
یق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان     شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نســبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونی  از طر
می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

   پالك ثبتينوع ملك و كاربريرديف
 مساحت

)مترمربع(
آدرسمبلغ سپرده  )ريال(قيمت كارشناسي

زمين مســكوني قطعه   1
34 شمالي

13 / 1213   30020 /550 / 000 / 0001/000/000/000
قاسم آباد

اراضي مجدآباد

زمين مســكوني قطعه  2
35 شمالي

13 / 1214   30020 /550 / 000 / 0001/000/000/000
قاسم آباد

اراضي مجدآباد

زمين مسكوني 3
قطعه36 شمالي

13 / 1215   29820 /413 / 000 / 0001/000/000/000
قاسم آباد

اراضي مجدآباد

زمين مســكوني قطعه 4
44 جنوبي

13 / 1223   30020 /850 / 000 / 0001/000/000/000
قاسم آباد

اراضي مجدآباد

زمين مســكوني قطعه 5
45 جنوبي

13 / 1224   30020 /850 / 000 / 0001/000/000/000
قاسم آباد

اراضي مجدآباد

شرایط شرکت در مزایده:  
 1-متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت) الف( قرار داده و حداکثر تــا پایان وقت اداری 99/11/26   تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضــاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدا به حســاب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واریز 

نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- حداکثر زمان انتقال ســند از تاریخ برگزاری مزایده یــک ماه بوده و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مهلت مذکــور جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه 
)10% باقیمانده( اقــدام نماید. در غیــر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنــده مزایده ضبط خواهــد گردید. ضمنًا ســند بنام برنده مزایده و یا هرشــخص 

دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت .
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/11/27  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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15 شهرداری همدان
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صفحه     2

مشکالت مراجعان کلینیک امید 
برای نسخه نویسی الکترونیک

آغــــاز اجرای طرح نســــخه   مدیــــر کلینیــــک امیــــد همدان با اشــــاره بــــه 
نویســــی الکترونیک در ایــــن مجموعه گفت: باید آزمایشــــگاه ها و دیگر 
کلینیک های شــــهر نیز به این طرح مجهز شــــوند چراکــــه برای مراجعان 

دارد. پی  در  مشکالتی 
به گزارش هگمتانه، ســــامان طالبی مدیــــر کلینیک امید همدان اظهار 
کــــرد: گاهی بیمــــار مراجعاتی بــــه چنین مراکزی داشــــته که به ســــامانه 
ونیــــک وصــــل نبودنــــد و او مجبور شــــده بــــار دیگر بــــه کلینیک  الکتر

کاغذی بنویسیم. کند تا نســــخه  مراجعه 
وی بیان کرد: نسخ الکترونیک از بروز نسخه خوانی اشتباه که گاهی اوقات 

در داروخانه ها پیش می آید جلوگیری می کند.

صفحه     2

صفحه   7

شناسایی 6 مبتال

فوت 2 نفر مبتال به کرونا 
در استان همدان

ذوالریاستین محل همزیستی 
بین ادیان

، همواره صحنه  سکونتگاه های انسان ایرانی، چه شهر و چه روستا، از دیرباز
پذیــــرش و مدارای قومی، مذهبی و فرهنگی به شــــمار می رفته اند. گرچه در 
مواقعی شــــاهد درگیری محله های شهری و روســــتایی بوده ایم که در اکثر 
مواقع بر مرزهای قومی استوار بوده اند، اما برکنار از چنین رخدادهای گاه و 
بیگاه یا تالش ها برای یکدست سازی جامعه، گرایش غالب زندگی جمعی 

در ایران، مدارا و همبستگی بین قومی و فرهنگی بوده است.

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    472۸ شماره    2021 یه  فور  3   1442 جمادی الثانی   20   1399 بهمن ماه   15 چهارشنبه 
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حه 

صف صعود پاس به رتبه چهارم لیگ 2 
در روز شکست شهرداری 4  

ه  
فح

ص در راستای اشاعه تفکر و روحیه بسیجی صورت گرفت

راه اندازی ۸ پایگاه مقاومت 
در شهرداری همدان

4  
ه  

فح
ص آیت ا... موسوی اصفهانی با تقدیر از تالش های شبانه روزی 

نیروی انتظامی:

لزوم همکاری های بین بخشی 
برای پیشگیری از سرقت

انقالب اسالمی، سیره افطمی، منزلت زن، سبک زندگی اریانی ـ اسالمی

توسط شهردار همدان صورت گرفت

تقدیم بودجـه 1600 میلیــاردی
سال 1۴00 شهرداری به شورا

صفحه   4

رونمایی از 3 دستاورد نخبگان بسیجی همدان
از نسل جدید جلیقه ضد گلوله، دستگاه استریل قوی تر از الکل و کلر همچنین بذر گیاه مؤثر در درمان سرطان رونمایی شد

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: از جلیقه ضد گلوله، ماده 
ضــــد عفونــــی کننــــده قوی تر از الــــکل و کلــــر همچنین 
بذر گیاه مؤثر در ســــرطان پوســــت تولید شــــده توسط 

شد. رونمایی  همدان  بسیجی  نخبگان 
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، هم زمان با گرامیداشــــت 
دیروز  صبــــح  اســــالمی،  انقــــالب  شــــکوهمند  پیــــروزی 
از دســــتاورد های انقالب اســــالمی توســــط  یکــــی دیگر 
نخبــــگان بســــیجی اســــتان همدان در شــــرکت دانش 
و  انتظامی  فرماندهــــان  حضور  با  پــــارس  میرانکو  بنیان 
اقتدار نخبگان  از  که نشــــان  رونمایی شد  استان  سپاه 

دارد. ایران  اسالمی  جمهوری 
فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( در آییــــن رونمایی از 
IIIA( در همدان  نســــل جدید جلیقه ضد گلوله )کالس 
آینده و  با تجلیــــل از جوانان به عنــــوان فاتحان مســــیر 
گفــــت: صحنه های تیــــره و تار  افتخار اســــتان همــــدان 
آینده ای  پیش از انقــــالب باور مردم را برای رســــیدن به 
پر افتخار خدشــــه دار کرده بود و انتظار استقالل با این 

نداشتند. را  عظمت  و  شکوه 
دولت  وزیر  نخست  روزی  افزود:  مجیدی  مظاهر  سردار 
طاغــــوت با تمســــخر به ما گفتــــه بود کــــه ایرانی ها توان 
ســــاخت کوچکترین وســــایل را هم ندارند چه رســــد به 

کنند. ورود  جدید  فناوری های  در  اینکه 
وی ادامــــه داد: مردم ایــــران به این باور رســــیدند و آنها 
می خواســــتند شــــرافت، بزرگی و بزرگ منشی ایرانیان را 
فرو بریزند که با کمک الهی و با پیروزی انقالب اســــالمی 

توانســــتیم راه بزرگی را برای آینده خود باز کنیم.
مورد  در  مطهری  شــــهید  صحبت های  به  اشــــاره  با  وی 
امــــام راحل اظهار کرد: شــــهید مطهری همواره بر ســــه 
کید  تأ مردم بــــاوری  و  خودبــــاوری  خدابــــاوری،  موضوع 
وزی انقالب اسالمی  داشت و این ســــه اصل باعث پیر

. شد

انقالب  توانســــتیم  ما  اینکــــه  بیان  با  مجیدی  ســــردار 
برســــانیم  ثمر  بــــه  انقالبی  اراده مــــردم  بــــا  را  اســــالمی 
رگ شــــرق و غرب  گفــــت: در جایــــی کــــه قدرت های بز
می گفتنــــد دیــــن افیــــون ملت هاســــت، کســــی بــــاور 
دینی  حکومت  جهان  بر  حاکم  شــــرایط  آن  در  نمی کرد 

شود. ایجاد 
وی پیروزی انقالب را ثمــــره همراهی مردم دیندار با امام 
امت دانست و خاطرنشــــان کرد: خیلی ها منتظر بودند 
بعد از مدتی این انقالب به ســــمت یکــــی از ابرقدرت ها 
آزادی،  بــــرود امــــا رمز تــــداوم انقــــالب اســــالمی شــــعار 

است. اسالمی  جمهوری  و  استقالل 
ســــردار مجیدی ادامــــه داد: این شــــعار برای اســــتکبار 
خطرآفریــــن شــــده و آنهــــا دریافتــــه اند که ایــــن انقالب 
روش و مســــیر دیگری دارد و باید مسیر ایجاد توطئه را 
برگزیننــــد که به لطف خدا تا امــــروز توطئه ها را یکی پس 

ایم. گذاشته  سر  پشت  دیگری  از 
وی با بیــــان اینکه در جنــــگ نابرابر تحریم علیه کشــــور 
بــــه خودبــــاوری رســــیدیم افــــزود: آنچــــه امــــروز و آینده 
می تواند انقالب را به مقصد برســــاند شــــعار خودباوری 
کشــــور در حوزه های مختلف  اســــت و پیشــــرفت های 
نظیر صنایع، پزشــــکی و دانش بنیان به پیشــــرفت های 
زیادی دســــت یافته ایم ضمن اینکه باید یادآور شــــویم 
در ارتبــــاط با بیماری کرونا، به ســــاخت واکســــن داخلی 

یافته ایم. دست 
در ادامــــه مراســــم مســــؤول ســــازمان بســــیج علمــــی، 
پژوهشــــی و فناوری ســــپاه انصارالحســــین)ع( همدان 
هم گفت: پرورش بســــیجیان در تراز انقالب اسالمی در 
کمک به مدیریت دانش، توان و چرخه علمی کشــــور از 

است. اهمیت  حائز  موضوعات 
ابراهیمــــی با بیــــان اینکه فرآینــــد تولید علم در کشــــور 
بــــه خوبی در حــــال شــــکل گیری اســــت افــــزود: امروز 

دســــتاوردهای زیادی برای کشور خلق شــــده که نتیجه 
تالش جوانان این مرز و بوم است.

از انقالب اســــالمی رتبــــه علمی ما  وی ادامــــه داد: قبل 
16 جهانی  52 بود امــــا در حال حاضر در رتبــــه  در جهان 
دســــتان  در  منطقــــه  اول  رتبــــه  همچنیــــن  و  هســــتیم 

است. سرزمین  این  نخبگان 
آینده رتبه  50 ســــال  وی با بیان اینکــــه رهبر انقالب در 
اول علمی در جهان را برای جوانان ایرانی ترســــیم کرده 
انــــد، گفت: به رتبه 17 ارجاعات علمی در جهان رســــیده 
ایــــم که قبــــل از انقالب اســــالمی تعداد اعضــــای هیأت 
علمی مــــا 9 هزار و 282 نفــــر بودند که امــــروز به 80 هزار 
از  نفر رســــیده اند و همچنین نرخ باســــوادی ایران قبل 
انقــــالب 47 درصد بود کــــه در حال حاضــــر قریب به 90 

است. درصد 
مدیرعامل شــــرکت دانش بنیــــان میرانکو پارس نیز به 
 )IIIA عنوان طراح و ســــازنده جلیقه ضدگلولــــه )ِکالس 
راهبردی  محصــــول  یک  ضدگلوله  جلیقــــه  کــــرد:  مطرح 
برای نیروی ناجا محســــوب می شود و بسیاری از محیط 
بانان کشــــور به ســــبب نداشــــتن جلیقــــه ضدگلوله یا 

هستند. مشکالتی  دچار  آن  نبودن  استاندارد 
میالد بداغی آراســــته با اشــــاره به اینکه در ســــال جاری 
36 نفر به ســــبب همین موضوع به شــــهادت رســــیده 
اند، بیان کرد: از شــــاخصه های اصلــــی جلیقه ضدگلوله 
می توان به وزن، قیمت و ســــطح پوشــــش مناسب آن 

کرد. اشاره 
مدیرعامل شــــرکت دانش بنیان میرانکو پارس با بیان 
اینکه در مقایســــه جلیقــــه ضدگلوله تولیــــدی ما با پنج 
نشــــان معروف جلیقــــه ضدگلوله در جهــــان می بینیم 
که بین این موارد چه تفاوت های شــــایان توجهی وجود 
دارد، تشــــریح کرد: جلیقه ضدگلوله ایرانی تولیدی ما در 
کمتری  60 درصد قیمت  کمتر و  45 درصد وزن  مجموع 
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دارد امــــا ســــطح پوشــــش آن 53 درصد بیشــــتر از پنج 
نشان مشــــهور جلیقه ضدگلوله دنیا است.

آراســــته ادامه داد: جلیقه های ضدگلوله وارداتی  بداغی 
به ســــبب تحریم ها و ورود واســــطه ها بــــه این موضوع 
قیمتــــی در حــــدود 30 میلیون تومان دارنــــد اما قیمت 
محصــــول داخلــــی آن کمتر از 13 میلیون تومان اســــت 
کشورها  که این امر موجب قطع وابســــتگی ها به دیگر 

می شود.
مدیرعامــــل شــــرکت دانــــش بنیــــان میرانکــــو پــــارس 
کید بر اینکه ســــطح  در پایــــان صحبت هــــای خود بــــا تأ
 0.3 پوشــــش جلیقه هــــای ضدگلولــــه خارجی کمتــــر از 
این  داخلی  تولیــــدی  نمونه  کرد:  اظهار  اســــت،  مترمربع 
50 درصد ســــطح پوشــــش  کمتر  محصول با حفظ وزن 
 تمامی نیــــم تنه باال را 

ً
بیشــــتری دارد به نوعی کــــه تقریبا

می دهد. پوشش 
 رونمایی از دستگاه استریل قویتر از الکل و کلر �

علی حیدری مدیرعامل شــــرکت میــــالد مخترعان قرن 
22 نیز عنــــوان کرد: از مزایای دســــتگاه گاز ازن می توان 

ویروس های  و  باکتــــری  نابودکننــــده  هــــوا،  تصفیــــه  به 
موجود در ســــطوح و هوای محیط، ضدعفونی محیط کار 
اتاق ها بدون نیاز به ماده مصرفــــی، ضدعفونی میوه،  و 

کرد. اشاره  لباس ها  و  خوراکی  مواد 
وی با بیان اینکه پس از اســــتفاده از این محصول هیچ 
اثری از آن روی ســــطح وجــــود ندارد، ادامــــه داد: پس از 
آن را  ضدعفونی کردن، استریل کردن و بو زدایی محیط 
تبدیل به اکســــیژن می کند و هیچ عارضه و حساسیت 

پوســــتی را برخالف کلر و باقی شوینده ها در پی ندارد.
حیدری با بیان اینکه چهار دســــتگاه اســــتریل توســــط 
این شــــرکت ســــاخته شــــده اســــت، عنوان کــــرد: یک 
است،  عمومی  مکان های  مختص  اســــتریل  دســــتگاه 
یک دستگاه استریل آب و مواد خوراکی است که قابل 
ضدعفونی  دیگر  دســــتگاه  اســــت،  منزل  در  اســــتفاده 
که به مدت یک ســــاعت و  کننده خــــودکار هوا اســــت 
به صــــورت خودکار روشــــن و مکان را اســــتریل می کند 
و دســــتگاه چهارم، دستگاه اســــتریل ماسک است که 
می تواند برای پرســــتاران و کادر درمان ایمنی بیشــــتری 

آورد. را به ارمغان 
وی با بیان اینکه این محصول ســــه هزار برابر سریع تر و 
47 برابر قوی تر از الکل و کلر سطوح و هوا را ضدعفونی 
آن  خارجی  مشــــابه  محصول  قیمت  کرد:  اظهار  می کند، 
بین 15 تــــا 30 میلیون تومان اســــت و قیمت محصول 
تولیدی توســــط شــــرکت دانــــش بنیان شــــرکت میالد 
مخترعان قــــرن 22 برابر یک میلیــــون و 800 هزار تومان 

است.
تولید بذر مؤثر در گیاه پزشــــکی و درمان ســــرطان  �

پوست
گیاه توسط شــــرکت دانش بنیان جوانه  تولید بذر یک 
سبز در اســــتان همدان نیز دســــتاورد دیگری بود که از 

شد. رونمایی  آن 
جوانه  بنیان  دانش  شــــرکت  مدیرعامل  سلیمی  حمید 
ســــبز بیان کــــرد: از ایــــن گیــــاه در زمینه گیاه پزشــــکی 
که  می شــــود  اســــتفاده  نیز  پوســــت  ســــرطان  درمان  و 
می توانیم با اصــــالح ژنتیکی بذر این گیاه، آن را در حوزه 

کنیم. خوراک دام وارد 
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افتتاح 10 پروژه در شهرستان همدان هم زمان با سومین روز از دهه فجر

راه اندازی واحد بسته بندی 
غ تخم مر

آب رسانی به روستای چشین

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست فرمانداری همدان 
با اعالم اینکه 112 پروژه با اعتبار 206 میلیارد تومان در دهه 
فجر به بهره برداری می رســــد، گفت: در سومین روز از دهه 

فجر 10 پروژه در شهرستان همدان افتتاح شد.
 ، به گزارش خبرنگار هگمتانه، در ســــومین روز از دهه فجر

10 پروژه در شهرستان همدان به بهره برداری رسید.
سرپرست فرمانداری همدان در حاشیه افتتاح پروژه های 
شهرســــتان همدان بــــا اعالم اینکــــه در دهــــه فجر جاری 
تعداد 112 پروژه با اعتبار 206 میلیارد تومان به بهره برداری 
می رســــد، عنوان کرد: در ســــومین روز از دهه فجر تعداد 
10 پــــروژه بــــا اعتبــــار 10 میلیــــارد و 145 میلیــــون تومان به 

بهره برداری رسید.
محمدعلــــی محمــــدی بــــا بیــــان اینکــــه ایــــن پروژه ها در 
بخش های خدماتی، تولیدی، بهداشــــتی بــــه بهره برداری 
رســــید، گفــــت: یکــــی از پروژه هــــای قابــــل توجــــه واحــــد 
بســــته بندی تخم مرغ اســــت که اولین واحد بسته بندی 
تخم مرغ در همدان اســــت و قرار است به مشکالت آن در 

ستاد تنظیم بازار رسیدگی شود.
سرپرســــت فرمانداری همدان در بخش دیگر سخنانش 
به پروژه های آب رســــانی اشــــاره و بیان کرد: در حال حاضر 
تمــــام توان خود را بــــرای تولید آب می گذاریــــم در حالی که 

بحث مصرف باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدی با اشــــاره به اینکه در زمینه کاهش مصرف کاری 
نشــــده اســــت، عنوان کرد: در هیچ جای دنیــــا این میزان 

مصــــرف آب وجــــود نــــدارد و این موضــــوع بایــــد کنترل و 
فرهنگ سازی شود.

مدیرعامل شــــرکت آب و فاضالب استان همدان هم در 
حاشیه افتتاح پروژه آب رسانی روستای چشین اظهار کرد: 
آب این روســــتا چندین سال بود که از لحاظ کمی مشکل 
داشــــت و 3 لیتر در ثانیه آب داشتند که کفاف جمعیت 

را نمی داد.
ســــیدهادی حســــینی بیدار با اشــــاره به خط آب رسانی به 
روستای چشین شهرســــتان همدان گفت: خط انتقال 4 
هزار و 200 متر است که ایستگاه پمپاژ آب را 10 لیتر بر ثانیه 

پمپاژ می کند.
وی با اعالم اینکه به زودی خط انتقال فاضالب این روستا 
نیز تکمیل می شود، تصریح کرد: این پروژه با اعتبار بیش 

از یک میلیارد تومان اجرایی شده است.
حســــینی بیدار بــــا اشــــاره بــــه اینکه ایــــن خط آب رســــانی 
جمعیت یــــک هزار و 800 نفری روســــتا را تحت پوشــــش 
آب رسانی شهرستان  قرار می دهد، عنوان کرد: پوشــــش 
همدان 100 درصد و پوشــــش فاضالب 98 درصد اســــت 
و در حاشــــیه شــــهرها نیز 98 درصد است در حالی که این 

ضریب برخورداری در کشور 45 درصد است.
رئیس جهاد کشــــاورزی شهرستان همدان نیز در حاشیه 
افتتاح پروژه های جهاد کشــــاورزی اظهار کرد: در دهه فجر 
امســــال 11 پروژه با اعتبار 152 میلیارد تومــــان و 214 مورد 
اشــــتغال زایی در شهرســــتان همدان کلنگ زنی و افتتاح 

می شود.
احمد قدیمی گرجایی به افتتاح اولین واحد بســــته بندی 
تخصصی تخم مرغ در شهرســــتان همدان اشــــاره و بیان 
کرد: 11 واحد تولید تخم مرغ در اســــتان با ظرفیت 407 هزار 

جوجه ریزی فعال است.
وی ادامــــه داد: واحــــد بســــته بندی تخصصــــی تخم مرغ با 
ســــرمایه گذاری 1.7 میلیارد تومان و ظرفیت بســــته بندی 

ساالنه 1500 تن به بهره برداری  رسید.
ایــــن مســــؤول ظرفیت تولیــــد تخم مــــرغ در اســــتان را 6 
هزار و 660 تن اعــــالم کرد و بیان کرد: واحــــد دیگری که به 

بهره برداری می رسد واحد میش داشتی است.
قدیمــــی گرجایی اظهار کرد: شهرســــتان همدان دارای 13 
واحد میش داشــــتی با ظرفیت 4 هزار و 168 رأس اســــت 
کــــه این میــــزان در اســــتان 51 واحد با ظرفیــــت 23 هزار و 
982 رأس اســــت بنابراین سهم شهرستان همدان 17.3 

درصد و رتبه نخست را در استان دارد.
وی میزان اشــــتغال زایی این واحدها در شهرستان را 59 

نفر اعالم کرد.
پروژه هایــــی کــــه روز گذشــــته افتتــــاح شــــد شــــامل خط 
آب رسانی به روستای چشین با اعتبار بالغ بر یک میلیارد 

تومان، افتتاح پایگاه ســــالمت شــــهری امــــام صادق)ع( 
واقــــع در کوی رضــــوان بــــا اعتبــــار 900 میلیــــون تومان و 
تحت پوشــــش قــــرار دادن جمعیت 9 هــــزار و 442 نفر در 
مســــاحت 250 مترمربع، بهره برداری از اکسیداتور شماره 
5 تصفیه خانه آب اکباتــــان با اعتبــــار 2.5 میلیارد تومان، 
افتتــــاح یک واحــــد میش داشــــتی با تولید ســــاالنه 3 تن 
گوشت قرمز در روستای آبشــــینه با 20 هزار میلیون ریال 
از واحد بسته بندی تخم مرغ  آورده شــــخصی، بهره برداری 
با سرمایه گذاری 1.7 میلیارد تومان و ظرفیت بسته بندی 

ساالنه هزار و 500 تن در شهرک صنعتی گنبد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا تأکید کرد:

بهره گیری از دستاورد تمدن ها با ظرف تمدن اسالمی برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی شــــهر همدان با تأکید بر اینکه 
تمدن رایج دنیا باید تمدن اســــالمی شود؛ گفت: هم زمان 
با کسب 42 سال تجربه، باید با بهره گیری از دستاوردهای 
خوب تمــــدن غرب، آســــیا و... که با ظرف تمدن اســــالمی 
ما سازگاری داشــــته باشــــند، تمدن نوین اسالمی شکل 

بگیرد.
جلســــه  در  کاوســــی امید  اکبــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورا، با توجه به اینکه در 
هر عصری، یک تمدن غالب خواهد بود که در حال حاضر 
تمدن رایج دنیا، تمدن غرب است؛ اظهار کرد: در گذشته 
گفت وگوی تمدن ها از سوی کشور اسالمی ایران عنوان 
شــــد که در مقابل آن ســــتیز تمدن ها را مطــــرح کردند؛ اما 
واقعیت بر این اســــت که گفت وگوی تمدن ها پاسخگو 

نیست و جایگزینی تمدن، امکان پذیر است.
کاوســــی امید ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری نیز برای 
رســــیدن به شــــهر تراز انقالب، باید از تمام دستاوردهای 

مناسب غرب و شرق بهره برداری صورت گیرد.
وی ضمــــن تبریــــک دهه مبــــارک فجر بــــه مــــردم انقالبی 
همدان، عنــــوان کرد: مــــردم انقالبی همــــدان که حرکت 
انقالبی و حماسی 30 مهرماه 1357 را در شهر همدان رقم 
زدند، نقش بســــزایی در جرقه های آغازین پیروزی انقالب 

اسالمی داشتند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
با اشاره به اینکه انقالب اسالمی پدیده الهی قرن 20 است 
که با خون شــــهدا و رهبری معمار کبیر انقالب اسالمی به 
پیروزی رســــید؛ افزود: انقالب اســــالمی برگرفتــــه از مبانی 
دینی و اندیشــــه دینی مردم است که به رهبری بنیان گذار 

انقالب کبیر اسالمی در قرن بیستم، ساری و جاری شد.
کاوســــی امید با بیان اینکه حضرت امام خمینی)ره(، دهه 
فجر را از آیات سوره فجر الهام گرفتند؛ ادامه داد: بر اساس 
نقل هــــای تاریخــــی در صورتی که دهه فجر را با ریشــــه یابی 
بیشتر اندیشه و تفکر کنیم، به ریشه قرآنی خود در سوره 

فجر برمی گردد.

وی معتقد اســــت: ما به عنــــوان وارثان ایــــن هدیه الهی، 
اگر می خواهیم بر اســــاس منویات امام و در مسیر شهدا 
حرکت کنیم، بایــــد توجه ویژه ای به بیانیه گام دوم انقالب 

داشته باشیم.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگــــی اجتماعی شــــورای شــــهر 
همــــدان همچنین گفت: باید طراحی و ترســــیم آینده را با 
محوریــــت بیانیه گام دوم انقــــالب و مباحث تمدن نوین 
اسالمی در نظر بگیریم تا خط مشی، حرکت و مسیر آینده 

مشخص باشد.
کاوسی امید با اشــــاره به مطرح بودن 40 بار کلمه جوان در 
بیانیه گام دوم انقالب، افزود: به اذعان تحلیل گران، مطرح 
شــــدن کلمه جوان بیانگر این اســــت که تأکید رهبری در 
ادامه مســــیر انقالب بحث داشــــتن روحیه جوان است؛ 
البته این اصل به ســــن و سال بر نمی گردد، بلکه داشتن 
روحیه جوان، بانشــــاط و بالنده مطرح است؛ از این رو باید 
مباحث تمــــدن نوین اســــالمی مورد تأکیــــد مقام معظم 

رهبری، مدنظر قرار گیرد.
فرهنگــــی  � روابــــط  فراموشــــی  بــــرای  مولــــوی:   

خانواده های ایرانی چاره اندیشی شود
نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان نیز در این جلســــه 
ضمن ابــــراز امیــــدواری برای اتصــــال انقالب اســــالمی به 
انقالب جهانی اسالم به پرچم داری امام زمان)عج(؛ گفت: 

بهره گیــــری از خوبی ها، حســــنات، یافته ها و ابــــزاری که به 
بشــــریت خدمت کرده اند، به منظــــور تدوین و ریل گذاری 
تمدن نوین ایرانی_ اســــالمی که مــــورد تأکید مقام معظم 
رهبری اســــت، به عنــــوان اهــــداف بلند انقالب اســــالمی 
بایســــتی مدنظر قــــرار گیرد تا یــــک چهره توســــعه یافته و 

مقتدر از ایران عزیز انعکاس پیدا کند.
ابراهیــــم مولــــوی اضافه کرد: بــــا توجه به اینکــــه در ابتدا 
اهداف جمهوری اســــالمی ایران برای صــــدور تفکر ناب 
انقالب اســــالمی در جهان مورد تمســــخر دشــــمنان قرار 
می گرفــــت؛ اما امــــروزه در پهنــــه جغرافیایــــی خاورمیانه 
کشــــورهای  و جهــــان اســــالم تفکــــر مقاومــــت جوانان 
مســــلمان نشــــأت گرفته از همین رویش هــــا و بالندگی 
انقالب اسالمی اســــت که همگان پای کار اسالم و تفکر 

ناب محمدی ایستاده اند.
وی افزود: بخش زیادی از مشــــکالت کشــــور ما، درونی و 
ســــوء مدیریتی اســــت که متأســــفانه عده ای از افراطیون 
و تندروهــــای جریان هــــای داخلی بــــه دنبــــال منافع خود 
مشــــغول موج ســــواری هســــتند و به تکالیف و منویات 

بزرگان ما به ویژه مقام معظم رهبری دقت نظر الزم ندارند.
مولوی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری با محوریت 
میــــدان دادن به جوانان، ادامــــه داد: جوانان ما با روحیه و 
فطرت پاک وارد تمامی عرصه ها شــــده اند که با سربلندی 
و افتخــــار بیرون آمدند؛ اما به دالیل مختلف مدیریتی و در 
صورت عدم توجه به مباحث اشــــتغال، ازدواج، مســــکن، 
تحصیــــالت عالیه و...، این نیروی محرکه توســــعه کشــــور 

دچار رکود، رخوت و عقب گرد خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان؛ 
وی همچنیــــن با اشــــاره بــــه فراموشــــی آداب و رســــوم، 
فرهنگ و ارزش های اســــالمی تعلیــــم و تربیت در حوزه 
خانــــواده، گفت: اگر فرزنــــدان ما نتواننــــد از این کابوس 
شــــیطانی فضای مجــــازی و شــــبکه های اجتماعی بی در 
و پیکر عبــــور کنند، عماًل قوام و دوام خانواده در کشــــور 
دچار مشــــکل می شــــود که مســــؤوالن امر باید در این 

کنند. چاره اندیشی  زمینه، 

رئیس پلیس فتای استان همدان:

ج از کشور با کارت های بانکی اجاره ای فعالیت سایت های قمار خار
سایت شرط بندی در همدان نداریم

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیــــس پلیس فتای اســــتان 
همدان با بیان اینکه فعالیت ســــایت های قمار و شرط بندی 
بیشــــتر با اجاره کارت های بانکی اســــت، گفت: خوشــــبختانه 

سایت شرط بندی در همدان نداریم.
به گزارش هگمتانه، فیروز ســــرخوش نهاد با بیان اینکه تعداد 
پرونده های شــــرط بندی در اســــتان کمتر از 20 مورد اســــت که 
عمده آنها به تبلیغ ســــایت ها و اجاره کارت های اعتباری بانکی 
برمی گردد اظهار کرد: با توجه به رشد روزافزون فناوری اطالعات، 
اینترنت و کوچ جرائم از حالت سنتی به سایبری، فعالیت قمار 
و شرط بندی نیز شکل سایبری به خود گرفته و نشانگاه هایی 
در فضــــای مجازی به همین منظور ایجاد شــــده که شــــاهد آن 
هستیم فعالیت کاربران در این حوزه به ویژه برای نوجوانان و 

جوانان به یک معضل تبدیل شده است.
وی افزود: گردانندگان این ســــایت ها بــــا تبلیغات فریبنده ای 
که دارند از جمله "یک شبه پولدار شــــدن" و با سوء استفاده از 
ظرفیت برخی از سلبریتی های فعال در زمینه قمار و شرط بندی 
برخط و نمایش زندگی الکچری آنها ســــعی می کننــــد افراد را به 

فعالیت و سرمایه گذاری در این سایت ها ترغیب کنند.
گاهی را مشــــکل  رئیس پلیس فتای اســــتان همــــدان عدم آ
اصلی در ایــــن حوزه دانســــت و عنوان کرد: بر اســــاس قانون 
جرایم رایانه ای عضویت و فعالیت در ســــایت های شرط بندی 
جرم اســــت و بسیاری از کسانی که در این فضا فعالیت دارند از 

مجرمانه بودن عمل خود بی اطالع هستند.

وی ادامه داد: سایت های شــــرط بندی به گونه ای طراحی شده 
که در ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شــــوند که همین شــــیرینی 
بردهای اولیه ســــبب می شــــود علی رغم باخت هــــای بعدی و 
مســــتمر در مراحل بعدی باز به شــــرط بندی ادامــــه دهند و در 
نتیجه عالوه بر زیان مالی مشکالت بزرگی چون مسائل روحی 

و خانوادگی نیز گریبان گیر آنها شود.
ســــرخوش نهاد با بیــــان اینکــــه مراجعات متعــــددی در حوزه 
مالباختــــگان فضای مجازی و ســــایت های شــــرط بندی و قمار 
داریم گفــــت: بــــرای نمونــــه خانمی عنــــوان می کرد همســــرم 
یک میلیارد تومان در سایت های شرط بندی باخته اما چون به 

آن معتاد شده، نمی تواند شرط بندی را ترک کند.
وی افــــزود: کاربران این ســــایت ها بیشــــتر شــــهروندان ایرانی 
در داخل کشــــور هســــتند اما گردانندگان اصلی ســــایت های 
شرط بندی خارج از کشور زندگی می کنند که فعالیت شرط بندی 
و قمار در آنجا مشکل قانونی ندارد و با وجود اینکه هویت خیلی 
از این افراد توســــط مجموعــــه پلیس فتا شناســــایی و پلیس 
بین الملــــل نیز برای دســــتگیری آنهــــا اقدام کرده، امــــا به دلیل 

سکونت در این کشورها این مسئله سخت شده است.
رئیــــس پلیس فتای اســــتان همــــدان عنوان کرد: براســــاس 
مشاهدات پلیس فتا کالهبرداران ســــایت های قمار بستر و 
کانال مالی مشــــخصی ندارند تا بتوانیم آن بســــتر را در کشــــور 
مســــدود کنیم به عنوان مثــــال از کارت های اعتبــــاری بانکی 
اجاره ای استفاده می کنند به این صورت که از بی  اطالعی مردم 

سوء اســــتفاده کرده و با مبالغ جزئی کارت های آنها را با عنوان 
کارهای قانونی و برای فعالیت بانکی اجاره می کنند.

گاهی در این زمینه باعث می شود  وی ادامه داد: این اتفاق و ناآ
خیلی سریع فریب بخورند و کارت های خود را در اختیار آنها قرار 
داده و آنها نیز بدین شــــکل برای فعالیت مالی در سایت های 

شرط بندی استفاده می کنند.
ســــرخوش نهاد اذعان کرد: در یکی از اســــتان ها یک خانواده 
35 عــــدد کارت بانکــــی خــــود را در اختیار این ســــایت ها قرار 
داده اند بدون اینکه در جریان باشــــند که این کارت ها در چه 
مسیری استفاده می شوند در استان همدان نیز شاهد اجاره 

کارت بانکی بوده ایم.
وی افــــزود: برخــــی از خواننده  های غیرمجــــاز زیرزمینی که خارج 
از کشــــور زندگی می کنند بــــه دلیل درآمدهای وسوســــه انگیز 
این ســــایت ها اقــــدام به راه اندازی ســــایت های شــــرط بندی و 
قمار می کنند و البته برای تبلیغات در این ســــایت ها از پلتفرم 
خاصــــی اســــتفاده نکــــرده و به یک شــــبکه اجتماعــــی خاصی 
محدود نیستند و تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی که 

بیشترین کاربران ایرانی را دارد، متمرکز می کنند.
بــــه نقل از فــــارس، وی بــــا عنــــوان اینکه درصد قابــــل توجهی 
از اعضای این ســــایت های شــــرط بندی نوجوانــــان و جوانان 
هستند و تبلیغات نیز بیشــــتر بر همین رده سنی تمرکز دارد 
گفت: نوجوانان باید از عضویت در ســــایت های شــــرط بندی 

خودداری کنند و فریب آنها را نخورند.

کارگران استان  رئیس مجمع نمایندگان 
همدان:

اغلب نیروهای پتروشیمی 
هگمتانه غیر بومی هستند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس مجمــــع 
نمایندگان کارگران اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
از نیروهای  برخالف انتظار مشخص شد بســــیاری 
گفت:  هســــتند  بومی  غیــــر  هگمتانه  پتروشــــیمی 
متأســــفانه تا از احقاق حق مردم ســــخن می گوییم 
قــــرار  تزویــــر  و  زور  و  زر  کلونی هــــای  هجــــوم  مــــورد 

می گیریم.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کوچعلی روز گذشــــته 
اظهــــار کــــرد: بــــه دنبــــال شــــروع بــــه کار مجتمــــع 
پتروشــــیمی هگمتانــــه که مــــردم اســــتان همدان 
آن بودند تا  سال ها منتظر رفع مشکل و راه اندازی 
طبق وعده های داده شــــده باری از بیکاری جوانان 
و متخصصان استان برداشته شود و ارزش افزوده 
مالی برای اســــتان ایجاد کند، اما متأسفانه برخالف 
انتظار مشــــخص شــــد بســــیاری از نیروهای جذب 

شده غیر بومی هستند.
کید کرد: اگر قرار اســــت از منابع، تسهیالت و  وی تأ
امکانات این اســــتان استفاده شود و هر مسؤولی 
مانورهای تبلیغاتــــی خود را دهد اما خیر کثیر آن به 
استان نرســــد این بذل و بخشــــش ها را نخواهیم 

پذیرفت.
همدان  اســــتان  کارگران  نمایندگان  مجمع  رئیس 
ادامــــه داد: در چنــــد روز گذشــــته رئیس ســــازمان 
صمــــت در یک مصاحبه وجــــود کارکنان غیر بومی 
کید کرد  در پتروشــــیمی هگمتانه را منکر شــــد و تأ
»هیچ نیروی کار لرســــتانی در پتروشیمی هگمتانه 

حضور ندارد«!
بــــه نقل از فــــارس، کوچعلی با اشــــاره بــــه اینکه به 
گفتــــه حمیدرضا حاجی بابایی آمارهای نادرســــت از 
اشــــتغال اســــتان 13 هزار میلیارد تومان به استان 
زیان وارد کرده گفت: شواهدی در دست است که 
بســــیاری از کارکنان پتروشیمی هگمتانه غیر بومی 
هســــتند و حتی کارگر خدماتی و راننده نیز در بین 

آنها وجود دارد.

مراجعان مشکالت 
کلینیک امید برای نسخه 

الکترونیک نویسی 

کلینیک  هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــر 
امید همدان با اشــــاره بــــه آغاز اجرای طرح نســــخه 
گفت: باید  نویســــی الکترونیک در این مجموعــــه 
آزمایشگاه ها و دیگر کلینیک های شهر نیز به این 
طرح مجهز شــــوند چراکه برای مراجعان مشکالتی 

در پی دارد.
به گزارش هگمتانه، ســــامان طالبی مدیر کلینیک 
امید همــــدان اظهار کرد: گاهی بیمــــار مراجعاتی به 
چنین مراکزی داشــــته کــــه به ســــامانه الکترونیک 
وصل نبودند و او مجبور شده بار دیگر به کلینیک 

کاغذی بنویسیم. کند تا نسخه  مراجعه 
وی بیــــان کــــرد: نســــخ الکترونیک از بروز نســــخه 
خوانی اشــــتباه کــــه گاهــــی اوقــــات در داروخانه ها 
در  گاهــــی  و  می کنــــد  جلوگیــــری  می آیــــد  پیــــش 
نســــخه های دســــت نویــــس داروخانــــه نمی تواند 
دســــتورات را درســــت بخوانــــد و در نهایــــت بیمار 

می شود. متضرر 
وی ادامه داد: در ابتدای کار با موضوع زمان مواجه 
بودیم و وقت زیادی برای نســــخ الکترونیک صرف 
می شد چون آشنایی کمتری به آن داشتیم اما بعد 
از مدتی متوجه شــــدیم زمان کمتری هم نسبت به 

کاغذی می برد. نسخه 
مدیر کلینیــــک امید همدان بیان کــــرد: نکته حائز 
اهمیــــت در طرح نســــخ الکترونیک این اســــت که 
عملکرد ما مشــــخص اســــت یعنی من بــــه عنوان 
می توانــــم  و  می بینــــم  کامــــل  را  نســــخه  پزشــــک 
عملکــــردم را طــــی یک ماه مشــــاهده کنــــم و اطالع 
کافی از اینکه چه زمانی نســــخه نوشــــته ام و شامل 
چــــه داروهایــــی بــــوده به دســــت مــــی آورم حتی به 

اشتباه خودم پی خواهم برد.
وی یادآور شــــد: این شــــیوه باید در آزمایشگاه ها، 
داروخانه هــــا، بیمارســــتان ها و مراکــــز پاراکلینیک 
شــــهر هم باشــــد تا وقتــــی نســــخه الکترونیک در 
کلینیک نوشــــته می شــــود بیمــــار در آن مراکز هم 
بتوانــــد با ارائه کــــد، خدمات دریافــــت کند و باعث 

نشود. نارضایتی 
مدیــــر کلینیک امیــــد همدان بیان کــــرد: در مدت 
آغاز شــــده با  زمانــــی که طــــرح نســــخ الکترونیــــک 
ایــــن قبیل مســــائل مواجــــه بودیم کــــه امیدواریم 

مشکالت به مرور حل شود.
طالبی افزود: در پیشبرد این طرح در کلینیک امید 
30 دســــتگاه رایانــــه خریداری شــــد و تقریبا در حال 
حاضر تمام اتاق پزشکان به رایانه و شبکه اینترنت 
وصل اســــت و بــــه راحتــــی هر کــــدام از پزشــــکان 

آن بهره مند شوند. بخواهند می توانند از 

خبــر

معاون بازرگانی و تجارت داخلی سازمان صمت استان مدعی شد:

کمبود روغن و قند شایعه است
اگر مردم رعایت کنند مشکلی نداریم

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: معــــاون بازرگانی و تجارت 
داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
بــــا تأکید بر اینکه هیچ کمبودی از نظر روغن در اســــتان 
وجود ندارد، گفت: شــــایعات باعث شــــده ماه ها درگیر 
این موضوع شویم و اگر مردم رعایت کنند هیچ مشکلی 

در زمینه تأمین روغن در فروشگاه ها نخواهیم داشت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، آقایار فراشــــی با بیــــان اینکه در 
از  قفســــه های فروشــــگاه های زنجیره ای بزرگ اســــتان 
جمله اتکا، رفاه و کوروش روغن وجــــود دارد چراکه این 
فروشگاه ها سهمیه کشوری دارند و به صورت کشوری 
خریــــداری می کنند، اظهار کــــرد: چالش روغــــن فقط در 
واحدهــــای ُخرده فروشــــی شــــهر همدان اســــت که آن 
هم به علت این اســــت که این واحدها روغن خریداری 

نمی کنند.
وی با اشــــاره به اینکه هیچ مشــــکلی در کشور در زمینه 
روغن وجــــود نــــدارد و انبــــار کارخانه روغن همــــدان پر 
از روغــــن تولیــــدی اســــت، تصریــــح کــــرد: بــــه صاحبان 
سوپرمارکت ها اعالم شده که هر میزان روغن بخواهند 
می تواننــــد از نمایندگی شــــرکت نگین واقع در راســــته 

حسین خانی همدان به صورت روزانه خریداری کنند.
معاون بازرگانی و تجارت داخلی سازمان صنعت، معدن 
و تجــــارت اســــتان همدان دربــــاره تعیین ســــقف خرید 
روغن توسط برخی از فروشــــگاه ها، یادآور شد: خرید بی 
رویه روغن توســــط برخی از شــــهروندان وجــــود دارد که 

فروشگاه ها را مجبور کرده سقف تعیین کنند.
وی با بیان اینکه شــــایعات باعث شــــده ماه هــــا و روزها 

درگیــــر این موضــــوع شــــویم، افــــزود: تغییــــر برنامه در 
اختصاص سهمیه روغن خام باعث شد وقفه ای ایجاد 
شــــود اما در حال عادی شدن روال است و شرکت های 
تولید روغن سهمیه روغن خام خود را دریافت می کنند.

معاون بازرگانی و تجارت داخلی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان با اشــــاره به اینکه متأسفانه هر 
خانواده در هر خرید خود چهار تا پنج عدد روغن خریداری 
می کند، گفت: قفســــه همه فروشــــگاه های بــــزرگ پر از 

روغن است و مردم نباید نگران باشند.
وی درباره قیمت شــــکر و کمبود قند در فروشگاه های 
همدان نیز تأکید کرد: قیمت شــــکر دولتی تغییر کرده 
است به طوری که نرخ شکر صنف و صنعت با نرخ ارز آزاد 
محاسبه می شود اما شکر خانوار در بسته بندی های 900 

تا یک کیلوگرمی توزیع می شود.
به نقل از ایســــنا، معاون بازرگانی و تجارت داخلی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان تصریح 
کرد: قند در همدان فراوان است اما چون قیمت ها تغییر 
کرده است، سوپرمارکت ها خریداری نمی کنند در حالی که 

در فروشگاه ها قند به اندازه کافی در حال توزیع است.
صحبت های این مســــؤول در حالی بیان می شــــود که 
شــــهروندان در فروشــــگاه ها با مشــــکل تهیــــه روغن 
مواجه انــــد و توزیع به نســــبت نیاز مردم کمتر شــــده به 
نحوی که بــــا عرضه روغن در فروشــــگاه ها به ســــرعت 
قفســــه ها خالی می شــــود و دیگر شــــهروندان که برای 
تهیه روغن مراجعه می کنند با قفســــه های خالی روبه رو 

می شوند. همین موضوع در مورد قند نیز صادق است.

: مدیر برنامه ریزی معاونت فرهنگی و مشارکت های مردمی کشور

تأثیر رفتار قانونمند بر اعتماد افزایی پیرامون 
بازسازی های عتبات عالیات

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر برنامه ریزی معاونت 
فرهنگی و مشارکت های مردمی بر تأثیر رفتار قانونمند 
بر اعتماد افزایی پیرامون بازســــازی های عتبات عالیات 

تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، مدیر برنامه ریزی معاونت فرهنگی 
و مشــــارکت های مردمی کشــــور در نشســــت ســــتاد 
عتبات عالیات اســــتان همدان بیان کــــرد: تعریف رفتار 
قانونمند تأثیر بسزایی در مورد اعتماد افزایی آحاد مردم 
در بازســــازی عتبات دارد. شــــیخان افزود: نظم در امور و 
اجرای دقیق ابالغیه های ارســــالی از ســــوی ستاد مرکز از 
جمله گردش خزانه به موقع وجوهات جمع آوری شده و 
تفکیک تبرعات و نذورات مردم بر حسب نذر ناذرین از 

تأثیرات مثبت همین تعریف رفتار قانونمند است.
شــــیخان خاطرنشان کرد: مشــــارکت در طرح هبه امالک 
و مستغالت برای مشــــارکت در پروژه های در حال اجرای 
ســــتاد همچون طرح توســــعه حرم مطهر ســــید و ساالر 

شــــهیدان امام حســــین)ع( با نام صحن مطهر حضرت 
زینــــب)س( در کربالی معلــــی، طرح توســــعه حرم مطهر 
امیرالمؤمنین حضرت امام علی)ع( در نجف با نام صحن 
مطهر حضــــرت زهــــرا )س(، طرح توســــعه حــــرم امامین 
)ع( و طرح  جوادین )ع( در کاظمین با نــــام صحن امام باقر
توســــعه حرم امامین عسکریین)ع(در ســــامرا می تواند 
تأثیر مناسبی بر روند پیشرفت پروژه های ستاد بازسازی 
عتبات عالیات به عنوان نماینده مردم مشتاق و عاشقان 
اهل بیت علیهما السالم کشــــورمان در اعتاب مقدسه 
داشته باشد. بادامی رئیس ستاد عتبات عالیات استان 
همدان هم با اشــــاره به اینکه از ســــوی خّیران در ماه اخیر 
بیش از 60 خشت طالی بارگاه حضرت امام حسین )ع( به 
ارزش 18 میلیارد جمع آوری شده است افزود: با این اتفاق 
مبارک از ســــال 97 تاکنون بیش از 800 خشــــت طال برای 
گنبد جمع آوری شده که در مجموع بیش از 1300 خشت 

طال برای ترفیع گنبد مطهر اختصاص داده شده است.

شناسایی 6 مبتال

فوت 2 نفر مبتال به کرونا در استان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: با شناسایی 6 
بیمار جدید مبتال به کووید 19 در روز دوشــــنبه، مجموع موارد مثبت بســــتری از ابتدای همه گیری 

ویروس کرونا تاکنون در استان همدان به 10 هزار و 185 نفر رسیده است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز ســــه شــــنبه اظهار کرد: با فوت 2 نفر دیگر از مبتالیان قطعی 

کووید 19 در روز دوشنبه، شمار متوفیان کرونا در این استان به یک هزار و 482 نفر رسید.

مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا افزود: تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس 
بیمارستان های استان همدان با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا در روز دوشنبه 264 مورد بود که 

از این تعداد 34 نفر در بخش عادی بستری شدند.
ســــخنگوی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: 9 بیمار مبتال به کووید 19 در بخش آی.سی.

یو مراکز درمانی استان بستری هستند که وضعیت جسمی 34 بیمار وخیم گزارش شده است.

طاهری درباره آخرین وضعیت بیماران کرونایی در شهرســــتان های اســــتان همدان نیز گفت: شمار 
بیماران کرونایی بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارستان های اسدآباد 366، 

بهار 582، تویسرکان 641، رزن 431، درگزین 192، فامنین 178 و کبودراهنگ 650 نفر بوده است.
، یک هزار و 127 نفر در نهاوند و سه هزار و 860 نفر  وی افزود: همچنین یک هزار و 883 نفر در مالیر

نیز در شهرستان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.



15 بهمن 1399    شـــماره 4728 چهارشـــنبه   

3 شهرستان

معرفی متصرفان اراضی ملی تویسرکان به دستگاه قضایی
وه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان تویســــرکان  هگمتانــــه، گر
گفــــت: پنج فردی که اقدام به تصرف و شــــخم غیرمجــــاز اراضی ملی واقــــع در منطقه حفاظت 
کــــرده بودند، شناســــایی و به دســــتگاه قضایــــی معرفی  « این شهرســــتان  شــــده »خانگرمز

. ند شد
وز ســــه شــــنبه اظهــــار کــــرد: برخی افــــراد زمین های  بــــه گــــزارش هگمتانــــه، »محمد گیالنه« ر
زی آنها در محدوده منطقه حفاظت شــــده قــــرار دارد، به صــــورت غیرقانونی اقدام به  کشــــاور

گســــترش زمین های خود می کنند. تصرف اراضی همجوار و 
وی اضافــــه کرد: این افراد متخلــــف ضمن تصرف اراضی ملی و شــــخم زدن زمین ها، اقدام به 
کشــــت محصول کرده بودند که توســــط یگان حفاظت محیط زیســــت شناســــایی و به مرجع 

شدند. معرفی  قضایی 
ود: مســــوولیت حفاظــــت از اراضی ملی و  رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت تویســــرکان افز
منابع طبیعی واقع در مناطق حفاظت شــــده بر عهده محیط زیســــت اســــت و یگان حفاظت 

پیوســــته اقدام به پایش و رصد اراضی ملی می کند.

کید کرد: شــــخم زدن اراضی با شــــیب باال ممنوع اســــت و در صورت مشــــاهده، فرد  گیالنه تأ
متخلف تحت عنوان تصرف و تخریب اراضی ملی به دســــتگاه قضایی معرفی می شــــود.

وی گفت: بیشــــترین میــــزان تخریب و تصرف اراضی مربــــوط به اوایل پاییز اســــت چرا که در 
ایــــن فصل کشــــت گندم و جــــو انجام می شــــود و برخی کشــــاوران هنگام شــــخم زدن زمین 

زی، بخشــــی از اراضی ملی همجوار را نیز به صورت غیرقانونی را زیر کشت می برند. کشــــاور
9 هــــزار هکتار وســــعت در غرب شهرســــتان  منطقــــه حفاظــــت شــــده خانگرمز بــــا بیــــش از 

است. شده  واقع  تویسرکان 

افتتاح تصفیه خانه فاضالب روستای ارزانفود
 تا پایان سال

۸ درصد جمعیت روستایی همدان برخوردار از شبکه فاضالب

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: معاون بهــــره برداری 
و توســــعه فاضالب شــــرکت آب و فاضالب استان 
همــــدان از افتتــــاح تصفیه خانه فاضالب روســــتای 
ارزانفود تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هشت 
درصــــد جمعیــــت روســــتایی از شــــبکه فاضــــالب 

برخوردار است.
به گــــزارش هگمتانه، فرهــــاد بختیاری فــــر  در جمع 
خبرنــــگاران بــــا بیان اینکــــه در حال حاضر هشــــت 
درصد از جمعیت روســــتایی همدان زیر پوشــــش 
شبکه های جمع آوری فاضالب قرار دارند اظهار کرد: 
در حالی کــــه میانگین کشــــوری در ایــــن زمینه پنج 

درصد است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه خدمت رســــانی به مشــــترکین 
روستایی در اولویت اقدامات ما قرار دارد تصریح کرد: 
پروژه احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب 
روســــتای ارزانفود در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 
96 درصد در دست اجراست که انتظار می رود تا پایان 

سال جاری این پروژه وارد مدار بهره برداری شود.
معــــاون بهره بــــرداری و توســــعه فاضالب اســــتان 
همدان با اشــــاره به اینکه از ســــال 87 پــــروژه ایجاد 
تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب در روستای 
ارزانفود آغاز شــــده است خاطرنشــــان کرد: تاکنون 
یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار هزینه شده 
و این پروژه بــــا هزینه کرد 500 میلیــــون تومان دیگر 

وارد مدار بهره برداری می شود.
وی با بیان اینکه بــــا بهره برداری از این پروژه 2 هزار و 
406 نفر از جمعیت روســــتای ارزانفود زیر پوشــــش 
تصفیه خانــــه و شــــبکه جمــــع آوری فاضــــالب قــــرار 
می گیرند، در ارتباط با روســــتاهای باالدســــت ســــد 
اکباتان و پیشــــرفت 42 درصدی پروژه تصفیه خانه 
روستای »ابرو« عنوان کرد: این پروژه نیز سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
بختیاری فر به پیشــــرفت 60 درصــــدی پروژه احداث 
تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضالب در روستای 
یلفان و بهره برداری از آن در ســــال پیش رو اشــــاره 

کــــرد و گفت: مطالعات توجیهــــی ایجاد تصفیه خانه 
فاضــــالب در ســــه روســــتای ورکانه، شــــمس آباد و 

تکمه داش نیز آغاز شده است.
وی به ســــایر اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: 
در حــــال حاضر مطالعــــات ایجاد شــــبکه جمع آوری 
فاضــــالب در روســــتاهای مهدی آبــــاد و یکن آباد در 
دســــت انجام اســــت که با اجــــرای ایــــن پروژه ها در 
مجمــــوع 5 هــــزار و 127 نفــــر از جمعیت روســــتایی 
اســــتان از خدمــــات شــــبکه جمــــع آوری فاضــــالب 

برخوردار خواهند شد.
آب  معاون بهره برداری و توســــعه فاضالب شرکت 
و فاضــــالب همدان یادآور شــــد: قــــرارداد مطالعاتی 
احداث تصفیه خانه و شــــبکه جمع آوری فاضالب در 
روســــتای مهاجران نیز منعقد شده ضمن اینکه در 
روستای درگزین نیز مطالعات توجیهی با پیشرفت 

45 درصد در حال انجام است.
از اجرای مطالعات توجیهی احداث تصفیه خانه  وی 
و شــــبکه جمع آوری فاضالب در روســــتای دمق نیز 
خبر داد و عنوان کرد: این مطالعات با پیشرفت 30 

درصدی در حال انجام است.
به نقل از فــــارس، بختیاری فر در پایان خاطرنشــــان 
کرد: مطالعات احداث تصفیه خانه در دو روســــتای 
انصار و سنگستان با پیشــــرفت 80 درصد در حال 
انجام اســــت که با بهره برداری از ایــــن پروژه 3 هزار و 
744 نفر از جمعیت روســــتایی استان زیر پوشش 

خدمات جمع آوری فاضالب قرار می گیرند.

صادرات کاال از گمرک مالیر 31 درصد رشد یافت
هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرست گمرک مالیر 
گفت: حدود 400 میلیارد تومان انواع کاال در 9 ماهه 
امسال از گمرک این شهرستان به کشورهای هدف 
صادر شــــد که از نظر ریالی، این میزان کاال نسبت به 
مدت مشــــابه سال گذشــــته 31 درصد رشد داشته 

است.
به گــــزارش هگمتانه، »ناصر ترکاشــــوند« اظهار کرد: 
در مدت یاد شــــده 16 نوع کاال به وزن خالص حدود 
20 هــــزار ُتن از گمرک این شهرســــتان به 27 کشــــور 
جهان صادر شد. وی ارزش دالری کاالهای صادراتی 
از گمرک مالیر در 9 ماهه امسال را 22 میلیون و 150 
هــــزار دالر عنوان کــــرد و افزود: از نظــــر وزنی و دالری 

رشد محسوسی در صادرات نداشتیم.
سرپرســــت گمرک مالیــــر انواع کاالهــــای صادراتی را 
شــــامل انواع کشمش تیزابی، کاشــــمری و انگوری، 
، خامه، ماســــت، وازلین بهداشــــتی و صنعتی،  پنیر
انواع ترشــــی و شوری، فروســــیلیس، پارافین جامد، 

، دوغ، ســــفال و شیرخشک عنوان کرد که  خیارشور
به 16 کشور جهان صادر شد.

ترکاشــــوند بــــا بیــــان اینکــــه کشــــمش همچنــــان 
بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده و 
از 400 میلیارد تومان کاالی صادر شده، 300 میلیارد 
تومان آن از نظر ریالی مربوط به انواع کشمش است 
افــــزود: در مدت یاد شــــده انواع کشــــمش تیزابی، 
انگوری و کاشمری به وزن خالص حدود 13 هزار ُتن 

صادر شده است.
سرپرست گمرک مالیر ارزش دالری انواع کشمش 
صادراتی این شهرستان را 16.5 میلیون دالر عنوان 
کــــرد و افــــزود: در این مــــدت میزان صــــادرات انواع 

کشمش از نظر ریالی 61 درصد رشد داشته است.
سال گذشــــته 17 نوع کاال به وزن خالص حدود 37 
هزار تن و ارزش دالری حدود 41 میلیون دالر و ارزش 
ریالی 454 میلیارد تومان از گمرک شهرستان مالیر 

به بیش از 27 کشور جهان صادر شد.

؛ همزمان با دهه فجر

راه اندازی 5 کارگاه اقتصاد 
مقاومتی در روستاهای مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: پنج کارگاه اقتصادی مقاومتی 
در زمینه ســــبدبافی، خیاطی و قلم زنی همزمان با دومین 
روز ایــــام دهــــه فجــــر به همــــت کارآفرینــــان بســــیجی و با 
اســــتفاده از منابع صندوق های قرض الحسنه مردم یار در 

مناطق روستایی شهرستان مالیر راه اندازی شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه مالیر روز 
آییــــن افتتــــاح کارگاه ســــبدبافی روســــتای  دوشــــنبه در 
توچغاز اظهــــار کرد: پنج کارگاه اشــــتغالزایی بــــا محوریت 
صندوق های قرض الحسنه مردم یار افتتاح شد که هر یک 
به طور مستقیم برای پنج تا 10 نفر و به صورت غیرمستقیم 

برای 15 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
در  کارگاه ها  ایــــن  افــــزود:  سیدجوادحســــینی  ســــرهنگ 
، علــــوی، خردمند، رضوانکده و شــــهر  روســــتاهای توچغاز
مالیر راه اندازی شــــدند که در مجموع بــــرای حدود 50 نفر 

اشتغال ایجاد شده است.
وی حمایت از کارآفرینان بســــیجی در عرصه های مختلف 
را از اولویت های این نهاد برشــــمرد و بیان کرد: با توجه به 
استقبال جوانان و زنان روســــتایی برای ایجاد کارگاه های 
اقتصــــاد مقاومتــــی به ویــــژه در روســــتاها، در زمینــــه ارایه 
آموزش هــــای رایگان و ســــایر مــــوارد نیز از آنهــــا حمایت 

می کنیم.
فرمانــــده ســــپاه ناحیه مالیر ادامــــه داد: ایــــن کارگاه ها در 
راســــتای برنامه هــــای مردم یاری بــــا همکاری خیــــران و با 
محوریت مســــاجد شــــکل گرفته اســــت که باید منجر به 

اشتغالزایی شود.
سرهنگ حسینی گفت: کارگاه های مرواربافی و سبدبافی 
مرکز آن در شهر ازندریان است و مراحل دیگر آن تاکنون 
، الفــــاوت، علوی،  آبــــدر در روســــتاهایی همچــــون بهاره، 
، کرتیل آبــــاد، خردمند و اسالمشــــهر آق گل برای  توچغــــاز

خانواده های آسیب دیده از کرونا ایجاد شده و مواد اولیه 
نیز در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی یکــــی از دســــتاوردهای بزرگ انقالب اســــالمی را کوتاه 
کردن دســــت آمریکا و برقــــراری حاکمیت ملــــی در ایران 
دانســــت و افــــزود: در 42 ســــال گذشــــته ملــــت ایــــران 
توطئه های آمریکا و دشــــمنان را پشت سر گذاشته است 
و امروز ایران اســــالمی الهــــام بخش ملت هــــای جهان و 
منشــــأ تحوالت بزرگ و بنیادین در معادالت منطقه ای و 

بین المللی است.
و  فشــــارها  کــــرد:  بیــــان  مالیــــر  ناحیــــه  ســــپاه  فرمانــــده 
سختی هایی که انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در ایــــن مدت تحمل کــــرده، گواه این واقعیت اســــت که 
ملت ایران با اقتدار و افتخار حرکت رو به جلو داشــــته و با 
حفظ این شاخص ها به الگویی برای ملت های آزادی خواه 

در مناطق مختلف جهان تبدیل شده است.
اجرای 150 عنوان برنامه سپاه مالیر در دهه فجر �

ســــرهنگ حســــینی شــــعار امســــال دهه فجر را »انقالب 
« عنوان  ، چون کــــوه اســــتوار اســــالمی، بالنــــده و مقتــــدر
کرد و اظهــــار کرد: به مناســــبت ایام دهه فجــــر حدود 150 
برنامه در این شهرســــتان در حال اجرا است که 15 برنامه 
شــــاخص آن شــــامل رزمایــــش کمک های مؤمنانــــه، میز 
، یادواره های شهدا،  خدمت، جشــــن انقالب در مرکز شهر

مسابقات ورزشی و فرهنگی است.
مسوول بســــیج ســــازندگی ســــپاه ناحیه مالیر نیز ایجاد 
مشاغل خانگی برای بانوان عالقه مند به ویژه در روستاها 
را از اولویت ها برشــــمرد و گفــــت: پیــــرو رایزنی هایی که با 
تهران داشتیم، بین 10 تا 15 نقطه در سطح این شهرستان 
مواداولیه ســــبدبافی تهیه و توزیع کردیم تا بانوان خانه دار 

در منازل خود مشغول به کار شوند.

علی سیاوشــــی بــــا بیان اینکه یــــک دوره آمــــوزش 10 روزه 
برای ایــــن بانوان برگزار و پس از کســــب مهارت در منازل 
خود مشغول به کار می شــــوند ادامه داد: این فعالیت ها 
در بســــتر صندوق های مردم یار انجام می شود و محور کار 
بسیج سازندگی در تمامی روســــتاها و ایجاد ظرفیتی برای 
مردم روســــتا و خانواده های عالقه مند به مشاغل خانگی 

است.
وی بیــــان کــــرد: عــــالوه بــــر توســــعه کارگاه هــــای اقتصاد 
مقاومتــــی، محرومیت زدایــــی همچون ســــاخت و مرمت 
منازل برای مددجویان کمیته امداد امام)ره( و بهزیســــتی 
توســــط گروه های جهادی در ایام دهه فجر در دســــتور کار 
اســــت کــــه 130 میلیون تومــــان در این راســــتا اعتبار اخذ 

کردیم.
اختصاص 290 میلیون تومان به گروه های جهادی  �

مالیر
مسوول بسیج سازندگی ســــپاه ناحیه مالیر اظهار کرد: با 
هماهنگی دکتر بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اســــالمی 290 میلیون تومان به گروه های جهادی 
این شهرســــتان اختصاص یافت که در نقاط مختلف این 
شهرستان برای اقداماتی همچون ساخت و ساز و مرمت 
منازل مددجویان، مرمت و ســــاخت پایگاه های مقاومت 

و اقدامات فرهنگی هزینه خواهد شد.
سیاوشــــی افــــزود: تاکنــــون 25 میلیون تومــــان اعتبار در 
عرصه ایجــــاد کارگاه های اقتصــــاد مقاومتی مبل و منبت 

و در عرصــــه ســــازندگی نیز 20 میلیــــون تومان در بســــتر 
کارگاه ها  ایــــن  راه انــــدازی  بــــرای  صندوق هــــای مردم یــــار 

پرداخت شده است.
راســــتای  در  مســــووالن  ویــــژه  حمایــــت  خواســــتار  وی 
اختصــــاص تســــهیالت ارزان قیمــــت بــــرای کارگاه هــــای 
مرواربافی شد و ادامه داد: این در حالیست که مواد اولیه 
کارگاه های مرواربافی در این شهرســــتان تولید می شــــود 
و بازار فــــروش هم خوب اســــت و فقــــط نیازمند حمایت 

تسهیالت ارزان قیمت هستند.
به نقــــل از ایرنــــا، در ایــــن روز همچنین جشــــنواره غذای 
سنتی گروه  جهادی شهید روزبه در روستای توچغاز برای 

خانواده های محروم برگزار شد.

ماجرای تبلیغ سرو »اختاپوس« در یکی از رستوران های مالیر
اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دامپزشکی شهرستان مالیر اظهار کرد: به دنبال 
تبلیغات یک رستوران دار در فضای مجازی مبنی 
بر فروش و سرو غذاهای حرام از جمله اختاپوس، 

بالفاصله این رستوران مورد بازرسی قرار گرفت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، چنــــدی پیــــش یکــــی از 
رســــتوران های مالیــــر تبلیغاتی مبنــــی بر فروش 
اختاپوس و جا دادن آن در منوی رســــتوران خود 
در فضــــای مجــــازی بــــه راه انداخته و اعــــالم کرده 
بود که با توجه به اســــتقبال مشــــتریان برای سرو 
اختاپــــوس و غذاهــــای دریایــــی باید وقــــت قبلی 

گرفته شود.
با توجه بــــه حرام بودن ســــرو و فروش ایــــن آبزیان بدون 
فلس از نظر دین اسالم و ممنوعیت فروش آن در ایران، 
ســــراغ رئیس اداره دامپزشکی شهرســــتان مالیر رفتیم و 

پیگیر ماجرا شدیم.
وی دربــــاره تبلیغاتی مبنی بر فــــروش اختاپوس در یکی از 
رستوران های مالیر اظهار کرد: پس از انتشار خبری مبنی 
بر فروش و ســــرو غذاهای دریایی مانند اختاپوس توسط 
، بالفاصله بازرســــان اراده دامپزشکی از  یک رســــتوران دار

این رستوران بازدید کردند.
ابراهیــــم نعمت گرگانی با بیان اینکه در این بازرســــی انبار 
و ســــردخانه های این رستوران بررسی شد، مطرح کرد: طی 
بازرســــی های صورت گرفته هیچ یک از مواد غذایی تبلیغ 

شده، در انبار این رستوران یافت نشد.
وی ادامــــه داد: پس از چنــــد دوره بازدیــــد و اطمینان از 
عدم وجود هــــر گونه آبزی بدون فلــــس مانند خرچنگ 
یــــا اختاپوس در این رســــتوران، تذکــــرات الزم در زمینه 
رعایت شــــرایط تبلیغات در فضای مجــــازی به متصدی 

داده شد.

نعمت گرگانی به پشــــیمانی این رستوران دار از اقدام خود 
اشاره و خاطرنشان کرد: بازخورد منفی مردم در مقابل این 
تبلیغات، خود سبب پشیمانی رستوران دار و حذف این 

تبلیغات از فضای مجازی شده بود.
وی نســــبت به اقــــدام مجــــدد در زمینه تبلیــــغ و فروش 
غذاهای حــــرام از جمله آبزیان بدون فلس هشــــدار داد و 
گفــــت: در صورت تخلــــف، برخورد قضایــــی و حقوقی الزم 
اعمال می شــــود و اداره دامپزشــــکی هیچ گونه مماشاتی 
در این زمینه که عالوه بر مسائل بهداشتی، از نظر شرعی 

حرام است، ندارد.
مردارخواری اختاپوس؛ یکی از دالیل حرام گوشت  �

بودن آن
در ادامه یک مدرس حوزه علمیه در مالیر گفت: در اسالم 
خوردن اختاپوس چون فلس ندارد و از ماهیان مرده دریا 
تغذیه می کند، حرام اســــت. البته دالیل علمی بســــیاری 
، هنوز  از احــــکام اســــالم به علت عــــدم تکمیل علم بشــــر

ناشناخته است.
لیال بهزادی بــــه حکم خوردن گوشــــت ماهیان فلس دار 
در دین اســــالم اشاره و خاطرنشــــان کرد: بر مبنای روایات 

که تفاســــیری از قرآن کریم هستند و اجماع)اتفاق 
نظر مراجع تقلید(، خوردن گوشت ماهیان فلس 
دار حــــالل اســــت اما شــــناخت درســــت فلس و 
تشــــخیص ماهیــــان بدون فلــــس، از گــــزاره  های 
تخصصی است که بدون دانش الزم نمی  توان به 

آن دست یافت.
وی تصریح کرد: امام خمینی)ره(، آیت اهلل خامنه  ای 
و آیت اهلل فاضل لنکرانی، نظر کارشناسان معتمد 
مبنــــی بــــر فلــــس  دار بودن ماهــــی را بــــرای حالل 
گوشت بودن آن کافی می  دانند همچنین مراجع 
عظام آقایــــان خویی، تبریزی، سیســــتانی، مکارم، 
بهجت، صافــــی و نوری همدانی نظر صیادان خبره را مالک 
می   دانند بنابراین هر دو گروه در مراجعه به کارشناســــان 
خبره در زمینه تشــــخیص فلس دار بودن یا نبودن ماهی 

نظر مشترکی دارند.
بهزادی بــــا بیــــان اینکــــه در چنین مــــواردی بایــــد به نظر 
کارشناســــی متخصصان مورد اعتماد عمل  شود، تصریح 
کرد: همچنان که در مورد کوســــه ماهی و ماهیان خاویاری 
به نظر این کارشناســــان عمل شــــده است چراکه در نگاه 
عــــام تنهــــا فلس دار بــــودن ماهــــی در ظاهر مد نظــــر قرار 
می گیرد در حالیکه ممکن اســــت آن ماهی در اثر عوامل 
محیطــــی یا جهش  هــــای ژنتیکی، فلس خود را از دســــت 
داده باشــــد و حالل گوشــــت باشــــد که تشــــخیص آن به 

عهده کارشناسان مربوطه است.
به نقل از ایســــنا، وی در پایان یادآور شــــد: در بســــیاری از 
آنها  متون علمی فلس ماهیان ســــبب حرکت ســــریع تر 
در آب و نیــــز افزایش گردش خون شــــده که خود ســــبب 
ســــالمت بیشتر گوشتشــــان می شــــود که خود می تواند 
یکی از دالیل علمی حالل گوشــــت بودن ماهیان فلس 

دار در اسالم باشد.

مدیر جهاد کشاورزی مالیر خبر داد:

ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی مالیر تا 16 هزار ُتن توسعه می یابد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر اداره جهاد کشــــاورزی 
مالیر گفت: طبق ســــند سه ســــاله راهبردی توسعه این 
شهرســــتان، تعهد مالیر تا پایان امســــال توسعه 16 هزار 
که  کشــــاورزی اســــت  ُتنی ظرفیــــت فــــرآوری محصوالت 
تاکنون هشــــت هزار و 800 ُتــــن از این تعهد اجرا شــــده و 

مابقی نیز در دست اقدام است.
به گزارش هگمتانه، »سیدمهدی میرباقری« روز سه شنبه 
اظهار کرد: پنج واحد دیگر با ظرفیت 13 هزار ُتن در مرحله 
دریافــــت پروانــــه بهره برداری و فعال ســــازی اســــت که تا 
پایان امســــال با راه اندازی این واحدها، به ظرفیت فرآوری 

محصوالت کشاورزی اضافه خواهد شد.
لــــی مرغی با  وی افــــزود: ایــــن واحدها شــــامل تولید کود آ
ظرفیت 2 هــــزار ُتن، واحــــد تولید لبنیات بــــا ظرفیت پنج 
هزار ُتن، واحد بســــته بندی خشکبار با ظرفیت 2 هزار ُتن، 
شرکت ســــام عســــل غرب با ســــه هزار ُتن ظرفیت و یک 
واحد تصفیه و بســــته بندی کشــــمش با ظرفیت یک هزار 

ُتن تولید است.
مدیر اداره جهاد کشــــاورزی مالیر ادامه داد: در حال حاضر 
35 واحــــد صنایــــع تبدیلی در بخــــش زراعــــی، 51 واحد در 
بخــــش باغی و 14 واحــــد در بخش دام، طیور و شــــیالت و 
در مجموع یکصد واحد صنایع تبدیلی در این شهرستان 
فعال اســــت که حدود 35 درصد تعداد واحدهای صنایع 

تبدیلی استان همدان را دارد.
میرباقری ظرفیــــت جذب مواد خــــام در واحدهای صنایع 
تبدیلی بخش زراعی را 69 هــــزار و 399 ُتن، در بخش باغی 
149 هزار و 825 ُتــــن و در واحدهای دام، طیور و شــــیالت 

را 68 هــــزار و 672 ُتــــن عنــــوان و بیــــان کــــرد: در مجمــــوع 
ظرفیت جذب مــــواد خام در واحدهای صنایع تبدیلی این 
شهرستان 287 هزار و 896 ُتن و حدود 19 درصد ظرفیت 

استان است.
وی اضافه کرد: مالیر 65 درصد از تعداد واحدهای صنایع 
تبدیلی محصوالت کشــــاورزی در بخش زراعی، 28 درصد 
در بخــــش باغی و 25.5 درصد از واحدهای صنایع تبدیلی 
در بخش دام، طیور و شــــیالت اســــتان همدان را به خود 

اختصاص داده است.

مدیر اداره جهاد کشــــاورزی مالیر گفت: این شهرســــتان 
همچنیــــن 10 درصــــد از ظرفیت جــــذب مواد خــــام زراعی، 
56.75 درصــــد ظرفیت مواد خام باغــــی و 12.86 درصد از 
ظرفیت مواد خــــام واحدهای صنایع تبدیلــــی دام، طیور و 

شیالت استان همدان را دارد.
در حال حاضر 291 واحد صنایع تبدیلی در استان همدان 
در بخش کشــــاورزی با ظرفیت جذب یک میلیون و 522 
هزار ُتن مواد خام فعال است که از این تعداد یکصد واحد 

در شهرستان مالیر واقع شده است.

؛ اختتامیه بیست و دومین  امروز
جشنواره موسیقی سنتی 

استان همدان
هگمتانه، گروه شهرستان: آیین پایانی بیست و دومین 
جشنواره موسیقی ســــنتی اســــتان همدان امروز 15 
بهمن ماه در مجتمع ســــید جمال الدین اســــدآبادی 

شهرستان اسدآباد برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان، این آیین 
پانزدهم بهمن ماه ساعت 9 صبح به صورت مجازی 

از صفحه اینستاگرام farhang.live پخش می شود.

بهره برداری از واحد 200 رأسی 
بره پروری در نهاوند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: یک واحد 200 رأســــی 
بره پــــروری در نهاوند در دهه فجر مــــورد بهره برداری 

قرار گرفت.
به گــــزارش هگمتانه، در دومیــــن روز از دهه مبارک 
فجر انقالب اســــالمی یک واحد دامپروری 200 رأسی 
بره پروری با حضور مســــؤولین شهرســــتان به بهره 

برداری رسید.
مدیر جهاد کشــــاورزی شهرستان نهاوند در مراسم 
بهره بــــرداری از ایــــن طرح گفــــت: برای آماده ســــازی 
این طرح که بــــه طور کامل با ســــرمایه گذاری بخش 
خصوصــــی اجرا شــــده 980 میلیون تومــــان از محل 

آورده متقاضی هزینه شده است.
وی با بیــــان اینکه بــــا بهره برداری از ایــــن طرح که در 
روســــتای ســــردوران قرار دارد به طور مستقیم برای 
چهار نفر ایجاد اشــــتغال می شــــود گفــــت: در دهه 
فجر امســــال مجموعا پنج طرح کشــــاورزی با اعتبار 
51 میلیــــارد تومان از محل منابــــع بخش خصوصی 
مــــورد  شهرســــتان  ایــــن  در  بانکــــی  تســــهیالت  و 
بهره برداری قــــرار می گیرد که با راه انــــدازی این پروژه 

برای 70 نفر اشتغالزایی می شود.

بهره برداری از کتابخانه 
عمومی روستای »اورقین« 

کبودرآهنگ

ل  آ هگمتانه، گروه شهرســــتان: کتابخانــــه عمومی 
یاسین روســــتای اورقین شهرســــتان کبودراهنگ 
همزمــــان با دهه فجر با هفت میلیارد و 500 میلیون 

ریال اعتبار بهره برداری شد.
به گزارش هگمتانه، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســــتان همدان در ایــــن آیین با بیــــان اینکه یکی از 
شهرســــتان های مهم در توســــعه زیرســــاخت های 
فرهنگی شهرستان کبودراهنگ است تصریح کرد: 
ل یاســــین با درنظر گرفتن استانداردهای  کتابخانه آ
الزم به منظور تأمین نیازهای منطقه افتتاح شــــده و 

حاصل پیگیری اهالی روستا است.
عاطفه زارعی افــــزود: این کتابخانه چهل و چهارمین 
کتابخانه روســــتایی همدان اســــت و با 120 مترمربع 
زیربنــــا دارای بخش های مجزا کــــودک، مرجع، مخزن 
و نشریات اســــت. وی با بیان اینکه زیرساخت های 
فرهنگی در هر منطقه ای عاملی بازدارنده برای وقوع 
آســــیب های اجتماعی است و ســــالمت فرهنگی را 
بــــه دنبال دارد گفت: شــــاید در فضای مجازی منابع 
بســــیاری در اختیار افراد باشــــد امــــا در کتابخانه ها 
این منابع ارزیابی شــــده و با توجه به نیازهای بومی و 

جمعیت  شناختی در اختیار افراد قرار می گیرد.
شهرســــتان  عمومــــی  کتابخانه هــــای  اداره  رئیــــس 
کبودراهنــــگ نیــــز اظهار کــــرد: کتابخانه آل یاســــین 
دوازدهمین کتابخانه عمومی این شهرستان است 
که در روســــتای اورقین با 2 هزار نفر جمعیت با کمک 
و همت دهیاری و شورای اسالمی این روستا با اعتبار 
هفت میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است.

ســــید جــــواد معینــــی افــــزود: ســــرانه زیربنــــا ایــــن 
شهرستان با افتتاح این کتابخانه به سه مترمربع به 

ازای هر صد نفر می رسد.

اختتامیه بیست و پنجمین 
جشنواره ادبی استان فردا در بهار 

برگزار می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: آئین اختتامیه بیست 
و پنجمیــــن جشــــنواره ادبــــی اســــتان همــــدان در 

شهرستان بهار برگزار می شود.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، رئیــــس اداره فرهنگ 
و ارشــــاد اســــالمی شهرســــتان بهار از برگــــزاری آیین 
اختتامیه بیست و پنجمین جشــــنواره ادبی استان 
همدان در 16 بهمن ماه سال جاری در شهرستان بهار 
خبر داد و گفت: این مراسم با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و تائیدیه ســــتاد کرونای شهرستان برگزار 
خواهد شــــد. وی گفــــت: آئیــــن اختتامیه بــــا حضور 
، مدیر کل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان،  فرماندار
معاونت سیاسی امنیتی در مجتمع آیت ا... بهاری در 

16 بهمن ماه ساعت 10 صبح برگزار می شود.

خبــر



محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000502 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 52161/11 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 385
محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000503 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 9384/54 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 381
محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000377 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 6648/94 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 379
محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000590 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارجعلی غالم زاده فرد 
فرزند حســن به شماره شناسنامه 765 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 1423/80 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 357

سيروس قلی زاده- رئيس ثبت اسناد و امالك تويسركان
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/15         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/30

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
1399603260040001028 مورخــه 1399/10/29 تصرفــات مفــروزی و مالکانه خانم 
تــوران بختیاری فرزنــد علیمراد بــه کد ملــی 3978661421 متقاضی پرونده کالســه 
1398114426004000147 نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان قسمتی از پالک 
3766 به مســاحت 118/61 مترمربع واقع در بخش یک تویســرکان به آدرس: تویسرکان، 
تیمورآبــاد خریداری مع الواســطه از آقای عزت اله ترابی محرز گردیده اســت. لذا مفاد رأی 
صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره 
اعتراض داشــته باشــند، از تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تویســرکان تسلیم و رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم 
و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم 
دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه 
به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تويسركان

م.الف 279
محمدصادق بهرامی - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000586 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارجعلی غالم زاده فرد 
فرزند حســن به شماره شناسنامه 765 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 3032/25 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 363
محمدرضا امينی- رئيس ثبت اسناد و امالك مالير
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابــر رأی شــماره 139960326006001472 مورخــه 1399/10/03 هیأت 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک مالیر تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای وحید جباران فرزند علی به شــماره شناســنامه 998 
کد ملی 3932709421 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب گاراژ به مساحت 
2071/40 مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از  مالک رســمی  محمدرضا خورسندی نژاد محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 401

نظر به اینکه آقای حســین پیرحیاتی با ارائه فرم شهادت شهود مصدق 
دفترخانــه 15 نهاوند مالک شــش دانگ پــالک 206 فرعی از 8 اصلی 
بخش 3 نهاوند ســند مالکیت ذیل ثبت 12841صفحه 28 دفتر 73 به 
ســریال 485816 صادر و تسلیم مالک گردیده اســت، اظهار نموده به 
علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت، لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشرح 
فوق؛ یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلــی جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. چنانچه کســی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی 
اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد، می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت 10 روز به این اداره ارسال نماید. در غیر اینصورت و پس از گذشت 

مدت زمان مقرر،  سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 

م.الف 918

آگهی سند مالکيت المثنی 

محمدعلی جليلوند  - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

15 بهمن 1399    شـــماره 4728 چهارشـــنبه   

4
فردا برگزار می شود

نشست مجازی ضیافت شهدا با محوریت »حاج جالل«
هگمتانه، گروه خبر همدان: نشســــت مجازی ضیافت شــــهدا با محوریت کتــــاب »حاج جالل« روز 

پنجشنبه 16 بهمن برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، نشست مجازی ضیافت شهدا با محوریت کتاب »حاج جالل« شامل خاطرات 
جالل حاجی بابایی، جانباز و پدر شــــهیدان حاجی بابایی روز پنجشــــنبه 16 بهمــــن با حضور رئیس 
، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و دبیرکل  سازمان تبلیغات اسالمی کشور

نهاد کتابخانه ها برگزار می شود.
در ایــــن  برنامــــه، افــــرادی چــــون حجت االســــالم محمد قمــــی رئیس ســــازمان تبلیغات اســــالمی 
، ســــردار علی شــــادمانی معاون  ، علیرضا مختارپــــور دبیرکل کتابخانه های عمومی کشــــور کشــــور
هماهنگ کننــــده قرارگاه خاتــــم االنبیا، حمیدرضــــا حاجی بابایی رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه 
و محاســــبات مجلس شورای اسالمی، خانواده شــــهیدان حاجی بابایی و نویســــنده کتاب حضور 

خواهند داشت.
ایــــن  برنامه روز پنجشــــنبه 16 بهمن از ســــاعت 10 
صبــــح به صورت مجــــازی از طریق نشــــانی اینترنتی 
ویدیــــو  در   http://live753.videocake.ir/h/154

کیک برگزار می شود.

آیت ا... موسوی اصفهانی با تقدیر از 
تالش های شبانه روزی نیروی انتظامی:

لزوم همکاری های بین بخشی 
برای پیشگیری از سرقت

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نماینده مردم همدان 
در مجلس خبرگان رهبری گفت: سرقت ریشه ها و 
علل مختلفی دارد که همکاری های بین بخشــــی در 
حوزه پیشگیری از سرقت باید در دستور مسؤوالن 

امر قرار گیرد.
گزارش هگمتانه، آیت ا... سید مصطفی موسوی  به 
اصفهانی، در دیدار ســــردار ســــلمان امیری، فرمانده 
انتظامــــی اســــتان همــــدان بــــا وی، بــــا قدردانــــی از 
تالش های بی وقفه و شــــبانه روزی کارکنان پلیس 
اســــتان، اظهار کرد: پلیس استان همدان در تأمین 

امنیت استان بسیار خوب عمل کرده است.
وی با اشــــاره بــــه تالش هــــای شــــبانه روزی کارکنان 
پلیس اســــتان در برقــــراری نظــــم و امنیت مطلوب 
گفت: امنیــــت مطلوبی در اســــتان همــــدان برقرار 
اســــت که این امــــر مرهون تــــالش همــــه نیروهای 

نظامی، انتظامی و امنیتی است.
نماینده مــــردم همدان در مجلــــس خبرگان رهبری 
با اشاره به گزارش ســــردار امیری، در جلسه پیرامون 
کشفیات ســــرقت، گفت: دستگاه های مسؤول در 
حوزه پیشــــگیری از ســــرقت باید به وظایف خود به 

خوبی عمل کند.
آیت ا... موسوی اصفهانی بیان کرد: سرقت ریشه ها 
و علل مختلفــــی دارد از جمله موضوعات اقتصادی 
و معیشــــتی، بیکاری، فقر و اعتیاد که همکاری های 
بین بخشــــی در حوزه پیشگیری از ســــرقت باید در 

دستور مسؤوالن امر قرار گیرد.
ریشــــه  را  اعتیــــاد  اصفهانــــی  موســــوی  آیــــت ا... 
بســــیاری از جرایم دانســــت و گفــــت: خانواده ها 
گاه ســــازی  باید با مراقبت و نظارت بر فرزندان و آ
و  کنند  اقــــدام  اعتیاد  آســــیب های  پیرامون  آنان 
گرفتار شــــدن در دام اعتیــــاد محافظت  از  را  آنان 

. کنند
استان  انتظامی  فرمانده  امیری  ســــلمان  ســــردار 
همــــدان نیــــز در ایــــن دیدار بــــا تقدیــــر از تعامل 
مســــؤوالن انتظامــــی اســــتان همدان بــــا پلیس 
پلیــــس  گفــــت:  امنیــــت،  برقــــراری  راســــتای  در 
اســــتان توانســــته اســــت در اغلب شاخص های 
99 نتایج خوبی را به دســــت  عملکردی در ســــال 
شــــبانه  تالش های  مرهــــون  امــــر  ایــــن  کــــه  آورد 
مختلف  حوزه هــــای  در  انتظامی  همــــکاران  وزی  ر
و  ســــازمان ها  همــــکاری  و  تعامــــل  مأموریتــــی، 

است. پلیس  با  استان  ادارات 

خبــر

در راستای اشاعه تفکر و روحیه بسیجی صورت گرفت

راه اندازی 8 پایگاه مقاومت در شهرداری همدان
تعداد پایگاه های بسیج در شهرداری همدان به 12 پایگاه رسید

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهرداری همــــدان پیش از این 
دارای 4 پایگاه بسیج بود که با افتتاح 8 پایگاه بسیج کارمندی 
، در مجمــــوع تعداد پایگاه های بســــیج در این  و کارگــــری دیگر

دستگاه بزرگ خدمات رسان به 12 پایگاه رسید.
بــــه گزارش مدیریــــت ارتباطــــات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ در آیین افتتاح این تعداد پایگاه های بسیج که در مرکز 
همایش های قرآنی و بین المللی همدان برگزار شد؛ جانشین 
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان، رئیس و برخی 
، شهردار همدان، فرمانده ناحیه  از اعضای شورای اسالمی شهر
مقاومت بســــیج ســــپاه همدان، معاونان و برخــــی از مدیران 

مناطق و سازمان های شهرداری همدان نیز حضور داشتند.
 صوفی: تفکر و روحیه بسیجی طی سال های اخیر و در  �

بزنگاه های حساس همواره راهگشای مدیریت شهری 
همدان بوده است

شــــهردار همدان در این مراســــم بــــر لزوم گســــترش تفکر و 
روحیه بســــیجی در مجموعه مدیریت شــــهری همدان تأکید 
کرد و گفــــت: بعــــد از جنگ و با نظر شــــهردار فقیــــد همدان 
مرحوم بهنامجو ســــاختار و شــــاکله اصلی کارکنان شهرداری 
همدان از بسیجیان ارزشــــی، خانواده های شهدا، ایثارگران و 
جانبازان دوران دفاع مقدس تشکیل شد که همین موضوع 
منجر به گســــترش تفکر و روحیه بســــیجی در این دســــتگاه 

خدمت رسان شده است.
عباس صوفی ادامه داد: تفکر و روحیه بســــیجی طی سال های 
اخیر و در بزنگاه های حساس همواره راهگشای مدیریت شهری 
همدان بوده است که برای نمونه می توان به وقوع سیل دو سال 
پیش همدان اشــــاره کرد که با روحیه جهادی و تفکر بســــیجی 
نیروها توانســــتیم از بروز خســــارات مالی و جانی به شهروندان 

جلوگیری کنیم و بر مشکالت فائق شویم.
وی در این باره ادامه داد: در موضوع مقابله با ویروس منحوس 
کرونا نیز شاهد حضور بســــیجیان در میدان نبرد بودیم که در 
همین راستا شــــاهد موفقیت در اجرای طرح شهید سلیمانی 
 ) )طرح مدیریت و کنترل همه گیری کرونا به شیوه محله  محور
با هدف شکستن زنجیره انتقال کووید19 با سه محور مراقبت، 
حمایــــت و نظارت در کشــــور و اســــتان همدان هســــتیم که 

رضایت مردم و تقدیر وزیر بهداشت را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق مدیران و نیروهای شهرداری 
همدان از بسیجیان و ایثارگرانی هستند که با بدنه بسیج رابطه 
عمیق و مستحکمی دارند و همین موضوع در پیشبرد اهداف 

و جلب رضایت شهروندان اثرگذار است.
شــــهردار همدان بیان کرد: پیــــش از این شــــهرداری همدان 
دارای 4 پایــــگاه بســــیج بود که بــــا توجه به تعدد بــــاالی نیروی 
انسانی و لزوم گسترش تفکر و روحیه بسیجی در بین نیروها 
و بــــا هماهنگی های صــــورت گرفته راه اندازی 8 پایگاه بســــیج 
دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با این 12 پایگاه 
مقاومت بســــیج بتوانیم در جهت مشارکت شــــهروندان در 

اداره شهر و افزایش رضایتمندی مردم حرکت کنیم.
 عســــگریان: با گسترش تفکر بسیجی شاهد توسعه  �

و پیشرفت در حوزه های مختلف شهری خواهیم بود
رئیس شــــورای اسالمی شهر همدان نیز در ادامه این مراسم 
اظهار کرد: مجموعه مدیریت شــــهری همدان از بسیجیان و 
یادگاران ارزشی دوران دفاع مقدس است که با روحیه و تفکر 
بســــیجی خود توانســــته اند بستر توســــعه و پیشرفت شهر 
در حوزه های مختلف را رقم بزنند. سیدمســــعود عســــگریان 
تصریح کرد: حضور شهردار بســــیجی که از خانواده شهدا نیز 
هســــت در بدنه مدیریت شــــهری مایه دلگرمی و گســــترش 
روحیه بســــیجی در مجموعه اســــت که قطعا با اضافه شدن 
این 8 پایگاه بســــیج در شــــهرداری همدان می توان شــــاهد 
گسترش تفکر بســــیجی و به تبع آن توســــعه و پیشرفت در 

حوزه های مختلف شهری باشیم.
 ســــردار فرجی: تفکر بســــیجی در شــــهرداری همدان  �

منجــــر بــــه افزایش بهــــره وری و ســــرعت بخشــــیدن در 
خدمات رسانی به مردم شده است

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان نیز که در 
این مراسم حضور داشت و گفت: شهرداری همدان در استفاده و 
به کارگیری ایثارگران و جوانان جبهه و جنگ در بدنه نیروی انسانی 
و مدیریتی موفق عمل کرده است که خوشبختانه همین موضوع 
در قیاس با ســــایر شهرها و اســــتان های کشور منجر به افزایش 
بهره وری و ســــرعت بخشیدن در خدمات رســــانی به مردم شده 
است که جای تقدیر دارد. سردار مهدی فرجی عنوان کرد: روحیه 
بســــیجی و آمادگی کامل نیروهای شهرداری همدان در مقابله با 
حوادث سیل همدان و لرستان در سال های اخیر نشان داد این 
مجموعه از انضباط عملیاتی و فرماندهی منسجمی برخوردار است 
که کمتر نمونه آن را در کشــــور شاهد هستیم که همین موضوع 

رضایتمندی مردم از مدیریت شهری را به همراه داشته است.
وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته شاهد برخورد مناسب 
مدیران مناطق و ســــایر ســــازمان های زیرمجموعه شهرداری 
همدان با ارباب رجوع بودیم که نشــــأت گرفته از همین روحیه 

مردمی و بسیجی اســــت که بر اساس ظرفیت باالی مجموعه 
در برخورد مناسب با مردم، تشکیل و راه اندازی 8 پایگاه جدید 
بسیج در مجموعه مدیریت شهری همدان در دستور کار قرار 
گرفت که امیدواریم در مجموع با این 12 پایگاه شاهد توسعه و 
گسترش تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در اداره شهر باشیم.

 ترکاشوند: شــــهرداری همدان از ظرفیت باالی نیروی  �
انسانی برخوردار است

فرمانده بســــیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان نیز در 
این مراســــم گفت: شــــهرداری همدان از ظرفیت بــــاالی نیروی 
انسانی برخوردار است که به دلیل حضور حدود 4 هزار نفر نیرو 
در این نهاد خدمت رســــان وجــــود چهار پایگاه بســــیج جواب 
گوی نیازهای بســــیجیان این مجموعه نبود و بر همین اساس 

تشکیل 8 پایگاه جدید در دستور کار قرار گرفت.
ترکاشــــوند ادامه داد: بر اســــاس توافقات صــــورت گرفته این 
8 پایــــگاه در چهار منطقــــه و برخی از معاونت ها و ســــازمان ها 
راه اندازی خواهد شــــد که پایگاه مقاومت بسیج منطقه یک به 
نام سردار شهید حاج محمود شهبازی، پایگاه مقاومت بسیج 
منطقه دو به نام شــــهید ســــعید اســــالمیان، پایگاه مقاومت 
بسیج منطقه ســــه به نام شهید حاج ســــتار ابراهیمی و پایگاه 
مقاومت بسیج منطقه چهار نیز به نام شهید حاج میرزا سلگی 

نام گذاری شد.
وی در ایــــن باره ادامــــه داد: به دلیل اینکــــه معاونت معماری 
شهرســــازی و معاونت امور زیربنایی در یک ســــاختمان اداری 
قرار داشتند پایگاه مقاومت بسیج شهید تقی بهمنی برای این 
دو معاونت در نظر گرفته شد و پایگاه مقاومت بسیج شهید 
خادم در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، پایگاه مقاومت 
بسیج شهید خوش لفظ در سازمان پیشگیری و رفع تخلفات 
شــــهری و پایگاه مقاومت بسیج شــــهدای آتش نشان نیز در 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تشکیل شد.
یادآور می شود در پایان این مراسم مدیران مناطق، معاونت ها 
و سازمان های اعالم شــــده به عنوان فرماندهان این 8 پایگاه 

بسیج معرفی و حکم خود را دریافت کردند.

اسناد انقالب
پیوستن نیروهای نظامی به مردم انقالبی همدان

یک مدرس دانشگاه

مال سازی باید بیرون از شهر باشد
هگمتانه، گروه خبر همدان: یک مدرس دانشــــگاه با بیان 
اینکه پروژه »مال ســــازی« بیرون از شهر مؤثر است نه داخل 
آن گفت: نفع این پروژه فقط برای ســــرمایه گذار اســــت که از 
فروش واحدها بتواند درآمد داشته باشد وگرنه برای استان 
و شــــهروند همدانی نفع پایداری نخواهد داشــــت جز ایجاد 

اشتغال موقت.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مجیــــد باالیــــی در خصــــوص پروژه 
»اسکال مال« و پیوست ســــرمایه گذاری و اشتغال آن اظهار 
کرد: پروژه ای برای اســــتان مهم است که پول و منابع نقدی 
تولید کند و پروژه ای پول تولید می کند که در تولید ناخالص 

ملی اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه پروژه های مال ســــازی تولیدی برای کشــــور 
نداشته و درآمدی برای استان و کشور حاصل نخواهند کرد 
گفت: البته برخی می گویند این پروژه گردشگر آور است که 
این موضوع هم جای سوال دارد زیرا باید در پروژه مال سازی 
 نشان داخلی با آن 

ً
نشان جدید و خاص مطرح شود که یقینا

همه هزینه اجاره و تجهیز نخواهد بود بنابراین فروشنده به 
سمت نشان های خارجی می رود که منجر به این می شود که 

کشورهای اروپایی و چینی منتفع شوند.
ایــــن مدرس دانشــــگاه با بیان اینکــــه هزینه اجــــاره مغازه  از 
اسکای مال باالست و مثل بقیه »مال ها« حداقل 10 میلیون 
تومان در ماه خواهد بود گفت: یقینا کسی که در چنین جایی 
مغازه اجــــاره می کند یا حتی آن را خریــــداری می کند به دنبال 
بازگشــــت هزینه های خود اســــت بنابراین به دنبال نشانی 
خواهد رفت که آن را با چندین برابر بفروشد و هزینه هایش 

جبران شود.
وی با بیان اینکه این ســــرمایه گذاری مال ســــازی فقط تولید 
چندین پروژه تجاری است که بعدا از فروش واحدهای تجاری 
درآمد کسب کند افزود: نفع این پروژه فقط برای سرمایه گذار 
اســــت که از فروش واحدها بتواند درآمد داشته باشد وگرنه 

برای استان و شهروند همدانی هیچ نفعی نخواهد داشت.
باالیی با بیان اینکه ســــرمایه گذار پروژه معتقد است که این 
طرح برای همدان اشــــتغال زایی دارد گفت: اشــــتغال در دو 
بخش دائمی و موقت تعریف می شــــود که اشتغال موقت 
را طی هفت ســــال زمان ســــاخت برای کارگران ساختمانی و 
مصالح فروشان اســــتان ایجاد می کند اما بعد از هفت سال 
دیگر از این نیروها استفاده نخواهد شد که آن هم در صورتی 

است که از نیروهای بومی استفاده شود.
وی با اشــــاره به اینکه آنچــــه در پروژه پیش بینی شــــده و ما 
می بینیم اینکه با شــــرکت های پیمانکاری شــــهرهای دیگر 

قرارداد بسته شده و شــــرکت های پیمانکاری ما نفعی از آن 
نخواهند برد تأکید کرد: حداکثــــر نیرویی که برای این پروژه از 

خدمتکار و نگهبان و... جذب می شود 100 نفر است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: حتما سرمایه گذار واگذاری و 
فروش واحدهای تجاری پروژه را نیز اشــــتغال محاسبه کرده 
که باید ســــوال کرد کدام جوان جویای کار می تواند یک واحد 
تجاری از ایــــن پروژه را بخــــرد، مجتمعی که قبــــل از راه اندازی 
قیمــــت هر مترمربــــع از واحدها را متــــری 150 میلیون تومان 
قیمت گذاری کرده و شــــاید بعد از بهره برداری با تورم به 200 تا 

300 میلیون تومان خواهد رسید.
وی با طرح این سوال که کدام جوانی می تواند 3 میلیارد تومان 
برای یک واحد تجاری 20 متری پرداخت کند افزود: این مبلغ 
تنها هزینه خرید واحد تجاری است و برای تجهیز آن نیز باید 
هزینه کند که حدود 5 میلیارد برای او تمام می شود بنابراین 

تقبل چنین هزینه ای فقط از یک سرمایه گذار برمی آید.
باالیی بــــا تأکید بر اینکه البته ما مخالــــف چنین پروژه هایی 
نیســــتیم زیرا وجود این مراکز تجاری و فرهنگی و همچنین 
مراکز خرید توســــعه یک شــــهر را به دنبال دارد تصریح کرد: 
حرف ما این این اســــت که در اطراف این مرکز چندین مرکز 
خرید وجود دارد که فاصله های آنها از یکدیگر به پنج کیلومتر 

هم نمی رسد.
وی با تأکید بر اینکه باید چنین مراکز بزرگ فرهنگی و تجاری 
در بیرون از شــــهر باشد تا عالوه بر گردشگری بتواند توسعه 
مناطق دیگر را نیز به دنبال داشته باشد خاطرنشان کرد: همه 
این موارد باید با رعایت سرانه صورت گیرد زیرا طبق همفکری 
با اصنــــاف در این منطقــــه تراکم مرکز خریــــد داریم و همین 
موجب می شود که بسیاری از مراکز خرید کنونی جز طبقات 
همکف بقیه طبقات فعال نباشند و این نشان دهنده این 
اســــت که میزان تولید واحدهای تجاری در همدان بیش از 

نیاز است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه این پروژه ها عالوه بر اینکه 
اشتغال زایی نخواهند داشت موجب بیکاری نیز می شوند 
گفت: با راه اندازی چنین مراکزی سایر مراکز خرید نیز از رونق 
می افتنــــد و صاحبان آنها نیز درآمدزایی نخواهند داشــــت و 

بیکار می شوند.
به نقل از فارس وی در خصوص فرهنگی و گردشگری بودن 
این پروژه نیز گفت: وقتی این پروژه در مرکز شهر است چطور 
انتظار دارید گردشگری ترافیک و شلوغی مرکز شهر را به جان 
بخرد تا به محل برســــد و مجدد این مسیر را برگردد تا از شهر 

خارج شود که نمونه آن را در تهران و اصفهان داریم.

توسط شهردار همدان صورت گرفت

تقدیم بودجه 1600 میلیاردی
سال1۴00 شهرداری به شورا

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان عصر روز 
گذشــــته در موعــــد قانونی بودجه ســــال 1400 شــــهرداری 
همدان را با بــــرآوردی بالغ بر یک هزار و ششــــصد میلیارد 

تومان تقدیم  شورای اسالمی شهر همدان نمود. 
بــــه گزارش هگمتانــــه، عباس صوفی در ایــــن زمینه گفت: 
بودجه ســــال آینده با افزایش شــــصت درصدی نســــبت 

به بودجه ســــال 1399در نظر گرفته شــــده که ابعــــاد آن در 
جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری 
همدان به مدیریت معاون برنامه ریزی و ســــرمایه انسانی 
شهرداری طراحی و تدوین شده است. وی همچنین افزود: 
در تدوین و طراحی بودجه1400 شهرداری همدان، معیارهای 
منطقی و منطبــــق با واقعیت  در نظر گرفته شــــده اســــت. 

صوفی سپس ساختار بودجه شــــهرداری را برگرفته از اصول 
برنامه ریزی برشمرد و افزود: در جلسات مذکور همه معاونان 
شــــهرداری نقش موثر و کلیدی داشــــته اند تا این امر مهم 
بتواند در موعد قانونی و با چارچوب اساســــی تقدیم شورای 
اسالمی شــــهر همدان شــــود تا از این مقطع اعضای شورای 

اسالمی چند و چون محتوای آن را مورد بررسی قرار دهند.

استان
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5 ایران و جهان

اتمام حجت با کمپانی بوئینگ 
بابت تعیین تکلیف قرارداد ایران ایر

16 هواپیما در مسیر ورود به ناوگان هوایی
وه ایران و جهــــان: رئیــــس ســــازمان هواپیمایی کشــــوری گفــــت: در رابطه با  هگمتانــــه، گــــر
ودتــــر تکلیف  وضعیــــت قــــرارداد بوئینگ در نامه نگاری به این شــــرکت اعالم شــــد که باید ز

شود. وشن  ر قرارداد  این 
 کاپیتان تورج دهقانی زنگنه   درباره قرارداد ایران ایر با کمپانی ایرباس که در دوران برجام امضا شــــد 
اما با خروج آمریکا از برجام تعلیق شــــد، اظهار کرد: قرارداد ایرباس و کمپانی ATR تعلیق شده است 
اما در رابطه با وضعیت قرارداد ایران ایر باکمپانی بوئینگ در نامه نگاری با این شرکت اعالم شد  که 

باید زودتر تکلیف این قرارداد روشن شود.
وی در عیــــن حال یادآور شــــد: ایــــن احتمال وجــــود دارد که با رفــــع تحریم ها، تعلیق قــــرارداد خرید 

هواپیماها نیز رفع شود.

 ورود ۸ فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور �
رئیس سازمان هواپیمایی کشــــوری  درباره ورود هواپیما به کشــــور و افزایش ناوگان هوایی ایران 

اظهار کرد: تعداد هشت فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور وارد شده است.
وی ادامه داد: هواپیماهای جدید ساخت ســــال های 2004 و 2005 میالدی هستند که قانون ورود 

هواپیما به ناوگان با سن کمتر از 15 سال را نقض نمی کنند.
معاون وزیر راه و شهرســــازی همچنین اعالم کرد که حدود دو برابر این تعداد نیز در انتظار ورود به 

کشور هستند.

انعکاس
نمایی از مبارزات دانشجویان با رژیم منحوس پهلوی

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد؛

پرداخت وام ودیعه مسکن فقط تا پایان بهمن
و  مســــکن  معاون  جهان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانه، 
ســــاختمان وزارت راه و شهرســــازی از اتمــــام اعطای 
تســــهیالت ودیعه مســــکن از پایان بهمــــن ماه خبر 

داد.
محمود محمودزاده در حاشــــیه مراسم امضای تفاهم 
رانندگان برون شهری بار  نامه ساخت مســــکن برای 
و مســــافر گفت: بر اســــاس این تفاهم نامه 226 هزار 
راننده طی سه ســــال خانه دار خواهند شد که در حال 
حاضر تسهیالت اعطایی به این پروژه ها صد میلیون 

تومان و با نرخ سود 18 درصد است.
وی افــــزود: در حــــال رایزنی بــــا بانک مرکزی هســــتیم 
تا این تســــهیالت با نرخ ســــود یارانه ای بــــه رانندگان 
پرداخت شــــود همچنین افزایش ســــقف تسهیالت 
اعطایی به این پروژه ها به 150 میلیون تومان در حال 

طی شدن مراحل نهایی آن است.
محمودزاده درباره عدم همکاری سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور با معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در خصوص تکمیل اطالعات سامانه 
امالک و اسکان کشــــور گفت: این ســــازمان تاکنون 
درخواســــت هزینه برای همکاری نداشــــته و مذاکرات 
کارشناسی میان این دو دستگاه در حال انجام است 
تا اطالعات ســــازمان ثبت اســــناد به صورت برخط به 

سامانه اسکان متصل شود.
معاون مسکن و ســــاختمان وزارت شهرسازی درباره 
ودیعه وام مســــکن افزود: کســــانی که قــــرارداد اجاره 
مسکن خود را در ســــال 99 تمدید کرده اند مشمول 

این تسهیالت می شوند.

محمــــودزاده افزود: در حال حاضــــر 821 هزار نفر واجد 
 323 که  شرایط دریافت وام ودیعه مســــکن هستند 
هــــزار نفر مــــدارک خود را در ســــامانه طرح اقــــدام ملی 

بارگذاری کرده اند.
معاون مســــکن و ســــاختمان وزارت راه و شهرسازی 
تصریــــح کــــرد: در حــــال حاضر کمتــــر از 195 هــــزار نفر 
توانســــته انــــد وام ودیعه مســــکن بگیرنــــد و پرونده 
حدود 120 هزار نفر در حال بررسی در بانک های عامل 
اســــت. همچنیــــن 500 هزار نفر نســــبت بــــه تکمیل 
اطالعات خود در ســــامانه طرح اقدام ملی اقدام نکرده 

اند.
کید کرد: اگر تا پایان بهمن ماه این تســــهیالت  وی تأ
دریافــــت نشــــود بانک ها دیگــــر وام ودیعه مســــکن 

کرد. پرداخت نخواهند 
محمودزاده یادآور شــــد: پیش از اصالح مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، افراد مشمول دریافت وام ودیعه 
مســــکن 700 هزار نفر بودند اما بــــا دو مصوبه ای که از 

ستاد کرونا گرفتیم به 821 هزار نفر افزایش یافت.
وی دربــــاره ایــــن دو مصوبــــه گفــــت: نخســــت اینکه 
مشــــاوران امــــالک بــــرای صــــدور کــــد رهگیــــری پول 
بــــا اتاق اصناف  که  قابل مالحظه ای طلــــب می کردند 
هماهنگ کردیم تا هزینه صدور کد رهگیری 250 هزار 
تومان باشد همچنین با مســــاعدت ستاد ملی کرونا 
قرار شــــد کســــانی که فــــرم ج قرمز دارند ولــــی در حال 
حاضر فاقد مســــکن و مستأجر هستند هم مشمول 
دریافت وام ودیعه شــــوند که در نتیجه 120 هزار نفر به 

آمار مشموالن این تسهیالت افزوده شد.

نصف حقوق کارگران بابت اجاره خانه می رود!
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: دبیــــرکل کانون عالی 
انجمن هــــای صنفی کارگران با اشــــاره بــــه فاصله بین 
حداقــــل دســــتمزد و معیشــــت کارگــــران گفــــت: در 
شــــرایطی که قیمت بسیاری از اقالم مصرفی و خوراکی 
زندگی  هزینه هــــای  بگوییم  نمی توانیــــم  کــــرده  تغییر 

کارگران کمتر شده است.
کید بر تعیین رقم ســــبد معیشــــت  هادی ابــــوی با تأ
گفت:  جامعه  روز  واقعیت هــــای  مبنــــای  بــــر  کارگران 
در حــــال حاضر فاصلــــه بین خط معیشــــت و حداقل 
دســــتمزد کارگــــران باال اســــت و این شــــکاف باید پر 

شود.
وی افزود: کارگران ســــال های ســــال اســــت که بحث 
افزایش دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی کنند 
بلکه خواســــته آنها این اســــت که مــــزد، حداقل های 
زندگی یــــک خانوار 4 نفره یا 3.5 نفــــره را تأمین کند تا 

کارگر یک زندگی معقول و حداقلی را سپری کند.
دبیــــرکل کانون عالــــی انجمن های صنفــــی کارگران با 
بیان اینکه در حال حاضر کارگران برای اجاره یک باب 
منزل باید نیمــــی از حقوق و دریافتی خود را برای اجاره 
50 درصد  یک خانــــه بپردازند، گفــــت: ممکن اســــت 
کارگران مســــکن داشــــته باشــــند و مابقی فاقد خانه 
باشــــند ولی بخش اعظمــــی از حقــــوق کارگران صرف 
هزینه های مســــکن و اجاره بها می شــــود به نحوی که 
برای اجاره یک خانه 100 متری دســــتکم باید 2 میلیون 

کنند. تومان پرداخت 
ابوی گفت: برنج خارجی عمده مصرف کارگران اســــت 
که از پارســــال تا امســــال قیمــــت آن چندبرابر شــــده 
اســــت. اگــــر قیمت مــــواد غذایــــی و اقــــالم مصرفی و 
ضروری خانوارهای کارگری را حساب کنیم هزینه های 
سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش و جابه جایی 
مدام قیمت ها افزایش پیدا کرده اســــت بنابر این در 
کارگران  هزینه های  که  گفت  نمی توان  شرایطی  چنین 

ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده است.
به نقل از ایســــنا، وی با اشــــاره به آیین نامه شــــورای 
عالی کار گفت: کســــانی که ســــالها قبل آن را نوشته 
انــــد شــــاید یکــــی از دغدغــــه هایشــــان ایــــن بودکه 
دســــتمزد کارگران با ترکیبی از دولت، کارفرما و کارگر 
کارگر  بــــه تعیین مــــزد  گروه  تعیین شــــود و هر ســــه 
کمــــک کنند وگرنــــه مثل خیلــــی از مســــایل حقوقی 
کشــــور یــــا توافقــــات و قراردادهــــا کارگــــر و کارفرمــــا 
خودشان دســــتمزد را تعیین می کردند و یک مرجعی 
را بــــه عنوان حکم درنظر می گرفتنــــد که به اختالفات 
کار را سه  کند ولی قانونگذار شورای عالی  رســــیدگی 
جانبــــه دیده اســــت بنابر این هر ســــه گــــروه باید به 
کنند و یکی از  وظایف خود در قبــــال یکدیگر عمــــل 
وظایف دولتها این اســــت که صرف نظر از رســــیدگی 
به مشــــکالت کارگــــران و کارفرمایان، اوضــــاع بازار و 

حقوق و معیشــــت کارگران را تنظیم کنند.

معاون وزیر علوم خبر داد؛

مدل جدید پذیرش دانشجو برای همه مقاطع تحصیلی 
در سال 1400

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: معاون 
آموزشــــی وزارت علــــوم از ســــاماندهی 
ظرفیــــت پذیــــرش دانشــــجو در همــــه 
پذیرش  جدید  مدل  و  تحصیلی  مقاطع 
دانشــــجو برای همه مقاطع تحصیلی در 

سال 1400 خبرداد.
آموزشــــی  علــــی خاکی صدیــــق معاون 
تمــــام  آمــــوزش  گفــــت:  علــــوم  وزیــــر 
زمینه هــــای تخصصی مورد نیاز کشــــور 

در دانشگاه ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه تنظیم ظرفیت پذیرش دانشــــگاه ها 
از اولویت وزارت علوم در سال 1400 است افزود: برای 
آینده و مهر 1400 بحــــث ظرفیت ها و یک مقداری  ترم 

تنظیم ظرفیت پذیرش دانشگاه ها مطرح است.
آموزشــــی وزیر علوم با اشــــاره به ســــاماندهی  معاون 
تحصیلی  مقاطــــع  همه  در  دانشــــجو  پذیرش  ظرفیت 
و مــــدل جدید پذیــــرش دانشــــجو برای همــــه مقاطع 
تحصیلــــی یادآور شــــد: ایــــن تنظیم پذیــــرش در همه 

تا  شــــد  خواهد  اجرا  تحصیلی  مقاطــــع 
مقداری پذیرش ها قاعده مند شود.

تعییــــن  پیشــــنهادی  مــــدل  بــــه  وی 
کرد  اشاره  دانشــــجو  پذیرش  ظرفیت 
و گفــــت: در مــــدل کنونــــی تخصیص 
هــــر  در  دانشــــجو  پذیــــرش  ظرفیــــت 
، مستقل از تعداد  رشــــته دارای مجوز
و رتبه اعضای هیأت علمی متخصص 

مرتبط با رشته مذکور است.
آمــــوزش وزارت علوم بــــه ویژگی هــــای مدل  معــــاون 
پیشــــنهادی تخصیص ظرفیت دانشــــجو اشاره کرد و 
افزود: تخصیص ظرفیت )بر اســــاس بودجه دولتی و 
( در هر مقطع تحصیلی به کل دانشگاه  شــــهریه پرداز
و یا مؤسســــه آموزش عالی و بر اســــاس تعداد و رتبه 
کل مؤسسه  اعضای هیأت علمی، تخصیص ظرفیت 
با توجه به تعداد اعضا هیأت علمی صورت می پذیرد. 
در این فرآیند، تخصیص ظرفیت تقاضا محور تقویت 

می شود.

رد کلیات بودجه 1۴00 در مجلس
هگمتانه، گروه ایران و جهان: کلیات الیحه بودجه 1400 کشور 
روز گذشته در مجلس رد شد؛ نمایندگان گرچه مخالفت های 
جدی با الیحه تقدیمی دولت داشتند و اصالحات انجام شده 
در کمیسیون تلفیق را تا حدی قابل دفاع می دانستند اما در 

نهایت بعد از اظهارات نوبخت تصمیم به رد آن گرفتند.
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی در نشست علنی روز 
سه شنبه 14 بهمن ماه رسیدگی به کلیات الیحه بودجه 1400 
کل کشور را در دستور کار داشتند و کلیات الیحه بودجه 1400 

کشور در مجلس رد شد.
در ابتدای این جلسه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه سال 1400 در گزارشــــی از بررسی های این کمیسیون 
به نمایندگان گفت: بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق با 
کلیات الیحه بودجه ارائه شده توسط دولت موافق نبودند 
اما به صورت مشــــروط کلیات الیحه بودجه در کمیســــیون 

تلفیق رأی آورد و اصالحاتی در آن صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس اظهار کرد: 
در حوزه درآمدی الیحه بودجه ارائه شده به کمیسیون تلفیق، 
درآمدها 317 هزار میلیارد تومان بود که این مقدار در مصوبه 
کمیسیون تلفیق به 455 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
کرد. وی افزود: در الیحه بودجه واگذاری دارایی های سرمایه ای 
252 هزار میلیــــارد تومان بود که این میزان در کمیســــیون 
تلفیق به میزان 368 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، 
واگذاری دارایی های مالی در الیحــــه دولت 298 هزار میلیارد 
تومان بوده که در مصوبه تلیق بــــه 370 هزار میلیارد تومان 
رسیده اســــت. زارع خاطرنشان کرد: در الیحه دولت 841 هزار 
میلیارد تومان به عنوان منابع بودجه عمومی آمده است، اما 
در بند و تبصره 2 یک اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی آمده که در 

ردیف های بودجه نیامده است.
زارع خاطرنشــــان کرد: جمــــع منابع عمومی دولــــت 841 هزار 
میلیارد تومان اســــت که این منابع در مصوبات کمیسیون 
تلفیــــق بــــه 1194 هزار میلیــــارد تومــــان رســــیده، درآمدهای 
اختصاصــــی در الیحــــه 88 هزار میلیــــارد تومان بــــوده که در 

مصوبه تلفیق به 95 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه ســــال 1400 مجلس 
اظهار کرد: منابــــع بودجه عمومی دولت در الیحــــه 929 هزار 
میلیارد تومان بوده که کمیســــیون تلفیق آن را به 1289 هزار 

میلیارد تومان رسانده است.
دالیــــل مخالفــــان کلیات بودجــــه؛ از عــــدم کاهش  �

وابستگی به نفت تا بی توجهی به معیشت مردم
در ادامه جلسه موافقان و مخالفان کلیات الیحه بودجه 1400 به 
تشریح دالیل خود پرداختند. علی بابایی کارنامی نماینده مردم 
ساری در مخالفت با الیحه بودجه 1400، فقدان کاهش اتکای به 
نفت و عدم افزایش شفافیت را در الیحه تقدیمی دولت مورد 
اشــــاره قرار داد و تصریح کرد: انضباط مالی شرکت های دولتی 
که منشأ فساد در کشور هســــتند را در بودجه 1400 مشاهده 
نمی کنیم ضمن اینکه فساد و ویژه خواری هم در بودجه وجود 
دارد. این نماینده مجلس به مواردی دیگر همچون بی توجهی 
به تولید، عدم رشد اقتصادی، بی توجهی به سالمت و فرهنگ 
در شــــرایط کرونایی، رشــــد نقدینگی و نبود فضای عدالت در 
جامعه و حمایت معیشتی از مردم را از دیگر دالیل مخالفت 

خود برشمرد.
: با بودجــــه 1400 تورم بیــــش از 400 درصدی  � علیپــــور

خواهیم داشت
کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس 
شــــورای اســــالمی هــــم در مخالفت بــــا الیحه بودجــــه 1400 
اظهارداشــــت: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی را در کشــــور 
داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد، چه کسی تضمین 
می کند که اگر ارز ترجیحی به دالر 17 هزار و 500 تومانی برســــد 

سال آینده شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
کوچکی نژاد: بودجه بیمار اورژانسی بود که در تلفیق  �

هم درمان نشد
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت نیز در مخالفت با الیحه 
بودجه 1400، اظهار کرد: بودجه 1400 مانند مریضی اورژانســــی 
بود و کمیسیون تلفیق آن را مداوا نکرده و درد آن بیشتر شد.

، وابســــتگی بیــــش از 30 درصد  فقــــدان درآمدهای پایــــدار
وابســــتگی به نفت، تداوم حقوق نجومی، فشــــار مالیاتی به 
مــــردم از دیگر دالیــــل مخالفت این نماینده بــــود که بر این 
اساس گفت: کمیسیون تلفیق اگر به دنبال کار برای مردم 

و نفع جامعه بود باید رأی منفی به الیحه بودجه 1400 می داد.
پورابراهیمی: جای خالی اصالح ساختاری در بودجه �

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در مخالفت با کلیات بودجه با اشاره به تأکید 
مقــــام معظم رهبری بر اصالح ســــاختار بودجه گفت: ما باید 
ارزش پول ملی را تقویت کنیم کمک به مردم فقط پرداخت 
نیست درست اســــت که در کوتاه مدت و شرایط اضطراری 
کمــــک باید صــــورت بگیرد، امــــا در بلند مدت یک اشــــتباه 
راهبردی اســــت. پیشــــنهاد می کنیم کلیات را کنار بگذارید 
و اجازه دهید دولت بودجه را اصالح کند و یا به صورت ســــه 

دوازدهم آن را بررسی خواهیم کرد.
 زنگنــــه: آیــــا دولــــت متعهــــد بــــه اجــــرای مصوبات  �

کمیسیون تلفیق هست؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســــالمی در مخالفت با کلیات بودجه اظهار کرد: قطعا نباید 
در مورد الیحه بودجه احساسی رفتار کنیم؛ البته کمیسیون 
تلفیق زحمت زیادی برای اصالح الیحه پیشــــنهادی کشیده 
است اما بنیان بودجه ارائه شده مشکل دارد. زنگنه افزود: به 
نظر می رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و 
بودجه پاسخ دهد آیا متعهد می شود الیحه بودجه اصالح شده 

در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟
 ایزدخواه: دولت جای جالد و شهید را عوض می کند �

روح اهلل ایزدخــــواه نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای 
اســــالمی هم در مخالفت با کلیات الیحه بودجه سال 1400، 
اظهار کرد: در جریان یارانه معیشــــتی دیدیم که دولت چه ناز 
و کرشمه ای داشت، بنابراین اگر روی کاغذ مسائل را اصالح 
کنیم دولت زیربار اجرای آن نمی رود و جای جالد و شــــهید را 

عوض می کنند و می گویند این بودجه مجلس است.
وی در بخشی از اظهاراتش گفت: در شرایطی هستیم که اگر 
اصالحات کمیســــیون تلفیق را قبول کنیم دولت ناکارآمد، 

مســــؤولیت ناپذیر و تکنوکرات در ســــرکار اســــت بنابراین 
سیاســــت های پولی و مالی وقتی می تواند اعمال شــــود که 
دولت مقتدر سرکار باشد نه دولت مبتذل که هنوز بودجه 

تصویب نشده می گوید آن را اجرا نمی کند.
 موافقانی که مخالف الیحه دولت بودند �

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اسالمی به عنوان موافق کلیات طی سخنانی اظهار کرد: سال 
قبل که بودجه رد شــــد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد در هر 
صورت نظر هیأت رئیسه مالک اســــت اما اگر امسال الیحه 

بودجه 1400 به دولت برگردد قطعا به ناکجاآباد می رود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
همه معتقدند الیحه دولت افتضاح بوده است اما اتفاقی که 
در کمیســــیون تلفیق افتاد قدم رو به مثبتی بود اما ایده آل 

نیست.
امیرآبادی: الیحه دولت قابل دفاع نیست �

احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
هــــم در موافقت با کلیات الیحه بودجه اظهارداشــــت: بنده 
به عنوان موافق کلیات الیحه دولت ســــخن نمی گویم چرا 
که کلیات الیحه دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیســــت چرا 
که یک الیحه کاماًل سیاســــی به مجلس ارائه شــــده اســــت 
و مجلــــس را در تنگنا قــــرار داد که چه الیحــــه را بپذیریم و چه 

نپذیریم به ضررمان باشد.
آصفری: شاهد قاچاق ارز در کشور هستیم �

محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای 
اسالمی نیز در موافقت با کلیات اظهار کرد: پس از بررسی ها 
و اصالحاتی که کمیســــیون تلفیق بودجه در جریان بررسی 
الیحه بودجه 1400 داشــــت شفاف ســــازی در بودجه صورت 
گرفت. وی افزود: امروز شــــاهد قاچاق ارز در کشور هستیم 

بنابراین باید انضباط مالی در بودجه وجود داشته باشد.
دلخوش: بودجــــه را رد کنیم دولت فقــــط آن را بزک  �

می کند
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
شورای اســــالمی به عنوان یکی دیگر از موافقان یادآور شد: 
کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق تأیید شده است 
و بــــا رد کلیات بودجه، دولــــت آن را بزک کــــرده و به مجلس 

می فرستد.
 رشیدی: الیحه دولت شفاف نبود �

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در ادامه در موافقت 
با الیحه بودجه 1400، اظهار کرد: الیحه بودجه دولت شــــفاف 
نبــــوده و مخفی کاری هــــای زیــــادی داشــــته اســــت ایــــن در 
حالیست که کمیسیون تلفیق اصالحات جدی در این باره 
انجام داده اســــت. رشــــیدی ادامــــه داد: رأی موافق به الیحه 
بودجه 1400 رأی موافق به دولت نیست بلکه رأی موافقت با 

اصالح کمیسیون تلفیق است.
میرتاج الدینی: کمیسیون تلفیق اعتبار اشتغالزایی  �

دستگاه های اجرایی را 3 برابر کرد
حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم 
تبریز در مجلس شــــورای اســــالمی هم در موافقت با الیحه 
بودجه 1400، اظهار کرد: بودجه ســــند مالی کشور است؛ مگر 

کشور را می توان بدون بودجه و قانون بودجه اداره کرد؟
وی افزود: بودجه سه دوازدهم هم برای زمان هایی است که 
ما فرصت بررسی و تصویب بودجه را نداشته باشیم، بودجه 
یک دوازدهم و سه دوازدهم برای شرایط بحرانی است؛ نباید 

پیام منفی به جامعه بدهیم.
 دولت بودجه را با مذاکرات گره زد �

محمد خدابخشــــی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شــــورای اســــالمی هم در موافقت بــــا کلیات الیحه 
بودجه اظهار کرد: عدم بهبود ســــهم اعتبارات عمرانی، هدر 
رفت منابع ارزی، عدم رشــــد درآمد مالیاتی و گره زدن بودجه 
به مذاکــــرات بــــا 1+5 از ایــــرادات الیحه اســــت. نایب رئیس 
کمیســــیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اما چند دلیل برای 
رأی به کلیات وجود دارد بهبود ترکیب منابع پیشنهادی در 
کمیسیون تلفیق و اصالح سهم دولت از فروش نفت خام و 

میعانات گازی و بهبود مالیات ها از موارد مثبت است.
آزادی خواه: با خروجی کمیسیون تلفیق موافقیم �

حجت االســــالم احد آزادی خواه نماینده مــــردم مالیر هم در 
موافقت کلیات الیحه بودجه ســــال 1400، اظهار کرد: اگر چه 
من و بسیاری از همکاران مخالف الیحه بودجه هستیم اما 
موافقت امروز ما در راستای موافقت با خروجی کمیسیون 
تلفیق بودجه اســــت. آزادی خواه ادامــــه داد: چطور می توان 
این الیحه را به دولت بازگرداند تــــا آن ها آن را اصالح کنند اگر 
دولت بخواهد این الیحه را اصالح کند به یقین اتفاق جدیدی 
نخواهد افتاد اما اگر مجلس با کلیات موافقت کند اصالحات 
را انجام خواهیم داد، همچنین مجلس می تواند در طول یک 

سال آینده به بودجه اصالحیه بزند.
نوبخــــت: چرا مجلس اصالح ســــاختار بودجــــه را در  �

الیحه 1400 عملیاتی نکرد؟
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بعــــد از بیان نظرات موافــــق و مخالف درباره 
بودجه 1400 اظهار کــــرد: 12 آذر که الیحه بودجــــه 1400 تقدیم 
مجلس شــــد اظهاراتی از ســــوی نمایندگان مجلس درباره 
اشکاالت بودجه بیان شد؛ این سئوال وجود دارد که آیا این 

اشکاالت برطرف شده است؟

وی افــــزود: به محض تقدیم الیحه بودجــــه به مجلس که در 
دوره دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این ســــالها قانون 
رعایت شــــده اســــت و من هم اکنون طبق اصل 126 قانون 
اساســــی که امور برنامه و بودجه از اختیــــارات رئیس جمهور 
اســــت و می تواند به فردی تفویض شود و هم اکنون به من 
تفویض شــــده در حال صحبت با نمایندگان براساس این 

اصل قانون اساسی هستم.
رئیس ســــازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: امروز ملت ایران 
مشابه نمایندگان منتظر هستند که مجلس بعد از 2 ماه که 
الیحه را در اختیار داشته و اختیار برای تغییرات داشته و از آن 
استفاده کرده در راستای رفع آن اشکاالت قدم برداشته و یا 

در تائید آن؟
نوبخت گفت: سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به 
این رقم و رشد زیاد این منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن 
را اصــــالح نکردند و این رقم را افزایش دادند؛ مگر نگفتید که 

باید اصالح ساختار بودجه عملیاتی شود؟
نادران: مجلــــس بخش های پنهان بودجــــه 1400 را  �

افشا کرد/ دولت فرافکنی نکند
الیاس نادران رئیس کمیســــیون تلفیق بودجه 1400 بعد از 
اظهارات محمدباقر نوبخت با اشاره به اظهارنظر وی مبنی بر 
کاهش اعتبارات بخش عمرانی و زیرســــاختی اظهار کرد: چه 
کســــی می گوید اعتبارات عمرانی و زیرســــاختی کاهش پیدا 
کرده است؟ آقای نوبخت شــــما به راه آهن قزوین - رشت و 
یا آزادراه قزوین - رشــــت ســــری بزنید و پولهایی که آنجا خرج 
شــــده با ببینید، ولی باید پروژه های عمرانی و زیرســــاختی به 
مناطق محروم هم برســــد. وی افــــزود: رد و یا پذیرش گزارش 

کمیسیون تلفیق بسته به نظر نمایندگان است.
رئیس کمیســــیون تلفیق تصریح کرد: نمایندگان ایراداتی 
ماننــــد حذف ارز 4200 تومانی و افزایــــش منابع و عدم اصالح 
ســــاختار بودجه و اینکه دولت آن را اجــــرا نخواهد کرد مطرح 
کردنــــد، در حالی کــــه در هرکدام از این محورها کمیســــیون 
تلفیــــق به نحوی شــــرایط را تدوین کرده که برگشــــت به نظر 
مخالفین امکان پذیر باشــــد و اگــــر ارز 4200 تومانی را حذف 
کردیم، مابه ازای آن طبق تبصره 14 درنظر گرفتیم که در ســــه 
 در آن وجود دارد که 

ً
ماه یا شش ماه در تبصره 14 است و عینا

هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
نــــادران گفت: ما تصمیم گرفتیم کــــه ارز 4200 تومانی حذف 
شــــود و منابع آزادسازی آن را به مردم بدهیم ولی اگر تصمیم 

گرفتیم که حذف نشود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی گفت: بخش عمده مشکل به افشــــای منابع زیرمیزی 
و زیرفرشــــی دولت بازمی گردد؛ پنهانکاری ســــخت نیست 
بلکه افشاگری هزینه دارد. وی گفت: دولت با صادرات 2.3 
میلیون بشــــکه نفت در روز ارز 17 هزار و 500 تومانی دیده که 
8 میلیارد آن 4 هزار و 200 تومانی و بقیه آن 17 هزار و 500 تومان 
اســــت که محاســــبات آن هم وجود دارد و به آن اذعان کرده 
اســــت. نادران تأکید کرد: اگر دولت عرضه داشــــته باشد، ما 
این نرخ را 5 هزار تومان زیر رقمی که درنظر گرفته ایم می آوریم 

و نباید دولت فقط شعار دهد.
نادران گفت: دولت باید پاسخگو باشد و فرافکنی نکند.

 غیبــــت روحانی و تذکــــرات نماینــــدگان/ قالیباف:  �
دعوت کردیم روحانی نیامد

غیبــــت رئیس جمهور در نشســــت علنی دیــــروز مجلس 
و در جریان رســــیدگی به کلیات بودجه 1400 موجب شــــد تا 
نمایندگان به ایــــن رویه اعتراض کنند کــــه رئیس مجلس 
توضیح داد: از 10 روز قبل نامه کتبی نوشتم و از رئیس جمهور 
به طور رسمی دعوت کرد؛ رئیس جمهور این دعوت را اجابت 

نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده ایم.
در نهایت هم مجلس نمایندگان مجلس شــــورای اسالمی 
بعد از اســــتماع اظهــــارات مخالفان و موافقــــان و همچنین 
اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
99 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 

، با کلیات بودجه 1400 مخالفت کردند. نماینده حاضر
قالیبــــاف: دولــــت تعامل مناســــبی بــــرای بودجه با  �

مجلس نداشت
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اسالمی پس از 
رد کلیات الیحه بودجه ســــال 1400 کل کشــــور طی سخنانی 
اظهار کرد: مردم عزیز ما می دانند نمایندگان مجلس و همه 
اقتصاددانــــان و نخبــــگان در این کار تــــالش کردند تا الیحه 

بودجه ای که دولت ارائه کرده بررسی شود.
وی افــــزود: الیحه ای کــــه دولت ارائــــه کــــرد دارای درآمدهای 
غیرواقعی، کســــری بودجه و وابستگی به نفت بود که همه 
این موارد در کمیسیون تلفیق بررســــی و اصالح شد و امروز 

نیز گزارش آن به صحن مجلس به نمایندگان ارائه شد.
رئیس مجلس شورای اســــالمی همچنین خاطرنشان کرد: 
توجه به معیشــــت مردم و مناطق مردم، حــــذف رانت، توجه 
به تولید و اشــــتغال و سیاســــت تک نرخی و مــــوارد ارزی برای 
جلوگیری از رانت کارهای اساســــی بود که کمیسیون تلفیق 
انجام داد اما دولت تعامل مناســــبی برای بودجه ای که اصالح 
ساختار آن نیز مطرح بود، نداشت و امروز هم شما نمایندگان 
در دفاع دولت از بودجه شــــاهد این موضوع بودید. قالیباف 
افزود: قطعا دولت باید اصالح ســــاختار بودجــــه را انجام داده 
است و الیحه را به مجلس مجدد ارسال کند، همچنین از تجربه 

امور صورت گرفته در کمیسیون تلفیق نیز استفاده شود.

آغاز واکسیناسیون عمومی 
کووایران برکت از اواسط 

فروردین ١4٠٠
، رئیس ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  مخبر
اعالم کرد: به محض صدور مجوز وزارت بهداشــــت، 
مرحله دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا را آغاز 

می کنیم.
مرحلــــه اول کارآزمایــــی بالینــــی "کوو ایــــران برکت" با 
موفقیت کامل پیش رفته اســــت. احتماال اواســــط 
فروردین1400 واکسن را وارد بازار می کنیم. کشورهای 

مختلفی خواهان دریافت این واکسن هستند.
سه واکسن کرونای دیگر ســــتاد هم درانتظار مجوز 
برای آغاز تســــت انسانی هســــتند. واکسن ساخته 
شــــده در ســــتاد اجرایی به طور کامل روی ویروس 

انگلیسی اثر دارد.

هنوز 3 هزار شهید 
مفقوداالثر هستند

 13 کــــرد:  کمیتــــه جســــت وجوی مفقودیــــن اعالم 
هــــزار شــــهید مفقوداالثــــر در طول هشــــت ســــال 
دفاع مقدس داشــــتیم کــــه 10 هزار نفــــر آنها پس از 
شناســــایی به وطن بازگشــــتند و به صورت شهدای 
، 3 هزار  گمنام به خاک سپرده شدند و در حال حاضر

شهید مفقوداالثر در کل کشور داریم.

واکسن روسی کرونا پنجشنبه 
وارد کشور می شود

رئیــــس ســــازمان هواپیمایــــی گفت : شــــرکت های 
هواپیمایــــی ماهان و ایران ایر برای انتقال واکســــن 

کرونا اعالم آمادگی کرده اند.
بر اســــاس برنامه ریزی صورت گرفته اولین محموله 
واکســــن کرونا روز پنجشــــنبه از روســــیه به کشــــور 

منتقل می شود.

استدالل عجیب وزیر ارشاد 
برای برگزاری جشنواره فجر 

در اوج کرونا!
ســــید عبــــاس صالحــــی گفــــت: در زمــــان جنگ و 
دفــــاع مقــــدس و اوج جنــــگ و حمــــالت دشــــمن 
جشــــنواره های فجــــر برگزار می شــــد و ایــــن عالمت 
خوبی برای کشــــور بود و کشــــور را به فضای آرامش 
و اعتماد می کشاند که هنر در کشور همچنان زنده 

است.
بنابراین با این نگاه که ایام کرونایی هم اگر سخت تر 
نباشد ولی بی شباهت به ایام جنگ نیست، صالح 

ندانستیم جشنواره ها تعطیل شود.

شیوه نامه ها رعایت نشود 
جشنواره متوقف می شود

سخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا درباره برگزاری 
جشــــنواره فجر اعالم کــــرد: بنابر تمهیــــدات صورت 
گرفته قرار اســــت حداکثر از 30درصد ظرفیت سالن 
استفاده شــــود که کارشناسان ما آخر هفته گزارشی 

از شیوه برگزاری تهیه خواهند کرد.
اگر مشــــاهده شود شــــیوه نامه ها رعایت نشده اند 
از برگــــزاری جشــــنواره در هــــر مرحلــــه ای که باشــــد، 

جلوگیری می کنیم.

زنگ خطر 
ترک تحصیل های  کرونایی

در ســــال تحصیلی جاری حدود 200 هزار دانش آموز 
بازمانــــده از تحصیل در کشــــور داریــــم و باید به این 
پرسش پاسخ داد که شرایط کرونایی تا چه اندازه به 

افزایش ترک تحصیل دامن زده است؟
گرانــــی تبلت و گوشــــی هوشــــمند و ناتوانــــی مالی 
خانواده ها بــــرای خرید آن باعث افزایــــش آمار 3.5 
میلیونــــی دانــــش  آمــــوزان بازمانــــده از پیام رســــان 
آموزشــــی شــــاد به 5 میلیــــون دانش  آموز شــــده و 
اطالعاتی از دسترسی این دانش آموزان به تلویزیون 

وجود ندارد.
بر خالف باور رایج که ســــاکنان استان تهران را غالبا 
افرادی برخــــوردار از حداقل امکانات می داند، تهران 
و شهرستان های آن جزو رتبه های برتر ترک تحصیل 

دانش آموزان در متوسطه اول و دوم هستند.

بندپی: مجوز خروج از تهران 
در 22 بهمن صادر نمی شود

اســــتاندار تهران گفت: در ایــــام تعطیالت پیش رو، 
بخشــــنامه کرده ایم هیچ مــــوردی برای تــــردد خارج 
اســــتان صادر نشــــود مگر مورد خاصی که فرماندار 
تشــــخیص دهد. قطعا این ترددها این طور نیست 
کــــه تنها بیمــــاری را به اســــتان دیگری ببرنــــد، بلکه 

بیماری را از استان دیگری نیز به تهران می آورند.

ربیعی در واکنش به رد کلیات 
بودجه ١٤٠٠ در مجلس

ربیعی گفت: اینکه پیــــام متخصصان حوزه اقتصاد و 
دولت نسبت به تغییرات باالی بودجه در کمیسیون 
تلفیق در مجلس شنیده شد، تشکر می کنم. دولت 
آماده اســــت اصالحــــات موردنظر مجلــــس را بدون 

اینکه شاکله بودجه تغییر کند اعمال کند.

اخبار کوتاه



موسی حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/15         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/30

برابــر رأی شــماره 139960326034000963 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای قاســم فامیل بختیاری فرزند محمود به شماره شناسنامه 156 صادره 
از همدان در یک قطعه باغ محصور به انضمام ســاختمان و سوله به مساحت 
2206/35 مترمربع قســمتی از پــالک 176 اصلی  واقع در حومه بخش دو 
خریداری از مالک رسمی آقای والی شرفی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 1553

موسی حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابــر رأی شــماره 139960326034001086 هیــأت اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید موسی اصغری فرزند سید ذبیح اهلل به شماره شناسنامه 14479 صادره 
از بهــار در یک باب خانه  به مســاحت 105/27 مترمربع پالک فرعی 12450 از 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک یک اصلی واقع در بخش حومه دو خریداری 
از مالک رسمی آقای قدیر رشیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 1468
موسی حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/15         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/30

برابــر رأی شــماره 139960326034001013 هیــأت اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حســن ترکمان فرزند اصغر به شــماره شناسنامه 613 صادره از همدان در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 238/50 مترمربع قسمتی از پالک 9- اصلی  
واقع در حومه بخش دو خریداری از مالک رسمی آقای اکبر خداگو محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 1552

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی چند منظوره یاوران در ســاعت 9 صبح روز جمعه مورخه  99/12/01 در محل 
همدان به آدرس: ششــصد دســتگاه، جنب درمانگاه خاتم، مجتمع شــهید رجایی، مرکز مداخله در بحران برگزار می شــود. از کلیه اعضا 

دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
کلیهپروتکلهایبهداشتیهنگامورودبهجلسهالزامیمیباشد. کارتملیورعایت همراهداشتن

ضمنًا  به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/11/25 در محل میدان دانشگاه، مسجد اداره کل بهزیستی استان همدان حاضر  تا پس از احراز 

هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

  دستور جلسه:  
1- طرح و بررسی انحالل شرکت تعاونی بعد از ارائه گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد تعاونی.

2- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با اصالحیه قانون بخش تعاون در سال 93 در صورت عدم تصویب بند یک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره یاوران

 تاریخ انتشار: 99/11/15

با ما همراه باشید

15 بهمن 1399    شـــماره 4728 چهارشـــنبه   

ورزش6

دوره دانش افزایی کشتی 
در همدان برگزار شد

هگمتانه، گروه ورزش: نخستین دوره دانش افزایی 
ورزش کشــــتی همدان در ســــال جاری روز دوشنبه 
با حضور مربیان ســــازنده این استان زیر نظر حمید 
آسیا و دانشــــجویان جهان  سیفی قهرمان ســــابق 

برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه 50 مربی مطرح کشتی استان 
همــــدان در خانه کشــــتی ایــــن شــــهر دورهم جمع 
شــــدند و حمید ســــیفی قهرمان ســــابق کشتی آزاد 
بزرگســــاالن 2005 آسیا و 2002دانشجویان جهان کار 

تدریس را برعهده داشت.
رئیس هیأت کشــــتی همدان در این باره گفت: این 
کارگاه در ارتقا ســــطح دانش علمــــی و عملی مربیان 
کشــــتی آزاد و فرنگــــی بســــیار مؤثــــر بود و شــــرکت 
کننــــدگان در این کارگاه آموزشــــی بــــا قوانین جدید 

بیشتر آشنا شدند.
حمیدرضا یاری افزود: طبق مصوبه جدید انســــتیتو 
بین المللی فدراســــیون کشــــتی جمهوری اسالمی 
ایران، هر یک از مربیان کشتی در طول هر سال باید 

در 2 کارگاه دانش افزایی شرکت کنند.
وی بیان کــــرد: کارگاه دانش افزایی مربیان کشــــتی 
بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  تمام  رعایت  با  همدان 
برگزار شد و قهرمانان ارزنده و سابق آسیایی، جهانی 

و المپیک نیز حضور داشتند.
یاری خاطرنشان کرد: حمید سیفی مدرس این دوره 
دارای مدرک دکترا و نویسنده کتاب برنامه استعداد 
پروری در کشــــتی و کتاب جامعه شناســــی ورزشــــی 

است.

نایب قهرمانی ورزشکار 
همدانی در دارت غرب کشور

هگمتانه، گروه ورزش: همزمان با فرا رســــیدن دهه 
مبارک فجر یک دوره مسابقات دارت قهرمانی غرب 

کشور در سنندج برگزار شد.
به مناســــبت گرامیداشــــت چهل و دومین سالروز 
پیــــروزی شــــکوهمند انقــــالب اســــالمی یــــک دوره 
آقایان غرب  مســــابقات دارت چهار جانبه قهرمانی 
کشور با حضور ورزشــــکاران استان های کردستان، 
همدان، کرمانشــــاه، و زنجــــان به میزبانی ســــنندج 

برگزار شد.
در ایــــن رقابت هــــا کــــه از روز پنجشــــنبه 9 بهمن در 
ســــالن اختصاصــــی بدمینتــــون مجموعه ورزشــــی 
تختی آغاز شــــد و تا عصــــر روز جمعــــه 10 بهمن ماه 
ادامه داشت 20 ورزشــــکار مطرح حضور پیدا کردند 
و در بخش های انفرادی و تیمی با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
در پایان دو روز رقابت و با مشــــخص شــــدن نفرات 
برتر ســــیاوش ســــهرابی به نمایندگی از کردســــتان 
جایگاه نخســــت را کســــب کرد، "محمد احمدی" از 
همدان دوم شــــد و عابدین زمان فرسا از کردستان 

عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
در نتایج بخش تیمی ورزشکاران کردستانی عنوان 
اول را به دست آوردند و ورزشکاران استان همدان 
جایگاه های دوم و ســــوم این مسابقات را از آن خود 

کردند.

بهره برداری از نخستین 
باشگاه خصوصی صعودهای 

ورزشی همدان
هگمتانه، گروه ورزش: رئیــــس هیأت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی همدان گفت: نخستین باشگاه 
صعودهــــای ورزشــــی ایــــن اســــتان توســــط بخش 

خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفت.
علیرضا گوهــــری اظهار کرد: این باشــــگاه خصوصی 
توســــط مهدی صفادوســــت از مربیان برجســــته در 

صعودهای ورزشی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: وســــعت این باشگاه یکصد مترمربع 
اســــت و 200 میلیون تومــــان برای ایجــــاد آن هزینه 

شده است.
گوهری خاطرنشان کرد: باشگاه صعودهای ورزشی 
ایجاد شده دارای 80 مترمربع دیواره های بلدرینگ و 

تجهیزات تمرینی است.
وی افزود: این باشگاه با برخورداری از مربیان مجرب 
آمــــاده برگزاری دوره های تمرینی اســــت و امیدواریم 
شــــاهد ایجاد مشابه چنین باشگاهی توسط بخش 

خصوصی در سطح استان باشیم.
رئیــــس هیــــأت کوهنــــوردی و صعودهای ورزشــــی 
همــــدان یــــادآور شــــد: ایــــن هیــــأت از ورود بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در صعودهای ورزشی 

و رشته های سنگنوردی استقبال می کند.
گوهــــری افــــزود: صعودهای ورزشــــی همــــواره جزو 
رشــــته های مــــورد عالقه ورزشــــکاران بــــه خصوص 
جوانــــان و نوجوانــــان اســــت و اســــتقبال خوبــــی از 

دوره های آموزشی و تمرینی می شود.

خبــر

یونر دوچرخه سواری بانوان  لژ
همدان به دنبال سکوی آسیا

مجنونی:  دلیل حضورم در لیگ بحرین اول پیشرفت است  بعد مالی!

هگمتانــــه، گروه ورزش: پریســــا مجنونی بانــــوی دوچرخه 
ســــوار همدانی که به تازگی برای یکــــی از تیم های بحرینی 
در لیــــگ این کشــــور رکاب می زنــــد از تجربیات حضورش 

می گوید.
دوچرخه ســــواری یکی از رشــــته های همگانی است که در 
ســــال های گذشــــته ورزشــــکاران داخلی توانســــته اند در 

سطح بین المللی افتخارات بسیاری کسب کنند.
دختــــران ایرانی نیز از این قاعده مســــتثنی نبوده و تالش 
کردند تا در باالترین سطح توانایی خود را در معرض آزمون 
قرار دهند. پریســــا مجنونــــی، بانوی ملی پــــوش دوچرخه 
 VIB ســــواری ایران، مدتی اســــت که به عضویت باشــــگاه
بحرین درآمده تا به عنوان نخســــتین بانوی لژیونر ورزش 

همدان شناخته شود.
پریسا مجنونی 27 ساله و اهل شهرستان بهار در استان 
همدان اســــت. در خردســــالی وارد ژیمناســــتیک شد و 11 
سال در این رشته در سطح قهرمانی ادامه راه داد و نشان 

گرفت.
جــــاه طلبی های پریســــا مجنونی بــــرای زندگی ورزشــــی در 
رشــــته ای که اعزام بین المللی داشته باشد در نهایت او را 

به دنیای رکابزن ها کشاند.
به همین بهانه پریسا مجنونی در گفتگویی شرکت کرده 

که مشروحی از آن را خواهید خواند:
 رویکــــرد اســــتان همــــدان نســــبت بــــه ورزش و  �

دوچرخه سواری چگونه است؟
پریســــا مجنونی: در اســــتان همــــدان از رشــــته دوچرخه 
ســــواری ســــال های قبل حمایت چندانی نمی شد ولی در 
حــــال حاضر با تغییــــر در اعضای هیأت دوچرخه ســــواری 

استان همدان، نگاه به این رشته حمایتی تر شده است.
وضعیت اســــتان همدان به خاطر شــــرایط آب و هوایی و 
ارتفاعی که دارد باعث شده که ورزشکاران رشته دوچرخه 

سواری ظرفیت بسیار باالیی داشته باشند.
 از مشکالت و موانع تمرین خود بگویید: �

پریســــا مجنونی: به غیــــر از اردو ها در تمرینات اســــکورتی 
نداریــــم و متأســــفانه بعضی از مــــردم هم رعایــــت حال ما 
دوچرخــــه ســــواران را نمی کنند و خطرات بســــیاری ما را در 
جاده ها تهدید می کند که همه تبدیل به دغدغه برای من 

و دوچرخه سواران شده است.
ایــــن مشــــکل در حیــــن تمرین ذهن مــــا را بســــیار درگیر 
می کند. مثــــاًل در تمرینات و عبور از خیابان ها مشــــکالت 
بســــیاری پیش می آید. در تمرینات مشــــکالت بســــیاری 
، تعــــادل و تمرین ما خلل ایجاد  پیش می آید که در تمرکز

می کنند.
 به تازگی به بحرین رفته اید. سطح رشته دوچرخه  �

سواری بحرین در مقایسه با ایران چگونه است؟
پریســــا مجنونی: در بحریــــن ورزش با جذب ورزشــــکاران 
خارجی به دلیل حمایت های بسیار خوب مالی پیشرفت 
داشته و ســــطح این کشور در رشــــته دوچرخه سواری نیز 

باالست.
تیم های قدرتمند بحرینی با پشــــتوانه های بســــیار باالی 
مالی ورزشــــکاران خوب را جذب کرده اند. در کشور ما نیز 
دوچرخه ســــواری رو به رشد اســــت و فدراسیون دوچرخه 
ســــواری در تالش است تا با رایزنی های خود از ورزشکاران 

حمایت کند.

با این وجود بزرگترین مشــــکل ما در ایــــران فقدان حامی 
مالی قوی است. ما از لحاظ دانش و سطح فنی مربیان در 

جایگاه خوبی قرار داریم.
 هدف شما از حضور در بحرین چه بوده است؟ �

پریســــا مجنونی: هدفم از حضور در این کشــــور فقط بعد 
و بینــــش مالــــی نبــــوده و عالوه بــــر این مورد پیشــــرفت 
 
ً
خــــود را هم مالک حضــــور در بحریــــن قــــرار داده ام. قطعا
اگر ورزشــــکاری از لحاظ مالی تأمین باشــــد قــــادر به انجام 
تمرینات خوب و بدون دغدغه ای است و تجهیزات خود 

را به راحتی مهیا خواهد کرد.
 
ً
اگــــر قرار باشــــد این دو بعــــد را کنار هم قرار دهم مســــلما
اولویت با پیشرفت اســــت و در کنار آن نیز مسائل مالی 

دلیل حضور من در بحرین بوده است.
 نقطه هدف شما در دوچرخه سواری چیست؟ �

پریســــا مجنونی: نمی توان سقفی مشــــخص تعیین کرد 
ولی آرزوی هر ورزشکاری رسیدن به باالترین سطح ورزشی 

یعنی المپیک است.
البته در رشــــته دوچرخه ســــواری، المپیکی شــــدن بسیار 

دشــــوار اســــت. در حال حاضر فقط در اندیشــــه ســــکوی 
آسیایی هستم تا در ادامه به پله های باالتر برسم.

در ایران دوچرخه ســــواری بدین گونه نیست که اگر شما 
امروز یک ورزشــــکار خوِب این رشته به شمار می روید، روز 

بعد هم خود را یک ورزشکار خوِب این رشته بدانید.
ورزشــــکاران هر روز یک شــــرایط خاصی را تجربه می کنند. 
تعــــداد دوچرخه ســــواران حرفه ای مشــــخص اســــت و با 

یکدیگر رقابت می کنیم.
 تا به حال به خداحافظی از ورزش فکر کرده اید؟ �

پیســــا مجنونی: طبیعی است که ورزشکار گاهی از ورزش، 
تمرین و فشارهای جســــمی و روحی که وجود دارد خسته 
شــــود اما هیچ گاه به کنار گذاشتن ورزش و دوچرخه فکر 

نکرده ام.
 از تلخ و شیرین زندگی ورزشی تان بگویید: �

پریسا مجنونی: در یکی از مسابقات، آخر خط که رقابت بر 
سر سکوی اول تا سومی بود زمین خوردم. از آن به عنوان 

بدترین خاطره دوران ورزشی خود یاد می کنم.
بهتریــــن اتفــــاق دوران ورزشــــی ام مربوط به زمانی اســــت 

که تازه 5 ماه بود دوچرخه ســــواری را شــــروع کــــرده بودم 
در رقابتــــی با بهترین های دوچرخه ســــواری نمایش قابل 
قبولی داشــــتم و عنوان دوم را در رقابت بــــا بهترین های 

ایران کسب کردم.
شاید همه فکر کنند لژیونر شدن من بهترین اتفاق بوده 
امــــا بهترین اتفاق بــــرای من این بود کــــه آن زمان و در آن 
رقابت هنوز تجربه حال حاضر خود را نداشــــتم و توانستم 

به سکو برسم.
شــــاید اگر تجربه کنونی خــــود را آن روز در خود می دیدم به 
مقام اول می رسیدم و آن ســــکو دیگر برایم آنقدر شیرین 
نبود ولی چون تازه شــــروع کرده بودم و تجربه ای نداشتم 

بسیار برایم ماندگار است.
؟ �  کالم آخر

پریســــا مجنونی: تشــــکر ویــــژه از خانــــواده ام کــــه همواره 
حمایــــت هایشــــان را دورادور حــــس کردم، بــــا این دوری 
تمرینات و حضور مستمرم در تهران کنار آمده اند و از من 

پشتیبانی کرده اند.

صعود والیبال سروقامتان نیازمند عزم حمایتی مسووالن

تاریخ لیگ برتری شدن همدان ورق می خورد؟
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم والیبــــال ســــروقامتان همدان با 
حمایت های اندک و دســــت خالی با درخشش در لیگ دسته 

یک والیبال آقایان در یک قدمی صعود به لیگ برتر قرار دارند.
ســــال 1391 بود که مجموعه ای ورزشــــی از مناطــــق کم برخوردار 
و حاشــــیه همدان به نام ســــروقامتان قد علم کرد و با فعالیت 
کادمی حرفــــه ای والیبال را  اندک خود کم کم توانســــت تا یک آ
برای نوجوانان و جوانان دیار هگمتانه ایجاد کند. این باشــــگاه 
فرهنگی ورزشی سال گذشته توانست قدم به رقابت های لیگ 

دسته یک والیبال کشور بگذارد.
این تیم امسال نیز برای دومین ســــال در این رقابت ها حضور 
پیدا کرد و در شرایط سخت کرونایی که تأثیر بسیاری را بر عرصه 
ورزش کشــــور گذاشــــته بود در بحــــران مالی قدم بــــه رقابت ها 
گذاشــــت تا با غول های صنعتی رقابت کند تیم هایی که از نظر 

هزینه اصاًل قابل قیاس با سروقامتان همدان نبوده و نیستند.
بر خالف تصــــور جامعه ورزش همدان و نظر کارشناســــان تیم 
والیبال ســــروقامتان توانســــت در این رقابت ها نتایج بســــیار 
خوبی را کســــب کند و دست به کار غیر ممکن و بزرگی بزند و با 
کســــب نتایج درخشــــان در مرحله اول و دوم رقابت های لیگ 
دسته اول والیبال کشــــور جواز ورود به مسابقات پلی آف لیگ 
برتر را کســــب کرد. در این میان دست خالی والیبالیست های 
ســــرو قامتان همدانی به چشــــم مسؤوالنی اســــت که ادعای 
حمایــــت از ورزش را دارند و مدیرکلی که خــــود را از جنس ورزش 
می داند و باید منتظر ماند و دید دســــتگاه ورزش اســــتان تا چه 

اندازه عالقه مند به این اســــت تا دوباره شور و شعفی در ورزش 
دیار هگمتانه ایجاد شــــود. تیم والیبال سروقامتان همدان در 
این مرحله سخت نیازمند حمایت ویژه دستگاه ورزش استان 

همدان است.
حمایت از ورزش تنها به مصاحبه و تیتر خبری ختم  �

نشود
مدیرعامل تیم والیبال ســــروقامتان همدان با اشــــاره به لزوم 
حمایت از این تیم، اظهار کرد: ســــال ها بود که والیبال همدان 
در ســــکوت خبری بود، اما خوشــــحالیم که توانســــتیم از دل 
جوانان همین شــــهر والیبالیســــت هایی را تربیــــت کنیم که 
بتوانند در لیگ دسته اول کشور نتایجی را رقم بزنند که دور از 
باور بسیاری از کارشناسان بود. مهدی محبی افزود: مصاف ما 
در لیگ دسته اول والیبال کشور مصاف غنی و فقیر بود تیم 
ما با بودجــــه ای اندک به مصاف تیم هایــــی رفت که غول های 
صنعتی کشــــور را از نظر مالی پشت ســــر خود می دیدند. وی با 
بیــــان اینکه این نتایج تنها با غیرت و تعصب به دســــت آمده 
اســــت، بیان کرد: از نظــــر مالی قابل مقایســــه بــــا هیچ کدام از 
تیم های حاضر در این رقابت ها نبودیم اما والیبالیســــت های 
همدانــــی برای باال بردن پرچم والیبال شــــهر خود از جان و دل 
مایه گذاشــــتند. مدیرعامل تیم والیبال سروقامتان همدان 
خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر در مرحله ســــختی قرار داریم و 
یک حمایت کوچک از طرف مسؤوالن ورزش استان می تواند 

افتخار بزرگی را نصیب ورزش این شهر کند.

صعود پاس به رتبه چهارم لیگ 2 در روز شکست شهرداری

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم پاس با برتــــری در بازی دیروز 
)سه شنبه( مقابل شــــهدای بابلسر به رتبه چهارم جدول 

گروه ب لیگ 2 صعود کرد.
در این بــــازی که عصر دیروز در ورزشــــگاه شــــهید حاجی 
بابایــــی مریانــــج برگزار شــــد، تیم پــــاس 2 بر صفــــر مقابل 

شهدای بابلسر به پیروزی رسید.
الیاس صالحی در دقیقه 6 و مقداد اکبرخواه در دقیقه 80 

گل های تیم پاس در این بازی را به ثمر رساندند.
ترکیب تیم پاس در این بازی را رمضانیان، محمداشتیانی، 
رضایی،  ســــیامک  واحدی،  اشــــکان  محمدرضاپایــــداری، 
، رسول  شــــاهین اخوی، رضا کاشــــفی، میالد حســــن پور

رضایی، الیاس صالحی و مقداد اکبرخواه تشکیل دادند.

تیم شــــهدای بابلســــر نیز با ترکیب رضامنصوری، ســــید 
احد شــــفیعی، مرتضی بابایی، حمیدبابایی، حامدحســــن 
حمیدصفــــری،  تیمــــا،  رضــــا  لورائــــی،  محمدجــــواد  زاده، 
سیدامین هاشــــمی، ســــعیدزارع و قاســــم گرامــــی در این 
بازی حاضر شــــد. پاس در پایان هفته هفتم لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور با 10 امتیاز و تفاضــــل گل بهتر در رده 
چهارم جــــدول گروه ب قرار گرفت. شــــهدای بابلســــر نیز 
با همین تعداد امتیاز در رده هفتــــم جدول قرار دارد. تیم 
شهرداری دیگر نماینده فوتبال همدان نیز دیروز مقابل 
فوالدنوین اهواز یــــک بر صفر باخت تا در رده چهارم گروه 
یک قرار بگیرد. شهرداری چی ها نخستین شکست خود 

را در این دور از مسابقات کسب کردند.

ین کشاورز نهاوند به جایگاه سوم لیگ دسته سوم کشور صعود گر
هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم فوتبال گرین کشــــاورز در 5 بازی موفق به کســــب 8 امتیاز شــــد و به 

جایگاه سوم جدول دست یافت.
حمیــــد رضا درویشــــی رئیــــس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان نهاوند گفت: تیــــم فوتبال گرین 
کشــــاورز نهاوند به عنوان قهرمان اســــتان همدان در این رقابت ها شــــرکت کــــرده و پس از انجام 
قرعه کشــــی مشخص شــــد در گروه ســــوم مرحله اول این رقابت ها با حضور 13 تیم هم گروه شده 

است و هم اینک با 8 امتیاز و تفاضل گل بهتر بر جایگاه سوم جدول تکیه زده است.
درویشی افزود: در 5 بازی انجام شده تیم گرین کشاورز با 2 برد و 2 مساوی و 1 باخت در کارنامه خود 

دارد و مجموعا 7 گل را در لیگ دسته سوم کشور به دروازه حریفان وارد کرده است.
رئیــــس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان نهاوند بیان کرد: تیم گرین کشــــاورز بــــا حضور آقایان،1.
ســــلطانی نیا.4.محمدخزایی5.علی ابوالفتحی.6.  بابــــک  امیدشــــاملو.3.  عســــگری.2.  حســــین 
ســــهراب ذوالفقاری.7. علــــی ظفــــری.8. رحیــــم نوری زاده ازالشــــتر9.عبدالخالق زرینی10.شــــاهین 
پورنهاونــــدی  ذوالفقاری14.ســــعیدرحیم  رفیعی زاده.11.مجیدمومیوند12.امین سراقی.13حســــن 
محمدحســــنکاری18.  ازتویســــرکان17.  بیــــات  ایمــــان  مالیــــر16.  از  محمددشــــتی  مالیــــر15.  از 
وحیدســــلیمانی نژاد22.امیدظفری23.  .21 احمدرضاگیــــوی  محمدکولونــــی20.  داربــــی19.  عبــــاس 

محمدامین حسنگاویار24. امیرمحمدعلی بخشــــی25.عباس کاویانی منش26.علیرضادارابی27. 

علیرضادارایی 28. حمیدرضاقالیی 29.شهرام خیشه 30. علی رستگاری و داود حسینی
سرپرست: سعیدعلی بخشی

سرمربی: علی گروسی
مربی: داودسیاوشی

مربی: ستارسوری
پزشک: علی خدارحمی

تدارکات: اسماعیل ملکی
در مسابقات لیگ دسته سوم کشور به کار خود ادامه خواهند داد.

هدفم از حضور در این کشور فقط 
بعد و بینش مالی نبوده و عالوه بر 

این مورد پیشرفت خود را هم مالک 
 
ً
حضور در بحرین قرار داده ام. قطعا

اگر ورزشکاری از لحاظ مالی تأمین 
باشد قادر به انجام تمرینات خوب و 

بدون دغدغه ای است و تجهیزات خود 
را به راحتی مهیا خواهد کرد. اگر قرار 

باشد این دو بعد را کنار هم قرار دهم 
 اولویت با پیشرفت است و در 

ً
مسلما

آن نیز مسائل مالی دلیل حضور  کنار 
من در بحرین بوده است.
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7 محله مامحلـه ذوالریاستین

یستی بین ادیان یاستین محل همز ذوالر
هگمتانه، گروه محله ما: ســــکونتگاه های انســــان ایرانی، 
، همــــواره صحنه پذیرش  چه شــــهر و چه روســــتا، از دیرباز
و مــــدارای قومــــی، مذهبــــی و فرهنگی به شــــمار می رفته 
اند. گرچه در مواقعی شــــاهد درگیری محله های شــــهری 
و روســــتایی بوده ایم که در اکثر مواقع بــــر مرزهای قومی 
استوار بوده اند، اما برکنار از چنین رخدادهای گاه و بیگاه 
یا تالش ها برای یکدســــت ســــازی جامعه، گرایش غالب 
زندگی جمعــــی در ایران، مدارا و همبســــتگی بین قومی و 

فرهنگی بوده است.
به نوشــــته دکتر پرویز پیــــران؛ گرچه نباید در ایــــن امر راه 
اغراق و افراط پویید و درگیری های بین محله یی و قومی و 
برخورد نادرست با اقلیت های مذهبی را نادیده گرفت، اما 
باید توجه داشت که چنین درگیری هایی در مواقع معینی 
روی می داده است و آزار اقلیت ها نیز امری عمومی نبوده 
و صرفا آزارهای موردی به شــــمار می رفته اســــت. داستان 
دخالت ها در زندگی ســــکونتگاه های ایرانی بســــیار کهن 
و خود کتابی قطور اســــت و به هیچ وجه بــــه آزار اقلیت ها 

محدود نبوده است.
روایت گونه زیر نشان می دهد که بر بستری از تناقص ها و 
تضادها که جامعه ایرانش می خوانیم، چگونه نشانه هایی 
از مــــدارای بین قومــــی، فرهنگی و همزیســــتی اعتقادات 
گوناگون و گفت وگوی بین قومی و بین فرهنگی در برخی 
ســــکونتگاه ها، چه شهر و چه روستا، وجود داشته است. 
در روســــتاهایی، لر و لک و آذری و کرد برای قرن ها در کنار 
هم زیســــته اند، آن هم با وجود درگیری های گاه و بیگاهی 
کــــه عمدتا از ســــوی اصحاب قــــدرت دامن زده می شــــده 
اســــت و ســــال ها قبل مردمان با هم همزیســــتی نشان 
می داده اند. این همزیســــتی در یکی از محله های قدیمی 
همــــدان نیز به خوبی به چشــــم می آمده اســــت. محله ای 
به نام ذوالریاســــتین که کوچه ای بوده اســــت برای اتصال 

محله کبابیان و بین النهرین.
در واقــــع یکــــی از دالیل جمع شــــدن گروه هــــای مذهبی 
خانــــدان  وجــــود  قدیمــــی،  محلــــه  ایــــن  در  مختلــــف 
ذوالریاستین، نسل پس از نســــل، در آن کوچه است که 
نوعی امنیت برای اقلیت ها به همراه داشته است. عالوه 
بر آنکه نزدیکی کوچه ذوالریاســــتین به محله یی به نام در 
حکیم خانه که گویا خیلــــی قبل تر محله یهودی ها بوده و 
مقبره اســــتر و مردخای از اماکن مهم یهودیان در ابتدای 
آن قــــرار دارد، از دالیــــل دیگر زندگی یهودیــــان همدان در 

حوالی و در درون کوچه ذوالریاستین است.
 کوچه ذوالریاستین به روایت راویان �

خانم عفــــت الملوک صدوقی، خانه داری فرهیخته و خانم 
بهجت الملوک صدوقی، دبیر بازنشسته دبیرستان های 
همدان، گوشــــه یی از زندگی کوچــــه ای قدیمی در همدان 
را برای نگارنده بازگو یا بــــه قول امروزی ها وابینی کرده اند. 
بی شک، نمونه هایی از این دست در جامعه چندقومی و 

چندفرهنگی ایران فراوانند که در ادامه می خوانید:
مــــا دو خواهر در دهــــه 70 زندگی مان هســــتیم. تصویری 
که از کوچه ذوالریاســــتین همدانی ارائه می دهیم تا اوایل 
دهه 50 شمسی اســــت. پس از آن بافت اجتماعی کوچه 
کامالعــــوض و دنیای دیگری جانشــــین دنیــــای قبلی آن 
شــــد. آنچه کوچه ذوالریاســــتین را شــــاخص می ساخت، 
همزیســــتی خانواده های متعدد با گرایش های مختلف و 

مذاهب گوناگون بود.
هدف ما از روایت داســــتان این کوچه تأکیــــد بر دو نکته 
است؛ اول آنکه چگونه مردمی با عقاید مختلف، با شرایط 
اقتصادی بســــیار متنوع و با گذشته یی متفاوت به آرامی 

در کنار هم زندگی می کردنــــد و به هیچ وجه نه تنها مزاحم 
هم نمی شــــدند، که به یکدیگر یاری می رســــاندند و به هم 
احترام می گذاشــــتند، و دوم آنکه نشــــان دهیم و در واقع 
تأکید کنیم کــــه بچه ها چگونه به تدریــــج حب و بغض ها 
را فرامی گیرند و تا کودک هســــتند نگاهی سخت انسانی 
و عاطفــــی به افــــراد متفــــاوت دارند خصایصی کــــه با بزرگ 
شــــدن کم کم از میان مــــی رود. پس از ذکر ایــــن دو نکته 
می خواهیــــم از ویژگی های مادرمــــان، خانم رابعــــه )ربابه( 
صدوقی، چند کالمی بیان داریــــم: نه به این دلیل که مادر 
مــــا بوده اســــت، بلکه می خواهیم نشــــان دهیــــم که زنی 
ســــخت مذهبی با پیشــــینه یی بسیار ســــنتی چگونه به 
بچه هایی با مذاهــــب گوناگون نگاه می کرد و چگونه آنان 
را فریفته خود و عقاید خود می ســــاخت، که ســــخت برای 

همگان درس آموز است.
 سکونت خانواده های متفاوت در این محله �

بر اساس توضیحات راویان از ساکنان کوچه تا حدود دهه 
50 شمسی، چنین برمی آید که در کوچه تعدادی خانواده 
شیعه اثنی عشری زندگی می کردند که در میان آنان چند 

خانواده با درجه اجتهاد مسلم و جامع نیز می زیسته اند.
نخســــتین آنان خانــــواده راویان بوده که مادرشــــان نوه و 
دختــــر شــــیخ االســــالم همدانــــی اول و دوم و همچنین از 

نوادگان مرحوم میرزا محمد اخباری نیشابوری بود.
دومین خانواده، خانــــواده حضرت آیت ا... العظمی بهاری، 
اســــتاد مدرســــه علمیــــه همــــدان و پیش نماز مســــجد 

ذوالریاستین بود.
ســــومین خانــــواده متعلق به مرحــــوم آقای آقاســــیدرضا 
رضــــوی، چهارم خانــــواده مرحوم حاج آقا میــــرزا ابوالفضل 
رضوی و پنجمی مرحوم حجت االســــالم ســــید لطفی زاده 

بوده اند.
یکی دیگر از خانواده های شیعه، از نوادگان ذوالریاستین 
و فرزندان امیرزاده خانم قراگوزلو عروس ذوالریاســــتین و 
دختر حســــام الملک قراگوزلو گرایش صوفیانه داشته و از 
دردراویش شــــاه نعمت اللهی گنابادی بوده اند. مراســــم 
قرآن خوانی و مثنوی خوانی در منزل آنان تا پایان دهه 50 

شمسی ادامه داشت.
در کنار خانواده های شــــیعه، خانواده یــــی از برادران اهل 
تسنن مســــلمانان کوچه را تشکیل می دادند که به امت 
اسالمی تعلق داشــــتند و حقوق اخوت ایمانی نسبت به 

یکدیگر بر گردن شان محرز بود.

عالوه بــــر این، چند خانواده یهودی، دو خانواده آســــوری، 
چند خانــــواده ارمنی و چنــــد خانواده از گرایــــش عقیدتی 

دیگر نیز در کوچه زندگی می کردند.
نکته مهمی که بر آن تأکید می کنیم، آن است که این افراد 
تنها از نظر عقیده و مذهب با هم متفاوت نبودند، بلکه از 
نظر اقتصادی نیز به هیچ وجه در یک سطح قرار نداشتند. 
بر کنار از خانواده ذوالریاستین و دو خانواده مالک و بزرگ 
، عمده اهالی کوچه به طبقه متوسط )به قول امروزی  دیگر
ها( تعلق داشــــتند. ضمنــــا خانواده های آســــوری و ارمنی 
تهیدست به حساب می آمدند و دو یا سه خانواده شیعه 
بســــیار فقیر نیز به ویژه در مدخل معبــــر کبابیان زندگی 

می کردند.
پس تا اینجــــا به تفاوت جدی عقیدتی و اقتصادی اشــــاره 
کردیم. بهتر اســــت کمی هم از گذشــــته دورتر بگوییم تا 

ارزش همزیستی در کوچه ذوالریاستین برجسته تر شود.
 وجــــود برخــــی درگیری هــــای قومــــی و مذهبــــی در  �

محله های قدیمی
مــــی دانید کــــه همدان نیز مثــــل اکثر روســــتاهای بزرگ و 

شهرها بر بستری از درگیری های قومی و مذهبی بنا شده 
بود. بدون تردید، قدرت های سیاســــی حاکــــم در ایجاد و 
تداوم این درگیری ها نقش داشتند و از آن بهره می بردند. 
به عالوه آنکه درگیری بین ایلیاتی ها و روســــتاییان و بین 

روستاها بر سر آب و چراگاه امری دایمی بود.
در همــــدان، عالوه بــــر درگیری حیــــدری- نعمتــــی ها، که 
مخصوصــــا بین محله جــــوالن و دوردآبــــاد و بنه بــــازار در 
جریان بود، درباره محله کبابیــــان هم حرف و حدیث های 

زیادی وجود داشت.
یادمان می آید که پدرمان برای ما نقل می کردند که مردمی 
که خود را طرفدار عالم بزرگ لرســــتانی، ســــاکن همدان و 
مرجع تقلید آقــــای آقاعبداهلل، معرفی می کردند، در ابتدای 
کوچه کبابیــــان و تقاطع آن با ذوالریاســــتین آمده و فریاد 
می زدنــــد: »کبابیان، شــــرابیان، امان از دســــت کوفیان«. 
کبابیان در مجموع محله ثروتمندنشــــین تری بود و به هر 

حال چنین حب و بغض هایی وجود داشت.
 احترام ساکنین کوچه ذوالریاستین به یکدیگر �

نخســــتین نکته یی که دربــــاره رفتار ســــاکنان کوچه باید 
 ، بگوییم، احترام فوق العاده زیــــاد تمامی افراد به یکدیگر
بدون توجه به وضعیــــت مالی و عقیــــده، در برخوردهای 

روزمره بود.

دومین مســــاله کمــــک متقابل، بــــه ویژه یاری رســــاندن 
، صرف نظر  مخفی و کامالپوشــــیده به خانواده هــــای فقیر
از عقیــــده آنها بود. مثالدر اواخر پاییز زغال برای گرم کردن 
کرسی اهالی تقســــیم می شــــد. موقوفه ذوالریاستین نیز 
این کار را می کرد. لباس شــــب عید و نوشت افزار و کتاب 
نیز در شــــروع ســــال تحصیلی بین اهالی تقسیم می شد. 
گرچــــه یهودی هــــا و خانواده های با عقیــــده دیگر از وضع 
مالی نسبتا خوبی برخوردار بودند، برای تهیه این وسایل 

فعاالنه شرکت می کردند.
دومین و مهم ترین مســــاله دوستی صمیمانه کودکان و 
نوجوانان کوچه با هم بود. پســــرهای 6 تا 15 ساله کوچه با 
هم نوعی گاری درســــت می کردند و در روزهای تابستان، 
هفت، هشــــت عدد گاری از یک ســــر کوچه به ســــر دیگر 
کشیده می شــــدند و بچه ها عادالنه و نوبتی سوار گاری ها 
می شــــدند، بدون آنکه بین صاحب گاری و دیگران فرقی 

باشد.
خیلی مواقع چون نوه هــــای مادر ما نیز بین بچه ها بودند، 
همه به منزل خانم رابعــــه )رباب( صدوقی می آمدند و او با 
دادن چای و شــــیرینی آنها را دور هم جمع می کرد. سپس 
قصص قرآن مجید را برای بچه های شــــیعه، اهل تســــنن، 
آســــوری، ارمنی و دیگر مذهب ها تعریف می کرد. بچه ها با 

سکوتی باورنکردنی سراپا گوش می شدند.
توجــــه کنید که زنی از خانواده یی ســــخت مذهبی و مقید 
با سابقه یی که نسل اندر نســــل به علمای بزرگ مذهبی 
می رســــید، اینچنین با بچه هایی که گرایش های مذهبی و 
عقیدتی مختلف داشــــتند، برخورد می کرد! نتیجه طبیعی 

آن آموزش مدارا، بهتر از هر کالس و دانشگاهی بود.
نکتــــه بعدی این بود کــــه به هنگام مریضی ســــخت یکی 
از اهالــــی که باید به بیمارســــتان رســــانده می شــــد، در هر 
ساعت از شــــبانه روز بستگان مریض به راحتی درب خانه 

همسایگان را می زدند و از آنان یاری می خواستند.
باالخره نکته آخر مســــاله روزهای عــــزاداری محرم و صفر و 
روزه داری مــــاه رمضان بود. هرگز فرامــــوش نمی کنیم که 
زنان ارمنی و آسوری و برخی از زنان یهودی با چه صداقت 
و صمیمیت و خلوصی با گذر دســــته ها اشک می ریختند 
و به ســــینه می زدند. محال بود به هنــــگام توزیع نذری در 
کوچه همســــایه یی از قلم بیفتد. در مقابل، مســــلمانان 
نیز به مراسم و اعیاد اقلیت ها احترامی وافر می گذاشتند. 
بســــیاری از وقت هــــا در هنــــگام ظهر بعضــــی از بچه ها در 
خانه های یکی از همســــایه ها، چه مسلمان، چه یهودی، 
چــــه مســــیحی و غیــــره جمــــع می شــــدند و ناهــــار را با هم 

می خوردند.
اگر توهیــــن و آزاری پیــــش می آمد، موردی و بــــی برنامه و 
متعلق به افرادی بود که از کوچه گذر می کردند. فراموش 
نمی کنیم که شــــبی درگیری شــــدید در محل تقاطع کوچه 
کبابیان و کوچه ذوالریاســــتین رخ داد که به زخمی شدن 
پســــر یکــــی از ســــاکنان کوچــــه و دو رفیق او منجر شــــد. 
قضیه جلوگیــــری از مزاحمت برای یکی از اهالی کوچه بود. 
قصه هایی از این دست در کوچه ذوالریاستین، که محل 

همزیستی بین فرهنگی بود، زیاد است.
 تربیت انسان های موفق در کوچه ذوااریاستین �

وقتی به گذشــــته فکــــر می کنیم و همــــان بچه های دیروز 
را امروز در قامت مردان نســــبتا موفقــــی می بینیم، تاآنجا 
که با آنــــان رابطه داریم، متوجه می شــــویم کــــه کوچه بین 
فرهنگی قومی عقیدتی، انسان های چندبعدی و صبوت 
تربیت کرده است که میل به تعویق قضاوت دارند و زود 

نمی برند و قیچی نمی کنند. این دستاورد کمی نیست.

گردهمایی دیگر بچه ها در باغ ذوالریاســــتین بود. عروس 
ذوالریاســــتین، یعنــــی همســــر مرحــــوم عنایــــت الملک 
همدانی، امیرزاده خانم نام داشت که دختر حسام الملک 
قراگوزلو بود. بچه ها بدون توجه به عقیده و ســــطح زندگی 
و میزان ثروت در آن باغ جمع می شدند. بزرگ ترها والیبال 
بــــازی می کردنــــد و کوچک ترها بــــه دســــته های مختلف 

تقسیم و هر گروهی با نوعی بازی سرگرم می شدند.
امیرزاده خانم از دراویش شاه نعمت اللهی گنابادی بود و 
شب های چهارشــــنبه محفل قرآن خوانی و مثنوی خوانی 
داشت. تعجب خواهید کرد اگر بدانید که از این طریق و از 
طریق قصه های قرآن کــــه مادرها برای بچه ها می خواندند، 
همگی با قرآن و مثنوی آشــــنا می شدند و مولوی را خوب 

می شناختند.
 تولید فرهنگ ارزنــــده در محله های چند فرهنگی  �

مانند ذوالریاستین
وجه مشترک تمامی مناطق چند فرهنگی، از جمله کوچه 
 ، ذوالریاســــتین، همین تولید فرهنگ ارزنده است. دیگر

کوچه مثل گذشته نیست اما هنوز در گوشه و کنار وقتی 
کســــانی مثل خودمان که ســــابقا در کوچه بــــا هم زندگی 
می کردیم دور هم جمع می شــــویم، از برداشــــت مشترک 
مان درباره زندگی، از نگاه مشــــترک مان به امور و از خیلی 

نقاط مشترک دیگر شگفت زده می شویم.
اینها همه معلول زندگی در همان کوچه معمولی و عادی 
اما از جهات فرهنگی ســــخت غیرعادی است. این همان 
چیزی اســــت کــــه بحث »شــــهرهای آموزش دهنــــده« به 
، کوی و برزن و خیابان  دنبال آن است، چیزی که در و دیوار
وشهر باید به ســــاکنان آن زندگی کردن با هم، همزیستی 

و مدارا و وحدت در عین کثرت و تفاوت را آموزش دهد.
امروز در کشــــورمان به این وحدت در عین کثرت، به یکی 
بودن در عین متفاوت بــــودن و به پذیرش اقوام مختلف 
نیازمندیم. ایران ســــرزمین فرهنگ چهل تکه، شخصیت 
چهل تکه و محیط طبیعی چهل تکه یی اســــت؛ با احترام 
و برابری در حقوق و زندگی، آن هم در عمل، این پهنه زیبا 

و کهن را حفظ کنیم.

کوچــــه  مهــــری:  راضیــــه   - مــــا  محلــــه  گــــروه  هگمتانــــه، 
ذوالریاستین همدانی در مرکز شــــهر همدان قرار دارد که 
از یک ســــو به خیابان بوعلی ســــینا باز می شود و از سوی 
دیگر بــــه خیابان عبــــاس آباد کــــه امروزه دکتر شــــریعتی 
خوانده می شــــود، و این دو خیابان مهم همدان را به هم 

می پیوندد.
این کوچه در ضلع غربی خیابان بوعلی به ســــمت شمال 
امتداد می یابد و پس از مســــافتی به دو شــــاخه تقســــیم 
می گردد، شــــاخه غربی بــــه خیابان عباس آباد می رســــد و 

شاخه شرقی تا کوچه صابونی ها امتداد پیدا می کند.
خیابان های بوعلی و شریعتی دو خیابان از شش خیابانی 
هستند که از میدان مرکزی شهر همدان یا میدان امام بر 
آغاز می شوند.  آلمانی  اساس نقشه شعاعی کارل فریش 
بعدها این نقشــــه شــــعاعی با نقشــــه دوایر متحدالمرکز 

ترکیب شــــد و نقشــــه کنونی همدان پدید آمد که در طرح 
اولیه کارل فریش پیش بینی شده بود.

قبل از اجرای چنین نقشــــه یی، کوچه ذوالریاستین از یک 
ســــو به گذر معروف کبابیان می پیوست و از سوی دیگر 
بــــه مهم ترین شــــارع عام شــــهر همدان یعنــــی معبر بین 
النهرین که در کنار یکی از مســــیل های شــــهر به شــــکل 

جنوبی شمالی امتداد داشت.
جالــــب آنکه معبر بیــــن النهریــــن را گروهی معبــــر »بریم 
نریم« نیز می خواندند. علت این نامگذاری را آن دانســــته 
انــــد که به علت توقف درشــــکه ها در ابتدای آن، یعنی پل 
آقای آقارضا یــــا همان پل آرضا به گویــــش همدانی، برخی 
از کســــانی که می خواستند درشکه ســــوار شوند با آمدن 
بستگان و آشنایان و حدس این مساله که ممکن است 
مجبور شــــوند کرایه درشــــکه آنان را نیــــز بپردازند، از رفتن 

منصرف شــــده، از درشکه پیاده می شدند و به این شکل 
دائما گروهی در تردید رفتن و نرفتن بودند.

در بخشــــی از کوچــــه ذوالریاســــتین کــــه به گــــذر کبابیان 
برخورد می کند، حمام مردانه و مســــجد ذوالریاستین قرار 
داشــــت. این حمام در کوچه ای پایین دســــت مســــجد و 
در ابتدای شــــاخه شــــرقی واقع بود. امروز از حمام مردانه و 
زنانه ذوالریاســــتین که از یکدیگر مجــــزا بودند و وقف عام 
به حساب می آمدند، نشانی نیســــت. اما مسجد قدیمی 
در اواخر دهه 40 شمسی به همت مرحوم آیت ا... بهاری و 

کمک اهالی بازسازی شد که هنوز هم پابرجاست.
 علت نامگذاری کوچه ذوالریاستین �

ذوالریاستین  میرزاابوالقاسم  نام  به  ذوالریاســــتین  کوچه 
همدانی نامگذاری شــــده اســــت. بــــه طوری کــــه از منابع 
، پســــر و نــــوه( به نام  دوره قاجــــار برمــــی آید، ســــه نفر )پدر
ذوالریاستین همدانی خوانده می شدند که نخستین آنها 

همان میرزا ابوالقاسم ذوالریاستین است.
ظاهرا با توجه به خدمات لشــــکری و کشــــوری و دوســــتی 
صمیمانــــه ای که او با مرحــــوم میرزا ابوالقاســــم قائم مقام 
فراهانی داشــــته اســــت، بــــه او لقب ذوالریاســــتین یعنی 
صاحب دو ریاســــت قلــــم و شمشــــیر داده می شــــود. او 
مدتی وزیر دولت شــــاه بزرگ، فرزند فتحعلی شــــاه حاکم 
کرمانشاه بوده و سپس حاکم کرمانشاه می شود. بعدها 
فرمانفرمای بزرگ در یکی از نامــــه هایش چنین می نگارد 
کــــه »حاجی ذوالریاســــتین را که در دســــتگاه من صاحب 
کماالت است به حکومت همدان که دچار انقالب است 
انتخــــاب کردم. از ایــــن انتخاب هم لشــــکریان و هم علما 

سخت راضی اند«.
ابوالقاســــم ذوالریاســــتین ظاهرا پس از مدتی که در زمان 
محمد شــــاه، وزیر کرمانشاه و ســــپس حاکم کرمانشاه و 
همدان بوده اســــت، مغضوب و خانه نشــــین می شــــود. 
در این مــــدت رســــاله ای به نــــام »مثنوی مفیضیــــه« را در 
نصیحت به فرزنــــد خود، بدیع الزمان همدانی می ســــراید 
، ابوالمعالی،  که به خط خوش خطاط معــــروف دوره قاجار

نگاشته شده است.

 معروفیت سه ذوالریاستین در شهر همدان �
آثار مربوط به شــــهر همدان هم ذوالریاســــتین بارها  در 
معرفی شده اســــت. برای مثال غالمحسین قراگوزلو در 
کتــــاب »هگمتانه تا همــــدان«، قدیمی ترین شــــهرها در 
فصل »وزیران و دیگر صاحــــب مقامان تاریخی همدان 
« در باب میرزا ابوالقاســــم ذوالریاســــتین  قبــــل از قاجار
چنین آورده اســــت که »میرزا ابوالقاســــم ذوالریاستین 
از بزرگان خوشــــنام و سرشــــناس همــــدان و در دوران 
محمدشــــاه حاکم این شــــهر بود. چنــــدی نیز حکومت 
که  کرمانشــــاه را به عهده داشت. ذوالریاســــتین چنان 
برمــــی آید مــــردی فاضــــل و ادب پرور و خیرخــــواه بوده 

و  حمــــام  مســــجد،  همــــدان  در  ذوالریاســــتین  اســــت. 
بناهایی ســــاخته اســــت که هنــــوز هم به نــــام وی باقی 

است«.
فرزنــــد میــــرزا ابوالقاســــم، بدیــــع الزمــــان ذوالریاســــتین 
کــــه »مثنــــوی مفیضیــــه« نصایحی بــــه اوســــت و در زمان 
ســــرودن مثنوی یادشــــده 14 ســــاله بوده اســــت، بعدها 
بــــه نایب الحکومه یــــی همدان نایل آمده اســــت. رد پای 
ذوالریاســــتین دوم را در خاطــــرات نظــــام الســــلطنه مافی 
می یابیم. او در جلد اول »خاطرات« خود چنین آورده است 
که »یک روز هم مرحوم میرزا بدیع الزمان ذوالریاستین که 
نایب الحکومه همدان بود، مرا بــــه ناهار دعوت کرد: یک 

روز هــــم مرحوم کالنتر پســــر عموی شــــریف الملک. یک 
ناهار هم محض دلجویی حاج حســــن به منــــزل او رفتم. 

ولی دعوت ذوالریاستین خیلی امتیاز داشت«.
اســــناد  و  خاطــــرات  در  ســــوم،  ذوالریاســــتین  بــــاب  در 
ظهیرالدوله کــــه بعدها خود حاکم همدان شــــد، مطالب 
بسیار زیادی آمده است و در جایی چنین آورده است که 
»ذوالریاســــتین از اعیان همدان و نقدا از جانب شاهزاده 
حاجــــی ســــیف الدوله، ریاســــت تجــــار همدان بــــه عهده 
، به  آثــــار دوره معاصر اوســــت«. باالخره آنکه در اســــناد و 
ویژه مربوط به همدان، به هر ســــه ذوالریاســــتین اشاراتی 

می یابیم.

یاستین همدانی یخی به نام ذوالر کوچه ای تار
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حدیث

ینی های قبل را  ناشکری است نعمت و شیر
نادیده بگیرم

در قــــرآن کریم آمده اســــت: بــــه یاد من باشــــید تا شــــما را یاد کنم، شــــکر 
نعمت هایم را به جای آورید و کفران نکنید.

پیامبر مکرم اسالم)ص( فرموده اند: وقتی خداوند برای قومی نیکی بیشتر 
بخواهد عمرشان را دراز و زبانشان را به شکر باز می کند.

حکایت: اربابی به نوکرش ســــیبی داد بعد مشــــاهده کرد او با ولع خاصی 
ســــیب را می خــــورد بــــه قول معــــروف اربــــاب دلش خواســــت و بــــه نوکر 
گفــــت کمی از آنرا به مــــن بده! نوکر اطاعــــت کرد و حدود نیمــــی را به ارباب 
برگرداند،ارباب کمی خورد متوجه شد سیب تلخ است! به نوکر گفت اینکه 
تلخ است چگونه شما به راحتی و ولع آن را می خوردی و ابراز نکردی؟ نوکربه 
ارباب گفت عمری به من خدمت کردی و میوه های شــــیرین دادی، شــــرط 

انصاف و معرفت نبود که یکبار تلخی را به رخ شما بکشم.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

خروشــــانیم مــــوج  مــــا  بدانــــد  دشــــمن 
جانیــــم از  بگذشــــته  اســــالم،  ســــنگر  در 
بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم
سنگر به ســــنگر، جان به کف آماده جنگیم
حمید سبزواری

بعضی از اصحاب امام باقر علیه السالم به ایشان عرض کردند: شیعه در جامعه ما زیاد است.
امام فرمود: آیا بی نیاز نسبت به نیازمند عطوفت و مهربانی می کند؟ و آیا نیکوکار از 

. خطاکار می گذرد؟ و در مسائل مالی به همدیگر کمک می کنند؟ گفتیم: خیر
فرمود: پس اینها شیعه نیستند چون شیعه کسی است که اینطور عمل کند.

، ج 74، ص 313 بحاراألنوار

مناسبت

در پستوی تاریخ

عکس روز

تقدیر از فرماندار سابق همدان در صحن شورا
به بهانه سالروز تولد بانوی دو عالم؛

والدت حضرت فاطمه )س(؛ روزی به نام مادر
حضرت  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فاطمــــه )س( همان بانویی اســــت که 
پیامبر اسالم به ایشــــان لقب ام ابیها 
داده انــــد و والدتشــــان به عنــــوان روز 
مــــادر نــــام گرفتــــه اســــت. روزی که در 
ایام اهلل دهه فجر بــــا والدت رهبر کبیر 
انقالب قرین گشــــته و در این روزهای 
را  فرخنــــده، ســــرور و نشــــاط جامعــــه 

دوچندان کرده است.
امــــروز 20 جمــــادی الثانی مصــــادف با 

والدت حضرت فاطمه )س( اســــت، بانویی 
که گل ســــر ســــبد تمام بانوان عالم اســــت؛ 
تنهــــا زنی کــــه پــــدرش معصوم، شــــوهرش 
معصــــوم و خــــودش نیــــز معصوم بــــوده و 
پیامبــــر گرامــــی اســــالم )ص( بــــه او لقب ام 
ابیها داده اســــت، یعنی زنی که برای پدرش 

همچون مادر بوده است.
بــــه  زندگــــی و ســــیره حضــــرت زهــــرا )س( 
قــــدری آموزنده و جذاب اســــت کــــه هر زن 
را همچون قدیســــه ای  او  آزاده ای در جهان 
تحســــین می کند؛ زنی که تولدتش از دامن 
خدیجه کبری، همســــر پیامبر گرامی اسالم 
اســــالمی  خانواده  نخســــتین  کانــــون  در  و 
قدسیان  تســــبیح  و  آســــمانی  نغمه های  با 
همراه شــــد و خداوند به او لقب کوثر را عطا 

کرد چرا که وی سرچشــــمه تمام خوبی های 
جهان است.

تولد این بانــــوی گران قدر به ابتــــکار بنیان 
گذار جمهوری اسالمی، امام خمینی روز زن و 
روز مادر نام گرفت و البتــــه اگر روزی باید روز 
زن یا روز مادر باشــــد، چه روزی واالتر و افتخار 
آمیز تــــر از روز والدت بــــا ســــعادت حضرت 

فاطمه زهرا)س( وجود دارد؟
اگر بخواهیم به این سوال که چرا روز والدت 
بانوی مکرمه اســــالم به عنــــوان روز مادر نام 
گرفته اســــت باید بگوییم اگر بخواهیم برای 
نمونه از بهترین مادر و از باب زن و همسری 
بهتریــــن بانو را نــــام بریم به حضــــرت فاطمه 
)س( خواهیــــم رســــید چراکه وقتی ایشــــان 
از حضــــرت علی می پرســــند آیــــا از من راضی 

هســــتی یا نه علی )ع( گفت 9 ســــال با 
هم زندگی کرده ایم و نشد یکبار از من 
حضرت  و  باشــــی  داشته  خواســــته ای 
زهــــرا می فرمایند از پدرم شــــنیده ام که 
داشته  خواســــته ای  همسرت  از  نکند 
باشی که او نتواند آن را برآورده کند که 
نه در دنیا عاقبت به خیر می شــــوی نه 
آخرت و ســــپس به امیر المؤمنین  در 
می گوینــــد اگــــر از مــــن رضایــــت دارید 
دست هایت را رو به آســــمان باال ببر و 

بگو من فاطمه را حالل می کنم.
حضرت علــــی )ع( می فرماینــــد: لطف تو یک 
لحظه از من دریغ نشــــد و تو حتی یک لحظه 

از من خواسته ای نداشتی.
حــــال بگویید آیا زنی که 9 ســــال از همســــر 
خود هیــــچ خواســــته ای نــــدارد و در فضای 
همســــر  کنــــار  در  همیشــــه  روزهــــا  آن 
خویش ایســــتادگی کرده اســــت نمی تواند 
الگــــوی زنان عالم باشــــد پــــس ارزش های 
حضــــرت فاطمه زهرا )س( بســــیار بیشــــتر 
از صحبت هایــــی اســــت که مــــا می کنیم و 
شــــاید نامگــــذاری روز زن در روز میــــالد آن 
چرا  باشد  شایســــته ای  بســــیار  کار  حضرت 
می تواند  )س(  زهرا  حضرت  شــــخصیت  که 

الگوی مناسبی برای زنان عالم باشد.

واکنش امام خمینی به پیشنهاد بازرگان برای "سازش" با نظام سلطنتی
هگمتانه، گروه فرهنگــــی: در ماه های پایانی 
بازرگان  منتهی به پیروزی انقالب اســــالمی، 
دیــــداری با امــــام خمینــــی در پاریــــس دارد. 
واکنش امام به پیشــــنهاد عجیب او مسیر 

انقالب را روشن تر از قبل می کند.
ماه هــــای پایانــــی منتهی به پیــــروزی انقالب 
اسالمی، روزهای حساسی است. مردم ایران 
گوش به فرمان امام خمینی )ره( هستند در 
حالی که ایشــــان به واســــطه تبعید از سوی 
محمدرضا پهلوی، در نوفل لوشــــاتو فرانسه 
است و اعالمیه های امام از طریق رابط هایی 

به دست مردم می رسد.
مهــــدی بــــازرگان در دیداری با امــــام خمینی 
در پاریــــس ، نــــکات و پیشــــنهاداتی را مطرح 
می کند که واکنش امام خمینی به ســــخنان 

او قابل توجه است.
محمد هاشــــمی در کتاب خاطــــرات خود که 
توسط مرکز اســــناد انقالب اسالمی منتشر 
شده است، با اشــــاره به روزهای حضور امام 

خمینی در پاریس می گوید:
»مهندس بازرگان و حسن شریعتمداری برای 
مالقات و مذاکره با امام به پاریس آمده بودند. 

محور صحبت هایشــــان این بود که شاه برود 
و بختیار در ســــمت نخست وزیری بماند، فرح 
نایب السلطنه شود، تغییرات و رفورمی انجام 
شود، شــــورای سلطنت شکل بگیرد اما نظام 
شاهنشاهی باقی بماند.  در مقابل رژیم حاضر 
اســــت یکی دو وزارتخانه را به انقالبیون بدهد! 
امام همان شب حین سخنرانی اشک ریختند 
و فرمودند: اخیرا پیشــــنهادهایی به من شده 
که پیشنهاد سازش اســــت. خمینی چگونه 
می توانــــد این را قبول کنــــد؟... اگر خمینی هم 

سازش کند مردم سازش نمی کنند.«

تجلی اسما اعظم

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: نصــــراهلل مردانــــی جزو 
شــــاعران انقالبی و اثرگــــذار دهه 60 اســــت. مردانی 
شــــاعر جریان ســــاز اوایل انقــــالب اســــت، او برخی 
شاعران را تحت تأثیر قرار داد و آنها به پیروی از زبان 

شعری اش حرکت کردند.
جایــــگاه و نقش نصــــراهلل مردانی در شــــعر انقالب 
، جایگاهی منحصر به فرد اســــت. او از  از چند منظــــر
معدود شــــاعرانی اســــت که در قواره شــــاعری تمام 
عیــــار از اولین روزهــــا در عرصه شــــعر انقالب حضور 
دارد. سهم نصراهلل مردانی در شکل گیری و تکمیل 
جورچین شعر انقالب، نقش چشمگیری است. اگر 
یکی از شــــاخص های اصلی شعر انقالب درآمیختن 
حماســــه و غزل باشد که هســــت، پیش قراول این 
وجه شعر انقالب، نصراهلل مردانی است و بسیاری از 
شاعران دیگر که ممکن است حتی از او در شاعری 
و شــــعر انقالب مرتبه باالتری داشته باشند، متاثر از 

نصراهلل مردانی هستند.
در ادامه غزلی از او را می خوانید.

ما راز سر به مهر یک آغاز مبهمیم
یعنی در این سراچه ی بازیچه, آدمیم

شاید به شیب دره ی این جنگل سترگ
ما سایه ای ز شاخه ی یک بید در همیم

بر پرتگاه صخره ی صحرای نیستی
گویا که ما نتیجه ی لبخند یک دمیم

چون نقطه کوچکیم به پرگار روزگار
اما برون زدایره ی هر دو عالمیم

در ما هزار عالم دیگر نهفته است
ما جام در غبار فرو رفته ی جمیم

از ما ربوده دیو زمان خاتم روان
آنجا که ما تجلی اسما اعظمیم

سنگینی تمامی هستی به دوش ماست
ما در حریم عشق تو ای دوست,محرمیم

جوشیده از بلندی فریاد ما زمان
گاهی چو رود آتش و گاهی چو شبنمیم

در دور هست و نیست به خمخانه ی وجود
ما سر خوش از شراب نشاط آور غمیم

در ما بهشت و دوزخ در هم تنیده است
اهریمن و فرشته یک قصه با همیم

جاری تر از نسیم و روانیم مثل آب
ما تشنه ی ظهور حیاتی دما دمیم

گه نشد زسر سویدای ما کسی آ
ما قصه ی شگفت مسیحا و مریمیم

شاعرانه

رهبری امام خمینی )ره(؛ موهبتی الهی
ت هایی که رهبران کارآمد و شایســــته ای داشته باشند،... 

ّ
هگمتانه، گروه فرهنگی: مل

گاهی ها و بصیرت ها و راه حل ها و تقویت  ســــختی ها را تحّمل می کنند اّما در کنار آن، آ
ت ایــــران از این قبیل بود. خدای 

ّ
باورهای صحیح و منطقــــی را هم دنبال می کنند؛ مل

ت به عنوان یک موهبت بزرگ داد، 
ّ

متعــــال تفّضل کرد، رهبری امام بزرگوار را به این مل
گاه کرد، بصیرت بخشــــید، سختی ها را خودش تحّمل کرد، زندان  ت را آ

ّ
امام بزرگوار مل

گاهی و بصیرت همه گیر شد، تا  رفت، تبعید شد، دســــت برنداشــــت؛ به تدریج این آ
ت ایــــران درآمد. این 

ّ
در ســــالهای 56 و 57 به شــــکل یک حرکت عمومی در میان مل

ت 
ّ

حرکت هدفش و آماج حمله اش فقط دســــتگاه سلطنت نبود، آمریکا هم بود. مل
می فهمیدند، می دانستند که پشت ســــر این جنایاتی که دارد علیه آنها و علیه کشور 
در داخل انجام می گیرد، آمریکا اســــت؛ این را فهمیدند. امام بزرگوار ما در ســــال 42، در 
اوایل شروع نهضت اسالمی فرمود: رئیس جمهور آمریکا مبغوض ترین افراد امروز در 
ایران است. این معنا را القا کرد به افکار عمومی؛ تبیین کرد برای مردم که هرچه هست 

زیر سر آمریکا است؛ شرارت ها زیر سر آمریکا است. خب، این مبارزه به نتیجه رسید.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1394/08/12

»در انتهای سراب« روایتی از روزهای انقالب 
تا عملیات کربالی ۴

هگمتانه، گروه فرهنگی: نویسنده کتاب »در انتهای سراب« آن را ادای 
دینی به شهدا، جانبازان و آزادگان کشور دانست و گفت: کتاب روایتی 

از سال 42 تا عملیات کربالی چهار است.
به نوشــــته فــــارس، رامش یوســــفی از نویســــندگان کشــــورمان درباره 
تازه ترین اثرش اظهار کرد: »در انتهای ســــراب« عنوان اثری است که به 

تازگی از سوی انتشارات آپامهر روانه بازار کتاب شده است.
وی در توضیح بیشتر پیرامون این اثر گفت: این اثر حوادث انقالب اسالمی 
را از آغاز یعنی از ســــال 42 روایت می کند. شــــخصیت های اصلی داســــتان 
سه دوســــت نوجوان به نام های احمد٬ محمد و رسول هستند که توسط 
اســــتادی به نام شفیع با مفهوم انقالب آشنا می شــــوند و در کنار مردم قرار 

می گیرند و همگام با آنها جریانات سیاسی روزها انقالب را پیش می برند.
این نویسنده با تأکید بر اینکه بعد پیروزی انقالب در 22بهمن این افراد 
باز هم در کنار انقالبیون در جریانات بعدی اتفاقاتی را رقم می زنند، تصریح 
کرد: ماجرا از انقالب تا شروع جنگ تحمیلی و تشکیل سپاه ادامه می یابد، 
امــــا در این بین محمود راه خود را از دیگران جــــدا کرده و تحت تأثیر افکار 

تحریفی مجاهدین خلق قرار گرفته و به آنها می پیوندد و... باقی ماجرا.

میز مطالعه

مسیر

نگاهی به مستند »نوزده نوزده«

100 سال پس از یک مذاکره
آمــــد مکرر  هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: پــــس از رفت و 
صدروزه  زحمت  به  دولتشــــان  عمر  که  نخســــت وزیرانی 
می شــــود، یک حقوقداِن از فرنگ برگشته راه حل تازه ای 
برای حل مشــــکالت کشور روی میز پادشــــاه می گذارد؛ 
راه حلی که به قرارداد 1919 میان ایران و انگلســــتان ختم 

می شود.
تاریخ، معدن قصه اســــت. قصه هایی ناگفته و ناشنیده 
که زیر خروارها ســــند و دوســــیه، پنهان مانده اند. بیرون 
حوصلــــه  روایت کردنشــــان،  و  قصه هــــا  ایــــن  کشــــیدن 
می خواهــــد. حوصلــــه و ریزبینــــی؛ کــــه اگر پیونــــد بخورد 
بــــه ذوق و ســــلیقه، می توانــــد نطفــــه ی یک اثــــر هنری را 
ببندد. اثری که هم حرف های تازه ای داشته باشــــد و هم 
حرف های تازه اش را به شــــکلی جذاب بــــه مخاطب ارائه 
کند. مســــتند »نــــوزده نوزده«، تــــا حد قابــــل قبولی این 
ویژگی ها را دارد. کارگردان جوان مستند، در اولین تجربه 
مستندســــازی، موضوعی مغفول مانده در تاریخ معاصر 
ایــــران را بــــرای روایت انتخاب کــــرده و آن را به شــــیوه  ای 

می کند. روایت  پذیرفتنی 
مقطع پایان جنگ جهانــــی اول و اوضاع متالطم ایران در 
آن برهه تاریخی، کمتر مورد توجــــه راویان تاریخ قرار دارد. 
به جــــز فیلم متأخــــر »یتیم خانه ایــــران«، هنرمندان ما اثر 
مهمی درباره این مقطع زمانی ارائــــه نکرده اند و در میان 
آثار درخشان سینمای ایران، نشانه خاصی از این دوران 
دیده نمی شــــود. در میان مستندســــازان هم، آن قدر که 
تاریخ پس از پیــــروزی انقالب جذاب اســــت، تاریخ ایران 
در جنگ های جهانی جذابیت ندارد. برای همین، ســــهم 
روایت های هنری از روزگار ایران در سال های پایانی قرن 
ســــیزدهم هجری شمســــی، اندک اســــت. روزگاری که با 
قحطی بــــزرگ و چالش های اقتصادی و تبعات اشــــغال 
ایران به دســــت نیروهای انگلیســــی، روزگاری تلخ و پر از 
تحقیر در تاریخ معاصر ایران است. قصه  مستند »نوزده 
نوزده« در چنین حال و هوایی آغاز می شــــود. در شرایطی 
کــــه بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی و سیاســــی، 
ایران را احاطه کرده و شــــاه جوان، کفایت حل مشکالت 

را ندارد.

 توجه دقیق به جزئیات �
در این میان، پــــس از رفت و آمد مکرر نخســــت وزیرانی 
که عمــــر دولتشــــان به زحمــــت صدروزه می شــــود، یک 
حقوقــــداِن از فرنگ برگشــــته راه حــــل تــــازه ای برای حل 

مشکالت کشور روی میز پادشــــاه می گذارد. راه حلی که 
ختم می شــــود به قرارداد 1919 میان ایران و انگلستان. و 

این، سرآغاز یک داستان عجیب است.
خط روایت مســــتند »نــــوزده نوزده« دقیــــق و پرجزئیات 
، برای رســــیدن به اسناد تازه، آرشیو  است. پژوهشگر اثر
مجالت داخلی و خارجی را کاویده و در جســــتجویش، به 
اسنادی رسیده که در این مستند برای اولین بار منتشر 
 یک روایت 

ً
شــــده اند. مســــتندی که می توانســــت صرفا

تاریخــــِی تراژیک باشــــد، در دقایــــق پایانی، تغییر مســــیر 
می دهد و با ارائه ی اســــناد تازه، لذت کشــــف رازهای یک 
معمای تاریخــــی را در اختیار مخاطبش می گذارد. رازی که 
برای حال وهوای امروز ما و زمزمه هــــای تازه ی »مذاکره«، 
حرف های مهمی دارد. مســــتند جدید سفیرفیلم، از نظر 

 قابل اعتناست.
ً
محتوایی یک مستند عمیقا

 روایتی تخت و کسل کننده �
مســــتند »نوزده نوزده« کار اول ســــازندگانش اســــت و 
از کار اول، نمی شــــود انتظار زیادی داشــــت. فقر تصاویر 
را بســــته و بافــــت بصری  کارگــــردان  آرشــــیوی، دســــت 
این مســــتند را کســــل کننده کرده اســــت. ما در »نوزده 
نوزده« عمال با »آرشــــیونمایی« مواجهیــــم. عمده تصاویر 
استفاده شــــده در این مســــتند، نســــبت مســــتقیمی با 
مقطع تاریخی مورد بحث ندارند. گذشــــته از این موضوع، 
 تخت و 

ً
تصاویر مورد اســــتفاده در »نوزده نوزده« عموما

شــــبیه به هم هســــتند. نتیجه، اثری شــــده که قاب های 
یکنواختی دارد و جز چند صحنه  بازسازی شده با نقاشی 
دیجیتال، جذابیت بصری خاصی در آن دیده نمی شــــود. 
ســــناریو و گفتار متن مســــتند هم اشــــکاالتی اساســــی 
دارند کــــه البته برای مستندســــازان کار اولی، بروز چنین 

اشکاالتی قابل درک است.
وایــــت ریزبینانــــه و دقت در  »نــــوزده نــــوزده« با یــــک ر
واکاوی اسناد تاریخی، مســــتندی قابل توجه است که 
40 دقیقــــه، ماجرای یک قرارداد اســــتعماری را برای  در 
خواه ناخواه  کــــه  ماجرایی  می کنــــد.  وایت  ر مخاطبــــش 
بیننــــده را بــــه یــــاد »برجــــام« می انــــدازد و او را از ایــــن 
قرن  انتهای  در  یکــــی  تجربــــه،  دو  میان  شــــباهت  همه 
ســــیزدهم و دیگری در انتهای قــــرن چهاردهم هجری، 

می کند. شگفت زده 
مســــتند »نوزده نوزده« جدیدترین تولید مرکز مســــتند 
ســــفیرفیلم است که این روزها از طریق ســــامانه عماریار 
به صــــورت آنالیــــن اکران شــــده. ایــــن مســــتند، روایتی 
شــــنیده نشده از قرارداد اســــتعماری سال 1919 میالدی 
بیــــن ایران و انگلیس اســــت. در آن ســــال وثوق الدوله 
نخست وزیر وقت به نمایندگی از دولت ایران قراردادی 
با دولت انگلیس به امضا رساند که اثرات استعماری آن 
تا پپروزی انقالب اســــالمی ادامه داشت. مستند »نوزده 
نــــوزده« به کارگردانی مهــــدی صلواتچــــی و تهیه کنندگی 

محمدرضا امامقلی تولید شده است.

مستند


