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تجلیل از مادر شهیدان چنگیزی
 و بانوان نخبه همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: با حضور اســــتاندار همدان 
در نشســــتی از مادر شــــهیدان چنگیزی و بانوان نخبه 

همدان تجلیل شد.
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی استاندار 
همدان در آیین تجلیل از بانوان توانمند و نخبه استان 
همدان، گفت: ســــند ارتقای نقش و جایــــگاه بانوان در 
راستای تقســــیم عادالنه منابع در استان تهیه و تدوین 

شده است.
کیــــد بــــر افزایش میــــزان مشــــارکت زنان در  وی بــــا تأ
از  توجهی  قابــــل  بخش  گفــــت:  مختلف،  عرصه هــــای 
جامعــــه را بانوان تشــــکیل می  دهند و توجــــه ویژه به 
آفرینی این قشــــر فعال همــــواره به عنوان یک  نقش 
برنامه محوری در دســــتور کار دولت تدبیر و امید قرار 

است. داشته 
وی بــــا تأکید بر اینکــــه باید جایــــگاه زنــــان و جوانان در 
جامعه ارتقا پیدا کند، گفت: ســــهم بانــــوان از مدیریت 
کشــــور باید افزایش یابد و انتخاب بانــــوان برای تصدی 
ســــمت معاون فرمانداران در همین راســــتا انجام شده 

است.

استاندار همدان با اشــــاره به سهم 30 درصدی بانوان 
در عرصــــه مدیریتی اســــتان، گفت: باید بــــرای افزایش 
مشــــارکت و نقش آفرینی بیشتر بانوان در عرصه های 
فرهنگــــی، اجتماعی و سیاســــی بیــــش از پیش تالش 

کنیم.
شاهرخی با اشــــاره به نقش آفرینی ممتاز و ویژه بانوان 
در روند شــــکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی، افزود: 
خانــــم طاهره دباغ بــــه عنوان الگــــوی مبــــارزان قبل از 
انقــــالب شــــناخته شــــده و به عنــــوان نماینــــده مردم 
همدان، در قالب یک چریک و ســــفیر نقش مؤثری در 

شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی داشت.
شــــاهرخی گفــــت: باید فرصــــت برابر و مناســــب را برای 
بانوان در عرصه های مختلــــف ایجاد و از توان و ظرفیت 
ممتــــاز این قشــــر از جامعــــه در عرصه هــــای مختلف به 

خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در جریان هشــــت ســــال دفــــاع مقدس 
زنان در پشــــت جبهه بــــا معنویت زیــــادی از رزمندگان 
پشتیبانی کردند و همسر و فرزندان خود را با تمام وجود 

راهی جبهه می کردند.

اســــتاندار همــــدان بــــا تأکید بر اینکــــه زنــــان در برخی از 
مشــــاغل بهتــــر از مــــردان عمــــل می کننــــد، افــــزود: در 
تحصیــــالت تکمیلی، حوزه تعلیم و تربیت، بهداشــــت، 
درمــــان و ســــالمت زنان نقــــش پررنگ تری نســــبت به 

مردان دارند.
وی خاطرنشــــان کرد: نیروی انســــانی مهمترین سرمایه 
برای هر کشور اســــت، اگر نیروی انسانی فکور و کارآمد 

نباشد امکان استفاده از سرمایه ها نیز وجود ندارد.
شاهرخی اظهار کرد: بسیاری از اساتید ما در عرصه های 
مختلف زنان هستند، زنان بسته به توانایی، تحصیالت 
و فرصت ها می توانند نقش های گوناگونی را در جامعه 

ایفا کنند.
اســــتاندار همدان افزود: جامعه زنان نیاز به نشاط دارد، 
نشــــاط باید با رعایت حــــدود شــــرعی در جامعه دمیده 

شود تا زمینه ساز امید و خودباوری بانوان شود.
در پایان این نشســــت و به مناســــبت میالد حضرت 
فاطمــــه زهــــرا)س( از زنــــان فعــــال اســــتان همــــدان 
در حوزه هــــای مختلــــف و همچنیــــن مادر شــــهیدان 
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سرپرست فرمانداری  همدان:

شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
فعال شود

سرپرســــت فرمانداری همدان با تأکید بر لزوم فعال شدن شورای فرهنگ 
عمومی شهرســــتان گفت: تشــــکل های قرآنی بایــــد از اقدامــــات جزیره ای 
خودداری کننــــد. به گــــزارش هگمتانه، محمدعلــــی محمدی در 
نشست با تشکل های مردم نهاد قرآنی همدان اظهار 
کرد: جامعه امروز ما بیش از هر زمانی نیاز به معنویت 
دارد و راه نجات ما در مواجهه با مصائب دنیا تمسک 
به قرآن است. وی با بیان اینکه در نظام اسالمی نباید 
بگذاریم توجه به قرآن و مناسبت های مذهبی 
کمرنگ شــــود افزود: هســــته اولیه رشــــد و 
از شــــخصیت های برجسته  تعالی بسیاری 

حضور در همین جلسات و ...

با حضور استاندار همدان صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه فروسیلیسیوم غرب آسیا در مالیر
ظرفیت ساالنه تولید 35 هزار ُتن فروسیلیسیوم

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: عملیــــات اجرایــــی احداث 
بزرگترین کارخانه 60 مگاواتی تولید فروسیلیسیوم منطقه 
غرب آســــیا با ظرفیت 35 هزار ُتن در ســــال، روز پنجشنبه 
و همزمــــان با پنجمیــــن روز از ایــــام اهلل دهه فجــــر با حضور 
اســــتاندار همدان و جمعی از مســــووالن محلی در شهرک 

صنعتی جوکار شهرستان مالیر آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســــتان همدان در آیین آغاز عملیات اجرایی کارخانه تولید 
فروسیلیســــیوم مالیر که با حضور مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشــــور برگزار شــــد، اظهار 
کرد: این کارخانــــه بزرگترین کارخانه تولید فروسیلیســــیوم 
در خاورمیانه اســــت که ســــاالنه ظرفیت تولیــــد 35 هزار ُتن 
فروسیلیسیوم را دارد. »حمیدرضا متین« افزود: این کارخانه 
توســــط شــــرکت فروآلیاژ لوتوس آدلی)ســــهامی خاص( در 

زمینی به مســــاحت 36 هزار مترمربع و با ســــرمایه گذاری 500 
میلیارد تومان احداث می شــــود. وی با بیــــان اینکه پروژه ای 
با ایــــن ظرفیت هنوز در کشــــور طراحی و اجرا نشــــده و برای 
نخســــتین بار در شهرســــتان مالیر اجرایی می شود، گفت: 
قراردادهای الزم برای اجرای این پروژه منعقد شده و کارخانه 
طبق برنامه زمان بندی تا سال 1402 تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان 
افــــزود: پنج طرح بــــزرگ صنعتی در شــــهرک صنعتی جوکار 
در دســــت اجراســــت که طــــی 2 ســــال آینده تکمیــــل و به 
بهره برداری می رسند. متین ادامه داد: بیش از 2 هزار و 800 
میلیارد تومان برای اجرای طرح های تولید فروســــیلیس در 
شهرک صنعتی جوکار سرمایه گذاری شده و تا اردیبهشت 
سال آینده مالیر به عنوان قطب تولید فروسیلیس کشور 

معرفی و مطرح خواهد شد.
وی با بیــــان اینکه واحدهای قبلی با ظرفیــــت 12 هزار ُتن در 
این شهرک احداث شده اســــت، افزود: در حال حاضر یک 
واحد 20 هزار ُتنی نیز در دست اجرا است که تا پایان اسفند 

امسال به بهره برداری می رسد.
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان 
گفــــت: عالوه بــــر این واحــــد تولیــــدی 12 هزار ُتنــــی و واحد 
توســــعه 12 هــــزار ُتنی منیزیــــم از دولومیت هــــر 2 مربوط به 
شرکت فروســــیلیس غرب پارس نیز در دست اجرا است 
و تا اردیبهشت ســــال 1400 به بهره برداری می رسد. به نقل 
از ایرنــــا، متین یادآور شــــد: طرح های موجــــود و همچنین 
70 مگاوات  که در دســــت بهره برداری اســــت،  طرح هایی 
برق نیاز دارند که تا سه ماه نخست سال آینده، برق مورد 

آنها توسط شرکت برق باختر تأمین خواهد شد. نیاز 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست با جامعه متخصصین استان 
ح جامع شهری: همدان پیرامون طر

نباید حق همدان پایمال شود
ح جامع شهری از نگاه کارشناسانه هستم مخالف پنهان ماندن جزییات طر

در صحن شورا با حضور مدیران شهری صورت گرفت:

بررسی چالش های  طرح جامع شهری
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فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

گردان سایبری بسیج  راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( 

استان همدان از راه اندازی گردان سایبری بسیج خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــردار مظاهــــر مجیــــدی در رزمایش 
گردان های رزمی، فرهنگی بســــیج فرهنگیان استان همدان 
که در پادگان سیدالشــــهدا)ع( برگزار شد، ضمن تبریک دهه 
فجر و والدت حضــــرت زهرا)س( با بیان اینکه اگر واقع بینانه 
به انقالب اســــالمی نگاه کرده باشیم گروه های مختلفی برای 
بروز و ظهور انقالب اســــالمی نقش به سزایی داشتند، اظهار 
کرد: خط مقدم این حرکت در سراسر کشور با روحانیان بود و 
در کنار آنان فرهنگیان بودند که توانستند در الیه های پایین 
اجتماع اثرات خود را داشــــته باشــــند تا اینکه ما بتوانیم یک 

حرکت بزرگ جامع نگر را در کشور داشته باشیم.
وی با بیــــان اینکه اگر این بصیرت ها در آمــــوزش و پرورش و 
آموزش عالی ایجاد نمی شد شاید همراهی نسل جوان برای ما 

در انقالب اسالمی مشکل بود، گفت: زحمات پیشکسوتان 
فرهنگی که توانستند این قشــــر بزرگ از جمعیت کشور را با 

انقالب اسالمی همراه کنند نقش بی بدیل و بی نظیری بود.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان اینکه 
رفتــــار و منش فرهنگیــــان در آموزش و پــــرورش از خاطرات 
به یاد ماندنی برای نســــل امروز اســــت، گفت: اگر از فرزندان 
انقالب اسالمی سوال شود که خاطره ای را تعریف کنند ابتدا 

از آموزش و پرورش و رفتار معلمان بیان می کنند.
وی با بیان اینکه خاطرات در انقالب اسالمی بسیار شیرین تر 
اســــت، گفت: نقش یک مربــــی و معلم باعث شــــد در کنار 
نیروی جوان مؤمــــن انقالبی یک جبهه بزرگ بــــرای مقابله با 
استکبار طراحی شود و ما شاهد بودیم که در تظاهرات بزرگ 
انقالب، معلــــم و محصل در کنــــار هم برای رســــیدن به یک 
هدف بزرگ در کوچــــه و خیابان به راه افتادند تا اینکه بتوانند 

اوامر امام راحل را بــــرای ایجاد انقالبی بزرگ طراحی کنند و این 
به یاد ماندنی است.

سردار مجیدی ابراز کرد: در دفاع مقدس هم نشینی معلم و 
همرزم دانش آموز در خط مقدم برای اینکه بتواند هم سالح و 
هم قلم به دست بگیرد و دانش را ادامه دهد یکی از کارهای 

شاخص بود.
وی با بیان اینکه ما برای استمرار انقالب اسالمی که در چهل 
و دومین سال آن هستیم جز این مسیری که در این 40 سال 
پشت سر گذاشتیم راه دیگری نداریم، گفت: اگر می خواهیم 

این استمرار را ادامه دهیم راه دانش راه موفقیت ما است.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان اینکه 
هرجا که ما به دانش بومی دســــت پیدا کردیــــم که برگرفته از 
علم و دانش جوانان مؤمن ما بود فریاد دشــــمن بلند شــــد، 
گفت: هر جــــا ما خوب و موفق عمل کردیم دشــــمن متوجه 

شد و در آنجا شروع به توطئه کرد.
وی تصریح کرد: دشــــمن به راه انــــدازی اردوی راهیــــان نور در 
آمــــوزش و پــــرورش بــــرای بازدیــــد دانش آمــــوزان از عملکرد 
خودشــــان و همچنین اســــتفاده از دانش بومــــی خود برای 
راه اندازی انرژی هسته ای و تولید واکسن کرونا عکس العمل 

نشان داد و فریاد دشمن از این اقدام ها برخاسته است.
ســــردار مجیدی گفت: گردان ســــایبری در بســــیج در حال 
راه اندازی اســــت و در این فضا بسیج از طریق فضای مجازی 
در مقابل دشــــمن می ایســــتد که دشــــمن از ایــــن حرکت 

ناخشنود است.
وی با اشــــاره به فرمایشــــات امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه 
هرجا دشــــمن از رفتار شــــما عصبانی شــــد بدانید آن مسیر 
درســــت اســــت، گفت: امروز فرهنگیان در کنار جوانان در 
بسیج و ســــپاه وحدت ایجاد می کنند و دشمن از این اقدام 

عصبانی است.
فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان با اشاره 
بــــه گردان های رزمــــی فرهنگی گفت: این حرکت شــــبکه ای 
ســــازمان یافته اثرات مثبتی خواهد داشــــت و دشمن از این 
حرکــــت ناراحت خواهد بود و بدانید که مســــیری که انتخاب 

کرده اید مسیر درستی است.

در پنجمین روز از دهه فجر

کلنگ زنی و بهره برداری از 7 پروژه با اعتبار 11۸ میلیارد تومان در همدان
فرمانداری  سرپرســــت  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
همــــدان از کلنگ زنــــی و بهره بــــرداری 7 پــــروژه تولیدی، 
خدماتی با اعتبــــار 118 میلیارد تومــــان در پنجمین روز از 

دهه فجر خبر داد.
بعدازظهر  همدان  فرماندار  هگمتانه،  خبرنگار  گزارش  به 
پنجشــــنبه در حاشــــیه کلنگ زنــــی واحــــد گلخانــــه ای در 
روســــتای یکن آبــــاد، به منابــــع محدود آبی و لــــزوم حفظ 
آن اشــــاره و بیان کرد: اصالح نوع کشت یکی از روش ها 
بــــرای حفظ منابع آبی اســــت که کشــــت گلخانه ای راهی 
برای کاهش مصرف آب در بخش کشــــاورزی و افزایش 

بهره وری است.
محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه شهرستان همدان 
همــــواره در کشــــت گلخانــــه ای پیش رو بوده اســــت به 
طوری کــــه 14.5 هکتار کشــــت گلخانه ای در ســــال های 
قبــــل داشــــت، تصریح کرد: ســــهم شهرســــتان همدان 

امسال 11 هکتار است.
وی بــــه اراضــــی کوره های آجرپــــزی جورقان اشــــاره کرد و 
با بیــــان اینکه ایــــن کوره ها، ســــال ها از خاک برداشــــت 
کــــرده و آجر می ســــاختند و اکنــــون چهــــره ای نازیبا پیدا 
کرده ، عنوان کرد: بــــه دنبال ایجاد ســــایت گلخانه ای در 
آن اراضی هســــتیم که قرار اســــت آب آن نیز از ســــهمیه 
فاضالب  تصفیه خانــــه  پســــاب  از  همــــدان  شهرســــتان 

همدان تأمین شود.
وی با اشــــاره بــــه کلنگ زنــــی فــــاز دوم گلخانه ســــبزی و 
 ، صیفی در روســــتای یکن آباد به مســــاحت کلی 11 هکتار
افزود: صاحب ایــــن گلخانه حمیدرضا قربانی اســــت که 
در ســــاخت ایــــن گلخانــــه از آورده شــــخصی مؤلفه های 

بازارشناسی را رعایت کرده است.
محمدی در حاشــــیه پروژه کلنگ زنی اولین پایگاه امداد 

و نجات جاده ای یادمان شــــهید میرزایی در جاده تهران 
و جنب پلیس راه همدان نیز ابــــراز کرد: حوادث طبیعی 
آن باید  گریزناپذیر اســــت و از همیــــن رو برای مقابله بــــا 

آمادگی داشت.
وی به ساخت مرکز اسکان موقت در همدان اشاره  کرد 
و با اعالم اینکه ســــایت مذکور دیده شده است، گفت: 
پایــــگاه منطقــــه ای جمعیت هــــالل احمر نیــــز موضوعی 

است که دنبال می شود.
محمدی در حاشــــیه افتتــــاح واحد تولیــــدی مصنوعات 
چوبی شــــمس بــــا مبلــــغ 57 میلیــــارد ریال تســــهیالت 
اعطایی در روستای آبشــــینه گفت: هم زمان با پنجمین 
روز از دهه فجر 7 پروژه در شهرســــتان همــــدان با اعتبار 

118 میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح شد.
نماینــــده مــــردم همــــدان در مجلس شــــورای اســــالمی 
که در افتتــــاح واحد تولیــــدی مصنوعــــات چوبی حضور 
داشــــت نیز در جمع خبرنــــگاران گفت: مــــردم در بحث 
ســــرمایه گذاری ورود پیدا کرده اند و این پروژه 50 درصد 

آورده سرمایه گذار است. اعتبار 
گلخانــــه  در  اینکــــه  بیــــان  بــــا  حاجی بابایــــی  حمیدرضــــا 
روســــتای یکن آباد نیز ســــرمایه  گذار 40 میلیــــارد تومان 
سرمایه گذاری کرده است، عنوان کرد: در استان همدان 
کارهــــای بزرگی در  زمینه ســــرمایه گذاری افزایش یافته و 

حال شکل گیری است.
وی افــــزود: با فرمانده نیروی زمینی جلســــه ای داشــــتیم 
و 4 پــــروژه مهــــم را بــــه جمع بندی رســــیدیم که شــــامل 
بیمارســــتان 300 تختخوابی برای نیروهای مسلح، هتل، 
چندهــــزار ســــاختمان و واحــــد مســــکونی و نمایشــــگاه 

دائمی ارتش است.
حاجی بابایی با اشــــاره به اینکه وضع سرمایه گذاری رو به 

رشــــد اســــت، تصریح کرد: اما چون مردم در معیشت با 
مشکل مواجه هســــتند و البته حق با مردم است، شاید 
مقداری روی کارهای بزرگی در اســــتان هســــت پوشش 

می گذارد.
عضو هیأت مدیره صنــــدوق کارآفرینی امید هم در ادامه 
اظهار کرد: به مناســــبت دهه فجر امسال در کشور 276 

طرح از سوی صندوق کارآفرینی امید راه اندازی می شود.
علی اصحابی بــــا بیان اینکه این طرح ها با ســــرمایه گذاری 
200 میلیارد تومان و اشتغال زایی 1100 نفر است، ابراز کرد: 

امروز در استان همدان نیز 9 طرح به بهره برداری می رسد.
محســــن افروختــــه، مدیــــر صنــــدوق کارآفرینی اســــتان 
کرد: طــــرح تولید مصنوعــــات چوبی  همدان هم اظهــــار 
شــــمس در آبشــــینه با تســــهیالت افزون بر 5 میلیارد و 
600 میلیــــون تومــــان از منابع صنــــدوق کارآفرینی امید و 
آورده متقاضی تأمین اعتبار  معادل 5 میلیارد تومــــان از 
شــــده اســــت که حدود 40 فرصت شــــغلی جدید ایجاد 

کرده است.
احمد قدیمی گرجانی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
همــــدان نیز گفت: گلخانه ها یکــــی از مؤلفه های مهم در 
که شهرســــتان همدان تا پایان سال  کشاورزی هستند 

98، 36 هکتار کشت گلخانه ای وجود داشت.
وی عنوان کرد: در ســــال جاری بیش از 7 هکتار کشــــت 

گلخانه ای اجرا شده است.
قدیمــــی به کلنگ زنــــی فــــاز دوم گلخانه یکن آباد اشــــاره 
و بیــــان کرد: این گلخانــــه در مجموع 11 هکتار اســــت که 
آن بهره برداری شده و 5.3 هکتار کلنگ زنی  5.7 هکتار 
می شود که 40 میلیارد تومان ســــرمایه  گذاری با اشتغال 
110 نفر و تولید ســــالیانه 1850 صیفی و سبزی دارد و بازار 

هدف صادرات به کشورهای خلیج فارس است.

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان پیشنهاد داد:

ضرورت جانمایی مکان مناسب برای احداث پارک مشاهیر
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس مرکــــز مطالعات و 
پژوهش های شــــورای اســــالمی شــــهر همدان بــــا تأکید 
بر ضــــرورت جانمایی مکان مناســــب برای احــــداث پارک 
؛ پیشــــنهاد داد: با توجه به موقعیت شــــهری و  مشــــاهیر
شــــاخص های جغرافیایی و اجتماعی زمین مجاور عمارت 
نورمهــــال، بررســــی امکان احــــداث پارک مشــــاهیر در آن 
ســــایت در دســــتور کار مدیریت شــــهری و دستگاه های 

متولی قرار گیرد.
به گزارش هگمتانــــه، رضوان سلماســــی در نطق پیش از 
دستور هشــــتادمین جلسه صحن شــــورا، گفت: احداث 
پارک مشــــاهیر پیرو پیشــــنهاد طراحی و اجــــرای فردوس 
شــــورای  پنجــــم  دوره  نخســــت  ســــال  در  فرهیختــــگان 
شــــهر مطــــرح و مصوب شــــد کــــه بــــا وجــــود چالش ها و 
محدودیت های پیش  رو در دســــتور کار مدیریت شهری 
و به طور خاص حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفت.

سلماســــی در ادامه ضمن ابراز تبریــــک به منظور دریافت 
جایزه بین المللی خشت طالیی تهران از سوی شهرداری 
همدان در محور فرهنگی، اجتماعی و حفظ بافت تاریخی 
جشــــنواره؛ برگزاری ســــمپوزیوم مجسمه ســــازی مشاهیر 
و رونمایــــی از تمبر این فراخــــوان را از دیگر اقدامات قابل 

قدردانی شهرداری همدان دانست.
رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان با بیان اینکــــه طرح احداث پارک مشــــاهیر در دو 
فاز مجزا و پیوسته مطرح شــــد؛ گفت: فاز نخست معرفی 
مشــــاهیر تاریخی و فاز دوم معرفی مشــــاهیر معاصر بود 

که در حال حاضر فاز نخســــت آن در مرحله تصویرســــازی 
و ســــاخت ســــردیس یا تندیس مشــــاهیر تاریخی بوده و 
خوشــــبختانه با اســــتقبال بی نظیر تعــــداد قابل توجهی از 

هنرمندان مطرح کشور روبه رو شده است.
سلماســــی ادامه داد: علی رغــــم ارائه برنامــــه زمان بندی و 
پیگیری هــــای صــــورت گرفته در ایــــن زمینه و بــــا توجه به 
، جانمایی  الزامات و شــــاخص  ای طراحــــی پارک مشــــاهیر
پیشــــنهادی آن به دفعــــات دچار تغییر و جابجایی شــــد؛ 
به طوری کــــه هم اکنون پــــس از برگزاری فراخــــوان طراحی 
، متأســــفانه هنــــوز محل  ســــردیس و تندیس مشــــاهیر
قطعی و مناســــبی برای طراحی و احــــداث این پارک معرفی 

نشده است.
وی معتقد اســــت: تجارب موفق شــــهری بــــدون خروجی 
مانــــدگار و قابل ارائه، مشــــمول گذر زمان خواهد شــــد و 
اهداف تعریف شده برای این مهم به طور قطعی و کامل، 

محقق نمی شود.
سلماســــی افــــزود: در این راســــتا تجربــــه موفــــق برگزاری 
»جشــــنواره شــــهروندان برگزیــــده همــــدان« در 2 ســــال 
گذشــــته، لزوم راه انــــدازی تــــاالر برگزیدگان جشــــنواره در 

راستای ماندگاری اهداف آن را به خوبی نمایان ساخت.
رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان همچنین گفت: در خصوص پارک مشــــاهیر هم 
عدم تعریــــف فضای مناســــب برای به نمایــــش درآوردن 
 ، مشــــاهیر مجسمه ســــازی  ســــمپوزیوم  دســــتاوردهای 
رســــالت این پروژه را از ابتر خواهد گذاشــــت و همچنین 

بازتــــاب اجتماعی و بهره منــــدی شــــهر از آن، قابل ارزیابی 
نخواهد بود؛ از این رو تســــریع در جانمایی مناســــب برای 
احداث پارک مشــــاهیر قبل از به پایان رســــیدن ســــاخت 

سردیس  و تندیس های این سمپوزیوم ضروری است.
سلماســــی اظهار کرد: با توجه بــــه فعالیت  های فرهنگی و 
اجتماعی اخیر شهرداری و اقدامات صورت گرفته در شهر 
همدان به ویژه در رابطه با پیگیری های شهرداری در زمینه 
حفظ عمارت نورمهال و حریم آن، پیــــرو مذاکرات متعدد 
با کمیتــــه امداد امام خمینی)ره( بــــرای تملک پالک مجاور 
؛  این عمارت واجد ارزش و تغییر کاربری آن به فضای سبز
انتظار می رود این مهم هر چه ســــریع تر بــــا هدف احداث 

، مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد. پارک مشاهیر
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
وی تأکیــــد کــــرد: تحقق ایــــن امر عــــالوه بر حفــــظ میراث 
تاریخی و معرفی مشــــاهیر همدان، مهــــر تأیید دیگری بر 
احترام به سابقه تاریخی شــــهر و فرهنگ دوستی مدیران، 

برنامه ریزان و شهروندان این شهر خواهد بود.

  شهردار همدان  تاکید کرد:

مالقات عمومی مســـئوالن با مردم، روند خدمت رسانی را تسهیل می کند 
شــــهردار همــــدان در مالقــــات عمومــــی روز گذشــــته با 
شــــهروندان منطقــــه دو  تاکید کــــرد: مالقــــات عمومی 
مســــئوالن با مــــردم، رونــــد خدمت رســــانی را تســــهیل 

می کند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛ شــــهردار 
همدان با اشــــاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلســــات 
مالقات مردمی بــــا مراجعه کنندگان مدیریت شــــهری، 
اظهار کــــرد: مردم اگر مدیــــر یک مجموعــــه را امین خود 
بدانند و مشــــکالت خود را بدون واســــطه بیــــان کنند، 
بســــیاری از مســــائل موجود به راحتی برطرف می شــــود 
و ایــــن خود می تواند منجر به اعتمــــاد مردم به مدیران و 

مسئولین شود.
عباس صوفی تصریــــح کرد: مالقات مــــردم این فرصت 

را در اختیــــار متقاضیــــان قرار می دهد تا از ایــــن راه موانع 
پیش روی خود را برطرف کنند.

وی در ادامه گفت: مالقات عمومی مســــئوالن با مردم، 
روند خدمت رســــانی را تسهیل می کند و رضایت مندی 

شهروندان را به همراه دارد.
عبــــاس صوفــــی اضافــــه کــــرد: روز جمعــــه تعــــدادی از 
بــــا رعایــــت  شــــهروندان، کســــبه و اهالــــی منطقــــه دو 
شیوه نامه های بهداشــــتی مشکالت  و درخواست شان 
را در حــــوزه هــــای امالک، شهرســــازی، خدمات رســــانی، 
تغییر کاربــــری، معماری و ســــایر موضوعــــات در حضور 
مدیر منطقه، مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه دو 

مطرح کردند. 
وی در ادامــــه ســــخنان خــــود تصریــــح کرد: بــــا رعایت 

الزامــــات قانونــــی، موضوعــــات و موارد مطرح شــــده در 
حوزه های مختلف بررسی و در نهایت دستور رسیدگی 

صادر شد.
مدیــــر منطقه دو شــــهرداری همــــدان نیــــز در ادامه این 
جلســــه تصریح کرد: با توجه به حجم باالی امور در طول 
هفتــــه، برنامه مالقات عمومی در روزهــــای تعطیل برگزار 
می شــــود تا ضمن بررسی دقیق مشکالت و درخواست 
های شــــهروندان، راهکارهای قانونی پس از بررسی و کار 
کارشناسی جهت رســــیدگی و اقدام الزم به مراجع ذیربط 

ارجاع شود.
 حامد جلیلوند ادامه داد: در این برنامه که ســــه ساعت 
به طول انجامید به درخواست ها و مشکالت بیش از ١٩ 

نفر از شهروندان رسیدگی شد. 

گفتنــــی اســــت شــــهرداری همدان بــــه طور مســــتمر در 
روزهــــای تعطیل جمعــــه جلســــات دیدارهــــای مردمی 
را در راســــتای تکریــــم ارباب رجــــوع و صیانــــت از حقوق 

شــــهروندان برگــــزار مــــی کند و در ایــــن برنامــــه  توجه به 
کاهــــش مشــــکالت مــــردم و افزایــــش رضایــــت مندی 

عمومی را در اولویت قرار داده است.

امام جمعه همدان:

ضرورت مقایسه جایگاه فعلی 
بانوان با دوره طاغوت پهلوی

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: نماینــــده ولی فقیه در 
اســــتان و امام جمعــــه همدان بر ضرورت مقایســــه 
جایگاه فعلی بانوان بــــا دوره طاغوت پهلوی تأکید 

کرد.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی روز 
پنجشــــنبه در آیین تجلیل از بانوان بسیجی استان 
همدان، با اشــــاره به فرمایشــــات امــــام خمینی)ره(، 
گفــــت: نقش بانوان در پیروزی انقالب اســــالمی اگر 
بیشتر از مردان نباشد، کمتر از آنها هم نبوده است.

وی افزود: ایــــن موضوع تأکیدی بــــر اهمیت نقش 
و حضور بانــــوان در عرصه های مختلف سیاســــی و 

اجتماعی است.
وی بــــا تأکید بر ضرورت بررســــی و مقایســــه جایگاه 
فعلــــی بانــــوان در جامعه اســــالمی بــــا دوره پهلوی، 
گفــــت: انقالب اســــالمی شــــرایطی را فراهــــم آورد تا 
ظرفیت  و اســــتعداد بانــــوان ظهور و بــــروز پیدا کند 
و ایــــن فعالیت هــــای دغدغه منــــد در عرصه هــــای 
مختلف را باید از برکات و دستاوردهای بزرگ انقالب 

اسالمی بدانیم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امــــام جمعه همدان 
خاطرنشــــان کرد: امروز دشــــمن تمام تالش خود را 
برای ضربه زدن به کشــــور در عرصه هــــای مختلف از 
جمله حــــوزه اجتماعی به کار گرفته و فعالیت بانوان 
در مقابله با بــــروز برخی آســــیب ها همانند اعتیاد و 

طالق بسیار مهم و مؤثر است.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه به برکت حضور مردم 
در صحنه، انقالب اســــالمی به پیروزی رســــید، یادآور 
شــــد: انقالب اسالمی توانســــت با شکستن ابهت 

، تمام معادالت دشمنان را بر هم بزند. استکبار
وی تأکیــــد کــــرد: در همیــــن ارتبــــاط حضــــور طالب 
کشــــورهای اروپایــــی و آفریقایی در قم نشــــانه نفوذ 

انقالب اسالمی ایران در سراسر دنیا است.
امام جمعه همــــدان با تأکید بر اینکه نســــل جوان 
کشــــور باید تاریخ معاصر را مــــورد مطالعه قرار دهد، 
نیز  آســــیب هایی  و  اقتصــــادی  مشــــکالت  افــــزود: 
در کشــــور وجــــود دارد کــــه برای رفــــع آنهــــا نیازمند 
کار تشــــکیالتی قــــوی و ایجاد یک جبهه منســــجم 

هستیم.
به نقل از ایرنا، وی همچنین به طرح مســــأله حجاب 
در دیــــن اســــالم به جهت حفــــظ حرمــــت و کرامت 
بانوان اشــــاره کرد و گفت: مطرح شدن احکام الهی 
توســــط شــــریعت مقدس برای آن است که کرامت 

ذاتی و وجود انسان ها و جامعه بانوان حفظ شود.

آغاز ساخت نخستین پایگاه 
امداد جاده ای خّیر ساز
هالل احمر در همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: عملیــــات اجرایی 
احداث نخســــتین پایــــگاه امداد جاده ای خّیر ســــاز 

هالل احمر همدان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، در پنجمیــــن روز از دهه مبارک 
فجر عملیات اجرایی احداث نخستین پایگاه امداد 
جاده ای هالل احمر همــــدان در مجاورت پلیس راه 

همدان _تهران آغاز شد.
سرپرســــت فرمانــــداری همــــدان در ایــــن مراســــم 
گفت: در این منطقه بــــا توجه به حجم تردد و توقف 
خودروهای مســــافران الزم اســــت مجموعه ای برای 

ارائه سایر خدمات مورد نیاز فراهم شود.
محمدعلی محمــــدی فعالیــــت داوطلبانه و مردمی 
جمعیــــت هــــالل احمــــر را ســــرمایه ای قابــــل توجه 
برشــــمرد و افزود: احداث پایگاه منطقه ای جمعیت 

هالل احمر در همدان نیز در حال پیگیری است.
وی اضافــــه کرد: مرکز اســــکان موقت ویژه شــــرایط 
بحرانی با برخــــورداری از امکانات و زیرســــاخت های 
الزم در شــــرایط اضطراری از دیگر نیازهای ما در مرکز 

استان است.
محمدی با اشاره به نقش ویژه جمعیت هالل احمر 
در بحران هــــا یادآور شــــد: الزم اســــت در مواجهه با 
بحران ها همواره از آمادگی، آموزش و امکانات مورد 

نیاز برخوردار باشیم.

خبــر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان:

نقش ترافیکی معابر شهر تا پایان سال سامان می یابد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل سازمان حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری همدان از ساماندهی نقش 

ترافیکی معابر شهر تا پایان سال خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، وحید غفــــاری در یــــک صد و 
هفدهمین جلســــه کارگروه آرام سازی ترافیک با حضور 
نماینــــده پلیــــس راهنمایــــی و رانندگــــی، نماینــــدگان 
فرمانــــداری و اســــتانداری، نماینده دفتــــر فنی مناطق 
چهارگانه شــــهرداری مطرح کرد: نقــــش ترافیکی معابر 

شهر تا پایان سال سامان می یابد.
مدیرعامل ســــازمان حمل و نقل و ترافیک شــــهرداری 
همدان گفت: ایــــن کارگروه با موضوع ایمن ســــازی و 

، نصب سرعتکاه و سرعت گیر و عالئم  آرام سازی معابر
ترافیکی در شهر اهداف عالی مدیریت شهری را دنبال 

می کند.
وحیــــد غفاری اذعــــان کرد: شــــهردار همــــدان همواره 
بر اصالح، نوســــازی و به روز رســــانی عالئــــم و امکانات 
تســــهیل گر در امر روان ســــازی ترافیک شــــهری تأکید 

دارد و پویایی وضعیت را همواره از ما انتظار دارد.
وی افــــزود: با اتــــکا به دانــــش بهره وری و تمســــک به 
خالقیــــت می توان امــــکان تســــهیل در روان ســــازی 
ترافیــــک را هر روز متناســــب بــــا نیازهای شــــهروندان 

نوسازی کرد.

سرپرست فرمانداری  همدان:

شورای فرهنگ عمومی شهرستان فعال شود
تشکل های قرآنی از اقدامات جزیره ای پرهیز کنند

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان با تأکید بر لزوم فعال شــــدن شــــورای فرهنگ 
عمومی شهرســــتان گفت: تشــــکل های قرآنــــی باید از 

اقدامات جزیره ای خودداری کنند.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی در نشست با 
تشکل های مردم نهاد قرآنی همدان اظهار کرد: جامعه 
امروز ما بیــــش از هر زمانی نیــــاز به معنویــــت دارد و راه 
نجــــات ما در مواجهــــه با مصائب دنیا تمســــک به قرآن 

است.
وی با بیان اینکه در نظام اســــالمی نباید بگذاریم توجه به 
قرآن و مناسبت های مذهبی کمرنگ شود افزود: هسته 
اولیه رشــــد و تعالی بسیاری از شــــخصیت های برجسته 

حضور در همین جلسات و محافل قرآنی بوده است.
سرپرســــت فرمانداری همدان توجه به بیانیه گام دوم 
انقــــالب را برای عبــــور از دریای متالطــــم کنونی ضروری 
دانست و تصریح کرد: افزایش ناهنجاری ها گویای نیاز 

بیشتر ما به مباحث معنوی و قرآنی است.
وی بــــا بیان اینکه هر قدر انس با قرآن بیشــــتر باشــــد 

مصونیت در برابر آسیب های اجتماعی افزایش خواهد 
یافت فعال کردن شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
را ضــــروری خواند و گفت: تشــــکل های قرآنی به عنوان 
رکن اصلی در این شــــورا می توانند ضمن حضور فعال 

در برنامه ریزی و تصمیم سازی ها مشارکت کنند.
محمــــدی بــــا اشــــاره بــــه لــــزوم همگرایــــی و انســــجام 
تشــــکیالتی تشــــکل های قرآنی مردم نهاد یادآور شد: 
شــــورای قرآنی شهرســــتان باید ضمــــن برنامه محوری 
افق مشخصی ترســــیم کند تا در جهت تحقق اهداف 

مشخص گام برداریم.
وی با اشاره به لزوم توجه به تشکل های قرآنی در توزیع 
و تخصیص اعتبارات افزود: تــــدارک برنامه ای به منظور 
تجلیل از فعاالن، مدرســــان و معلمــــان قرآنی می تواند 

ضمن تکریم باعث هم افزایی شود.
کرد:  کید  تأ پایــــان  در  همدان  فرمانداری  سرپرســــت 
کار  جلســــات شــــورای قرآنی شهرســــتان با دســــتور 
مشــــخص و کیفی برگزار شــــود و تشــــکل های عضو 

کنند. خودداری  جزیره ای  اقدامات  از  باید  شورا  این 

اردوی جهادی پزشکان همدان در تویسرکان
وه خبر همدان: بســــیج مجتمع آموزشــــی درمانــــی بعثت همــــدان تیم درمان  هگمتانــــه، گــــر

کرد. اعزام  تویسرکان  به  رایگان 
به گــــزارش هگمتانه، هم زمان بــــا دهه مبارک فجر و میالد سراســــر نور دخت نبــــی اکرم اعضای 
کانون بسیج جامعه پزشکی مجتمع بعثت برای معاینه و درمان رایگان به شهر تویسرکان اعزام 

شــــدند. این اعزام به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان انجام شد.
فرمانده کانون بســــیج جامعه پزشــــکی بعثت گفت: این تیم مشــــتمل بر پزشک متخصص 

جراحی ارتوپدی، گــــوش و حلق و بینی، فک و صورت، جراحی مغــــز و اعصاب، جراحی عمومی 
و اطفال و پرســــتار بود که هر کــــدام از اعضا با توجه بــــه تجربه و تخصص خــــود در زمینه های 

مربوطه بــــه مراجعان خدمات ارائه کردند.
250 بیمار معاینه شــــدند و خدمات بهداشــــتی درمانی به شکل کامال  در این اردوی جهادی 

شد. ارائه  رایگان 
مســــؤول این تیم اعزامی نیز گفت: با هماهنگی و همکاری توســــط مجتمع بعثــــت، اوقاف و امور 
خیریه، کمیته امداد امام)ره(، بهزیســــتی و هیأت امنا ی مساجد روســــتا ها و شهر تویسرکان افراد 

بیماری که به علــــت مضیقه مالی توان مراجعه به مراکز درمانی را نداشــــتند به محل اســــتقرار اردو 
دعوت و تحت معاینه و درمان قرار گرفتند.

وش ارائه خدمات در زمان اعزام تیم هدفمند و مؤثر اســــت و درآینده  بختیاری گفت: ایــــن ر
نیز ســــایر اعزام ها به همین شکل انجام خواهد شد.

وی همچنین از مســــؤوالن بیمارســــتان فاطمیه که چند نفر از ماماهای مجرب و متعهد خود 
60 نفر هم توســــط  را بــــرای ویزیت بیماران با تیــــم بعثت همراه کردنــــد قدردانی کرد و گفت: 

ویس زنان و زایمان در این اردو ویزیت شدند. ســــر
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افتتاح نمایشگاه »فجر فاطمی« در مالیر
وه شهرســــتان: مســــوول بسیج دانشــــجویی دانشگاه  هگمتانه، گر
آزاد اســــالمی واحــــد مالیر از برگــــزاری نمایشــــگاه »فجــــر فاطمی« در 
مالیــــر خبــــر داد و گفت: ایــــام دهه فجــــر پایگاه بســــیج دانشــــکده 

می شود. افتتاح  پیراپزشکی 
به گزارش هگمتانه، ابوالفضل رضایی اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر و 
والدت حضرت زهرا)س( بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مالیــــر اقدام به برپایی نمایشــــگاهی با عنوان »نمایشــــگاه فجر فاطمی« 
کرده اســــت. وی با اشــــاره به اینکه این نمایشــــگاه لحظــــات تاریخ صدر 
اســــالم تا ظهور منجی عالم بشــــریت را به تصویر می کشــــد گفت: ورود 
ادوات نظامی و دستاوردهای انقالب که در معرض دید هموطنان است 

حکایت از پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمی دارد.
به  اشاره  با  مالیر  واحد  آزاد  دانشــــگاه  دانشــــجویی  بســــیج  مسوول 

اینکــــه غرفــــه ای در حوزه مضرات مــــواد مخدر و ســــرقت های عادی 
ارائه می دهــــد ادامه داد: در این  بــــه بازدیدکنندگان  را  آموزش هایی 
آزاد  ایام افتتاح پایگاه بســــیج دانشــــجویی دانشــــکده پیراپزشــــکی 

داریم. پیش  در  را  مالیر  واحد  اسالمی 
وی خاطرنشــــان کرد: تمام اقدامات با رعایت کامل شــــیوه نامه های 

می شود. انجام  بهداشتی 

ح جامع شهری: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست با جامعه متخصصین استان همدان پیرامون طر

نباید حق همدان پایمال شود
ح جامع شهری از نگاه کارشناسانه هستم مخالف پنهان ماندن جزییات طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: نشست ســــه ساعته جامعه متخصصین 
اســــتان همدان با رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس شــــورای 

اسالمی پیرامون طرح جامع شهری همدان برگزار شد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، نشســــت چهــــل تن از اعضــــای جامعه 
متخصصیــــن اســــتان همدان بــــا رئیس کمیســــیون برنامــــه بودجه و 
محاسبات مجلس شــــورای اسالمی پیرامون طرح جامع شهری همدان 
برگزار شــــد که حمیدرضا حاجی بابایی در این نشست تأکید کرد: نباید 

حق همدان پایمال شود.
حمیدرضا حاجی بابایی در این نشســــت با تأکیــــد بر اینکه من بر خودم 
وظیفه می دانم برای این شــــهر پول بیاورم، بیان کــــرد: هر ظرفیتی دارم 
از ناحیه اعتماد مردم اســــت و همه ظرفیتــــم را در خدمت مردم مصرف 

خواهم کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی گفت: می خواهم مثل 
بــــاران کار کنم و برای همــــدان صاحب نام کار انجام دهم بنده شــــلنگ 

نمی گیرم به یک یا تعدادی گل آب بدهم بقیه بمانند.
حاجی بابایی با بیان اینکه نظر شخصی درباره جزییات طرح ندارم، افزود: 
در کره خاکی یک متر زمین هم ندارم، پدر من هم یک کشــــاورز اســــت و 

دنبال چیزی نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه در همدان دنبال قدرت و ثروت نیستم، همچنین 
دنبال دخالت در کاری نیســــتم، ادامه داد: چیزی که منشــــا قدرت برای 
من باشــــد نمی خواهم و به مباحث ورود می کنم تا تســــریع در تصویب 
طرح جامع اتفاق بیفتد امــــا درباره اصولی بودن و کامل بودن طرح جامع 

من هم با بقیه متخصصان و کارشناسان هم نظرم.
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه مواضع ما باید فعال و نباید منفعل باشد، 
خواســــتار شد: همه صاحب نظران وارد گود شــــوند، وظیفه بنده تجهیز 

ابزار توسعه است اما با جانمایی اراضی توسعه کاری ندارم.
نماینــــده مردم همــــدان در مجلس با بیــــان اینکــــه می خواهم همدان 
گرفتار حواشــــی نباشد و مشــــغول کارهای بزرگ شــــود، گفت: همدان 

ظرفیت های عظیمی دارد که باید زمینه تجلی آنها را فراهم کرد.
وی بیان کرد: در سرشــــماری جمعیت همدان اشتباه شده است همه 

اذعان دارند، نباید حق همدان پایمال شود.
حاجی بابایی گفت: حاشــــیه نشینان همدان را باید با نگاه توسعه محور 

توانمند کنیم.
وی همدان را قطب مهاجر پذیر غرب کشــــور دانست و افزود: از هفده 

سال پیش کسی پیگیری برای سالن شیرجه و شنا نکرده در صورتی که 
مصوبــــه و بودجه هم دارد، قطار شــــهری نیز یکی از اقدامات اســــت که 
آغازش امســــال و نتیجه نهایی آن چند سال بعد است که همه مردم در 

رفاه از آن استفاده خواهند کرد.
رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلس با بیــــان اینکه برای تعیین 
بومــــی بودن یا غیر بومی بودن مالک چیســــت؟ تصریح کرد: هر گروهی 

می خواهد فرد وابسته به خود را منصوب کند، شرط ما کارآمدی است.
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه مقاله هایی تولید شــــود که از بطن آن چند 
مطلب علمی قابل اســــتفاده استخراج شــــود، گفت: در حال حاضر که 
گفته می شــــود پولی نیســــت و کاری از پیش نمی رود همدان مشغول 

پروژه های بزرگ ملی است.
حاجی بابایی بیان کرد: همدان باید مشــــغول رقــــم زدن اتفاقات مهم و 

بزرگ باشد.
وی با بیان اینکه برای تبدیل شــــدن به قطب پزشــــکی نیازمند گام های 
مؤثــــری بودیم که برداشــــته ایم، ابراز کــــرد: در حوزه های دیگــــر هم باید 
همین باشــــد هرکس در هرجایی که هســــت محکم و با نــــگاه بلند کار 

کند.
نماینــــده مردم همــــدان در مجلس بیان کــــرد: مخالف پنهــــان ماندن 

جزییات طرح جامع از نگاه کارشناسانه هستم.
وی استاندار همدان را فردی دلسوز دانست و افزود: هرکس سال های 

سال در این استان کار و زندگی کرده بومی به شمار می رود.
گفتنی اســــت در این نشســــت توجه بــــه موضوعاتی از جملــــه پرهیز از 
اتــــالف وقت، گرایــــش به بهره گیــــری از ظرفیت توانمند بومی اســــتان، 
ضرورت بلند مرتبه ســــازی، اهتمام به اجرای ســــریع قطار شهری، عنوان 
کالنشــــهر برای همدان، توســــعه متناســــب کالبدی و انســــانی شــــهر 
، ضــــرورت پهنه بندی  همــــدان، ضرورت توجه به ظرفیت تاریخی شــــهر
، مدیریت اراضی شــــهری، برنامه ریزی متناســــب با آینده،  اصولی شــــهر
مشکالت شــــهروندان در محاکم قضایی، پرهیز از شهرفروشی، تعیین 
تکلیف هویت شــــهری همدان، توجهات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، 
ضرورت ایجاد مدیریت واحد شــــهری، ضرورت توجه به توســــعه درونی 
محله محور در طرح جامع شــــهری همدان از سوی حاضران در نشست 
مطرح شــــد که حاجی بابایی در پایان خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی 
که در جلســــه حاضر بود پیشنهاد نشست های تخصصی و کارشناسی 

درباره جزییات طرح جامع مطرح کرد.

با مصرف 150 میلیون لیتر آب

کلنگ زنی احداث نیروگاه 
در مالیر

: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور

ح را آغاز کنیم فکر نمی کردیم به این زودی بتوانیم عملیات اجرایی این طر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: عملیات اجرایــــی نیروگاه 
سیکل ترکیبی 500 مگاواتی در شهرستان مالیر با حضور 
مدیرعامل شــــرکت مــــادر تخصصــــی تولید نیــــروی برق 

حرارتی کشور آغاز شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پیــــش از ظهر پنج شــــنبه با حضور 
مدیرعامل شــــرکت مــــادر تخصصــــی تولید نیــــروی برق 
حرارتی کشــــور و مسؤوالن استانی و شهرستانی عملیات 
اجرایی آماده ســــازی ساخت نیروگاه ســــیکل ترکیبی 500 

مگاواتی در مالیر آغاز شد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
کشــــور در این مراسم با بیان اینکه ســــاالنه حدود 4 هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتی برای تأمین برق کشــــور نیاز است 
اظهار کرد: با توجه به این امر ساالنه باید 3.5 میلیارد یورو 
در نقاط مختلف کشــــور بــــرای تأمین این میــــزان نیروگاه 

حرارتی سرمایه گذاری صورت گیرد.
محســــن طرزطلب با بیان اینکه احداث این نیروگاه های 
حرارتی ســــیکل ترکیبی جزو سیاســــت های این وزارتخانه 
اســــت افــــزود: احــــداث نیــــروگاه ســــیکل ترکیبــــی این 

شهرستان یکی از این طرح های مهم در این زمینه است.
وی بیان کرد: در نقاط مختلف کشــــور شــــاهد اجرای این 
چنین طرح هایی هســــتیم اما شهرســــتان مالیر شــــرایط 
متفاوتــــی دارد و فکــــر نمی کردیــــم به ایــــن زودی بتوانیم 

عملیات اجرایی این طرح را آغاز کنیم.
رونــــد توســــعه صنعــــت بــــرق در اســــتان همدان  �

شتابان است
اســــتاندار همدان نیز ضمــــن تبریک ایــــام اهلل دهه فجر با 
بیــــان اینکه در حال حاضر اســــتان همدان بــــه مثابه یک 
گفت: طرح های خوبی  کارگاه ســــازندگی فعالیت می کند 

در استان در حال اجراست.
ســــید ســــعید شــــاهرخی با بیان اینکه راه آهــــن همدان 

-مالیر ردیف بودجه مســــتقل گرفته افزود: جهانی شدن 
مبلمان و منبت و انگور مالیر نشــــان از روند توسعه این 

شهرستان دارد.
وی با اشــــاره به اینکه تأمین برق مــــورد نیاز فعالیت های 
اقتصادی یکی از دغدغه های مهم ما بود که با احداث این 
نیروگاه بخش مهمی از نیاز به برق تأمین می شود تصریح 
کرد: ســــد کالن نیز به زودی به بهره برداری می رسد و مردم 

مالیر از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.
امــــام جمعه مالیر نیــــز احداث این نیروگاه را بسترســــازی 
برای رشــــد، پیشــــرفت و ایجاد اشــــتغال در ایــــن منطقه 
دانست و اظهار کرد: فراهم کردن بستر آموزش، پژوهش 
محوری، فنــــاوری محــــوری و تبدیل کردن علــــم به ثروت 
از عوامل مهم توســــعه اســــت که با احداث این نیروگاه، 
قدم شایسته ای برای تبدیل علم به ثروت برداشته شده 

است.
حجت االســــالم محمدباقر برقراری به رشد 11 درصدی رتبه 
علمی کشــــور اشــــاره کرد و افزود: از رتبه 52 علمی به رتبه 
شانزدهم رســــیده ایم و در طول این 42 سال رشد بسیار 

قابل توجهی را داشتیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز دراین 
آیین گفت: این شهرستان محکوم به توسعه، پیشرفت 

و رونق در حوزه های مختلف تولید و اشتغال است.
آزادیخــــواه ادامــــه داد: در منطقه  حجــــت االســــالم احــــد 
جوکار پروژه گاوداری 6 هزار راســــی شرکت شستا در حال 
سرمایه گذاری و احداث است و در شهرک صنعتی جوکار 
نیز بیش از پنج طرح صنعتی فروســــیلیس در دست اجرا 

است.
پــــای  نیــــروگاه  ایــــن  احــــداث  بــــا  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
ســــرمایه گذاران بــــه این شهرســــتان باز می شــــود، بیان 
کرد: اگــــر دنبــــال توســــعه زیرســــاخت برای اشــــتغال و 

تولید هســــتیم، ایــــن نیروگاه بــــه طور قطع یکــــی از این 
است. زیرساخت ها 

دیگر نماینــــده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی 
نیز در این آیین خواستار ســــرعت بخشیدن به عملیات 
اجرایی احداث این نیروگاه و اتمام عملیات زیرساختی آن 

تا پایان کار دولت تدبیر و امید شد.
هادی بیگی نژاد اظهار کرد: طبق بررسی های صورت گرفته 
 150 ، میــــزان آب مورد نیاز بــــرای نیــــروگاه کالس اف مالیر
هزار مترمکعب اســــت که پیگیر انتقال آب مورد نیاز این 

نیروگاه هستیم.
مجــــری طرح های خصوصــــی تولید برق حرارتی کشــــور نیز 
ضمن اعالم آمادگی برای ســــاخت نیــــروگاه 500 مگاواتی، 
ابراز امیدواری کرد: به دنبــــال تأمین منابع مالی این پروژه 
و انتخاب سرمایه گذار هستیم تا بتوانیم این نیروگاه را به 

سرعت احداث کنیم.
روح اهلل اســــپنانی توســــعه ظرفیت نیروگاه های کشور را 
از طریق بخش خصوصی یکی از سیاســــت های راهبردی 
صنعت برق کشــــور عنــــوان و بیــــان کرد: ایــــن راهبرد در 

برنامه چهارم توســــعه مطرح شــــد و در ایــــن چارچوب 25 
هزار مگاوات برق با ســــرمایه گذاران بخش خصوصی عقد 

قرارداد انجام شد.
نیروگاه 500 مگاواتی مالیر مشکل زیست  محیطی  �

ندارد
فرماندار ویژه مالیر نیز با بیان اینکه مجوز احداث نیروگاه 
500 مگاواتی ســــیکل ترکیبی کالس اف بــــا پیگیری های 
مســــؤوالن  و  مجلــــس  در  مــــردم  نماینــــدگان  مســــتمر 
شهرستان به سرانجام رسید و توسط وزارت نیرو مصوب 
شــــد افزود: این نیروگاه توســــط شــــرکت مادر تخصصی 
تولیــــد نیروی برق حرارتی کشــــور با ســــرمایه گذاری 5 هزار 

میلیارد تومان اجرایی می شود.
قدرت اهلل ولدی با تأکید بر اینکــــه این نیروگاه هیچگونه 
آلودگی زیســــت محیطی ندارد و ســــوخت آن گاز است و 
آب مورد نیاز آن از طریق پســــاب تصفیه خانه مالیر تأمین 
خواهــــد شــــد گفت: با اجــــرای این طــــرح حدود یــــک هزار 

اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه احداث این نیــــروگاه در راســــتای رفع 

مشکالت حوزه برق شهرستان به ویژه واحدهای صنعتی 
است تصریح کرد: شهرک های صنعتی بیشترین مصرف 
انــــرژی را در بین واحدهای صنعتی این شهرســــتان دارند 
و با توجه به نیاز ضروری ایــــن واحدها به برق، احداث این 

نیروگاه اولویت است.
فرماندار مالیر یادآور شــــد: ســــه خط انتقال گاز سراسری 
63 اینچی از این شهرستان به سمت استان های غربی و 
لرســــتان که خوراک اصلی نیروگاه است، عبور کرده و یک 
پست 230 کیلوولت بهمن مالیر نیز در این منطقه فعال 

است و مزیتی ویژه به شمار می رود.
ســــیکل  نیروگاه  ســــاخت  آماده ســــازی  اجرایی  عملیات 
ترکیبــــی 500 مگاواتــــی نیــــروگاه مالیر با حضور اســــتاندار 
همــــدان، نماینــــدگان مــــردم مالیــــر در مجلس شــــورای 
اســــالمی، مدیرعامل شــــرکت تولیــــد برق حرارتــــی ایران، 
فرمانــــدار ویژه، معــــاون وزیر نیــــرو و تعدادی از روســــای 

استانی و شهرستانی ادارات انجام شد.

امام جمعه همدان:

انقالب اسالمی اصالح ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه است

هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان گفت: انقالب اســــالمی 
اصالح ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه است.

به گزارش هگمتانه٬ آیت ا... حبیب اهلل شعبانی در خطبه های نماز جمعه 
این هفته همدان با گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر اظهار کرد: دشمن در 
تالش اســــت نقاط ضعف ما را برجســــته٬ نقاط قوت مــــا را کتمان و زمان 

رژیم پهلوی را دوران طالیی و خوب اقتصادی معرفی کند.
وی افزود: امروز بعد از گذشــــت چهــــار دهه از انقالب اســــالمی نیازمند 
بازخوانــــی برخی حــــوادث گذشــــته و بیان اتفاقــــات با آمارهــــای دقیق و 

مستند فارغ از بی عدالتی و بی انصافی هستیم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیان اینکه بیان دســــتاوردهای 
انقالب اســــالمی به معنای نبود نقاط ضعف نیســــت گفت: ما در کشور 
نقــــاط ضعفی داریم که راه اصالح آنها تصمیم خــــود مردم٬ همراهی آنها و 

برگشت به آرمان های اصیل انقالب اسالمی است.
وی تصریــــح کرد: هرگاه مــــا انقالبی گــــری کردیم و انقالبــــی عملی کردیم 
آن هم به معنای عمل کردن بر اســــاس آموزه های قــــرآن و نهج البالغه٬ 

موفق بودیم.
آیت اهلل شــــعبانی مطرح کرد: اگر گاهی مسؤولی خطا و اشتباهی دارد٬ اگر 
مســــئله  اختالس و یا کوتاهی پیش می آید این مسائل ربطی به انقالب 
اســــالمی ندارد چرا که انقالب همانی است که رهبر معظم انقالب تبیین 
می کنند. وی عنوان کرد: انقالب و جمهوری اســــالمی همانی اســــت که 
امام )ره( نســــبت به آن دغدغه داشته و مســــائل آن را برای مردم تبیین 

و تشریح کردند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه انقالب اسالمی 
همانی اســــت که مردم به دنبــــال آن بودند اظهار کرد: انقالب اســــالمی 

همان اصالح ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه است.
وی درباره مســــائل اقتصادی نیــــز با بیان اینکه امــــروز دغدغه اصلی و 
مهم مردم و کشــــور و حتی رهبر معظم انقالب مســــئله اقتصاد است 
گفت: همه ما گرانی ها را احســــاس کرده و وضعیت ســــخت معیشتی 

را درک می کنیم.
امام جمعه همدان افزود: بارها به مســــؤوالن گفته شده که به وضعیت 
 ما در نماز جمعــــه بگوییم نظارت 

ً
اقتصاد رســــیدگی کننــــد و اینکه صرفا

ضعیف اســــت که گرانی حل نمی شود کافی نیســــت بلکه این مسائل 
درخواست و مطالبه مردم است که باید جدی گرفته شود. وی ادامه داد: 
در دهــــه 50 و اواخر حکومت پهلوی درآمد کشــــور از بخش نفت 4 برابر 
شد و این حجم از درآمد نتیجه شرایط اجتماعی و اقتصادی آن زمان بود.

 20 آیت اهلل شــــعبانی بــــا اعالم اینکــــه درآمد نفتــــی ما در آن ســــال ها 
میلیارد دالر بــــوده در حالی که درآمد یک کارگر 6 تومان بوده اســــت 
عنوان کــــرد: آنهایی که درباره مفاســــد اقتصادی صحبــــت می کنند و 
البته بخشــــی نیز درست است که در همین راستا از قوه قضاییه برای 
مقابله با فساد تشــــکر می کنیم٬ بیایند بگویند در آمد کشور آن زمان 

است. شده  هزینه  کجا  در 
وی با اعالم اینکه ما از قوه قضائیه می خواهیم با مســــئله فساد محکم تر 

برخورد کند افزود: در آمد 20 میلیارد دالری کشــــور در دهه 50 کجا هزینه 
شده اســــت؟ آیا این پول برای زندگی 35 میلیون جمعیت ایران هزینه 
شــــده اســــت؟ اگر این پول در دســــت مردم بود می توانست بسیاری از 

مشکالت جامعه را حل کند.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه مــــردم به ویژه 
جوانان می توانند برای پی بردن به درســــتی این سخنان اسناد را مطالعه 
کنند ادامه داد: در آن دوران شــــاه پول های بســــیاری را به معشوقه های 
فرانســــوی خود داده٬ پول بســــیاری را صرف هزینه های انتخاباتی آمریکا 
کرده و هزینه های بســــیاری به پاکستان٬ فرانســــه٬ مصر و انگلیس داده 

است بدون آنکه آورده ای برای ملت ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی بیان این مسائل را سیاسی قلمداد 
کنند در حالی که این مطالبی است که در خاطرات نزدیکان شاه نیز بیان 
شــــده است اظهار کرد: فرح پهلوی هنگام فرار از ایران 387 چمدان طال٬ 

نقره و عتیقه با خود برد.
آیت اهلل شــــعبانی عنوان کرد: وقتی انقالب اســــالمی شکل گرفت تنها 
بخشی از مســــائل مربوط به اینگونه مفاسد می شــــد و در اصل مسئله 
اصلی فرهنگی بود چرا که بنای رژیم پهلوی نابودی اسالم بود مسئله ای 
 
ً
که با آن تعارف نداشــــت و در همین راستا نیز رضا شــــاه پهلوی صراحتا
اقــــدام به دیــــن زدایی در جامعــــه کرد و می خواســــت ایــــران را تبدیل به 

کشوری مانند ترکیه کند.
وی با اشاره به اینکه حکومت پهلوی به دنبال حذف دین از اجتماع بود 
اما مردم مقابل آنها ایســــتاده و مانع از این کار شــــدند عنوان کرد: فارغ از 
این مســــائل٬ مفاســــد اقتصادی بســــیاری مطرح بود مانند جشن های 
2500 ســــاله که بیــــش از 100 میلیون دالر بــــرای آن هزینــــه کردند آن هم 
زمانی که در جنوب تهران مردم حلبی نشــــین بــــوده و 46 درصد مردم زیر 

خط فقر بودند.
امام جمعه همدان بیان کرد: امروز به برکت انقالب اسالمی٬ آزادی رسانه 
و نظارت دســــتگاه های نظارتی٬ قوه قضائیه ٬ جنبش های دانشجویی و 

مطالبه گر اگر اختالسی رخ دهد با آن برخورد می شود.
وی اظهار کرد: بیشــــتر مســــؤوالن حاضر در جمهوری اســــالمی افرادی 
پاک دســــت بوده و اگرچه مشــــکالتی در جامعه وجود دارد امــــا اینها نیز 

مواردی است که باید بیان شود.
آیت اهلل شــــعبانی تصریــــح کرد: عدم اعتقــــاد برخی مســــؤوالن به مبانی 
انقالب اســــالمی٬ عدم تخلــــق به اخالق الهــــی و ارزش هــــای دینی٬ عدم 
شفافیت برخی قوانین و نفوذ برخی نیروهای خارجی سبب شده شاهد 
برخی اختالس ها و تضییع حقوق ها باشــــیم اما باید بدانیم این مسائل 

قابل مقایسه با مشکالت دوران شاهنشاهی نیست.
وی افــــزود: از جمله مشــــکالتی که امــــروز در جامعه با آن روبــــه رو بوده و 
باید با آن مقابله کنیم مســــئله پرداخت حقوق هاســــت چــــرا که زیبنده 
جمهوری اسالمی نیســــت که حقوق های آنچنانی داشته باشیم یا توزیع 

ثروت در کشور با تبعیض همراه باشد.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیان اینکه نابرابری در حقوق ها 
مسئله ای اســــت که باید حل شود اظهار کرد: امروز قوه قضائیه با فساد 
به صورت جدی برخورد کرده اســــت کما اینکه ما نیــــز از این رویکرد قوه 
قضائیــــه حمایت می کنیــــم چرا که نظام اســــالمی برای مبارزه با مفاســــد 
اقتصادی آمده اســــت. وی تصریح کرد: امیدواریــــم در بحث حقوق های 
نجومی و اشرافیت برخی مســــؤوالن اقدامات جدی صورت گرفته و این 

مشکالت نیز حل شود.
آیت اهلل شــــعبانی درباره توصیه اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر رعایت 
اخــــالق و ادب اســــالمی عنــــوان کرد: هــــم زمانی کــــه مــــردم می خواهند 
مسئله ای را از مسؤوالن مطالبه کنند چه زمانی که مسؤوالن می خواهند 

با مردم سخن بگویند باید با ادب و اخالق اسالمی رفتار کنند.
به نقل از تســــنیم، وی تصریــــح کرد: ما در نظام اســــالمی زندگی می کنیم 
پس اینجا مکانی نیست که مسؤولی بخواهد به مسؤولی دیگر فحاشی 

کند٬ این کارها در شأن مردم نیست.

نصب 11 هزار و 500 انشعاب 
فاضالب در نهاوند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیر شــــرکت آب و 
فاضالب شهرســــتان نهاوند گفت: از ابتدای شروع 
عملیات اجرایــــی فاضالب شــــهری نهاوند تا کنون 
11 هزار و 500 انشــــعاب برای مشترکین نصب شده 

است.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی هاشــــم ده پهلــــوان در 
جمع خبرنــــگاران بــــا بیان اینکــــه از ابتدای شــــروع 
عملیات اجرایی فاضالب شــــهری تــــا کنون 11 هزار و 
500 انشــــعاب برای مشــــترکین نصب شده است 
اظهار کرد: مجموع مشترکین که زیر پوشش اجرای 
طرح فاضالب شــــهری قرار می گیرند 20 هزار خانوار با 
جمعیت بیــــش از 60 هزار نفر هســــتند که تا کنون 
بیش از 55 درصد آنها به شبکه شهری پیوسته اند.
وی گفت: البته برخی در این زمینه با ســــوء استفاده 
از وضعیــــت موجــــود، اقــــدام بــــه نصب غیــــر مجاز 
انشــــعاب فاضالب می نماینــــد که در ایــــن رابطه تا 
کنون 100 نفر شناســــایی و جهت اعمــــال قانون به 

دستگاه قضایی معرفی شده اند.
مدیر شــــرکت آب و فاضالب شهرســــتان نهاوند از 
اجرای بیــــش از پنــــج کیلومتر فاضالب شــــهری در 
ســــال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون 
5.5 کیلومتر شبکه گذاری در مناطق مختلف شهر 
اجرا شده و اجرای چهار کیلومتر دیگر نیز در دست 

اقدام است.
وی ادامــــه داد: در مجمــــوع برای اجــــرای این میزان 
5 میلیــــارد و 400 میلیون تومــــان از محل اعتبارات 
عمرانی و 750 میلیون تومــــان نیز از اعتبارات جاری 
تبصــــره 2 و 3 بابت نصب انشــــعابات هزینه شــــده 

است.
ده پهلــــوان در پایان با بیان اینکه طول کل شــــبکه 
آب و فاضالب شــــهر نهاوند 210 کیلومتر اســــت که 
آن شبکه گذاری شده  تاکنون بیش از 105 کیلومتر 
افزود: برای اجرای این میزان شــــبکه گذاری تا کنون 

100 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

ح هادی روستایی در نهاوند  5 طر
به بهره برداری رسید

از  روز  پنجمیــــن  در  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دهــــه مبارک فجر انقالب اســــالمی پنــــج طرح هادی 

روستایی در نهاوند به بهره برداری رسید.
به گزارش هگمتانه، در پنجمیــــن روز از دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی با حضور مسؤولین شهرستان 
پنج طرح عمران روســــتایی در نهاوند به بهره برداری 

رسید.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نهاوند در آئین 
بهره برداری از این طرح ها که در روســــتای میالب به 
نمایندگی از سایر طرح ها برگزار شد گفت: به منظور 
اجرای طرح هــــای هــــادی در پنج روســــتا مجموعا 4 
میلیــــارد و 500 میلیون تومان اعتبــــار از محل منابع 

استانی و ملی هزینه شده است.
علیرضا نثاری افزود: این طرح ها شامل اجرای کانال 
ســــنگی، اجــــرای دیوار محافظ ســــاحلی، زیر ســــازی 
، اجــــرای جدول گذاری و آســــفالت معابر بوده  معابر
که در این روســــتا و روســــتاهای دهنو عبدالملکی، 
باالجوب، چولک اصلی و میانگران اجرا شده است.

وی افــــزود: در دهــــه فجر امســــال 16 طــــرح در حوزه 
عمران روستایی با اعتبار بیش از 62 میلیارد تومان 
مورد بهره برداری قرار می گیرد که 14 واحد آن مربوط 
به طــــرح هادی روســــتایی و دو طــــرح نیــــز در زمینه 

نوسازی مسکن روستایی است.
رئیس بنیاد مســــکن انقالب اسالمی نهاوند افزود: 
تا کنون از مجموع 167 روســــتای نهاوند مرحله اول 
بهسازی 94 روســــتا آغاز شده که 58 روستای آن به 
پایان رســــیده و 36 روســــتای دیگر در دست اقدام 
اســــت ضمن اینکه مرحله دوم تعدادی از روستاها 

نیز به اتمام رسیده است.

فرمانده سپاه ناحیه رزن و درگزین:
برگزاری 150 برنامه فرهنگی در رزن 

ین همزمان با دهه فجر و درگز
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده سپاه ناحیه رزن 
گفت:150 عنــــوان برنامه فرهنگی و اجتماعی در ایام 
دهه فجر در شهرســــتان های رزن و درگزین در حال 

برگزاری است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، داود مهــــدوی اظهــــار کرد: 
این برنامه ها بــــا محوریت تبیین اهــــداف، آرمانها و 
رویکردهــــای انقالب اســــالمی در ســــطح پایگاه ها، 
مــــدارس، مســــاجد و فضــــای مجــــازی بــــا رعایــــت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.
وی بــــا بیان اینکه انقالب اســــالمی طلیعــــه پیروزی 
بــــزرگ جبهه جهانــــی مقاومــــت بر جبهه اســــتکبار 
اســــت، ادامه داد: در ســــالهای گذشــــته الگوگیری 
جریان هــــای مبــــارز و مقاومت در برابر ظلم و ســــتم 
ســــرمایه داری از انقالب اسالمی نمایشی از حقیقت 

مسیر ملت ایران بوده است.
مهدوی ایســــتادگی مردم ایران و به خصوص ایثار از 
خودگذشــــتگی مردم شهرستان های رزن و درگزین 
در برابر مشکالت و ســــختی ها را ستودنی دانست 
و گفت: با همه مشکالتی که برای مردم پیش آمده 
است اما آنان بر سر آرمانها و اهداف خود ایستادگی 

کرده اند.
وی مجاهــــدت در مســــیر رفع مشــــکالت مــــردم را 
وظیفه همه دستگاه ها دانســــت و گفت: برای این 
مــــردم نبایــــد از هیچ خدمتــــی فروگذار بــــود زیرا این 
مردم با همه توانشان در مسیر دست یابی به عزت 

حقیقی قدم برداشته اند.

خبــر
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91 روز زندانی مجازات عامل 

تخلیه فاضالب 
به رودخانه گنجنامه

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس حفاظت محیط 
زیست شهرستان همدان گفت: مرد جوانی که اقدام 
به تخلیه فاضالب به داخل رودخانه گنجنامه کرده بود 

به 91 روز حبس محکوم شد.
به گزارش هگمتانه، مجید شــــعبانلو روز چهارشــــنبه 
افزود: تیم های یگان حفاظت محیط زیســــت هنگام 
گشت زنی، یک دستگاه کامیون تانکردار که در مسیر 
گنجنامه در حال تخلیه فاضالب داخل رودخانه بود را 

توقیف کردند.
وی اضافه کرد: مشــــخصات فرد متخلــــف و خودروی 
توقیف شــــده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که با 
رأی قاضی، عامل آالینده آب به تحمل حبس محکوم 

شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 
بیان کرد: خودروهای حامل فاضالب باید با هماهنگی 
شرکت آبفا، فاضالب را داخل منهول های تعیین شده 

تخلیه کنند.
شــــعبانلو ادامه داد: اما برخی از راننــــدگان خودروهای 
تانکردار به منظور طی نکردن مسافت طوالنی از روستا 
تا محــــل تخلیه فاضالب یا پرداخــــت نکردن تعرفه ای 
به شــــرکت آبفا، اقدام به رها ســــازی فاضالب در اراضی 

کشاورزی و رودخانه ها می کنند.
وی گفــــت: تخلیــــه فاضــــالب در اراضی کشــــاورزی و 
رودخانه سبب انتشار بوی نامطبوع، آلودگی آب و خاک 
و به نمایش گذاشتن نمایی زشت و زننده از طبیعت 

می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 
انتشــــار بیماری را از دیگر آثار منفی رها سازی فاضالب 
در طبیعت دانست و افزود: از رودخانه گنجنامه برای 
تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز بخشی از ساکنان شهر 
همدان استفاده می شود بنابراین جلوگیری از آلودگی 

آن بسیار حایز اهمیت است.

مدیر کل امور مالیاتی استان همدان:
صندوق مکانیزه فروش، گام 

اساسی در تحقق عدالت مالیاتی

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل امور مالیاتی 
اســــتان همــــدان گفــــت: اســــتفاده از صندوق های 
مکانیــــزه  فروش نــــه تنها گامــــی اساســــی در تحقق 
درآمدهــــای غیر نفتی اســــت بلکه باعث شــــفافیت 
در معامالت اقتصادی شــــده و بــــه دنبال آن موجب 

عدالت مالیاتی خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، محمد دلشادی در جمع معاونان 
و رؤسای ادارات امور مالیاتی، اظهار کرد: منظور از نظام 
صندوق فروش سامانه ای است متشکل از صندوق 
فروش یا رایانه و نرم افزارهای کاربردی مربوطه که امکان 
اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور را داشته 
و قابلیت الزم برای ثبــــت اطالعات خرید و فروش کاال 
و خدمــــات واحــــد کســــب  و  کار را در چارچوب قوانین 

مربوطه و نیز استاندارد های فنی فراهم می کند.
وی افزود: طراحی و پیاده ســــازی این سامانه به عنوان 
یک زیرســــاخت ملی با محوریت سازمان امور مالیاتی 
کشــــور و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری 
اطالعات، صنعت، معــــدن و تجارت و نیز اتاق اصناف 
با هدف مدیریــــت جریان اطالعات اقتصادی، تجاری و 

مالیاتی کسب و کارهای کشور در دستور کار قرار دارد.
دلشــــادی تصریح کرد: از اهداف و کارکردهای مثبت 
نظام سامانه فروش می توان به شفاف سازی تدریجی 
مبــــادالت و فعالیت هــــای اقتصــــادی و تجــــاری در 
راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیک، تحقق 
اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد 
عدالت مالیاتی، مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی 
کشــــور و توســــعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در 
نظام مالیاتی اشــــاره کرد. وی افزود: با توجه به شرایط 
کنونی و اهمیت افزایش درآمدهای غیرنفتی، بهترین 
راهکار موجود، تحقق پاک ترین درآمد، یعنی مالیات و 

تحقق برنامه های مالیاتی است.
دلشادی در ادامه به ذکر انواع صندوق های فروش 
پرداخت و اظهار کرد: صندوق فروش انواع مختلفی 
دارد کــــه صاحبــــان مشــــاغل مختلف با هــــر میزان 
بودجه می توانند به  راحتی از این وســــیله ارزشــــمند 

استفاده کنند.
وی ادامــــه داد: صرفه جویــــی در وقــــت و هزینه ها، باال 
بردن دقت و نظم در کارها، کاهش درصد اشتباهات، 
ســــرعت در پردازش محاســــبات و شــــفافیت در ارائه 

خدمات از مزایای به کارگیری این صندوق ها هستند.
مدیــــرکل امــــور مالیاتــــی اســــتان همــــدان در پایــــان 
خاطرنشان کرد: اشخاص و مشاغل مشمول نصب، 
راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند 
گهی فراخوان، نسبت به نصب سامانه  پس از انتشار آ
مذکور و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در 
درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور 
به نشانی www.tax.gov.ir با ذکر ویژگی و مشخصات 

سامانه صندوق فروش اقدام کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:خبــر

دستاوردهای پیروزی انقالب اسالمی بازخوانی شود
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اســــالمی شــــهر همدان تأکید کرد: اکنون 
پس از گذشــــت 4 دهه از عمر گران مایه  پیروزی شکوهمند 
انقالب اســــالمی، باید بــــه بازخوانی برخی دســــتاوردهای آن 
پرداخته شود تا برخی بر این اندیشه نباشند که به سادگی به 

بار نشسته و در حفظ آن کوشاتر باشند.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوسی امید در نظق پیش از دستور 
هشتادمین جلســــه صحن شــــورا با بیان اینکه بیش از 40 
سال از این شــــجره  پر امید می گذرد، گفت: انقالب اسالمی، 
پدیده ای الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم، جهان را 
به لرزه درآورد و نور امید را در دل مســــلمانان و مستضعفان 

عالم روشن کرد.
وی افزود: این انقالب عظیم، دستاوردهای فراوانی در داخل 
و خارج از کشور داشته و سال ها طول می کشد تا تمامی آثار و 

نتایج این پدیده  الهی آشکار و مورد تحلیل قرار گیرد.
کاوســــی در ادامه با اشاره به مباحث کتاب »سرود 40 ساله«، 
بــــه ارائه بخشــــی از مطالــــب آن بــــا محوریت دســــتاوردها و 
داشــــته های ملت ایران پس از گذشت 40 ســــال از پیروزی 
انقالب اســــالمی در حوزه های مختلف ازجمله »ســــالمت و 
بهداشــــت«، »امنیت«، »آموزش عالی، تحقیقات و فناوری«، 
»اقتصاد«، »صنعــــت« و »قانون گذاری« و... پرداخت و گفت: 
افزایش 21 ســــال متوســــط عمر ایران )از 55 ســــال به 76.2 

سال(؛ ورود گردشگران سالمت 53 کشــــور برای درمان به 
ایــــران؛ فعالیت 35 هــــزار بهورز به عنوان پیشــــگامان نظام 
؛ ریشه کن شدن  سالمت در 19 هزار و 739 روســــتای کشور
فلج اطفال از کشــــور بــــا اجرای طرح واکسیناســــیون ملی به 
همت بســــیجیان و همچنیــــن کنتــــرل بیماری های عفونی 
ماالریا، سل و وبا در ایران از مهمترین دستاوردهای انقالب 

اسالمی در حوزه »سالمت و بهداشت« است.
وی با بیان اینکه اینکه در 5 قرن اخیر مساحت ایران از 3.5 
میلیون کیلومترمربع به 1.7 میلیون کیلومترمربع کــــــاهش 
یــــــافت؛ تأکید کرد: دو قرن پیش از انقالب اســــالمی نه تنها 
، حتی عزل و نصب شاه  عزل و نصب وزیران و نخســــت وزیر
ایــــران با بیگانگان بود؛ از ســــوی دیگر یـــــک وجــــب از خاک 
ایران با وجود هـجوم ابـرقـدرت ها در دوره انقالب اسالمی کم 
نشــــد که مهمترین دســــتاوردهای انقالب اسالمی در حوزه 

»استقالل ملی و اقتدار بین المللی« محسوب می  شود.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
همچنین گفت: تحقق ارتقــــای 8 پله ای اقتصاد ایران پس از 
انقالب اســــالمی یا وجود کاهش میزان فروش نفت خام به 
یک چهارم قبل از انقالب، افزایــــش جمعیت از 36 میلیون 
به 81 میلیون نفر و تحمیل ترور ها و کودتاها، 8 سال جنگ، 
بمباران بیشتر زیرســــاخت های اقتصادی کشور و 40 سال 
تحریم به ویژه 8 سال تحریم فلج کننده؛ صعود اقتصاد ایران 

بــــا 8 رتبه ارتقا از جایگاه 26 جهانی در ســــال 1979 )1357( به 
رتبه 18 در ســــال 2017 )1396( بر اســــاس آمار بانک جهانی و 
مؤسسات مهم اقتصادی بین المللی که به عنوان 20 قدرت 
اقتصادی جهان محســــوب می شــــود و همچنین افزایش 
قدرت اقتصادی ایران از 490 میلیارد دالر به 1800 میلیارد دالر 

از دستاورد های انقالب اسالمی در حوزه »اقتصاد« است.
کاوســــی امید با تأکید بر اینکه تجربه 40 ســــاله انقالب ثابت 
می کند که سازش، امنیت سوز و مقاومت، امنیت ساز است 
 امنیت و آرامش امروز را مدیون ایثار و جان فشــــانی 

ً
و قطعا

شــــهدا و حضور مقتدرانه نیرو های انقالب در کنار مقاومت 
منطقه هســــتیم؛ اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران در عین 
مبارزه مستمر با دولت های ظالم و مستکبر در بحرانی ترین 
منطقــــه جهــــان، از امن تریــــن کشــــور های دنیا محســــوب 
می شود که بر 3 رکن آموزه های اسالم، اتکا به مردم و پیروی 
از والیت استوار است و با صالبت، سنگین ترین تهاجمات 
نظامی، تروریستی، سیاســــی، فرهنگی و اقتصادی را در چهار 
دهه درهم شکســــت؛ از این رو این مهم جزو دستاوردهای 

انقالب اسالمی در حوزه »امنیت« است.
وی؛ 24 برابر شــــدن نرخ پوشــــش تحصیلی آموزش عالی و 
افزایــــش از 175 هزار و 675 نفر در ســــال 1357 به بیش از 4 
؛ کسب رتبه 21 جهان در مقاالت علمی  میلیون و 800 هزار نفر
کیفی؛ فعالیت 130 مورد مراکــــز کارآفرینی و نوآوری در تمامی 

مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی در سال 2016؛ ایجاد 
فضای بانشــــاط برای اندیشــــه ورزی و فعالیت دانشجویان 
در قالب هــــای مختلــــف و همچنین تقویت نــــگاه جهادی 
به منظور خدمت رســــانی بــــه محرومان و مســــتضعفان در 
قالب رویش های فرهنگی که تنها در سال 96 حدود 44 هزار 
دانشــــجو در 4 هزار و 500 روســــتا مشغول به خدمت رسانی 
بوده انــــد را از دیگر دســــتاورد های انقالب اســــالمی در حوزه 

»آموزش عالی، تحقیقات و فناوری« برشمرد.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
ادامه داد: دسترســــی 100 درصد مردم شهرنشین و 91 درصد 
روستانشــــینان با 500 برابر شــــدن جاده های روســــتایی به 
راه های ارتباطی امن جاده ای و آسفالته؛ ایجاد شبکه گسترده 
آب آشامیدنی سالم در شــــهر ها و روستا ها؛ فراهم ساختن 
فرصت صنعتی شدن مباحث کشاورزی و دامداری به دلیل 
100 درصد برق رســــانی به روســــتا های باالی 10 خانوار و... نیز از 
مهمترین دستاورد های انقالب در حوزه »رفاه و ارتقای سطح 

زندگی« است.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
کاوســــی امید در پایان گفت: افزایش عدالت در دسترســــی 
به انواع زیرســــاخت های شهری و روســــتایی در کشور پس 
؛ افزایش بی ســــابقه  از انقالب حتی در دورترین نقاط کشــــور
ســــرعت حمل کاال و مســــافر با ســــاخت زیرســــاخت های 

حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی؛ کســــب دانش و توانایی 
مهندســــی در تمامی حوزه های زیرســــاختی کشــــور )انرژی، 
حمل ونقــــل، صنعــــت، هوافضــــا و...(؛ تبدیــــل وضعیــــت 
وابســــتگی به متخصصان و مستشــــاران خارجــــی در ایجاد 
؛ 2 برابر شدن سهم برنامه های  زیرساخت های اساسی کشور
عمرانی بخش های آموزش، بهداشــــت، رفاه و مســــکن در 
؛ تبدیل شدن کشور به  برنامه های 5 ســــاله توسعه کشــــور
یک کارگاه بزرگ ایجاد زیرســــاخت های حیاتی بعد از انقالب 
اســــالمی و همچنیــــن پیشــــرفت عظیــــم در ایجــــاد تمامی 
زیرســــاخت های اساســــی و عمومی کشــــور با وجود 8 سال 
جنگ تحمیلی و نابودی بســــیاری از زیرســــاخت ها و از طرف 
دیگر اعمال تحریم های شــــدید توسط ســــلطه گران طی 40 
سال گذشــــته از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی در 

حوزه »زیرساخت های عمرانی« محسوب می  شود.

هگمتانه، گروه خبر همدان: حجت االســــالم احمدحسین 
فالحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی، در 
دیدار با معاون شهرســــازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، 
همچنیــــن در نامه ای به وزیــــر راه و شهرســــازی درباره طرح 
جامع شهر همدان تأکید کرد: شهری شایسته شهروندان 

همدانی می خواهیم.
به گزارش هگمتانه، در نامه حجت االســــالم احمدحسین 

فالحی به وزیر راه و شهرسازی آمده است:
باسالم و تحّیت

پیرو جلســــه برگزارشــــده فی مابین اینجانــــب و مهندس 
صادق مالواجرد معاون محترم شهرسازی و معماری وزارت 
راه و شهرســــازی و دبیر محترم شــــورای  عالی شهرســــازی و 
معماری ایــــران در مورخــــه 99/11/11 در خصوص مســــائل 
پیرامونی »طرح جامع شــــهری شــــهر همدان« به استحضار 
می  رســــاند، نتایــــج کلی حاصــــل از بررســــی مطالعــــات در 
دســــت تهیه »طرح جامع شــــهری شــــهر همدان« توســــط 
اعضا محترم کمیته طــــرح جامع زیرمجموعــــه کارگروه فنی 
دفتر اینجانب -که متشــــکل از متخصصیــــن برنامه  ریزی 
شــــهری، شهرســــازی، معماری، پدافند غیرعامل، ترافیک 
و... می  باشــــند- بر پایه مصوبات شورای  عالی شهرسازی و 
معماری ایران با محوریت مصوبه »دستورالعمل تشخیص 
« در جلســــه مذکور ارائه گردیده  اســــاس طرح جامع شــــهر
و پیشــــنهاد های مربوطه برای ادامه کار طــــرح گردید که در 

سطور بعدی، بدان ها اشاره می  شود.
همان گونــــه که مســــتحضرید، قرارداد »طرح جامع شــــهری 
کل  اداره  بیــــن   1395/12/28 تاریــــخ  در  همــــدان«  شــــهر 
راه و شهرســــازی اســــتان همــــدان و مهندســــین مشــــاور 
»نقش جهــــان پــــارس« بــــا چشــــم انداز »همــــدان 1410« با 
محورهــــای ویژه ازجمله شــــهری ســــبز برای شــــهروندان و 
محیطی جذاب برای گردشــــگران در مقیاس ملی و فراملی، 
شــــهری امن و مقاوم در برابر آسیب  ها و مخاطرات، شهری 
منســــجم و یکپارچه ازنظــــر اجتماعی و عــــاری از تبعیض و 

تعصب و... منعقد گردیده است.
علی رغم اینکه بر اســــاس ماده 21 »آیین  نامه نحوه بررســــی 
و تصویــــب طرح  های توســــعه و عمــــران محلــــی، ناحیه  ای، 
منطقــــه  ای و ملــــی و مقررات شهرســــازی و معماری کشــــور 
مصوبه هیأت وزیران در جلســــه مورخ 1378/10/12 و اصالح  
شده بر اســــاس مصوبه مورخ 1384/02/19 شــــورای عالی«، 
دبیرخانــــه شــــورای شهرســــازی و معماری اســــتان موظف 
اســــت در مقاطع مختلف نتیجه مطالعات در دست انجام 
طرح  های جامع شــــهری، ناحیه  ای و مجموعه  های شــــهری را 
هر 3 ماه یک بار از طریــــق تهیه  کنندگان طرح  های مذکور در 
گاهی اعضا رسانده و  شورای شهرسازی و معماری استان به آ
هماهنگی الزم را در زمینه تبادل اطالعات، برنامه  ها و کسب 
نظر در روند تهیه طرح فراهم نماید و پس از تصویب طرح  های 
مذکــــور نیز با نظارت دقیق بر اجرای آن ها، برنامه پیشــــرفت 
اجرایــــی کار را در مقاطع 6 ماهه به شــــورای اســــتان گزارش و 
برای رفع مشکالت اجرایی چاره  جوئی نموده و یک نسخه از 
گزارش مذکور و تصمیمات اتخاذشده را به دبیرخانه شورای 
 عالی ارســــال نماید؛ اّما متأسفانه وجود مشکالت بنیادین 
در روند فعلی »طرح جامع شهری شهر همدان« این سؤال را 
به ذهن متبادر می  سازد که چرا تابه حال این شورا به درستی 
به وظایف خویش در چاره جوئی جهت رفع مشــــکالت طرح 
عمل ننموده و کار را به جائی رسانده است که پس از گذشت 
3 سال از آغاز طرح، کمافی  السابق اشکاالت اساسی به قوت 

خود باقی مانده است؟
واضح اســــت، در صــــورت عدم  بازنگــــری در مــــوارد ذیل و 
مواردی که در آینده نزدیک مطرح خواهم نمود، راهبردهای 
درنظر گرفته  شــــده ازجمله بارگــــذاری جمعیت در محالت 

شــــهر متناســــب بــــا ظرفیت  هــــا و توان  هــــای محیطــــی، 
، تدوین  ساماندهی نظام ارتفاعات و تراکم ساختمانی شهر
برنامه  های حمایتی مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط، 
مداخله فعال برای جلوگیری از ادامه روند انشقاق اجتماعی 
و شــــکاف طبقاتی موجــــود در جغرافیای شــــهر و حفاظت 
فعــــال از باغ  هــــای درون محــــدوده، بــــه درســــتی عملیاتی 

نخواهند شد.
در بخش دیگر این نامه به نتایج ارائه  شده در جلسه مورخه 

99/11/11 اشاره شده و آمده است:
1- در راســــتای اجرای بند 2 ماده الف مصوبه شــــورای  عالی 
شهرســــازی و معمــــاری ایــــران با عنــــوان »دســــتورالعمل 
« و همچنین مسائل  تشخیص اســــاس طرح جامع شــــهر
جدی موجــــود در حوزه منابع آبی، ضروری اســــت، ظرفیت 
جمعیــــت  پذیری شــــهر همــــدان و به  تبــــع آن محدودیت 
توســــعه نهایی شــــهر تعیین گــــردد و از هرگونــــه بارگذاری 
جمعیــــت و فعالیــــت بیــــش از ظرفیت جمعیــــت  پذیری 
شهر همدان جلوگیری شــــود؛ حال آنکه چنین بخشی در 

مطالعات انجام  شده دیده نمی  شود.
2- با عنایت به مصوبه شــــورای  عالی شهرســــازی و معماری 
ایران با عنوان »ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها« 
مصوب 1378/08/10، عدم  تحقق تراکم  های پیش بینی شده 
در طرح  ها و توان جمعیت پذیری شــــهر تا سال  های دورتر از 
افق طرح، گسترش محدوده شهرها حتی پس از پایان یافتن 
دوره اجرایــــی 10  ســــاله آن ها نیز منطقی نبــــوده و حاصلی جز 
تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغ  های پیرامونی شهرها، 
تحمیل هزینه  های گزاف به دســــتگاه  های مسؤوِل تأمین 
خدمات شهری و درنتیجه دشوارتر شدن مدیریت شهری، 
عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و باالخره 
پراکنده  سازی و زشت  شدن ســــیما و منظر شهرها ندارد. از 
مهم ترین شاخص  های مؤثر بر گسترش محدوده شهری، 
شاخص جمعیت می  باشــــد. با توجه به تجربه  های ناموفق 
در برآورد جمعیتی و عدم تحقق جمعیت پیش  بینی  شــــده 
و اختالف قابل مالحظه آن با جمعیت واقعی شــــهر در طرح 
جامع شهری »موژدا« و طرح تفصیلی »طرح و تدوین« )یعنی با 
برآورد جمعیتی 620 هزار نفر در افق طرح سال 1394؛ حال آنکه 
جمعیت شهر همدان بر اساس سرشماری عمومی نفوس 
و مســــکن ســــال 1395، 554405 نفر شــــده است(، تأکید 
مصوبه شــــورای  عالی شهرســــازی و معماری ایران پیرامون 
»طرح جامع مجموعه شهری همدان« مصوب 1398/07/22 
و همچنین تأکید مشاور طرح جامع در دست تهیه، بر روند 
، نیاز به  کاهشی نرخ رشــــد جمعیت در طی ســــال  های اخیر
بازنگری اساسی در تعیین »نرخ رشد« جهت برآورد جمعیت 
شــــهر همدان در افق 10 ساله در راســــتای عدم افزایش افق 
طرح نزدیک به 30 ســــاله طرح جامع شهری »موژدا« و تبعات 
جبران  ناپذیر ناشی از تحوالت شهری و عدم ارائه راهبردهای 

متناسب با این تغییرات را مشهود می  سازد.
3- بر مبنای شــــرح خدمات طرح جامع شــــهری بر اســــاس 
تیپ 12 و همچنین طرح جامع شــــهری با رویکرد راهبردی- 
ساختاری، مشاور موظف به برداشــــت اطالعات مربوط به 
وضع موجود شهر )یعنی سال 96( به  ویژه در زمینه کالبدی 
می  باشد؛ این در حالی است که در مطالعات مربوط به این 
طرح، از اطالعات کالبدی ارائه شــــده در سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن ســــال 1390 استفاده شده است که این 
مهم، به  ویژه در خصوص اطالعات مربوط به تعداد طبقات 
به دلیل تغییرات ایجادشده )افزایش تعداد طبقات( ناشی 
از بند 1 صورت جلســــه مــــورخ 91/02/13 کمیســــیون طرح 
تفصیلی )ماده پنج( و ارتباط آن با مسائل گوناگون ازجمله 

میزان جمعیت  پذیری، حائز اهمیت می  باشد.
، شرح خدمات طرح  های جامع شهری،  4- در سال  های اخیر

به دلیل عــــدم  موفقیت طرح  های جامع شــــهری با رویکرد 
راهبــــردی- ســــاختاری به دالیــــل گوناگون ازجملــــه فراهم 
نبودن قوانین پشتیبان و بسترهای موردنیاز جهت تهیه 
و اجرای این طرح  ها بر اســــاس تیپ 12 تدوین گردیده  اند. 
با توجه به مصوبه شــــورای  عالی شهرسازی و معماری ایران 
مــــورخ 98/03/28 حداکثر پنج شــــهر اصفهان، ســــنندج، 
کرمان، نطنز و یزد به  عنوان پایلوت جهت تهیه برنامه  های 
توسعه شهری با رویکرد نو معرفی شده و در مصوبه شورای 
 عالی شهرســــازی و معماری ایران مــــورخ 99/04/02 بر این 
 تأکید شــــده اســــت و نامی از شهر همدان 

ً
موضوع مجددا

برده نشده است؛ این در حالی است که ساختار ارائه  شده 
در مطالعات طرح جامع شهر همدان با مصوبات فوق  الذکر 
دارای مغایرت اساسی می  باشد. علی رغم مغایرت موجود 
در شــــرح خدمات این طــــرح و تأکید بر رویکــــرد راهبردی- 
ســــاختاری، پهنه  بندی ارائه شده بر اساس 4 پهنه اساسی 
و متمایــــز ســــکونت، فعالیــــت، مختلط و حفاظت )ســــبز 
( نبوده و تنهــــا دو پهنه مســــکونی و مختلط برای آن  و بــــاز

تعریف شده است.
5- علی رغــــم اینکــــه اولویت راهبرد، بایســــتی در راســــتای 
توســــعه درون  زا با درنظر داشــــتن ظرفیت  هــــای موجود و 
محدودیت  های توســــعه افقی باشــــد؛ لیکن طــــرح حاضر 
، با تأکید بر توسعه افقی  تمایل به افزایش محدوده شــــهر
دارد. در این خصوص، ضروری است از ظرفیت  های نهفته 
در بافت  های فرسوده شهر به  منظور جلوگیری از گسترش 
، از هدر  بی  رویه افقی شــــهر اســــتفاده شــــود تا از این منظر
رفت ســــرمایه  های مادی شــــهر به دلیل توسعه بی  دلیل 

زیرساخت  ها اجتناب شود.
6- از جمله الزامات تعیین جهت گسترش محدوده شهری 
، انجام مطالعات کارشناسی دقیق است که  توسط مشاور
چنین رویکردی در طرح ارائه  شده، دیده نمی  شود؛ از این رو 
زمانی محدوده شهر به یکی از جهات گسترش داده شده و 

. در زمان دیگر به جهات دیگر
7- با عنایت به مصوبه شــــورای  عالی شهرسازی و معماری 
دربــــاره »طــــرح جامــــع مجموعه شــــهری همــــدان« مصوب 
98/07/22 شــــهرهای همدان، مریانج، اللجیــــن، صالح آباد، 
جورقان، حورا و بهار به  عنوان نقاط شهری مجموعه شهری 
معرفی شــــده اند. با توجه به فرادست بودن این طرح، الحاق 
هر یک از این نقاط شــــهری به شهر همدان با این طرح مغایر 
اســــت؛ این در حالی اســــت که ماه  ها جهت الحــــاق برخی از 
شــــهرهای مذکور ازجمله مریانج به محدوده شــــهر همدان 
اصــــرار ورزیده شــــده که موجبــــات اتالف وقــــت و طوالنی  تر 
شدن روند مطالعه و بررسی طرح جامع را فراهم آورده است. با 
عنایت به بند 5-1 مصوبه شورای  عالی شهرسازی و معماری 
ایــــران در خصوص »طــــرح جامع مجموعه شــــهری همدان« 
ضروری است، نقشه محدوده و حریم مصوب شهرهای واقع 
در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل  های 
موجــــود در محــــدوده و حریم شــــهرهای مجموعــــه ازجمله 
شهرهای مریانج، جورقان و همدان پیشنهادهای مناسب 
جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه گردد. اصالحات تأکید 
شــــده در ایــــن صورت جلســــه در مدت زمان تعیین  شــــده 
به دبیرخانه شــــورای  عالی شهرســــازی و معماری ایــــران ارائه 
نگردیده اســــت. ضروری است هرچه ســــریع تر این موضوع 
پیگیــــری گردد تا به سرنوشــــت نافرجام »طــــرح جامع ناحیه 
جنوب همدان« و هدر رفت ســــرمایه اســــتان منتج نگردد. 
شایان ذکر اســــت، در مورخه 99/08/05، »طرح جامع ناحیه 
جنوب همدان« به دلیل عدم  تعیین تکلیف از سوی استان، 
از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملغی گردید 
که بدین ترتیب، فرصت  ها و هزینه  های انجام شده برای آن، 

به هدر رفت.
8- با کمال تأسف، در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی »طرح 
جامع شــــهری شــــهر همدان«، برخی از کاربری  های باغ واقع 
در محدوده شــــهری و در درون بافت، به کاربری مسکونی 
تغییر یافته  اند. ضروری است کاربری تمامی باغ های موجود 
، تثبیت و تغییر این کاربری بر اســــاس  در محدوده شــــهر
مصوبه شورای  عالی شهرســــازی و معماری ایران با عنوان 
»دســــتورالعمل نحوه تعیین آستانه  های مغایرت اساسی 
طرح  های توســــعه و عمران شــــهری« مــــورخ 94/06/30  به 

 عنوان تغییر در اساس طرح جامع مطرح گردد.

9- به نظر می  رسد الحاق اراضی بخش باالی روستای فقیره 
، به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه و عدم  به محدوده شهر
دسترســــی به زیرســــاخت ها، قابــــل تامل بــــوده و نیازمند 

بررسی جامع  تر است.
10- بر اســــاس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران، ضروری است که مســــاحت حریم پیشنهادی شهر 
همدان، حداکثر تا 5 برابر محدوده شــــهر تعیین گردد. لذا 

ضروری است این مهم، در طرح نهایی مدنظر قرار گیرد.
11- علیرغم تأکیدات صورت  گرفته درباره ارزیابی  های زیست 
محیطی)EIA( در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران درخصوص »طرح  های مصوب گردشــــگری«، با وجود 
منحصر به  فرد بودن پهنه»دامنه شمالی الوند«، در مطالعات 

مربوط به آن، ارزیابی زیست  محیطی انجام نشده است.
12- گزارش مربوط به ضرورت احداث ســــاختمان  های بلند 
به همراه پهنه  های مکان  یابی  شده و سند ضوابط استقرار 
ساختمان  های بلند شهر بر اســــاس مصوبه شورای  عالی 
شهرســــازی و معماری ایران با موضــــوع »اصالحیه ضوابط 
عام اســــتقرار ســــاختمان  های بلنــــد در شــــهرهای ایران« 
مصوب مورخ 99/08/21، )ابالغ  شــــده در تاریخ 99/09/17( 
تهیه و تدوین نگردیده و لذا نمی  تواند قابل قبول باشــــد؛ 
شــــایان ذکر اســــت در بند 3 این مصوبه تأکید شده است 
که مهندســــین مشــــاور تهیــــه  کننــــده »ضوابط اســــتقرار 
« موظف اند سند مذکور  ســــاختمان  های بلند در هر شــــهر
را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی 
)TOD( تدوین نمایند؛ حال  آنکه در گزارش مربوطه، چنین 

رویکردی مشاهده نمی  شود.
13- ارائه جدول ســــطوح و ســــرانه  های پیشــــنهادی شهر 
بر مبنای میــــزان تخصیص واقعی اراضی به هــــر پهنه و زیر 
پهنه ضروری می  باشد؛ حال  آنکه در طرح پیشنهادی، این 

موضوع به صورت کلی ارائه شده است.
 مطابق با مصوبه شورای  

ً
14- کاربری  های پیشنهادی دقیقا

عالی شهرســــازی و معماری ایران با عنوان »تدقیق تعاریف 
و مفاهیم کاربری  های شــــهری و تعیین ســــرانه  های آن ها« 

مصوب 89/03/10، تعیین تکلیف نگردیده  اند.
15- در نقشــــه کاربری  های پیشــــنهادی، کاربــــری با عنوان 
»نیازمند طرح ویژه« پیشنهاد گردیده است که در خصوص 
نوع کاربری و فعالیت این سطوح، طرح و برنامه شفافی ارائه 

نگردیده است.
16- با توجه به عدم شفافیت در خصوص مصادیق حقوق 
مکتسبه شهروندان و مشکالت و نارضایتی  های به وجود 
آمده به واسطه طرح  های »توسعه  و عمران شهری« پیشین 
شــــهر همدان، پیگیری این موضوع به جد جهت تبلور در 

طرح جامع شهر ضروری می  باشد.
17- رعایــــت حقــــوق مکتســــبه ذینفعــــان در تغییر برخی 
از کاربــــری  ها رعایت نگردیده اســــت؛ واضح اســــت، تغییر 
کاربری های مســــکونی به کاربری آموزشی به دلیل استقرار 
فعالیت آموزشــــی )غیرانتفاعی( در وضع موجود، برخالف 

حقوق مکتسبه شهروندان شهر همدان می  باشد.
18- در راســــتای انتظــــام بخشــــی بــــه آشــــفتگی حاصل از 
پراکندگی کاربری  های اداری در شــــهر همدان، مکان  یابی و 
جانمایی شهرک اداری جهت استقرار کاربری  های اداری در 

سطح »مراکز مهم« ضروری به نظر می  رسد.
19- آســــتانه مغایرت  های اساســــی تعیین  شــــده در طرح 

تفصیلی، نیازمند بازنگری جدی می  باشد.
20- ضوابــــط و معیارهــــای پدافنــــد غیرعامل ارائه شــــده در 
مطالعــــات طرح جامع شــــهر همدان، بایســــتی بر اســــاس 
مصوبه شــــورای عالی شهرســــازی و معماری ایران پیرامون 
»دســــتورالعمل الزامــــات و مالحظــــات دفاعــــی و پدافنــــد 
غیرعامل« مورخ 96/02/11 در دو بعد محدوده و حریم شهر در 
قالب تمامی بندهای 22 گانه و به صورت کاربردی، عملیاتی، 
بومی و با ارائه نقشــــه، موردبازنگــــری قرارگرفته و موضوعات 
جهات مطلوب توســــعه، پهنه  بندی شدت آسیب  پذیری 
بر اســــاس مورفولوژی، پهنه  بندی شــــدت آسیب  پذیری بر 
اســــاس تراکم جمعیتی، پهنه  بندی شدت آسیب  پذیری بر 
اساس طبقات ساختمانی، بافت  های نفوذناپذیر و غیرمنظم 

شهری، به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
، طــــرح جامع پدافنــــد غیرعامل  از آنجا کــــه در حــــال حاضر
شــــهر همدان در حال تدوین می  باشد؛ به  نظر می  رسد که 

استفاده از خروجی  های آن طرح، می  تواند بخشی از نواقص 
پیوســــت پدافند غیرعامل طرح جامع درحال تدوین شهر 

همدان را مرتفع نماید.
21- در بند 21 این نامه در خصوص گزارش مطالعات ترافیکی 

طرح جامع شهر همدان، به نکات ذیل اشاره شده است:
21-1- نحوه اســــتفاده از مدل های مطالعات جامع حمل و 
نقل و ترافیک شــــهر در برآوردهای آتی نامشــــخص است. 
معلوم نیســــت از آن مدل ها، با چه جزئیاتی استفاده شده 
اســــت؟ آیا همه مراحل چهارگانه برآورد تقاضا با اســــتفاده 
از مدل کالن نگر در ارزیابی پیشــــنهادات مطرح شده مورد 
؟ آیا دقت برآورد مدل های  استفاده قرار گرفته است یا خیر

؟ سال 1387، برای وضع موجود ارزیابی شده است یا خیر
21-2- از آمارگیری های انجام شــــده در دروازه ها و کمان های 
، اســــتفاده صحیحی  منتخب شــــبکه معابر داخل شــــهر
 برای اصالح ماتریس سفرها 

ً
نشده اســــت. این آمار عموما

و تخمین و به روزرســــانی آنها برداشت می شوند؛ حال  آنکه 
ایــــن موضوع، در این مطالعات یا مغفــــول مانده و یا اینکه 
به طور واضح در گزارش ها ارائه نشــــده اســــت. عالوه بر آن، 
( آماربرداری و نتایج آن نیز دیده  ایراداتی در زمان )فصل و روز
می شود. برای مثال در آمار احجام ارائه شده، حجم ترافیک 
در ســــاعت اوج صبح، نسبت به عصر کمتر بوده است، که 

، منطقی نمی  باشد. به  نظر
21-3- ضــــروری اســــت انــــواع طرح های پیشنهادشــــده از 
قبیل تونل و تقاطع های غیرهمســــطح با توجیه اقتصادی 
و مدل های دقیق ترافیکی ارائه شــــوند؛ حــــال آنکه چنین 

رویکردی در مطالعات حاضر دیده نمی  شود.
21-4- مدل تخصیص ترافیک به کار رفته، از نوع کوتاه ترین 
مسیر انتخاب شده اســــت که تنها در شهرهای با ترافیک 
بســــیار ســــبک، قابل اعمــــال اســــت و نتایج آن در شــــهر 
همــــدان به هیچ وجه صحیح نمی  باشــــد. بــــرای تخصیص 
در شــــبکه های دارای تراکم ترافیکی، بایستی از روش های 
تعادلی که رفتار واقعی مسافران را در انتخاب مسیر در نظر 

می گیرند، استفاده کرد.
21-5- ضروری اســــت کــــه تأثیر تغییــــر کاربری های توصیه 
شده در طرح جامع، بر تعادل ترافیکی و احجام تردد در شهر 
دیده شود. به عبارتی، برای رفع مشکالت ترافیکی موجود و 
، می  توان از تغییر کاربری ها در مراکز عمده جذب  آینده شهر

و ایجاد ترافیک استفاده کرد.
21-6- نتایج تخصیص ترافیک در افق مطالعات، واقعی به 
نظر نمی رســــد. برای اعتماد به نتایج، همان طور که در مورد 
اول گفته شد، بایســــتی دقت برآورد مدل های سال 1387 

برای وضع موجود، ارزیابی شوند.
، طرح  شــــایان ذکر اســــت با توجه بــــه اینکه در حــــال حاضر
جامع ترافیک شهر همدان در حال بازنگری می  باشد؛ یقینا 
اســــتفاده از داده  های واقعی  تر نسبت به سال 1387  - که 
در حال حاضر در پیوست ترافیکی طرح جامع پیشنهادی 
شهر همدان، در حال اســــتفاده است -، نتایج ارزشمندی 
را در پی خواهد داشت و در آینده از بی  مصرف ماندن طرح 

جامع ترافیک بازنگری شده، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان حجت االســــالم فالحــــی افزوده اســــت: اینجانب 
به نمایندگی از مردم شــــریف همدان، در راســــتای عمل به 
بعد نظارتی وظایــــف نمایندگی خود، موکدا خواســــتار رفع 
ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشــــنهادی شهر 
همدان می  باشــــم تا در آینده، شهری شایسته شهروندان 
همدانی داشــــته باشــــیم؛ و معتقدم که بی  توجهی به این 
، خســــارت  های جبران  ناپذیری را برای موکالنم به دنبال  امر
خواهد داشــــت. در این راستا پیشــــنهاد می  شود با توجه 
بــــه اشــــکاالت عدیــــده موجــــود در مطالعات طــــرح جامع 
پیشــــنهادی شــــهر همدان -  که بعضا می  تواند ناشــــی از 
منفعل  شدن مشــــاور به دلیل عدم استقالل در تصمیم  
گیری باشــــد-، ضمن رفع موانع احتمالی اســــتقالل مشاور 
طرح، از تعجیل در نهایی کردن این طرح در سال 99 اجتناب 
گردیده و از نظرات مشــــاور دیگری در کنار مشاور فعلی به  
منظور رصد و رفع ایرادات موجود، اســــتفاده شود. بدیهی 
اســــت مشاور تکمیلی بایســــتی ضمن داشتن صالحیت 
مشاوره در زمینه  های مختلف شهرسازی، ترافیک، پدافند 
غیرعامل و...، از جامعیت بیشــــتری نیز نســــبت به مشاور 

حاضر برخوردار باشد.

پیام تسلیت روابط عمومی تیپ انصارالحسین )ع( همدان درپی درگذشت علی خاوری
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: روابــــط عمومی تیپ انصارالحســــین)ع( 
، کربالیی  اســــتان همدان طی پیامی درگذشــــت رزمنده مجاهد و ایثارگر

علی خاوری را تسلیت گفت.
، کربالیی علــــی خاوری از  به گــــزارش هگمتانه، رزمنــــده مجاهــــد و ایثارگر

رزمندگان تیپ انصارالحسین)ع( به دعوت حق لبیک گفت.
روابــــط عمومــــی تیــــپ انصارالحســــین )ع( اســــتان همدان طــــی پیامی 

درگذشت این رزمنده مجاهد و ایثارگر را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهــــدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه 
، کربالیــــی علی خاوری هیچ  ، رزمنده مجاهــــد و ایثارگر ومنهم مــــن ینتظر
واژه ای در فــــراق مظلومانه ات، تســــلیت قلوب مجروح دوســــتان و هم 
رزمانت پیدا نکردیم جز اینکه بگوییم ان شاءاهلل در ایام والدت حضرت 

زهرای مرضیه )س( با اوالد مطهرش محشور باشید.
هرگز رزم و انضباط نظامی و شــــجاعت و جسارت و روحیه شهادت طلبی 
ل اهلل در ســــوریه و نگهبانی از  تــــو در تاریخ جبهه مقاومت و دفاع از حرم آ

مرزهای جمهوری اسالمی ایران فراموش نخواهد شد.
بدین وســــیله هجران این رزمنده مجاهد را به همه دوستان، همرزمان و 

به ویژه خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نمائیم.

استان

نامه دکتر فالحی به وزیر راه و شهرسازی
ح جامع  در خصوص طر



محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابــر رأی شــماره 139960326005001012 - مــورخ 1399/10/16 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی شاهمرادی فرزند زاهدی به شماره شناسنامه 3950082042 و به شماره ملی 
3950082042 صادره از نهاوند نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار 
به مســاحت 55365/66 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 101 اصلی بخش 3 ثبت 
نهاوند، روســتای عنبر قنبر با حق الشــرب طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب از 
نهر عنبر قنبر حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی )ســند مالکیت مشاعی 
متقاضی( به متقاضی منتقل گردیده تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 891

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابر رأی شماره 139960326005001013 - مورخ 1399/10/16 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای حامد 
شــاهمرادی فرزند زاهدی به شماره شناســنامه 69 و به شماره ملی 3962691863 
صادره از نهاوند نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مســاحت 
67723/47 مترمربع قسمتی از پالک شماره 101 اصلی بخش 3 ثبت نهاوند روستای 
عنبر قنبر با حق الشرب طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب از نهر عنبر قنبر حقوق 
ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی )سند مالکیت مشاعی متقاضی( به متقاضی 
منتقل گردیده تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 893
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابــر رأی شــماره 139960326005001015 - مــورخ 1399/10/16 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی شاهمرادی فرزند زاهدی به شماره شناسنامه 3950082042 و به شماره ملی 
3950082042 صادره از نهاوند نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی زار به مســاحت 47849/81 متر مربع قسمتی از پالک شماره 101 اصلی 
بخش 3 ثبت نهاوند روســتای عنبر قنبر با حق الشــرب طبق قانون و مقررات توزیع 
عادالنــه آب از نهر عنبر قنبر حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی )ســند 
مالکیت مشاعی متقاضی( به متقاضی منتقل گردیده تصرفات مالکانه متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 894

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/03

برابــر رأی شــماره 1399/1270 مورخــه 99/10/07 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حمیدرضا 
لطفی فرزاد فرزند مظفر به شــماره ملی 4000023896 صادره از اســدآباد نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 52963/34 مترمربع در قسمتی 
از پالک 103 اصلی واقع در اسدآباد، اراضی روستای پیرملو خریداری از مالک رسمی 
خــود متقاضی آقای حمیدرضا لطفی فرزاد محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 412

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابر رأی شماره 139960326005001014 - مورخ 1399/10/16 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای حامد 
شــاهمرادی فرزند زاهدی به شماره شناســنامه 69 و به شماره ملی 3962691863 
صادره از نهاوند نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به 
مساحت 47849/81 مترمربع قسمتی از پالک شماره 101 اصلی بخش 3 ثبت نهاوند 
روســتای عنبر قنبر با حق الشرب طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب از نهر عنبر  
قنبر حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی )سند مالکیت مشاعی متقاضی( به 
متقاضی منتقل گردیده تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 892

چون آقای عظیم نوروزی مالک ششــدانگ پــالک 3203 اصلی بخش یک 
برابر درخواســت 2012 - 99 مــورخ 1399/11/16 تقاضای صدور ســند 
تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 2012 - 99 
مورخ 1399/11/16 متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسد و 
دسترســی به مالکین ندارد، لذا به اســتناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و 
همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه 
مجاوریــن پالک فوق الذکر ابــالغ می گردد که در تاریخ چهارشــنبه مورخ 
1399/12/13 ساعت 10:00 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، دهفول راه، 
زیر نهر راج حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گــردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 924

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

18 بهمن 1399    شـــماره 4730 شـــنبه   

5 ایران و جهان

مراســـم یوم اهلل ۲۲ بهمن عالوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی برگزار می شود
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: روابط عمومی شــــورای هماهنگی تبلیغات اســــالمی اعالم کرد: 
مراسم یوم اهلل 22 بهمن امســــال عالوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی به نشانی 

fajr.ccoip.ir برگزار می شود.
بــــه نقل از روابــــط عمومی شــــورای هماهنگی تبلیغات اســــالمی، یــــوم اهلل 22 بهمــــن عید بزرگ 
ُر َما ِبَقْوٍم   ُیَغِیّ

َ
اسالمی، سرآغاز حکومت اهلل بر جهان و نماد عینی و تبلور پیام آیۀ شریفۀ 'ِإَنّ اهلَلَّ ال

ْنُفِســــِهْم' ۗ است که به دست ملت قهرمان ایران اسالمی به رهبری خردمندانه 
َ
ُروا َما ِبأ ٰی ُیَغِیّ َحَتّ

حضرت امام خمینی »رحمت اهلل علیه« به وقوع پیوست.
مت  ســــال و  ی  یر پذ نا تعطیل  بــــر  د  مجد کیــــد  تأ با  می  ســــال ا ت  تبلیغا هنگــــی  هما ی  ا ر شــــو
ت  عو د می  ســــال ا ن  ا یر ا گ  ر بز ملــــت  ز  ا  ، بی نقال ا ی  ســــبت ها منا و  ســــم  ا مر ن  د بــــو ر  محــــو
 ، بهمن  2 2 هلل  ا م  یــــو ی  ز مجا یــــی  هپیما ا ر ر  د د  خــــو ر  شــــو پر و  ه  د گســــتر ر  حضو با  می کنــــد 

همیشــــه  ز  ا ه تر  بند کو  ) د می شــــو ر  ا گز بر ی  ر تو مو و  یــــی  و ر د خو یی  هپیما ا ر بــــر  ه  و عال کــــه  (
ید  تجد می  ســــال ا ب  نقال ا ی  ش ها ز ر ا و  ن هــــا  ما ر آ با  و  ه  د ز د  یا فر ا  ر د  خــــو طلبی  حق  ی  ا نــــد

. کنند ق  میثــــا
عموم عالقه مندان انقالب اســــالمی، می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی fajr.ccoip.ir تا تاریخ 

22 بهمن ماه در این راهپیمایی شرکت کنند.

انعکاس
هم بستگی ارتش و مردم در روزهای مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی

شفافیت آرا بهترین راه 
برای مدیریت تعارض منافع است

کمیسیون  هگمتانه، گروه ایران و جهان: نائب رئیس 
آرا بهترین شاخص  اجتماعی مجلس گفت: شفافیت 
بــــرای ارزیابــــی عملکرد نمایندگان توســــط مــــردم و نیز 

بهترین عامل برای مدیریت تعارض منافع است.
عبــــاس گــــودرزی نماینده مــــردم بروجــــرد در مجلس 
شورای اســــالمی، با اشاره به موضوعیت شفافیت آرای 
نمایندگان گفت: خیرِ طرح شــــفافیت آرای نمایندگان 

به مراتب بیشتر از ایرادات احتمالی آن است.
آرا بهتریــــن عامل بــــرای ارزیابی  وی افــــزود: شــــفافیت 
عملکرد نمایندگان توسط مردم است و مردم می توانند 

از این طریق بر نمایندگان خود نظارت داشته باشند.
نائب رئیس کمیســــیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: 
مــــردم برای رأی دادن بایــــد کارنامه نماینــــدگان را مورد 

بررســــی قرار دهنــــد و همیــــن شــــفافیت آرا مهمترین 
شاخص برای این موضوع است.

گودرزی خاطرنشــــان کــــرد: با شــــفافیت آراء مــــردم در 
جهت جزئیات رویکردها، تصمیمات و آرای نمایندگان 
قرار می گیرند. همانطور که گفتم، وسیله ای برای نظارت 

موکلین بر وکالی آنهاست.
وی افزود: عالوه بر این، طرح شفافیت آرا بهترین عامل 
برای مدیریت تعارض منافع نمایندگان اســــت و از این 

موضوع جلوگیری می کند.
کرد:  اظهار  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نائب 
طرح شفافیت با اختالف سه رأی در صحن مجلس رد 
شــــد و ما به دنبال جمع آوری امضا برای طرح مجدد آن 

هستیم.

قالیباف:

یت ها در حوزه اقتصادی سوءمدیر
باعث شده مردم دچار مشکل شوند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی گفت: بــــا وجــــود همــــه توانمندی ها، ســــوء 
مدیریت در حوزه اقتصادی باعث شــــده امروز مردم در 

زندگی روزمره دچار مشکل شوند.
محمدباقــــر قالیبــــاف صبــــح پنجشــــنبه 16 بهمــــن در 
دومیــــن روز از ســــی و نهمیــــن اجالس شــــورای عالی 

استان ها حضور یافت.
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــالمی ضمــــن تبریک به 
، میالد حضرت فاطمه  مناســــبت ایام دهه مبارک فجر
زهرا )س( و میالد امام خمینی )ره( با اشــــاره به پیروزی 
انقالب و دوران دفاع مقدس خاطرنشــــان کرد: پیروزی 
انقالب یکــــی از وعده هــــای الهی در جهــــت موفقیت 
حق بر باطل و خون بر شمشــــیر بــــود و همان پیروزی 
بود که خداوند وعــــده آن را داده بود. همچنین دوران 
دفــــاع مقدس را با هر معادله ای که محاســــبه کنیم، به 
این نتیجه می رســــیم که اگر در شرایط کنونی بخواهیم 
در ابتدایی تریــــن قواعــــد و امکانــــات الزم بــــرای جنگ 
بخواهیم در مقابل دشــــمنان بایســــتیم، حداقل سه 
برابر تجهیزات دشــــمنی که هجمه کند، نیازمند نیرو و 

امکانات هستیم.
 در آن زمان 

ً
قالیباف با بیان این پرســــش که آیا واقعــــا

ما یک دهــــم از امکانات دشــــمن را داشــــتیم؟ افزود: 
آنهم در شــــرایطی که دشــــمن از امکانات مادی و همه 
ظرفیت های سیاسی و تجهیزات نظامی از توپ و تانک 
و سایر تجهیزات مورد نیاز جنگ در عصری که دوقطبی 
شــــده بود، بهره می برد، به این معنی که جنگ سرد در 
دنیا حاکــــم بود و هیچ جنگی شــــروع نشــــده و خاتمه 
نمی یافــــت، مگــــر اینکه یک طــــرف آن اتحــــاد جهاهیر 
شــــوروی و یک طرف آمریکا باشــــد و یــــک بلوک بندی 
شــــده بود و در این شــــرایط بود که انقالب اســــالمی به 

پیروزی رسید.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اظهار کرد: در دوران 
دفاع مقدس کشور عزیزمان ایران محور اصلی هجمه 
مشــــترک آمریکا و شــــوروی بود. یعنی تنهــــا جایی که 
شرق و غرب اتفاق نظر پیدا کرده و به حزب بعثی کمک 
کردند. یعنی از میراژ فرانسوی ها و موشک های غرب تا 
امکانات و تجهیزات اتحاد جماهیر شــــوروی، پول های 
اعراب و حمایت های سیاسی آمریکا و جهان غرب برای 

حمایت از بعثی ها به کار گرفته شد.
قالیباف افزود: در این شــــرایط که هر دو اردگاه آمریکا و 
اتحاد جماهیر شوروی در برابر انقالب اسالمی ایستاده 
بودند، همه مردم بســــیج شــــدند و نتیجه این شد که 
انقالب اســــالمی به پیروزی رســــید، اما صــــدام و حزب 

بعث کجا هستند!؟
وی با تأکیــــد بر اینکه ایــــن روحیه مشــــارکتی مردم در 
شــــرایط کنونی نیــــز بــــه موفقیت هایــــی در حوزه های 
مختلف منجر شــــده است، یادآور شــــد: با وجود همه 
ایــــن توانمندی ها ســــوء مدیریت در حــــوزه اقتصادی 
باعث شــــده امروز مردم در زندگی روزمره دچار مشکل 
شــــوند و هــــر روز بایــــد در صف تهیــــه مرغ بــــا افزایش 
قیمت ها مواجه شــــوند و یا هــــر روز از ارزش پول ملی 
کاســــته می شــــود، حال به جــــای اینکه بــــرای رفع این 
مشکالت چاره اندیشی شود، حرف های غیرواقعی در 
مورد بازار زده می شود که ریشه این سوء مدیریت ها به 
فاصله گرفتن از باورها و اندیشه های امام و شهدا و راه 

آنها باز می گردد.
رئیس مجلس شورای اســــالمی ادامه داد: این شرایط 
همچنین نشان می دهد به مردم و استفاده از ظرفیت 

جوانان مان اعتقاد نداریم و از توان و خالقیت های آنها 
استفاده نمی کنیم و متأسفانه برای رفع مشکالتمان از 
دشــــمنان مان تمّنا می کنیم، بنابراین هم کج اندیشی 
وجود دارد و هم سوءمدیریت داریم، تاجایی که شرایط 
اقتصادی مردم وقتــــی 100 میلیــــارد دالر درآمد داریم با 
زمانی کــــه 20 میلیــــارد دالر درآمد داریــــم، تفاوتی ندارد، 
بنابرایــــن امروز بــــا یک دوقطبــــی کارآمــــد و ناکارآمدی 

مواجهیم.
قالیبــــاف تأکید کرد: قانون اساســــی کــــه میثاق ملی و 
تبلوری از عزت و افتخار ایرانی ممزوج شده با ارزش های 
دینی اســــت، باید برای اداره جامعه و حکومت مبنا قرار 

گیرد.
وی یــــادآور شــــد: در قانون اساســــی 7 اصــــل مختص 
شوراهای شــــهر و روســــتا بوده و می توان گفت بعد از 
قوای ســــه گانه، در آن به شــــوراها توجه خاصی شــــده 
است، ضمن اینکه باید در این زمینه از نقد و مشارکت 
مردمی در جهت پیشبرد اهداف این شوراها بهره مند 

شد.
قالیباف به اشــــاره به مشــــارکت مردم در کنترل شیوع 
کرونا اظهار کرد: در اوج شــــیوع کرونا، تعداد فوتی ها به 
روزانه 500 نفر رســــیده بود که در 2 مــــاه روند صعودی 
داشــــت، اما بعد از آن با استفاده از مشــــارکت مردم و 
نیروهــــای جهادی و با بهــــره منــــدی از مدیریت محلی 
بسیج با کمترین هزینه، شاهد باالترین سطح کارآمدی 
در حوزه کنترل ویروس کرونا بودیم، کما اینکه در طول 
یک ماه و نیــــم، آمار فوتی ها به عــــدد دو رقمی کاهش 

یافت.
وی گفت: این نمونه همان فعالیت بســــیج در دوران 
دفاع مقدس بود که با استفاده از ظرفیت های مردمی 
اعم از زن و مرد، توانستند افتخار بیافرینند و تمام امور 
جنگ از تأمین نان جبهه ها توســــط زنان روســــتایی تا 
اداره جنگ در تمام سطوح توســــط مردم انجام شد که 
در این زمینه افتخارآفرین بودند، یا حتی در زمان وقوع 
بحران هــــای طبیعی مانند ســــیل؛ این مردم هســــتند 
که جلوتــــر از دســــتگاه های متمرکز به کمــــک یکدیگر 

می روند.
رئیس قوه مقننه کشــــور یادآور شــــد: رحمت خداوند 
چــــه در زمان جنگ اقتصادی و چه دوران دفاع مقدس 
شــــامل حال مردم می شــــود و تنها ایــــن روش های ما 
اســــت که باعث بروز مشــــکالت می شــــود و راه برون 
رفت از این مشــــکل نیز اســــتفاده از ظرفیت مردم به 

ویژه جوانان است.
وی تصریح کرد: هر چند شــــوراها نتوانســــتند به خوبی 
بدرخشند، اما این دلیل نمی شود که در جهت تقویت 
آنها گام برنداریم، چرا که اگر پیشــــرفت و کارآمدی دین 
، هم مردم  در اداره جامعــــه را بخواهیم، باید هم خداباور
باور و هم خودباور باشــــیم که به طور قطع شــــوراها در 

این زمینه محور اصلی هستند.

روحانی:

یم کنندگان  ین را بر تحر مردم لعنت و نفر
می فرستند

این دولت ریل را برای دولت بعدی آماده می کند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس 
جمهور گفت: موفقیت بزرگی در دادگاه 
الهــــه به دســــت آوردیــــم و این بســــیار 
مهم اســــت که قــــدرت و عظمت ملتی 
که در برابر یک ابر قــــدرت که صدها هزار 
کارشــــناس در کشــــور آن ها هســــت ما 
با تعــــداد کمــــی دیپلمات جلــــوی آن ها 

می رویم.
حجت االســــالم حســــن روحانی رئیس 
جمهور در مراسم بهره برداری از طرح های 
ملــــی وزارت صمت که بــــه صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــــد، با بیــــان اینکه آب 
از خلیج فارس برای صنایع تا ســــیرجان، 
یزد، اصفهان و مشــــهد خواهد رســــید، 

گفت: خبرهای خوش برای همه ما مهم است، درحالی که 
دشمنان ما می خواستند روزهای تاریکی را برای ما ترسیم 

کنند.
وی ادامــــه داد: یــــک موفقیــــت بزرگــــی در دادگاه الهه به 
دست آوردیم و این بسیار مهم است که قدرت و عظمت 
ملتی که در برابر یک ابر قدرت که صدها هزار کارشــــناس 
در کشور آن ها هســــت ما با تعداد کمی دیپلمات جلوی 
آن ها می رویم. در بخش حقوقی هم کمتر ســــابقه دارد که 

مباحث را به دادگاه بین المللی الهه ببریم.
روحانی اظهار کرد: یک دادگاه بین المللی به اتفاق آرا یعنی 
همه یازده قاضی عالی رتبه آن علیه آمریکا رای دادند، یک 
موفقیت بســــیار بزرگی برای ملت ما بــــود اما آمریکایی ها 
گفتنــــد که این دادگاه اصــــاًل صالحیت ندارد بــــرای اینکه 
اصل شــــکایت ایران را مورد بررسی قرار داده است. ماه ها 
حقوقدان های ایــــران و آمریکا در این زمینه بحث کردند و 

در دادگاه الهه لوایح را تبادل می کنند.
رئیــــس جمهور بیان داشــــت: یک بار مرحــــوم مصدق به 
این دادگاه رفت و در تاریخ ما ماندگار شــــد. در این دولت 
چندین نوبت مــــا به دادگاه بین المللی رفتیم و بحمداهلل 
تا امــــروز در همه مراحل پیروز بودیــــم. البته دعوای اصلی 
ماهوی راجع بــــه این پرونده هنوز در آینده اســــت ولی در 
این مرحله آمریکایی ها خیلی تــــالش کردند که به دادگاه 

ثابت کنند که شــــما نمی توانید به این مســــئله رسیدگی 
کنید اما این رأی درباره صالحیت دادگاه صادر شــــد و این 
یک موفقیت حقوقی بزرگ برای جمهوری اســــالمی ایران 

بوده است.
وی بــــا تأکیــــد بــــر اهمیــــت رای دادگاه الهه اظهــــار کرد: 
تحصیــــل کردگان این ســــرزمین در حقوق و دیپلماســــی 
در همه جــــا موفقیت و پیروزی های شــــگرف و بزرگی را به 
دســــت آوردند و من این موفقیت بــــزرگ را به ملت بزرگ 

ایران تبریک می گویم.
رئیس جمهــــور اضافــــه کــــرد: آمریکایی هــــا خیلی تالش 
کردند به دادگاه بگویند شــــما نمی توایند به این موضوع 
رســــیدگی کنید. من این موفقیت را بــــه ملت بزرگ ایران 

تبریک می گویم.
روحانی تأکید کــــرد: این دولت ریل را بــــرای دولت بعدی 
آماده می کند. معادن ما یک معادن غنی است. در دولت 
تدبیر و امید یک کار بزرگی در زمینه اکتشاف معادن شد. 
در دولت تدبیر و امید کار بزرگی در اکتشاف معادن انجام 
شد و نسبت به قبل چندین برابر شد در یک آمار در طول 
این هفت ســــال 26 برابر قبل اکتشــــاف معــــدن را انجام 

دادیم کار عظیم و بزرگ انجام گرفته است.
رئیس جمهور تصریح کرد: تحریم رنــــج فراوانی برای مردم 
مــــا ایجاد کرده اســــت اما ســــد راه ما نشــــده اســــت. آنها 

حرکت ما را کند کردند اما نتوانســــتند ما 
کنند. اگر امسال بیماری نبود  را متوقف 
و شــــیوه نامه ها اجازه مــــی داد به خیابان 
بیایند، دنیا می دید که امسال  هم بیش 
خیابان ها  بــــه  مردم  پیش  ســــال های  از 

می آمدند.
روحانی با اشــــاره به اینکه شــــیوه نامه ها 
اجازه حضور مردم در خیابان را نمی دهد، 
اضافه کــــرد: دل مــــردم در دهــــه فجر پر 
از نشــــاط اســــت و مردم همان لعنت و 
نفریــــن را بر آن هایی که مردم را در فشــــار 
گذاشــــتند، سه سال اســــت جنگ علیه 
ما ایجاد کردند و سال ها است که تحریم 

علیه ما به وجود آوردند می فرستند.
وی با تأکید بر اینکه دشــــمنان نمی خواســــتند انقالب ما 
پیروز شــــود، خاطر نشــــان کرد: بارها آمدند این انقالب را 
سرنگون کنند اما موفق نشدند و این آخرین بار و آخرین 
تالش آن ها بود و خوشــــبختانه به موفقیت نرســــیدند و 

ملت ما به این موفقیت رسیدند.
رئیس جمهور با اشــــاره به اینکه در کشــــور مــــا 5 میلیارد 
تن ســــنگ آهن داریــــم و می توانیــــم با اســــتخراج تبدیل 
بــــه فوالد بکنیم برای ما بســــیار مهم اســــت، گفت: ایران 
دهمین کشــــور دنیا در تولید فوالد اســــت ما وارد کننده 
فوالد بودیم وامروز صادرکننده فوالد هستیم. رشد ما در 
بعضی از موضوعات نسبت به سال 92 صد در صد شده 
و البته در برخی موارد نسبت به سال 92، 37 درصد شده 
اســــت تحول بســــیار بزرگی در این هفت ســــال به وجود 

آمده است.
روحانــــی تصریح کــــرد: تولید فــــوالد خام در ســــال 92، 15 
میلیون تن بوده و در ســــال 26 میلیون تن شده است و 
ظرفیت ما در فوالد حدود 38 میلیون تن شده است. در 
محصوالت مختلف فوالدی تولید در سال 92، 16 میلیون 
تن بوده و در ســــال 98 شــــده 23 میلیون تن شده است 
از لحاظ ظرفیت 56 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده است 
این کار بزرگی است و نشان می دهد ما در صنایع و فوالد 

و مس شرایط ما بسیار خوب است و پیشرفت داشتیم.

ممنوعیت تردد خودروها 
از 1۸ بهمن

جانشــــین رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی اعالم 
کــــرد: برابر مصوبــــه کمیتــــه امنیتی انتظامــــی وزارت 
کشــــور از امروز شــــنبه تردد خودروهای غیر بومی به 

استان های مازندران، گیالن و گلستان ممنوع شد.
همچنین تــــردد خودروهای غیر بومی به شــــهرهای 
، جزیره  ، بندرعباس، بوشهر مشهد، اصفهان، شــــیراز
قشم و کیش به دلیل مسافر پذیر بودن نیز ممنوع 

است.
رانندگانی کــــه به این مصوبه توجــــه نکنند مبلغ پنج 
میلیون ریال جریمــــه برای پالک خــــودرو آنان منظور 

خواهد شد.

آغاز واکسیناسیون منوط 
به تأیید کمیته واکسیناسیون

مدیــــر کل روابــــط عمومــــی وزارت بهداشــــت گفت: 
محموله اولیه واکسن روســــی جهت نمونه برداری و 

بررسی های نهایی به محل نگهداری منتقل شد.
آغاز واکسیناسیون منوط به تأیید و اعالم معاونت 
خواهد  واکسیناسیون  اجرایی  کمیته  و  بهداشــــت 

بود.

حال 50 دریافت کننده 
واکسن ایرانی خوب است

مجری کارآزمایی بالینی واکســــن »کــــوو ایران برکت« 
اعالم کــــرد: 50 نفــــر از داوطلبان، دوز اول واکســــن را 
دریافــــت کرده اند و ازاین تعــــداد 21 نفر دوز دوم را هم 
دریافــــت کرده اند. تا این لحظه تمــــام 50 داوطلب در 
سالمت کامل هســــتند و تزریق واکسن هیچگونه 

عوارض خاص و غیرقابل انتظاری نداشته است.
نتایج انجام مرحلــــه اول مطالعات بالینی درخصوص 
ایمن بودن واکســــن تا نیمه اســــفند امسال تحویل 
وزارت بهداشت خواهد شد و بعد از صدور مجوزهای 
الزم، وارد مرحلــــه دوم مطالعــــات بالینی درخصوص 

اثربخشی واکسن خواهیم شد.

عارف:  ما اصالح طلبان
در هیچ انتخاباتی کمبود نیرو 

نداشتیم
رئیس شورای منحله سیاســــتگذاری اصالح طلبان 
گفت: اصالح طلبان در هیچ انتخاباتی با کمبود نیرو 

مواجه نبوده اند.
نباید مســــائلی مبنی بــــر عدم حضــــور در انتخابات 
 طرح شــــود. فضای انتخابــــات در حالی که در 

ً
مجددا

آستانه انتخابات 1400 قرار دادیم سرد است.
مسؤوالن فکر می کنند در اجرای قوانین تافته جدا 

بافته از مردم هستند.

عیدی بازنشستگان
 تأمین اجتماعی پرداخت شد

گفت:  کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی  رئیس 
واریــــز عیدی آغاز شــــده و همه بازنشســــتگان این 

سازمان عیدی دریافت خواهند کرد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران عیدی بازنشستگان 
یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است.

جو بایدن: 
جنگ یمن باید تمام شود

آمریــــکا گفت: آمریکا بــــا اقتدارگرایی  رئیس جمهور 
روسیه و چین مقابله خواهد کرد.

جنگ یمن باید تمام شود و به همین دلیل حمایت 
آمریــــکا از عملیات هــــای تهاجمــــی در یمــــن پایــــان 

می یابد.
تالش های دیپلماتیک خود را برای پایان بخشیدن 

به جنگ یمن افزایش خواهیم داد.

الحوثی: فریب آمریکا را نمی خوریم
عضــــو شــــورای عالی سیاســــی یمــــن بیان کــــرد: هر 
اقدامی که بــــه محاصره یمن پایان ندهد، مورد توجه 
نخواهد بود. ما جزو کســــانی نیستیم که حرف ها به 

هر شکلی که بیان شوند فریب بخوریم.

۲0 سال زندان برای دیپلمات ایرانی
»اسداهلل اسدی« دیپلمات کشورمان به اتهام اقدام 
برای بمب گــــذاری در همایش منافقیــــن در اروپا در 

دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد.
دیگر متهمــــان این پرونده یعنی »نســــیمه نعامی« 
به 18 سال، »امیر ســــعدونی« به 15 سال و »مهرداد 

عارفانی« به 17 سال زندان محکوم شدند.
پیشــــتر وزارت خارجه کشورمان بازداشت »اسداهلل 
کنوانسیون های بین المللی  کامل  را نقض  اسدی« 

دانسته بود.

اسکناس های 10 هزار تومانی 
جدید وارد بازار می شود

انتشار اســــکناس 10 هزار تومانی جدید با بهره گیری 
از فناوری های نوین و پیچیده چاپ اســــناد امنیتی 
انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار 

قابل توجهی کاهش می دهد.

اخبار کوتاه



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 
شرقاً 21/67 و غرباً 

22/92  میباشد.

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 

شرقاً 22/92 و غرباً 
24/14  میباشد 

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 99/11/27  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 80% وجه پیشــنهادی اقدام و 20% 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 . 
 10- انتقال سند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ میگردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شهرداری  جهت انتقال سند و واریز الباقی وجه ) 20% 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.
 11- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/11/28 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

گهی  مزایده آ

15 شهرداری همدان
87

ف  
. ال

م

آگهی تجدید مزایده
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری همدان در نظر دارد در اجرای مصوبات اخذ شده، نسبت به فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در همدان- شهرک 
فرهنگیان- بلوار بهنامجو )به شــماره فرعی: 12171 –  اصلی: 1- مفروز و مجزی از: 9683- بخــش: دو-  ناحیه: حومه بخش دو( از طریق مزایده اقــدام نماید، لذا افراد حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد، طبق شرایط ذیل به سازمان مراجعه نمایند . 
  خالصه شرایط مزایده:  

  1- متقاضیان بایســتی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی ) در صورت ارائه ضمانت نامه عنوان بدین صورت باشــد: 
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و با اعتبار سه ماهه( و یا نقدی به حســاب جاری 3-978736-12-7405 بانک مهرایران شــعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و 

نقل بار و مسافر واریز نمایند. 
 2- کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/11/18 لغایت99/11/28 از ســاعت8 الی 13 به امور قراردادهای سازمان 
به نشانی: بلوار والیت، روبروی کالنتری 15 رسالت، طبقه سوم، کدپستی: 6515943653 مراجعه و یا اسناد را  از نشــانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و 
مزایده دریافت نموده و از  تاریخ 99/11/18 لغایت پایان وقت اداری   )ساعت14( مورخ 99/11/29 پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند.الزم به ذکر است مالک قبول 

پیشنهادها حضوری یا از طریق پست بر اساس تاریخ مقرر می باشد. 
 3- برنده مزایده موظف است کل مبلغ پیشنهادی را )به صورت نقدی( ظرف مدت 7 روز )به استثنای ایام تعطیل( از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده به حساب سازمان واریز نماید، در 

غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط می گردد.
 4- حداکثر زمان جهت بررســی پیشــنهادها و تشــخیص برنده  و ابالغ،  7 روز پس از روز بازگشــایی میباشــد. حضور پیشــنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلســه کمیســیون 

معامالت بالمانع است.
 5- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

 6-ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار خواهد بود و شــرکت در مزایده و دادن پیشــنهاد قیمت به منزله قبول شرایط از جمله شــرایط عمومی مزایده و تکالیف 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر می باشد.

 7- سازمان مجاز به تهاتر  با پیمانکاران خود بوده و می بایست روال اداری آن را که شامل شرکت نمودن در مزایده و... می باشد را طی نماید.
 8- به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و سپرده نفرات اول و دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر  اول نزد سازمان باقی خواهد ماند.

 9- کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه، انتقال سند و غیره  بعهده برنده مزایده می باشد.
 10-تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ  99/11/29 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی واقع در  آرامگاه بوعلی، شهرداری مرکزی همدان می باشد.

 11-برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 08138214542 تماس حاصل نمایید.
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سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

یت فروش زمین سازمان مدیر
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان

18 بهمن 1399    شـــماره 4730 شـــنبه   

ورزش6

تیم پاس در دور رفت لیگ 
برتر قایقرانی بانوان سوم شد

پاس  باشــــگاه  مدیرعامل  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
همــــدان گفت: تیم پــــاس در دور رفت مســــابقات 
لیگ برتر قایقرانی رشــــته رویینگ در جایگاه ســــوم 

ایستاد.
باشــــگاه  انتقال  از  پس  کرد:  اظهار  عظیمــــی  امیر 
پــــاس بــــه همــــدان در بیشــــتر ســــال ها تمرکز بر 
 
ً
بعضا مســــئله  همین  و  بــــوده  فوتبال  تیــــم  وی  ر
پی  در  را  رشــــته ها  ســــایر  ورزشــــکاران  دلخــــوری 

است. داشته 
وی افزود: وقتی نام باشــــگاه را یدک می کشیم باید 
به معنای واقعی باشــــگاه باشــــیم و به غیر از رشته 
فوتبال در ســــایر رشــــته ها و در دو بخــــش بانوان و 

آقایان فعالیت داشته باشیم.
مدیرعامــــل باشــــگاه پاس همــــدان با بیــــان اینکه 
ظرفیت باشگاه پاس متعلق به همه ورزشکاران در 
دو بخش آقایان و بانوان است، گفت: در این فصل 
باشــــگاه پاس دوران جدیدی را در باشــــگاه داری و 

مدیریت تجربه خواهد کرد.
عظیمــــی عنوان کــــرد: در نخســــتین اقــــدام در این 
راســــتا تیم قایقرانی بانوان پاس تشکیل و این تیم 
راهی مســــابقات لیگ برتر قایقرانی بانوان شــــد و در 
ادامه باشــــگاه پاس در برخی از رشــــته های دیگر نیز 

تیمداری خواهد کرد.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه تیــــم پــــاس در دور رفت 
)رشــــته  کشــــور  بانــــوان  برتــــر  لیــــگ  مســــابقات 
رویینگ( به مقام ســــوم رســــید، تصریــــح کرد: این 
آزادی برگزار شــــد  مســــابقات در 6 ماده در دریاچه 
و تیــــم بانــــوان پاس با ترکیــــب مریم کرمــــی، کیمیا 
زارعی، ماریه میهن دوســــت، ساقی ملکی و نرگس 
ایــــن  در  سرپرســــت  عنــــوان  بــــه  خدابنده لویــــی 

مسابقات حضور داشت.
مدیرعامل باشــــگاه پاس افزود: کیمیا زارعی در دو 
ماده 500 و هزار متر ســــبک وزن موفق به کســــب 2 
مقام دومی شــــد، مریم کرمی در هزار متر ســــنگین 
وزن بــــه مقام ســــوم رســــید و مقــــام ســــوم امدادی 

چهارنفره نیز به تیم پاس رسید.
عظیمی تأکید کــــرد: در مجموع تیم پاس با 40 امتیاز 
پس از تیم های آرتیمیس و دانشگاه آزاد در جایگاه 
سوم دور رفت مســــابقات لیگ برتر قایقرانی بانوان 

ایستاد.

خبــر

یکن پاس  یمه چند باز جر
یف! به دلیل روبوسی با حر

سرمربی پاس: نباید انتقال ویروس را شوخی گرفت
هگمتانه، گروه ورزش: سرمربی تیم پاس همدان گفت: 
فــــوت مهرداد میناونــــد و علی انصاریــــان، هفته کابوس 
واری را بــــرای ورزش ایران رقم زد که تنهــــا می توانیم برای 
خانــــواده و دوســــتداران ایــــن 2 عزیز صبر و ســــالمتی از 

کنیم. خداوند طلب 
»مهدی پاشازاده« با بیان اینکه فوت این 2 عزیز و دوست 
قدیمی همه اهالی ورزش کشور را دچار شوک کرد، افزود: 
غم فراق  این 2 عزیز بار سنگینی را بر فوتبال ایران به ویژه 
به پیشکسوتان و بازیکنان فوتبال و اهالی ورزش کشور 

تحمیل کرد.
وی اظهار کرد: از همه درخواست می کنم که ضمن رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشتی، ماسک را از ملزومات شخصی 
خود بداننــــد چرا که بــــا رعایت نکردن دســــتورالعمل ها، 

دیگران را نیز به مخاطره می اندازند.
بازیکــــن ســــابق تیــــم ملــــی و باشــــگاه اســــتقالل تهران 
خاطرنشــــان کــــرد: در ایــــن بین شــــاید یکــــی از نزدیکان، 
آشــــنایان و یا اقوام ضعف بدنی داشــــته باشد و با رعایت 
نکردن بهداشــــت فردی به خصوص استفاده از ماسک، 

آن ها را درگیر کرونا می کند.
وی افــــزود: کرونــــا و مقابله و پیشــــگیری از ابتــــال به این 
ویروس به بخشــــی از قانون زندگی تبدیل شــــده و باید 

همگان نســــبت به رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
کنیم. اقدام 

پاشازاده با انتقاد از روبوســــی های رایج بین اعضای 2 تیم 
در بازی های فوتبال، گفت: نباید انتقال ویروس را شوخی 
، چند  گرفت و در بازی قبل پاس مقابل شــــهدای بابلسر

بازیکن تیم را به دلیل همین رفتار جریمه کردم.
وی با اشــــاره به اینکه پنج بازیکن تیــــم پاس را به دلیل 
کرونــــا مقابــــل شــــهدای بابلســــر در اختیار نداشــــتیم، 
گفت: می توانســــتم آن هــــا را هم وارد ترکیــــب تیم کنم 
اما ســــالمت افراد مهمتر از هر بازی و نتیجه ای است و 
از کادر پزشــــکی خواســــتم ضمن هماهنگی برای انجام 
تســــت کرونا، نســــبت به قرنطینه کردن ایــــن بازیکنان 

کنند. اقدام 
پاشــــازاده با بیان اینکه روند روبه رشــــد تیــــم پاس راضی 
کننده اســــت، گفت: به هر حال برای رســــیدن به شــــرایط 
مطلــــوب نیاز بــــه زمان داریــــم و نمی توان با 2 مــــاه تمرین 
و فعالیت داشــــتن، تیــــم را به هماهنگی فنــــی و تاکتیکی 

کامل رساند و به مرور زمان خیلی بهتر می شویم.
مهدی پاشازاده از ملی پوشــــان سابق و مطرح کشورمان 
ســــرمربیگری تیم پاس در فصل جاری لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور را در اختیار دارد.

»علــــی انصاریان« بازیکن اســــبق ســــرخابی های پایتخت 
کــــه از دوم بهمن ماه بر اثر ابتــــال به کرونا در بیمارســــتان 
فرهیختگان بســــتری بــــود چهارشــــنبه گذشــــته در 43 

سالگی درگذشت.
انصاریان که 6 بازی ملی هم در کارنامه داشت در سن 34 

سالگی از دنیای حرفه ای فوتبال خداحافظی کرد.

»مهرداد میناوند« بازیکن پیشــــین تیم ملی فوتبال ایران 
و باشگاه پرسپولیس نیز هشتم بهمن ماه به دلیل ابتال 

به کرونا دار فانی را وداع گفت.

یک نهاوندی در راه پیوستن به استقالل تهران
هگمتانــــه، گروه ورزش: نزدیک به فصــــل نقل و انتقاالت 
زمســــتانی لیگ برتر فوتبال هســــتیم و باشــــگاهی مثل 
اســــتقالل هم بــــه دنبــــال جــــذب بازیکنان جدیــــد برای 
نیم فصل دوم اســــت. طبق شــــنیده ها محمود فکری نام 
5 بازیکن در ســــه پســــت مدافع، هافبــــک و مهاجم را به 

باشگاه به صورت کتبی ارسال کرده است.
گفته می شــــود در این فهرســــت برخالف شایعات مطرح 
شده، نام میالد جهانی درج نشده، اما نام مهدی کیانی در 

فهرست محمود فکری قرار گرفته است.
مهــــدی کیانی هافبــــک دفاعی تیــــم فوتبال ســــپاهان با 
وجودی کــــه در تمرینات این تیم حضور نــــدارد، ولی هنوز 

قراردادش را با زردپوشان فسخ نکرده است.
مهدی کیانی بــــرای نیم فصل دوم پیشــــنهادهایی دارد، 
ولی مســــئله مهم این اســــت که این بازیکن برای جدایی 
و گرفتن رضایت نامه باید با مســــؤوالن سپاهان به توافق 

برسد.
یکی از پیشــــنهادهای مهدی کیانی از ذوب آهن اســــت و 
ذوبی ها در تالش برای جذب این بازیکن هستند. عالوه 
 باشــــگاه اســــتقالل هم تمایل به جذب 

ً
ذوب آهن، ظاهرا

هافبک سپاهان دارند.
با شروع نقل وانتقاالت نیم فصل تکلیف کیانی مشخص 
خواهد شــــد، این در حالی اســــت که چند بازیکن دیگر از 

سپاهان هم قصد جدایی از جمع زردپوشان را دارند.
مهدی کیانی )زادٔه 20 دی 1365 در نهاوند( بازیکن فوتبال 

اهل ایران که هم اکنون برای سپاهان بازی می کند.
مهدی کیانی یکی از 3 بازیکن تاریخ باشگاه تراکتورسازی 
است که ســــابقه بیش از ده سال عضویت در تیم را دارد. 
پیش از کیانی، تنها علیرضا پژمان و ناصر ســــاعی ســــابقٔه 

یک دهه بازی در تیم تراکتورسازی تبریز را داشته اند.
کیانــــی از فصــــل 88-1387 لیــــگ آزادگان که بــــه همراه 

تراکتورســــازی به لیگ برتــــر صعود کرد، تا ســــال 1397 در 
تراکتورســــازی حضــــور داشته اســــت و از ایــــن رو یکی از با 
ســــابقه ترین و محبوب ترین بازیکنان تاریخ تراکتورسازی 

به حساب می آید.
او نیــــم فصل اول لیــــگ 95-1394 را در گســــترش فوالد 
حضور داشت و ســــپس به تراکتورسازی بازگشت. وی در 

خرداد 1397 به تیم سپاهان اصفهان پیوست.
کیانــــی در زمان افشــــین قطبــــی در اردوی پیــــش از جام 
ملت های آســــیا 2011 به تیم ملی دعوت شــــد اما برای دور 

نهایی مسابقات انتخاب نشد.
مهدی کیانی، در پســــت هافبــــک دفاعی بــــازی می کند. 
شیؤه بازی او بر مبنای تخریب بازی حریف با اجرای پرس و 

ایجاد ریتم در تیم خودی است.
نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایــــران 91-1390 به همراه 
، نایب قهرمانــــی لیگ برتر فوتبال  تیم تراکتورســــازی تبریز

، نایب  ایــــران 92-1391 به همراه تیــــم تراکتورســــازی تبریز
قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایــــران 94-1393 به همراه تیم 

تراکتورسازی تبریز
نایــــب قهرمانی در لیــــگ برتر فوتبال ایــــران 98-1397 به 
همراه تیم ســــپاهان اصفهان، قهرمانــــی جام حذفی 93-

1392 بــــه همراه تیم تراکتورســــازی تبریــــز و قهرمانی لیگ 
آزادگان 88-1387 بــــه همراه تیــــم تراکتورســــازی تبریز از 

افتخارات کیانی است.

یفان همدان در سوپرلیگ جودو کشور مشخص شدند حر
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: حریفــــان تیم همــــدان در فصــــل جدیــــد رقابت های ســــوپرلیگ جودو 

باشگاه های کشور مشخص شد.
ســــخنگوی دســــتگاه ورزش همدان در این باره اظهار کرد: قرعه کشی ســــومین دوره رقابت های 
سوپر لیگ جودو باشگاه های کشور با حضور مسووالن فدراسیون و نمایندگان 18 تیم برگزار شد.
حمداهلل چاروســــایی افزود: تیم همدان در این رقابت ها و در گروه یک با تیم های نیرو های مسلح 

الف، برق تهران، هیأت جودو البرز و هیأت جودو چناران همگروه شد.
وی بیان کرد: رقابت های دور مقدماتی در چهار گروه پنج و چهار تیمی برگزار می شود.

چاروســــایی خاطرنشــــان کرد: نیرو های مســــلح یک، نیرو های مسلح دو خوشــــگوار مشهد، نفت 
مســــجد ســــلیمان، خانه جودو ملک، برق تهران، شــــهید شــــیخ االســــالم چالــــوس، هیأت جودو 
، هیأت جودو همدان، هیأت  ، تاسیسات ترخان نوشهر اصفهان، شاهین تهران، هیأت جودو البرز
جودو چناران، هیأت جودو سیدآباد، بســــیج قم، هیأت جودو قم، شایلی ارومیه و خراسان شمالی 

تیم های حاضر هستند.
مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان همدان اضافه کرد: زمان برگزاری ســــوپرلیگ باشگاه های 

کشور اواخر ماه جاری اعالم می شود.
همدان یکی از قطب های اصلی جودو کشور است.

مرحله نیمه نهایی لیگ والیبال دسته یک کشور

ع کرد سروقامتان همدان با شکست شرو
هگمتانه، گروه ورزش: دور نخست مرحله نیمه نهایی 
رقابت های والیبال لیگ دســــته اول باشگاه های ایران 

با برگزاری چهار مسابقه در گرگان برگزار شد.
در مرحله نیمه نهایی رقابت های والیبال لیگ دســــته 
اول باشــــگاه های ایران تیم های پاس گلســــتان، مس 
رفســــنجان، عقاب ملل اردبیل و ایران شــــید چالوس 

حریفان خود را شکست دادند.
)ره(  خمینــــی  امــــام  ســــالن  در  مســــابقه  اولیــــن  در 
ایران شــــید  تیــــم  گــــرگان  آزادی  ورزشــــی  مجموعــــه 

3 بــــر 2 برابر تیم هــــوادار تهران به  چالوس بــــا نتیجه 
رسید. پیروزی 

تیم چالوس در این مسابقه در دست های دوم، سوم و 
پنجم به ترتیب با نتایج 25 بــــر 18، 25 بر 23 و 17 بر 15 از 
حریف جلو افتاد اما در دست های اول و چهارم نتیجه را 

23 بر 25 و 21 بر 25 واگذار کرد.
در دومین مســــابقه برگزار شــــده در همین سالن تیم 
پاس گلستان در 3 دســــت متوالی و با نتایج 26 بر 24، 
25 بر 23 و 25 بر 21 از ســــد حریفش تیم فوالد نیشابور 

خراسان رضوی عبور کرد.
همچنین در 2 مســــابقه برگزار شــــده در ســــالن شهید 
گرزین شــــرکت گاز گرگان، تیم های مس رفســــنجان  و 
عقاب  ملل اردبیل با نتایج مشابه 3 بر 1 مقابل تیم های 
زنده یــــاد باقــــرزاده بابلســــر و ســــروقامتان همــــدان به 

پیروزی رسیدند.
تیــــم رفســــنجان در دســــت های اول، دوم و چهارم به 
ترتیب با نتایج 25 بــــر 18، 25 بر 22 و 25  بر 18 به پیروزی 
رســــید اما دست سوم را با حســــاب 23 بر 25 به بابلسر 

واگذار کرد.
تیم اردبیــــل هم پس از واگذاری دســــت اول با نتیجه 
22 بــــر 25 به همدان در دســــت های دوم تــــا چهارم به 
ترتیب بــــا نتایج 25 بــــر 14، 25 بر 23 و 25 بــــر 20 پیروز 

میدان شد.
تیم های حاضر در رقابت های والیبال دسته یک کشور 
روز جمعه استراحت کردند و دور دوم مسابقات شنبه 

با برگزاری مجدد بازی ها پیگیری خواهد شد.
بر اســــاس اعــــالم کمیته برگــــزاری رقابت هــــای لیگ 

تیم های  کشــــور  باشــــگاه های  والیبــــال  اول  دســــته 
مرحلــــه نیمه نهایی باید برنده 2 مســــابقه از 3 رقابت 
در مقابل هم باشــــند تا جواز حضور در مرحله نهایی 

کنند. کسب  را 
بــــر همین اســــاس در بازی هــــای روز شــــنبه اگر چهار 
تیــــم  برنده دور نخســــت در برابر حریفــــان خود پیروز 
شــــوند به مرحله نهایی راه خواهند یافت و در صورت 
مغلوب شــــدن تکلیف تیم راه یافته به مرحله نهایی 

روز دوشنبه و در بازی سوم مشخص خواهد شد.

رژه خودرویی بانوان اتومبیلران همدان
هگمتانه، گــــروه ورزش: آییــــن رژه خودرویی بانوان 
اتومبیلران همدانی به مناســــبت گرامیداشت دهه 

مبارک فجر و روز زن در مرکز استان برگزار شد.
بانوان اتومبیلران با اســــتفاده از 50 دســــتگاه انواع 
خــــودرو ســــواری در این آییــــن که به همــــت هیأت 
شــــد،  برگزار  همــــدان  موتورســــواری  و  اتومبیلرانــــی 

شرکت کردند.
بانوان شــــرکت کننده در این مراســــم کــــه از مقابل 
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان آغاز شد، مسیر 
10 کیلومتــــری میدان قائم)عج(، چهــــار راه پژوهش، 
بلوار شهید ســــلیمانی و مسیر برگشت به ورزشگاه 

را با خودرو طی کردند.
رژه خودرویی این گروه از بانوان ورزشکار با هماهنگی 

و همکاری پلیس راهور همدان انجام شد.
در پایان ایــــن آیین به قید قرعه جوایزی به شــــرکت 

کنندگان اهدا شد.
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هگمتانه، گروه خبر همدان: هشتادمین جلسه علنی صحن 
شورای اســــالمی شــــهر همدان به منظور بررسی مشکالت 
تهیه طرح جامع شهر همدان و مسائل فی مابین شهرداری و 
راه وشهرسازی با حضور اعضای شورا، مدیرکل راه وشهرسازی 

استان، شهردار و مدیران و کارشناسان شهری برگزار شد.
 عســــگریان: ضــــرورت الحاق بلــــوار جوان به شــــهر  �

همدان
به گزارش هگمتانه، رئیس شــــورای شــــهر همــــدان در این 
جلســــه گفت: ابهام در برخــــی مباحث حوزه عملکــــرد اداره 
کل راه وشهرســــازی اســــتان از سوی اعضای شــــورای شهر 
 سواالت در راستای تأمین حقوق 

ً
مطرح شده بود که عموما

شــــهروندی و رفاه حــــال شــــهروندان مطرح می شــــود؛ زیرا 
به عنوان نماینده منتخب مردم بایــــد مطالبات مردمی را به 

مسؤوالن امر انتقال دهیم.
سید مســــعود عســــگریان با تأکید بر عدم توجه نسبت به 
اضافه شدن بلوار جوان به محدوده شهر در تهیه طرح جامع 
شــــهر همدان، خطاب به مدیرکل راه و شهرســــازی استان، 
پیشــــنهاد داد: با توجه به اینکه مرکزی ترین امالک شهر ما 
بین بلــــوار جــــوان و دره مرادبیگ با جمعیــــت 300 خانواری 
بوده، بر اساس مطالبه برخی از شهروندان همدانی، ضرورت 
اضافه شدن این محدوده مشهود است؛ از این رو طی بازدید 
می توان ضرورت الحاق این نقطه شهری را به شهر همدان در 

دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه بلوار جوان در گذشــــته جزو شهر بوده و در 
محدود زمانی خارج شد، گفت: امالک بلوار جوان تا جاده دره 
مرادبیگ برای الحاق به محدوده قانونی شهر همدان، واجد 
شرایط تر از روستاهای الحاقی به شــــهر همدان است؛ زیرا با 
وجود بیش از ١5٠ واحد مسکونی و سایر امالک و راه ارتباطی 
منطقی به جاده دره مرادبیگ، یکی از مهم ترین نقاط الحاقی 

به شهر همدان است.
ح جامع و  �  مولــــوی: انتظار همدانی ها بــــرای تهیه طر

تفصیلی جدید شهر
نایب رئیس شورای شهر همدان در ادامه گفت: سال های 
سال، مردمان شریف و نجیب همدان منتظر تهیه طرح جامع 
و تفصیلی جدید شهر همدان به عنوان یک سند باالدستی و 

نقشه راه توسعه کهن شهر هگمتانه بوده اند.
ابراهیم مولوی افزود: حدود 3 سال است که برای تهیه این 
طرح شهری با مهندسان مشاور نقش جهان پارس به عنوان 
یکی از مهندســــین مشاور قدیمی و خوشــــنام عقد قرارداد 
شده؛ اما متأســــفانه روند تهیه طرح طبق دستور کار و شرح 
خدمات بسیار ُکند و غیرقابل قبول پیش رفته است که این 

امر موجب سرگردانی و معطلی شهروندان عزیز خواهد شد.
وی به عنوان متخصص حوزه شهرسازی، برنامه ریزی شهری 
که در امور تهیه طرح های توســــعه عمران و تفصیلی شــــهر 
هم تجربه دارد، درخواســــت کرد: سطح، سطوح و سرانه های 
موجود و پیشــــنهادی و ضوابط و مقــــررات طرح های جامع و 
تفصیلی شهر همدان با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقلیمی و...، استانداردسازی شــــود و مناطق و محدوده های 
شهری که دارای سابقه ساخت وســــاز در سالیان گذشته را 
داشــــته اند، مانند مناطق توانمندسازی، مجموعه مسکن 
مهر ســــاخته شــــده، حدفاصل بلوار جوان تــــا ورودی جاده 
دره مرادبیگ به محدوده شــــهر اضافه شود تا رضایت خاطر 

ساکنان و شهروندان را فراهم سازند.
 گردان: حافظه خوشــــایندی بــــرای مردم بــــه یادگار  �

بگذارید
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز 
، استان و شهر همدان  گفت: عمر خدمت به مردم در کشور
کوتــــاه خواهد بود، اما کار مانــــدگار در حافظه درازمدت مردم 

باقی خواهد ماند و بازخوانی خواهند کرد.
کامران گردان با اشاره به اینکه مردم، مسؤوالن خدمت گزار 
را فراموش نخواهند کرد؛ گفت: با توجه به تورم موجود، انتظار 
می رود اقدامات اثربخش در راستای توسعه شهر به ویژه در 

حوزه اقشار آسیب پذیر باشد.
مدیــــرکل  بــــه  خطــــاب  برادرانــــه،  و  پدرانــــه  حکــــم  در  وی 
راه وشهرســــازی اســــتان همدان، توصیه کرد: زیرمجموعه را 
وادار به کار کنید، زیرا به تنهایی، امکان پذیر نیست؛ از این رو 
امیدواریم با ارائه خدمات نیک، حافظه خوشایندی برای مردم 
به یادگار بگذاریــــد؛ به طور مثال طول عمــــر خدمت مرحوم 
بهنامجو کوتاه بــــود، اما یادش همواره به دلیل ارائه خدمات 

شایسته  گرامی داشته می  شود.
 نوراله زاده: تأکید بر بازنگــــری روند پیش روی تهیه  �

ح جامع شهر طر
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان 
در این جلسه با بیان اینکه تهیه طرح جامع شهر همدان به 
درازا کشیده است، خطاب به مدیرکل راه وشهرسازی استان، 
، جلسات  گفت: از 6 ماه قبل به جز جلسات هفته های اخیر
تخصصی در طول این 6 ماه برگزار نشد و این تأخیر در ٢ سال 
ارائه طرح از سوی مشاور و ضعف کارشناسی موجود در بدنه، 
، ضروری به نظر  نیاز به تقویت بدنه کارشناسی در حوزه مشاور

می رسد.
نرگــــس نوراله زاده؛ عدم حضور مشــــاور طرح را در جلســــات 
گذشته، زنگ خطر جدی برشمرد و افزود: عدم حضور وی باید 

مورد مطالبه جدی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه مشاور طرح فردی بسیار خبره و با تجربه 
اســــت؛ اظهار کرد: اصالحات اساســــی خواســــته شده گروه 
کارشناســــی باید در نقشــــه های وضع موجود، پهنه بندی، 
جمعیت سرانه ها و... اعمال شــــود؛ از سوی دیگر بر اساس 
شرح خدمات، مشاور در دفتر همدان، نماینده مقیم داشته 

باشد که متأسفانه این دفتر فعال نیست.
نوراله زاده عنوان کرد: با توجه به مدت زمان تعیین شده برای 
اتمام روند تهیه طرح جامع شــــهر همدان، شاید مشاور طرح 
قصد دارد که با تلف کردن زمان ممکن، مباحث کارشناسی 
را مغفول نگه دارد، فرصت کارشناسی را از دست دهیم و در 
نهایت طرح به صورت ناقص به تصویب برسد که این مهم، 

تدبیر خطرناکی است.
به گفته وی؛ متأسفانه تیم ســــابق دبیرخانه راه وشهرسازی 
اســــتان همدان همواره در صورت طرح سوال در گذشته، به 
جای مشاور طرح جامع پاســــخ گو بودند که تغییرات اعمال 

شده در دبیرخانه قابل قدردانی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان 
تأکید کرد: یک سوم امالک عادی در شهر همدان در ضوابط 
دارای اسناد عادی و نیازمند ضوابط ویژه هستند، متأسفانه 
در ضوابط ارائه شده برای آنها هیچ ضوابطی فعال ارائه نشده، 

از ســــوی دیگر برای روســــتاهای الحاق شده به شهر نیز الزم 
است ضوابط ویژه پیش بینی شود که هیچ اقدامی تاکنون 

انجام نشده است.
نورالــــه زاده ادامه داد: از ســــوی دیگــــر در تعاریف پهنه های 
حریم نیازمند تعاریف دقیق تر و ضوابط مشخص در راستای 
ساماندهی اراضی حریم و نیز موارد مورد نیاز شهر هستیم که 

باید در طرح پیش بینی شود.
وی ابــــراز امیدواری کرد کــــه با پیگیری های اخیــــر موجود در 
دبیرخانه، موارد و نکات مساله دار اصالح و روند بررسی طرح 
جامع به صــــورت دقیق، جامع و کارشناســــانه بدون تأخیر و 

تعجیل اتفاق افتد.
ح جامع بــــرای تصمیم گیری ۲0  �  قراباغی: بررســــی طر

سال آینده شهر
در ادامه جلســــه عضو شورای شــــهر همدان گفت: در برهه 
زمانی حال حاضر به دنبال بررســــی طرح جامع شهر همدان 
، هستیم و فرصت  به منظور تصمیم گیری 20 سال آینده شهر
مناسبی برای همدان خواهد بود که آیندگان، یا برای ما طلب 

آمرزش خواهند کرد یا انتقادات متفاوتی وارد می شود.
حســــین قراباغی بــــا تأکید بر اینکــــه طرح جامــــع مهم ترین 
مبحث شــــهری و تأثیرگذارترین طرح برای آینده محســــوب 

می شــــود؛ اعالم کرد: ترســــیم نقشه 1302 شــــهر همدان، بر 
اساس مطالعات اساسی و اصول علمی و فنی، فارغ از اعمال 

نگاه های سلیقه ای صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه اعتقاد راسخ به مباحث فنی و کارشناسی 
داریم؛ افزود: اضافه شــــدن اراضی ملی به محدوده شهر باید 
فارغ از اعمال ســــلیقه، احساســــات و فشــــارهای سیاسی و 

مدیریتی بر اساس کار کارشناسی صورت گیرد.

عضو شورای شــــهر همدان با توجه به اینکه رویکرد توسعه 
شهر را در طرح جامع شــــهر همدان، شمال شهر و بر مبنای 
ادعای اراضــــی ملی راه و شهرســــازی و شــــهرداری، دیده اند؛ 
درخواست کرد: این مهم باید به صورت مکتوب در جلسات 
کمیته فنی طرح جامع مطرح شود که اگر قرار است زمین های 
دولتی اضافه شــــود، بررســــی بیشــــتری صورت گیرد تا مورد 
استفاده مردم و شــــهر و موجب توسعه کاربری های مدنظر 

باشد و شاهد ضرر و زیان مردم و شهر نباشیم.
ح جامع شــــهر با ایرادات اساسی مواجه  �  فتحی: طر

است
رئیس کمیسیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای شهر 
همدان هم با بیان اینکه طرح جامع شهر با ایرادات اساسی 
در اکثر زمینه ها مواجه اســــت؛ گفت: با توجه به پیشــــنهاد 
اضافه شــــدن زمین های شــــورین و بخشــــی از کوی شهید 
، این مهم از نظر مالکیت مشخص  بهشتی به محدوده شهر

نیست؛ از این رو پاسخ گوی سرانه های مسکن نخواهد بود.
علی فتحی اظهار کرد: مشــــاور طرح جامــــع در حوزه ترافیکی، 
ایجاد تونل را مطرح کرده اســــت که متأسفانه با توجه به روند 
کارهای عمرانی، این مهم امکان پذیر نیست و سالیان سال 

به طول خواهد انجامید.
وی افــــزود: با توجه به بافت میراثی همدان و پیوســــت های 
اقتصادی آن، عملیات اجرایی تونل قابل اجرا نیست و باید 

بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
فتحی همچنین با اشــــاره بــــه مبحث بلندمرتبه ســــازی نیز 
گفت: حاشیه بلوار نجفی، ظرفیت الزم برای اجرای طرح های 
بلندمرتبه ســــازی را دارد؛ در حالی که پیشــــنهاد مطرح شده 
در حوالی بلــــوار ارم و پردیس بوده اســــت که باید حداقل به 
قسمت های پایین شهر واقع در کوی های شهیدان مدنی و 

بهشتی انتقال داده شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای شهر 

همدان عنوان کرد: حوزه مشــــاغل در طــــرح جامع در بافت 
مسکونی و عمومی قرار دارد که باید برای این مهم، تدابیری 

بهتری اندیشید.
فتحی با اشاره به نادیده گرفتن بازار اصناف و سنگ )ورودی 
( در طرح جامع شهر همدان، عنوان کرد: با توجه  جاده مالیر
به اینکه ســــالیان گذشــــته، بازار بنکداران در جاده فرودگاه 
استقرار داده شد، انتظار می رود بازار اصناف و سنگ در اطراف 

شهر برای رونق آن مناطق در نظر گرفته شود.
وی همچنیــــن تأکیــــد کرد: ســــالیان قبــــل به دلیل ضعف 
مدیریتی شاید ساخت وســــاز 9 محله غیرمجاز که جمعیت 
ده ها هزار نفری در آن محالت مستقر هستند، در کاربری های 
عمومی به ویژه فضای ســــبز به انجام رسید که هنوز تصمیم 
خاصی برای این مناطق در طرح جامع گرفته نشــــده است و 

موجب ایجاد بحران های اجتماعی خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای شهر 
همدان بــــه ارائه راهــــکاری به منظور تقویت انگیزه مشــــاور 
طرح جامع شهر همدان پرداخت و تأکید کرد: این مهم باید 
به صورت کارشناســــی مورد بررســــی قرار گیرد؛ زیرا با توجه به 
تورم اقتصادی موجود، مبلغ قرارداد مشــــاور طرح جامع شهر 
همدان منطقی به نظر نمی رســــد و شــــاید انگیزه مشاور در 

این مقطع، کمتر شده است که باید این طرح اثرگذار شهری 
تعیین تکلیف شود تا شرمنده مردم نشویم.

 کاوســــی امید: نادیده  گرفتــــن ظرفیت های کالبدی  �
محدوده کنونی برای توسعه

ســــخنگوی شــــورای شــــهر همدان نیز خطاب به مدیرکل 
راه وشهرسازی استان، گفت: عماًل شورای شهر از فرآیند طرح 
جامع حذف شد و از ســــوی دیگر برای ارسال آخرین نسخه 
طرح جامع شهر همدان به شورا سرباز می زنند و یا در صورت 

ارسال هم به دنبال چندماه مکاتبه و پیگیری انجام می شود.
کاوســــی امید با بیان اینکه شــــورای شــــهر طبق قانون باید 
به تأیید شــــورای شــــهر برســــد؛ افزود: عدم مطالعات علمی 

و ســــنجش دقیق مؤلفه های مختلف مؤثــــر در برنامه ریزی 
شــــهری در گزارش های طرح جامع شــــهر همدان مشــــهود 

است.
بــــه گفتــــه وی؛ کاربری هــــای پیشــــنهادی، تقاطع هــــای غیر 
هم سطح متعدد پیشنهادی، زیرگذرهای پیشنهادی، سطح 
و سطوح سرانه ها، نوع مواجهه با توسعه محدوده، ضوابط و 
مقررات تراکمی و... از پشتوانه مطالعاتی دقیق برخوردار نبوده 
 آینده شــــهر و مدیریت شهری را با چالش های جدی 

ً
و طبعا

مواجه خواهد کرد.
کاوســــی امید اظهــــار کــــرد: باید ضمــــن ســــنجش تأثیرات 
، سپس تأثیر آن ها در کل  پیشنهادهای طرح بر روی یکدیگر
شهر به صورت یکپارچه و علمی دیده شوند که در فرآیند تهیه 
طرح جامع شهر همدان چنین موضوعی مشاهده نمی شود.
وی در ادامه وجود پیوست اقتصادی مبتنی بر شرایط حاکم 
بر اقتصاد شــــهری را یکی از ملزومات مهــــم طرح های جامع 
برشــــمرد و گفــــت: در گزارش های این طرح بــــرای پروژه های 
پیشنهادشده، نه تنها اشاره ای به نحوه تأمین مالی پروژه ها، 
ترازهای مالی و توجیه اقتصادی طرح نشــــده اســــت، بلکه با 
شرایط اقتصادی واقعی شهر همدان نیز بسیار فاصله دارد 
و عماًل تحقق پذیری طرح را با مشــــکل جــــدی مواجه خواهد 
کرد که در این خصوص می توان به تقاطع های غیرهمسطح 

شهید همدانی، غدیر و... اشاره کرد.
ســــخنگوی شــــورای شــــهر همدان همچنین با بیان اینکه 
به روزرسانی درســــت و اصولی بر روی نقشه پایه شهر انجام 
نگرفته است؛ عنوان کرد: این مهم که نشانگر عدم اشراف 
به وضعیت کالبدی شهر همدان است، نه تنها کلیت طرح 
پیشــــنهادی را به لحاظ ســــطوح کاربری ها زیر سؤال می برد، 

بلکه موجــــب ایجاد مشــــکالت زیــــادی از قبیــــل موضوع 
مالکیتی، حقوقی و کاربری در درازمدت خواهد شد.

کاوســــی امید بــــا تأکید بــــر اینکــــه در موارد متعــــددی حتی 
مصوبات کمیسیون ماده 5 در نقشه پایه لحاظ نشده است؛ 
گفت: نقشه کاربری وضع موجود پر از ایراد و اشکال است که 
اهداف طرح جامع را زیرسؤال خواهد برد؛ از این رو کارشناسان 
شــــهرداری این موارد را احصا و به مشــــاور اعالم کردند، اما با 

کمال تعجب در طرح نادیده گرفته شده است.
به گفته وی؛ با توجه به اینکه در محدوده کنونی، ظرفیت های 
گسترده کالبدی برای توســــعه وجود دارد، این مهم نادیده 
گرفته شــــده  و مشــــاور طرح جامع شــــهر همدان به توسعه 

بیرونی متمرکز شده است.
ســــخنگوی شــــورای شــــهر همدان با تأکید بر اینکه الحاق 
شهرها و روستاهای پیرامون در دستور کار قرار گرفته؛ معتقد 
اســــت: این مهم نه تنها موجب تخریب اراضی کشــــاورزی، 
بلکه به نابود شدن ساختار فرهنگی و اقتصادی این شهرها 
خواهد انجامید، هویت آنها از بین خواهد رفت و به حاشیه 
شــــهر همدان تبدیل خواهند شد؛ از این رو این تصمیمات 
در راستای کالنشهر شــــدن همدان اتخاذ شده و طرح جامع 
بســــتری برای جا انداختن پروژه کالنشــــهر شــــدن همدان 

تبدیل شده است.
 نحوه 

ً
کاوسی امید با تأکید بر اینکه مشخص نیست دقیقا

طرح گــــذاری و لکه گذاری کاربری پیشــــنهادی صورت گرفته 
است؛ گفت: با توجه به اینکه در بافت مرکزی شهر همدان، 
محدوده تاریخی مشخص شده، اما کاربری های مختلف روی 
آن لحاظ نشــــده اســــت؛ از این رو این سوال پیش می آید که 

این مهم، سطح و سطوح سرانه ها را مخدوش نمی کند؟

وی اظهار کرد: وقتی قرار اســــت بخشــــی از شــــهر از روند کار 
عمال ًحذف شود، دیگر جدول سرانه ها چه معنی می دهد؟ 
یا با کدام اســــتدالل علمی، آرامستان همدان به فضای سبز 
تبدیل شــــده اســــت که آیا ایــــن مهم محقق می  شــــود؟ آیا 
مقبولیت مردم نســــبت به جابجایی آرامستان، لحاظ شده 

است؟
ح جامع شــــهر  �  بادامی نجــــات: ضــــرورت بازنگری طر

همدان برای آینده شهر
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان 
نیزگفت: با توجه به اینکه شــــورای شــــهر همدان تمام توان 
خود را برای نظارت بر روند بازنگری طرح جامع خواهد داشت، 
از این رو مشکالت و نیازهای شهر در تدوین طرح جامع شهر 
باید پیش بینی شــــود تا شــــهری آباد را با افتخار به آیندگان 

تحویل دهیم.
حمید بادامی نجات بیان کرد: با توجه به اینکه این طرح به طور 
قطع آینده شــــهر همدان را رقم خواهد زد، از این رو همفکری 
بیشتر و تبادل نظرات مجموعه مدیریت شهری با مشاور و 
کارفرمای طرح جامع شهر همدان در راستای بازنگری هرچه 

بهتر این طرح ضروری است.
بادامی نجات؛ بهره بردار نهایی این طرح شــــهری را مجموعه 
مدیریت شهری و مردم دانســــت و ادامه داد: بر اساس بند 
2 ماده 80 قانون شــــوراها و اصل 103 قانون اساسی، شوراها 
می توانند مشکالت شــــهری را برای دریافت پاسخ منطقی و 

ارائه به مردم، با دستگاه های اجرایی مطرح کنند.
وی همچنین با اشاره به تأکید وزارت کشور مبنی بر تخفیف 
50 درصدی پروانه ساختمانی طرح اقدام ملی مسکن، تأکید 
کرد: تصویــــب تعرفه و عــــوارض محلی شــــهرداری در حوزه 
اختیارات شوراهاست و هیچ جایگاه دیگری نمی تواند در این 

زمینه تصمیم بگیرد.
بادامی نجات در ادامه با بیان اینکه در خصوص کوی گلستان 
و فردوس هیچ یک از مسؤوالن امر روی رفتن به این منطقه 
را ندارند؛ زیرا پیش از اینها تعهد داده شــــد که مشکالت آنها 
حل شود؛ اظهار کرد: جمعیت مســــتقر در این نقاط و سایر 
نقــــاط تحت مســــؤولیت راه وشهرســــازی از جمعیت برخی 

شهرهای کشــــور و شهرســــتان های اطراف همدان بیشتر 
است. از سوی دیگر متأسفانه برخی سرانه های این مناطق از 

روستاها هم کمتر است.
وی عنوان کرد: جمعیت مستقر در کوی فردوس و گلستان 
از برخی شهرســــتان های ما هم بیشــــتر اســــت و هیچ یک 
، مسجد و مدرسه به عنوان  کاربری های تجاری، فضای ســــبز
الزمــــه شهرنشــــینی، به جــــز چهاردیــــواری مســــکن، دیده 

نمی شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان 
همچنین با توجه به پیگیری جدی برای توافقنامه شهرداری و 
راه و شهرسازی؛ گفت: سهمی که راه و شهرسازی برای سرانه 
تفکیکی از شهرداری مطالبه می کند، در هیچ بخشی از قانون 
وجود ندارد؛ در حالی که به عنوان یک بخشنامه مطرح شده 

است و این مهم باید حل شود.
بادامی نجات همچنین ادامه داد: طرح بازآفرینی هم مسئله 
دیگری است که گویا مقرر شــــده بود مقداری اعتبار از منابع 
بازآفرینی شهری به منظور اجرای طرح ســــایت موزه پیاده راه 

امام خمینی)ره(، پوشــــش رودخانه ها و... به شــــهر همدان 
اختصاص یابد؛ اما هیچ یک از این موارد محقق نشده است.

وی با طرح چرایی این سوال که نیازهای شهر همدان در حوزه 
بازآفرینی بر چه مبنا و اولویت هایی مشخص و تصمیم گیری 
شــــده اســــت؟ تأکید کرد: در مبحــــث رایگان شــــدن و ارائه 
تخفیف عوارض شهرداری در حوزه بازآفرینی، دولت باید این 

مبلغ را جبران کند.
ح جامع شهر  �  سلماســــی: حق انتقال توسعه در طر

همدان بررسی شود
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان 
 )TDR( نیز در این جلسه گفت: قرار دادن حق انتقال توسعه
در مطالعات طرح جامع شــــهر همدان، بــــرای احقاق حقوق 
شــــهروندانی اســــت که به خاطر داشــــتن امالکــــی در حرائم 
مختلف شهری و لزوم اجرای ضوابط حرائم مانند حرائم بافت 
تاریخی، باغ ها، رودخانه ها و یا سایر حرائم به بخشی از حقوق 

حقه خود دست پیدا نمی کنند.
رضــــوان سلماســــی با بیــــان اینکه حــــق انتقال توســــعه در 
شــــهرهای قزوین و خرم آباد بررسی شده است؛ افزود: انتظار 
می رود این مهم در طرح جامع شهر همدان نیز مورد بررسی 

و در صورت امکان، مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در ادامه گفــــت: در خصوص مطالعات امکان ســــنجی 
اجرای جاده برگشت گنجنامه و بودجه تخصیص یافته برای 
آن از ســــوی اداره کل راه و شهرسازی استان، باید توضیحاتی 

ارائه شود.
سلماســــی افزود: طــــرح فوق در ســــال 1397 در جلســــات 
مختلف کمیته های تخصصی مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــــورای شــــهر همدان در حوزه هــــای شهرســــازی، عمرانی، 
زیســــت محیطی، ترافیکی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی 
قرار گرفت و با نظر قاطع اســــاتید حاضر در جلسات، با اجرای 

آن مخالفت شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد انجام مطالعات این طرح در دانشگاه 
بوعلی ســــینا هم مطرح شــــد که در همان زمان به دلیل نظر 
منفی اساتید حاضر در جلسه معاونت پژوهشی دانشگاه در 

خصوص اجرای طرح، منجر به قرارداد نشد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان 
بیان کرد: امســــال هم اجرای جاده گنج نامــــه مجدد در مرکز 
مطالعات شورای شهر بررسی و صورتجلسه آن مبنی بر عدم 
تأیید اجرای این پروژه پس از ارایه در جلســــه صحن شورا به 

استانداری همدان ارسال شد.
 حسینی: منابع مالی دولت به صورت منطقی دیده  �

شود
مدیرکل راه وشهرســــازی اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
بحث طرح جامع شــــهری به درازا کشیده شده است؛ گفت: 
به طور قطع ضمن پیگیری جدی، از توان کارشناسی تمامی 
حوزه های مرتبط برای به ثمر رســــاندن این مهم، اســــتفاده 

می شود.
داریوش حســــینی افزود: تاکنــــون تقریبا 107 مورد جلســــه 
به منظور بررسی تهیه طرح جامع شهر همدان برگزار شده که 

تنها 23 جلسه تخصصی در زمان تصدی بنده بوده است.
وی با تأکید بر توانمندی مشاور طرح جامع، در پاسخ به عدم 
حضور وی در جلسات هفته گذشته، اظهار کرد: قطعا وی در 
خصوص عدم حضورش در جلسات تخصصی، بازخواست 

می شود.
حسینی با اشــــاره به برگزاری جلسات تخصصی کمیته فنی 
به منظور بررســــی تهیه طرح جامع شــــهر همدان، گفت: طی 
برگزاری کمیته های تخصصی به تهیه طرح جامع شهر خواهیم 
پرداخت که این مهم نشان می دهد که نظر راه وشهرسازی 

نیست، بلکه مباحث کارشناسی دیده می  شود.
وی با بیان اینکه تمامی مباحث پس از جلســــات تخصصی 
کمیته فنی، به جمع بندی خواهیم رســــید و پــــس از ارائه به 
مدیران اجرایی استان، کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی 
استان برای شورای عالی شهرسازی به منظور تصویب نهایی 
طرح ارســــال خواهد شد که هم اکنون در مرحله نخست قرار 

داریم.
حسینی بیان کرد: همچنین پیشنهاد داده اند که طرح اقدام 
ملی مسکن را با طرح جامع شهر همدان به صورت هم زمان 

و یک جا پیگیری کنیم.
مدیرکل راه وشهرســــازی اســــتان همدان در پاسخ به اینکه 
ادعای راه وشهرسازی برای اضافه شدن اراضی ملی به منظور 
توسعه شهر غیرممکن است؛ گفت: اراضی ملی که تحویل 
منابع طبیعی و راه وشهرسازی هستند، هیچگونه مشکلی 
ندارد و دارای ســــند تک برگ به نام دولت هســــتند که برای 

توسعه شهر مجبوریم این مهم را تأمین کنیم.
حســــینی ادامــــه داد: حــــدود 800 هکتار از اراضی ملی شــــهر 
همدان وجود دارد که برخی مســــتثنیات مردم در بخشی از 
این اراضی وجود دارد و در حال طی شــــدن مراحل قانونی آن 
هستیم که بزودی تعیین تکلیف می  شــــود؛ اما 680 هکتار 

از این اراضی با قاطعیت کامل جزو اراضی ملی دولتی است.
وی با بیان اینکه همه ما خدمت گزار مردم هستیم؛ از اعضای 
شورای شهر درخواست کرد: ســــوءتفاهم ها را با درایت حل 

کنیم.
حسینی افزود: موافق پیشــــنهادات اعضای شورا هستیم 
که تمامی امور باید ایده آل پیش بــــرود و بهترین اثرگذاری را 
داشته باشد؛ اما منابع مالی محدود است و باید منابع مالی 
دولت به صورت منطقی دیده شــــود، زیرا مــــا نمی توانیم به 
تنهایی تمامی مباحث را برطرف کنیم. به گفته وی؛ به دنبال 
تأمین اعتبــــار برای اکثر پروژه های راه وشهرســــازی اســــتان 

هستیم که از سنوات قبل باقی مانده است.
، آنچه بــــرای ما تعریف  حســــینی اظهار کرد: به عنــــوان مدیر

می شود را باید در چارچوب قانون، اجرا کنیم.
مدیرکل راه وشهرســــازی اســــتان همــــدان با اشــــاره به طرح 
اقــــدام ملی مســــکن، گفت: عملیــــات کلنگ زنــــی و تجهیز 
کارگاه پروژه 609 واحدی حصار حاج شمسعلی واقع در کوی 
شهید بهشــــتی و 104 واحدی کوی شــــهید مدنی در زمینی 
به مســــاحت 80 هزار مترمربع توســــط جهاد نصر مرکزی که 
از پیمانکاران تحت قرارداد ســــتاد اجرایی فرمان امام )ره( به 

عنوان کارگزار این اداره کل بوده، آغاز شده است.

حســــینی عنوان کرد: به عنوان متولی مسکن موظفیم که 
برابر قانون و مقررات زمین را برای افراد نیازمند واجد شرایط به 

منظور امر مسکن، تأمین کنیم.
 تقدیم بودجه پیشنهادی ســــال 1400 شهرداری به  �

شورای شهر
در پایان این نشست هم الیحه بودجه پیشنهادی سال ١4٠٠ 
شهرداری همدان در هشتادمین جلسه صحن علنی شورای 

شهر همدان به رئیس شورا تقدیم شد.
شــــهردار همدان در این جلســــه گفت: بودجه پیشنهادی 
سال 1400 شهرداری همدان با مبلغ هزار و 600 میلیارد تومان 

به شورای شهر همدان تقدیم شد.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان؛ عباس 
صوفــــی با تأکید بــــر افزایــــش 60 درصدی بودجه ســــال ١4٠٠ 
شهرداری همدان نسبت به ســــال گذشته، اظهار کرد: 652 
میلیارد تومان هزینه جــــاری و 948 میلیارد تومان هم هزینه 

عمرانی در نظر گرفته شده است.

در صحن شورا با حضور مدیران شهری صورت گرفت:

ح جامع شهری بررسی چالش های طر

یان: عسگر
 با توجه به اینکه مرکزی ترین امالک شهر ما 

بین بلوار جوان و دره مرادبیگ با جمعیت 
300 خانواری بوده، بر اساس مطالبه برخی 

از شهروندان همدانی، ضرورت اضافه 
شدن این محدوده مشهود است

مولوی:
سطح، سطوح و سرانه های موجود و 

ح های  پیشنهادی و ضوابط و مقررات طر
جامع و تفصیلی شهر همدان با شرایط 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و...، 
شود استانداردسازی 

نوراله زاده:
برای روستاهای الحاق شده به شهر نیز 

الزم است ضوابط ویژه پیش بینی شود که 
هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است

قراباغی:
اگر قرار است زمین های دولتی اضافه 

شود، بررسی بیشتری صورت گیرد تا مورد 
استفاده مردم و شهر و موجب توسعه 

کاربری های مدنظر باشد و شاهد ضرر و 
زیان مردم و شهر نباشیم

فتحی :
اضافه شدن زمین های شورین و بخشی 
 ، از کوی شهید بهشتی به محدوده شهر

از نظر مالکیت مشخص نیست؛ از این رو 
پاسخ گوی سرانه های مسکن نخواهد بود

کاووسی امید:
عدم مطالعات علمی و سنجش دقیق 

مؤلفه های مختلف مؤثر در برنامه ریزی 
ح جامع شهر  شهری در گزارش های طر

همدان مشهود است

بادامی نجات :
در خصوص کوی گلستان و فردوس هیچ 

یک از مسؤوالن امر روی رفتن به این 
منطقه را ندارند؛ زیرا پیش از اینها تعهد 

آنها حل شود داده شد که مشکالت 
سلماسی:

اجرای جاده گنج نامه مجدد در مرکز 
مطالعات شورای شهر بررسی و 

آن مبنی بر عدم تأیید اجرای  صورتجلسه 
این پروژه پس از ارایه در جلسه صحن 
شورا به استانداری همدان ارسال شد

گردان:
با توجه به تورم موجود، انتظار می رود 

اقدامات اثربخش در راستای توسعه شهر 
آسیب پذیر باشد به ویژه در حوزه اقشار 



فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای
نوبت اول )تاریخ انتشار: 1399/11/18(

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18  

  شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای پروژه های ذیل  بر اساس فهارس بهای سال 1399 را به 
پیمانکارانی که دارای گواهینامه صالحیت بهره برداری از شبکه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نیرو یا گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشــند، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت )ســتاد( واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکات از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/18

هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ   500،000 ریال اســت که میبایســت به حســاب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب 
استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/11/18 لغایت 1399/11/23 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/12/04 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/12/05 سالن جلسات مناقصه گزار.

موضــــــــــــــوعمناقصه
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد
مبلغ برآورد )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار )ریال(

ساعت 
بازگشایی

ع/99/209-3

برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، 
نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی 

منابع تامین آب ، تاسیسات پمپاژ ، انتقال ، 
توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب 

روستایی شهرستان مالیر

209900700100010219.431.193.650971.559.6839

ع/99/263

برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، 
نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی 

منابع تامین آب ، تاسیسات پمپاژ ، انتقال ، 
توزیع و پایدارسازی شبکه های آب شرب 

روستایی شهرستان کبودراهنگ

209900700100010316.570.538.790828.526.9409:30

 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرایند ارجاع کار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6 آییــن نامه تضمین معامالت 
دولتــی بــه شــماره123402/ت50659ه  مــورخ 1394/09/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت 
در پاکــت الک و مهــر شــده حداکثــر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/04 به دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان به نشــانی مندرج در فراخوان 

تحویل و رسید دریافت شود.
 نشــانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شــنبه تا چهارشــنبه 7:45 تا 

14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

نشــده! تمــام  هنــوز 
می کشــه! آدم  هنــوز 
می شــن! بســتری  هنــوز 
.................... هنــوز  کرونا
]کرونا در کمین است[

 1399 1۸ بهمن ماه  شـــنبه 
 ۲0۲1 یه  6 فور     144۲ ۲3 جمادی الثانـــی 
4730 شماره 
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حدیث

همراهی مردم راننده را از انجام منکر بازداشت
 ) هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: فرستاده خدا )پیامبر

بندگان را به معروف دستور داده و از منکر بازمی دارد.
حضرت امام علــــی علیه الســــالم فرموده اند: پایندگی شــــریعت بــــه امر به 

معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی است.
حکایــــت: مرحوم طیاره ای که از علمای اســــالم بود ســــوار براتوبوس راهی 
مســــافرت بود چند کیلومتری که از شــــهر خارج شــــدند راننده موســــیقی 
مبتذلی گذاشــــت، مرحوم طیاره ای جلو رفت و تذکر داد ولی راننده تمکین 
نکــــرد پــــس از دقایقی این عالــــم عامل به راننــــده گفت اگــــر می خواهی با 
این وضع ادامــــه دهی مرا پیاده کن، راننده ترمز کــــرد و آقای طیاره ای پیاده 
شــــد، برخی از مســــافرین به این عمل راننــــده اعتراض کردنــــد و گفتند اگر 
برای ایشــــان اتفاقی بیفتد شــــما باید پاســــخگو باشــــید لذا راننــــده مجبور 
شد بایســــتد و این عالم را ســــوار کرده و از پخش موسیقی مبتذل دست 

برداشت.
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صالح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

هــــر چــــه مجاهــــد ز بنــــد و حبــــس در آیــــد
آیــــد بــــه ســــر  عمــــر فســــاد و ســــتم دگــــر 
آیــــد در  حلقــــه  ز  زمــــان  یزیــــد  چشــــم 
آیــــد ســــفر  از  خلــــق  محبــــوب  رهبــــر 
محمدعلی ابرآویز

امام محمد باقر علیه السالم:

خداوند متعال با هیچ تسبیحی از حمد و ستایش عبادت 
نشده که از تسبیح حضرت فاطمه علیها الّسالم بهتر باشد؛ 

ی اهّلل علیه و اله آن 
ّ
زیرا اگر چیزی بهتر از آن بود، رسول خدا صل

را به حضرت فاطمه علیها الّسالم عطا می کرد.
الکافی، جلد، 3 صفحه 343

عکس روزایستگاه آسمان

آیین پایانی بیست و پنجمین جایزه ادبی استان همدان
شهید انقالب؛ جمشید شرف خانی

هگمتانه، گروه فرهنگی: شــــهید جمشــــید 
شرفخانی دهم تیرماه سال 1341 به هنگامه 
اذان صبح و در خانواده ای مذهبی به عنوان 
دومین فرزنــــد از خانــــواده 10 نفره در شــــهر 
صالح آباد از توابع اســــتان همــــدان دیده به 

جهان گشود.
تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه اعتماد 
تا کالس ســــوم ادامه داد تا اینکــــه به دلیل 
مهاجــــرت از صالح آبــــاد مقطــــع ابتدایی را در 
همــــدان به پایان بــــرد و پــــس از آن علیرغم 
میــــل باطنــــی و عالقه وافــــری که بــــه ادامه 
تحصیل داشــــت، با هــــدف کمک بــــه امرار 
معاش خانواده از تحصیل بازماند و به حرفه 

قالی بافی روی آورد.
با گذشت مدتی کم از اشتغال در این حرفه، 
به اســــتاد کار ماهری تبدیل شد و شاگردان 
زیــــادی در این زمینه آمــــوزش داد و با کمک 
بــــرادر کوچک تــــر کــــه ســــن و ســــال زیادی 
نداشــــتند، در کسب و کار و امرار معاش پدر 

را یاری می کردند.
ماه  چند  جمشــــید  انقالبــــی  فعالیت هــــای 
قبل از شــــهادتش در قالب شرکت مداوم 
آخونــــد مالعلی  آیت اهلل  در مســــجد و منبر 
اعالمیه های  پخــــش  و  همدانــــی  معصومی 
امام خمینی )ره( شــــکل گرفــــت که همین 
موضوع باعث می شــــد تا پاسی از شب را در 
بیرون از منزل گذرانــــده و دیر وقت به خانه 
مراجعت کند تا اینکه یک شــــب سراسیمه 
وارد منزل می شــــود و به مــــادرش می گوید: 
آیت ا... آخوند مالعلی  فردا قرار اســــت پیکر 
معصومی همدانی تشــــییع شود و ما باید در 

تشییع جنازه شرکت کنیم.
بــــه اقتضــــای آن زمــــان، تشــــییع جنــــازه به 
صبــــح روز بعد موکول می گردد و جمشــــید 
شــــرفخانی صبــــح روز 4 مــــرداد 1357 بــــرای 
در  جنــــازه  تشــــییع  مراســــم  در  شــــرکت 
حالــــی کــــه جامه ســــبزی بــــه تن پوشــــیده 
و پارچــــه ای مشــــکی را بــــه کمر می بنــــدد با 
روحیه ظلم ســــتیزی و شــــجاعتی که داشت 
از امامــــزاده عبــــداهلل)ع( به ســــمت میدان 
امــــام)ره( در صف اول تشــــییع قــــرار گرفته 
و با در دســــت داشــــتن پرچم و ســــر دادن 
شعارهای انقالبی و با آتش کشیدن محافل 

فســــاد به همــــراه انقالبیون به ســــمت باغ 
بهشت حرکت می کنند.

وی علیرغــــم ممانعــــت اطرافیــــان از ادامــــه 
حضــــور در این تظاهرات، با روحیه اســــتکبار 
ســــتیزی که از کودکــــی با وی همــــراه بود به 
مســــیرش ادامــــه می دهد تــــا اینکه بــــه باغ 
بهشــــت می رســــند و مقابل درِ باغ بهشت 
نیروهای ساواک مردم را به گلوله می بندند و 
از آنجایی که جمشــــید در ردیف اول تشییع 
پیکــــر آیــــت اهلل آخوند بــــود، مــــورد اصابت 
هفت گلوله از ناحیه کمر قــــرار می گیرد و به 
بیمارستان کنونی امام خمینی )ره( )پهلوی 

سابق( منتقل می شود.
پــــس از اطالع، خانــــواده بــــر بالینش حاضر 
می شــــوند، آقــــای فیروزفــــر رئیــــس وقــــت 
صالح آبادی  اصالتی  نیز  وی  که  بیمارســــتان 
داشــــته اذعان می دارد به دلیل حساسیت 
 به 

ً
محل اصابــــت گلولــــه باید بیمار ســــریعا

تهران منتقل گردد.
حــــدود ســــاعت 17:30 عصــــر روز چهــــارم 
که پدر و مادر  1357 در حالی  مرداد ســــال 
ســــرهنگ  بودنــــد،  کنــــارش  در  جمشــــید 
کازرونــــی رئیس ســــاواک اســــتان همدان 
بــــه همراه دو تــــن از مأموران بر ســــر تخت 
جمشــــید رفته و پس از بیــــرون کردن پدر 
بــــی  رحمی تمام اقدام  با  اتاق،  از  و مادرش 
جمشید  خون  سرم  و  خوراکی  سرم  قطع  به 
کــــرده تا جان به جان آفرین تســــلیم نماید 
شــــربت  جوانــــی  عنفــــوان  در  اینگونــــه  و 
شهادت را ســــر کشــــید و به عنوان اولین 

 57 شهید انقالب استان همدان در سال 
شد. شناخته 

و  جمشــــید  فعالیت هــــای  از  کــــه  ســــاواک 
انقالبیون بیمناک شــــده بود، اجازه تشییع 
جنــــازه آشــــکار و برگــــزاری مراســــم ختم آن 
پــــدر  حتــــی  و  نمی دهــــد  را  بزرگــــوار  شــــهید 
مظلومــــش را وادار می کند پــــول گلوله های 

پیکر فرزندش را نیز پرداخت کند.
ایــــن شــــهید واالمقام بــــا مظلومیــــت تمام 
ســــاعت 6 بامداد روز 5 مرداد ســــال 1357 
در باغ بهشــــت همــــدان تشــــییع و به خاک 
ســــپرده می شــــود. از آن زمان بــــه بعد منزل 
شهید تحت نظر ســــاواک قرار گرفته و رفت 
 به کنترل ســــاواک در 

ً
و آمــــد به منزل تمامــــا

می آید، ضمــــن اینکه محدودیت های زیادی 
را نیز برای این خانواده و به ویژه پدر شــــهید 
به وجود می آورنــــد؛ تا اینکه بــــا ورود تاریخی 
معمــــار کبیــــر انقالب اســــالمی ایــــران امام 
خمینــــی)ره( در 12 بهمــــن 1357 از کنتــــرل 

ساواک خارج می شود.
شــــهید »جمشــــید شــــرفخانی« میان اهالی 
محله و دوســــتان و آشــــنایان به مردم داری، 
خوشــــرویی، شــــجاعت و مبــــارزه بــــا ظلم و 
ســــتیز شــــهره بود و هیچگاه در دوران عمر 
کوتاه و بــــا برکت خویــــش در مقابله با ظلم 
و اســــتکبار کوتاه نیامــــد. در عاقبت همین 
روحیه اســــتکبار ستیزی وی را به مقام واالی 

شهادت نائل گردانید.
روح پر فتوحش شاد و یادش گرامی باد

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران

آن مرد با باران می آید

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: 
رمــــان »آن مــــرد بــــا بــــاران 
می آید« اثر وجیهه سامانی 
در سال 1391 در جشنوارٔه 
حــــوزٔه  انقــــالب  داســــتان 
توســــط  و  برگزیده  هنــــری 
مهــــر  ســــورٔه  انتشــــارات 

منتشــــر شــــد. چاپ های بعدی این کتاب توســــط 
انتشارات کتابســــتان معرفت صورت گرفته است. 
این کتاب در سال 1397 در جشنواره شهید اندرزگو 

)روایت انقالب( نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
موضــــوع کتــــاب بــــه داســــتان زندگــــی ُپرماجــــرای 
کــــوران نهضت  از طبقــــٔه متوســــط در  خانــــواده ای 
اســــالمی مردم ایــــران در مقطع هفدهم شــــهریور تا 

بیست و ششم دی ماه 1357 اختصاص دارد.
شخصیت پردازی قوی، قلم روان، توجه به روحیات 
و  رمــــان  شــــخصیت های  رفتــــاری  خصوصیــــات  و 
مســــتند بودن حــــوادث، توّجه به موضــــوع انقالب 
گروه ســــّنی نوجوان، ازجمله   برای 

ً
اسالمی خصوصا

عوامل جّذابیت این کتاب است.
رمــــان »آن مرد با باران می آیــــد « از جمله کتاب هایی 
اســــت که مــــورد مطالعــــه و عنایــــت رهبــــر معظم 
انقالب، که همواره بر خلق و انتشــــار آثار ارزشمند در 
گوناگون معارف دینی، انقالب اسالمی و  حوزه های 

دفاع مقّدس و... تأکید داشته اند، قرار گرفته است.
قسمتی از کتاب:

فریاد جمعیت بلندتر از قبل در تمام صحن خیابان 
می پیچد: "شاه فراری شده، سوار گاری شده"

کــــه در  بــــه طرفــــم برمی گــــردد و در حالــــی  ســــعید 
بــــرق شــــادی می درخشــــد، چیزهایی  چشــــمانش 

می گوید.
صدایــــش در میان همهمه جمعیت گم می شــــود. 
پراکنــــده  را  حرف هایــــش  از  کلمــــه ای  چنــــد  فقــــط 

... زندان... آزادی..." می شنوم: "بهروز
بوی بــــاران می آیــــد. صورتــــم را که به طرف آســــمان 
می گیرم، چند کبوتر از وســــط کاج های وسط میدان 

پر می کشند و در دل آسمان ابری باال می روند.
چشــــمانم را می بندم. یک قطره باران می چکد روی 

پیشانی ام، یکی هم روی گونه ام.
چشــــمانم را که باز می کنم، از پشت پرده تار و لغزان 
اشــــک، می بینم که به جای مجســــمه شــــاه وســــط 
میــــدان، که حاال تکــــه تکه روی زمیــــن افتاده، پرچم 

سبز اهلل اکبری باال رفته است...

میز مطالعه

عاشقانه ای با خدا
سهیال رضایی

آنچه در آسمان و زمین است، خدا را به پاکی می ستایند 
و اوست ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمان ها و زمین 
از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیزی 
تواناست. اوســــت اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر 
چیزی داناست. اوست آن کس که آسمان ها و زمین 
را در شش هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیال یافت. 
آنچه در زمیــــن درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن باال 
رود، همه را می داند و هرکجا باشــــید، او با شماست و 
خدا به هرچــــه می کنید، بیناســــت. فرمانروایی مطلق 
آســــمان ها و زمین از آن اوست و جمله کارها به سوی 
خدا بازگردانیده می شــــود. شــــب را در روز درمی آورد و 
روز را نیز در شب درمی آورد و او به راز دل ها داناست.« 

)سوره حدید، آیه 1 تا 6(
ای آن که به حســــن اســــمائت بی بدیع می  آیی؛ چنان 
کــــه اول هر آخری و آخر هر اولــــی، عیانی نهانی و نهانی 
عیــــان. تنها از کف باکفایت تو برمی آید که از مرده زنده 

بیرون آری و از دل شب روز را پدیدار سازی.

کریما! نــــه قوتی که ره توشــــه داریــــم، نه قوتی که ســــر 
برخاســــتن گیریم و مجال برآمدنی طلبیم. کیمیاگری 
کار توست و افســــون اعجازت از دل مرده زنده بیرون 
مــــی آورد. منقلب گردانیدن قلب هــــا و دیده ها فقط از 

کف باکفایت تو برمی آید.
غفورا!  از ســــر کرم بر خوان رحمــــت رحمانی ات جان ما 
بی نصیبان را مجالی بخش و غبارآلودگی دل های ما را 
به نسیم برخاسته از دریای کرمت بگردان و شایسته 
پرتویی از آفتاب معرفتی گردان تا رســــیدن به قرب تو 

را ممکن سازد.
رحیمــــا! ای کــــه توانایی به هــــر آنچه که خواهــــی! چراغ 
جان ما را بــــه روغن صدق و فتیله اخــــالص مدد فرما 
تا روشــــنی فــــرا راه خود داریم کــــه تاریکــــی خوفناک و 
هــــراس آور اســــت. عنایتی فرمــــا و این پــــرده زمخت 
غفلــــت را از دیــــدگان پرحســــرت مــــا برگیر تــــا در بند 
پندارهــــای موهوم خود گرفتار نگردیم و به چاه غفلت 
فرو نیفتیم. بی نور آفتــــاب معرفت روی برتافتنمان از 
کهنگی و خرافه پرستی ناممکن است و بی بصیرت ره 

به بیراهگی بردنمان سهل و ممکن.
رئوفا! مگر نه هرکجا باشیم، با ما تویی؟! مگر نه هرآنچه 
که در صحرای دل ما فرو رود و برآید، تو را بر آن استیالی 

کامل است؟! بیا و رفیقی کن و ما را رهایی بخش.
بارالها! در زمانه ای روزگار سپری می داریم که از بیم جان 
چنان چنگ به حبــــل نان زده ایم کــــه فرصت و مجالی 
برای فارغ بالی مان نمانده اســــت. نه مجال گســــتردن 
ســــجاده زهدی می  ماند که لب به مناجات گشاییم، نه 

آن شایستگی و سعادتی که به راستی در تو آویزیم.
کریما! گــــوش جان ما را گیر و کشــــاکش می کشــــان 
به آنجا که خاطرخواه توســــت؛ به شــــکوه و شوکت و 
جاللت بی کســــی مان را کس باش، یاری رســــان آی و 
. مهر  از ایــــن وادی وانفســــا خالصی مان را ممکــــن دار
بی پایانت را در ویران ســــرای دل مجال سکنی گزیدن 

. ده و محبتت را نقش لوح سینه دار
منعما! لحظه ای مــــا را به خود وامگذار و یاریمان ده که 
در کشاکش ســــختی های روزگار با توکل به حضرتت 

هماره نام و یاد تو در دل و جانمان مأوا گیرد. آمین

»ســـیا« چه موضوعی را پیش بینی نکرده بود؟
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: 16 بهمن ســــال 1357 
شمســــی، رئیس »ســــیا« اعتــــراف کرد کــــه در ایران 
که  نمی کردیــــم  خورده اند:»پیش بینــــی  شکســــت 
یک پیرمرد 78 ســــاله که 14 ســــال هم در کشورش 
حضــــور نداشــــته، بتوانــــد ایــــن حجــــم از نیروهــــای 

منســــجم را تشکیل دهد«. در ایران چه خبر بود؟!
در ایران امــــام)ره( با نشــــانه گیری دقیق، طاغوت را 
هدف گرفتــــه بود و همه نیروهــــا را متحد کرده بود. 
به واســــطه این اتحاد، دولت هم تشکیل شده بود؛ 
دولــــت موقــــت. »مهدی بازرگان« توســــط شــــورای 
انتخاب  موقت  دولت  نخســــت وزیری  برای   انقالب 
شــــده بــــود و روز 16 بهمن معارفه شــــد و این ضربه 
بزرگی بود برای نظام ســــلطنت و خبر بزرگی بود برای 

انقالب.
علــــوی  مدرســــه  آمفی تئاتــــر  ســــالن  در  وز  ر آن 
آمده  خارجــــی  و  داخلــــی  رســــانه های  خبرنــــگاران 
بودنــــد تــــا معلــــوم شــــود مــــردم کــــدام دولت را 
دولتی  و  بختیار  امــــام)ره(،  همان جا  دارند.  قبول 
کــــه ادعــــا داشــــت قانونی اســــت، خلع ســــالح  را 
یم   ژ ر یک   پهلــــوی   ســــلطنتی   یم   ژ »ر فرمود:  و  کــــرد 
نبوده   قانونــــی   و  اســــت   بوده   نیزه   ســــر  متکی  بــــر 
را غیرقانونی  می دانیم   اســــت ... چون  ما مجلــــس  
اوضاع   و  می دانیــــم   غیرقانونــــی   هــــم   را  دولــــت   و 
خاتمه   کــــه   این   برای   می بینیم ،  آشــــفته   را  کشــــور 
معرفی   را  دولتی   یک   ما   ... وضع   کشــــور به   بدهیم  
می کنیــــم   معرفــــی   را  رئیس دولتــــی   می کنیــــم ، 
این   بــــه   هم   که   بدهــــد  تشــــکیل   دولتــــی    

ً
موقتــــا

مســــئله    یک   هــــم   و  بدهــــد،  خاتمــــه   آشــــفتگی ها 

انتخابات  اســــت ،  مؤسســــان   مجلس   که   مهمــــی  
 مجلــــس  مؤسســــان  را درســــت  کنــــد و مقدمات  
آن  را درســــت  کند و مجلس  مؤسســــان  تأسیس  
درســــت   هــــم   انتخابــــات   همین  طــــور  و  بشــــود. 
بکنند  انتخــــاب   را  دائمــــی   دولت   آن ها  و  بشــــود 
بــــا   . . بگــــذارد. نــــدم   رفرا را  اســــالمی   جمهــــوری   و 
احتیاج   دیگر  کــــه   اســــت   اعتقادم  این   من   این  که  
جمهوری   بــــه   ر  مکر مــــردم   و  نیســــت   رفراندم   بــــه  
بهانه ها  این  که   برای   لکن   داده اند،  اســــالمی  رأی  
آزادانه   تمام  بشــــود و شمارش  آرا بشــــود، ما باید 
یــــک  چنیــــن کاری  بکنیم  تا مــــردم  بدانند، تا همه   
به   می دهند  که  مــــردم   آزاد  رأی   کــــه   بدانند  عالــــم  

می دهند«. یمی   ژ ر چــــه   به   و  می دهند  که  

، حمام خون، کودتا! � بختیار
کــــه  مــــردم«  اراده  و  »رأی  منطــــق  مقابــــل  در 
 » بختیار »شــــاپور  منطــــق  کردند  مطــــرح  امام)ره( 
آیت اهلل  با  مذاکــــره  »درهای  بود:  گفتــــه  بود؟  چه 
جمهــــوری  اســــت.  بــــاز  همچنــــان  خمینــــی)ره( 
اجازه  و  اســــت...  مجهــــول  مــــن  بــــرای  می  اســــال
بعــــد  و  نمی دهــــم«!  را  موقــــت  دولــــت  تشــــکیل 
را می خواســــت  چــــه بگویــــد خوب اســــت؟ مردم 
وی  یکاتی از ر بترســــاند و گفت: »اگر به علــــت تحر
دیگری  دلیل  هــــر  یا  و  ندانم کاری  یــــا  خودخواهی 
بــــه راه بیفتــــد،  خــــدای ناخواســــته حمــــام خــــون 

دارد.« وجود  کودتا  وقوع  امکان 
بختیــــار در حالــــی ایــــن حرف هــــا را می زد کــــه مردم 
از شهرنشــــین تهرانی تا مرزنشــــین عشــــایر  ایــــران 

هزارهزار جمــــع می شــــدند و نامه و پیــــام و نماینده 
می فرســــتادند نــــزد امــــام)ره( و بیعــــت می کردند با 
اســــالم و بزرگمــــرد اســــالم. دولــــت بختیــــار هم که 
اسمش هنوز دولت ســــلطنتی بود، تاب نداشت و 
کار نمی رفتند به دستور امام)ره(.  کارمندانش ســــر 
آن هــــا بــــرای اعتصــــاب و رؤســــا و مدیرانــــش هــــم 
اســــتعفاء  و  امام)ره(  پیش  می رفتند  دسته دســــته 

می دادند.

� ! حمایت مالیم از بختیار
آن روز دیگــــر خارجی هــــا هــــم فهمیــــده بودنــــد در 
ایــــران چه خبر اســــت و روزنامه »آسوشــــیتد پرس« 
در گزارشــــی از سســــت  شــــدن حمایت دولت های 
خارجــــی از دولت بختیار خبر داد و نوشــــت: »بخت 
و اقبال بختیــــار برای بقای نخســــت وزیری و تالش 
بــــرای ابقــــای ســــلطنت، روز بــــه روز کمتر می شــــود 
و ســــخنگوی وزارت خارجــــه آمریــــکا فقــــط از بختیار 

است.« کرده  مالیم  حمایتی 
همچنین در 16 بهمن اتفاقات دیگری هم افتاد؛ 22 
نماینده مجلس شــــورای ملی استعفاء دادند و خبر 
آمد که چند وزارتخانه از جمله وزارت دادگســــتری و 
وزارت اقتصاد توســــط نیروهای ارتش اشغال شده 
اســــت. در این روز در برخی شــــهرها همچنان مردم 
آمد که به ســــوی  با ارتش درگیــــر بودند و خبرهایی 
مردم تیراندازی شــــده است. از سوی دیگر در برخی 
شــــهرها مردم با گل به اســــتقبال ارتشــــی ها رفتند. 
نهضت مردم ایران در ســــخت ترین و حساس ترین 

روزهایش بود و ادامه داشت.

سخن انقالب، سخن حق
جوان های عزیزی که امام را ندیدند، دوران دفاع هشــــت ســــاله را ندیدند، 
»باکری« ها را ندیدند، شــــخصیت های فداکار آن روز را که شــــهید شــــدند، 
ندیدند، اما با همان قدرت، با همان استقامت و با همان بصیرتی در صحنه 
حاضر می شوند که آن روز جوان تبریزی در بیست و نهم بهمن وارد میدان 
شد و در طول دوران جنگ تحمیلِی هشت ساله، در جبهه های مختلف از 

خود دالوری و فداکاری نشان داد. امروز جوان های ما همین جورند.
این معنایش چیست؟ چرا؟ قضیه چیســــت؟ قضیه را در حقانیت این 
سخن باید جستجو کرد: »سخن انقالب، سخن حق«. این، خاصیت حق 
است. »مثال کلمة طّیبة کشــــجرة طّیبه«؛ این یک درخت پاکیزه و سالم و 
خوش نهادی است که در زمین سالم رشد می کند. »اصلها ثابت و فرعها 
فی الّسماء«؛ ریشه اش محکم است، شــــاخ و برگش هم رفته باال. »تؤتی 
 حین باذن رّبها«؛ )ابراهیم: 24 و 25( میوه ی او هم همیشــــگی 

ّ
اکلهــــا کل

است و در هر فصلی میوه ی خود را می دهد. یعنی یک بار مصرف نیست، 
مثل خیلی از این حرکاتی که در دنیا انجام می گیرد؛ به اسم انقالب یا کودتا 
یا غیــــر ذلک حکومتها را تغییر می دهند، اما یک بار مصرفند؛ بعد در یک 
دوره ی کوتاهی، قضیه به شکل قبل از آن حرکت و نهضت یا گاهی بدتر 

برمی گردد. کلمه  حق اینجور نیست؛ کلمه  حق ماندگار است.
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