
بهزیستی استان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصی به آسیب دیدگان اجتماعی را در استان 
همدان به موسســات دارای  صالحیت با توان تخصصی و ســابقه کار  در زمینه کاهش آســیب های اجتماعی  با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مناقصه  2099000103000006    برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
بــه آدرس  www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
• مبلــغ و نــوع تضمیــن:  میــزان 2/575/000/000 ریــال )دو میلیارد و پانصد و هفتــاد و پنج میلیون ریال( ضمانتنامــه معتبر بانکی در وجه اداره کل بهزیســتی دارای اعتبار 

سه ماهه از تاریخ 1399/12/27 
• تاریخ انتشار آگهی: ساعت 14 روز شنبه 9 اسفند 1399

www.setadiran.ir :تاریخ دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1399/12/16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی •
• مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: تحویل اســناد تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخه 1399/12/26 از طریق بارگزاری مدارک و مســتندات و اســناد مناقصه در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
 مناقصه گران می بایســت ضمانتنامه بانکی را پس از بارگذاری از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بصورت جداگانه و در پاکت سربســته تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخه 1399/12/26 تحویل  دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان  همدان گردد.
• زمان بازگشایی و برگزاری کمیسیون مناقصه: ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27

• مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی
جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه به معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان واقع در میدان جهاد  تلفن: 5- 38267082

عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
• مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

• دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر "  موجود است. 

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

اداره کل بهزیستی استان همدانم.الف 1714

در راستای طرح حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم
شــماره  بــه  دانش آمــوزی  تبلــت  خریــد  عمومــی  مناقصــه  دارد  نظــر  در  همــدان  اســتان  آموزش وپــرورش  کل  اداره 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  2099000211000005 را از طر یق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا کت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

کل  کت های )الف( را عالوه بر بارگذاری در ســامانه به صورت دســتی به آدرس: همدان، خیابان فرهنگ، اداره  لطفًا پا
آموزش وپرورش )اداره دبیرخانه( تحویل نمایید.

گهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای آ
)خریدتبلتدانشآموزی(

م.الف 1721

•  تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ1399/12/12ساعت8صبحمیباشد.
• مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: تاریخ 1399/12/16 روز شنبه ساعت 8 صبح 

• مهلتزمانیارائهپیشنهاددرسایت: تاریخ 1399/12/26 روز سه شنبه ساعت 8 صبح
کتها: تاریخ 1399/12/26 روز سه شنبه ساعت 8 صبح • زمانبازگشاییپا

کل آموزش وپرورش استان همدان  اداره 

تومان  3000 چاپ:  ء  بها د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4747 شماره    ۲0۲1 مارس   1   144۲ رجب   17   1399 اسفند    11 دو شنبه 
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معاون برنامه  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

هزینه کرد برای پروژه  ملی 
بار مضاعفی بر دوش مردم است

۲   
حه

صف رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

تصویب متناسب سازی حقوق 
شاغالن در کمیسیون تلفیق

یادواره357 بانوی شهید و ۲47 جانباز در کنگره ای ملی 

یخ ساز در همدان نکوداشت لشکر فرشتگان تار

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: یادواره و نکوداشــــت 
در  همــــدان  اســــتان  زن  جانبــــاز   247 و  شــــهید   357
کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز  راستای برگزاری 

برگزار شد.

آیت ا... شعبانی: افزایش تعداد اساتید خانم از 5  �
درصد به 30 درصد در بعد از انقالب

به گــــزارش خبرنگار هگمتانــــه، نماینده ولــــی فقیه در 
استان همدان ظهر یکشــــنبه در یادواره زنان شهید و 
آزاده استان همدان گریزی به نگاه طاغوت به  جانباز و 
زن داشت و گفت: ســــرکرده طاغوت در سال 1352 در 
مورد جایگاه زنان می گویــــد در زندگی یک مرد، یک زن 
به چشم نمی آید مگر اینکه زیبایی داشته باشد و نگاه 

طاغوت به زن نگاه ابزاری بوده است.
آیت ا... حبیب ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکه در دنیای 
کنونی و تمدن غربی جایــــگاه زن به معنای کلمه دیده 
نمی شــــود، به فرمایشــــات امام خمینــــی)ره( خطاب به 
زنــــان در خصوص اینکــــه زنان باید در تحصیل کوشــــا 
باشــــند و خود را به فضایل اخالقی مجهز کنند اشــــاره 
کرد و گفت: امــــروز بانوان ایرانــــی در عرصه های علمی 
خوش درخشــــیدند و بانوان نخبه بســــیاری در کشور 
داریــــم و تعداد اســــاتید خانم از 5 درصــــد به 30 درصد 

رسیده است.
کیــــد حضرت امــــام خمینی)ره( بر  وی با بیــــان اینکه تأ
دخالــــت زنــــان در امور سیاســــی، اجتماعــــی، فرهنگی 
و... بــــود، تصریح کرد: اســــالم هیچ مخالفتــــی با حضور 
اجتماعی زنــــان در جامعه و مخالفتی بــــا حضور آنها در 

عرصه سیاسی ندارد.
کید بر اینکه اســــالم حضور زن  امام جمعه همدان با تأ
آنها را تشــــویق  در عرصه هــــای مختلــــف را می پذیرد و 
می کند، عنوان کرد: اصل اســــالم در این اســــت که زن 
ابزاری برای منفعت طلبان نشــــود و در قــــرآن کریم نیز 

کرامت زن و مرد مطرح می شود.

آیت ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکه در مکتب حضرت 
زینب)س( عملکرد ایشــــان بر اســــتقامت است، ابراز 
کرد: گفتمان ایــــن حضرت بر اقتدار بــــود و آنچه که در 
برابــــر کبــــر و زورگویی می ایســــتد و عزت آفریــــن بوده، 

اقتدار است.
وی ادامه داد: خانواده های شــــهدا و ایثارگران با اقتدار 
و ایســــتادگی برای کشور عزت خلق کرده اند و اگر امروز 
کشــــور به جایی رسیده اســــت مرهون ایستادگی ها و 

خون هایی است که ریخته شده است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان ضمن اشــــاره به 
اینکه افتخار ما این است که بانوان در عرصه مدیریتی 
نقش ایفا می کنند، عنوان کرد: امروز دشــــمن ســــعی 
می کند بــــرای زنان مــــا الگونمایی کنــــد در حالی که ما 
بانوانــــی را چــــون خانم دبــــاغ داریــــم که مایــــه افتخار و 

الگویی برای استان همدان است.
آیت ا... شــــعبانی اظهار کــــرد: اگر بخواهیــــم مقام زن را 
فارغ از دیدگاه فمنیســــتی ببینیم الزم است کتاب "زن 

و مرد" آیت ا... جوادی آملی را بخوانیم.

شــــاهرخی: توفیقات بســــیار زنان در عرصه های  �
علمی، فناوری، پزشکی و علوم نو

کید  اســــتاندار همــــدان نیز در ادامه این مراســــم بــــا تأ
بر اینکه زنان در جامعه ارزشــــمند و ماندگار هســــتند، 
اظهــــار کــــرد: زنــــان چــــه در شــــکل گیری انقــــالب و در 
زمان پیــــروزی آن و دوران دفاع مقــــدس و مقاومت و 

سازندگی نقش برجسته ای داشته  اند.
ســــید ســــعید شــــاهرخی با بیــــان اینکه زنــــان در تمام 
عرصه هــــای سیاســــی، اجتماعی، علــــم و فرهنگی پا به 
پای مردان حضور داشــــتند، اظهار کــــرد: نقش زنان در 
8 ســــال دفاع مقدس بی بدیل بود، آنان عزیزانشــــان 
را راهــــی جبهــــه می  کردند و بعــــد اجسادشــــان را دفن 
می کردنــــد و این ها به حرف آســــان اســــت اما در عمل 

بسیار سخت است.

وی بــــه اهمیت اســــتمرار حضــــور زنــــان در عرصه  های 
مختلف اشــــاره کرد و گفت: مهم ترین سرمایه انقالب 
همین حمایت مردم از آن اســــت که زنان نیمی از آن را 

می دهند. تشکیل 
اســــتاندار همــــدان ضمن بیــــان این مطلب کــــه امروز 
زنان توفیقات بسیاری را در عرصه های مختلف علمی، 
فناوری، پزشــــکی، علوم نو و... کســــب کرده اند، عنوان 
کرد: باید فرصت برابر برای فعالیت و رشــــد زن و مرد در 
جامعه فراهم شــــود و همه ما باید تــــالش کنیم تا برای 

کشور اثرگذار باشیم.

عباسیه بزرگی: تجلیل از 40 نفر از خانواده بانوان  �
شهید و جانباز

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان 
نیز در این مراســــم با اعالم اینکه استان همدان دارای 
357 شهید و 247 جانباز زن است، اظهار کرد: در این 
یادواره به صــــورت نمادین 40 نفر از خانواده شــــهدا و 

می شوند. تجلیل  جانبازان 
احمد عباســــیه بزرگی به چند نمونــــه از اقدامات انجام 
شــــده اشــــاره و بیان کرد: دیدار و دلجویــــی از خانواده 
معظــــم شــــهدای زن، برگــــزاری مســــابقات فرهنگــــی، 
ورزشــــی، هنری در فضای مجــــازی، نام گذاری میادین و 
اماکــــن به نام شــــهدای زن، معرفی خانواده شــــهیدان 
زن و جانباز در صداوســــیما، کاشــــت 357 نهال به یاد 
شــــهیدان زن، تجلیل از مادران و همســــران شــــهید، 
برگــــزاری نمایشــــگاه عکس و کتاب بــــا ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت از جمله اقدامات است.
در این یادواره از اســــناد ســــجلی شــــهید منیر سیف و 
کتاب  شــــهید مهرانگیز مکنتیــــان و همچنیــــن از دو 
سیما  نوشــــته  دهند«  شــــهادت  تا  مانده اند  »ماهی ها 
یونسی در خصوص زندگی شهید کبری گنجی و کتاب 
»آدینه خونین« نوشــــته مریم مهدوی حرمت در مورد 

زندگی شهید سفیه وارسته رونمایی شد.
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ص معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان:

راه اندازی خزانه داری کل 
نخستین گام برای تحقق عدالت اجتماعی

صفحه  ۲

صفحه  4

صفحه  7

امروز تشییع پیکر 
خلبان شهید بیک محمدی 

در پایگاه شکاری نوژه

قدردانی از نابغه خردسال 
قرآنی روشندل استان همدان 

در شورا 

یادنامه هگمتانه ویژه 357 شهیده و ۲47 بانوی جانباز استان همدان

ریحانه های بهشتی
منیر سیف

نماد مظلومیت 
شهیده های جهان 

اسالم
جنایت وحشتناک 

منافقین در شهادت 
دختر 17 ساله

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در بازدید از روزنامه هگمتانه:

فضای نقد باید دوطرفه باشد
روزنامه هگمتانه ملجأ حق طلبی و مطالبه گری مردم همدان

شیرمحمدی: فعالیت برای فرهنگ و ورزش شهر همدان را افتخار می دانیم

دیوارنگاره 505 شهید مدافع حرم کشور 
در باغ موزه دفاع مقدس همدان

صفحه  6

همین صفحه

صفحه  ۲

یادواره357 بانوی شهید و ۲47 جانباز در کنگره ای ملی 

یخ ساز در همدان نکوداشت لشکر فرشتگان تار
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اختتامیه شهروندان برگزیده
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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استان۲

دیوارنگاره 505 شهید مدافع 
حرم کشور در باغ موزه 

دفاع مقدس همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: آییــــن رونمایی از دیوارنگاره 
شهدای مدافع حرم کشــــور صبح روز گذشته در باغ موزه 

دفاع مقدس همدان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح روز گذشــــته به همت 
بنیاد ســــردار همدانی، ســــپاه انصارالحســــین)ع( استان، 
حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
آثار و نشــــر  و بــــا حضور ســــردار ظفــــری مدیــــرکل حفــــظ 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان، آزادبخت معاون 
سیاســــی امنیتی اجتماعی اســــتاندار همدان، ســــرهنگ 
عزیزی مســــؤول بنیاد شهید ســــردار همدانی و جمعی از 
مسؤوالن و خانواده شهدای مدافع حرم در باغ موزه دفاع 

مقدس همدان برگزار شد.

 سردار ظفری: همدان پایتخت جهادی برای معرفی  �
شهدای مدافع حرم کشور

ســــردار مهدی ظفری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفــــاع مقــــدس اســــتان همــــدان در این مراســــم گفت: 
حماســــه اگر مولد حماســــه های بعد از خودش نباشد در 
زمان خود متوقف شده و به فراموشی سپرده می شود لذا 
وظیفه ما این است که نگذاریم به دنبال حماسه هشت 
ســــال دفاع مقدس، حماســــه بی نظیر مدافعــــان حرم در 

زمان و جغرافیای خودش متوقف شود.
وی با اشــــاره به قدرت بازدارندگی کشور در منطقه افزود: 

قــــدرت بازدارندگی یعنی شــــما در یک زمــــان در برخورد با 
دشمن رفتاری را از خود نشــــان دهید که بعدها هروقت 
دشــــمن قصد تعرض به شــــما را داشــــت به یاد آن بیفتد 
و پند بگیرد. امروز به برکت شــــهدای هشــــت سال دفاع 
مقدس و شــــهدای مدافع حرم، کشور صاحب یک قدرت 
بازدارندگی در منطقه اســــت که تهدید را از مرزها به تهدید 
برای دشــــمن مبدل کرده هرچند که عناصــــر مزاحمی در 

مرزها ایجاد مزاحمت می کنند اما اینها تهدید نیست.
سردار ظفری گفت: ممکن است دشمن آغازگر هر جنگی 
باشــــد ولی بی شــــک تصمیم گیری پایان جنگ با دشمن 

نیست و این یکی از ویژگی های قدرت بازدارندگی است.
گفــــت: قــــدرت بازدارندگــــی مــــا مرهون  ســــردار ظفــــری 
تک تک شــــهدای مدافع حرم اســــت که محیط دنیا را برای 

آمریکاییان نا امن کرده اند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان 
همدان را پایتخت شهدای مدافع حرم معرفی کرد و گفت: 
با همت سربازان بنیاد شهید همدانی این اتفاق بزرگ در 
استان افتاده و همدان به عنوان پایتخت تمدن جهادی 
و فرهنگی امروز یادآور 505 شــــهید مدافع حرم در جهت 

پرداختن به مفاهیم و معانی حرکت شهدای حرم است.

 آزادبخت: پاسداشت شهیدان احتیاج امروز ماست �
آزادبخت، معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار  مصطفــــی 

همدان نیز گفــــت: امروز افتخار ایــــن را داریم که میزبان 
پــــدران و مــــادران شــــهدایی هســــتیم کــــه بــــا تبعیت از 
دســــتورات دین و پیروی از والیت توانستند فرزندانی را 

تربیت کنند که ایران اسالمی را بر بال مالئک بنشانند.
وی گفــــت: امام خامنــــه ای همانند رهبر کبیــــر انقالب به 
بهترین شــــکل ممکــــن هدایت امت را بر عهــــده دارند و 
خواص به بهترین شــــکل از رهنمودهای ایشان تبعیت 
می کنند و به فرموده رهبر انقالب اگر شهدای مدافع حرم 

نبودند ما باید در همدان و کرمانشاه می جنگیدیم.
آزادبخت افزود: شــــهید حســــین همدانی در جایی تنه در 
تنه دشــــمن انداختند که می خواســــتند آن ســــرزمین ها 
را فتــــح کنند و بدین طریق انقالب اســــالمی را با مشــــکل 

مواجه کنند.
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان گفت: ترویج 
فرهنگ جهاد و شهادت برای همه ما امری ضروری و الزم 
اســــت و همه موظف هســــتیم این فرهنگ را به بهترین 

شکل ممکن تبلیغ کنیم.
ســــرهنگ علی اصغر عزیزی مســــؤول بنیاد شهید سردار 
همدانــــی نیز گفت: بنیاد شــــهید ســــردار همدانی مرحله 
اول تبیین مقام شهدای مدافع حرم را از 2 سال پیش آغاز 
کرده و برنامه هایی همچون چاپ کتاب شــــهدای مدافع 
حرم، طراحی تمبر و اهدای لوح با امضای فرمانده کل سپاه 

نیز از برنامه های آتی این بنیاد است.
وی گفت: تعداد کل تمثال شــــهدای نقش بسته بر این 

دیوارنــــگاره که به ابعاد 230 ســــانتیمتر در 18 متر اســــت، 
505 شــــهید مدافع حرم کشــــور اســــت که از ایــــن تعداد 
338 نفر از نیروهای ســــپاه پاسداران، 159 نفر از نیروهای 
بســــیجی و 8 نفر از دالوران ارتشــــی هســــتند. ســــرهنگ 
عزیزی گفت: 425 نفر از این شهدا متأهل و 80 نفر مجرد 

بودند.
مســــؤول بنیاد شــــهید ســــردار همدانــــی افــــزود: تعداد 
شــــهدای مدافع حرم اســــتان همدان 11 نفر اســــت که به 
خاطر مدیریــــت خوب و زبده بودن افراد کمترین شــــهید 
مدافع حرم را همدان داشــــته و بیشــــترین کمــــک بعد از 
استان زنجان در کشــــور که به جبهه مقاومت ارسال شد 

توسط سپاه انصارالحسین)ع( همدان بوده است.

فرهنگســـرای تخصصی نشاط برای کودکان و خانواده ها
با هدف توسعه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی در کوی کوثر فرهنگسرای تخصصی کودک و خانواده نشاط بهره برداری شد

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــر منطقــــه چهــــار 
شــــهرداری همدان گفت: با هدف توســــعه زیرســــاخت 
فرهنگی، اجتماعی و بعد از چند ســــال وقفه در ســــاخت 
، این پروژه افتتاح و به  و تکمیل فرهنگســــرای کوی کوثر

رسید. بهره برداری 
بــــه گزارش هگمتانــــه، مجید یوســــفی نوید گفت: یکی از 
99، برنامه ریزی برای  اولویت های منطقه چهار در ســــال 
تکمیل پروژه های نیمه تمام بود که به موجب این مهم، 

تکمیل فرهنگسرای نشاط در دستور کار قرار گرفت.
وی بــــا اشــــاره به تخصیــــص زمیــــن و تأمین منابــــع برای 
ســــاخت ایــــن پــــروژه، گفــــت: بــــه مــــرور زمــــان و عــــدم 
بهره برداری، این ســــاختمان به سرمایه ای ساکن تبدیل 
شده بود و ضرورت داشــــت که با تکمیل سریع، مردم از 

ثمره این فرهنگسرا بهره مند شوند.
کیــــد کرد: این  مدیر منطقــــه چهار شــــهرداری همدان تأ
فرهنگســــرا که از ســــال های قبل شــــروع شــــده بود، به 
 ، دلیل عدم تخصیــــص اعتبار و منابع مالی بــــه پیمانکار
نیمه تمــــام مانــــده بــــود و با تــــورم اقتصــــادی موجود در 
جامعــــه منابع مالی ویژه ای را بــــرای تکمیل می طلبید که 
، فرصتی  با پرداخت قســــمت عمده ای از طلب پیمانکار
آغاز  برای تکمیل، مشــــخص و ادامــــه عملیــــات عمرانی 

شد.
450 متــــر زیربنا  گفت: این فرهنگســــرا با  یوســــفی نوید 
و در ســــه طبقه بــــا اعتباری بالغ بــــر 25 میلیــــارد ریال در 
سال جاری تکمیل و تجهیز شــــد و به بهره برداری رسید 
که امید اســــت ســــاکنان ایــــن منطقه از ثمــــرات پارک و 

فرهنگسرای نشاط بهره ند شوند.
وی همچنیــــن به موقعیــــت مکانی ســــاختمان قدیمی 
ناحیه سه شهرداری منطقه چهار اشاره کرد و افزود: این 
ســــاختمان در فضای سبز و در مســــیر احداث پروژه 45 
متری فرهنگیان قرار داشــــت که مجبور به تخریب ملک 
شــــدیم و نهایتا ناحیه ســــه را به طبقه دوم فرهنگسرای 
نشــــاط منتقل کردیم که همــــکاران این ناحیــــه بتوانند 
در محیطی مناســــب به خدمت رســــانی به شــــهروندان 

بپردازند.
مدیر منطقه چهار شــــهرداری همدان با اشاره به تکمیل 
این پروژه گفت: تعداد فرهنگســــرا در منطقه چهار به 6 
مــــورد افزایش یافت کــــه امیدواریم در ســــال های آینده 
را  بتوانیم پروژه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی بیشتری 

کنیم. برای شهروندان پیش بینی 
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان نیــــز با بیــــان اینکه شــــهرداری منطقــــه چهار در 
سال های 98 و 99 توانســــت با احداث چند فرهنگسرا، 
سرانه فرهنگی منطقه چهار را افزایش دهد گفت: تالش 
و اهتمام همکاران در این مجموعه موجب شــــد که یک 

فرهنگسرای دیگر در کوی کوثر بهره برداری شود.
روح اهلل وجــــدی هویــــدا گفت: کــــوی کوثــــر از محله های 

پرجمعیت و باتراکم باالســــت که احداث این فرهنگسرا 
موجب توانمند ســــازی شــــهروندان خواهد شد و اهالی 
کوی کوثر و نیز کــــوی اسالمشــــهر می توانند از خدمات 

این فرهنگسرا بهره مند شوند.
وی با اشــــاره به اینکه این فرهنگســــرا به نام نشــــاط نام 
گذاری شــــده اســــت، گفت: پس از اخذ مجوز از شورای 
، بنا شــــد کانون پرورش فکری کودکان و  اسالمی شــــهر
نوجوانــــان در طبقه اول این ســــاختمان به فعالیت های 
تخصصی در حوزه کــــودکان بپــــردازد و در طبقه همکف 
نیز امور فرهنگی و اجتماعی به خصوص خانواده صورت 
گیــــرد و در طبقه دوم هم ناحیه ســــه شــــهرداری منطقه 

چهار امور مربوط به شهروندان را رسیدگی خواهد کرد.
وجدی هویــــدا ضمــــن تقدیــــر از فعالیت هــــای عمرانــــی 
شــــهرداری منطقــــه چهــــار گفــــت: پروژه هایــــی از قبیل 
احداث ســــاختمان راهنمای گردشــــگری در ورودی بلوار 
ارتش، ســــاخت فرهنگســــرا در کوی فرهنگیــــان و ولی 
)عــــج( و همچنیــــن احــــداث چند زمین ورزشــــی در  عصر
)عج(، کــــوی الوند، کوی منوچهری و کوی  کوی ولی عصر
فرهنگیان، موجب فرهنگ ســــازی و توســــعه ورزش در 
بین شــــهروندان شــــده و ســــرانه فرهنگی و ورزشی را در 

این منطقه باال برده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان گفــــت: با مدیریت جدید و نــــگاه خوبی که مدیر 
زیرساخت های  داشته،  همدان  شــــهرداری  چهار  منطقه 
خوبی در حوزه فرهنگی، اجتماعی، گردشــــگری و ورزشی 

در این منطقه ایجاد شده است.
وجدی هویدا با اشــــاره بــــه اینکه شــــهرداری منطقه چهار 
اجتماعی  فرهنگی،  ســــازمان  همیشــــگی  و  خوب  همراه 
و ورزشــــی بوده اســــت، گفت: امید اســــت بــــا همکاری 
متخصصــــان رشــــته کودک و خانــــواده، همیــــاران محله 
در کوی کوثــــر و مجموعه های فرهنگــــی و مذهبی که در 
مســــاجد فعالیت می کننــــد بتوانیم در این فرهنگســــرا 
افزایــــش  و  شــــهروندان  مشــــکالت  حــــل  موجــــب 

آنان شویم. رضایت مندی 
معاون فنی و عمرانی شــــهرداری منطقه چهار نیز گفت: 
، وجود اماکن فرهنگی اســــت که  یکــــی از نیازهای شــــهر
در کــــوی کوثر وجــــود یــــک فرهنگســــرا و کتابخانه برای 

استفاده شهروندان ضروری بود.
ادیب  مهر افزود: در سنوات قبل شهرداری منطقه چهار 
که امسال  کرد  اقدام به احداث ســــاختمان فرهنگســــرا 
موفق به تکمیل این پروژه شــــد و در دهــــه فجر به بهره 

برداری رسید.
وی گفــــت: در کنار این فرهنگســــرا پارکی به مســــاحت 
3500 متر وجود دارد که بازســــازی آن در دســــتور کار قرار 
گرفت و در نهایت با وســــایل بازی و ورزشی تجهیز شد و 
مجموعه پارک و فرهنگســــرا با کاربری فرهنگی، ورزشی و 

تفریحی تقدیم ساکنان کوی کوثر شد.

به نقل از روابط عمومی منطقه چهار شــــهرداری همدان، 
کید کرد: عملکرد این فرهنگســــرا می تواند  ادیب  مهــــر تأ
بخشــــی از مشــــکالت شــــهروندان را برطــــرف کنــــد و در 
آسیب خانواده ها و افزایش فرهنگ شهروندی  کاهش 
مؤثر باشــــد همچنین وجود ناحیه 3 شــــهرداری منطقه 
چهار نیز در کوی کوثر اهمیت فراوانی خواهد داشت که 

می تواند به حل سریع تر مشکالت ساکنان منجر شود.
مدیــــرکل کانون پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان 
همــــدان نیز در گفــــت و گو بــــا خبرنــــگار هگمتانه بیان 
کرد: به دلیل شــــرایط کرونا تمام فعالیت ها در کتابخانه 
شماره 5 واقع در فرهنگســــرای نشاط به صورت مجازی 

صورت می گیرد و کارگاه ها به صورت برخط برقرار است.
بهنــــاز ضرابی زاده افزود: در ترم زمســــتانه تعداد 360 نفر 
از اعضا که بــــه صورت اینترنتی ثبت نام کرده بودند از 27 

کارگاه بر خط بهره بردند.
وی گفت: ایــــن کارگاه های فرهنگی هنری ادبی شــــامل 
بازیگری، آواشناســــی، ســــفالگری، شــــعر و قصــــه گویی، 
نوشــــتن خالق، هنرهای بومی، عروســــک های نمایشی، 
خوانی  شاهنامه  نویسی،  خوش  نجوم،  نقاشی،  عکاسی، 

و... است.
ضرابــــی زاده بــــا اشــــاره به در پیــــش بودن ســــال 1400 از 
برنامه های سال آینده این مرکز خبر داد و افزود: با توجه 
بــــه اتمام فصــــل زمســــتان و در پیش بــــودن فصل بهار 
kpf.IR ثبت  عالقه مندان می توانند با مراجعــــه به وبگاه 

کنند. نام 
وی همچنین به افزایش کارگاه ها در اســــتان اشــــاره کرد 
و گفت: پیش بینی می شــــود که تعداد کارگاه ها در سال 
آینده از 27 کارگاه به 40 کارگاه در سراسر استان افزایش 
یابد که ایــــن کارگاه ها فقط مختص شهرســــتان همدان 

نیست و از دیگر نقاط استان نیز شرکت کننده دارد.
ضرابی زاده افــــزود: در صورت تأمیــــن تجهیزات و کتاب 
بــــرای کتابخانــــه، مــــا بــــرای فعالیــــت در مناطــــق دیگــــر 

آمادگی می کنیم. شهرداری نیز اعالم 

معاون برنامه  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

هزینه کرد برای پروژه  ملی بار مضاعفی بر دوش مردم است
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون برنامه  ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار همدان تأکید کرد: هزینه کرد برای 

پروژه  ملی بار مضاعفی بر دوش مردم است.
به گــــزارش هگمتانه، مرتضــــی حضرت زاده روز شــــنبه در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان گفت: نگاه 
برنامه محــــور نماینــــده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعه 
همدان در شورای اداری شــــهرداری موجب تقویت حوزه 
مدیریت شــــهری شــــد و این مجموعه مردمی را به سمت 

برنامه محوری سوق داد.
حضــــرت زاده بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه چالش هــــا در بودجه 

 ریــــزی بســــیار حائــــز اهمیــــت اســــت؛ افــــزود: علی رغــــم 
سیاســــت گذاری صحیح، تغییرات در ســــاختار شهرداری 
بســــیار اســــت؛ به گونه ای که در یــــک دوره شــــاهد تغییر 
چندین شــــهردار و مدیــــر منطقه بوده ایم کــــه به طورقطع 

نگاه های سلیقه ای متفاوتی اعمال می  شود.
وی اظهــــار کرد: بر اســــاس قانون، امکان اصــــالح بودجه 
وجود دارد که برای خــــروج از چالش های موجود در حوزه 
مدیریت شهری نیازمند حمایت های نماینده ولی فقیه در 

استان همدان هستیم.
حضرت زاده ادامــــه داد: در زمینه تأمیــــن منابع درآمدی از 

ســــال 1396 به مبلغ 400 میلیارد تومــــان به بیش از هزار و 
600 میلیارد تومانی در سال 1400 رسیده ایم و تالش شده 
تا تأمین منابع بر دوش مردم نباشــــد  و مجموعه شــــورای 
شــــهر و شــــهرداری، بیشــــتر بر روی موارد اعمال شده در 

حوزه تفکیک و تملک زمین ها متمرکز شده اند.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه واقعیت این اســــت کــــه باری که 
شــــهرداری بــــه تنهایــــی بــــه دوش می کشــــد، از ظرفیت 
مردم اســــتفاده می شــــود؛ اظهار کرد: ســــال 90 طی ســــفر 
به شــــهر کرمان شــــاهد آغاز پروژه هــــای عملیاتی چندین 
تقاطع غیرهمســــطح با منابع اعتبارات دولتی در آن شهر 

بودیــــم؛ در حالی کــــه اعتبارات شــــهرداری بــــرای عملیات 
اجرایی پروژه های خاص شــــهرداری من جمله تقاطع  های 
غیرهمســــطح آیت  ا... نجفی، غدیر و بهشت که استفاده 
درون شــــهری هم ندارند، بر اساس سیاست گذاری های 
اســــتانی، از جیب مردم هزینه شده است که بار مضاعفی 

بر دوش شهروندان همدانی تحمیل می  شود.
حضرت زاده با اشــــاره به تحقیقات دانشــــگاهی مجموعه 
شــــهرداری همدان در زمینه بهره گیری مدیریت شهری از 
منابع ملــــی و دولتی؛ اظهار کرد: هرچند نبود این اعتبارات 
تأثیری بر عملکرد مدیران شــــهری ندارد، اما باید گفت که 

همــــدان جزو آخرین اســــتان ها و شــــهرها در حوزه جذب 
منابع دولتی بوده است.

به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
معاون برنامه  ریزی و توســــعه ســــرمایه انســــانی شهردار 
همــــدان همچنیــــن در حــــوزه مباحــــث درآمــــدی گفت: 
به منظور کاهش چالش های موجود، مقرر شــــد با همت 
مجموعــــه، نگاه تخصصــــی در هزینه کردها اعمال شــــود؛ 
از ایــــن رو برنامه راهبردی و عملیاتی شــــهرداری همدان با 
تمرکز بر برنامه محوری و چشــــم انداز 20 ســــاله مدنظر قرار 

گرفت که مقید بودن به آن دغدغه همه ماست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همدان:

انتشار ۲05 کتاب با شمارگان 
1۸0 هزار نسخه

خرید 4 هزار نسخه کتاب از ناشران

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســــالمی اســــتان همدان با اشــــاره به انتشار 
205 عنــــوان کتاب در همدان گفت: این کتاب ها در 
اســــتان همدان با شمارگان بیش از 180 هزار نسخه 

منتشر شده است.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی ظهر دیروز 
با بیان اینکه 180 هزار نســــخه کتــــاب در قالب 205 
عنوان منتشر شده اســــت اظهار کرد: این کتاب ها 
در حوزه هــــای علــــوم خالص، علــــوم عملــــی، علوم 
، زبان، فلسفه، ادبیات،  اجتماعی، اسالم، کلیات، هنر

تاریخ و کودک به چاپ رسیده  است.
وی با بیان اینکه در این مدت 310 مجوز چاپ کتاب 
در اســــتان صادر شــــده اســــت درباره فرآیند صدور 
مجوز چــــاپ کتاب گفــــت: همدان جزو 10 اســــتانی 
است که از سال 96 مجوز چاپ کتاب صادر می کند 

و از ابتدای امسال این روند سامانه ای شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان 
بــــه موضوع  کــــرد: در حال حاضــــر با توجه  تصریح 
کتــــاب، طــــی یک تــــا دو هفتــــه مجوز چــــاپ صادر 
50 ناشر در استان مجوز  می شود و در حال حاضر 

دارند. فعالیت 
وی از حمایــــت ایــــن اداره کل از بازار چاپ و نشــــر 
و  مؤلفــــان  از  حمایــــت  بــــرای  گفــــت:  و  داد  خبــــر 
کتاب های  از  4 هزار نسخه  ناشران، امسال حدود 
منتشر شــــده با اعتباری بالغ بر 79 میلیون و 800 
کل خریداری شــــده  هزار تومان توســــط این اداره 

است.

حجت االسالم حسینی یمین:

بدترین نوع دروغ
دروغ اعتقادی است

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاد حوزه و دانشگاه 
به صداقت در رسانه اشاره کرد و گفت: دروغ نه تنها 
در کالم و اعتقــــاد بلکــــه در لبــــاس و در لحــــن نیــــز 
می تواند خود را نشــــان دهد اما بدتریــــن نوع دروغ، 

دروغ اعتقادی است.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، مراســــم ســــخنرانی و 
ذکر مصیبت به مناســــبت ســــالروز رحلت حضرت 
زینب کبری)س( عصر روز شــــنبه در مرکز جلسات 
جهاد دانشگاهی به همت هیأت زینبیون )فعاالن 
رسانه ای استان همدان( با سخنرانی حجت االسالم 
ســــید مجتبــــی حســــینی یمیــــن و مداحــــی حــــاج 

محمدمهدی روحی برگزار شد.
حجت االسالم سید مجتبی حســــینی یمین در این 
مراسم با اشــــاره به تحلیل درست واقعیت حماسه 
عاشورا توسط حضرت زینب)س(، گفت: مهم ترین 
شــــرط مبلغ بودن، منعکس کردن درســــت واقعه 
اســــت همان گونه که حضــــرت زینــــب)س( واقعه 
عاشورا را به درســــتی تحلیل واقعیت کرد و مصداق 
جمله »کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود« همین 

جاست.
وی با اشــــاره به کار رســــانه که وظیفــــه آن انعکاس 
واقعیــــات جامعــــه و تحلیل این واقعیــــات با دادن 
راهکارهای متناســــب با این تحلیل اســــت، گفت: 
مهمترین و اولین شرط یک رســــانه دینی صداقت 
و راســــتگویی اســــت همان چیزی که ما در ادبیات 
قرآن در مــــورد پیغمبران داریم کــــه از آنها به عنوان 

صدیقین یاد می کند.
حجت االســــالم حســــینی یمین کذب را بــــه دو نوع 
تقســــیم کرد و گفت: کذب منطقی یعنی گزاره ای که 
با واقعیت تطابق ندارد و کذب اخالقی یعنی گزاره ای 

که با اعتقاد تطابق ندارد.
این استاد دانشگاه به صداقت در رسانه اشاره کرد 
و گفــــت: بزرگ ترین مشــــکلی که نه تنهــــا جامعه ما 
بلکه دنیا با آن درگیر است نداشتن صداقت است 
و رســــانه ها محلی اســــت کــــه باید اخبــــار به صورت 

صادقانه در آن منعکس شود.
وی بــــه گونه هــــای دیگــــری از دروغ نیز اشــــاره کرد و 
گفت: دروغ نه تنهــــا در کالم و اعتقاد بلکه در لباس 
و در لحن نیز می تواند خود را نشان دهد اما بدترین 

نوع دروغ، دروغ اعتقادی است.
حجت االسالم حسینی یمین به فرموده امام حسن 
عســــکری)ع( که تمام گناهان را جمــــع کنیم در یک 
اتاق کلیدش دروغ است اشاره کرد و گفت: در دین 
اسالم به هیچ وجه هدف وســــیله را توجیه نمی کند 

حتی اگر به صالح جامعه باشد.
وی گفــــت: انســــان نبایــــد هــــر راســــتی را بگوید اما 
نگفتن راســــت به معنــــای دروغ گویی نیســــت لذا 
وظیفه همه ما این اســــت که واقعیات را در جامعه 

منعکس کنیم.

خبــــــــر

امروز تشییع پیکر خلبان شهید بیک محمدی
در پایگاه شکاری نوژه

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: پیکر خلبان شــــهید 
بیک محمــــدی پــــس از 32 ســــال بــــه آغــــوش وطــــن 

بازگشت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، پیکر خلبــــان شــــهید بیرجند 
بیک محمدی پس از 32 ســــال دوری بــــه خاک میهن 
اسالمی بازگشته و امروز دوشنبه 11 اسفند طی مراسم 
و تشــــریفات نظامــــی در رمپ پــــروازی پایگاه شــــکاری 
خلبان شــــهید محمد نوژه پیکر مطهر ایشــــان تشییع 

می شود.
این شــــهید بزرگوار متولد 15 اســــفند 1326 در تهران و 

دارای دو فرزند است.
او دوران طفولیت، تحصیالت ابتدایی و متوســــطه را در 
تهران گذرانیده و در ســــال 49 تحــــت عنوان همافر به 
اســــتخدام نیروی هوایی درآمده و دوره های تخصصی 
وســــائل زمینــــی هواپیمــــای اف 4 را در ایــــران و امریکا 
می گذراند، ســــپس تغییر رســــته داده و به دانشــــکده 

خلبانی روی می آورد.
آمــــوزش خلبانــــی را با پــــرواز بــــا هواپیماهــــای اف33، 
تــــی41، تــــی37 و تــــی38 با 350 ســــاعت پرواز ســــپری 
می کند. بــــا اتمــــام آموزش خلبانــــی به عنــــوان خلبان 
اف5 در پایگاه هــــای هوایــــی - شــــکاری تاکتیکی و در 
انجام  پــــروازی  گردان های  مختلــــف  مســــؤولیت های 
وظیفه می کند تــــا اینکه چند ماه قبــــل از خاتمه جنگ 
در منطقه شــــلمچه هواپیمایش مورد اصابت پدافند 

دشمن قرار می گیرد و مفقوداالثر می شود.
شــــهید بیک محمــــدی قبــــل از ورود به صحنــــه دفاع 
مقدس مســــؤولیت امنیت پرواز گردان 22 شــــکاری 
پایگاه دوم شــــکاری را به عهده داشــــته و انجام وظیفه 

می کند.
پایگاه دوم شــــکاری قبل از شــــروع جنــــگ تحمیلی به 
واسطه نا آرامی های کردستان همواره در آمادگی به سر 
می برد و پاره ای از مأموریت های شناســــایی و عملیاتی 
به آن واگذار می شــــود و شهید بیک محمدی به عنوان 
مســــؤول امنیت پرواز یگان در آمادگــــی کامل دفاعی 
بسر می برد و با همان آمادگی وارد صحنه دفاع مقدس 

شد.
شهید طی این سال ها دوره های آموزشی را نیز گذراند.

او طــــی دوران خدمات  خــــود مســــؤولیت ها و درجاتی 
داشت که شامل آموزش همافری و طی دوره تخصصی 
وســــائل زمینــــی اف 4 در ایــــران و آمریــــکا، تکنســــین 
تعمیر و نگهداری وسائل پشــــتیبانی زمینی گردان 11، 
، سومی  نگهداری در پایگاه یکم شکاری با درجه همافر
تکنســــین تعمیر و نگهداری وسائل پشتیبانی زمینی 
گردان82، نگهداری در پایگاه هشــــتم شکاری با درجه 
همافر یکمی و منتسب به ستاد نهاجا جهت طی دوره 

خلبانی در ایران و آمریکا می شود.

همچنین افســــر خلبان شــــکاری گــــردان 42، معاون 
عملیاتی پایگاه چهارم شکاری با درجه ستوان دومی، 
معلــــم خلبان شــــکاری گــــردان 21، معــــاون عملیاتی 
پایــــگاه دوم شــــکاری با درجه ســــتوان یکمی، افســــر 
امنیــــت پرواز گردان 22، معــــاون عملیاتی پایگاه دوم 
شــــکاری با درجه ســــتوان یکمی، منتســــب به ستاد 
آمریکا، رئیس  نهاجا جهت طی دوره عالی پــــروازی در 
شــــعبه ارزیابی و یکنواختی معاونــــت عملیاتی پایگاه 
چهــــارم شــــکاری با درجه ســــروانی، رئیــــس آموزش و 
اســــتاندارد گردان41، معاونت عملیاتی پایگاه چهارم 
با درجــــه ســــروانی، رئیس دایــــره عملیــــات معاونت 
ســــروانی،  درجه  با  شــــکاری  چهــــارم  پایگاه  عملیاتــــی 
فرمانــــده گردان 41 و معاونــــت عملیاتی پایگاه چهارم 
شــــکاری با درجه سرگردی از دیگر مســــؤولیت هایی 

است که در دوران خدمت داشت.
این شــــهید در 6 خردادماه ســــال 1367 ساعت 17:30 
از پایــــگاه هوایی دزفول برای بمباران مواضع دشــــمن 
بعثــــی در شــــلمچه بــــه مأموریت اعــــزام می شــــود که 
هواپیمای وی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفته 
و از آن تاریــــخ هیــــچ اطالعــــی از وضعیــــت خلبان بیک 
محمدی به دســــت نیامد و بــــه عنــــوان جاویداالثر در 

فهرست شهدای خلبان قرار گرفت.
ســــرانجام هم زمان با روز والدت حضــــرت امام علی)ع( 
و 7 اسفند سال 1399، سردار ســــرتیپ پاسدار محمد 
باقرزاده، فرمانده کمیته جســــتجوی مفقودین ســــتاد 
کل نیروهــــای مســــلح در مراســــمی که امیر ســــرتیپ 
نصیــــرزاده فرمانده نیــــروی هوایی ارتــــش و تعدادی از 
مســــؤوالن و پیشکســــوتان این نیرو در منزل شهید 
»بیرجنــــد بیــــک محمدی« حضــــور داشــــتند، طی یک 
مکالمــــه تلفنی، خبر کشــــف پیکر مطهر این شــــهید 
ســــرافراز در داخل خاک عــــراق منطقه کانــــال پرورش 

ماهی را به خانواده معظم ایشان، اطالع داد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

تصویب متناسب سازی حقوق شاغالن در کمیسیون تلفیق
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات 
مجلس شورای اسالمی از تصویب متناسب سازی حقوق شاغالن در کمیسیون 

تلفیق خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشته با اشاره به تصویب تبصره 
3 ماده 29 قانون برنامه ششــــم با هدف همسان ســــازی حقــــوق کارکنان دولت 

در کمیســــیون تلفیق اظهار کــــرد: با توجه بــــه اینکه کارمندان غیــــر هیأت علمی 
دانشــــگاه ها، کارمنــــدان زندان ها، معلمــــان، جهادگران و ســــایر کارکنان دورلت 
پیگیــــر همسان ســــازی حقوق و مزایا با ســــایر کارکنان دولت بودنــــد برای تحقق 
درخواست های به حق کارکنان دولت این تبصره از ماده 29 پیگیری و روز گذشته 

به تصویب رسید.

وی گفــــت: با ایــــن مصوبــــه در قانون بودجــــه 1400، بــــرای همه کارکنــــان دولت 
همسان سازی با شیوه ای که پیش بینی شده است، در سال جدید اجرا می شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در تبیین تبصره 3 ماده 29 
قانون برنامه ششــــم گفت: براســــاس این تبصره دولت مکلف است، طی سال 
اول اجرای قانون برنامه ســــازوکار مناســــب در نظام های پرداخت حقوق و مزایای 

بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه در هر 
صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

وی تأکیــــد کرد: با الحاق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششــــم به بند "و" تبصره 2 
بودجه 1400، خواســــته تمام کارمندان باید محقق شــــود بنابراین دولت باید تمام 

تالش خود را برای اجرای این قانون به کار گیرد.



  

کارکنان شهرداری همدان  شرکت تعاونی مسکن 
بنابهتصمیمهیأتمدیرهشــرکتتعاونی،جلســهمجمععمومیفوقالعادهنوبتاولشــرکتتعاونیمذکور،رأسساعت10روزشنبهمورخه99/12/23درمحل
کلیهاعضاء)صاحبانسهام(دعوتمیگردددرتاریخوساعتمقرردرمجمع سالناجتماعاتشهرداریمنطقه3)میدانپروانهها(برگزارمیشود.بدینوسیلهاز
کثریکروزقبلازتاریــخمجمععمومیبه عمومــیفــوقحضــوربهــمرســانیدهویاوکالیخودرابــاتوجهبهماده19آییننامهنحوهتشــکیلمجامععمومــیحدا

کتبًامعرفینمایند. هیأتمدیرهتعاونی
گهی کثریکهفتهپسازانتشارآ کاندیدشدنبرایتصدیسمتهایهیأتتصفیهشرکتتعاونیمیباشند،میبایستحدا کهمتقاضی کسانی کلیه ضمنًااز
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مراحلثبتنام،رسیددریافتنمایند.
دستورات جلسه: 

1-انتخاباعضایهیأتتصفیه
2-طرحوتصویبصورتهایمالیسال

3-تصویببودجهوتعیینخطمشیشرکتتعاونیدرسال
4-تصویبحقوقومزایایهیأتتصفیه

گهی دعوت  مجمع عمومی فوق العاده تاریخ انتشــار: 99/12/11آ

هیأت مدیره شرکت تعاونی

آگهی حصر وراثت

م.الف 328

خانم فاطمه صادقی دارای شناسنامه شماره 5020076899 به شرح دادخواست 
بــه کالســه 112/9900583/ح از این حوزه درخواســت گواهــی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد صادقی به شناســنامه شــماره 
5029501398 در تاریــخ 1399/11/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- فاطمه صادقی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 5020076899 متولد 1374 صادره از فامنین 
دختر متوفی 2- آرزو صادقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 5020052698 
متولــد 1372 صادره از فامنین دختر متوفی 3- طاهر خلیلی فرزند نصرت اله به 
شــماره شناسنامه 8883 متولد 1353 صادره از فامنین همسر متوفی 4- احمد 
صادقی فرزند علی به شــماره شناســنامه 2865 متولد 1314 صادره از فامنین 
پدر متوفی 5- خدیجه باذلی فرزند حســین به شــماره شناسنامه 3739 متولد 
1321 صادره از فامنین مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه 
از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/25

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 139960326004001166 
مورخــه 1399/11/29 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای جواد لروند به شــماره ملی 5840004987 
فرزند عباداهلل متقاضی پرونده کالســه 1399114426004000073 در نود و یک شــعیر مشاع از 
ششــدانگ اعیانی و هفتادوهشت شعیر مشاع از نود و یک شعیر ششدانگ عرصه یک واحد دامداری  
به مساحت 2210/20 مترمربع قسمتی از پالک شماره 25 اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبت ملک 
تویسرکان، روستای کارخانه مالک رسمی که برابر نامه شماره 99/0922018 مورخه 1399/11/19 
اداره اوقاف و امور خیریه تویســرکان مقدار سیزده شعیر مشاع از عرصه اراضی روستای کارخانه وقف 
می باشــد،  تحت بررسی اســت. ضمناً مقدار پنج شعیر مشاع از نودوشش شــعیر ششدانگ روستای 
کارخانه پالک 25 اصلی واقع در بخش پنج تویســرکان ثبت نگردیده است. لذا هیأت رأی به تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود نموده اســت. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامــه قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که 
شــخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشــند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه 
دریافــت نمایند. ضمناً معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی 
دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صــورت متقاضی می تواند 
گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه 
بــه اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 291

نظر به اینکه ماهرخ باالگر و صفیه باالگر با ارائه فرم شــهادت شهود 
مصدق دفترخانه 52 نهاوند هر کدام مالک دوازده ســهم مشــاع از 
96 ســهم پــالک 5020 از 3 اصلی بخش 2 نهاوند ســند مالکیت 
تک برگی صادر و تســلیم مالک گردیده اســت، اظهار نموده به علت 
جابجایی مفقود گردیده   اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است، لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشرح 
فوق؛ یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلی جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 
اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از 

گذشت مدت زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 
م.الف 968

آگهی سند مالکیت المثنی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

احترامــًا بدینوســیله از کلیه ســهامداران یــا نمایندگان قانونــی آنها دعوت 
طــور فوق العــاده شــرکت  بــه  عــادی  می شــود در جلســه مجمــع عمومــی 
مورخــه  روز شــنبه  رأس ســاعت 16  کــه  آب  مهندســین مشــاور هکمتــان 
99/12/23 در محــل دفتــر شــرکت واقع در همدان، ســی متری ســعیدیه، 

مجتمع اداری -  تجاری سعیدیه تشکیل می گردد، شرکت فرمایید.
   دستور جلسه:  

• 1- اســتماع گــزارش هیأت مدیــره و بــازرس قانونــی شــرکت در مــورد 
عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 98/12/29 

• 2- تصویب ترازنامه و عملکرد سال مالی 1398
• 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400

• 4- سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد.

گهیدعوتبهجلسهمجمععمومیعادی آ
بهطورفوقالعاده

شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب )سهامی خاص(

هیأ ت مدیره شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب

دو شنبه    11  اسفند 1399    شماره   4747

3 شهرستان

فرماندار نهاوند:

بانک های نهاوند برای پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی همکاری کنند

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند گفت: بانک های نهاوند اهتمام 
الزم را برای پرداخت 100 درصدی تسهیالت اشتغالزایی داشته باشند.

به گــــزارش هگمتانه، مــــراد ناصری در کارگروه اشــــتغال و ســــرمایه گذاری 

شهرســــتان نهاوند اظهار کرد: با وجــــود تأکیدات صــــورت گرفته مبنی بر 
جذب 100 درصدی تسهیالت اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام)ره( 
و بهزیســــتی تا کنون این مســــاله به طور کامل تحقق نیافته که الزم است 

اهتمام مورد نیاز از سوی بانک های عامل در این زمینه انجام شود.
وی افزود: در ســــال جاری بیش از 17 میلیارد تومان اعتبار اشــــتغالزایی از 
محل بند ب تبصره 16 قانون بودجه کل کشــــور سهمیه شهرستان بوده 
که تا کنون بخش عمده ای از آن با پرداخت تسهیالت به مددجویان تحت 

پوشش بهزیستی و کمیته امداد جذب شده است.
فرمانــــدار نهاوند افزود: با توجه به معرفی طرح های اشــــتغالزایی از ســــوی 
کمیته امداد و بهزیستی به بانک ها، چنانچه نتوانیم این میزان تسهیالت 
را به طور کامل جذب کنیم بخشــــی از آن به اســــتان بازگشت داده خواهد 

شد که این مساله قابل توجیه نیست.
وی افزود: از روســــای دو دستگاه کمیته امداد و بهزیستی شهرستان هم 
انتظار می رود با توجه بــــه زمان محدود باقی مانده تا پایان ســــال پیگیری 

جذب تسهیالت یاد شــــده را به طور جدی در دستور کار قرار داده تا از این 
بابت مسؤولیتی بر دوش آنها باقی نماند.

ناصری در خصوص میزان تحقق ســــهمیه اشــــتغال در این شهرســــتان 
گفت: با توجه به سهم آمار اشتغال شهرستان نهاوند در سامانه رصد که 
2 هزار و 150 نفر بوده تا کنون حدود 2 هزار نفر ثبت سامانه مذکور شده اند 
کــــه بر این اســــاس حدود 95 درصد ســــهمیه محقق شــــده کــــه از تالش 

دستگاه ها در این زمینه سپاسگزارم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:

تصفیه خانه آب شرب مالیر هفته جاری افتتاح می شود
شــــرب  آب  خانه  تصفیه  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 

مالیر هفته جاری افتتاح می شود.
آب  منطقه ای  به گزارش هگمتانه، مدیرعامل شرکت 
اســــتان همدان گفت: تصفیه خانه آب شــــرب شــــهر 
مالیــــر در هفتــــه جــــاری بــــا حضــــور مهنــــدس جانباز 
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور افتتاح خواهد شد و قرار است بخش 
زیــــادی از آب مورد نیاز این شــــهر از طریق ســــد کالن 

تأمین شود.
منصور ســــتوده با بیان اینکه اکنون آبرسانی به مالیر 
بــــا 27 حلقه چاه انجام می شــــود اظهار کــــرد: برای افق 
 ، 1415 و بــــرای جمعیــــت حدود 330 هــــزار نفری مالیر
نیاز آبی 30 میلیون مترمکعب پیش بینی و قرار شــــد 
12 میلیــــون مترمکعب آب آشــــامیدنی از طریق ســــد 

آبرسانی تأمین شود. کالن و خط 
وی اظهار کرد: ســــد کالن مالیر با مساحت حوزه آبریز 
384 کیلومترمربــــع و طــــول دریاچــــه 490 متر با حجم 

مخزن 45 میلیون مترمکعب ساخته شد است.
آب  منطقه ای اســــتان همدان با  مدیرعامل شــــرکت 
بیان اینکه هم اینک بیــــش از 41 میلیون مترمکعب 
آب پشــــت این سد قرار دارد اضافه کرد: 758 میلیارد 
ریال برای ساخت وتکمیل این سد هزینه شده است 

و قرار است 22 میلیون مترمکعب آب را تنظیم کند.
ســــتوده ادامه داد: این 22 میلیون مترمکعب شامل 
آشــــامیدنی مورد نیاز شهر  آب  12 میلیون مترمکعب 
مترمکعب  میلیون  نیم   ، مســــیر روســــتاهای  و  مالیر 
آب مورد نیاز شــــهرک صنعتی ســــهند، چهار میلیون 

مترمکعــــب حق آبه کشــــاورزی پایین دســــت و 5.5 
آبه محیط زیست است. میلیون مترمکعب حق 

وی گفــــت: تصفیه خانه آب شــــرب در پایین دســــت 
ســــد کالن مالیر با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه ســــاخته 
شده است که به طور متوسط 380 لیتر در ثانیه را هم 

اینک می تواند برای شهر مالیر تصفیه و تأمین کند.
مدیرعامل آب  منطقه ای اســــتان همــــدان ادامه داد: 
حــــدود 265 لیتــــر از 380 لیتــــر در ثانیه بــــرای مخزن 
پیش بینی شده پشت ســــپاه است که 80 درصد آب 
آشامیدنی مورد نیاز شهر مالیر را تأمین می کند و 115 

لیتر آن نیز برای مخزن »پیر ویالن« است.
ســــتوده بیان کرد: ســــاخت تصفیه خانــــه آب مالیر با 
قیمت اولیه 40 میلیارد ریال توســــط بخش خصوصی 
و به روش BOT در دســــتور کار قرار گرفت اما این طرح 

با هزینه کرد 2 هزار میلیارد ریال اجرا شده است.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، 
ســــتوده اظهار کرد: 12 میلیون مترمکعب از آب مورد 
نیاز شــــهر با اجرای 38 کیلومتر خط آبرســــانی از ســــد 

کالن به شهر مالیر منتقل می شود.

سبقت غیرمجاز موجب مرگ ۲ سرنشین خودرو 
در گردنه حیران همدان شد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیس راه اســــتان 
همدان گفت: سبقت غیرمجاز و برخورد رخ به رخ سواری 
پرایــــد با کامیون در مســــیر فرعی گردنه »حیران« شــــهر 

قهاوند منجر به مرگ 2 سرنشین خودرو سواری شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیزی روز یکشنبه 
اظهار کرد: راننده یک دستگاه ســــواری پراید در مسیر 
آبــــاد قهاوند بی توجه  گردنه حیران در نزدیکی طاعون 
به خودروی مقابل به یکباره اقدام به ســــبقت غیرمجاز 
کرده که این حرکت منجر به برخورد با کامیون بنز 10 تن 

حامل بار مواد معدنی در مسیر مقابل می شود.
به گفته وی، راننده کامیون، با هدایت خودرو به سمت 
چپ جاده درصدد پیشــــگیری از بروز این سانحه بوده 
امــــا به رغم آن با ســــواری پرایــــد برخورد و 2 سرنشــــین 

سواری جان خود را از دست می دهند.
رئیس پلیــــس راه اســــتان همدان یکی از مشــــکالت 
کاربــــران جــــاده را نداشــــتن صبــــر و حوصلــــه در حین 
رانندگی دانســــت و گفت: خطوط ممتد ســــر پیچ ها و 
مکان هایــــی که دیــــد راننده محدود اســــت برای حفظ 

جان افراد در ســــطح جاده کشــــیده شــــده اما بیشــــتر 
راننــــدگان بی توجه بــــه این موضوع اقدام به ســــبقت 

غیرمجاز می کنند.
ســــرهنگ عزیزی اظهار کرد: ســــبقت گرفتن از خودرو 
تنها تغییر جهت فرمان وســــیله نقلیه نیســــت بلکه 
باید در این هنگام به دقت مسیر مقابل و خودروهای 
عبــــوری را مد نظر قــــرار داده و حتــــی در مکان هایی که 

سبقت آزاد است نیز باید با احتیاط سبقت گرفت.
رئیــــس پلیبس راه اســــتان همدان اظهار کــــرد: گردنه 
حیران در محدوده روستای طاعون آباد از توابع قهاوند 
از جاده هــــای فرعی بــــا 6 متر عرض اســــت در حالی که 
طبق اســــتاندارد عرض یک جاده باید دست کم هفت 
متر و نیم باشد. وی ادامه داد: پیش از این خودروهای 
عبــــوری از تهــــران به ســــمت شهرســــتان های جنوبی 
، نهاوند و تویسرکان از اراک تردد  همدان شــــامل مالیر
می کردند اما به دنبال راه اندازی اتوبان همدان - ساوه 
و کاهش زمان تردد، اســــتقبال از این مســــیر توســــط 

ساکنان جنوبی این استان بیشتر شده است.

گمانه زنی ها درباره تعطیلی 
بیمارستان ولی عصر)عج( تویسرکان

)عج( خدمات دهی خود را تعطیل نمی کند نماینده تویسرکان در مجلس: بیمارستان ولی عصر
)عج( به بیمارستان شهید سلیمانی انتقال می یابد مدیر شبکه بهداشت تویسرکان: تعدادی از بخش های تخصصی بیمارستان ولی عصر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: در حالــــی که اعالم شــــد 
قدیمی  بیمارستان  عنوان  به  )عج(  عصر ولی  بیمارستان 
تویســــرکان تعطیل نمی شــــود، اما مردم این شهرستان 
پس از بهره برداری از بیمارســــتان جدید شهید سلیمانی 

نگران تعطیلی بیمارستان قدیمی شهر خود بودند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در ســــال های گذشــــته و اخیــــر 
گسترش کمی و کیفی زیر ســــاخت های حوزه بهداشت 
و درمان یکــــی مهمترین دغدغه های مردم تویســــرکان 
بوده و اکنون با بهره برداری از بیمارســــتان جدید شهید 
سلیمانی که در 23 بهمن ماه امسال انجام گرفت، مردم 
این شهرســــتان نگران تعطیلی بیمارستان قدیمی شهر 

)عج( هستند. یعنی بیمارستان ولی عصر
بخش زیادی از مردم تویســــرکان معتقدنــــد که تعطیلی 
)عج( به عنوان اولین بیمارستان  بیمارســــتان ولی عصر
شهرســــتان تویســــرکان که ســــال ها به عنوان تنها مرکز 
خدمات دهــــی درمانی شــــبانه روزی فعالیت می کرده در 
رونــــد خدمات دهی درمانی به مردم شهرســــتان اختالل 

می کند. ایجاد 
کید کرده  نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلس امــــا تأ
که مراحل قانونی بــــرای ادامه فعالیت بیمارســــتان ولی 
)عج( طی شده و ادامه به کار این بیمارستان با اخذ  عصر

مجوز از مسیرهای قانونی تضمین شده است.

با ایــــن حال اما برخی نگرانــــی و دغدغه های مردمی پس 
از بهره برداری از بیمارســــتان شهید سلیمانی تویسرکان 
درمانــــی  تجهیــــزات  و  درمــــان  کادر  انتقــــال  بــــر  مبنــــی 
)عج( به بیمارســــتان تــــازه افتتاح  بیمارســــتان ولی عصر
)عــــج( این روزها  شــــده و تعطیلی بیمارســــتان ولی عصر

دوباره اوج گرفته و به نقل محافل تبدیل شده است.
تعطیلــــی بیمارســــتان قدیمــــی تویســــرکان در حقیقت 
مــــردم  از  گســــترده ای  بخــــش  محرومیــــت  موجــــب 
تویسرکان از دریافت خدمات به هنگام درمانی به دلیل 
دوری راه، ایجــــاد تراکــــم بــــاالی جمعیتی در بیمارســــتان 
شهید ســــلیمانی در ایام مختلف سال و نامتوازن بودن 
ارائه خدمات درمانی به دلیــــل بافت جغرافیایی خاص و 

پراکندگی جمعیت در شهرستان تویسرکان می شود.
اکنون مطالبه و درخواســــت به حق مردم تویســــرکان از 
مسووالن خود، تداوم خدمات دهی درمانی بیمارستان 
)عــــج( با برخــــورداری از تجهیــــزات، بخش ها و  ولی عصر

نیروهای کاری کافی و گسترده است.
نماینــــده مردم تویســــرکان در مجلس در ایــــن رابطه در 
کالن وزارت  کــــرد: در تصمیمــــات  گفت وگویــــی اظهــــار 
بهداشــــت مقرر شــــده بود کــــه پــــس از بهره بــــرداری از 
بیمارســــتان 154 تختخوابی شهید ســــلیمانی به فراخور 
ولــــی  بیمارســــتان  تویســــرکان،  شهرســــتان  جمعیــــت 

)عــــج( این شهرســــتان تعطیل و همــــه تجهیزات و  عصر
کادر درمانی آن به بیمارســــتان شــــهید سلیمانی منتقل 

شوند.
محمد مهــــدی مفتح بیان کرد: این تصمیم عماًل موجب 
مســــیر  در  زیــــادی  محدودیت هــــای  و  مشــــقت  ایجــــاد 
اســــتفاده بخشــــی قابل توجهــــی از مردم تویســــرکان از 
خدمــــات رســــانی درمانی به هنــــگام می شــــد و بنابراین 
از ماه هــــا پیش تالش بــــرای جلوگیــــری از تعطیلی کامل 

)عج( آغاز شد. بیمارستان ولی عصر
کیــــد بر اینکــــه بــــا پیگیری های مســــتمر و اخذ  وی بــــا تأ
)عــــج(  مجوزهــــای قانونــــی الزم، بیمارســــتان ولــــی عصر
نمی کنــــد  تعطیــــل  را  خــــود  خدمات دهــــی  تویســــرکان 
افزود: بــــه دنبال اســــتفاده به جــــا و درســــت از ظرفیت 
)عج( و گســــترش  خدمات دهــــی بیمارســــتان ولی عصر
خدمات دهی درمانی در سطح شهرستان هستیم و این 

امر تا کنون محقق شده است.
کید کرد: آزمون استخدامی برای تأمین نیروهای  مفتح تأ
درمانی بیمارســــتان شــــهید سلیمانی تویســــرکان برگزار 
شده و با تصویب طرح در اولویت قرار دادن بومی گزینی 
در مجلس ســــعی کردیم تا تعداد بیشــــتری از نیروهای 
حوزه بهداشــــت و درمان بومی تویســــرکان جذب کار در 

شوند. سلیمانی  شهید  بیمارستان 

وی تصریح کــــرد: تمام تــــالش ما افزایش ســــطح کمی و 
کیفی زیر ســــاخت های درمانی در شهرستان تویسرکان 
و رفع معضالت این بخش اســــت و از تمام ظرفیت های 
موجــــود بــــرای تحقــــق این هــــدف مطلــــوب اســــتفاده 

می کنیم.
نماینــــده مــــردم تویســــرکان در خانه ملت متذکر شــــد: 
بیمارســــتان 154 تختخوابی و تازه افتتاح شــــده شــــهید 
پزشــــکی  و  درمانــــی  متنــــوع  بخش هــــای  از  ســــلیمانی 
برخــــوردار اســــت و برای ســــاخت و تمکیــــل آن اعتباری 

افزون بر 317 میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان تویســــرکان نیز گفت: 
)عــــج( از ظرفیــــت خوبــــی بــــرای  بیمارســــتان ولــــی عصر
اســــتفاده بهینــــه در تأمیــــن نیازهای حوزه بهداشــــت و 
درمان تویســــرکان برخوردار است و تعطیلی کامل آن به 

نفع مردم نیست.
دکتــــر ابراهیم طــــواف زاده اظهار کــــرد: عماًل بــــا ادامه به 

)عج( می تــــوان امیدوار بود که  کار بیمارســــتان ولی عصر
خدمات دهی درمانی به هنگام به مردم ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته به دلیل کمبود 
زیــــر ســــاخت های الزم درمانی و پزشــــکی بخــــش زیادی 
از مردم شهرســــتان تویســــرکان به ناچار بــــرای درمان به 
شــــهرهای دیگر مراجعه می کردند تأکیــــد کرد: همچنین 
)عج( که بخش هایی از آن در  فضای بیمارستان ولی عصر
قالب طرح تحول نظام ســــالمت بهسازی و حتی نوسازی 
شــــده می تواند یک پشــــتوانه قابــــل اتکا بــــرای مدیریت 

بحران هایی مانند شیوع کرونا باشد.
به نقــــل از تســــنیم، طــــواف زاده بیــــان کرد: بر اســــاس 
اظهــــارات نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلــــس قرار 
)عج( تویســــرکان به طور  نیســــت بیمارســــتان ولی عصر
کامــــل تعطیل شــــود هــــر چنــــد تعــــدادی از بخش های 
تخصصــــی آن به بیمارســــتان تازه افتتاح شــــده شــــهید 

می یابد. انتقال  سلیمانی 

توزیع بیش از 1۸ هزار تن نهاده های دامی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر اداره جهاد کشــــاورزی 
مالیــــر گفت: 18 هــــزار و 500 تن نهاده های دامی امســــال 
بین دامداران و مرغداری های این شهرســــتان توزیع شد 
که شــــامل ذرت دامی، جو، کنجاله سویا، ذرت علوفه ای و 

سبوس است.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی میرباقــــری اظهار کرد: در این 
راســــتا ســــه هزار و 539 تن ذرت دامی، 2 هــــزار و 550 تن 
جــــو، یک هزار و 854 تن کنجاله ســــویا، پنج هزار و 400 تن 

ذرت علوفــــه ای و پنج هزار و 130 تن ســــبوس برای تأمین 
نهاده های مورد نیاز دامداران و مرغداری های شهرستان 

توزیع شد.
وی با اشــــاره بــــه وجود 81 هــــزار و 16 رأس دام ســــنگین و 
بیش از 380 هزار دام ســــبک در مالیر افزود: ســــاالنه پنج 
هزار و 431 تن گوشــــت قرمــــز در این شهرســــتان تولید 

می شود که از این نظر جایگاه خوبی در استان دارد.
مدیــــر اداره جهاد کشــــاورزی مالیر ادامه داد: امســــال در 

راســــتای هویت دار کردن دام های موجود در شهرستان، 
35 هزار و 345 رأس دام سبک و هفت هزار و 575 رأس 
دام ســــنگین پالک کوبی شدند و توســــط شرکت تعاونی 

دامداران این عملیات همچنان در حال انجام است.
میرباقری بیان کرد: همچنین از 62 واحد مرغداری صنعتی 
با ظرفیت 857 هزار و 800 قطعه ماهی، ساالنه هفت هزار 

و 20 تن گوشت سفید در این شهرستان تولید می شود.
وی گفت: امســــال یک میلیون و 791 هــــزار و 951 قطعه 

جوجه ریزی در واحدهای مرغداری این شهرســــتان انجام 
شد که تاکنون از مرغداری های فعال تخمگذار سه هزار و 

200 تن تخم مرغ تولید و به بازار عرضه شده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر یادآور شد: از 50 واحد گاو 
شیری فعال در این شهرستان، ساالنه حدود 85 هزار تن 

شیرخام تولید می شود.
میرباقری با اشــــاره به در دســــت اجرا بودن گاوداری 6 هزار 
گفت: حدود  رأسی توسط شرکت ســــرمایه گذاری شستا 

35 درصد از دام شــــیری استان متعلق به این شهرستان 
اســــت که با اجرای این طرح، رتبه دامپروری مالیر به بیش 

از 60 درصد خواهد رسید.
به نقل از ایرنــــا، در حال حاضر 14 واحد صنایع تبدیلی دام، 
طیور و شــــیالت در شهرســــتان مالیر فعال اســــت که با 
توجــــه به فعالیت 55 واحد در اســــتان همدان، حدود 26 
درصد از صنایع تبدیلی این استان در این بخش را به خود 

اختصاص داده است.

رشته پرستاری به اسدآباد 
برگشت

موافقت با راه اندازی 3 رشته

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس دانشکده علوم 
پزشــــکی اســــدآباد گفت: توانســــتیم ضمــــن تأیید 
هیأت بورد وزارت بهداشــــت، رشته پرســــتاری را به 
دانشــــکده برگردانیم و تابســــتان ســــال آینده این 
آزمون سراســــری گنجانده خواهد  رشته در دفترچه 

شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ایــــرج صالحــــی اســــتقالل 
دانشکده علوم پزشــــکی اسدآباد را فرصت خواند و 
اظهار کرد: مردم باید منافع این اســــتقالل را در حوزه 

بهداشت و درمان لمس کنند.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه کمتــــر از 6 ماه اســــت که 
مســــوولیت دانشــــکده را برعهده گرفتــــم و در این 
مدت ســــعی کردیــــم اقداماتی با کمــــک و همراهی 
معاونیــــن، مدیــــران و کادر بهداشــــت و درمــــان به 
ویژه در حوزه نظارت بر کرونا داشــــته باشــــیم گفت: 
خداوند را شــــاکریم امروز وضعیت قابــــل قبولی در 

کنترل کووید-19 در شهرستان به دست آوردیم.
رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد به ورود 
رشــــته های جدید بــــه این دانشــــکده اشــــاره کرد و 
گفــــت: با تــــالش همــــکاران و پیگیری های بســــیار 
توانستیم ضمن تأیید هیأت بورد وزارت بهداشت، 
رشته پرستاری را به دانشکده برگردانیم و تابستان 
ســــال آینده این رشــــته در دفترچه آزمون سراسری 

گنجانده خواهد شد.
وی خاطرنشــــان کرد: موافقت کالن منطقه 3 مبنی 
بر راه اندازی ســــه رشته کارشناسی مامایی، مدیریت 
خدمات بهداشــــتی و درمانــــی و کتابــــداری و اطالع 
رسانی پزشکی و کارشناسی ارشد پرستاری گرایش 
داخلــــی- جراحــــی در هشــــت ســــال آینــــده از دیگر 

اقدامات حوزه آموزشی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به پیشــــرفت قابل توجه پروژه 
دانشــــکده پرســــتاری در پنج ماه اخیر افزود: با اخذ 
ردیف بودجه ای در ســــال آتی این پروژه پیشــــرفت 

قابل قبولی خواهد داشت.
صالحی به پروژه پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی 
روستای پیرملو اشــــاره  کرد و گفت: خاکبرداری این 

پروژه هفته گذشته آغاز شد.
وی بــــا اشــــاره بــــه ارتقای تخــــت بخش آی ســــی یو 
بیمارســــتان قائم)عــــج( افــــزود: مناقصه نوســــازی 
بخش مراقبت های ویژه نســــبت بــــه ارتقای تخت 

این بخش از 4 به 14 تخت برگزار شد.
رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد با بیان 
اینکه اســــتقالل ســــهم دارویی شهرستان اسدآباد 
که موجــــب کاهش تردد غیر ضرور به مرکز اســــتان 
شــــده اســــت افزود: فرآیند مــــاده 23 بیمارســــتان 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( تکمیل شــــده و اقدامات 
و مکاتبات الزم برای اخــــذ ردیف بودجه ای برای این 

پروژه به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

کالهبرداری میلیونی 
در همدان با شگرد 

جذب بازیگر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس پلیس فضای 
تولید و تبــــادل اطالعــــات انتظامی اســــتان همدان 
گفت: فردی که با شگرد تســــت بازیگری، جمع آوری 
کمک برای نیازمندان و اعطای وام بدون ضامن اقدام 
به کالهبرداری 700 میلیون ریالی کرده بود شناسایی 

و دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فیروز سرخوش نهاد 
روز یکشــــنبه اظهار کــــرد: دختر جوانی بــــا مراجعه به 
پلیس فتا از کالهبــــرداری 20 میلیون ریالــــی از وی در 

شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.
وی بیــــان کــــرد: مالباختــــه در توضیــــح چگونگی این 
کالهبرداری توضیح داد که چندی پیش با فردی که در 
گهی تست بازیگری می کرد، آشنا  کانال تلگرامی تبلیغ آ

شد و با وی از این طریق پیام هایی را رد و بدل کرد.
رئیس پلیس فتا اســــتان همدان اضافه کرد: متهم 
برای فریب دختر جوان از ارتباط با چهره ها و بازیگران 
مشــــهور ســــینما و تلویزیون خبر می دهــــد و اینکه 
می توانــــد وی را برای بــــازی در فیلمی در حــــال تولید 

معرفی کند.
سرهنگ سرخوش نهاد ادامه داد: متهم از این طریق 
20 میلیون ریــــال از مالباخته دریافت کــــرده و پس از 
آن بــــه تماس هــــا و پیام های این دختر جوان پاســــخ 
نمی دهــــد بنابراین با شــــکایت مالباختــــه پرونده در 

پلیس فتا به جریان افتاد.
وی اظهــــار کرد: بــــه دنبال یکســــری کارهــــای فنی و 
تحقیقات صورت گرفته فرد کالهبردار شناســــایی و 
با دســــتور مقام قضایی دستگیر و به مقر پلیس فتا 

منتقل شد.
رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: پس از بررسی 
تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای متهم مشخص شد 
این پسر 23 ساله عالوه بر کالهبرداری با شیوه تست 
بازیگــــری از دیگر روش ها نظیر کمــــک به نیازمندان، 
کمک به خرید ویلچر بــــرای خانواده های بی بضاعت 
و پرداخت تسهیالت بدون ضامن، 700 میلیون ریال 

کالهبرداری کرده است.

خبــر



یق مزایده کتبی    شــهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نســبت به فروش  دو  قطعه زمین مســکونی از پالک ثبتی 10/8195 از طر
بفروش برساند. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

نوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرستوضیحات

1

مســکونی  زمیــن 
قطعه شــماره 9 معبر 
موقعیــت  18متــری 

شمالی

256/95146/461/500/00010/000/000/000
بر زمین 11/59متر و 
شرقًا 21/67 و غربًا 

22/92  می باشد.

استادان خیابان 
میالد 18متری 

کوهسار

2

زمین مســکونی قطعه 
معبــر   10 شــماره 
موقعیــت  18متــری 

شمالی

256/92141/306/000/00010/000/000/000
بر زمین 11متر و 

شرقًا 22/92 و غربًا 
24/14  می باشد 

استادان خیابان 
میالد 18متری 

کوهسار

شرایط شرکت در مزایده:  
 1- متقاضیان می بایست مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/12/20  تحویل دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا 

نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء 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 نسبت به واریز 40% وجه پیشــنهادی اقدام و 60% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف است 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- انتقال سند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ میگردد  و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شهرداری  جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ) 60% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 
ضمنا سند به نام برنده مزایده و یا هرشــخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت و 

شهرداری متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انتقال سند بنام خریدار اقدام نماید.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/12/23 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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قدردانی از نابغه خردسال 
قرآنی روشندل استان همدان 

در شورا 

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: ابراهیم مولوی، نایب 
رئیس شورای شهر همدان در در هشتادوهفتمین 
، نابغه خردســــال  صحن شــــورا از زهرا زمانــــی وفادار

قرآنی روشندل استان همدان قدردانی کرد.
به گزارش هگمتانه، لوح و هدیه اهدایی توسط مریم 
روانبخش رئیس کمیســــیون حقوقی و رســــیدگی 
به شــــکایات مردمی شــــورای شــــهر همدان و فرزند 

شهید روانبخش به این روشندل تقدیم شد.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان، این حافظ کل قرآن کریم ١٢ ســــاله که دارای 
رتبه هــــای برتر ملی بوده، به نشــــانی دقیق آیات هم 
مسلط اســــت که شایســــته اهتمام ویژه مسؤوالن 

امر برای حمایت از وی خواهد بود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان:

راه اندازی خزانه داری کل 
نخستین گام برای تحقق 

عدالت اجتماعی

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مالی و اقتصادی 
شــــهردار همدان از راه اندازی خزانه داری کل خبر داد 
و گفت: این امر نخســــتین گام بــــرای تحقق عدالت 

اجتماعی است.
به گزارش هگمتانه، رضا ابرارخرم روز شــــنبه در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیان اینکه 
شــــهرداری همدان در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و 
مطالبات شهرداری رتبه باالیی در کشور دارد؛ گفت: 
با توجه به شــــرایط نامناســــب اقتصادی و پیشــــامد 
بحران کرونا، تحقق 90 درصدی بودجه سال 1399 در 
بررسی شش دوازدهم بودجه شهرداری، آورده خوبی 
محسوب می  شود که این نتیجه در 10 سال گذشته 

بی نظیر است.
ابرارخرم با تأکیــــد بر اینکه 90 درصــــد منابع درآمدی 
افــــزود:  می شــــود؛  تأمیــــن  مــــردم  جیــــب  از  شــــهر 
گرفته  صــــورت  اعتمادســــازی  ضمن  خوشــــبختانه 
شــــاهد همراهی مردم با شــــهرداری هســــتیم؛ البته 
ســــهم ارزش افزوده پیش بینی شــــده به طور کامل 

محقق نشده است.
وی؛ شــــهرداری را در نگاه خدماتی، خدمات رســــان 
حرفــــه ای برشــــمرد و اظهار کــــرد: شــــهرداری، بنگاه 
ارزش گذاری  زیرا  می شــــود،  محسوب  نیز  اقتصادی 
به شــــهر را به دنبال دارد که باید بــــه صورت عادالنه 

پیش رود.
ابرارخرم معتقد است: اصل بر این است که امکانات 
پایین شــــهر را افزایــــش دهیم تا هــــم تحقق عدالت 
اجتماعی صورت بگیرد و هم آرامش در شــــهر برقرار 

شود.
معاون مالی و اقتصادی شــــهردار همدان همچنین 
اظهار کرد: البته در حال حاضر امکانات شــــهرداری به 
گونه ای تقسیم می شود که عدالت اجتماعی رعایت 
شــــود؛ به طور مثال پارک های 102 هکتــــاری والیت و 
250 هکتاری اکباتــــان با منابع درآمــــدی مناطق یک 
و دو شــــهرداری در مناطــــق محــــروم و خــــارج از حریم 
قانونی شهر انجام می شود که مقدمه برقراری عدالت 

اجتماعی است.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان، ابرارخرم با تأکید بر اینکه عدالت با گفتمان 
حل نمی شــــود؛ بلکه با روش حل می شــــود؛ عنوان 
کرد: بهترین روش موجود، راه اندازی خزانه داری کل 
است که نخســــتین گام در راســــتای تحقق عدالت 
اجتماعی محسوب  می  شــــود و این مهم از خانواده 

شهرداری همدان آغاز خواهد شد.

خبـــر

ح مسائل بودجه ای، عمرانی  طر
و فرهنگی اعضای شورا

آیت اهلل شعبانی با 
هگمتانه، گروه خبر همدان: روز شــــنبه برخــــی از اعضای 
شــــورای اســــالمی شــــهر با نماینده ولی فقیه در اســــتان 
آیــــت ا... شــــعبانی را در جریان  همــــدان دیــــدار کردنــــد و 
دغدغه های بودجه ای، عمرانی و فرهنگی خود قرار دادند.

 بادامی نجات: عــــوارض پروانه 35 درصد از مناطق  �
شهری همدان، رایگان است

به گــــزارش هگمتانه، رئیــــس کمیســــیون برنامه ، بودجه 
و مالی شــــورای شــــهر همدان روز شــــنبه در دیدار جمعی 
از اعضای شــــورای شــــهر با امــــام جمعه همــــدان با تأکید 
بــــر بهره گیری از مشــــورت بــــرای اداره و مدیریت شــــهر و 
برنامه ریزی بودجه 1400، گفت: با توجه به تدوین و بررسی 
الیحه پیشــــنهادی بودجه و تعرفه عوارض محلی در طول 
ســــال، درصد باالیی از درآمد شــــهرداری در حــــوزه تعرفه 
عوارض محلی تعریف می  شود که بر اساس آن نسبت به 

دریافت عوارض و بهای خدمات اقدام می  شود.
حمید بادامی نجات با اشاره به مصوبه شورای پنجم مبنی 
بــــر رایگان کــــردن عوارض پروانــــه ســــاختمانی در مناطق 
کمتربرخوردار شــــهر به منظور تشــــویق به ساخت وســــاز 
؛ افزود: عوارض پروانه ســــاختمانی حدود 35 درصد  مجاز
از مناطق شــــهری همــــدان تا 2.5 طبقه رایگان محاســــبه 
می  شــــود که این مصوبه از ســــال آینــــده قابلیت اجرایی 
 ، دارد، زیــــرا در این صورت ضمن ساخت وســــازهای مجاز
حداقل ضوابط شهرســــازی هم رعایت می  شود؛ البته این 
طرح هم با موانع بسیاری همراه بوده که خارج از اختیارات 
شوراست و اســــتانداری و راه وشهرسازی اســــتان باید به 

صورت هدفمند در این حوزه ورود پیدا کنند.
وی تأکید کرد: 35 درصد مناطق شهری همدان، عوارض 
ســــاختمانی رایگان دریافت می کنند تــــا به عدالت مدنظر 
مقام معظم رهبری برســــیم که خوشــــبختانه تالش برای 
حرکت در این مسیر هر ســــال با سرعت بیشتری پیش 

می رود.
بادامی نجات با اشاره به اینکه پیش از اینها معافیت هایی 
برای اقشار آســــیب پذیر از جمله مددجویان کمیته امداد 
امام)ره(، بهزیستی و خیریه  های معتبر در نظر گرفته شده 
 ، بود؛ عنوان کرد: امســــال نیــــز تمام خیریه هــــای مجوزدار
پروانه رایگان و عوارض نوسازی برای یکی از امالک خود را 

دریافت خواهند کرد.
به گفته وی؛ بــــا توجه به مباحث میــــراث فرهنگی، بر این 
نظر هســــتیم تا بخشی از مشکالت ساکنان بافت مرکزی 
شــــهر برطرف شــــود، همچنین پیش بینــــی تخفیف های 
ویژه بــــرای مالکان ورودی های شــــهرها به ویژه در مناطق 
توانمندسازی به منظور آزادسازی امالک آنان در نظر گرفته 

شده است.
بادامی نجــــات بــــا تأکیــــد بــــر توجــــه به حــــوزه فنــــاوری و 
دانش بنیــــان در تعرفه عوارض محلی شــــهرداری، گفت: 
این مجموعه های علمی از پرداخت تمامی عوارض معاف 

می شوند که در نوع خود، بی نظیر است.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان در ادامه با بیان اینکه سیاست های شورای پنجم 
 
ً
بر مبنای توســــعه متوازن در شــــهر همدان بوده که قطعا

ایراداتی نیز در اجرای آن وارد است؛ گفت: ساختار بودجه 
منطقه بندی است؛ اما به دنبال رفع آن هستیم.

، سخت بوده  بادامی نجات معتقد است: تغییر ســــاختار
و نیازمنــــد همراهی تمامی تشــــکیالت و بدنه شــــهرداری 
اســــت که در این راستا، از سال گذشــــته قدم های مثبتی 
 تبعــــات خواهد داشــــت کــــه با کار 

ً
برداشــــته ایم و قطعــــا

کارشناسی، پیش خواهد رفت.
وی؛ راه اندازی خزانه داری کل را یکی از اصول رها شــــدن از 
ساختار منطقه بندی شــــهرداری همدان برشمرد و گفت: 
در این صورت، منابع شــــهر بر اســــاس اولویت های شهر 

همدان تقسیم می  شود.
رئیس کمیســــیون برنامه ، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان با تأکید بر اینکه نگاه شــــهرداری و شورا به مناطق 
توانمندسازی است؛ اظهار کرد: در دور پنجم رضایتمندی 
و حجم کار در این مناطق بسیار قابل توجه است؛ هرچند 
تبعیض هایی هم در نوع اقدامات، وجود داشته، اما نیت 

بر این است که اختالف طبقاتی را به حداقل ها برسانیم.
بادامی نجات با اشاره به افزایش 4 برابری بودجه شهرداری 
همدان از سال 96 که 400 میلیارد تومان بوده و امسال به 
هزار و 600 میلیون تومان رســــیده است؛ عنوان کرد: این 
افزایش نسبت به کالنشهرها، بی نظیر است که نشان از 

خطر پذیری شهرداری همدان دارد.
 حق عوارض ارزش افزوده شــــهر همدان شــــفاف  �

نیست
وی همچنین با اشــــاره به اینکه ســــهم شهرداری همدان 
از مالیات ارزش افزوده از ســــال 96 تاکنون تغییری نکرده 
و تنها 60 میلیارد تومان پیش بینی شــــده اســــت، گفت: 
این مهم جای ابهام دارد و باید شــــفاف شود؛ زیرا اجحاف 
در حق شــــهروندان همدان اســــت و متأسفانه مشخص 
نیســــت چرا این ســــهم طی ســــال های گذشــــته با وجود 
افزایش درآمدهــــای مالیاتی، افزایش پیدا نکرده و صحیح 
نیست عوارض شهر همدان در خارج از شهر هزینه شود.

بادامی نجــــات با بیــــان اینکه بســــیاری از درآمدهای پایدار 
شــــهر از جمله عوارض راهنمایی ورانندگی، ماده 23 و 15، 
تخفیف و جرایم، به شــــهر همدان پرداخت نمی شــــود که 
ضعف بودجه ماســــت؛ گفت: شــــهرداری همدان تالش 
کرده در حوزه تفکیکی ها و درآمد امالک، قیمت مســــکن 
را کنترل کنــــد؛ از این رو بخشــــی از درآمدهای شــــهرداری 
همدان در ســــال 1400 بر مبنای فــــروش و تفکیک امالک 

است.
رئیس کمیســــیون برنامه،  بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان اعالم کــــرد: در عمده پروژه های ســــال 1400، هیچ 
منطقــــه ای وجود نــــدارد که پروژه تعریف نشــــده داشــــته 
باشــــد؛ البته متأســــفانه در بخش هایی از شــــهر از جمله 

کوی های گلستان و فردوس مباحث قانونی وجود دارد.
بادامی نجات با بیان اینکه طی سال های گذشته ضرورت 
ایجــــاد شــــهرداری الکترونیک قوت گرفته اســــت؛ گفت: 
بــــه زودی نرم افزار جدید در شــــهرداری همــــدان رونمایی 
می شود که مردم می  توانند وضعیت امالک خود را در این 

نرم  افزار مشاهده کنند.

وی در پایــــان از افزایش 30 درصدی عوارض محلی ســــال 
1400 شــــهرداری همــــدان خبــــر داد و گفت: بــــرای تأمین 
، روند افزایشی بیش از متعارف عوارض  هزینه های شــــهر
متعلــــق بــــه مالکانــــی اســــت ک بیــــش از ضوابــــط طرح 
تفصیلی بنا دارند و ساخت و ســــاز داشته اند و یا مشمول 

کمیسیون ماده 5 و تغییر کاربری شده اند.
 گــــردان: تمرکز شــــورای پنجم برای توزیــــع متوازن  �

امکانات در شهر
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
نیز ضمــــن قدردانی از نماینده ولی فقیه در اســــتان مبنی 
بــــر پیگیری بــــرای تحقق عدالــــت اجتماعی در اســــتان و 
همچنیــــن توجه ویــــژه به جوانــــان که در راســــتای تحقق 
گام دوم انقالب اســــت؛ گفــــت: تمامــــی برنامه ریزی های 
مجموعه شــــورای شهر و شــــهرداری بر محور بهره گیری از 
منویات رهبر انقالب برای کسب رضایتمندی عمومی در 

شهر است.
کامــــران گــــردان با بیــــان اینکه شــــورای پنجــــم، اقدامات 
مناســــبی با محوریــــت توزیع متــــوازن امکانات در شــــهر 
کار قــــرار داده  و تحقــــق عدالــــت اجتماعــــی در دســــتور 
اســــت؛ افزود: این مهــــم اقدامات به مــــرور از دوره چهارم 
شــــورای شــــهر آغاز شــــد و از شــــورای پنجــــم به ویــــژه در 
مناطق توانمندســــازی بــــه اوج خــــود رســــید؛ از این رو به 
لحاظ امور مدیریت شــــهری به ویژه توجــــه ویژه به مناطق 

توانمندسازی، شرمنده مردم نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه افتخــــار می کنیم برای مردم به عنوان 
ولی نعمتان ما به ویژه قشــــر آسیب پذیر گام برداشته ایم؛ 
بیان کرد: تمام همت و تالش مجموعه مدیریت شهری بر 
اساس توسعه شهر است؛ اما عقب ماندگی و مشکالت 

مناطق بسیار فراوان است.
گردان بــــا بیان اینکه توجه ویژه به مناطــــق کمتر برخوردار 
در الیحه پیشنهادی بودجه سال 1400 شهرداری همدان 
در راســــتای افزایش رضایتمندی شــــهروندان مدنظر قرار 
گرفته اســــت؛ افزود: به گونه ای که بودجه برخی مناطق به 

دو برابر هم رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه تمام مباحث مناطق توانمندســــازی 
در شــــورای پنجم با رأی مثبت تمامی اعضای شورای شهر 
همدان به تصویب رســــیده اســــت؛ گفــــت: در این حوزه 

تالش کرده ایم تا کوتاهی صورت نگیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
با توجه به اینکه بودجه شــــهرداری همدان محدود است؛ 
اظهار کــــرد: با توجــــه به مشــــکالت اقتصــــادی، پرداخت 
حقــــوق و مزایای نیروهــــای انســــانی شــــهرداری به موقع 
، حقوق  صورت می پذیرد و بر اساس مصوبه شورای شهر
کارگــــران پیــــش از کارمندان و حتــــی شــــهردار و اعضای 

شورای شهر پرداخت می شود.
گردان افــــزود: شــــهرداری بــــا وجــــود بودجه محــــدود، با 
درآمدهای ناشــــی از تفکیک و فروش زمین و صرفه جویی 

، شهر را مدیریت می کند. در امور
وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در مشــــارکت با شهرداری 
انجام می شــــود، اما باید این مهم بیش از گذشته فرهنگ 
سازی شــــود؛ اظهار کرد: انتظار می رود رابطه دو سویه مردم 
و مسؤوالن با شهرداری به همراه ارائه پیشنهادات سازنده 

و... برقرار باشد تا کمک حال مدیریت شهری شود.
گــــردان با بیــــان اینکه ســــهم دولتــــی با محوریــــت ارزش 
افــــزوده، بازآفرینی و... بایــــد به صورت منطقــــی در جریان 
امور شهری تزریق شود؛ گفت: پرداخت 17 و نیم درصد از 
سهم خرید اتوبوس های شهر بر عهده شهرداری هاست؛ 
 از ســــال 90 هیچ گونه هزینه ای پرداخت 

ً
اما دولت حدودا

نکرده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با 
تأکید بر اینکه به هر طریق ممکن فشــــار مضاعف مالی بر 
عهده شهرداری اســــت؛ گفت: اجرای عملیات زیرساختی 
در شــــهر همدان بدون نیاز به درخواســــت از مسؤوالن، 
وظیفــــه شــــهرداری اســــت؛ اما برخــــی پروژه های شــــهری 
همدان از جمله تقاطع های غیرهمسطح شهیدان قهاری 
و همدانــــی، فرامنطقه ای اســــت که به دســــتور اســــتاندار 
اجرایــــی شــــده اند؛ از این رو انتظــــار مــــی رود در این زمینه 
نمایندگان مجلس، استاندار و مسؤوالن امر یاری دهند.

گردان ابراز امیدواری کرد با همدلی اعضای شورای شهر و 
شهردار جهادی برای ایجاد درآمدهای پایدار تالش کنیم.

 مولــــوی: اختصــــاص امتیاز بــــرای افزایش ســــطح  �
کیفیت زندگی در مناطق توانمندسازی

نایــــب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان هــــم در ادامه این 
نشســــت بــــا بیــــان اینکــــه حمایــــت نماینــــده ولی فقیه 
در اســــتان و امــــام جمعــــه همــــدان از ســــربازان خــــود در 
 این 

ً
مدیریت شــــهری موجــــب دلگرمی اســــت که قطعــــا

عنایــــت موجب مصمم شــــدن خادمــــان مــــردم در ارائه 
خدمــــت بهتر بــــه شــــهروندان خواهد بود؛ گفــــت: ثبات 
مدیریتی شــــهرداری همدان، یکــــی از موفقیت های دوره 
پنجم شــــورا محسوب می  شود که نشــــان دهنده تدبیر و 
درایت اعضای شورا و پرهیز از حواشی آسیب زا به شورای 

شهر است.
ابراهیــــم مولــــوی معتقــــد اســــت: در صــــورت افزایــــش 
درآمدهای شــــهرداری، ارائه خدمات به شهر و شهروندان 
خیلــــی بهتــــر خواهــــد بــــود کــــه در ایــــن صورت شــــاهد 
رضایتمنــــدی مردم از حوزه مدیریت  شــــهری و در مجموع 

نظام خواهیم بود.
مولــــوی ادامه داد: اقدامــــات عمرانــــی و خدماتی کالبدی 
در ســــکونتگاه های غیررســــمی و مناطق توانمندســــازی 
)5 منطقه( در شــــورای ســــوم آغاز شــــد که با اضافه شدن 
5 منطقه دیگر در شــــورای چهارم، امتیازها و مصوبه های 
خوبی بــــه این مناطق اختصــــاص پیدا کرد و تالش شــــد 
تا این مناطق به ســــطح قابل قبولی از توســــعه و کیفیت 

زندگی بهتر برسند.
به گفته وی؛ ادعا داریم در طول 3 ســــال گذشــــته حداقل 
به اندازه 30 ســــال کار بی منت جهــــادی در حوزه عمرانی، 
، بازگشــــایی معابــــر و... در مناطق  خدماتــــی، فضای ســــبز
توانمندسازی انجام شده است؛ هرچند جای کار بیشتری 

هم دارد.
نایب رئیس شــــورای شهر همدان در ادامه گفت: مناطق 

1 و 2 شــــهرداری عــــالوه بر کمک بــــرای تأمیــــن صدها تن 
، به عنــــوان معین مناطق  آســــفالت و ارائه خدمــــات دیگر
3 و 4 شــــهرداری همــــدان عمل می کننــــد و بخش زیادی 
از بودجه شــــهرداری ســــتاد در پروژه های بــــزرگ را تأمین 

می کنند.
مولوی با اشــــاره به اینکه افزایش قیمت زمین و مسکن 
در شهر همدان هم پای شــــهر تهران و کالنشهرهاست؛ 
اظهار کرد: حداقل باید 2 تا 3 هــــزار هکتار از اراضی ملی به 
محدوده شهر همدان اضافه شــــود تا ارزش افزوده آن به 

مردم برسد و مانع دالل بازی شود.
وی همچنین با اشــــاره به طــــرح احداث بیمارســــتان هزار 
تختخوابی در منطقه گردشــــگری حیدره، گفت: با توجه به 
اهدای 6 هکتار زمین از سوی شورا و شهرداری و 4 هکتار 
دیگر از ســــوی راه وشهرسازی در محدوده جاده دانشگاه 
آزاد اســــالمی، ساخت بیمارســــتان هزار تختخوابی در این 
محــــدوده با مشــــکالتی مواجه شــــده که بــــه تازگی محل 
جدیدی در کنار روســــتای حیدره برای احداث بیمارستان 

مطرح شده است.
نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان خطاب بــــه نماینده 
ولی فقیــــه در اســــتان و امام جمعــــه همدان عنــــوان کرد: 
بــــه عنوان یک اســــتاد دانشــــگاهی متخصــــص این حوزه 
استدعا دارم اجازه ندهید نام همدان به عنوان باغ شهر زیر 
ســــوال برود و موجب نابودی باغات سرســــبز این منطقه 
گردشــــگری شــــود؛ زیرا این منطقه گردشــــگری با توجه به 
شیب نامناسب و ارتفاع باال، نبود زیر ساخت های خدماتی، 
نبود جاده دسترسی استاندارد، مکان یابی ایده آلی نبوده 
و فاقــــد هرگونه مطالعه و توجیه علمی اســــت و می توان با 
بررســــی های علمی در مناطقــــی مانند بلوار آیــــت ا... نجفی، 
اراضی بیمارســــتان ارتش، اطــــراف کوی امیــــد اکباتان و... 
یک مکان مناســــب به منظور ارائه خدمات فرا استانی و فرا 

منطقه ای بیمارستان هزار تختخوابی انتخاب کرد.
مولوی در پایان گفت: بایســــتی توســــعه متوازن در شهر 
بــــا رعایت همه ضوابــــط و مقررات علمــــی و رعایت اصول 
مصوب در سندهای باالدســــتی مانند طرح های تفصیلی 
و جامع شهری صورت گیرد و ســــاختار کالبدی و سلسله 
مراتــــب دسترســــی و ســــرانه های شــــهری را بــــرای رفاه و 

آسایش تمامی شهروندان مهیا کند.
 فتحی: درخواســــت یــــاری از نماینــــده ولی فقیه در  �

استان برای رفع مشکالت شهری
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان در ادامــــه با بیــــان اینکه معضــــالت قابل 
توجهی در شهر وجود دارد که که در حیطه اختیارات شورا 
و شــــهرداری نیست؛ از نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه همدان درخواســــت کــــرد: انتظار مــــی رود برای رفع 
مشکالت شهری شــــهروندان همدانی به ویژه در مناطق 

3 و 4 شهرداری را یاری دهید.
علی فتحی با بیان اینکه طرح جامع شهر با ایرادات اساسی 
در اکثر زمینه ها مواجه است؛ گفت: سالیان قبل به دلیل 
 ، ضعف مدیریتی شــــاید ساخت وســــاز 9 محلــــه غیرمجاز
حدود 30 تا 35 پهنه که جمعیــــت ده ها هزار نفری در آن 
محالت مســــتقر هســــتند، در کاربری های عمومی به ویژه 
فضای ســــبز به انجام رســــید که هنوز تصمیم خاصی برای 
این مناطق در طرح جامع گرفته نشــــده اســــت و موجب 

ایجاد بحران های اجتماعی خواهد شد.
فتحی افزود: متأسفانه در حوزه مناطق توانمندسازی طرح 

، توجه الزم صورت نپذیرفته است که مناطق  جامع شــــهر
 ، گاهی اسالمشــــهر و قســــمتی از کوی ولی عصر پشــــت آ
، منوچهری و حصار شمســــعلی در این محدوده ها  خضر
قرار دارند و متأسفانه عزمی برای ورود این مناطق به پهنه 
مســــکونی وجود ندارد تا خدمات بیشــــتری از نظر پهنه، 

صدور پروانه ساختمانی و... دریافت کنند.
وی در ادامه با اشاره به توقف عملیات پوشش رودخانه ها 
، اظهار کرد:  در محدوده مناطق مســــکونی حاشیه شــــهر
شــــهرداری های مناطق و اداره کل راه و شهرسازی استان 
در سال های گذشته نسبت به پوشش این رودخانه ها با 
بودجه بازآفرینی اقدام کرده اند؛ اما با توجه به سیالب های 
، دســــتوری مبنی بر توقــــف پوشــــش رودخانه ها از  اخیــــر
ســــوی شــــرکت آب منطقه ای صادر شــــد که ایــــن قیبل 
اقدامات، نیمه تمــــام باقی ماند و اســــتدالل های منطقی 

مطرح نمی  شود.
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان بــــا اشــــاره بــــه نارضایتــــی ســــاکنان حریم 
، حصار امام،  رودخانه هــــا از جمله کــــوی منوچهری، کوثــــر
خضر و حصار شــــهید مطهری، افــــزود: با توجــــه به اینکه 
فاضالب در مسیر وارد رودخانه ها شده و خطرات سقوط 
و از ســــوی دیگــــر بوی نامطبــــوع آن موجب آزار ســــاکنان 
حریم رودخانه می شــــود، الزم است عملیات پوشش این 
رودخانه ها برای حفظ سالمت و آرامش آنان، باید مشکل 
عدم پوشش رودخانه های شــــهر هرچه سریع تر از سوی 
شــــرکت آب منطقه ای و اداره کل راه و شهرســــازی استان 

تعیین تکلیف شود.
فتحی همچنین گفت: معاون وزیر کشــــور پس از رویداد 
زلزله کرمانشــــاه، نامه ای به تمامــــی معاونت های عمرانی 
شــــهرداری ها ارســــال کرد، مبنی بر اینکه ارائــــه مجوز برای 
احداث طبقات فوقانی به امالکی اطالق می شود که دارای 
پروانه ساختمانی باشند؛ در حالی که این مهم نه در قالب 

قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است.
وی بــــا بیان اینکه برخــــی از امالک عادی پروانــــه ندارد، اما 
اصــــول ســــازه را رعایت کرده انــــد؛ از این رو احــــداث طبقه 
فوقانی با تأیید مهندســــان فنی امکان پذیر است، اظهار 
کرد: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مرجع 
رســــیدگی به تخلفــــات ســــاختمانی پــــس از تأیید اصول 
سه گانه فنی، بهداشــــتی و شهرسازی توسط کارشناسان 
رسمی دادگســــتری رأی به ابقا امالک فاقد پروانه یا مغایر 
مفاد پروانه صــــادر  می کند که این مهم تأیید بنای احداث 
شده است و می بایســــت احداث طبقه فوقانی با رعایت 

اصول فنی و ضوابط شهرسازی بالمانع باشد.
به گفته فتحی؛ انتظار می رود نسبت به پیگیری رفع موانع 
احداث طبقه فوقانی امالک عادی که بیشتر این مشکل 

در مناطق 3 و 4 شهرداری گسترش دارد، اقدام شود.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نسبت به 
احداث ساخت وساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام می کنند 
کــــه این اقدامات موجــــب درگیری ها بــــا مجموعه پلیس 
ساختمان شده است؛ عنوان کرد: در صورت صدور مجوز 
احداث طبقــــات فوقانی به امالک عادی به شــــرط رعایت 
اصــــول فنی، تا حدودی مشــــکالت مردم حل می شــــود و 

رضایتمندی آنان را به دنبال دارد.
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان همچنیــــن گفت: حــــدود 2 ســــال پیش، 
پیشــــنهادی به مدیران ارشــــد استان ارائه شــــد، مبنی بر 

اینکه به دلیل حوادث غیرمترقبه دستور دهند تا بودجه 
مناســــبی برای خریداری کانکس های مجهز در نظر گرفته 
 شــــود تا در زمــــان وقوع بحران، شــــرمنده مردم نشــــده و 
غافلگیر نشویم؛ از این رو درخواست دارم این پیشنهاد با 
توجه به وقوع زلزله در چند روز اخیر در سی سخت یاسوج، 

این مهم به صورت جدی پیگیری شود.

بــــرای  � پنجــــم  شــــورای  تمرکــــز  کاوســــی امید:   
محرومیت زدایی در شهر

رئیــــس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان در ادامه با تأکید بر اینکه تمامی اعضای شــــورای 
شهر در مسیر نیل به عدالت اجتماعی حرکت داشته اند؛ 
اما به عدالت واقعی به دلیل ساختارهای غلطی که از قبل 

برای ما به ارث رسیده است، نرسیده  ایم.
اکبر کاوسی امید افزود: هرچند توجه و تمرکز شورای پنجم 
مجدانه مبنــــی بر این بــــود کــــه محرومیت زدایی صورت 
، ســــخت بوده و ســــاختار  پذیرد، اما در هر حال روند تغییر
شــــهرداری با وجــــود هــــزار و 800 نیــــروی کارمند کــــه باید 

عدالت محور در بدنه، ساری و جاری شود، زمان می برد.
وی با تأکید بر اینکه در شــــهرداری بر ایــــن باورند که باید 
خزانــــه داری کل شــــکل گیرد تــــا تمامی درآمدهای شــــهر 
به صورت متمرکــــز و یکنواخت، اعمال مدیریت شــــوند؛ 
گفت: نابرابری در بودجه عمرانی مناطق چهارگانه ناشی از 
درآمدهای متفاوت مناطق بوده؛ به طوری که مناطق 3 و 4 
درآمد کمتری داشته است و بودجه عمرانی کمتری دارند.

کاوسی  امید اظهار کرد: اگر قصد داریم به عدالت نزدیک تر 
شویم، باید بودجه مناطق 3 و 4 شهرداری همدان، 2 برابر 
پیش بینی روز تعریف شــــود و یا حداقــــل بودجه عمرانی 
مناطق را به صورت تساوی تقسیم کنیم که گام مهمی در 

راستای نیل به عدالت اجتماعی است.
آیــــت ا... شــــعبانی: با هم فکــــری شــــورای فرهنگ  �

عمومــــی بودجه های فرهنگی با توجــــه به اولویت ها 
هزینه شود

نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان و امام جمعــــه همدان نیز 
ضمن قدردانی از اقدامات رقم خورده چند ســــال گذشته 
مدیریت شــــهری همدان، گفــــت: رویکرد جدید شــــورای 
شهر و شهرداری در راســــتای توجه به مناطق کم برخوردار 

)مناطق 3 و 4 شهرداری همدان( قابل توجه است.
آیت ا... حبیب ا... شــــعبانی با بیــــان اینکه زندگی اجتماعی 
و شــــرایط آن مبحثی در هم تنیده اســــت، گفت: طرح این 
مســــأله که »مردم عــــوارض پرداخــــت می کننــــد و انتظار 
می رود که خدمات دریافت کنند«، صحیح نیســــت؛ بلکه 
هزینه کــــرد اعتبارات در مناطق توانمندســــازی، برای همه 

شهر و مردم محسوب می  شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
وی همچنین با اشــــاره بــــه بودجه فرهنگی شــــهرداری و 
ســــایر ارگان ها، گفت: برخی از موارد بودجه های فرهنگی 
آنچنــــان که بایــــد در اولویت ها هزینه نمی شــــود؛ از این رو 
بهتر اســــت با ایجاد یک هماهنگی بیــــن نهادهای فعال 
در عرصه فرهنگ و شــــورای فرهنگ عمومی در راســــتای 
رفع آســــیب های موجود در شهر که اولویت هستند، گام 

برداشته شود.
گفتنی است مشروح سخنان امام جمعه همدان طی این 
نشست در شماره روز گذشــــته روزنامه هگمتانه منتشر 

شده است.
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با توجه به جلسه روز دوشنبه؛

اولیانوف: احیای برجام رفتار مسؤوالنه 
شورای حکام را می طلبد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: نماینده روســــیه در نهادهــــای بین المللی با 
توجه به تالش های آمریکا برای همســــو کردن شورای حکام آژانس با مقاصد 
خود، هشدار داد که احیای برجام در گرو رفتار مسؤوالنه شورای حکام است.

میخائیل اولیانوف نماینده روســــیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین 
در پیام توئیتری، ابراز امیدواری کرد که شــــورای حــــکام در قبال احیای برجام 

رفتاری مسؤوالنه داشته باشد.
وی در این باره نوشــــت: زمان به سرعت در حال گذر است. پنجره فرصتی که 
رو به احیای کامل برجام باز شــــده؛ به زودی بسیار بسته تر خواهد شد و برای 
همین اســــت که جلسه شورای حکام آژانس نیازمند رفتار مسؤوالنه هر 35 

عضو آن خواهد بود.

، شورای حکام قرار است دوشنبه این هفته درباره گزارش های  به نقل از مهر
مربوط به افزایش ســــوخت هســــته ای توســــط ایــــران و همچنیــــن کاهش 

همکاری های این کشور با آژانس تشکیل جلسه دهد.
این در حالی اســــت که آمریکا پنجشنبه گذشــــته، پیش نویس قطعنامه ای 
را در شــــورای حکام توزیع کرد که در آن خواســــتار مالمت کردن ایران از بابت 

تشدید فعالیت های هسته ای اش شده است.
وز پنجم اســــفند اعالم کرد کــــه مطابق مصوبه مجلس شــــورای  ایــــران ر

مفاد  نشــــدن  اجرا  و  آمریکا  تحریم های  تــــداوم  به  اعتراض  در  اســــالمی، 
را  الحاقی  شــــیوه نامه  داوطلبانــــه  اجــــرای  غربــــی،  طرف  ســــوی  از  برجام 
رســــان  باز به  را  فراپادمانی  نظارت هــــای  اجــــازه  دیگر  و  می کند  متوقــــف 

داد. نخواهد 
از طرفی، ایران می گوید از آنجا که آمریکا عضو برجام نیســــت، نشست رسمی 
با این کشــــور نخواهد داشــــت و در خصوص برگزاری نشســــت 1+5 و حضور 

آمریکا به عنوان میهمان، رایزنی هایی در حال انجام است.

انعکاس
ورود اولین محموله واکسن سینوفارم از کشور چین  مجلس با واردات خودروهای 

خارجی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای با 
واردات خودروهــــای خارجی از مناطق آزاد مخالفت 
کردند. همچنیــــن دولت مکلف اســــت به منظور 
تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناســــایی 
خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق 
آزاد با اخذ حقوق گمرکی و ســــود بازرگانی متناسب 
با قیمت خودرو، نســــبت به ثبت سفارش و اجازه 
واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق 

آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

تعرفه اینترنت پیام رسان های 
ایرانی ۲0 درصد هزینه خارجی ها 

نماینـــدگان مجلس در جریان رســـیدگی به بخش 
درآمـــدی الیحه بودجه ســـال 1400، تعرفـــه اینترنت 
پیام رســـان های داخلـــی مانند شـــاد، دانشـــگاه ها، 
مراکـــز دولتـــی و... را در ســـال آینده رایـــگان تعیین 
کردنـــد. بر اســـاس مصوبـــه روز یکشـــنبه مجلس؛ 
نماینـــدگان دولت را مکلـــف کردند که نـــرخ تعرفه 
اینترنت را برای اســـتفاده از پیام رســـان های داخلی 
20 درصـــد نـــرخ تعرفه هـــای پیام رســـان های خارجی 
تعییـــن و وصول کنـــد که بر اســـاس ایـــن مصوبه 
ایـــن شـــائبه بـــه وجـــود آمـــد کـــه تعرفـــه اینترنـــت 
پیام رســـان های داخلـــی مانند شـــاد، دانشـــگاه ها، 
مراکـــز دولتی و... که در ســـال 99 رایگان اســـت، در 

سال آینده مشمول هزینه نخواهد شد.

دستمزد ۲.۸ میلیونی کارگران
 یعنی فاجعه

»خدایی« نماینده کارگران در شــــورای عالی کار گفت: 
برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون 
تومان بود که در جلســــه کمیته دســــتمزد شــــورای 
عالی کار براســــاس آمارهای رســــمی عدد 6 میلیون 
و 895 تومان بــــه عنوان حداقل هــــای زندگی خانوار 
3.3 نفری مشخص شد. این عدد برای حداقل های 
زندگــــی در شــــهر تهــــران پاییــــن اســــت و در مراکــــز 
کالن شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. 
در حال حاضر دستمزد کارگران با دو فرزند 2 میلیون 
و 800 هــــزار تومان و کارگران بــــدون فرزند 2 میلیون و 
600 هزار تومان اســــت که وضعیت فعلی برای کشور 
هشداردهنده اســــت. جلسات ســــخت و پیچیده 

شورای عالی کار از سه شنبه آغاز خواهد شد.

یمن: با 15 پهپاد و یک موشک 
بالستیک، عربستان را زدیم

ســــخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد: مواضع 
و اماکن حساس در ریاض با یک موشک بالستیک 
« و 9 فرونــــد پهپــــاد »صماد-3«  از نــــوع »ذوالفقــــار
هدف قرار گرفــــت. 6 فروند پهپــــاد »قاصف k2« نیز 
مواضع نظامی در مناطق »أبها« و »خمیس مشیط« 
را هدف قــــرار دادند که به دقت بــــه اهداف اصابت 
کــــرد. تا زمانی که حمــــالت و محاصره بر کشــــورمان 
ادامه دارد، عملیات های ما نیز ادامه خواهد داشت 
و بیــــش از پیــــش گســــترده خواهد بود. ســــاکنان 
عربستان ســــعودی خود را از تمامی مواضع و اماکن 

و فرودگاه های نظامی دور نگه دارند.

پرواز از مبدا و مقصد 3۲ کشور 
ع شد به ایران ممنو

گفت:  کشــــوری  هواپیمایی  ســــازمان  سخنگوی 
براســــاس مصوبات ســــتاد ملی مدیریت بیماری 
از  بــــا هــــدف پیشــــگیرانه در جلوگیــــری  کرونــــا و 
شیوع ویروس کرونا در کشــــور پذیرش مسافر از 

کشورهای پرخطر به ایران ممنوع شد.
مسافران کشورهای انگلســــتان، آفریقای جنوبی، 
آنگوال، آرژانتین، بولیوی، بوساوانا، برزیل، بوروندی، 
کیپ ورد، شــــیلی، کلمبیا، جمهــــوری دموکراتیک 
، اســــواتینی، گینه فرانسوی، لسوتو،  کنگو، اکوادور
گویــــان، مــــاالوی، موریتانــــی، موزامبیــــک، نامیبیا، 
پانامــــا، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشــــیل، ســــورینام، 
تانزانیا، اوروگوئه، ونزوئال، زامبیــــا، زیمباوه، تا اطالع 
ثانوی امکان ورود به ایــــران را ندارند و پذیرش آنها 
در فرودگاه کشــــور مبدا ممنوع اســــت. تمام اتباع 
ایرانی و خارجی که قصد سفر به ایران را دارند، ملزم 
به ارائه گواهی تست مولکولی) RT-PCR ( منفی از 
نظر کووید 19 پیش از ســــوار شــــدن به هواپیما در 

فرودگاه مبدا هستند.

نامه ای که پاسخ داده نشد

رئیــــس کمیســــیون بهداشــــت مجلــــس گفت: 
دو ماه پیــــش نامه ای به آقای روحانی نوشــــتیم و 
درخواســــت کردیم که ســــفرهای خارجی را ممنوع 
کننــــد و در صــــورت ضرورت بــــرای ســــفر ایرانیان 
مقیم خارج از کشــــور به داخل، آنهــــا را دو هفته به 
معنای واقعی کلمه قرنطینه کنند، اما متأســــفانه 
بــــه این نامه جواب ندادند. بابت کرونا به شــــدت 
نگرانیم، درخواســــت ما این است که دولت از 15 

اسفند تا 15 فروردین سفرها را ممنوع کنند.

سازمان ملل: 16 میلیون یمنی 
از گرسنگی رنج می برند

ســــازمان ملل متحد اعالم کرد: حدود 16 میلیون 
یمنــــی یعنــــی بیــــش از نیمــــی از ســــاکنان یمن از 
80 درصد یمنی ها به  گرسنگی رنج می برند. حدود 
کمک نیاز دارند و 400 کودک زیر پنج سال از سوء 

تغذیه شدید رنج می برند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

در بیمارستان حضرت رسول اکرم؛

آغاز تست انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: دومیــــن واکســــن 
ایرانــــی کرونا وارد مرحله بالینی شــــد و در مراســــمی که 
صبح یکشــــنبه برگزار شــــد، تزریق این واکســــن به نام 

»کووپارس« به 2 داوطلب صورت گرفت.
کرونــــای  واکســــن  بالینــــی  کارآزمایــــی  مراســــم 
و  واکســــن  تحقیقــــات  مؤسســــه  »کووپــــارس« 
سرم ســــازی رازی روز گذشــــته بــــا حضور وزیــــر جهاد 
کشــــاورزی، رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ایران 
بــــه نمایندگــــی از وزیــــر بهداشــــت در تــــاالر حضرت 
ابوالفضل واقع در بیمارســــتان حضرت رســــول اکرم 

شد. آغاز  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  )ص( 
به دلیل رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی تزریق این 
واکســــن به 2 داوطلب در سایت مؤسسه رازی واقع در 

بیمارستان حضرت رسول انجام شد.
ایــــن واکســــن 3 مرحله ای اســــت کــــه دو دوز تزریقی 
بــــا روش افشــــانی از طریــــق بینی استنشــــاق  همراه 

می شود.
در اولین مرحله واکسیناســــیون 2 مرحله صفر و یک 
عضالنی صــــورت می گیرد تا سیســــتم ایمنــــی مرکزی 
فعال شود و تنها یک بار واکســــن استنشاقی تزریق 
می شود و در دفعات بعد که ایمنی آن مشخص شد، 

می توان تنها یک دوز عضالنی دریافت شود.
تحقیقات  معــــاون  مهرابــــادی  فالح  حســــین  محمد 
پــــروژه تولید  و فناوری مؤسســــه رازی و ســــخنگوی 
واکســــن کووپارس در مراســــم آغاز کارآزمایی بالینی 
واکســــن کووپارس گفت: در مرحله اول قرار اســــت 
13 نفــــر بــــه صــــورت انتخابی واکســــن کووپــــارس را 
24 ســــاعت تحت نظارت  دریافت کنند که این افراد 

می شوند. هتلینگ 

وی با اشــــاره بــــه اینکه ایــــن 13 نفر طی 7 روز واکســــن 
، گروه  دریافت خواهند کــــرد، گفت: بعد از ایــــن 13 نفر
دوم ما یعنی 120 نفر وارد مرحله مطالعه می شوند که به 
4 گروه 30 نفره تقســــیم خواهند شد. یک گروه کنترل 
دریافــــت می کنند 3 گــــروه دزهای مختلف واکســــن را 

دریافت می کنند.
فــــالح ادامــــه داد: 14 روز بعد از پایان تزریــــق دوم، آنالیز 
اولیه را انجام می دهیم و نتایج ارزیابی اگر نتایج رضایت 
بخش باشد برای کمیته اخالق سازمان غذا دارو ارسال 

می شود و انشاهلل وارد مرحله دو می شویم.
وی افزود: مرحلــــه دو، 2 گروه داریم یک گــــروه 250 نفر 
واکسن را دریافت می کنند و گروه دیگر گروه کنترل ما 
هستند که واکســــن دریافت نمی کنند. 35 روز بعد از 
آخرین نفری که وارد مطالعات مرحله دو می شود آنالیز 
انجام می شــــود و مستندات برای دریافت مجوز مرحله 

3 به سازمان غذا دارو ارسال می شود.

عملکرد دولت بایدن در قبال ایران
 تشدید تنش برای تغییر محاسبات

بخش اول

مجمــــوع عملکــــرد دولت آمریــــکا در 5 هفتــــه اخیر به 
اضافه حمله ای که این کشور پنجشنبه به خاک سوریه 
و عراق انجام داد، نشان می دهد که جو بایدن با ترکیبی 
از سیاســــت اوبامایی و ترامپی، به دنبال تشدید تنش 

برای تغییر محاسبات در ایران است.
دولــــت جدیــــد آمریــــکا پــــس از ورود بــــه کاخ ســــفید 
پرداختن به مسائل داخلی مانند شیوع ویروس کرونا 
را در اولویت دســــتورکار خود قرار داده است. در حوزه 
سیاســــت خارجی، جو بایدن، رئیس جمهور این کشور 
به موضوع چین، روسیه و موضوعاتی مانند عربستان 

و جنگ یمن بیش از موضوعات دیگر پرداخته است.
اما زمانی که بحث به توافق هســــته ای ایران رســــیده، 
بایدن خودش کمتر و به صورت بســــیار خالصه اظهار 
نظــــر کرده و موضع گیری در این خصوص را به اعضای 
کابینه و تیمش ســــپرده است. آنچه که عمدتا توسط 
افــــرادی ماننــــد آنتونی بلینکــــن، وزیــــر خارجه، جیک 
سخنگو  ساکی،  جنیفر  ملی،  امنیت  مشاور  سالیوان، 
کاخ ســــفید و ند پرایس، سخنگو وزارت خارجه آمریکا 
درباره برجام و ایران بیان شده این بوده است، تهران 
ابتــــدا باید بــــه تعهدات هســــته ای خود ذیــــل توافق 

برگردد.

تغییر موضع از بدهکار به طلبکار �
واشــــنگتن و متحدانش بــــه خوبی می داننــــد که این 
آمریکا بود کــــه ابتدا از توافق خارج شــــد و الزامات خود 
را نقض کرد. آمریکا عــــالوه بر نقض، از توافق به صورت 
کامل خارج شده اســــت. بنابراین این کشور نمی تواند 
قبل از ورود به برجام، برای اعضای آن شــــرط و شــــروط 
تعیین کرده و وارد فرآیند رسمی مذاکرات در چارچوب 
برجام شــــود. مقامات اروپایی با علم به این موضوع که 
در قضیه توافق هســــته ای بدهکار هســــتند، از موضع 
طلبکار ورود کرده و برای ایران و حفظ توافق دستور کار 

مشخصی را تعیین می کنند.

تقال برای تعیین دستور کار مذاکرات �
در پوسته آنچه اتفاق می افتد صحبت بر سر بازگشت 
آمریکا به برجام است. اما اینکه بازگشت به کدام برجام 
بوده و با چه کیفیتی خواهد بود محل ســــوال اســــت. 
طرف آمریکا و اروپایی که با آن همراه شده است، تالش 
می کنند دســــتور کار مذاکــــرات را از دامنه موضوعات 
هسته ای فراتر برده و ســــایر موضوعات غیرمرتبط را به 
آن گــــره بزنند. چنین دســــتور کاری مــــورد قبول تهران 
نیست. ایران معتقد اســــت که کشورهای مقابل باید 

برای بازگشــــت به تعهدات خود، به جای حرف و بیانیه 
باید، عمال تحریم ها را بردارند و زمینه بازگشــــت ایران به 

تعهداتش را مهیا کنند.

خرید زمان به بهانه بررسی تصمیم جدید �
آنچــــه دولت آمریکا، و پایتخت هــــای اروپایی به موازات 
آن، انجــــام داده اند این بوده اســــت که بــــه بهانه های 
مختلف نظیر انجام بررســــی ها به منظور اتخاذ تصمیم 
و سیاســــت خود در قبال برجام، به دنبــــال خرید زمان 
بوده اند. همان کاری را که اروپا در دوران دولت دونالد 
ترامپ در قبال ایــــران انجام داد، دولت فعلی آمریکا در 
حال انجام اســــت. اروپایی ها در آن زمــــان بدون اینکه 
به تعهدات خود عمال پایبند باشــــند، صرفــــا به بیانیه 
درمانی در قبال ایران پرداختند. مواضع تند و ســــخت 
آنها در این روزها نشــــان می دهد که فشــــار بر ایران نه 
تنها مورد مخالفت اروپا نبود، بلکه جزو سیاست های 

مشخص آن بوده است.

ائتالف سازی ضد ایرانی با اقناع مخالفان �
دولــــت بایدن هم در این مدت بیش از آنکه مســــاعی 
خود را صرف بازگشــــت مؤثر به تعهدات برجامی کند، 
بــــه دنبــــال بســــط محدودیت هــــای برجامی و  عمدتا 
فرابرجامی علیه ایران و همچنین راضی کردن مخالفان 
توافق هســــته ای اســــت. تنها تفاوتی است که دولت 
بایدن با دولت قبل آمریکا داشــــته، این بوده است که 
برخی اوقات اعالم کرده اســــت کــــه می خواهد به برجام 
برگردد، اما در نحوه بازگشــــت و در زمینه پیش شــــرط 
برای تهران، و همچنین درباره ادامه تحریم های فشــــار 
آمریکا با دولت  حداکثری علیه ایران، دولت دموکرات 

قبلی جمهوریخواه تفاوتی را نداشته است.

رفع تحریم ها، حلقه مفقوده مباحثات برجامی �
آمریــــکا حال بــــه دنبــــال احیای روابــــط ترانس  دولت 
آتالنتیک برای کمک به نقش آمریکا در حوزه سیاست 
خارجی اســــت که موضوع برجام هم یکی از موضوعات 
در این حوزه است. واشنگتن بدون اینکه گامی عملی 
در بازگشــــت به تعهدات بردارد، مدام ژســــت مذاکره و 
احیای برجــــام را می گیرد، اما به صراحت و در عین حال، 
تبصره و بندهای جدیدی را می خواهد به آن اضافه کند. 
تنهــــا چیزی که دولــــت آمریکا دربــــاره آن حرف نمی زند 
و دربــــاره آن اقدامی نمی کند، رفع تحریم هاســــت. آنچه 
که دولت بایــــدن تا به حــــال انجام داده اســــت، انجام 

اقداماتی صرفا نمادین و نمایشی بوده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

یم در دانشگاه های ارتش موتور جت می ساز
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: امیر نصیــــرزاده گفت: به 
جرأت امروز می گویم که دانشــــجویان مــــا از بهترین های 
رشته خود در داخل کشــــور و حتی در سطح جهان و قادر 

به ساخت نسل های مختلف موتور های جت هستند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح یکشنبه ١٠ اسفندماه 
در مراســــم اختتامیه دومین دوره مســــابقات سراســــری 
جمهوری  ارتــــش  افســــری  دانشــــگاه های  دانشــــجویان 
اسالمی ایران گفت: امیدوارم که با این فعالیت های مفید 
و مؤثر ارتش جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه ها روز به 
روز شاهد ارتقا و تعالی دانش و مهارت کارکنان و افسران 

ارتش باشیم.
وی ادامــــه داد: مطابــــق بــــا فرمــــان فرمانــــده کل ارتــــش 
جمهــــوری اســــالمی، امــــروز از مجموعه هــــای تربیتی برای 
، سلحشــــور و توانمند گام  تربیــــت نیرو هــــای والیتمــــدار
برمی داریــــم و در این مســــیر با حمایت ســــازمان عقیدتی 
سیاســــی و حفاظــــت اطالعــــات در دانشــــگاه ها پیــــش 
می رویم. امروز دانشــــگاه های ما از برنامه های مطلوبی در 
راستای رشــــد و تعالی دانش نظری و مهارتی برخوردارند و 

برنامه ها را در این جهت تنظیم کرده ایم.
امیر ســــرتیپ نصیرزاده گفــــت: امروز دانشــــجویان ما در 
ســــاخت تجهیزات دفاعی مورد نیاز مشــــارکت می کنند. 
به جرأت امروز می گویم که دانشــــجویان ما از بهترین های 

رشــــته خــــود در داخــــل کشــــور و حتــــی در ســــطح جهان 
هســــتند؛ چرا که ایــــن عزیزان مهــــارت را در کنــــار دانش 
نظــــری می آموزنــــد و کارگاه های مؤثــــری امــــروز در اختیار 

دانشجویانمان قرار گرفته است.
وی افــــزود: برخی از دانشــــگاه های کشــــور امــــروز از ما در 
خواست ســــاخت یک قطعه از موتور جت دارند؛ در حالی 
که امروز برخی کارگاه های دانشگاه های ما قادر به ساخت 

نسل های مختلف موتور های جت هستند و از مطالبات 
جدی ما این است که مسؤوالن آموزش، ساعات آموزش 
آموزش های  کارگاهی را افزایش دهند. دانشــــگاه های ما 
اساســــی را ارائه می دهند و ما مطابق بــــا اجرای برنامه های 
آموزشی همچون گذشته از افسران توانمند، سلحشور و 
والیت مدار که موجب افزایش قدرت نظامی و قدرت ملی 

ما خواهند شد، استفاده خواهیم کرد.

قالیباف:

رفع مشکالت کارگران دغدغه همیشگی مجلس
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی گفت: رفع مشــــکالت تأمین اجتماعی کارگران 
همیشــــگی  دغدغه های  جــــزو  بازنشســــتگی  صندوق  و 

مجلس است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی در 
نشســــت علنی روز یکشــــنبه، 10 اســــفند قوه مقننه و در 
جریان بررســــی بخــــش درآمدی الیحه بودجه ســــال 1400، 
در پاســــخ بــــه محمدباقر نوبخــــت در خصــــوص اظهاراتی 
مبنــــی بر تــــالش مجلس بــــرای کم کردن ســــقف حقوق 
بازنشســــتگان، گفــــت: مجلــــس دنبــــال این نبــــوده که 
مشــــکل مردم را حل نکند بلکه رفع مشــــکالت صندوق 
بازنشســــتگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکالت کارگران همواره 
جــــزو دغدغه ها بوده اســــت، حتــــی کارهایی کــــه دولت 
مجــــوزی برای انجــــام آن دریافــــت کرده، مجلــــس با نگاه 

مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
وی ادامــــه داد: اصــــاًل قصــــد این نیســــت ســــقف حقوق 
بازنشستگان را کم کنیم، هرچند دولت در صندوق های 
بازنشســــتگی و صنــــدوق تأمین اجتماعی کــــه متعلق به 
کارگران است، افزایش سالیانه را در 18 درصد نگه داشت 
و مابقی دســــتگاه ها را حدود 40 تــــا 50 درصد افزایش داد 
که این ناعدالتی درســــت شــــد که در زمان حاضر مجلس 

در قانــــون بودجــــه آن را اصــــالح می کند تا بخــــش تأمین 
اجتماعی برای کارگران حل شود.

رئیــــس مجلــــس افــــزود: غرض این اســــت که مــــا محل 
 افزایش 

ً
تأمین این موضوع را از جایــــی نیاوریم که مجددا

نقدینگی و تورم را داشــــته باشــــیم بدین معنا که از طرفی 
کمک کنیــــم و از طرف دیگر دســــت در جیب مردم کنیم 
بنابراین پیشــــنهاد آقای خاندوزی از این قبیل پیشنهاد 

بوده است.
رئیس قــــوه مقننه با اشــــاره به اظهارات رئیس ســــازمان 
برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است 
که الیحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را 
اعالم وصول نکرده اســــت، گفت: آقــــای نوبخت می داند 
که چرا دولت الیحه ای دوفوریتی به منظور افزایش حقوق 
بازنشســــتگان کشــــوری ارائه کرده اســــت، دولت بعد از 
تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، الیحه ای را 

برای اصالح آن ارائه کرده است.
حقــــوق  افزایــــش  بــــرای  بایــــد  دولــــت  داد:  ادامــــه  وی 
بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می کرد و 

مجلس با این اقدام موافق بود.
نوبخت در پاســــخ به مباحث مطرح شــــده از سوی رئیس 
مجلس شــــورای اســــالمی گفت: دولت و مجلس همراه 
هم برای کمک به اقشــــار مختلف و بازنشستگان تأمین 

اجتماعی اقدام کردنــــد، از 150 هزار میلیــــارد تومانی که در 
بند )و( تبصره )2( آمده است 32 هزار میلیارد تومان برای 
افزایش حقوق بازنشســــتگان تأمیــــن اجتماعی و 18 هزار 
میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 

و لشکری اختصاص پیدا می کند.
وی بــــا بیان اینکه ســــه ماه قبــــل الیحــــه ای دوفوریتی به 
مجلس ارائه شده است تا اجازه داده شود بازنشستگان 
تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشــــته باشند، گفت: 
از هیــــأت رئیســــه درخواســــت داریم الیحــــه دولت اعالم 
وصول شــــود و بتوانیم صددرصد منابــــع مدنظر را به این 

منظور اختصاص دهیم.

وام اجاره تا پایان اسفند تمدید شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد متقاضیان تســــهیالت کمک ودیعه مسکن تا پایان 
اسفندماه فرصت دارند وام خود را دریافت کنند و امکان 
تمدید این زمان وجود ندارد؛ پیش از این پایان بهمن ماه 

آخرین مهلت اعالم شده بود که تمدید شده است.
به دنبال مصوبه ســــتاد ملی کرونا برای پرداخت وام اجاره 
به مســــتاجران 828 هــــزار نفر از متقاضیان واجد شــــرایط 
شناخته شــــدند که 302 هزار نفر نســــبت به دریافت وام 
اقــــدام و 230 هزار نفر در بانکهای عامل تشــــکیل پرونده 
دادنــــد که تا 12 بهمن ماه 191 هزار نفــــر وام اجاره را دریافت 
کرده اند. با توجه به طوالنی شــــدن فرآیند تشکیل پرونده 
بعضی متقاضیان در بانکها پایان بهمن ماه 1399 مهلت 
دریافت وام اعالم شــــد که تا انتهای ســــال جــــاری تمدید 

شده است.
بر اســــاس اعالم معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی، بارها زمان پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید 
شــــده اســــت. انتظار این اســــت متقاضیانی که تشکیل 

پرونــــده دادند در این مــــدت زمان مراجعه و تســــهیالت 
خود را دریافت کنند تا نیازی به تمدید مجدد نباشــــد. کما 
اینکه امکان تمدید نیست و بانک ها ازاین نظر مشکالتی 

را دارند.
او البته از احتمال تصمیــــم گیری دولت برای تصویب وام 
جدید اجاره در ســــال 1400 خبر داده و گفته اســــت: اینکه 
ثبت نام جدیدی برای ســــال 1400 داشته باشیم منوط به 
تصمیم گیری دولــــت و منابع موجود اســــت. پرونده وام 
ودیعه مسکن برای پایان اسفندماه بسته می شود و برای 

سال جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد شد.
او افــــزود: متقاضیانــــی که تشــــکیل پرونــــده دادند حائز 
شــــرایط دریافت وام هستند. اما از نظر نظام بانکی نیز باید 
بررســــی های الزم انجام شــــود تا متقاضیان از نظر دریافت 
تســــهیالت از نظــــر قوانین و مقررات مشــــکلی نداشــــته 

باشند.
به نقل از ایسنا، تســــهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا 
همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان 50، 30 و 15 میلیون 

تومان، از اوایل مردادماه در ســــتاد ملی مقابله با کرونا به 
تصویب رســــید. ســــود این تســــهیالت 13 درصد است. 
نحــــوه بازپرداخت آن بدین صورت اســــت کــــه در روش 
اول، گیرندگان وام )مســــتأجران( می توانند تســــهیالت را 
یک ســــاله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند 
و در پایــــان ســــال، اصــــل آن را پرداخت کننــــد. در روش 
دوم، متقاضیان می توانند وام را ســــه ساله دریافت کنند 
و در مــــدت 36 ماه اصــــل و فــــرع آن را به بانــــک بپردازند. 
مستاجران در تهران ماهانه 540 هزار تومان، کالنشهرها 
320 هزار تومان و ســــایر شــــهرها 160 هزار تومان پرداخت 

خواهند کرد.
با توجه به مشکالت ایجاد شــــده برای خانوارها در شرایط 
اقتصادی و بهداشتی کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و اجــــرای بند 3 مصوبات پنجاه و یکمین جلســــه ســــتاد 
ملی مدیریت کرونا در تاریــــخ 13 دی ماه، مهلت پرداخت 
تســــهیالت ودیعه مســــکن  ابتدا تا پایان بهمن و سپس 

پایان اسفندماه تمدید شد.

آمار عرضه و تقاضای بازار سهام روز یکشنبه؛

۸0 درصد سهام بورس در صف فروش
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: در پایــــان معامالت روز 
یکشنبه 428 نماد صف فروش داشــــتند که بیش از 80 

درصد بازار را تشکیل می دهند.
در معامــــالت دیروز بورس تهران شــــاخص کل با افت 8 
هــــزار و 601 واحدی به رقم یک میلیــــون و 185 هزار و 408 
واحد رســــید. شــــاخص هم وزن نیز هزار و 28 واحد نزول 
کرد و در سطح 432 هزار و 372 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابوس 66 واحد افت کرد و به رقم 16 هزار و 

920 واحد رسید.

سهم های تأثیرگذار بر شاخص �
در معامالت این روز فوالد )شرکت فوالد مبارکه(، شستا 
)شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( و فارس )صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس( بزرگان قرمزپوش بازار بودند که 

بیشترین تأثیر را در افت شاخص داشتند.

گروه های قرمز بورس �
قیمت ســــهام 333 نماد بورســــی و فرابورسی معادل 66 
درصد بازار کاهش یافت، قیمت سهام تمام شرکت های 

گروه  فراورده های نفتی، کک و ســــوخت هســــته ای )مثل 
 ،) شبهرن، شسپا، شپنا، شتران، شاوان، شبندر و شبریز
انبوه ســــازی، امالک و مســــتغالت )مثل کرمــــان، ثامان و 
وساخت( و گروه شرکت های چندرشته ای صنعتی )مثل 

شستا، وغدیر و وامید( کاهش یافت.

ارزش معامالت خرد در قعر یک ساله �
ارزش معامــــالت کل بــــازار ســــهام بــــه رقم 9 هــــزار و 699 
میلیارد تومان رســــید که نسبت به روز  شنبه 1.44 درصد 
افزایش یافته اســــت. ارزش معامالت خــــرد نیز 28 درصد 
کاهش یافت و به رقم هزار و 905 میلیارد تومان رسید که 

پایین ترین رقم در سال جاری است.

تداوم خروج پول حقیقی �
در روز یکشــــنبه بــــرای دهمیــــن روز کاری متوالی شــــاهد 
خــــروج پول حقیقــــی از بــــازار بودیم. ارزش خالــــص تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی کل بازار ســــهام 323 میلیارد 
تومــــان بــــود. در معامالت دیروز بیشــــترین خــــروج پول 
حقیقی را فوالد داشــــت. ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 

حقوقی فوالد 64 میلیارد تومان بود. پس از فوالد، شستا 
و وسپهر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

رشد ارزش صف های فروش �
در پایــــان معامــــالت یکشــــنبه 428 نماد صــــف فروش 
داشــــتند که بیش از 80 درصد بازار را تشــــکیل می دهند. 
ارزش صف های فروش نســــبت به روز شــــنبه 26 درصد 
افزایش یافت و 5 هزار و 585 میلیارد تومان شــــد. ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به روز شنبه 17 درصد کاهش 

یافت و به رقم 250 میلیارد تومان رسید.
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( بیشترین صف 
خرید را داشــــت و با صف  خریــــد 111 میلیــــارد تومانی در صدر 
جــــدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از اپــــال، رافزا )رایان هم 

افزا( و غگیال )پگاه گیالن( بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشــــترین صف فروش نیز بــــه برکت )شــــرکت دارویی 
برکت( تعلق داشــــت که در پایان معامالت صف فروش 
177 میلیارد تومانی داشت. پس از برکت، فملی )شرکت 
ملی صنایع مس ایران( و خســــاپا )سایپا( بیشترین صف 

فروش را داشتند.



حسین حیدری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رزن

چــون بر اســاس صــورت مجلس شــماره 2943 
گهی  خ 1399/12/04 و نقشــه ذیــل ایــن آ مــور
مورخــه   10/9302 شــماره  تأییدیــه  برابــر  و 
رزن  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد   99/11/28
و طبــق مــاده 5 آیین نامــه قانون افــراز و فروش 
 3018 شــماره  بــه  افــراز  رأی  مشــاع،  ک  امــال
مورخــه 99/12/09 یــک قطعــه زمیــن )جهــت 
)هشــت   8000 مســاحت  بــه  گلخانــه(  احــداث 
ک  هــزار مترمربــع( واقع در اراضــی نظام آباد، پال
اصلــی 54 بخش پنج همــدان، حوزه ثبتی رزن 
بــه نــام محمــد حمزه خانــی جبلی فرزنــد علی، 
گردیده اســت. لذا مراتب طبــق ماده 18  صــادر 
آیین نامه اجرای اســناد الزم  االجرا جهت اطالع 
تمــام مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذوالحقــوق 
منتشــر/ اخطــار می گــردد تــا در صــورت لــزوم با 
ک رزن و  مراجعــه بــه اداره ثبــت اســناد و امــال
مالحظه نقشــه و صورتمجلس افــرازی مربوطه 
اعتراضــی  صــادره  افــرازی  نظریــه  بــه  چنانچــه 
تاریــخ  از  روز   10 مــدت  ظــرف  باشــند،  داشــته 
گهــی اعتــراض خود را بــه دفتر  انتشــار / ابــالغ آ
دادگاه شهرســتان محــل وقــوع ملــک تســلیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صورت عدم تســلیم 
اعتراض نســبت بــه صدور ســند مالکیت قطعه 

افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد.

آگهی اعالن نظر افراز
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1-نام و نشــانی مزایده گزار: شــرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشــور- اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان به شناسه ملی 
14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771 

به نشانی: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی
 کد پستی 99813-65199  تلفن: 1-34373960 نمابر: 34373829

2- موضوع مزایده: برگزاری مزایده فروش اموال مازاد اســقاطی به نشــانی قید شــده در اســناد از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شــماره 
فراخوان 1099001014000040

3- نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: اصــل فیش واریــزی وجه نقد به حســاب شــماره IR 900100004001039806370564 شناســه 
907203965100000000000000000017 بانک مرکزی به نام سپرده - خزانه داری کل یا ضمانتنامه بانکی به نام مزایده گذار  )کلیه بانک ها بجز بانک 
ســرمایه و ایران زمیــن( و یــا انواع اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانک هــا و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررســید )موضوع قانون نحوه انتشــار 

اوراق مشــارکت( ضمن درج در ســامانه ســتاد در پاکت )الف( الک و مهر شده تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23 به مزایده گزار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ )70.000.000 ریال( هفتاد میلیون ریال به نام اداره کل پشتیبانی و امور دام استان همدان.

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد:  روز چهارشنبه مورخه 1399/12/20 می باشد.

2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23
3-5- مهلت تحویل پاکت )الف( محتوی اصل تضمین: تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1399/12/23

4-5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1399/12/24 واقع در نشانی مزایده گزار 
6- خریــد اســناد: متقاضیــان شــرکت در  مزایــده می تواننــد پــس از واریــز مبلــغ 500.000 ریــال )غیرقابــل اســترداد بــه شــماره حســاب بانــک مرکــزی 
IR310100004001039704006087 شناســه 377039865203900800000000000173 بــه نــام خزانــه داری کل از طریــق ســامانه ســتاد( در  زمــان 

مهلت دریافت اســناد )ردیف 6-1 آگهی( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اســناد مزایده را دریافت نمایند.
7- محــل برگــزاری مزایــده از طــر یــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مزایده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایــده را محقق 

سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1399/12/11 می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در  اسناد مزایده مندرج می باشد.
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-341934

چاپ دوم: سه شنبه  1399/12/12 چاپ اول: دوشنبه 1399/12/11  
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وزارت جهاد کشاورزی
شرکت سهامی ابیتشپنی امور دام کشور

ن استان همدا

دو شنبه    11  اسفند 1399    شماره   4747

ورزش6

وداع تلخ اسدآباد با لیگ 
دسته یک بسکتبال کشور

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت بســــکتبال 
اســــتان همــــدان گفت: مســــابقات مرحلــــه پلی 
آف رقابت هــــای لیــــگ دســــته یــــک بســــکتبال 
مهران  تیم هــــای  صعود  با  کشــــور  باشــــگاه های 
آتشی تهران شــــنبه شب  و مدرســــه بســــکتبال 

گذشــــته به میزبانی شهر همدان پایان یافت.
"پرویــــز ریحانــــی" اظهار کــــرد: در این مســــابقات 
چهار تیم خانه بســــکتبال اسدآباد، مهرام تهران، 
به  کامیاران  ناجا  پاس  و  آتشی  بسکتبال  مدرسه 
همدان  اسالمی  آزاد  دانشــــگاه  در  روز  سه  مدت 

کردند. رقابت  باهم 
وی بیــــان کرد: مهرام و مدرســــه آتشــــی تهران با 
برتــــری در مجموع بــــازی رفت و برگشــــت مقابل 
پاس ناجا کامیاران و خانه بســــکتبال اسدآباد به 

کردند. صعود  پایانی  مرحله 
ریحانــــی افــــزود: مهرام تهــــران در بازی برگشــــت 
88 برابــــر پاس ناجا بــــه پیروزی  101 بر  توانســــت 
برســــد و ضمن جبران شکســــت دور رفت، جواز 

کند. کسب  را  نهایی  مرحله  در  حضور 
خاطرنشــــان  همدان  بســــکتبال  هیــــأت  رئیس 
کرد: مهرام تهــــران در دیدار رفت بــــا نتیجه 110 بر 
کامیاران تن به شکســــت  105 برابــــر پاس ناجــــا 
داده بود امــــا با تفاضــــل امتیاز بهتر نســــبت به 
حریــــف صعود کــــرد. ریحانی بیان کــــرد: تیم های 
بسکتبال  مدرســــه  و  اســــدآباد  بســــکتبال  خانه 
آتشــــی نیز در دور برگشــــت به مصاف هم رفتند 
74 به پیروزی برسد. 100 بر  آتشی توانست  و تیم 

وی یادآور شــــد: بازی رفت 2 تیم نیز 98 بر 74 به 
سود مهرام تهران به پایان رسیده بود تا این تیم 

شود. نهایی  مرحله  راهی  پیروزی   2 با 

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
در جمع شهرداریچی های هگمتانه؛

به جایگاه شهرداری همدان 
می بالیم

شهرداری پرچم دار فوتبال بومی همدان است
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
شــــهرداری  فوتبال  تیــــم  گفــــت:  همدان  اســــتان 
همــــدان نمــــاد فوتبال بومــــی بوده که بــــه فوتبال 

کشور ثابت کرده شهر ما دارای فوتبال است.
حمید ســــیفی ظهــــر شــــنبه در بازدیــــد از تمرینات 
تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان اظهار کــــرد: نگاه 
شهردار ورزش دوســــت همدان در حمایت از تیم 
فوتبال شهرداری قابل ستایش بوده و باید از تمام 
مدیران شهرداری و شــــورای اسالمی شهر همدان 

برای این حمایت تقدیر کنم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشاره 
به نــــگاه حمایتی دســــتگاه ورزش گفت: ما وظیفه 
داریــــم زیرســــاخت های ورزشــــی الزم را در جهــــت 
پیشــــبرد اهداف تیم فوتبال شهرداری همدان در 

اختیار این تیم قرار دهیم.
ســــیفی خاطرنشــــان کرد: کســــب نتایج درخشان 
شهرداری در این فصل از لیگ دسته دوم فوتبال 
کشــــور باعــــث افتخــــار دســــتگاه ورزش اســــتان 
همدان است. وی با اشــــاره به دیدار حساس این 
هفته تیــــم فوتبال شــــهرداری همدان بیــــان کرد: 
پاداش ویژه برای پیروزی این تیم در هفته جاری در 

نظر می گیریم که موجب دلگرمی بازیکنان شود.

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در بازدید از روزنامه هگمتانه:

فضای نقد باید دوطرفه باشد
شیرمحمدی: فعالیت برای فرهنگ و ورزش شهر همدان را افتخار می دانیم

روزنامه هگمتانه ملجأ حق طلبی و مطالبه گری مردم همدان
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان با بیان اینکه باید از نقد منصفانه استقبال کنیم، 
گفت: بدون شــــک همه  ما مدیــــران باید نقــــد عادالنه و 
منصفانه را بپذیریــــم ضمن اینکه فضای نقد باید دوطرفه 
باشــــد تا خواننده بتواند قضاوت درســــتی از این موضوع 

داشته باشد.
به گزارش سرویس ورزشــــی هگمتانه، حمید سیفی ظهر 
یکشنبه در دیدار با سرپرست و کارکنان روزنامه هگمتانه 
اظهار کــــرد: روزنامه وزیــــن هگمتانه با بیش از 23ســــال 
ســــابقه امروز به عنــــوان یک نشــــان ارزشــــمند فرهنگی 
بــــه عنوان ملجــــا حق طلبــــی و مطالبه گری مــــردم همدان 
شناخته می شــــود و به واقع با شــــرایط خاص این روزنامه 

مدیریت آن کار بسیار سختی است.
وی افــــزود: به طور قطع شــــما نمی توانید بــــا مطالب خود 
تمــــام مجموعــــه مدیریتــــی اســــتان را راضی نــــگاه دارید و 
باید تعارفات را در این زمینه کنــــار بگذارید و هرآنچه برای 
توسعه اســــتان همدان الزم اســــت اطالع رسانی کنید که 
خوشــــبختانه با نگاهی که از مدیریت این مجموعه سراغ 

دارم تا به امروز همین گونه بوده است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
بایــــد از نقد منصفانه اســــتقبال کنیم، گفــــت: خبرنگار به 
قلم قسم خورده و باید حرمت قلم خبرنگاران حفظ شود، 
بدون شک همه ی ما مدیران باید نقد عادالنه و منصفانه 
را بپذیریم بنده همواره به مدیریت روابط عمومی دستگاه 
ورزش تأکید کرده ام که در مقابل نقد خبرنگاران با آغوش 

باز بایستد.
ســــیفی خاطرنشــــان کرد: فضای نقد باید دوطرفه باشد و 
وقتی از حمید ســــیفی نقدی صورت می گیرد باید فرصتی 
برای دفاع نیز به ما داده شــــود تا خواننده بتواند قضاوت 

درستی از این موضوع داشته باشد.

وی با اشــــاره به حضور خود در اســــتان همدان بیان کرد: 
خیلی دوســــت داشتم سال های بســــیار دورتر به استان 
خــــودم بیایم و خدمت کنم که این نعمت از بنده ســــلب 
شــــد، بعضی اوقات مــــا از ظرفیت های بومــــی خود غافل 
می شــــویم اما زمانی که این پیشنهاد به من شد با آغوش 

باز استقبال کردم.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان عنــــوان کرد: 
خوشــــبختانه وجود یک اســــتاندار فهیم با دید وســــیع و 
نمایندگان با دانش همدان در مجلس شــــورای اسالمی 
یک اتحاد و همدلی خوبی در اســــتان همدان ایجاد کرده 
و زمانی که این شــــرایط را در اســــتان دیدم برای کار کردن 

بسیار مشتاق شدم.

برای خدمت به همدان آمده ام �
ســــیفی با بیــــان اینکه تنهــــا بــــرای خدمت بــــه جوانان و 
ایــــن مســــؤولیت را قبول  نوجوانان ورزشــــکار اســــتانم 
کــــرده ام، گفت: بنده به هیچ وجه تشــــنه قدرت و پســــت 

نیستم و تنها برای خدمت به زادگاهم به همدان آمده ام.

حل مشــــکل چندین ســــاله راه پیســــت اســــکی  �
همدان

وی ادامه داد: شــــب گذشــــته جلســــه خوبی با اســــتاندار 
داشــــتیم کــــه موفق شــــدیم مشــــکل چندین ســــاله راه 
پیست اســــکی همدان را حل کنیم خوشــــبختانه فضای 

خوبی در استان برای پیشبرد کارها حاکم است.
وی افزود: در فضای آرامش و همدلی همه مشکالت حل 
می شود و کارها به خوبی جلو می رود که باعث خوشحالی 
بنده اســــت که این فضا در حال حاضر در استان ما وجود 

دارد.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان در پاســــخ به 

مشــــکالت تیم فوتبال پاس بیان کرد: پاس یک نشــــان 
بســــیار بزرگ بــــرای ورزش اســــتان همدان اســــت و باید 
بنشــــینیم در یک فرصت مناسب در رابطه با ساختار این 
تیم تصمیم گیری کنیم در ابتدا به دنبال این هســــتیم که 
یک ســــاختار قانونمند و هیأت مدیره قوی برای این تیم 

تشکیل دهیم.

تیم فوتبال پاس وارد بورس می شود �
ســــیفی ادامه داد: باید این نشــــان را برای استان همدان 
حفــــظ کنیم پاس یک تیم مردمی و پرهوادار اســــت که به 
دنبال این هســــتیم با ایجاد یک ساختار قانونمند و صفر 
کردن بدهی های این تیم به زودی پاس را در بورس عرضه 

کنیم.
وی با اشــــاره به استفاده از نشــــان پاس در سایر رشته ها 
گفت: همچنین به دنبال این هســــتیم تا از عنوان پاس 

در تمامی رشته های خود برای تیم داری استفاده کنیم.
سرپرســــت روزنامه هگمتانــــه نیز با بیــــان اینکه فعالیت 

برای فرهنگ و ورزش شــــهر همدان را افتخــــار می دانیم، 
اظهار کــــرد: روزنامه هگمتانه 23 ســــال ســــابقه دارد و در 
حال حاضر 29 همکار رســــانه ای در ایــــن روزنامه فعالیت 

می کنند.
مصطفی شــــیرمحمدی افــــزود: نــــگاه مجموعــــه روزنامه 
هگمتانه به ورزش بســــیار مثبت بوده و اعتقاد بنده این 
اســــت که اگر در یک خانواده یک ورزشــــکار باشد باعث 
ســــربلندی آن خانــــواده خواهــــد شــــد و بایــــد بتوانیم در 
اطالع رســــانی فرهنگ و گســــترش ورزش بیش از پیش 

قدم برداریم.
وی با اشــــاره به حمایت از صفحه ورزشی روزنامه هگمتانه 
گفــــت: بارها به ما پیشــــنهاد شــــده که مانند بســــیاری از 
روزنامه ها صفحه ورزشی را که درآمدی هم ندارد و بار مالی 
زیادی نیز برای روزنامه دارد به صــــورت هر هفته یک یا دو 

صفحه منتشر کنیم.
شیرمحمدی خاطرنشان کرد: به تبعیت از شهردار ورزش 
دوســــت همدان و نــــگاه و دیدگاهی که خودمــــان داریم 

وظیفــــه خــــود می دانیم که بــــه موضوع ورزش نیــــز مانند 
سایر موضوعات نگاه کنیم و هیچ منتی هم در این زمینه 

برکسی نداریم.
وی با بیــــان اینکه هم فکــــری خوبی با دســــتگاه ورزش و 
روابط عمومی آن داریم، بیان کرد: ســــعی خــــود را کرده ایم 
بدون نــــگاه خاصی به تمام رشــــته های ورزشــــی بپردازیم 
علی ای حال خود آن رشــــته ورزشــــی باید این ظرفیت را در 

خود ایجاد کند تا از این صفحه ورزشی بهره ببرد.
سرپرســــت روزنامه هگمتانه عنوان کــــرد: در نقدها نیز 
تمام ســــعی ما این بوده که نقد منصفانــــه انجام دهیم 
اگر از مدیری انتقاد می شــــود بــــه همکارانم گفته ام اول 
خــــدا را در نظر بگیرند ســــپس خود را در جــــای آن مدیر 

بگذارند.
گفتنی اســــت؛ ظهر یکشنبه 10 اســــفند ماه حمید سیفی 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــه همراه 
حمداهلل چاروســــایی مدیرروابط عمومی این دســــتگاه از 

مجموعه روزنامه هگمتانه همدان بازدید کردند.

هفته یازدهم لیگ ۲ فوتبال کشور

شهرداری به دنبال تثبیت صدرنشینی، پاس در اندیشه صعود
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: نماینــــدگان فوتبال همــــدان در 
هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور در شرایطی به 
مصاف حریفان خود می روند که برای بهبودی جایگاه خود 

نیاز مبرم به پیروزی دارند.
هفتــــه یازدهم این رقابت ها امروز دوشــــنبه در شــــهرهای 
مختلف کشــــور برگزار می شود و شهرداری همدان در خانه 
به مصاف ویستاتوربین تهران می رود و پاس نیز میهمان 

اترک بجنورد خواهد بود.
شهرداری در شرایطی میزبان ویستا توربین تهران است که 
هم اینک با 19 امتیاز صدرجدول گروه یک را برعهده دارد و 

ویستا نیز با 17 امتیاز در رده چهارم است.
پاس همدان نیز با یک بازی کمتر و کسب 12 امتیاز در رده 
هفتم جدول ایستاده و اترک بجنورد با همین تعداد امتیاز 

و تفاضل گل کمتر در رده نهم است.

شهرداری به دنبال سه امتیاز �
تنها شــــرایطی که می تواند به تداوم صدرنشینی شهرداری 
همدان در گروه یک کمک کند، برتری مقابل ویستاتوربین 

تهران در این بازی است.
شاگردان طالیی منش در فصل جاری فقط یک شکست 
داشــــته اند که در اهواز به دســــت آمد و هرگز در بازی های 

خانگی باخت نداشته اند.
برتری آنها مقابل ویستاتوربین منجر به تداوم صدرنشینی 
می شود اما شکست در این بازی چه بسا آنها را تا رده چهارم 
- پنجم جدول ســــقوط دهد. شــــهرداری تا پایان نیم فصل 
تنها سه بازی فرصت دارد تا با عبور از حریفان قدرتمند خود 

قهرمان نیمی از مسابقات امسال شود.
این تیم هفته قبل توانســــت دست به کار بزرگی بزند و با 2 

گل سپیدرود رشت را در خانه شکست بدهد.
پیــــروزی مقابل ویســــتاتوربین بــــرای شــــهرداری چی ها از 
اهمیت زیــــادی برخوردار اســــت تا بتوانند بــــا آرامش بهتر 

مسابقات را در صدر ادامه دهند.
هر چند تنها دغدغه تأمین منابع مالی برای پرداخت درصد 
کادر و بازیکنان است که بنا بر قول مسووالن جای نگرانی 

نیست و به زودی پرداخت می شود.

ویستاتوربین به دنبال صدرجدول �
تیم ویســــتاتوربین نیز تنها با 2 امتیاز اختالف با شهرداری 
همدان در رده چهارم جدول ایســــتاده اســــت. شــــاگردان 
فرشــــاد پیوس تا به اینجا صاحب 5 برد، 2 تســــاوی و ســــه 
شکست شده اند و حاال درصدد بازگشت به باالی جدول 
هســــتند. پیوس برای نظم دهی به تیمش چند بازیکن را 
کنار گذاشته و قصد دارد از بازیکنانی که تشنه برد هستند، 

در مقابل شهرداری همدان استفاده کند.
تیم های تحت هدایت او هرگز دنبال بازی تدافعی نیستند 
و همین مســــاله باعث شده تا کمترین تســــاوی را داشته 
باشد. سرمربی ویســــتاتوربین به خوبی می داند که پیروزی 
مقابل شــــهرداری همدان باعث بهبودی وضعیت روحی 

روانی تیمش خواهد شد.
این تیم بــــا 14 گل زده بهترین خط حمله گروه یک لیگ 2 را 
دارد هر چند با دریافت 9 گل در 10 بازی نشــــان می دهند که 

در خط دفاعی شکننده ظاهر می شوند.
آنها در بازی مقابل شهرداری همدان هرگز به دنبال تساوی 
نیستند چرا که از دســــت دادن امتیاز منجر به سقوط این 

تیم به رده های پایین تر می شود.

پاس محکوم به برد �
تســــاوی ها و از دســــت رفتن امتیازهای پیــــروزی پاس در 
دیدارهای برگزار شــــده این تیم در لیگ 2 سبب شده تا در 

رده هفتم جدول قرار بگیرند.
پاسی ها برای اینکه بازهم به رده های باال و در جمع مدعیان 

باشند، باید در بازی مقابل اترک بجنورد به پیروزی برسند.
رفتن پاشازاده شــــوک روحی و روانی جدی در بازیکنان تیم 
پاس داشته است و اکنون می کوشند تا بازهم شرایط را به 

سود خود رقم بزنند.
تــــداوم همکاری با قاســــم ســــیانکی در تیم پــــاس به همراه 
کادرش نشــــان می دهند که مدیران باشگاه خیال انتخاب 

سرمربی جدید ندارند و می خواهد با همین مربی ادامه دهند.
پاس با ســــیانکی در نخســــتین گام توانســــت برتری ســــه 
بر صفــــر را به شــــهرداری بم در جــــام حذفی دیکتــــه کند تا 

دوستداران پاس کمی امیدوارانه تر به حضور او نگاه کنند.
پاســــی ها در صورت عبور از اترک بجنورد بــــا یک بازی کمتر 

می توانند در بهترین حالت ممکن 2 پله صعود کنند.
با این حال شکســــت برابر اترک باعث سقوط پاس به رده 

یادزهم جدول چهار تیمی لیگ 2 هم بشود.

اترک حریف پر افت و خیز �
اترک بجنورد در فصل جاری لیگ 2 نشــــان داده که همواره 

تیمی پر افت و خیز اســــت و نتایج ایــــن تیم به هیچ عنوان 
پیش بینی نمی شود.

اترکی ها تا به اینجا با 2 برد، 6 تساوی و 2 شکست 12 امتیازی 
شده و در رده نهم جدول گروه ب قرار گرفته اند.

آنها از حیث تســــاوی یکــــی از رکوردداران لیگ 2 به شــــمار 
می روند و همین مساله باعث جابجایی آنها در جدول رده 
بندی شده اســــت. نماینده بجنورد از خط دفاعی ضعیف 
برخوردار است اما در حمله به مراتب تیمی قدرتمند نشان 
داده اســــت. آنها می دانند برتری مقابل پاس باعث صعود 
چند پله ای می شود و می خواهند از این بازی خانگی به نحو 

احسن استفاده کنند.
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7 همه دانا

یادنامه هگمتانه ویژه 357 شهیده و ۲47 بانوی جانباز استان همدان

یحانه های بهشتی ر
برگی از دالوری های شیرزنان همدانی که با خون خود درخت مقاومت اسالمی را آبیاری کردند

هگمتانــــه، گروه همه دانا: صفحات تاریخ انقالب خونبار 
اســــالمی ایران یــــادآور حماســــه ها و فداکاری های بزرگ 
زنان و بزرگ مردانی اســــت که بی هیچ سالحی به مقابله 
با ظلم و جور رفتند. بی شــــک بزرگ مردان ما آنچه دارند 
آنها را در دامن خویش  مدیون زنان غیوری هستند که 
را یاری دهند. رســــالت  پرورش داده اند تا امام خویش 
خویــــش را با حفظ حجاب و عفــــت و ایمان به دین خدا 
به انجام رســــاندند و با شــــیر پاک خود کربالئیان تاریخ را 

تربیت کردند تا عاشــــوراها را در بستر زمان تکرار کنند.
از  در متــــون تاریخــــی، اغلــــب از نقش زنــــان دربــــاری و 
تأثیر زنان غرب و شــــرق زده یا به اصطالح روشــــنفکر بر 
آمــــده، ولی زنانی که  تحوالت اجتماعی ســــخن به میان 

مشروطه،  نهضت  تنباکو،  جنبش  گریبایدف،  حادثه  در 
1331 و... مشارکت داشته  30 تیر  کشــــف حجاب، قیام 
اند، از توده زنان مســــلمانی بوده اند که گوش به فرمان 
مراجع تقلید و به منظور انجام تکلیف شــــرعی و الهی پا 

گذاشتند. مبارزه  میدان  به 
1340 تا پیروزی انقالب اسالمی، این زنان حضور  از دهه 
آن،  از خود نشان دادند، علت  گسترده تر و مستمرتری 
در  خمینی)ره(  امــــام  که  بوده  بیشــــتری  خودباوری  اوال: 
زنــــان پدید آورد. ثانیــــا: لبیک آنان به دعــــوت امام برای 

است. بوده  اجتماعی  سیاسی  حضور 
پس از پیروزی انقالب اســــالمی، زنان هنوز نیاســــوده و 
خســــتگی یک مبارزه طوالنی علیه رژیــــم پهلوی را از تن 

بیرون نکرده بودند که بار دیگــــر بر خود تکلیف دیدند 
بــــرای دفاع از انقالب، به ایفای نقش های تازه تر و مؤثرتر 
در عرصه هــــای جدیدتــــر بپردازند، از این رو، شــــرکت در 
، بــــه ویژه در  بحران هایی را که در گوشــــه و کنار کشــــور
کردســــتان بر پا شــــد، جزو وظیفه خود دانســــتند، ولی 
آنچه زنان را به کمک و مســــاعدت بیشــــتر طلبید، دفاع 
مقدس اســــت که هشت ســــال نظاره گر رشادت های 

زنان و مردان این مرز و بوم بود.
از مشــــارکت سیاســــی اجتماعــــی زنان معاصــــر ایران و 
، بســــیار ســــخن گفته  از حضــــور آنان در دفاع از کشــــور
، مصداقــــی از آن ارائه گردیده اســــت.  شــــده امــــا کمتــــر
حــــوادث پــــس از پیــــروزی انقالب اســــالمی و بــــه ویژه 
دفاع مقــــدس نیز از این قاعده مســــتثنی نیســــت. آیا 
ســــخن از مشــــارکت زنان، یک تعارف سیاســــی است؟ 
آن چیســــت؟ بی  اگــــر تعــــارف نیســــت مصداق هــــای 
شــــک فعالیت های همه جانبه زنان در دفاع مقدس را 
می توان به مثابه یکی از مهم ترین مصادیق مشــــارکت 

زنان در دفاع از این مرز و بوم دانست.

آن نقش خود  یکی از عرصه هایی که زنان بــــه خوبی در 
را ایفــــا نمودنــــد، حضور در دوران دفاع مقدس اســــت. 
با شــــروع جنــــگ تحمیلی در 31 شــــهریور 1359 زنان به 
، وظیفه  عنوان بخــــش قابل توجهی از جمعیت کشــــور
خــــود را بــــرای حفــــظ میهــــن از تجاوز دشــــمن بــــه نحو 
مطلــــوب انجــــام دادند و با توجــــه به شــــرایط موجود به 
گمنامی  ایفای نقــــش خود پرداختنــــد. اینان ســــربازان 
بودنــــد که بار ســــنگین تــــدارکات جبهه جنــــگ و برخی 
باره  را بردوش می کشــــیدند. هجــــوم یک  وظایف دیگر 
دشــــمن بــــه مناطق مــــرزی و هــــم چنیــــن بمباران های 
هوایی به شــــهرها ایجــــاب می نمود که زنــــان به صورت 

مســــتقیم در مناطق جنگی حضور پیداکنند.
زنــــان و بانوان کشــــورمان در برهه هــــای مختلف تاریخ 
انقالب اســــالمی بــــه ویــــژه در دوران دفــــاع مقدس به 
خوبی از عهده رســــالت و نقش آفرینــــی خود به عنوان 
، راوی و مشــــوق مردان و.... بر آمده اند.  ، حمایتگر مبارز
جمهوری اســــالمی ایران با داشتن الگوی مشارکت زن 
در هنگامــــه دفــــاع و صحنه هــــای نبرد در صدر اســــالم، 

زنــــان را بــــرای انجــــام امور مهم در هشــــت ســــال دفاع 
مقدس ســــازماندهی و به کارگیری می نمود. زنان ایران 
بــــا یادآوری رفتار و ســــیره حضرت زهــــرا )س( و حضرت 
زینــــب )س( و دیگــــر زنــــان قهرمــــان صدر اســــالم، به 
وظیفــــه الهی وانســــانی خویش در طــــول دفاع مقدس 
عمل کردند و اگــــر نبود صبوری، عــــزم، همت، ایثارگری 
و کمک رســــانی آنها چنین مقاومــــت پیروزمندانه ای در 

نمی گرفت. شکل  دوران  آن 
اســــتان همدان مفتخر به تقدیم 357 شــــهیده و 247 
بانوی جانباز اســــت که بیشتر این افراد در بمباران های 

رسیدند. شهادت  به  هوایی 
و  تکریــــم  معرفــــی،  راســــتای  در  هگمتانــــه  روزنامــــه 
ایثارگر در  بانــــوان شــــیردل و  ایــــن  بزرگداشــــت مقــــام 
ایــــن شــــماره از صفحــــه همه دانا بــــه بیان گوشــــه ای از 
می پــــردازد  عزیــــزان  ایــــن  فداکاری هــــای  و  رشــــادت ها 
بی شــــک به دلیل محدودیت فضا از معرفی تمامی این 

معذوریم. غیور  بانوان 
روح تمامی شــــهدای اسالم شاد و راهشان پررهرو باد.

منیر سیف، نماد مظلومیت شهیده های جهان اسالم

جنایت وحشتناک منافقین 
در شهادت دختر 17 ساله
هگمتانه، گروه همه دانا: منیر ســــیف شــــهیده شاخص 
ســــال 93 در همدان 39ســــال پیــــش در حالــــی که چند 
روز بیشــــتر به جشــــن ازدواج او باقی نمانده بــــود، به طرز 

وحشتناکی از طرف منافقین ترور شد.
حاج ابراهیم سیف پدر نو عروس شهید منیر سیف پس 
از گذشــــت ســــالها از شــــهادت دخترش این گونه پرده از 

جنایت منافقین و دشمنان انقالب برمی دارد.
ابراهیم سیف می گوید: به عنوان یکی از رزمندگان دوران 

دفاع مقدس افتخار خدمت به رهبر و انقالب را دارم.
نحوه شــــهادت دخترم ایــــن گونه بود،که منیــــره دختر نو 
عروســــم که فقط 17 ســــال سن داشــــت، عاشق والیت، 
انقالب اســــالمی و حضرت امــــام خمینی )ره( بــــود و برای 
پیروزی انقالب و ورود حضرت امام به ایران قبل از انقالب 
روزه و خیــــرات نــــذر کرده بــــود و با پیــــروزی انقالب جذب 
کارهای فرهنگی، تربیتی و قرآنی در بســــیج شــــد. منیره در 
آن دوران حلقــــه ای از دختران انقالبــــی را به دور خود جمع 

کرده بود و بــــه صورت فعال در کارهای بســــیج شــــرکت 
می کرد که منافقیــــن کوردل او را با چند نامه تهدید به ترور 
کردنــــد و در نامه تهدید آمیز به او نوشــــتند که دســــت از 
امام و انقالب بــــردار وگرنه تو را ترور می کنیم که او توجه ای 
به نامه هــــای تهدید آمیز آنهــــا نکرد و در آخــــر نیز به خاطر 
عقیده اش و حمایت از امام و انقالب توسط آنها به وسیله 

نارنجک ترور شد.
در آن ســــال ها کــــه اوج حمــــالت ناجوانمردانــــه صــــدام و 
حامیان غربی وشرقیش در جبهه ها بود من و تنها پسرم 
در منطقه عملیاتی غرب کشور بودیم که این اتفاق ناگوار 

برای خانواده من رخ داد.
توسط یکی از نیروهای منافقین و طی چندین نامه تهدید 
آمیــــز او را به دســــت کشــــیدن از فعالیت هــــای انقالبی و 
همکاری نکردن با بسیج و به ترور تهدیدکرده بودند ولی 
او همچنان به وظیفه اسالمی و انقالبی خود عمل می کرد. 
تا اینکه در یکی از شــــب های شــــهریور ســــال 1360وقتی 

مطمئن شــــدند مردی در خانه نیســــت در حالی که سفره 
شــــام پهن بود درب حیــــاط را می زنند و بــــه محض اینکه 
منیره به جلوی درب منزل مــــی رود نارنجک را داخل خانه 
پرت می کنند کــــه او با ایثار خود را روی نارنجک می اندازد و 
از کشته شدن سایر اعضای خانواده که شامل خواهران و 

مادرش بود جلوگیری می کند.
شــــهیده منیر ســــیف یکم مهرماه 1338 در شهرســــتان 
نهاوند چشــــم به جهان گشــــود و در دوازدهم شــــهریور 
1360 در زادگاهــــش هنــــگام درگیــــری بــــا گروه هــــای ضد 
انقالب بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید که مزار این 

بانوی بزرگوار در گلزار شهدای نهاوند واقع است.

از خدا می خواســـت با تنها فرزندش شهید شود
وه همه دانا: از خصوصیات او عشــــق  هگمتانــــه، گر
بــــه حضــــرت امــــام خمینــــی)ره(، خدمــــت به  وافــــر 
کمک  و  معلمی  کســــوت  در  وم  محــــر دانش آموزان 
از خدا می خواست  به افراد مســــتمند بود و همواره 
اگــــر در طول جنگ شــــهید شــــود با تنهــــا فرزندش 

وی او را برآورده کرد. ز علی باشــــد. خداوند نیز آر

به نقل از خانواده شــــهیده طاهره کورکچی �
شــــهیده طاهــــره کورکچی ســــومین فرزنــــد خانواده 
1336 در  25 دی ماه ســــال  مهــــدی کورکچی بود که 
همدان متولد شــــد. از کودکــــی تقوای او مورد توجه 
والدینش  ســــفارش های  به  همیشــــه  بود.  همگان 
احتــــرام می گذاشــــت و نســــبت بــــه پــــدر و مادرش 
محصلــــی  هــــم  تحصیــــل  دوران  در  بــــود.  وفــــادار 
بــــا اینکه دوران  کوشــــا، درس خوان و مؤدب بود و 
ژیم طاغوت گذراند، اما لحظه ای از  دبیرســــتان را در ر
رعایت حجاب اســــالمی غفلت نکرد و فرایض امر به 

را در رأس  از منکــــر و نماز اول وقت  وف و نهی  معر
امــــور خود قــــرار می داد. پــــس از شــــرکت در کنکور 
سراسری و قبولی در رشــــته زبان انگلیسی به علت 
ود؛  مشــــکالت مالی نتوانست به دانشگاه تهران بر

اما در کنکور تربیت معلم شــــرکت کرد.
دو ســــال در مرکز تربیــــت معلــــم درس خواند و در 
ایــــن مــــدت فعالیت های مذهبی و سیاســــی  طول 
مطهری  شهید  اســــتاد  کتاب های  و  قرآن  با  داشت. 
1357 موفق شد به استخدام  مأنوس بود. در سال 
وزی  بــــا پیر کــــه مصادف  ورش درآید  آمــــوزش و پــــر
انقالب اســــالمی بود. شــــرکت فعال او در تظاهرات 
دوســــتانش  کردن  گاه  آ و  ژیم  ر علیه  راه پیمایی ها  و 

رســــالتی بود که همواره به دوش می کشید.
تاریــــخ  در  کــــرد.  ازدواج  ســــالگی   24 ســــن  در 
ژیم بعث عراق  1364 بــــر اثر بمباران هوایــــی ر /1 /15
همراه با تنها پســــرش به شــــهادت رسید و در گلزار 

شد. سپرده  خاک  به  همدان  شهدای 

یوش فالحی پر
هگمتانــــه، گروه همــــه دانا: در تاریخ 1335/09/01 در اســــتان همدان در شــــهر 

نهاوند به دنیا آمد.
دین وی اسالم و دارای مذهب شیعه بود. وی مجرد بود.

میزان تحصیالت: وی مقطع فوق دیپلم را به اتمام رسانیده است.
وضعیت شغلی: بهیار

او از طرف سازمان اعزام کننده مردمی به جبهه اعزام گردید.
در تاریخ 1359/07/05 در استان خوزستان در شهر اهواز به شهادت رسید.

نحوه شهادت: بمباران هوایی
کیفیت شهادت: ترکش بمب

مزار وی در شهر نهاوند در گلزار شهدای نهاوند واقع می باشد.
ایثارگر دیگری در خانواده وی نیست.

رویا سقایی
: سیدصادق هگمتانه، گروه همه دانا: نام پدر

شهرستان: تویسرکان
در   1345 /10 /10 تاریــــخ  در  ســــقایی  ؤیــــا  ر شــــهیده 
ساده  و  باایمان  خانواده ای  در  تویســــرکان  شهرستان 
بــــه دنیا آمــــد. ایشــــان بعد از گرفتــــن دیپلــــم از طریق 
آمــــوزگاری  شــــغل  به  و  اســــتخدام  ورش  پر و  آمــــوزش 
65 در خیابان  /11 مشــــغول بود. ایشــــان در تاریــــخ 12/
شــــهدا شــــهر تویســــرکان بــــر اثــــر بمبــــاران هوایی به 

رسیدند. شهادت 
این شــــهیده محترم به حجاب بســــیار اهمیت می دادند، 

اهل نماز و روزه و فردی مهربان بود.

اعظم ترکمان پیرمیشانی
هگمتانه، گروه همه دانا: در تاریخ 1329/07/23 در اســــتان همدان در شهر 

مالیر به دنیا آمد.
پدرش رســــول و مادرش فاطمه نام داشت. دین وی اسالم و دارای مذهب 
شــــیعه بود. وی متأهل بود. او دارای 5 فرزند:3 پســــر و 2 دختــــر بود. میزان 

تحصیالت: وی در مقطع ششم ابتدایی ترک تحصیل کرده است.
وضعیت شغلی: مستخدم کودکستان

او توسط سازمان اعزام کننده مردمی به جبهه اعزام گردید.
در تاریخ 1365/10/28 در مالیر به شهادت رسید.

نحوه شهادت: بمباران مناطق مسکونی.
کیفیت شهادت: اصابت ترکش مین.

مزار وی در روستای شمس  آباد در گلزار شهدای شمس آباد واقع است.
ایثارگر دیگری در خانواده وی نیست.

اکرم طاهری
هگمتانــــه، گــــروه همه دانــــا: در تاریــــخ 1339/01/01 در اســــتان همدان در شــــهر 
کبودراهنگ در روســــتای کســــالنقیه به دنیا آمــــد. پدرش رســــتمعلی و مادرش 
مقبول نام داشــــت. دین وی اسالم و دارای مذهب شــــیعه بود. وی متأهل بود. 

او دارای یک فرزند پسر بود.
میزان تحصیالت: وی بی سواد بود.

وضعیت شغلی: خانه دار
او از طرف سازمان اعزام کننده مردمی به جبهه اعزام گردید.

در تاریخ 1367/01/18 در حصار همدان به شهادت رسید.
نحوه شهادت: حمالت هوایی دشمن بعثی.

کیفیت شهادت: بر اثر بمباران هوایی زیر آوار مانده.
مزار وی در شهر کبودراهنگ در روستای کســــالنقیه در گلزار شهدای کسالنقیه 

واقع است. ایثارگر دیگری در خانواده وی نیست.

قدیره محمودی
هگمتانه، گروه همه دانا: شهیده قدیره محمودی

نام: قدیره
نام خانوادگی: محمودی

محل تولد: تویسرکان
تاریخ شهادت: 1365/11/12

محل شهادت: تویسرکان- بمباران هوایی
ت؟

َ
ِبأّیِ َذنٍب ُقِتل

)9 - به کدامین گناه کشته شدند؟ )تکویر
رژیــــم دست نشــــانده پهلــــوی هرچنــــد کوشــــید با 
برداشــــتن حجاب اســــالم زدایی کند و چادر از ســــر 
زنان بردارد و دلیرزنان مسلمان را با تازیانه ظلم آشنا 
نماید اما هنوز بودند اکثریت زنان مسلمان که خم 
به ابــــرو نیاورنــــد و در اجتماع ظاهر شــــوند و ایمان، 

عفت و عصمت خود را حفظ کنند.
در ایــــن میان »قدیره« در خانواده ای مســــتضعف و 

مؤمن پا به عرصه وجود نهاد.
از همان کودکــــی در دامن مــــادر مؤمن اش، درس 
ایمــــان و عفــــت را فرا گرفــــت و در آن دوران فســــاد 
و... تحصیــــالت خویــــش را با موفقیت پشــــت ســــر 
گذاشــــت و در ســــال 1358 موفق به اخــــذ دیپلم از 
دانشسرای همدان شــــد. برخوردها و رفتارهای وی 
زبانزد اقوام و آشــــنایان بود. در حق والدین بســــیار 
مهربان و صمیمی بوده و تا آنجایی که می توانســــته 
از هیچ کوششــــی در راه ســــربلندی خانواده فروگذار 
نمی کــــرده. شــــهیده در ســــال 1358 ازدواج کرد که 
ثمره آن سه فرزند اســــت. او آنچه در توان داشت در 
پای نهال تازه پای جمهوری اسالمی ریخت و خطاب 
بــــه دانش آمــــوزان می گفــــت: »ای کاش همه مردم 
با هم منســــجم و یکپارچــــه در راه پیشــــبرد انقالب 
اســــالمی فعالیت نمایند تا هرچه زودتر این انقالب 

به سرمنزل مقصود رسد.«
با توجه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اخالق 
و کردار نیکویش به ســــمت مدیر مدرسه انتخاب و 

به خدمت مشغول شد.
تربیــــت و پــــرورش دانش آمــــوزان، ایــــن امیدهــــا 
انقــــالب و انتقال پیام و آرمان نهضت حســــینی به 
آنان را ســــرلوحه فعالیت ها قرار داده بود. تشویق 
و ترغیــــب جوانــــان و اقوام و آشــــنایان به حضور در 
جبهه هــــای نبرد و دفــــاع از حریم میهــــن او را چون 
اســــوه رهروان خط امام و والیت شناســــانده بود. 
تفکــــر در آیــــات قــــرآن و مطالعــــه کتــــب مذهبی از 
شهید قدیره زنی ساخته بود که الگوی همکاران و 
عمومی زنان قرار گیرد. بارها از خدا طلب شــــهادت 
می کــــرد و می گفــــت: »ای کاش بــــه مــــا هــــم اجازه 
، تمامت  ، آنجا که کفــــر می دادنــــد در میــــدان کارزار
در مقابل ایمان می ایســــتد حضور یابیم.« شــــهید 
آنچه کــــه می توانســــت در کمک  در پشــــت جبهه 
بــــه جبهه ها و خانواده شــــهدا و ایثارگــــران کوتاهی 
نمی کــــرد. هنگامــــی کــــه ایشــــان بــــه همراه ســــایر 
مینی بوس  برمی گشــــتند  کار  محــــل  از  همــــکاران 
متجاوز  هواپیماهــــای  حملــــه  مــــورد  آنهــــا  حامــــل 
بعثی عراق قــــرار گرفت و جایی کــــه تمامی قوانین 
بین المللــــی و نیــــز اصول بشــــری حکــــم می کند از 
حمله به مردم بی دفاع و مظلوم و مناطق مسکونی 
خــــودداری شــــود اینان مــــورد خشــــم جنایتکاران 
خون آشامی واقع شدند که انقالب اسالمی و مردم 
شــــهیدپرور ایران را هدف قرار داده بودند و جسم 
قرار  ترکش هــــا  اصابــــت  مــــورد  شــــهید  این  مطهر 
گرفــــت و جان در راه معبود خویش گذاشــــت و به 
ملکوتیان سالم کرد، در حالی که فرزند خردسالش 

حسین نیز از ناحیه چشم زخمی گردید.

محبوبه جعفری
هگمتانه، گروه همه دانــــا: در تاریخ 1348/03/10 در 

همدان به دنیا آمد.
پــــدرش علی و مــــادرش فاطمــــه نام داشــــت. دین 
وی اســــالم و دارای مذهــــب شــــیعه بــــود. در تاریخ 
1362/04/01 ازدواج کــــرد. او دارای 2 فرزنــــد بود. یک 

پسر و یک دختر داشت.
میزان تحصیــــالت: وی در مقطع دوم راهنمایی ترک 

تحصیل کرده است.
وضعیت شغلی: خانه دار

او توسط ســــازمان اعزام کننده مردمی به جبهه اعزام 
گردید.

در تاریخ 1366/12/21 در همدان در پشت انبار نفت 
به شهادت رسید.

نحوه شهادت: بمباران هوایی.
کیفیت شهادت: ترکش بمب.

مزار وی در باغ بهشت همدان واقع است.
ایثارگران دیگر خانواده:

؛  همســــر  .2 شــــهید  عمه ئــــی؛  احســــان  فرزنــــد:   .1
محمدجواد عمه ئی؛ شهید 3. فرزند؛ نسیبه عمه ئی؛ 

شهید

مهرانگیز مکنتیان
هگمتانــــه، گــــروه همــــه دانــــا: مهرانگیــــز مکنتیان 
بیســــت و نهم دی 1317 در شهرســــتان همدان به 

دنیا آمد.
پــــدرش عبــــاس و مــــادرش نیمتاج نام داشــــت تا 
پایــــان دوره ابتدایــــی درس خواند. خانــــه دار بود. 
سال 1333 ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و چهار 

دختر شد.
هفدهم مــــرداد 1359 در زادگاهش هنگام در گیری 
بــــا نیروهای ضد انقــــالب بر اثر انفجــــار بمب مقابل 
مســــجد جامع به شــــهادت رســــید. مــــزار او در گلزار 
شهدای باغ بهشت شهرستان همدان واقع است.

معرفی

یخ ساز در همدان گزارش تصویری کنگره ملی لشکر فرشتگان تار



شــرکت آتــی ســازدرنظــردارد،تعــدادمحــدودیازواحدهــایتجاری،پارکینــگوانباریهــایموجودخودرادرپروژههایفیروزهشــرقمشــهد
گهی درون محله ایوباشرایط نقد و اقساطبهشرحجدولذیلبهفروشبرساند. مقدسوآتیسنترهمداناز طریق مزایده عمومی و آ

کثرتاپایانوقت گهیحدا ازمتقاضیانحقیقیوحقوقیدعوتمیشودجهتدریافتاسنادمزایدهوبازدیدازپروژههاازتاریخدرجاینآ
کاریازساعت8صبحالی17باشمارهتماسهای: اداریروزچهارشنبهمورخ1399/12/20بهیکیازنشانیهایزیرمراجعهویادرروزهای

88091040-021و09357056161تماسحاصلفرمایند.
تهــران،شــهرکغــرب،بلــوارخوردیــن،بعــدازچهــارراههرمــزان،مجتمــعآتــیســنتر،شــرکتآتــیســاز.شــمارهتمــاس:88091040-021و

09357056161
مشــهدمقدس،خیابانپاســداران،روبرویفرمانداری،مجتمعفیروزهشــرق،دفترپروژهشــرکتآتیســاز.شمارهتماس:09158808010و

09183140129
همدان،میدانسپاه،بلوارانقالب،جنببازارخودرو،مجتمعآتیسنتر.دفترپروژهشرکتآتیساز.شمارهتماس:09183140129و

نشــانیتحویلاســناد:تهران،شــهرکغرب،بلوارخوردین،بعدازچهارراههرمزان،مجتمعآتیســنتر،دبیرخانهشــرکتآتیسازودفاترپروژه
هادرشهرهایمشهدمقدسوهمدان.

بدیهیاستاینشرکتدرردیاقبولهریکیاتمامپیشنهادهابدوننیازبهذکردلیلیاارائهمستنداتمختارمی¬باشد.
هزینهاسنادمزایدهبهمبلغ500.000ریالهنگامدریافتاسنادازمتقاضیاخذمی¬گردد.

تضمینشرکتدرمزایدهمیبایستطیچکبانکیبهشرحموجوددراسنادمزایدهبهمیزان5%ازقیمتپایهملکموردتقاضا،یاازمحل
مطالباتمتقاضیاننزدشرکتباشد.

کاتو کثرتاپایانوقتاداریروزچهارشــنبهمورخ1399/12/20بودهوتاریخبازگشــاییپا همچنینتاریختحویلمدارکتکمیلشــدهحدا
قرائتپیشنهاداتنیزروزیکشنبهمورخ1399/12/24دردفترمرکزیشرکتمیباشد.

ک مورد مزایده عمومی شرکت آتی ساز مشخصات امال

تعداد نشانی ملککاربرینوع ملکردیف
توضیحاتقیمت و شرایطشرایط پرداختنوع انتقالواحد

تجاریتجاری1
همدان، میدان سپاه،  بلوار 
انقالب، جنب بازار خودرو، 

مجتمع آتی سنتر
قراردادی2

%60    نقد 
%30    اقساط 18 ماهه

%10    تحویل و سند

به شرح جدول 
 پیوست اسناد مزایده

تجاری - اداری- 2
پارکینگمسکونی

مشهد مقدس، خیابان پاسداران، 
جنب دارائی، مجتمع فیروزه 

شرق مشهد
قراردادی250

%50    نقد
به شرح جدول %50    اقساط 4 ماهه

پیوست اسناد مزایده
فقط به مالکان واحدهای 

همان مجتمع واگذار می گردد.

تجاری- اداری- 3
انباریمسکونی

مشهد مقدس، خیابان پاسداران، 
جنب دارائی، مجتمع فیروزه 

شرق مشهد
قراردادی50

%50    نقد
به شرح جدول %50    اقساط 4 ماهه

پیوست اسناد مزایده

فقط به مالکان واحدهای 
همان مجتمع واگذار می 

گردد.

پارکینگتجاری4
همدان، میدان سپاه،  بلوار 
انقالب، جنب بازار خودرو، 

مجتمع آتی سنتر
قراردادی100

%50    نقد
به شرح جدول %50    اقساط 4 ماهه

پیوست اسناد مزایده

فقط به مالکان واحدهای 
همان مجتمع واگذار می 

گردد.

گردیده است. جزئیات قیمت پایه و شرایط مزایده در اسناد پیوست مزایده قید 

گهی: روز دوشنبه مورخه  1399/12/11 ج آ یخ در تار

ک شرکت آتی ساز   گهی مزایده محدود امال آ
شماره  409/1

شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقــه همدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصات  مشــروحه ذیل را 
از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و به درخواســتها و مدارکی کــه غیر از 

سامانه مذکور ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مدت قرارداد: پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت شش ماه شمسی می باشد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز : 

 دارا بودن ظرفیت آزاد و بارگذاری گواهی از سایت ساجار
  بارگذاری گواهی تأیید صالحیــت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری )حدأقل پایه 5 در رشــته تأسیســات و تجهیزات( برای موضوع 

الف / بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )حدأقل پایه 5 در رشته ابنیه( برای موضوع ب و ج
  بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانهای مذکور )طی پنج سال گذشته( 
  بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی

  بارگــذاری  تصویــر کارت ملی و شناســنامه مدیــر عامــل و اعضاء هیأت مدیره شــرکت، تصویر صفحات اساســنامه شــرکت، آگهی تأســیس شــرکت به همــراه آخرین 
تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی 

 بارگذاری تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی
  بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رســمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شــرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( مجاز 

به امضاء اسناد تعهدآور می باشند .  
  تأمین اعتبــار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای فــوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاری مناقصــه و اجرای کار، الزم و بر عهده شــرکت کننــده در مناقصه 

می باشد.
 حضور شرکتها به صورت مشارکت و کنسرسیوم در مناقصه امکان پذیر می باشد.

  شرکت کنندگان می بایست اسناد مناقصه را با اســتفاده از توکنهای مربوطه، مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگذاری نمایند . الزم بذکر است پیشنهادهای فاقد 
مهر و امضای دیجیتال مورد پذیرش نخواهند بود . 

  ضمنًا بازگشــائی پاکتها در مناقصه موضوع بند)الف(  با هر تعداد شــرکت کننده و در مناقصات موضوع بندهای ب و ج با حدأقل ســه شــرکت کننده  انجام خواهد 
شد.

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاری اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ جلسه توجیهی

تاریخ بازگشائی 
پاکت ها

الف

تجدید مناقصه لوله 
کشی مجزا برای رسید و 
برداشت فرآورده بنزبن 
معمولی و یورو 4 در انبار 

نفت ایثارگران

از تاریخ 99/12/11 10/220/441/154511/022/057
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز شنبه 
مورخ 99/12/23 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز 

یکشنبه مورخ 
 1400/1/15

ب
مناقصه تعمیرات 

پارکینگ نفتکشهای انبار 
نفت ایثارگران

از تاریخ 99/12/11 21/213/888/6071/060/694/430
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 
مورخ 99/12/24 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز 

دوشنبه مورخ 
1400/1/16

ج

مناقصه انتقال اداره 
ناحیه از انبار به طبقه 
همکف منزل سازمانی 

ناحیه نهاوند

از تاریخ 99/12/11 4/570/213/600228/510/680
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/12/25 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز سه 
شنبه مورخ 

1400/1/17

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های منــدرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبــه هیئت محترم وزیران و یا 
واریز سپرده نقدی به حساب شماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد . )اعتبار ضمانت نامه های 
صادره به مدت 3 مــاه از آخرین مهلت بارگذاری اســناد و تا تاریــخ 1400/03/28( توضیح اینکه تحویل فیزیکی پاکت حاوی تضمین تا قبل از جلســه بازگشــایی پاکتها به 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس: همدان، آرامگاه بوعلی سینا، جنب شرکت مخابرات استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان الزامی است . 

ول
ا

گهی نوبت دوم : 99/12/16 گهی نوبت اول : 99/12/11        تاریخ انتشار آ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان  تاریخ انتشار آ

کس08138275010 تلفنتماس:08132675164،08132647100-شــمارهفا

 1399 11  اسفند ماه  دو شـــنبه 
 ۲0۲1 1 مارس      144۲ 17 رجب  
4747 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
بررسی آخرین اقدامات و روند فعالیت مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان با حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان

چون مردم را از رحمتم مأیوس می کردی
تو را از رحمت محروم می کنم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: او کسی است که توبه 
را از بندگانــــش می پذیــــرد و بدی ها را می بخشــــد وآنچه را انجــــام می دهید 

می داند.
، برای گناه  پیامبــــر اســــالم)ص( فرموده اند: برای هــــر گناهی توبه ای بســــاز

. پنهانی توبه پنهانی و برای گناه آشکار توبه آشکار
حکایت: یکی از علمای قوم بنی اســــرائیل مردم را از رحمت خداوند ناامید 
می کرد و هر که به او مراجعه می کرد توبه و بازگشت را برای او بسیار سخت 
می نمود طوری که از رحمت الهی مأیوس شان کند به برخی می گفت، برو و 

برای عذاب الهی آماده باش!
ایــــن عالم یهــــودی از دنیا رفت او را در خــــواب و عالم رویا دیدند و ســــؤال 
کردند خدایت را چگونه یافتی؟ گفت، هر روز صدایی به من می گوید، تو را از 
رحمت خود ناامید و محروم می کنــــم چون در دنیا بندگانم را از رحمت من 

مأیوس می کردی.
صد بار اگر توبه شکستی بازآی

این درگه ما درگه نومیدی نیست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

چــــون کشــــته ببینــــی ام، دو لب گشــــته فراز
از جــــان تهــــی ایــــن قالــــب فرســــوده بــــه آز
: بنــــاز می گــــوی  و  نشــــین  بالینــــم  بــــر 
کای مــــن تو بکشــــته و پشــــیمان شــــده باز
رودکی

امام علی علیه السالم:

؛ زیرا  هرگاه از کاری ترسیدی، خود را به کام آن بینداز
، دشوارتر و زیان بارتر از اقدام به  ترس شدید از آن کار

آن کار است.
نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 501، ح 175

انقالب اسالمی؛
 مایه  سربلندی ایران و ایرانی

اّما  قدرتمند  ایران،  ت 
ّ

مل اســــالمی  انقالب  فرهنگی:  وه  گر هگمتانه، 
افراط ها  مهربان و باگذشــــت و حّتی مظلــــوم بوده اســــت. مرتکب 
جنبش ها  و  قیام هــــا  از  بســــیاری  ننگ  مایه ی  کــــه  وی هایی  چپ ر و 
اســــت، نشــــده اســــت. در هیچ معرکه ای حّتــــی با آمریــــکا و صّدام، 
یک نکــــرده و در همــــه ی موارد، پــــس  از حمله ی 

ّ
گلولــــه  اّول را شــــل

ود  دشــــمن از خود دفاع کرده و البّتــــه ضربت متقابــــل را محکم فر
است. آورده 

نه  و  بــــوده  یز  خون ر و  بی رحــــم  نــــه  وز  امر تا  آغــــاز  ز  ا انقالب  ایــــن 
ورگویــــان  بــــر ز د. بــــا صراحــــت و شــــجاعت در برا منفعــــل و مــــرّد
دفــــاع  مســــتضعفان  و  مظلومــــان  از  و  ایســــتاده  گردنکشــــان  و 
و  صداقت  ایــــن  انقالبی،  ّوت  مــــر و  جوانمردی  این  اســــت.  کرده 
، این دامنــــه ی عمــــل جهانــــی و منطقه ای در  اقتــــدار صراحــــت و 
کنــــار مظلومــــان جهان، مایه ی ســــربلندی ایران و ایرانی اســــت، 

باد. چنین  همواره  و 
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« 1397/11/22

 مسیر

چرا کردستان و اصفهان 
« حذف شدند از »تک تیرانداز

فیلــــم  کارگــــردان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
« گفــــت: در فیلمنامه اولیه  ســــینمایی »تک تیرانداز
« لوکیشــــن های کردستان، منطقه هور  »تک تیرانداز
و اصفهان را داشــــتیم، اما محدودیت ها باعث شد 
ما کار را در شهرک ســــینمایی دفاع مقدس متمرکز 

کنیم.
به نوشــــته فــــارس، علــــی غفــــاری کارگــــردان فیلم 
« دربــــاره ایــــن اثــــر گفت:  ســــینمایی »تک تیرانــــداز
پرداختن به مقطعی از زندگی شــــهید عبدالرســــول 
زرین ـ برترین تک تیرانداز جنگ های معاصر جهان ـ 

. هم جذاب است، هم دشوار
وی افزود: ســــاختاری که در ذهن ما برای ســــاخت 
این فیلم مدنظر بود؛ ایــــن بود که در قالب جذاب 
آن را روایت کنیم و بتوانیم تماشــــاچی را به سینما 
 » بکشــــانیم. ضمن اینکه خود عنوان »تک تیرانداز
جذاب است و می تواند مخاطب را به سالن سینما 
کرده ایم  بکشاند، البته ما در جای جای فیلم اشاره 
آمریکایی  کایــــل«  »کریس  مانند  زرین،  شــــهید  که 

 به هر هدفی شلیک کند.
ً
نیست که صرفا

« دربــــاره  کارگــــردان فیلــــم ســــینمایی »تک تیرانــــداز
مشکالتی که این فیلم حین ساخت با آن درگیر بود، 
توضیح داد: این نقیصه که در فیلم تنوع لوکیشــــن 
کمتر به چشــــم می خورد، بخشی از آن به محدودیت 
و مشــــکالت ســــینمای دفاع مقدس بــــاز می گردد. 
« لوکیشــــن های  در فیلمنامــــه اولیــــه »تک تیرانــــداز
کردســــتان، منطقــــه هــــور و اصفهان را داشــــتیم، اما 
محدودیت ها باعث شد ما کار را در شهرک سینمایی 
دفاع مقــــدس متمرکز کنیم. همین فیلــــم را هم هر 
کســــی دید،  به من گفت چطور توانستید این فیلم را 

با آن همه تانک و جلوه های ویژه بسازید؟
غفاری افــــزود: در ظاهر حــــرف از حمایت فیلم های 
دفاع مقدســــی اســــت امــــا در مرحله لجســــتیک و 
سخت افزاری فیلم دچار مشکل هستیم و این باید 

به نحوی رفع شود.
غفــــاری در پایــــان در جمع بنــــدی گالیه هــــای خــــود 
گفت: بحثم احیای ســــینمای دفاع مقدس اســــت 
و بایــــد به آن توجه شــــود، اصــــل این توجــــه هم در 
اکران باید باشد، یعنی شــــرایط برابر فیلم های دیگر 
را بــــرای آن مهیا کنند و همان تعداد ســــالن و هفته 
را به فیلــــم اختصاص دهند، نه ســــالن های کوچک 
و تک ســــانس، بعد مدعی شــــوند ســــینمای دفاع 

مقدس نمی فروشد!

سی نما

وصیتنامه شهید عزیز احمدی

به خانواده هاى شهدا که نور چشم ملت هستند احترام بگذارید
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
از عبورت؟  البالی واژگان پرپر و می نوشــــتی 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم رب الشهداء و الصدیقین

ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی 
ســــبیل اهلل اولئک یرجون رحمت اهلل و اهلل 

غفور رحیم
آنانکه به دین اسالم گرویدند و از وطن خود 
هجرت کرده و در راه خــــدا جهاد کردند اینان 
امیدوار منتظر رحمت خدا باشــــند که خدا بر 

آنها بخشاینده و مهربان است... )بقره 217(
خدایی را شــــکر و ســــپاس می گویــــم که مرا 
، از  هدایــــت کرد، هدایتی که از ظلمــــت به نور

تاریکی به روشنایی به من عطا فرمود.
شــــهادت نه از بیــــن رفتن و نه فانی شــــدن 

است بلکه حیاتی است جاودانی که خداوند 
بر بنــــدگان خــــاص خــــود عنایــــت فرموده، 
که بندگان خاص خدا  شهادت بالی اســــت 
پیدا می کننــــد و از قفس تنــــگ دنیا رها می 
شــــوند و به عالم ملکوت می رسند؛ بندگان 
خاصــــی که خداونــــد و مالئکه بر آنهــــا افتخار 

می کنند.
خدایــــی را شــــکر می کنم کــــه مرا جــــزء این 
بندگانــــش پذیرفــــت و مــــرا از داالن تنــــگ 
دنیــــا رهانید و به خــــودش نزدیک کرد، من 
کوچکتر از آنم که بتوانم براى شــــما وصیتی 
و تذکرى داده باشــــم ولی بــــه عنوان وظیفه 
می خواهم  شــــده  نهــــاده  عهده ام  بــــر  الهی 
وظیفــــه ام را انجام داده باشــــم و ســــبکبال 
پــــرواز کنم، اى مــــردم: این جنگ بــــراى ما از 
طرف خداوند یک نعمت بزرگ اســــت شکر 
این را به جا آورید و جهاد در راه او را فراموش 
نکنیــــد. اى جوانــــان نکند در بســــتر ذلت 
بمیریــــد که علی اکبر حســــین)ع( در میدان 
رزم شهید شــــد. پیرو خط امام باشید و با او 
میثاق ببندید و به او وفادار باشید زیرا او به 
اســــالم و قرآن وفادار است، به خانواده هاى 
که نور چشم ما ملت هستند احترام  شهدا 

بگذارید.
از همســــرم که نتوانســــتم حقم را نسبت به 
او ادا کنــــم حاللیت می خواهــــم، اگر خداوند 

توفیق شــــهادت در راهش را نصیبم کرد، در 
روز محشــــر پیش زینب)س( تو را شفاعت 
می کنــــم. از تــــو قدردانــــی می کنم کــــه صبور 
بودى هــــر موقع بــــه جبهه آمدم جلــــوى مرا 
نگرفتــــی، گفتــــی کــــه مــــن در پیــــش زینب 
نمی توانــــم جوابگو باشــــم. از تــــو می خواهم 
که بچه هایــــم مهدى، هــــادى، صدیق، میثم 
و طیبــــه را با تقوا بزرگ کنی، آنهــــا را با خداوند 
آشــــنا و به راهی که پدرشــــان رفت راهنمایی 
کنی. بگویید کــــه پدرتان براى چه و کجا رفت 
تا نفرت ابدى از کفار را بر دل داشــــته باشند 
و جهاد را فرامــــوش نکنند و پیرو خط واقعی 

امام عزیز باشند.
از مــــادر غمدیــــده ام که غــــم بــــرادرم هنوز در 
سینه اوســــت مادرى که زحمات زیادى برایم 
کشــــید و مرا در دامن پاکــــش پروراند طلب 
حاللیت می  کنــــم، از برادرم کــــه همچون پدر 
بزرگوارى براى ما بود و زحمات زیادى کشــــید 
حق زیادى بر گردنم دارد حاللیت می خواهم.
از همگی دوســــتان و آشــــنایان اگر از دست 
این بنده حقیر خداوند رنجیده اند طلب عفو 
می کنم بــــه امید پیروزى رزمندگان اســــالم و 
شــــفاى عاجل مجروحان و جانبــــازان جنگ 
تحمیلــــی و صبر بــــراى خانواده هاى شــــهدا، 
اســــرا، مفقودین و موفقیت همیشگی شما 

خانواده عزیزم در زندگی.

لو ماهی می گیره   آِب ِگل آ
َ
ا

هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با 
؛ شهری پر از یادهای  گذشته ای زیبا و دلنواز
مهربــــان؛ پــــر از واژه های کهن و ســــالخورده 
اســــت. این روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد 
زندگی مــــدرن، خیلی وقتهــــا یادمان می رود 
پدربزرگهــــا و مادربزگهایمــــان چگونه زندگی 
جوانــــان  و  نوجوانــــان  از  خیلــــی  می کردنــــد. 
امــــروز کلمــــات متــــداول در همــــدان قدیم 
حتی به گوششــــان نرسیده اســــت.و باز هم 
این کلمــــات و واژه های قدیمی هســــتند که 
می تواننــــد خاطــــرات گذشــــته را زنــــده کنند 

برایمــــان و به کمک جوان تــــر هایمان بیایند 
تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشته 

شهرشان.
در ایــــن بخــــش به معرفــــی برخــــی کنایات و 
ضرب المثل ها که در همدان قدیم مصطلح 

بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
لــــو ماهی می گیــــره: از آب گل آلود   آِب ِگل آ

َ
ا

ماهی می گیرد. یعنی فــــردی فرصت طلب و 
سودجو است که از هر بحران و نابه سامانی 
به نفع خود بهره می برد. در اصطالح مشــــابه 

، بازار آُشفِده ماخوا. گفته می شود؛ ُدز

 آب می ترســــه: از آب می ترســــد. یعنی فردی 
َ
ا

کثیف و ژولیده اســــت و نظافــــت نمی کند. 
به حمــــام نمی رود. در اصطالح مشــــابه گفته 

می شود؛ آب به ِتِنش ِنیِده.
 آب و َنــــم ِدراَمــــد: از آب و نــــم در آمد. یعنی 

َ
ا

بــــه حد بلوغ و رشــــد رســــید. آســــیب پذیری 
و مشــــکالت کودکیــــش پایــــان یافــــت. در 
اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ عقل َرس 

شد.
در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه 
همدانی تالیف محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر 
بهره گرفته شده است.

ایستگاه آسمان

 همه دان


