از كينه توزى هاى خود در قبال تيم شهر بردارند.

مسابقات واليبال بانوان  در فامنين آغاز شد

 مســابقات واليبال بانوان بمناســبت چهلمين فجر پيروزى انقالب 
اسالمى در فامنين باشعار "ورزش سدراه اعتياد" آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان مسابقات 
واليبال بانوان دررده سنى آزاد بمناسبت چهلمين فجر پيروزى انقالب 
اسالميباشعار ورزش سدراه اعتياد درسالن امام على (ع)فامنين با استقبال 

چشمگير و پرشور عالقه مندان به اين رشته ورزشى آغاز شد.
اين دوره از مســابقات دردو گروه برگزار كه  تيم هاى صعود كننده به 
صورت ضربه درى باهم بازى خواهند كرد كه تيمهاى برنده به فينال و 
بازنده به رده بندى خواهند رسيد تا تكليف قهرمان اين دوره از رقابتها 
مشخص شود. از نكته قابل توجه و حائز اهميت برگزارى اين دوره از 
رقابت ها، افزايش كيفيت سالن برگزارى و انسجام برنامه ريزى هيأت 
واليبال شهرســتان فامنين براى برگزارى موفقيت آميز اين رقابت هابه 
ويژه دربخش بانوان منجر به افزايش ســطح كمى و كيفى آن نسبت به 
دوره هاى گذشــته شده است به نحوى كه شور و نشاط سالم ورزشى 
در فضاى اجتماعى و ورزشــى فامنين ايجاد كــرده و رضايت بانوان 

عالقه مندان به اين رشته ورزشى را به همراه داشته است.

ليست آسيايى استقالل 
ارسال شد

 باشگاه استقالل ليست خود را براى 
شــركت در رقابت هاى ليگ قهرمانان 
آسيا به كنفدراســيون فوتبال آسيا ارائه 

كرد.
به گزارش ايســنا، با هماهنگى وينفرد 
شــفر و كادر مديريتى باشگاه، ليست 
اسامى بازيكنان و كادر باشگاه استقالل 
براى شــركت در ليگ قهرمانان آسيا به 

كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شد.
باشگاه اســتقالل مى تواند قبل از آغاز 
براى  مجددا  گروهى،  مرحله  مسابقات 
اصالح ليســت خــود و اضافه كردن 
بازيكنان جديد به اين ليست اقدام كند.

مودزمانشويلى مدال 
نقره المپيك خود را از 

دست داد
داويــد  دوپينــگ  آزمايــش   
لندن  المپيك 2012  در  مودزمانشويلى 

مثبت شد.
بــه گــزارش روابــط عمومى فدراســيون 
كشــتى، پــس از اتمــام آزمايشــات 
ــده  ــركت كنن ــكاران ش ــگ ورزش دوپين
آزمايــش  در  بازى هــاى  2012،  در 
ــد مودزامانشــويلى  ــه داوي مجــدد نمون
ــه  ــنگين وزن گرجســتانى االصــل ك س
ــتان  ــور ازبكس ــراى كش ــون ب ــم اكن ه
كشــتى مــى گيــرد، متيــل تستوســترون 

ــد. ــخيص داده ش تش
برايــن اســاس داويــد مودزمانشــويلى، 
كيلوگــرم   120 وزن  نقــره  مــدال 
كشــتى آزاد المپيــك 2012 لنــدن را از 
دســت داد و بــا توجــه بــه اينكــه وى 
در مرحلــه نيمــه نهايــى مقابــل بــالل 
ــيده  ــروزى رس ــه پي ــوف روس ب ماخ
ــه ماخــوف روس  ــود، مــدال نقــره ب ب
ــز  ــز ني ــدال برن ــيد و م ــد رس خواه
ــور  ــابانباى از كش ــت ش ــب دول نصي

ــود. ــى ش ــتان م قزاقس
ــال  ــه در س ــت ك ــى اس ــن در حال اي
2016 بــا مطــرح شــدن خبــر دوپينــگ 
مودزمانشــويلى در المپيــك لنــدن وى 
مدعــى شــده بــود كــه ايــن مــاده را بــا 
ــتان  ــك گرجس ــك المپي ــز پزش تجوي

مصــرف كــرده اســت.
با توجــه به اينكه اين كشــتى گير در 
ســال 2008 ميالدى بــه دليل دوپينگ 
در مســابقات قهرمانــى اروپا محروم 
شده بود احتمال محروميت مادام العمر 

داويد مودزمانشويلى مى رود.

ثبت 538 زورخانه در 
سامانه ثبت زورخانه اى 

كشور
و  پهلوانــى  فدراســيون  رئيــس   
ــروز از  ــه ام ــا ب ــه اى گفــت: ت زورخان
ــه در  ــش از 770 زورخان ــوع بي مجم
كشــور 538 زورخانــه وارد ســامانه 

ثبــت زورخانــه اى شــده اند.
به گــزارش مهر، مجتبــى جوهرى در 
مجمع انتخابى پهلوانــى و زورخانه اى 
اســتان مركــزى اظهــار كرد: فــراز و 
و  پهلوانــى  ورزش  در  نشــيب هايى 
زورخانــه اى در كشــور و از جملــه 
در اســتان مركــزى وجــود دارد كه با 
تالش هاى شكل گرفته در حال حاضر 
رضايتمنــدى خوبى از هيأت اســتان 
مركزى بدست آمده و مجموعه ورزش 
اســتان عليرغم كمبودها و كاســتى ها 

عملكرد خوبى را اراده داده است.
وى افــزود: اگــر هماهنگــى و همراهى 
ــرد در  ــورت مى گي ــتان ص ــه در اس ك
ــوان  ــد مى ت ــز رخ ده ــى ني ــطح مل س
ــران  ــى را جب ــى ورزش ــب افتادگ عق

كــرد.

 در شــبى كه مى توانســتيم عمان را با 
اختالف باال از ميــان برداريم، با ثبت كلين 
شيتى ديگر، دو بر صفر پيروز شده و راهى 

دور بعد جام ملت ها شديم.
تيم ملى فوتبال كشورمان با يك بازى منطقى 
و حساب شــده، در شبى كه موقعيت هاى 
فراوانــى روى دروازه عمــان خلق كرد در 
نهايت دو بر صفر پيروز ميدان شــد تا خود 

را به جمع 8 تيم برتر جام ملت ها برساند.
شــاگردان كارلوس در اين بازى ســوار بر 
رقابت بودند و با تــداوم اين روند و بدون 
گل خورده گام بــه گام خود را به قهرمانى 

نزديك تر خواهند كرد.
حريف بعدى ما چيــن خواهد بود و بدون 
ترديــد بازيكنان تيم ملى بــا اراده اى كه از 
آنها سراغ داريم به سد ديوار چين نخواهند 
خورد، مگــر اينكه همچون اتفاق ثانيه هاى 

ابتدايى بازى ديشب كار را گره بزند.
گزارش نيمه نخست

و روى ضد حمله تند و تيز  ■ در ثانيــه 55
عمان، صالح اليحيايى با بيرانوند تك به تك 
شد كه حسينى با خطاى پنالتى او را متوقف 
كرد تا در ابتداى بازى شــوك بزرگى به تيم 
ملى وارد شود. داور عالوه بر اعالم پنالتى، 
مدافع ايران را نيز با كارت زرم جريمه كرد.

در دقيقه دوم اين ديدار مبارك پشت ضربه 
پنالتــى قرار گرفت و ضربــه او را عليرضا 

بيرانوند به كرنر فرستاد.
■ در دقيقه پنج، بازيكنان ايرانى در تالش 
براى پاســخ به پنالتى عمــان، حمله اى را 
تدارك ديدند كه شــوت آزمون با اختالف 
اندك از كنار ديرك دروازه عمان راهى اوت 

شد.
■ بعــد از مهــار پنالتى عمان، شــاگردان 
كى روش جريان بازى را در اختيار گرفتند اما 
دفاع منسجم عمان مانع از پيشروى بازيكنان 

تيم ملى به سمت دروازه الروشايدى شد.

■ در دقيقه 19، روى ارســال اشكان دژاگه 
از روى ضربه ايســتگاهى، توپ در داخل 
محوطه شش قدم به پاى مدافع عمان خورد 

و با اختالف اندك راهى كرنر شد.
■ در دقيقــه 24، اشــكان دژاگــه با ضربه 
بازيكن عمــان در داخــل محوطه جريمه 
سرنگون شد اما داور به داليلى اين برخورد 
را خطا ندانست و با اعتراض بازيكنان ايران 

مواجه شد.
■ در دقيقــه 25، روى كار گروهى و پاس 
خوب آزمون در داخــل محوطه جريمه به 
طارمى، ايــران صاحب موقعيت گل خوبى 
شــد اما ضربه طارمى فاقد دقت الزم بود و 

راه به دروازه فائض نيافت. 

■ ■ گل: در دقيقــه 31، روى پــاس مجيد 
حســينى و اشتباه مســلمى، جهانبخش در 
موقعيت خــوب گلزنى قــرار گرفت و با 
زيركى گل نخســت ايــران را وارد دروازه 

عمان كرد. 
■ در دقيقه 39، مهدى طارمى با ســماجت 
زياد توانســت در داخــل محوطه جريمه 
بازيكنان عمان را مجــاب به انجام خطاى 

پنالتى كرد.

اشــكان دژاگه ضربه  ■ ■ گل: در دقيقه 41
پنالتى را به وســط دروازه الروشايدى زد و 

گل دوم ايران رقم خورد.
■ در دقيقــه 43، عليرضا بيرانوند شــوت 
محكــم و ناگهانى بازيكن عمان را از داخل 

چارچوب دروازه در آورد. 
■ در دقيقه 44، پاس بســيار زيباى عليرضا 
جهانبخش از فاصله حدودا بيســت مترى 
در داخل محوطــه جريمه به مهدى طارمى 
رســيد كه ضربه چيپ ايــن بازيكن روى 
تور دروازه الروشــايدى فرود آمد تا بهت و 
حسرت بازيكنان و مربيان ايران را به دنبال 

داشته باشد. 

گزارش نيمه دوم

■ ســردار آزمون در موقعيت بسيار مناسبى 
شوت خود را به آسمان زد و نتوانست گل 

سوم ايران را به نام خود رقم بزند. 
■ در دقيقه 57، پاس بلند اشــكان دژاگه، 
پشت سر مدافعان عمان به طارمى رسيد كه 
ضربه محكم او توسط فائض مهار شد و به 

كرنر رفت.
■ در دقيقه 64، الغسانى مى توانست با ضربه 
سر دروازه بيرانوند را باز كند كه ضربه او با 

اختالف اندك به بيرون رفت.
■ در دقيقه 83، سردار آزمون با اضافه كارى 
در داخل محوطه شش قدم عمان، توپ را لو 

داد و فرصت گلزنى از دست رفت.
■ در دقيقه 87، همكارى ســردار آزمون و 
مهدى طارمى تبديل به فرصت گلزنى بسيار 
خبوى شــد اما طارمى با بى دقتى توپ را 
به جايى زد كــه دروازه بان حريف حضور 

داشت.
■ اين ديدار در نهايت با دو گل به ســود 
تيم ملى ايران به پايان رسيد تادر4 بهمن 

مقابل چين به ميدان برود.

■ تركيــب ايران: عليرضــا بيرانوند، ميالد 
محمــدى، مرتضى پورعلى گنجــى، اميد 
ابراهيمى، وحيد اميرى (كارت زرد)، مهدى 
طارمى، عليرضا جهانبخش (روزبه چشمى 
70)، سيد مجيد حسينى (كارت زرد)، سردار 
آزمون (مسعود شجاعى 89)، اشكان دژاگه 

(سامان قدوس 79) و رامين رضاييان.
■ تركيب عمان: فائض الروشايدى، محمد 
المســلمى (كارت زرد)، راعد ابراهيم، سعد 
سهيل، احمد كانو (محسن الخليد 81)، خالد 
البريكى، جليل اليهمدى، محســن الغسانى 
(محمد الغسانى 87)، على بوسعيدى، صالح 

اليحيايى و حارب السعدى.

دوتا زديم و چندتا نه

گام به گام تا قهرمانى آسيا

راى گيرى
براى بهترين بازيكن فوتبال آسيا 

اشكان دژاگه را
 انتخاب كنيم

  وبســايت AFC با انتشار اسامى 10 
نفر از بازيكنان تيم هاى ملى مختلف جام 
ملت هاى آسيا راى گيرى نسبت به انتخاب 

بهترين بازيكن را راه اندازى نمود.
در اين نظر سنجى اسامى بازيكنانى از تيم 

هاى ايران، قطر، عربســتان سعودى، اردن، 
ويتنام ، كره جنوبى ، عراق ، ژاپن و استراليا 

حضور دارند.
در اين بين تنها ژاپن با داشــتن دو بازيكن 
در ليست برترين بازيكنان فوتبال آسيا قرار 
گرفته و ســاير تيم ها تنها يك نماينده در 

راى گيرى دارند.
بازيكــن ارزشــمند تيم ملى ايــران و تيم 
تراكتور سازى تبريز، اشكان دژاگه نماينده 
ايران در اين ليست بوده و سالم الدوسرى 
عربستانى، المعز على قطرى، ياسين بخيت 

اردنــى ، مهند على عراقى ، نگوين كوانگ 
هــى ويتنامى و نيز كيم ميــن جاى از كره 
جنوبى، آور مابيل از اســتراليا و همچنين 
يوتــو ناگاتومو و الدور شــامادو هر دو از 
ژاپــن نمايندگان تيم هاى خود در اين نظر 

سنجى هستند.
عالقه مندان به شركت در اين راى گيرى و 
دادن راى به بازيكن تيم ملى كشورمان مى 
توانند به وبسايت AFC به نشانى اينترنتى 
مراجعه   http://www.the-afc.com

و در اين نظر سنجى شركت نمايند.


