
شهرداری همدان در نظر دارد برابر مجوزهای شــماره 95/42/343/41282 و 95/42/343/52069 مورخ 1399/5/23 استانداری 
همدان امور خدماتی و پشــتیبانی خود در معاونت ها، مناطق و سازمان های وابســته را از طریق آگهی مناقصه عمومی به مدت 
یکســال )با تعداد 516 نفر به میزان 2.414.880 نفر ســاعت( به شــرکت های بخش خصوصی یا تعاونی خدماتی دارای گواهی 

صالحیت معتبر واگذار نماید.

شرایط مناقصه:
 1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000 ریال می باشــد که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی 

به حساب 100785561712 نزد بانک شهر شعبه شریعتی همدان خواهد بود. 
 2- متقاضیان از تاریخ انتشــار آگهــی 1399/06/11 تــا آخر وقت اداری مــورخ 1399/06/23 فرصــت دارند جهت 
دریافت اســناد مناقصه و اطالعات بیشــتر به مدیریت توسعه بهره وری و سرمایه انسانی شهـــرداری همـــدان به آدرس: 
همـدان، میـدان آرامگاه بوعلی سینا، طبقـه اول مـراجعه و یا با شماره تلفن 3- 38264701-081 تماس حاصل فرمایند. 

 3- مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء و انعقاد قرارداد یکسال می باشد.
 4- متقاضیان می بایست پیشــنهادات و اســناد خود را بدون خط خوردگی و ابهام در پاکت های )الف( »تضمین شرکت در 
مناقصه« )ب( »اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شــرکت ، تاییدیه های صالحیت معتبر در سال 1399 از اداره 
کل تعاون ، کار و امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی، پشــتیبانی و حفاظت فیزیکی، رزومه اســناد و مدارک شرکت 
در مناقصه، صورت مالی حسابرسی شــده منتهی به سال 1397، سوابق قراردادهای مشــابه اجرا شده در پنج سال اخیر، 
گواهی حسن ســوابق در ضمانتنامه از کارفرمایان قبلی« و )ج( »پیشــنهاد قیمت ها« قرار داده و به صورت الک و مهر شده 
حداکثر تا پایان ســاعت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1399/6/23 تحویل دبیرخانه شــهرداری همدان بــه آدرس: میدان 
آرامگاه بوعلی، شهرداری همدان نمایند. به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 5- ســپرده نفر اول و دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول، نزد شــهرداری نگهداری و الباقی سپرده ها بعد از 10 روز از 

تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عودت خواهد شد. 
 6- در صورتی که نفر اول ظرف مدت 7 روز از عقد قرارداد خودداری نماید، ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با 

نفر دوم نیز به همین نحو، رفتار خواهد شد. 
 7- شهرداری همدان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 8- زمان بازگشــایی پاکات رأس ســاعت 17 روز دوشــنبه مورخ 1399/6/24 در محل شــهرداری همدان می باشــد و 
شرکت کنندگان مجاز به حضور در جلسه می باشند. 

 9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه می باشد.                                                                                                                             

 w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

آگهی مناقصه عمومی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی

م. الف  838 شهرداری همدان

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشــروحه ذیل را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مدارکي که غیر از 

سامانه مذکور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اوليه 

)ريال(
مبلغ تضمين فرآيند
ارجاع كار )ريال(

مهلت دريافت اسناد
از سامانه ستاد

مهلت بارگذاري اسناد
در سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي پاكت هاتاريخ جلسه توجيهي

تأمین سرویس ایاب وذهاب 
کارکنان انبارهاي نفت 

منطقه و مرکز سوختگیري 
هواپیمایي همدان

14/426/305/202721/315/260

از تاریخ 
 99/06/11

لغایت 
99/06/18

تا ساعت 14 روز  
شنبه 
مورخ 

99/06/29

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/06/26  
در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
یکشنبه

مورخ 99/06/30

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح 
اینکه ضمانت نامه پست بانک قابل پذیرش نمي باشد( و یا واریز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126  به 

مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . )اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و حدأقل تا تاریخ 99/09/29(
توضیح اینکه تهیه و تحویل فیزیکي پاکت )الف( در آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها به آدرس: همدان ، آرامگاه بوعلي ســینا ، جنب شرکت مخابرات استان، شرکت پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( الزامي است. 

مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31  مي باشد.

مدارك و مستندات مورد نياز: 
 بارگذاري گواهي تأیید صالحیت معتبر از مراجع ذیصالح در زمینه حمل و نقل 

 بارگذاري گواهي تأیید صالحیت ایمني معتبر صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 بارگذاري گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي صادره از سازمان امور مالیاتي و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي قراردادهاي قبلي

  بارگذاري  تصویر کارت ملي و شناســنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شــرکت، تصویر صفحات اساســنامه شرکت، آگهي تأسیس شرکت به همراه 
آخرین تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

 بارگذاري کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي
 بارگذاري تصاویر قراردادهاي انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شده( از کارفرمایان قبلي در خصوص کیفیت پیمان ها )حدأقل 
3 مــورد( »توضیــح اینکه جهت بارگــذاري تصویر قراردادها صرفاً صفحه اول قــرارداد،  صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحــه امضا طرفین قرارداد 

کافیست )اصل یا برابر اصل شده بصورت رنگي(«
)مضافاً اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از سایر ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتیجه آن در ارزیابي مناقصه استفاده نماید. همچنین در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با کارفرما الزامي مي باشد(. 
 بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه 

رسمي( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند.  
 تأمین اعتبار گواهینامه هاي مورد اشــاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاري مناقصه و اجراي کار، الزم و بر عهده شــرکت کننده 

در مناقصه مي باشد.
 در صورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمي( از سوي شرکت کنندگان الزامي خواهد 

بود.   
 ضمناً بازگشایي پاکت ها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.

تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  )داخلي 189 – 126 ( -  شماره فاکس 08138275010                                 

اول

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/06/11  

تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/06/15

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 16.640.000.000 )شانزده میلیارد و ششصدوچهل میلیون( ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 832.000.000 )هشتصدوسی ودو میلیون( ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.
 متقاضیان شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از ســاعت 15 مورخه 1399/06/10 مهلت دارند نســبت به 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 1399/06/31 از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت دورنویس: 081-38256207  تلفن: 38260571-4 ، 38261075-8 

موضوع مناقصه: گازرسانی به صنایع شهرستان همدان فاز یک

آگهی ارزيابی كيفی  مناقصه شماره 13-99 يک مرحله ای
شركت ملی گاز ايران

شركت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.2849(
)نوبت اول(

تاریخ انتشار: 99/06/11   
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رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

تدوین سند راهبردی آموزش شهروندی 
در مرکز پژوهش های شورا

3  
حه 

صف مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان خبر داد:

اجرای 49 پروژه
خّیری و مشارکتی در همدان

۲   
حه

صف ح کرد: نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان مطر
ابراز رضایت از عملکرد 

سازمان فرهنگی شهرداری

صفحه   4

ویژه محرم 99 منتشر شد

ویژگی ها و قابلیت های
منحصر به فرد شهر همدان

سید مسعود عسگریان  �

در بعــــد اقتصــــادی؛ در همدان حــــوزه  اولویت دار 
برای کســــب درآمد در شــــهرداری حوزه ســــاخت 

و ســــاز اســــت و با درآمد حاصل شــــده برای شهر 
امکانات و تســــهیالت ساخته می شود. ما 

متأســــفانه در حوزه اقتصاد شــــهری 
به غیر از بحث ســــاخت و ساز دیگر 

اولویــــت قابــــل توجهــــی نداریــــم. 
درست است در حوزه گردشگری 

هم می توانیم  ...

فعالیت حضوری مدرسه ها

مشروط به وضعیت زرد یا سفید
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان: اگر وضعیت استان زرد باشد به صورت زوج و فرد و تقسیم دانش آموزان، دروس را ارائه خواهیم کرد

صفحه   ۲

واگذاری احداث سایت موزه میدان امام)ره( به منطقه یک شهرداری
صفحه   ۲

   سه شنبه   11 شهریور 1399  سال بیست و دوم  ضمیمه رایگان شماره 4602

ویژه محرم

  مقام معظم رهبری 
  آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی ، نماینده ولی فقیه در استان همدان

  سید سعید شاهرخی ، استاندار همدان
  عباس صوفی ، شهردار همدان

  مهدی دهقان نیری ، مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان
  حجت االسالم یاسر مظاهری ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان

  حسین شریفی، انجمن یادآوران عاشورا
،  هیأت بنه بازار   جواد خاکباز

، هیأت حسینیه مکتب زینب   محمد زوار
  اسمعیل شیرمحمدی  ، هیأت خادم الحسین)ع(

  محمد شابندلو، هیأت قمر بنی هاشم )ع(
  مهدی توکلی ، واعظ

  قدردانی سپاه ناحیه همدان از حضور عاشقانه همدانی ها در سوگواری ساالر شهیدان
  توکل دارایی ، نویسنده

  مهرداد حمزه ، مدیر عامل خانه مطبوعات

ثار ، گفتار و اخباری از : آ

حسرت چای هیأت 



سه شـــنبه   11 شـــهريور 1399  شماره 4602

۲
غ منجمد ازسرگیری توزیع مر

غ هیچ تأثیری در افزایش قیمت آن ندارد و با واحدهای گران فروش برخورد می شود نشان تجاری مر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان گفت: از روزهای گذشته توزیع مرغ 
منجمد برای تنظیم قیمت در بازار و تأمین نیاز خانوار در همدان آغاز شده و این روند تا اطالع ثانوی 

ادامه دارد.
به گزارش هگمتانه، جواد عاشوری اظهار کرد: قیمت مصوب مرغ گرم در بازار همدان15 هزار و 750 

تومان است و مرغ منجمد نیز با نرخ کیلویی 13 هزار و 800 تومان به فروش می رسد.

وی با بیــــان اینکه در مجموع روزانه 70 تن مــــرغ گرم و منجمد در بازار همدان توزیع می شــــود، 
تصریــــح کرد: مرغ منجمد عالوه بر فروشــــگاه ها، به صورت ســــیار در میادین مختلف شــــهر به 

می رسد. فروش 
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با تأکید بر اینکه عرضه مرغ منجمد برای تعدیل بازار و جلوگیری 
از کمبود مرغ در روزهایی مانند تاســــوعا و عاشورا انجام شده است، بیان کرد: مرغ گرم نیز به مقدار 

روزانه 50 تن در بازار عرضه می شود تا هیچ کمبودی در بازار نداشته باشیم.

عاشــــوری با بیــــان اینکه حداکثر قیمت مرغ گــــرم در بازار همدان 15 هزار و 750 تومان اســــت، 
گفت: نشــــان تجاری مرغ هیچ تأثیــــری در افزایش قیمت آن ندارد و بــــا واحدهای گران فروش 

می شود. برخورد 
به نقل از تسنیم، وی با اشاره به اینکه مردم هرگونه گران فروشی و تخلف از سوی مرغ فروشان را به 
ســــامانه 124 گزارش دهند، تصریح کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ نیز با توجه به اندازه و وزن آن بین 

18 تا 23 هزار تومان است.

استان

وضعیت زرد 
استان همدان

هیچ یک از شهرستان های همدان 
سفید نیست

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معاون بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: در حال 
حاضر وضعیت هیچ یک از شهرســــتان های استان 

همدان از نظر شیوع کرونا سفید نیست.
به گزارش هگمتانــــه، منوچهر کرمی اظهــــار کرد: در 
مجموع وضعیت استان همدان از نظر شیوع کرونا 
زرد اســــت و هرگونه عادی انگاری شــــرایط می تواند 

روزهای سختی را برایمان رقم بزند.
وی بــــا بیان اینکه آمار ابتال به کرونا در همدان ســــیر 
نزولی داشته و به ثبات رسیده است، تصریح کرد: با 
این حال هنوز مشکالت بســــیار زیادی گریبان گیر 

ماست و نباید بگوییم کرونا تمام شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
بــــا تأکید بر اینکــــه هرگونه مســــافرت، ایجاد تجمع، 
دورهمی و بی توجهی به شــــیوه نامه های بهداشتی 
نقــــش قابــــل توجهــــی در افزایش مــــوارد مبتالیان 
دارد، گفــــت: افرادی کــــه در روزهای گذشــــته بدون 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی راهی سفر شدند 
بدون شــــک تا دوهفته آینده نتایج منفی آن نمایان 

می شود.
کرمی با بیان اینکه شــــیوه نامه هــــای ویژه و خاصی 
هم بــــرای مدارس و ســــال تحصیلی جدیــــد تعریف 
شده است، افزود: نحوه بازگشایی مدارس و حضور 
دانش آموزان در مدرســــه ها وابســــته به شــــرایط هر 

منطقه است.
وی با اشــــاره به اینکــــه در ماه گذشــــته اوج بیماران 
بســــتری و موارد مثبت کرونا در اســــتان را داشتیم، 
گفت: خوشبختانه در هفته گذشته شرایط مناسبی 
را تجربه کردیم که همگی حاصل رعایت توصیه های 
بهداشتی و توجه به فاصله گذاری اجتماعی از سوی 

مردم است.
کرمی بــــا تأکید بر اینکــــه هنوز هیچ دارو و واکســــن 
مؤثری بــــرای بیماری کرونا ســــاخته نشــــده، تصریح 
کرد: بنابرایــــن در شــــرایط کنونــــی مطمئن ترین راه 
پیشــــگیری از ابتــــال بــــه کرونــــا ویروس بــــا عمل به 
گذاری  فاصلــــه  رعایــــت  و  بهداشــــتی  توصیه هــــای 

اجتماعی است.
وی بیــــان کرد: امســــال هر میزان واکســــن آنفلوانزا 
که به دســــتمان برســــد در بخش خصوصــــی توزیع 
می شــــود و مــــردم می توانند برای دریافت واکســــن 

اقدام کنند.
 باید 

ً
کید بــــر اینکه گروه های پرخطــــر حتما وی با تأ

ایــــن واکســــن را بزنند، تصریــــح کرد: ســــالمندان، 
، بیماران دیابتــــی، مبتالیان به نقص  مادران بــــاردار
پیونــــدی،  بیمــــاران  و  زمینــــه ای  بیمــــاران  ایمنــــی، 
بیمارانی که ســــابقه جراحی قلب و ابتال به ســــرطان 
دارنــــد جزء گروه های پرخطری هســــتند کــــه نیاز به 

واکسن دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکه از زمانی که واکســــن در اختیار اســــتان 
قرار بگیــــرد افــــراد می توانند برای دریافت واکســــن 
مراجعه کنند، اظهــــار کرد: زمان طالیــــی برای تزریق 

واکسن آنفلوانزا در ماه های شهریور و مهر است.

هفته رگباری در همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس مرکز 
پیش بینــــی اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان 
گفت: تا پایان هفته شــــاهد بارش  بــــاران به صورت 

رگباری خواهیم بود.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شکیب با 
بیان اینکه طبــــق پیش بینی های فصلی بارش های 
مؤثر در همدان از آبان ماه آغاز می شــــود اظهار کرد: 
پاییز امسال با بارش های دیرهنگام مواجه هستیم 
که کاهش بارش ها از ســــطح اســــتاندارد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته را ایجاد می کند.
وی با اشــــاره به اینکه در حال حاضر آسمان استان 
صاف تا قســــمتی ابری و در برخی از ســــاعات همراه 
بــــا افزایش ابر و وزش شــــدید باد اســــت افــــزود: در 
هفته جاری تغییرات محسوســــی در دمای اســــتان 

نخواهیم داشت.
کارشــــناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســــی 
اســــتان همدان با تأکید بر اینکــــه دمای هوا تا پایان 
هفته دو درجه ســــانتیگراد افزایش می یابد تصریح 
کرد: از اواســــط هفته تا پایان هفته نیز شاهد بارش  

باران به صورت رگباری خواهیم بود.

خبــــــــــــر

وه خبــــر همــــدان: با دســــتور شــــهردار  هگمتانــــه، گــــر
همدان و مصوبه شــــورای اسالمی شهر احداث سایت 
مــــوزه میدان امام)ره( به شــــهرداری منطقه یک واگذار 

. شد
اینکه  بیــــان  با  همدان  شــــهردار  هگمتانه،  گــــزارش  به 
مــــوزه مرکزی میدان امام )ره( در بافت تاریخی شــــهر و 
جذب  به  پیش  از  بیش  می توانــــد  همدان  قدیمی  بازار 
بیشــــتر گردشــــگر داخلــــی و خارجی کمــــک کند گفت: 
مجموعه  برای  ویژه ای  اهمیت  دارای  موزه  این  احداث 

است. شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
عبــــاس صوفی گفت: با توجه بــــه اهمیت این موضوع 
تا  ارســــال شد  درخواســــتی به شــــورای اســــالمی شهر 
بودجــــه ای بــــرای احــــداث و تکمیل ســــایت مــــوزه در 
نظر گرفته شــــود که ایــــن موضوع بــــا موافقت اعضای 
50 میلیارد ریــــال بودجه در اعتبارات  شــــورا تصویب و 

شــــهرداری منطقــــه یــــک بــــرای احــــداث و تکمیل این 
شد. گرفته  نظر  در  موزه  سایت 

صــــورت  الزم  برآوردهــــای  و  طرح هــــا  داد:  ادامــــه  وی 
ودی با برگزاری مناقصه به منظور  پذیرفته اســــت و به ز
وژه از  تعییــــن پیمانــــکار ادامه عملیات عمرانــــی این پر

شد. خواهد  گرفته  سر 
بر اســــاس این گزارش، پس از اجرای پیاده راه ســــازی 
پیاده  احــــداث  عملیات   ،96 ســــال  در  بوعلی  خیابــــان 
آغاز شــــد که  آبنمــــا در میــــدان امــــام)ره( همدان  و و  ر
وع ایــــن عملیــــات آثــــاری تاریخی در مرکز شــــهر  با شــــر

شد. پیدا  همدان 
یخــــی اداره میــــراث فرهنگی،  ثــــار تار آ بــــا پیدا شــــدن 
کاوش  بــــرای  وژه ای  پر گردشــــگری  و  دســــتی  صنایع 
گرفته شــــد تا موزه ای  کــــرد و تصمیــــم  آغاز  ثار  آ ایــــن 
یخی  ثار تار آ ز  در مرکــــز میدان امام )ره( برای بازدیــــد ا

شود. احداث  شده  یافت 
ســــازی  آماده  با  فرهنگی  میراث  می افزاید:  گزارش  این 
طــــرح ســــایت مــــوزه عملیــــات خاک بــــرداری و اجــــرای 
منابع  محــــل  از  اعتباری  کــــه  کرد  آغاز  را  فوندانســــیون 
وژه به اداره راه و شهرســــازی  ملــــی بــــرای ادامه این پــــر

و  حائــــل  دیوارهــــای  تــــا  یافــــت  اختصــــاص  همــــدان 
اتاق های تأسیســــات این مجموعه اجرا شوند.

وژه  آمده است: در زمان اجرای پر گزارش  در ادامه این 
به دلیــــل وجود مشــــکالت مالی و عدم تأمیــــن اعتبار 
مناســــب، ســــاخت این موزه به تعویق افتاد و با توجه 

به مــــکان این موزه کــــه در میدان امــــام)ره( به عنوان 
وندان  میــــدان مرکــــزی شــــهر همدان اســــت و شــــهر
وزانــــه از ایــــن محــــل گــــذر می کنند شــــهردار  زیــــادی ر
همدان دســــتور داد تا شــــهرداری منطقه یک عملیات 

کند. آغاز  را  موزه  این  اجرای  و  طراحی 

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

تدوین سند راهبردی آموزش شهروندی در مرکز پژوهش های شورا
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیــــس مرکز پژوهش های 
شــــورای اسالمی شــــهر از تدوین ســــند راهبردی آموزش 
شــــهروندی در مرکز پژوهش های شــــورا خبر داد و گفت: 
تدوین این ســــند گامی بلند به سمت مدیریت محله ای 

درون زا و مشارکتی در شهر است.
به گــــزارش هگمتانه، ابراهیم مولــــوی در جمع خبرنگاران 
افــــزود: از زمانــــی کــــه آســــیب های مــــوازی کاری و خنثــــی 
کردن اقدامات به ســــبب تغییر مدیریت هــــا و هدر رفت 
بودجه ها به ســــبب تصمیمــــات ســــلیقه ای و فاقد بنیه 
علمی بر دستگاه مدیریتی کشور هویدا شد شهرداری ها 
و شــــوراهای شــــهر به عنوان مجموعه هایی که در تماس 
نزدیــــک با مــــردم بودند تغییــــرات علمی در شــــیوه اتخاذ 
تصمیمات مدیریتی را مد نظر قرار دادند که مهمترین گام 
آن اخذ تصمیمات بر مبنای مطالعات میدانی، برآوردهای 
ســــرزمینی، مطالعــــات ذینفعــــان و جمــــع بنــــدی نظرات 

کارشناسان برنامه ها بود.
مولوی با بیــــان اینکه مدیران شــــهری در حــــوزه آموزش 
 بنا بر تصمیمات و دیدگاه های شخصی، 

ً
شهروندی غالبا

گاه تأکید و تمرکز بودجه ها را بر مســــائل ترافیکی و گاهی 
نیز بر آموزه های اخالقی و زمانی بر فرهنگ ورزش همگانی 
و آپارتمان نشینی می گذاشــــتند، اضافه کرد: این در حالی 
اســــت که تاکنــــون تحقیق جامعــــی از نیازهــــای جامعه و 
راهکارهای حل این مســــائل بر مبنای اصول شهرسازی 
جامعه شناســــی، مفاهیم فرهنگی و دینی صورت نگرفته 
اســــت بر این اســــاس در این راســــتا کمیته آموزش مرکز 
پژوهش های شورای شــــهر همدان با درک صحیح از این 

نیــــاز و بنا بر رســــالت ذاتی خود به تدوین ســــند راهبردی 
آموزش شهروندی شهرداری همدان اقدام کرد.

بــــه گفته مولــــوی امروزه دســــتیابی به توســــعه اجتماعی 
نیازمند ترسیم نقشه راهی اســــت که در آن اهداف منابع 
و الزامات به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد 
که در طرح ســــند راهبردی آموزش شــــهروندی شهرداری 
همدان پاســــخ گویی به تحوالت محیطی و نیازهای شــــهر 
مد نظر قرار گرفته و ایجاد و توســــعه بســــترهای الزم برای 
انسجام بخشی و یکپارچگی در آموزش های شهروندی و 
نیز هماهنگی با سایر نهادهای استانی و ملی مؤثر در این 

بحث مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه ضرورت تدوین ســــند راهبردی آموزش 
شــــهروندی شــــهرداری همــــدان در مرکــــز پژوهش های 
شــــورای شــــهر همدان با تشــــکیل کارگروهی ویژه مورد 
بررســــی و تصویب قــــرار گرفــــت، اظهار کــــرد: در تهیه این 
سند راهبردی تالش شده اســــت تا با الهام و بهره گیری از 
اسناد باالدســــتی توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری 
اســــالمی و نیز سند آموزش شهروندی شهر تهران چشم 
انــــداز و اهداف آمــــوزش شــــهروندی به گونه ای ترســــیم 
کننده شــــهروندی رشــــد یافته با هویتی ایرانی اسالمی و 
اخالقی همراه با تعامل ســــازنده و مؤثر در روابط و کنشی 
مسؤوالنه در پیشبرد مسائل اجتماعی و زیست محیطی 

و ارتباطی باشد.
وی ســــند آموزش شهروندی شــــهرداری همدان را دارای 
ساختاری نظام مند برشمرد و افزود: این ساختار متشکل 
از عناصــــر مربوط بــــه جریــــان آموزش های شــــهروندی و 

آنهــــا و برنامــــه توســــعه جامعی بر اســــاس  روابــــط میان 
مؤلفه های کلی شــــامل مبانی اصول و ارزش های محوری 
آموزش شهروندی رســــالت چشم انداز و اهداف آموزش 
عملکــــردی  مؤلفه هــــای  و  ابعــــاد  اهــــداف،  شــــهروندی 
سیاست ها و رویکردها و راهبردهای آموزش شهروندی، 
ســــاختار نظام آموزش شــــهروندی، تعامــــالت محیطی و 
ساختار کار شــــهری، راهکارها و نقشــــه راهبردی آموزش 
شــــهروندی و برنامه های عملیاتی و اولویت های برنامه ها 
اعم از الزامــــات حقوقی و مالحظات اجرایــــی را مد نظر قرار 

داده است.
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر همدان با اشاره به 
اینکه این ســــند راهبردی به عنوان مبنای جهت گیری ها، 
تصمیم ســــازی ها و تصمیــــم گیری ها در شــــهر همدان با 
هــــدف ایجاد تحــــول در عرصه های مختلف بــــرای نیل به 
توســــعه پایدار و تحقق جامعه دانایی محور تدوین شده 
است، گفت: این سند دارای ویژگی هایی از جمله رویکرد 
چشــــم انداز محور با ترســــیم آینده مطلوب و انگیزشــــی، 
استناد به اسناد فرادستی و اهداف عالیه مدیریت شهری 
همدان و تأکید بر ایجاد زمینه های مشارکت صاحبنظران 

و دست اندرکاران آموزش های شهروندی است.
مولوی اضافه کرد: همچنین در این ســــند راهبردی نگاه 
نظام مند و مبنای عقالنی برای راهبــــری و ارتقای بهره وری 
از طریــــق سیاســــت گذاری، برنامه ریزی، نظــــارت و ارزیابی 
عملکرد و همچنین بررســــی چالش ها، رســــالت، چشــــم 
، اهداف، سیاست ها، رویکردها، راهبردها و راهکارها  انداز
و برنامه هایــــی کــــه ابعــــاد آموزش هــــای شــــهروندی را در 

برمی گیرد مدنظر تدوین کنندگان سند قرار گرفته است.
وی بــــه نقــــاط ضعــــف، قــــوت، چالش هــــا و فرصت های 
آمــــوزش شــــهروندی در شــــهرداری همدان اشــــاره کرد و 
گفــــت: در مســــیر نیل بــــه اهــــداف تعیین شــــده در این 
ســــند راهبردی، شــــناخت و تقویت نقــــاط قوتی همچون 
برخورداری از زیرســــاخت و فضاهای عمومی و اختصاصی 
برای ارائه آموزش های شهروندی مشخص بودن رسالت، 
چشــــم انداز و اهداف و راهبردها، برگزاری نمایشــــگاه ها و 
جشنواره ها و حمایت مالی و جلب مشارکت تشکل های 
بــــوده و  مردم نهــــاد و هیأت هــــای مذهبــــی مــــورد نظــــر 
فرصت هایــــی ماننــــد در نظــــر گرفتن ظرفیت مشــــارکتی 
و نمایندگی اجتماعی شــــورای شــــهر به عنوان پشــــتوانه 
مدیریت شهری، وجود مراکز علمی و پژوهشی در همدان 
و همچنین وجــــود فضاهای شــــهری همدان بــــه عنوان 
زمینه ها و ظرفیت هایی که همه شهروندان به نوعی با آن 

سر و کار دارند مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامــــه داد: از ســــوی دیگــــر شــــناخت ضعف هایــــی 
نظیر فقــــدان برنامه جامع و یکپارچــــه در مباحث آموزش 
ســــامانه های  ضعف  اطالعاتی،  بانــــک  نبود  شــــهروندی، 
نظارتــــی و ارزیابی عملکــــرد، ضعــــف در مدیریت محله ای 
و نیــــز تهدید هایی از جملــــه حاکمیت سیاســــت بر اداره 
نهادهای شــــهر همدان گســــترش بی اعتمادی نسبت 
به دســــتگاه های اجرایی، پاییــــن بودن اعتمــــاد عمومی 
شهروندان به نهاد شــــهرداری و فقدان تفکر برنامه ای به 

خصوص تفکر راهبردی مورد توجه بوده است.
بــــه گفتــــه مولــــوی، در مجمــــوع عــــدم هماهنگــــی، عدم 

مشــــارکت و وجــــود مــــوازی کاری بخش هــــای مختلــــف 
فرهنگــــی در برنامه ریــــزی و اجــــرای فعالیت هــــا، وجــــود 
ضعف و نارســــایی در امکانات و زیرساخت ها و نیز وجود 
بافت های حاشــــیه ای در همدان و معضــــالت اجتماعی 
فرهنگی ناشــــی از آن به عنوان مســــأله ای که می تواند در 
حرکت از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مدنظر قرار 

گیرد بررسی و احصا شده است.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، وی 
 ، در پایان ســــخنانش گفت: برای کمک بــــه تطبیق افکار
گفتار و رفتار شــــهروندان با آنچه که تعالیم دینی و قوانین 
جاری کشور برای یک شهروند مطلوب ترسیم کرده است 
باید موارد کالنی شامل تعالی فرهنگ شهروندی و سبک 
زندگی ایرانی اســــالمی، وجود شهر ســــالم و شهروندان با 
نشاط و شــــاداب، امکان دستیابی به شــــهر یادگیرنده و 
دانش بنیان، بسترســــازی مشــــارکت فعال و اثربخش در 
گاهانه و مسؤوالنه در امور اجتماعی  تصمیم گیری، عمل آ
و زندگی شــــهری برای دستیابی به توســــعه پایدار شهری 
و حفظ و حراســــت از میــــراث فرهنگی اســــالمی-ایرانی و 

همدانی مد نظر قرار گیرد.

ح کرد: نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان مطر

ابراز رضایت از عملکرد 
سازمان فرهنگی شهرداری

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نایب رئیس شــــورای 
اسالمی شــــهر همدان گفت: زحمات بسیار زیادی در 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 

کشیده شده و از عملکرد این سازمان رضایت داریم.
به گزارش هگمتانه، حمید بادامی نجات ظهر دوشنبه 
در بازدیــــد از ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان اظهار کــــرد: جا دارد یــــک قدردانی 
ویژه از زحمات مدیریت و کارکنان ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به خاطر اقدامات 
مهم یک سال گذشــــته داشتم باشــــم و باید بگویم 

 از عملکرد این مدت رضایت داریم.
ً
واقعا

وی افزود: زمانی به یک سازمان چندین میلیارد اعتبار 
داده می شود اما در نهایت یک یا دو کار در شهر انجام 
می دهنــــد و تأثیرگــــذاری و خروجــــی خوبــــی ندارند اما 
 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

ً
انصافا

همدان با حداقل اعتباری که داشــــته اقدامات بزرگ و 
ماندگاری انجام داده است.

نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان با اشاره 
به صفر شــــدن درآمدهای سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری همدان در دوران کرونا به دلیل 
تعطیلی فرهنگســــراها، استخر و ســــالن های ورزشی 
گفت: با این بضاعت کــــم کارهای بزرگ و ماندگاری در 
همدان رقم خورده و چه امســــال و چه ســــال گذشته 

همدلی خوبی در این سازمان ایجاد شده است.
بادامــــی نجــــات خاطرنشــــان کــــرد: به خوبــــی اهداف 
شــــهرداری و شــــورای اســــالمی شــــهر همدان در این 
مدت محقق شــــده اما باید بگویم بزرگترین اجحافی 
که صورت گرفته تبدیل معاونت فرهنگی به سازمان 
بود و باید در کشور شهرداری ها دست به دست هم 
دهند تا دوباره به جهت تقویت بیشــــتر سازمان های 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری به معاونت باز 

گردند.
وی با بیان اینکه شورای اجتماعی محالت از افتخارات 
شهرداری و شورای اسالمی شهر همدان است، بیان 
کــــرد: یکی از بزرگ ترین دســــتاوردهای شــــورای پنجم 

 در یک سال 
ً
شورای اجتماعی محالت بوده که انصافا

گذشــــته با قــــدرت در حال تشــــکیل در تمام محالت 
همدان است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان عنوان کرد: 
یکی دیگر از اقدامات ماندگار جشــــنواره شهروندان 
برگزیده اســــت که باید با قدرت بیشتر این جشنواره 

ادامه داشته باشد و به یک شورا خاتمه پیدا نکند.
وی با اشــــاره به فعالیت های خوب ورزشــــی ســــازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان گفت: 
یکی از عالقه های بنده و تمام اعضای شورای اسالمی 
شــــهر همدان تیم داری شــــهرداری همــــدان در لیگ 

دسته دوم فوتبال کشور است.
بادامــــی نجــــات افــــزود: همچنیــــن در زمینــــه ورزش 
شهروندی، همدان به یک پایلوت و برند تبدیل شده 
که باید همچنان با قدرت این روند ادامه داشته باشد.

نایب رئیس شــــورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 
آموزش شــــهروندی بیان کرد: باید تمام آموزش های 
شهروندی با نظر سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری همدان انجام شود و ســــازمان ها و مناطق 
دیگــــر حق ندارند عــــوارض مردم را هر جا که دوســــت 

دارند هزینه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه گردشگری نیز با امضای 
تفاهم نامه مسیر گردشــــگری تاریخ و تمدن اتفاقات 
خوبی در 3 شهر همدان، کرمانشاه و سنندج خواهد 

افتاد.
نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان در پایان 
گفت: اگــــر بخواهیم ســــازمان های شــــهرداری را رتبه 
بنــــدی کنیم ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان جــــزو باالترین ها خواهــــد بود که 
توانســــته با این بودجه کم اقدامات بســــیار خوبی در 

حوزه نرم افزار و سخت افزار انجام دهد.
وجدی: حرکت در مســــیر چشــــم انداز شورا و   �

شهرداری
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان نیز گفت: در یک و نیم سال گذشته سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به خوبی 
در مسیر چشم انداز شهرداری و شورای اسالمی شهر 

همدان حرکت کرده است.
روح اهلل وجــــدی هویــــدا اظهار کرد: ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان بر اساس چشم 
اندازی که به شــــورای شــــهر ارائه شــــد در یک ســــال و 
نیم گذشــــته فعالیت های گســــترده ای در حوزه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری انجام 

داده است.
وی افزود: ســــعی کرده ایم تمام فعالیت ها براســــاس 

چشم انداز بوده و اثرگذاری الزم را نیز داشته باشد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان با اشاره به اقدامات ســــال 98 گفت: در حوزه 
فرهنگــــی، اداره کردن فرهنگســــراها به تشــــکل های 
مردمــــی واگذار شــــد و در ایــــن حوزه مناســــبت های 
ملی و مذهبی همچون عید غدیــــر و محرم به صورت 

متحدالشکل و به خوبی صورت پذیرفت.
وجدی خاطرنشان کرد: امضای تفاهم نامه با گروه های 
فرهنگی مختلف از جمله انجمن موسیقی و سازمان 
اوج در کنــــار ســــپاه ناحیه همدان همچنیــــن برگزاری 
جشنواره شــــهروندان برگزیده از جمله اقدامات مهم 

در حوزه فرهنگی بود.
وی با اشــــاره بــــه اقدامات ورزشــــی ســــازمان فرهنگی 
شــــهرداری همــــدان بیــــان کــــرد: در حــــوزه ورزشــــی 
استانداردســــازی و بازســــازی ســــالن های ورزشــــی و 
بازســــازی استخر شــــهدای شــــهرداری صورت گرفته 
همچنین تغییر چمن مجموعه شهرداری از طبیعی به 

مصنوعی در حال انجام است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

همدان عنوان کــــرد: در زمینه ورزش حرفه ای هم یک 
ســــال کم حاشــــیه و خوب در تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان داشــــتیم همچنین در حــــوزه ورزش محالت 
سال گذشته شاهد برگزاری یکی از بهترین المپیادها 
بودیم و امســــال نیــــز دبیرخانــــه ورزش شــــهروندی 

تشکیل خواهد شد.
وجــــدی با اشــــاره به حــــوزه اجتماعی ســــازمان گفت: 
شورای اجتماعی محالت در بیش از 90 درصد محالت 
ایجاد شــــده و تا به امروز 950 نفر ثبت نام قطعی کرده 
اند و تا پایان شهریور ماه شــــورای اجتماعی در تمامی 

محالت همدان تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: شهر دوستدار کودک با برگزاری 4 برنامه 
گذر کودک در ســــال 98، ایجاد اتاق مادر و کودک در 2 
منطقه همدان، ایجاد مرکز جامع آموزش شهروندی و 
فعالیت در حوزه سالمت از دیگر اقدامات انجام شده 

در حوزه اجتماعی بوده است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان با بیان اینکه در حوزه گردشگری نیز اقدامات 
مهمی صورت گرفته اســــت، گفــــت: مهم ترین اقدام 
تفاهم نامه مسیر گردشگری تاریخ و تمدن بود که در 

حال پیگیری موضوعات آن هستیم.
وجدی افزود: ایجاد دبیرخانــــه خواهر خواندگی، ایجاد 
منظرگاه از بلدیه تا شهرداری و تغییر کاربری مجموعه 
عیــــن القضــــات بــــه مجموعــــه فرهنگی آموزشــــی و 

گردشگری از جمله دیگر اقدامات در این حوزه است.
وی با اشــــاره به حوزه روابط عمومی بیان کرد: در حوزه 
اداری ساماندهی و کیفی ســــازی نیرو ها را داشتیم که 
خوشبختانه اقدامات خوبی را نیز در این حوزه شاهد 

بودیم.

واگذاری احداث 
سایت موزه میدان امام)ره(

به منطقه یک شهرداری

فعالیت حضوری مدرسه ها
مشروط به وضعیت زرد یا سفید

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان:
اگر وضعیت استان زرد باشد به صورت زوج و فرد و تقسیم دانش آموزان، دروس را ارائه خواهیم کرد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: سرپرســــت معاونت آمــــوزش ابتدایی 
آموزش و پرورش اســــتان همدان با بیان اینکه کمبــــود معلم نداریم 
گفت: با توجه به شــــیوع کرونا اگر اعالم شــــود که وضعیت همدان در 
حالت سفید یا زرد اســــت دانش آموزان ابتدایی هم سر کالس حاضر 

می شوند و اینطور نیست که مجازی آموزش ببینند.
بــــه گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا فتاحــــی اظهار کرد: امســــال مدارس 
همدان بر اســــاس تصمیم گیری ســــتاد کرونای اســــتان بازگشــــایی 

می شود.
وی با بیان اینکه امســــال آموزش دروس به دانش آموزان اســــتان در 
سه وضعیت خواهد بود گفت: اگر شرایط استان از لحاظ کرونا سفید 

باشد، به صورت حضوری در مدارس آموزش ها ارائه خواهد شد.
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان 
خاطرنشان کرد: با توجه به دســــتورالعمل ابالغی اگر وضعیت استان 

قرمز باشد دروس به صورت مجازی ارائه می شود.
وی با بیان اینکه اگر وضعیت استان زرد باشد به صورت زوج و فرد و تقسیم 
دانش آموزان، دروس را ارائه خواهیم کــــرد افزود: در حال حاضر وضعیت 
اســــتان در شــــرایط زرد قرار دارد اما آینده را نمی تــــوان پیش بینی کرد. وی 
در پاسخ به اینکه گفته می شــــود هر وضعیتی که اعالم شود کالس های 
ابتدایی مجــــازی خواهد بــــود و دانش آموزان این پایــــه در مدارس حضور 
نخواهند داشت، گفت: بخشنامه ای در این خصوص ابالغ نشده است. 
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان بیان 
کرد: بخشنامه ارسالی بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست و در 

سه حالت تمام جوانب در نظر گرفته شده و دروس ارائه خواهد شد.
وی با بیــــان اینکه تمهیداتی اندیشــــیده شــــده تــــا دانش آموزانی که 
دسترسی به اینترنت ندارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند گفت: 
از ابتدای تابستان و بعد از تعطیلی مدارس تمام تیم های علمی یعنی 
سرگروه های آموزشی و راهبران آموزشی را مستقر کرده ایم تا درس نامه 

آموزشی تولید کنند.
فتاحی با اشــــاره به اینکه تولید درس نامه آموزشی به پایان رسیده و در 
مرحله نهایی و چاپ است خاطرنشان کرد: این درس نامه ها در اختیار 

روستاهایی که به اینترنت و تلویزیون دسترسی ندارند، قرار می گیرد.
وی در گفتگــــو با فــــارس، با بیان اینکــــه در کنار این اقــــدام برنامه های 
دیگری تدبیر شده اســــت خاطرنشان کرد: در اســــتان اقدام به تولید 
محتــــوا کرده ایم و وزارت آموزش و پرورش نیز از طریق شــــبکه شــــاد و 
آموزش بــــه تولید محتوا می پردازد تا همه دانش آمــــوزان از محتواهای 

آموزشی استفاده کنند.
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3 شهرستان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری مالیــــر گفــــت: 500 میلیون 
تومان اعتبار برای تکمیل مرحله نخســــت طرح گردشگری 
مجموعه دستکند سامن این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی اظهــــار کرد: در دیداری 
که دوشنبه هفته گذشته همراه با هادی بیگی نژاد نماینده 
مردم مالیر در مجلس با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی داشتیم، موضوع تکمیل مجموعه دستکند 

سامن و اختصاص اعتبار برای این مجموعه مطرح شد.
وی افزود: پس از موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با اختصاص این مبلغ، مقرر شد این اعتبار 

طی چند مرحله اختصاص یابد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
مالیر بیان کرد: مونســــان در این نشســــت دستور داد در 
مرحله نخست 200 میلیون تومان اعتبار در اسرع وقت به 

این مجموعه اختصاص یابد.
جلیلی ابراز امیدواری کــــرد: در صورت اختصاص این اعتبار 
به زودی مرحله نخست طرح گردشگری مجموعه دستکند 

سامن تکمیل و برای بازدید گردشگران مهیا می شود.
وی اختصــــاص اعتبــــار بــــرای یخــــدان میرفتــــاح را از دیگر 
درخواســــت های این شهرســــتان از وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــــگری و صنایع دســــتی عنوان کرد و افــــزود: از زمان 
مرمت و بازســــازی یخدان میرفتاح که بر اثر سیل فروردین 
ســــال گذشــــته آســــیب جدی دید و بنا فرو ریخت، متوجه 

شدیم که پایه های بنا نیز نیاز به مرمت و بازسازی دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
مالیر ادامه داد: بــــه همین منظور از وزیــــر میراث فرهنگی 
برای مرمت این بنا درخواســــت تخصیص اعتبار کردیم که 
وی دستور داد مســــاعدت الزم صورت گیرد و برای مطالعه 

و بازسازی بنا اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد.

جلیلی گفت: موضوع ارگ باســــتانی نوشیجان نیز در این 
نشست مطرح شــــد که مونسان قول مســــاعدت داد در 
مراحل بعدی برای تأمین اعتبار این بنای تاریخی کمک کند 
تا اقداماتی همچون حصارکشــــی و پوشش فضای تاریخی 
بنا انجام شــــود. وی در گفتگو با ایرنا، یادآور شــــد: مونسان 
در این نشست قول مســــاعد داد به زودی »محمدحسن 

طالبیان« معاون میراث فرهنگــــی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای بازدید از مجموعه دستکند 

سامن و ارگ باستانی نوشیجان به مالیر سفر کند.
تبلیغات و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی شهرســــتان مالیر 
به مردم و مســــووالن از دیگر موضوعی بود که در این دیدار 
مطرح و مقرر شــــد آثار تاریخی به صورت نوبتی از رسانه ملی 

معرفی شود. شهر زیرزمینی سامن، شهری دستکند در 15 
کیلومتری مالیر است که سال 84 به طور اتفاقی در جریان 

حفاری های فیبر نوری شرکت مخابرات کشف شد.
این مجموعه که در بســــتری از ســــنگ گرانیت کنده شده 
اســــت در تاریــــخ 27 فروردیــــن 1387 به شــــماره 24622 در 

فهرست آثار ملی ثبت شد.

*: مدیر کل نوســــازی، توســــعه و  هگمتانــــه، گــــروه خبــــر
تجهیز مدارس اســــتان همدان با دعوت همه مردم برای 
«، گفت: در حال حاضر 49  پیوستن به پویش »آجر به آجر
پروژه خیری و مشــــارکتی با 388 کالس درس و اعتباری 
افزون بــــر 583636 میلیون ریال در اســــتان همدان به 
همت و ســــخاوت خیرین مدرســــه ســــاز در دست اجرا 

است.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، محمد حســــین مرادی 
مدیر کل نوســــازی مدارس استان، در گفتگویی با تأکید 
بر مشــــارکت مردم در امر مقدس مدرســــه سازی، اظهار 
کرد: درســــند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ســــال 
1390 در زیر نظــــام » تأمین فضا، تجهیــــزات و فناوری « بر 
جذب مشــــارکت حداکثری سازمان ها و نهادهای دولتی 

و غیردولتی و نیز کمک های مردمی تأکید شده است.
وی با اعالم اینکه برای اجرای پروژه های مختلف آموزشی، 
پرورشــــی و تربیتــــی و رفع کمبودهای فضاهای آموزشــــی 
در سطح شــــهرها و روستاهای اســــتان اعتبارات ابالغی 
دولتی کافی نیســــت، تصریح کرد: خیرین مدرســــه ســــاز 
نیازهای آموزش و پرورش کشــــور را به درستی درک کرده 
و با حرکت باورمند خویش ضمن فرهنگ سازی و اشاعه 
سنت ارزشمند کار حســــنه و راه مقدس مدرسه سازی را 

انتخاب کرده اند.

ســــاخت 19۲۰کالس درس توسط مجمع خیرین   �
استان

مرادی در ادامه ســــخنانش اضافه کرد: از ســــال 77 هم 
، در اســــتان همدان نیز مجمــــع خیرین  راســــتا با کشــــور
مدرسه ساز رسما تشــــکیل و فعالیت خود را آغاز کرد که 

خیرین طی 22 ســــال همراهی تا کنون 1920 کالس درس 
را در قالب 320 پروژه با زیربنــــای حدود 250 هزار مترمربع 

تحویل آموزش و پرورش داده اند.
وی تأمین 33 درصد فضاهای آموزشــــی توســــط خیرین 
مدرسه ساز را افتخاری بزرگ عنوان کرد و اظهار کرد: جای 
جای استان نشــــان از حضور مردان و زنانی دارد که با ایثار 
مال و اشاعه فرهنگ نیکوکاری از مدرسه سازی حمایت 

کرده اند.
مدیــــر کل نوســــازی، توســــعه و تجهیز مدارس اســــتان 
همدان با اشاره به اینکه اهمیت مدرسه به عنوان کانون 
رشــــد و تعالــــی و بالندگی بعــــد از خانواده مطرح اســــت، 
عنوان کرد: اما مدرســــه اولین نهاد اجتماعی و مهم ترین 
رکن در تربیــــت اجتماعی فرزندانمان اســــت، از این روی 
مشــــارکت همه مــــردم را می طلبد، چراکه همــــه ما وامدار 

مدرسه هستیم و از مدرسه بر آمده ایم.
مرادی ضمن اشــــاره به اینکه بر اســــاس ماده 63 قانون 
برنامه ششــــم توســــعه، ســــازمان برنامه و بودجه کشور 
مکلف اســــت معادل کمک های تحقق یافته سال قبل 
، اعتبار الزم را بــــرای تکمیل طرح ها  خیرین مدرســــه ســــاز
و پروژه هــــای نیمه تمام مدارس در بودجه ســــنواتی خود 
پیش بینی کند، گفت: سهم اعتباری دولت در مشارکت 
برای مدرســــه ســــازی 70 درصــــد در نقاط روســــتایی و 50 
درصد در نقاط شهری اســــت، به این معنی که مشارکت 
خیریــــن در تکمیــــل پروژه های دولتی به میــــزان 30% )در 
مدارس روســــتایی( موجب نامگذاری مدرســــه تکمیل 

شده با نظر خّیر خواهد بود.
ی آجر به آجر  �

ّ
پویش مل

مرادی در قسمت دیگر از سخنانش ادامه داد: سازمان 

نوسازی مدارس کشــــور با هدف توسعه مشارکت های 
« را پس از تصویب توســــط وزیر  مردمی طرح »آجــــر به آجر

آموزش و پرورش به استان ها ابالغ کرده است.
وی در همین خصوص ابراز کرد: گسترش مشارکت خرد 
مردمی در امر مدرسه سازی در واقع مهم ترین راهبرد این 
طرح است، زیرا بســــیاری از مردم مشارکت در امر مدرسه 
ســــازی را امری دور از ذهن برای خود تلقــــی می کنند، چرا 
که کمک به مدرســــه ســــازی را معادل اهدای مبالغ خارج 
از توان خود می داننــــد و لذا در این طــــرح همان گونه که 
از نامــــش پیداســــت در آن، آجــــر به عنــــوان کوچکترین 
نماد کمک در نظر گرفته شــــده و بــــه ترویج این موضوع 
می پردازد که حتی با یک آجر هم می توان به مدرسه سازی 

کمک کرد.
این مقام مســــؤول تصریح کرد: مدرســــه ســــازی بیش از 
آنکه یک حرکت اقتصادی تلقی شود یک پدیده و جریان 

گین می کند. فرهنگی ست که فضای جامعه را عطرآ

�  » رونمایی از سامانه»مهر
مــــرادی با بیان این مطلب که همســــو با اهداف پویش 
، ســــامانه مهر مدرســــه در 21 خرداد ماه  ملی آجربــــه آجر
ســــال 99 مصادف بــــا اولین ســــالگرد درگذشــــت خیر 
فقید و پدر مدرســــه ســــازی ایران، زنده یاد دکتر محمد 
رضا حافظی، مؤســــس و رئیس جامعه خیرین مدرســــه 
ســــاز کشــــور رونمایی شــــد، گفت: در این طــــرح با مدد 
کمک های خرد و توســــعه فرهنگ مشــــارکت  مــــردم و 
مدرســــه ســــاخت و با تعلق خاطر به وطن ) به ویژه افراد 
خارج از کشور ( یا نوستالژی دوران کودکی و تحصیل در 
مدارس قدیمــــی که همه از آن خاطره هــــا داریم می توان 
به مدارســــی که در آن درس خوانده ایم کمک کنیم، و از 
طریق ســــامانه مهر از وضعیت مدرسه و نحوه کمک به 

آن مطلع شویم.
مرادی در همین خصوص افزود: با ورود به ســــامانه مهر 
مدرســــه همچنیــــن این امــــکان وجود دارد که شــــخص 
پــــروژه ای انتخاب کنــــد و بالفاصلــــه وارد درگاه پرداخت 

شده و هر میزان آجر را خریداری کرده و مشارکت کند.
وی در ادامه گفت: با هر میزان جذب کمک های خیری و 
مردمی به همان انــــدازه دولت نیز از محل اعتبارات ملی، 

برای تکمیــــل پروژه های نیمــــه تمام خیــــری اعتبار لحاظ 
می کند، بنابراین هر قدر کمک بیشــــتری از سوی خیرین 
مدرســــه ســــاز جذب شــــود اعتباری معادل آن از سوی 
ســــازمان نوســــازی مدارس کشــــور برای اســــتان منظور 

می شود.
وی یکــــی از راهبردهای اصلی در پویش ملــــی آجر به آجر 
را اســــتفاده از ظرفیــــت خیریــــن نیــــک اندیش مدرســــه 
ســــاز و ســــایر نهادهای دولتی، غیر دولتــــی و مردم نهاد 
و داوطلبــــان فعال در امر مدرســــه ســــازی عنــــوان کرد و 
گفت: در همین راســــتا تفاهم نامه همکاری با نهادهای 
مختلفی از جمله، سازمان نظام مهندسی استان، شرکت 
شــــهرک های صنعتی استان، بانک کشــــاورزی، سازمان 
صداو سیما و... منعقد شده تا از ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و رســــانه ای اســــتان برای امر مقدس 

مدرسه سازی بهره بگیریم.
مدیــــر کل نوســــازی، توســــعه و تجهیز مدارس اســــتان 
همدان اظهار کرد: هم اکنون 49 پروژه خیری و مشارکتی 
بــــا 388 کالس درس و اعتبــــاری افــــزون بــــر 583636 
میلیون ریــــال در اســــتان همدان به همت و ســــخاوت 

خیرین مدرسه ساز در دست اجرا است.

پویــــش آجر به آجر در مــــاه محرم؛مهر را با محرم   �
آغاز کنیم.

آیت ا... حبیب ا...شــــعبانی، نماینده ولی فقیه در استان 
و امــــام جمعه همدان نیز با انعقــــاد تفاهم نامه همکاری 
در امر مقدس مدرســــه ســــازی به پویش ملی آجر به آجر 

پیوست.
از آثار خیر این تفاهم نامه این بود که امام جمعه همدان 
از مردم دعــــوت کرد تا زکات خــــود را در محل زندگی و کار 
خودشــــان و بهبود وضعیت فضای آموزشــــی و مدرسه 

سازی صرف کنند.
همچنین در پویش ماه محرم با هدف اختصاص نذورات 
مــــردم در این ایام به مدرســــه ســــازی )به دلیــــل بیماری 
کرونا و عدم امکان برگزاری مراســــم عزاداری گســــترده و 
حفظ ســــالمت مردم( مقرر شده است که هزینه نذورات 
مردم به احداث یک مدرســــه در منطقه محروم روستایی 

اختصاص یابد.

مذهبی،  انگیزه های  با   ، ســــاز مدرسه  خیرین  مشارکت 
نام  گذاشــــتن  باقــــی  دوســــتانه،  انســــان  انگیزه هــــای 
نیک، مشــــارکت در یک عمــــل خیر و یا مشــــارکت در 
اجتماعی  مســــؤولیت  تقبــــل  و  اجتماعی  حرکــــت  یک 
در قبال مدرســــه، اثرات پایدار وخیــــر ماندگاری را برای 

آورده است. ارمغان  استان به 

تحویــــل 144کالس درس همزمان با آغاز ســــال   �
تحصیلی

اداره کل نوســــازی مدارس استان همدان در سال جاری 
و تا آغاز ســــال تحصیلــــی 99-1400 تعداد19 پــــروژه با 144 
کالس درس و اتــــاق بــــا زیربنای16 هــــزار و 560 مترمربع و 
اعتباری بیش از 32 میلیاردو 970 میلیون تومان تحویل 
جامعــــه فرهنگی اســــتان می کنــــد و تا پایان ســــال جمع 
کل نوســــازی مدارس اســــتان  پروژه هــــای تحویلی اداره 
همدان به 29 پروژه بــــا 226 کالس درس و اتاق با زیربنای 
23 هــــزار و 893 مترمربع و اعتباری معــــادل 59 میلیاردو 
600 میلیون تومان خواهد رســــید تا بــــه ادارات آموزش و 

پرورش استان تحویل داده شود.

استانداردســــازی ســــامانه گرمایشــــی یک هزار و   �
436 مدرسه

شــــایان ذکر اســــت از ابتدای تأمیــــن اعتبار در راســــتای 
اســــتاندارد سازی سامانه گرمایشــــی مدارس )از سال92 
تا کنــــون( ایــــن اداره کل ضمن جمــــع آوری کامل تمامی 
بخاری های نفتی از ســــطح مــــدارس اســــتان از دورترین 
روســــتاها تا مراکز شــــهرها تعداد یک هزار و 436 مدرسه 
با 6 هزار و 861 کالس درس را اســــتاندارد ســــازی سامانه 

گرمایشی انجام داده است.

تخصیص 13۲ میلیارد تومــــان اعتبار برای اجرای   �
۲45پروژه استان

در حال حاضــــر ایــــن اداره کل با تعــــداد79 نفر نیروی 
اســــتان  ســــطح  در  را  پــــروژه   245 تعــــداد  تخصصــــی 
در دســــت اجــــرا دارد که بــــرای اجــــرای ایــــن پروژه ها از 
خیری,ملی  ملــــی،  از  اعم  اعتبــــاری  مختلف  محل هــــای 
تخریب و بازسازی,اســــتاندارد سازی سامانه گرمایشی, 
اســــتانی, بنیاد برکت و خیرین مدرســــه ساز مبلغ 132 

میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشــــته است.

: رئیس میراث فرهنگی مالیر

اختصاص500 میلیون تومان 
برای تکمیل مجموعه دستکند 

»سامن«

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

مرگ مرد جوان در یکی از هتل های همدان
تحقیقات پلیس درحال انجام است

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: 
دلیل مرگ مشــــکوک یک مرد جــــوان در یکی از هتل هــــای همدان در 

دست بررسی است.
بــــه گزارش هگمتانه، جمشــــید باقری مــــرگ یک جوان در اتــــاق یکی از 

هتل های همدان در روزهــــای اخیر را تأیید کرد و گفــــت: کارکنان هتل 
زمانی با این فرد 32 ساله به صورت درازکش روی تخت روبه رو شدند که 
وی بنا به دالیل نامشخص که در دست پیگیری است، فوت کرده بود.
فرمانده انتظامی شهرســــتان همدان افزود: نحوه فوت این مســــافر در 

اتاق هتل در دست بررسی است.
گاه عنوان می کنند این مرد جوان با گذاشتن یک  ، منابع آ به نقل از مهر
یادداشت اقدام به خودکشی کرده و پرونده یک مرگ مشکوک در این 

هتل باز شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف 11۸ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشترک همدان و اصفهان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفت: با 
همــــکاری پلیس مبارزه با موادمخدر همــــدان و اصفهان 118 کیلومواد 
مخدر از نوع تریاک کشــــف شد. به گزارش هگمتانه، سردار علی کامرانی 

صالح روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی تالش های اطالعاتی 
کارکنــــان پلیس مبارزه بــــا مواد مخدر همــــدان بر روی یــــک باند بزرگ 
قاچاق مواد مخدر تریاک مشخص شد اعضای این باند اقدام به انتقال 
مواد مخدر از استان های جنوبی به استان های مرکزی کشور می کنند. 
وی افزود: با اشراف اطالعاتی ایجاد شده بر روی شیوه و شگرد این باند 
و با همکاری عملیاتی انتظامی کارکنان انتظامی استان اصفهان در یک 
عملیات هوشمندانه و با بکارگیری اصل غافلگیری خودرو تریلی متهم 

متوقف و یک قاچاقچی دستگیر شد.

صدور مجوز شکار گراز 
در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت شهرســــتان بهار گفت: بــــا توجه به 
افزایش جمعیت گونه گراز و شکایت کشاورزان به 
واســــطه آســــیب زدن این گونه به مزارع، برای کنترل 
جمعیت آنها مجوز شــــکار برای افراد معتمد محیط 

« صادر می شود. زیست با عنوان »میرشکار
به گزارش هگمتانه، معصومه پارچیان روز دوشنبه 
اظهــــار کرد: گزارش هایی مبنی بر آســــیب زدن گونه 
گراز به مزارع کشــــاورزی توســــط روســــتاییان ساکن 
در شهرســــتان بهار به محیط زیســــت اطالع رسانی 
شده اســــت. وی اضافه کرد: به منظور پیشگیری از 
افزایش خســــارت و زیان وارده به کشاورزان به افراد 
معتمد بــــا عنوان میرشــــکار مجوز برای شــــکار گراز 
داده می شــــود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســــتان بهــــار تأکیــــد کرد: یــــک محیط بــــان در 
صورت حضور میرشــــکار در مناطق تحت مدیریت 
، وی را همراهی می کند  محیط زیست برای شکار گراز
و در دیگر محدوده های آزاد باید شکار با هماهنگی 

دهیاران روستا و تنظیم صورت جلسه باشد.
پارچیان ادامه داد: مجوز شــــکار ســــه روزه بوده و هر 
میرشکار تنها مجاز به شــــکار یک رأس گراز نر بوده 
همچنین شــــکار در شــــب هنگام و تاریکی هوا نیز 

ممنوع است.
وی گفــــت: گــــراز از غلــــت زدن در زمین های خیس 
و گلــــی لــــذت می بــــرد بنابرایــــن کشــــاورزان پس از 
آبیاری مزارع باید نســــبت به گمــــاردن نگهبان برای 
پیشــــگیری از آســــیب به مزارع اقــــدام کنند. رئیس 
اداره حفاظت محیط زیســــت شهرستان بهار افزود: 
کشاورزان برای دور کردن گراز از زمین کشاورزی باید 
از وسایلی نظیر قوطی های خالی که در صورت وزش 

باد سر و صدا ایجاد می کنند بهره ببرند.
و  پــــوزه  دارای  گــــراز  گونــــه  کــــرد:  اضافــــه  پارچیــــان 
دندان هــــای نیش قــــوی بوده و این ریشــــه خوار در 
حین تالش برای یافتن غذا اقــــدام به زیر و رو کردن 
خــــاک کــــرده و با این  کار که بیشــــتر شــــبیه شــــخم 
زدن اســــت باعــــث هوادهــــی، حاصلخیــــزی خاک و 
نفــــوذ بذرهــــای ریخته شــــده گیاهان کــــف جنگل 
بــــه درون خاک می شــــود. وی خاطر نشــــان کرد: اما 
ایــــن اقدام آنهــــا در زمان فصل برداشــــت محصول 
موجب آســــیب زدن به درختان و مزارع و هدر دادن 

زحمت های یکساله کشاورزان می شود.
به نقل از ایرنا، پارچیان یادآوری کرد: از ابتدای ســــال 
تاکنــــون 2 مجوز میرشــــکاری صادر شــــده و تا پایان 

هفته جاری نیز 2 مجوز جدید صادر می شود.

خبــــــر

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

دولت با نشاط و چابک عمل نمی کند
هگمتانه، گروه شهرستان: آخرین شورای اداری تویسرکان در 
حالی برگزار شد که یکی از اظهارات نماینده مردم تویسرکان 
در مجلس مبنی بر عدم چابکی و نشــــاط در عملکرد دولت 

دراین جلسه به کانون توجه تبدیل شد.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد مهدی مفتــــح، نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی حتی آنهایی که از دور 
عملکرد و اتخاذ مواضع وی را کمی رصد کرده باشند به روشنی 
می دانند که وی عالقه ای به ورود غیر ضروری و حاشیه ساز به 

مسائل سیاسی ندارد.
نماینده مردم تویســــرکان در خانه مجلــــس حداقل در چند 
سال اخیر نشان داده که سعی می کند بیشتر بر روی کارهای 

اجرایی تمرکز کند و از ورود به مسائل جنجالی سیاسی تا حد 
امکان بپرهیزد.

این بار اما در شــــورای اداری تویســــرکان مشــــخص شد که 
مفتح به شــــدت از عملکرد دولت در مورد به ثمر رساندن 
برخی طرح های اجرایی تویســــرکان دلخور و منتقد است و 
ترجیــــح داد این نارضایتی خود را هر چنــــد به میزان کم، بروز 

دهد.
اینکه تصــــور کنیم، مفتح فقط از عملکرد شــــخص فرماندار 
تویسرکان به عنوان نماینده عالی دولت در این شهرستان 
ناراضی است کمی کج سلیقگی است زیرا با کنکاش هر چند 
گذرای اتفاقــــات رخ داده در چند وقت اخیر به نظر می رســــد 

دالیل انتقاد مفتح از عملکرد دولت بیشــــتر و بهتر نمایان 
می شود.

پس از آنکه قبــــل از ایام محرم در محور جاده تویســــرکان به 
، ســــانحه دلخراش تصادف یک پراید بــــا یک تریلی،  کنگاور
شــــش قربانی بر جای گذاشــــت، نماینده مردم تویســــرکان 
برای چندمین بار با مســــؤوالن وزارت راه و شهرسازی و اداره 
کل ایــــن وزارتخانــــه در همدان از طرح چهار خطه ســــازی این 
جاده حادثه خیز و مرگبار بازدید کرد و در حضور مســــؤوالن 
و رســــانه ها به صراحت اعالم کرد پیمانــــکار این طرح کند و با 
تعلل عمل می کند و دولت نیز باید التزام عملی بیشتری برای 
تأمین مطالبات مالی پیمانکار داشته باشد تا طرح با شتاب 

بیشتری به مراحل تکمیلی خود برسد.
یکی دیگر از مهمترین دالیل انتقاد نماینده مردم تویسرکان 
در مجلس از چابک و با نشاط نبودن دولت را بدون تردید باید 
وعده های چندین باره وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و 

تحویل بیمارستان شهید قاسم سلیمانی)قائم)عج( سابق( 
در مقاطع مختلف زمانی از ســــال 95 تا 99 دانست که اکنون 
در حالی از 98 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که قرار 
بود چند ماه گذشته با حضور رئیس جمهوری یا حداقل وزیر 
راه و شهرسازی به بهره برداری برسد اما این اتفاق رقم نخورد تا 
مفتح با مطالبات و سواالت پر حجم مردم تویسرکان در این 

رابطه روبه رو شود.
مفتح اما به انتقاد و اعالم نارضایتی خــــود از عملکرد دولت، 
حداقل در مورد طرح های عمرانی تویســــرکان بســــنده نکرد 
و سخن از کســــانی گفت که در تویســــرکان چوب الی چرخ 
توســــعه پایدار تویســــرکان می گذارند و البته تصریح کرد که 
با وجــــود این ســــنگ اندازی ها، تا تکمیــــل طرح های حیاتی 

شهرستان تویسرکان دست از پیگیری برنخواهیم داشت.
این اتفاقات در حالی رقم می خورد که برخی از مخالفان مفتح 
در مقطع زمانی قبل از انتخابات، با استفاده از ابزار و راهکارهای 

مختلف وی را به کم کاری و کوتاهی در زمینه پیگیری طرح های 
کلیدی تویســــرکان مانند بیمارستان شهید سلیمانی، سد 
خرمرود، ایســــتگاه قطار روســــتای بابا کمــــال و غیره متهم 
می کردند و اکنون برخی از آنها در بدنه دســــتگاه های اجرایی 

دولتی از نفوذ اجرایی نیز برخوردارند.
به نقل از تســــنیم، بــــه هر حال آنچه در این میان روشــــن و 
آشکار است این نکته مهم است که شهرستان تویسرکان 
برای برداشــــتن گام های اثر بخش در مســــیر توسعه پایدار 
خــــود به تکمیل طرح هــــای کلیدی خود ماننــــد چهار خطه 
سازی راه های شریانی تویسرکان به کنگاور و تویسرکان به 
، بیمارستان شهید سلیمانی، سد خرمرود، ایستگاه  جوکار
قطار بابا کمال و مواردی از این دســــت نیاز دارد و کوتاهی و 
کم کاری و یا ســــنگ اندازی از سوی هر فرد یا گروهی برای به 
نتیجه نرسیدن آنها در موقع مشــــخص خود به ضرر مردم 

تویسرکان است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان خبر داد:

اجرای 49 پروژه
خّیری و مشارکتی در همدان

» دعوت از مردم برای پیوستن به پویش »آجر به آجر
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هگمتانه، گروه خبر همدان: در بعد اقتصادی؛ در همدان 
حــــوزه  اولویت دار برای کســــب درآمد در شــــهرداری حوزه 
ســــاخت و ساز اســــت و با درآمد حاصل شــــده برای شهر 
امکانات و تســــهیالت ساخته می شــــود. ما متأسفانه در 
حوزه اقتصاد شــــهری به غیر از بحث ســــاخت و ساز دیگر 
اولویــــت قابل توجهــــی نداریم. درســــت اســــت در حوزه 
 
ً
کنیم و متعاقبا گردشگری هم می توانیم ســــرمایه گذاری 
درآمد کسب کنیم؛ چراکه حجم باالیی از آثار تاریخی داریم 
و همدان یکــــی از شــــهرهای منحصر به فردی اســــت که 
قابلیت های گردشــــگری دارد. به طــــور مثال اگر بخواهیم 
همدان را با اراک و کرمانشــــاه و به طورکلی شهرهای غرب 
کشــــور مقایســــه کنیم، از حیث داشــــتن مراکز و مناطق 
بکر گردشــــگری خیلی غنی تر اســــت. ظرفیت های بالقوه 
زیادی در همدان وجــــود دارد که ما می توانیم در نگاه اول 
به عنوان یک ظرفیــــت و در نگاه دوم به عنوان یک ثروت 
به آن توجه کنیم. در ســــطوح ملی و اســــتانی همدان هم 
گردشــــگری به عنوان محور توســــعه معرفی شده است. 
ما متأســــفانه قطب اقتصادی از منظر صنایع نیســــتیم و 
هیچ صنعت قابــــل توجه و در خور بحــــث و طرح موضوع 
در همــــدان نداریــــم. بــــه عنوان مثــــال در شــــهر صنعتی 
اراک ماهیانــــه حداقل بین 10 تــــا 15 میلیــــارد تومان فقط 
درآمد آالیندگی نصیب شــــهرداری می شود. همدان اصاًل 
صنعتی ندارد که درآمد حاصــــل از آن باعث رونق اقتصاد 
 در چرخه مدیریت 

ً
خانوارهای شهری شــــود و مســــتقیما

شــــهری ســــازوکار و نقش ایجاد کند. بنابرایــــن ورود پیدا 
کردن در حــــوزه گردشــــگری همدان به عنــــوان پنجمین 
شهر گردشگری کشور در سال 1390 مطرح شد؛ بنابراین 
بــــرای رونق اقتصادی شــــهر همــــدان باید در ایــــن زمینه 
سرمایه گذاری کنیم و تسهیل گر امور در این راستا باشیم 
و بتوانیــــم ضوابط و مقرراتــــی را تعریف کنیم کــــه در حوزه 
گردشگری، مردم را به این سمت سوق دهیم تا در مقوله 

گردشگری به طور جدی تر ورود پیدا کنند.
ظرفیت گردشــــگری در هر شــــهری وجود داشته باشد؛ بر 
اســــاس تعاریف اندیشــــمندان حوزه گردشگری حداقل 
بین 200 تا 250 شغل واســــطه ای فعال می شود. همدان 
فعاًل ایــــن ظرفیت را تا این حــــد ندارد و باید شــــهرداری و 
مدیریت شــــهری همگام با مســــؤولین مدیریت شهری 
ورود پیــــدا کننــــد و ضوابــــط و مقرراتی از طرف شــــهرداری 
پیشــــنهاد و در شورای شــــهر مصوب شود که تسهیل گر 
امور باشــــد؛ به طوری که همه مردم در جای جای این شهر 
بتواننــــد از این ظرفیت به نســــبت میزان ســــرمایه گذاری 
ایــــن موضوع باعــــث تقویــــت بنیه  کننــــد.  بهره بــــرداری 
اقتصــــادی خانوارهای شــــهری همدان در حــــوزه اقتصاد 

شهری می شود.
گرایش های ســــرمایه گذاری در شــــهر همدان به ســــمت 
ســــاخت و ســــاز اســــت و ســــرمایه ها به ســــایر بخش ها 
همچــــون صنایع تبدیلی کشــــاورزی گســــیل نمی شــــود. 
همــــه اقشــــار جامعه شــــهری همــــدان تمایل زیــــادی به 
ســــرمایه گذاری در بخش صنعت مســــکن دارنــــد. روند 
ساخت و ســــاز در سالیان اخیر نشــــان داده است که هر 
چقدر ســــاخت و ســــاز در شهر همدان بیشــــتر می شود، 
مطالبه مردم برای مسکن بیشتر می شود و از این روست 
کــــه همدان بــــه عنــــوان یک شــــهر مهاجرپذیر شــــناخته 
می شود. سرریز جمعیت شــــهرهای غرب کشور در شهر 
همدان متمرکز شــــده است. چنانکه بســــیاری از فعاالن 
صنعت ساختمان افرادی هســــتند که از سایر شهرها به 

همدان آمده اند و به کار ساخت و ساز مشغول شده اند.
خوشــــبختانه شــــهرداری هم این موضوع را متوجه شده 
اســــت و گام های مثبتی در راســــتای فرایند صدور مجوز و 
جذب درآمدهای مناسب در این زمینه برداشته است. با 
توجه به بررسی بودجه شهرداری به این مهم پی خواهیم 
ُبرد که بخش عمده ای از درآمد شــــهرداری بر نحوه صدور 
پروانه متمرکز شــــده اســــت. کمیســــیون های ماده 100 و 
ماده 77 همگی مرتبط با درآمدهای وابســــته به مســــکن 

است.
در حوزه گردشــــگری در زمینه های توســــعه اماکن اقامتی 
)هتل هــــا(، مراکز تفریحی نظیر شــــهر بــــازی، اماکن تجاری 
)همزمان ســــه ســــرمایه گذار در زمینه احداث هایپراستار 
داریم(؛ جذب گردشــــگر داشــــتیم و در حال کار هستیم. 
اما نکته این اســــت که در زمینه گردشــــگری ظرفیت های 
زیــــادی داریم کــــه هنوز از تمــــام این ظرفیت ها اســــتفاده 
نشده است. متأسفانه اکنون با شــــرایط اقتصادی حاکم 
بر کشــــور می توان گفت، خیلی از کســــانی که در شــــمال 
کشور سرمایه گذاری می کنند، به دالیل امنیتی، موقعیت 
جغرافیایی، به غرب کشــــور کمتر توجه می کنند. بیشــــتر 
حجم سرمایه گذاری در کل کشــــور در استان های مرکزی 
و اســــتان های میانی کشــــور متمرکز شده اســــت و کمتر 
به جداره مرزی کشــــور می آید. به ایــــن دلیل که امنیت در 
 بیشتر 

ً
الیه های مکانی دوم و سوم بیشتر است و طبیعتا

سرمایه گذاری می شود تا اینکه بخواهیم با سرمایه گذاری 
، خطرپذیری سرمایه گذاری را باال ببریم. در غرب کشور

در مجموع در سال های اخیر شهرداری تالش کرده است 
تا ظرفیت های کســــب درآمــــد را تا حد زیــــادی ببیند. یک 
بخش از هــــر فعالیتی که مــــا می خواهیم در شــــهر انجام 
دهیم این اســــت که مردم به کدام ســــمت تمایل دارند. 
به عنوان مثال در شــــمال کشــــور به دلیل جذابیت های 
طبیعی همه تمایل به ســــرمایه گذاری دارند. این در حالی 
است که ما در غرب کشور آن جذابیت های طبیعی مورد 
پســــند مردم را نداریم و در نتیجه آن درآمدهای سرشاری 
که از ســــواحل و بنادر شــــمال و جنوب کشــــور به دست 
می آید، در همدان امکانش نیست. بنابراین اگر بخواهیم 
گردشگر جذب کنیم، هزینه جذب گردشگر در شهرهای 

غربی کشــــور بسیار بیشتر از شــــهرهای شمالی و جنوبی 
است.

علیرغــــم اینکه همــــدان از نظر کشــــاورزی و دامداری هم 
حرف برای گفتن دارد؛ اما تمایلی در شــــهروندان همدان 

برای سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی وجود ندارد.
در بعد اجتماعی و فرهنگی؛ تعــــدد آثار فرهنگی و تاریخی 
همــــدان بیانگر یک هویت فرهنگی اســــت. مــــا در حوزه 
فرهنگــــی افراد شــــاخص و صاحب نامی داریــــم؛ اما اینکه 
بتوانیم به شــــکل تخصصی و حرفه ای به این مقوله نگاه 
کنیم، متأسفانه نتوانســــتیم در حد استان های هم قد و 
قواره خودمان موفق باشــــیم. چون ما به صورت حرفه ای 
بــــه فرصت های شــــغلی مرتبط بــــا گردشــــگری ورود پیدا 
نکردیم، جایگاه خوبی از این منظر نداریم. مثل شهرهای 
شیراز و اصفهان و تبریز و کرمانشاه که به صورت حرفه ای 
از خدمــــات مرتبط با گردشــــگری، درآمد جــــذب می کنند، 
عمل نکرده ایم. تشکل های اجتماعی به نوعی می توانند 
اثرگذار باشــــند. صنایع دســــتی اصفهان علیرغم اینکه با 
سفال گری ما قابل مقایسه نیست رونق پیدا کرده است 
و برای خانوارهای شــــهری درآمد ایجاد می کند. ســــفال ما 
در حد اللجین باقی مانده اســــت؛ در حالی که می شــــد به 
عنوان یک شــــغل و درآمــــد بخش اعظمــــی از خانوارهای 
شــــهری ما بتواند اثر خودش را حتی در شــــهرهای اطراف 
، صالح آبــــاد و جاهای دیگــــر بگذارد.  خــــودش مثل بهــــار
این موضوع نشــــان می دهــــد که روی صنایع دســــتی کار 
نشده اســــت. دلیل عدم توســــعه صنایع دستی به نبود 
ذائقه مردم و عدم توجه مســــؤوالن در دوره های مختلف 
بــــاز می گــــردد. آن تعصبی که در شــــهر همــــدان و برخی از 
شــــهرهای دیگر به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، 
در شــــهر همدان نیست. در ســــالیان گذشته استانداری 
داشــــتیم که خیلی تالش کرد تا جشــــنواره فیلم کودک و 
نوجــــوان را از اصفهانی ها برباید و به شــــهر همــــدان آورد؛ 
 
ً
اما به راحتی آن را از دســــت دادیم و این جشــــنواره مجددا
بــــه اصفهــــان منتقل شــــد. اصفهــــان از رهگــــذر برگزاری 
ایــــن جشــــنواره ها درآمد زیــــادی را هم برای اســــتان و هم 
شــــهروندان مرتبط با بخش گردشــــگری مثل محل های 
اقامتی، اجتماعی و فرهنگی جــــذب می کند. ضمن اینکه 
رونق این بخش ها می تواند به فعالیت تشــــکل ها کمک 
کنــــد. چراکه این تشــــکل ها بایســــتی حــــول موضوعاتی 
مشــــخص شــــکل گیرد و تا زمانی که ما موضــــوع خاصی 
نداشته باشیم، تشــــکل ها و اجتماعات شهری هم برای 

شکل گیری و فعالیت خوراک کافی ندارند.
ویژگی هــــا  از  یکــــی  زیســــت محیطی؛  و  طبیعــــی  بعــــد  در 
و مزیت هــــای شــــهر همــــدان ایــــن اســــت که یک شــــهر 
کوهستانی اســــت و از نظر زیســــت محیطی و گردشگری 
طبیعــــی یکی از شــــهرهای منحصر به فرد اســــت. در دهه 
70 افــــراد محدودی کــــه در تپه عباس آباد بــــاغ خصوصی 
داشــــتند و در آنجا تفریح می کردند. شــــهروندان به دلیل 
اینکه در این محــــدوده فضاهای عمومــــی کمتری وجود 
داشــــت، کمتر به آن مراجعه می کردند. امــــا در دهه 70 به 
عنوان یکی از ظرفیت های گردشگری طبیعی، تپه عباس 
آباد را به شــــکل امروزی درآوردند. امــــروزه تپه عباس آباد 
هم بــــرای تمام شــــهروندان و هم برای عموم کســــانی که 
به شــــهر همدان ســــفر می کنند، به عنــــوان یک ظرفیت 
طبیعی و گردشــــگری خیلی خوب مورد توجــــه قرار گرفته 
است. چشــــم انداز خوبی به ســــمت همدان وجود دارد، 
آب و هــــوای خوبی دارد و محل تفریحی-اقامتی مناســــبی 
درخور مسافران این شهر است و الهام گرفته از طبیعت 
آباد ما مکان هــــای زیادی داریم  اســــت؛ مانند تپه عباس 
کــــه می تواند مــــورد توجه قرار گیرد. شــــهر همــــدان در هر 
دو حوزه گردشــــگری طبیعی و مصنــــوع غنی بوده و دارای 
جذابیت هــــای فــــراوان و متنــــوع و درخــــور توجه اســــت. 
علیرغــــم بهره گیــــری از تمام این ظرفیت ها، ســــهم درآمد 
خانوارهای شــــهری ما از متوســــط کشــــور پایین تر است. 
همــــدان در بین کالنشــــهرهای کشــــور گران ترین شــــهر 
از حیث مســــکن اســــت؛ در مجله اقتصادی آمده است 
جزو پنج شــــهر اول )گران( ایران به لحاظ قیمت مســــکن 
است. چون ســــرمایه گذاری در بخش مسکن مورد اقبال 
اقشار مختلف اســــت. اگر در شهر همدان مختصر درآمد 
اضافــــه ای در ســــبد خانوار وجود داشــــته باشــــد به خاطر 
ایجــــاد ارزش افــــزوده در اولین فرصت در امر مســــکن و 
امالک سرمایه گذاری می شود. چون متأسفانه هیچ زمینه 
سرمایه گذاری غیر از مســــکن وجود ندارد. در مشهد اکثر 
شــــهروندان در زمینه ایجاد ظرفیت های تجاری متناسب 
با فرهنگ مشــــهد ســــرمایه گذاری می کنند؛ چه در بحث 
تجارت ســــوغات و حــــرم که باعــــث رونق ســــایر حوزه ها 
همچون صنایع دســــتی و بازار و... شده است. مشهد هم 
مانند شــــهر همدان حــــول نقطه حرم به صــــورت حلقوی 
توســــعه پیدا کرده اســــت و تــــا حلقه دوم تمــــام صنایع و 
شــــغل ها مرتبــــط با حــــرم اســــت. در اصفهان توســــعه و 
ســــرمایه گذاری متناســــب بــــا مراکز تاریخی و گردشــــگری 
اســــت. بیشتر از نیمی از شــــهروندان اراکی دغدغه شغل 
ندارند. درآمدی که از صنایع دارند، در شهر هزینه می کنند 
و باعث رونق و توسعه اقتصادی خانوارهای شهری شده 

است.
در شــــهر همــــدان محدودیت هــــای زیــــادی بــــرای ایجاد 
درآمدهــــای خانــــوار شــــهری داریــــم و هر ظرفیتــــی هم که 
می خواهیم بیاوریم در دو-ســــه محور خالصه می شــــود. 
علیرغــــم اینکه کشــــاورزی غنــــی در همدان و شــــهرهای 
 خام فروشی می شــــود. صنایع تبدیلی 

ً
اطراف داریم، تماما

نداریم. ما قطب تولید ســــیر و ســــیب زمینی هستیم و در 
هیــــچ کدام هم صنایــــع تبدیلی نداریم تــــا حداقل بتوانیم 
مواد خام را تبدیل کنیم و بــــا احداث کارخانه فرصت های 
شــــغلی را ایجاد کنیم تــــا بتواند به درآمدهــــای خانوارهای 
شــــهری ما کمک کند. با شرایط موجود اقتصادی دیگر نه 
بخش دولتی رغبتی برای ســــرمایه گذاری دارد و نه بخش 
خصوصی. ما یک مشــــکالتی هــــم داریم کــــه از نگاه های 
فرهنگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد، بوروکراسی اداری 
در شهر همدان به نسبت سایر شهرها از متوسط شهری 
باالتر است. این موضوع مانع جدی توسعه شهری است. 
در شــــهر همدان مجوزهــــا به راحتی صادر نمی شــــود و در 
نتیجه خیلی از کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند 

با مشکل مواجه می شوند.

برای تدوین چشــــم انداز باید سمت و ســــویی برای ایجاد 
درآمد پایدار داشته باشیم. اگر در شهر همدان این گام ها 
برداشته شــــود، این برنامه ها اجرایی می شــــود و اگر روال 
موجود دنبال شــــود، شــــهر در همین نقطه موجود باقی 

می ماند.
در بعــــد مدیریتی و نهــــادی؛ در حوزه مدیریت شــــهرداری 
و ظرفیــــت علمی-اجرایی مجموعه شــــهرداری، وضعیت 
روز به روز بهتر شــــده اســــت. هم از بعد جــــذب نیروهای 
توانمنــــد و جوان و هــــم از نظر حــــِد علمی. یــــک زمانی در 
 روش ها، روش های ســــنتی بوده 

ً
نظام شــــهرداری عموما

اســــت. امــــروزه روش هــــا، روش هــــای علمی اســــت. اگر 
هنوز به حد مطلوب نرســــیده اند؛ اما ســــمت و سویشان 
رســــیدن به وضعیت مطلوب و پیشــــبرد امور بر اساس 
شــــیوه های نوین اجرایی بوده اســــت. در زمینه مدیریتی 
همه جا مشــــکل وجود دارد. در برخی مواقع چالش هایی 
که پیش می آید محصول نگاه اشــــتباه برخــــی از مدیران 
اســــت. برایند تمــــام نگاه های مثبت و منفــــی حاکی از آن 
اســــت که وضعیت مدیریتــــی خوشــــبختانه از خط میانه 
به ســــمت مثبت جهت گیــــری می کند. جــــذب نیروها از 
1400 پست ســــازمانی در ابتدای طرح ظرفیت سازی شده 
اســــت و تا افــــق 15 ســــاله ایــــن ظرفیت به یــــک ظرفیت 
اســــمی و مناســــبی خواهد رسید. ســــمت ها به روز شده 
اســــت. رده های مدیریتی کاماًل دقیق احصا شــــده است 
و در ساختار مدیریت شــــهری آورده شده است. ظرفیت 
بالقوه ای در شــــهر همدان وجود دارد که تمام چشم انداز 
و اهداف برنامه پنج ساله را محقق می کند. اما واقعیتی که 
باید مد نظر قرار داد این اســــت که تمام مباحث مدیریت 
شــــهری در اختیــــار شــــهرداری نیســــت؛ چــــون مدیریت 
یکپارچه شــــهری را ایجاد نکردیم؛ یعنی موضوع مدیریت 
یکپارچه شهری مطرح شده، برنامه ها تدوین شده و همه 
زیرســــاخت ها در برنامه پیش بینی شــــده؛ اما عملیاتی و 
مصوب نشده اســــت. به همین دلیل بخش عمده ای از 
 برنامه های خوبی می نویســــند و 

ً
برنامه نویســــان که اتفاقا

برنامه های مناسبی تهیه می کنند، بخشی از این برنامه ها 
به طــــور پیش فــــرض قابلیــــت اجرایی ندارد، چــــرا؟ چون 
همه امــــور در اختیار شــــهرداری نیســــت. تصمیم گیری و 
تصمیم ســــازی به صورت 100 درصد در اختیار شــــهرداری 
و شــــورا نیست. شــــورای اداری شــــهرداری ها همچنان در 

محــــل اســــتانداری اســــت و سیاســــت های کالن دولت 
را پیگیــــری می کنــــد. وقتی وزیر کشــــور اعــــالم می کند که 
استخدامی در شهرداری ها نباشــــد تا سه سال استخدام 
صــــورت نمی گیــــرد. نه تنها جــــو مطلوبی ایجــــاد نمی کند، 
بلکه برعکس امنیت شــــغلی مجموعه را به هم می ریزد. 
در زمینه طرح تفصیلی شــــهر همدان؛ وقتی طرح تفصیلی 
نامتقارنــــی داریــــم تصحیح این طــــرح تفصیلــــی در اختیار 
شهرداری نیست. در کشــــور ما طرح تفصیلی شهر را یک 
وزارتخانه دیگر تهیه می کند و بعد برای اجرا به شــــهرداری 
ابالغ می شود. با کدام پشــــتوانه؟ با کدام منابع اقتصادی 
تأمین شده؟ به فرض در طرح تفصیلی 2000 مترمربع سطح 
معابر تعریف شده است و 1000 مترمربع بایستی آزادسازی 
شــــود. با کدام منابع مالی بایســــتی تملک شود؟ قوانین 
ما با یکدیگر متناقض اســــت. قانــــون نحوه تملک اراضی 
مورد نیاز دولت و شهرداری ها را تصریح کرده است که به 
قیمت عادله روز پول آن پرداخت شــــود. در برنامه پنجم 
تأکید شده اســــت اخذ عوارض از مردم باید به صفر برسد 

و دنبال بهای خدمات برویم و متناسب با نگاه اقتصادی 
دولت باشد. اینها با هم جور در نمی آید. ما در حوزه تأمین 
منابع انسانی در شــــهرداری همدان از وضعیت اسفناک 
گذشــــته عبور کرده ایم و اکنون در ســــطح مثبت اســــت؛ 
اما مدیریت میانی و کالن ما همه کار دســــت خودشــــان 
نیست. اخیرا ریاســــت قوه قضائیه در خصوص وضعیت 
کمیســــیون مــــاده 100 اظهــــار نظــــر کرده انــــد کــــه از نگاه 
درآمدزایــــی به کمیســــیون های ماده 100 بایــــد عبور کنیم 
و به فکر پیشــــگیرانه عمل کردن کمیســــیون های ماده 
100 باشــــیم. این موضوع کامال صحیح و درست است، اما 
یک واقعیت شــــهرداری ها این اســــت که به بعد درآمدی 
کمیســــیون ها نگاه می کنند و اساســــا اگر شهرداری ها به 
این بعد نگاه نکنند، شــــهروندان ما دارند به این ســــمت 
می رونــــد. در نتیجه در شــــهرداری اگــــر بخواهیم به درصد 
بیان کنیم، شــــاید بتوان گفت بــــاالی 60 درصد از وظایف 
 دســــِت خوِد شهرداری نیست. با 

ً
شهرداری ها مستقیما

واسطه سایر دســــتگاه های اجرایی باید این وظایف انجام 
شــــود. در بحث های پیشــــگیری و اجرایــــی قانونگذار در 
ماده 56 اکثر موارد را تصریح کرده اســــت شــــهرداری باید 
با اجازه این دســــتگاه و هماهنگی آن دســــتگاه و زیر نظر 
 اکنون که هر 

ً
آن دســــتگاه کارها را انجام دهد. مخصوصــــا

فعالیتی را بخواهیم انجام دهیــــم یک وزارتخانه تخصصی 
برایش وجود دارد )وزارتخانه ها هر کدام حرف برای گفتن 

دارند و قوانین کامال مغایر با شهرداری دارند(.

وجه تمایز شهر همدان با سایر شهرهای اطراف �
اولین مورد: آب و هوا )تابســــتان حجم حضور مســــافر در 
همدان بسیار افزایش پیدا می کند و دلیل عمده آن آب و 
هواست، ما تابستان خنک تری در مقایسه با استان های 
دیگــــر داریــــم(؛ دومین مــــورد: نزدیکی به پایتخــــت- اکثر 
کســــانی که کارهای اداری و تجاری و خرید و فروش داشته 
باشــــند با یک فاصله زمانی سه ساعته به تهران می رسند. 
برای شهرهای واقع در غرب کشــــور این نکته خیلی مهم 
اســــت که شهروندانش بتوانند در یک ســــفر نیم روزه به 
تهران مراجعه کنند. شاید ویژگی منحصر به فرد منفی هم 

باشد ولی عمدتا مزیت است؛
سومین مورد: ظرفیت های گردشــــگری به روزی داریم که 

می تواند وجه تمایز با نقاط اطراف باشد.

اصلی ترین دغدغه های شهر همدان �
یکــــی از مباحــــث جامعه امروز شــــهری موضــــوع ترافیک 
است که اشاره شد. مقرر شده است هر سرمایه گذاری که 
می خواهد به شــــهر همدان بیاید یک پیوست فرهنگی-
اجتماعی-ترافیکی به ما بدهــــد. از این نظر که ما در زمینه 
ایجاد ظرفیت های جدید در شــــهر همدان به لحاظ کالبد 
شهر همدان و نقشه شــــهری همدان و بحث شهرسازی 
مــــا به لحاظ دایره ای به یک نقطه متمرکز می شــــویم و این 
حجم تــــردد و آمد و شــــد و رفت و آمد باعــــث افزایش روز 
افزون ترافیــــک در رینگ اول و دوم می شــــود. برای برون 
رفت از این مشکل همه مردم نگاه و توجه شان به سمت 
تسهیل در ترافیک شهری اســــت. در سال 1384 مشاور 
نقش پیراوش برای شــــهر همدان بــــدون توجه به پیش 
فرض های اجتماعی، ترافیکی و زیســــت  محیطی پیاده راه 
تعریف کــــرد؛ بدون آنکه به مشــــکالت ترافیکی ناشــــی از 
اجرای این طرح توجه کند. یک دفعه شش خیابان اصلی 
شهر را انســــان محور می کنیم. در زندگی ماشینی امروزی 

ما ایــــن خأل تردد در کجا دیده شــــده اســــت. مــــردم برای 
رفــــت و آمد چه کار کنند. آن زمان من پیشــــنهاد دادم که 
پیوســــت های ترافیکی در قالب ایجاد پارکینگ باید دیده 
شــــود. باالخره این حجم از خودروهــــای حمل و نقل که از 
رینگ اول خارج می شــــوند، تکلیف شــــان چیست؟ آیا در 
رینگ دوم زیرساخت مورد نیازشــــان تأمین شده است. 
 ، ، توسعه شهر اینها امروز در کنار دغدغه درآمدهای پایدار
رونق اقتصاد شهری هر خانوار دغدغه اصلی مردم است. 
امروز در شورای شهر به این جمع بندی رسیده ایم که باید 
برای هر طرحی پیوســــت فرهنگی و اجتماعــــی و ترافیکی 
تهیه شود. چون اگر امروز این کار انجام نشود، آینده شهر 
با مخاطره مواجه می شــــود. پس دغدغه های اصلی مردم 
شــــهر همدان مشــــکالت ترافیکی و تهیه پیوســــت های 
فرهنگــــی و اجتماعــــی و حمل و نقــــل برای شهرهاســــت. 
ضروری اســــت که در برنامه حاضر هم به تهیه پیوســــت 
فرهنگی-اجتماعی مبادرت شــــود تا مشــــخص شــــود آیا 
این طرح نیازهای اجتماعی-فرهنگــــی را برطرف می کند و 

. بدان ها پاسخ داده می شود یا خیر

تصویر مطلوب و آرمانی همدان �
قطعا برای اینکه رفاه نســــبی برای مردم فراهم کنیم، توجه 
ویژه به طرح هــــای فرادســــتی و طرح های باالدســــتی باید 
داشــــته باشیم. ما اگر بتوانیم آنچه در طرح تفصیلی و طرح 
جامع برای توسعه شــــهر همدان پیش بینی شده است، 
محقق کنیم و همــــگام با این پیش بینی هــــا، منابع مورد 
نیاز را هم فراهم کنیم، قطعا توسعه شهر همدان را در پی 
خواهد داشت. وقتی گفته می شود سرانه های شهری به 
طور متوازن در شــــهر توزیع شــــود؛ قطعا نیاز به طرح جامع 
داریم. این همه نابســــامانی که در شــــهر همــــدان وجود 
دارد به این دلیل اســــت که مشــــاور قبلی طرح خوبی ارائه 
نداده است. امروز شهر همدان اگر می خواهد برون رفت 
از مشــــکالت فعلی داشته باشــــد طرح تفصیلی باید تمام 
دغدغه های مردم، مسؤوالن و مدیریت شهری را پاسخ گو 
کند. سرانه های شــــهری دقیق تعریف کند. اگر می گوییم 
در شــــهر همدان افزایش محدوده داشــــته باشــــیم، باید 
مشــــاور طرح تفصیلــــی اینها را با تحلیل خــــوب ارائه دهد. 
در اجرای پروژه ها مشــــاور باید راه آینده ما را کاماًل روشن و 
دقیق بگوید. گره های ترافیکی که در شــــهر همدان داریم 
ل چه در بحث  باید مشاور حل کند. ما اگر یک شهر ایده آ
، رونق اقتصاد شــــهروند و همچنین  توســــعه فضای سبز
تسهیل و روان ســــازی ترافیک را نیاز داشته باشیم، قطعا 

مشاور می تواند اثرگذار باشد.
بایستی با رعایت اصول علمی ظرفیت های شهر به گونه ای 
تعریف شود؛ به گونه ای که شهروند از اجرای طرح تفصیلی 

متضرر نشود و شهروند دیگر از آن بهره مند شود.
پراکندگــــی کاربری ها، عدم انســــجام کاربری ها، عدم توزیع 
یکنواخت کاربری ها در شــــهر موجب شــــده مشــــکالت 
موجــــود روز بــــه روز افرایش پیــــدا کند؛ به طــــوری که خود 
مشــــاور هم از برطرف آنها عاجز مانده اســــت. طرح جامع 
شهر همدان قرار بود سال گذشــــته تحویل شود و بعید 

می دانم تا سال آینده هم جمع شود.
اگر بخواهیم به افق طرح نــــگاه کنیم تمام این مواردی که 
االن به عنوان دغدغه در شــــهر همدان مطرح است، همه 
رفع شده باشد و مشاور و مســــؤوالن در جهت تسهیل 
آنها گام بردارند و یک فضای مناسب شهری با یک اقتصاد 
پویای شــــهری برای شهروندان فراهم شــــود و این میسر 
نمی شــــود، اال اینکه ما قوانین و مقررات مان را متناســــب 
آرزوهایمــــان هماهنگ کنیم. هم ســــرمایه گذار داخلی  با 
و هم ســــرمایه گذار خارجی بتواند به راحتــــی در حوزه های 
گردشــــگری ســــرمایه گذاری کند. هم شــــهروندان مان در 

حوزه های گردشگری ُخرد تالش کنند.

نقش مدیران و مسؤوالن و مردم در مسیر برنامه �
مــــردم کــــه نقــــش اصلــــی را دارند و همیشــــه هــــم مردم 
آنجایــــی لطمــــه می بینیم که  پیش قدم هســــتند. مــــا از 
مدیران و مســــؤوالن همیشــــه عقب تر از مردم هستند. 
در تصمیم گیری هــــا و تصمیم ســــازی ها مــــردد هســــتند. 
از قوانین مــــان در شــــهرهای مختلــــف بــــه یــــک میــــزان 
بهره برداری نمی شود. در یک اســــتانی به راحتی استقبال 
می کنند و شرایط را تسهیل می کنند. اما استان همدان تا 
حدی ســــخت گیری می کند، اویی هم که دارد کار می کند، 
می گــــذارد و مــــی رود. در ســــفری که بــــه کرمان داشــــتیم، 
مســــؤوالن اذعان می داشــــتند که ما دنبال این هستیم 
شماِی ســــرمایه گذار دنبال چه چیزی هستید تا ما همان 
را به شــــما بدهیم. مســــؤولین هم همراه با مــــردم فرایند 
ســــرمایه گذاری را تســــهیل کننــــد. در شــــهر همــــدان اگر 
بخواهیم امور را تسهیل کنیم، با قفل ها و موانع متعددی 
مواجه می شویم. قوانین را به نفع مردم تفسیر نمی کنند. 
مجموعه شــــهرداری هم در اجــــرا و هــــم در تصمیم گیری 
مجموعــــه توانمندی اســــت و اگر نتوانســــتیم 100 درصد 
انتظارات مردم و پیش بینی های خودمان را محقق کنیم، 
بســــیاری از مدیران و مســــؤوالن جلــــوی اجــــرای کارها و 
پروژه ها ایســــتادند. نه اینکه ضعف در مجموعه مدیریت 
شــــهرداری و شوراســــت؛ بلکه مدیــــران ســــطوح دیگر با 

شهرداری و شورا همسو نیستند.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری

شورای اسالمی شهر همدان

عصر محتوا
امیر منطقی  �

هگمتانه، گروه خبر همدان: دوران عمر اینترنت به 
سه دوره تقسیم می شود؛ عصر دسترسی از 1969 تا 
سال 2000، عصر شبکه های اجتماعی از سال 2000 تا 

سال 2010 و عصر محتوا از 2010 تاکنون.
مشــــخصات عصر ســــوم این اســــت کــــه در زمینه 
ابزارها، سکوها و زیرســــاخت هایی که امکان انتشار 
اطالعات بر روی آن ها وجود داشــــته به نوعی فضای 
اینترنت دچار اشــــباع شده است و کسانی برندگان 
این بازی و دوران هســــتند که قــــدرت تولید محتوا 

داشته باشند.
محتــــوا در واقع مانند پلی اســــت که باعــــث انتقال 
اطالعات و دانــــش، تجربه ها و پیشــــنهادات از یک 
منبع اطالعات به کاربران می شود و با توجه به زندگی 
رسانه ای، کیفیت اطالعات دریافتی، بر انتخاب های 

ما و پیامدهای آن اثر می گذارد.
امــــروزه تولیــــد محتوا بــــرای فضای مجــــازی آنچنان 
وســــیع و عمیق شده است که حتی تأثیر استفاده از 
رنگ ها، فیلترها، رنگ های زمینه ای و… به دغدغه ای 
بــــرای تهیه کننــــدگان در این وادی مبــــدل گردیده 

است.
اگر امروز دســــت روی دســــت بگذاریم دشــــمن با 
تولید محتوای جذاب در دل جوانان ما نفوذ خواهد 
کرد و عرصه را از ما خواهد گرفت؛ لذا ما باید بتوانیم 
در کنار تولید محتوای جذاب، روش های مناســــب 

برای اثربخشی بیشتر در جوانان را بررسی کنیم.
جوانــــان، امــــروز نیازمنــــد محتــــوا هســــتند و نیاید 
اجازه دهیم ایــــن محتوا را از کســــانی دریافت کنند 
که دلســــوز این نظــــام نیســــتند؛ امروز بــــرای تولید 
محتوای مناســــب بایــــد از ظرفیت هــــای نخبگان و 
جامعه شناســــان بهــــره بگیریم. نیروهــــای انقالبی 
که دلسوز نظام هســــتند باید تولید انقالبی داشته 
باشــــد. تولیدی که محصول داخلی باشــــد و در برابر 
دنیای فضــــای مجازی کــــه قلب، روح و جســــم ما را 

نشانه گرفته حساس باشند.
کار حوزه هــــای علمیه تولید و تبییــــن و تدوین فکر 
اســــت و باید در این زمینه وارد میدان شــــوند. ولی 
موضوع تولیــــد محتوا باید در دســــتور کار جدی دو 
نهــــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شــــورای 

عالی فضای مجازی قرار گیرد.

یادداشت

پروازهای فرودگاه همدان 
همچنان تعطیل

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر فرودگاه همدان 
گفــــت: فــــرودگاه همدان تا رســــیدن بــــه وضعیت 

مطلوب در نقاط درگیر با کرونا پروازی ندارد.
به گزارش هگمتانــــه، قنبر خلیل پور بــــا بیان اینکه 
در حــــال حاضــــر از فرودگاه همــــدان پــــروازی انجام 
نمی شــــود اظهار کرد: تا اطالع ثانوی و تا رســــیدن به 
وضعیت مطلوب پروازی از فــــرودگاه همدان انجام 

نمی شود.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه همــــدان دو پرواز مشــــهد 
و کیــــش را داشــــت که فعــــاًل برقرار نیســــت گفت: 
وضعیت مشهد در رابطه با کرونا اکنون قرمز است 
و هتل های آن نیز محدودیت جذب مســــافر دارند 

بنابراین نمی توان پروازی داشت.
مدیر فرودگاه همدان خاطرنشــــان کرد: کیش نیز با 
هتل های  و  است  مواجه  اجتماعی  محدودیت های 
آن فعالیتــــی ندارنــــد که همیــــن امر منجــــر به عدم 

برقراری پرواز از همدان شده است.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات مسافرتی نیز اکنون 
فعال نیســــتند گفت: هیچ مسیر مسافرتی خارجی 

نیز از دفاتر انجام نمی شود.
صحبت های مدیر فرودگاه همدان در حالی اســــت 
که معاون وزیر راه از ابالغ شیوه نامه بهداشتی جدید 
مقابله با ویروس کرونا در پروازهای داخلی خبر داده 
است و بر اساس این شــــیوه نامه بهداشتی جدید، 
افزایــــش ظرفیت پذیرش مســــافر داخــــل هواپیما 
به شــــرط خالی مانــــدن دو ردیف صندلــــی انتهایی 
هواپیما، اســــتفاده از ماســــک توسط مســــافران در 
طول سفر و روشن بودن ســــامانه تهویه هواپیما بر 

روی زمین بالمانع است.

خبــــــــــــر

گی ها و قابلیت های ویژ
منحصر به فرد شهر همدان

سید مسعود عسگریان  �
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در حاشیه مراسم عزاداری ظهر عاشورا در کربالی معلی به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی؛
وزیر بهداشت از برگزارکنندگان 

مراسم عزاداری محرم قدردانی کرد
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی در پیامی از 
وعاظ، مداحان، مدیــــران و اعضای هیأت های مذهبی 
و مردم که در مراســــم عزاداری محرم، شــــیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کردند، قدردانی کرد.
در بخشــــی از متن پیام قدردانی وزیر بهداشــــت آمده 
، مداحان ارجمنــــد، مدیران و  اســــت:» وعاظ عالیقــــدر
اعضاء محترم هیأت های مذهبی، مردم شریف و بزرگوار 
با آرزوی قبولی عزاداری  های همــــه عزیزان در دهه اول 
محرم الحرام و پاسداشت رشادت، آزادگی و مظلومیت 
ســــاالر شــــهیدان حضرت اباعبداهلل الحســــین )ع( و 
یاران باوفایش مراتب قدردانی خود و کلیه همکارانم 
را از بزرگوارانی که در هوای گرم تابستان و در آفتاب داغ 
ظهر عاشورا در فضای باز و تحمل سختی بخصوص در 
، شیوه نامه های بهداشتی  استان های گرمسیر کشور

را رعایت فرمودند اعالم می دارم.«
وی در بخــــش دیگر پیــــام خود ضمن گالیــــه از تعداد 
اندکی که شــــیوه نامه ها را مورد توجه قرار ندادند، آورده 
اســــت:» مع الوصف جمعیت کثیر عاشقان حضرت 
سیدالشــــهدا )ع( با رعایت کلیه اصول شرمسارشان 
کردند و تاسوعا و عاشورائی متفاوت و باشکوه در تاریخ 

کشورمان رقم زدند.

ح ساماندهی فضای مجازی  طر
در مجلس کلید خورد

رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه طرحی 
برای ساماندهی فضای مجازی خبر داد و تأکید کرد که 
ما در این طرح نگاهمان فراتر از شــــبکه های اجتماعی 

است و تمرکز جامع تری بر فضای مجازی دارد.

تداوم پرداخت وام کرونا

پرداخــــت تســــهیالت بــــه واحدهای آســــیب دیده از 
کرونا ادامه دارد و صاحبان مشــــاغل بیمه شده تا 15 
شــــهریور و مشــــاغل فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه 
مهلــــت دارند برای دریافــــت این وام در ســــامانه کارا 

ثبت نام کنند.

زمان طالیی تزریق واکسن آنفلوانزا

مدیــــر گــــروه بیماری هــــای عفونــــی دانشــــگاه علوم 
پزشکی شــــهید بهشــــتی گفت: بهترین زمان برای 
، اوایــــل مهرماه تا  تزریق واکســــن آنفلوانزا در کشــــور
اواسط مهرماه است. افراد مســــن و کودکان 6 ماه تا 
 
ً
5 ســــال و افراد با شاخص توده بدنی باال )BMI( حتما

باید واکسن را تزریق کنند.

به چه کسانی برق رایگان 
تعلق می گیرد؟

وزیر نیرو گفت: در دو ســــال اخیــــر جمع برق مصرفی 
8.4 میلیــــون مشــــترک، 6 درصد کل بــــرق مصرفی 
خانگی بوده اســــت. این ها 30 درصد کل مشترکین 
برق هستند و تخفیف صددرصدی دریافت می کنند.

جریمه تبلیغات محصوالت دخانی 
44 میلیون تومان است

رئیس دبیرخانه ســــتاد کشــــوری کنتــــرل دخانیات 
کشــــور گفت: طی ســــال های اخیــــر بر اســــاس آمار 
وضعیت مصرف سیگار در کشور ثابت است.جریمه 
تبلیغــــات محصوالت دخانی بــــه 44 میلیون تومان 
و همچنیــــن فروش دخانیات بدون داشــــتن پروانه 
فروش از سامانه مجاز حدود 27 میلیون جریمه دارد.
استعمال دخانیات ســــاالنه موجب مرگ بیش از 8 

میلیون نفر در جهان می شود.

ارزش سهام عدالت
 کاهش یافت

روند نزولی شــــاخص بــــورس در دو هفتــــه اخیر روی 
ارزش ســــهام عدالت نیز تأثیر گذاشت و باعث شد 
ارزش این سهام نسبت به سه هفته گذشته، حدود 

سه میلیون تومان کاهش یابد.

کاهش 5۰ درصدی فوتی های ناشی 
از کرونا در تهران

رئیس کمیته سالمت شورای اســــالمی شهر تهران 
گفت: آمار فوتی های ناشــــی از کرونــــا در پایتخت طی 
روزهای اخیر نسبت به اوایل مرداد 50 درصد کاهش 

یافته است.

»مصطفی ادیب« مأمور تشکیل 
کابینه جدید لبنان شد

»مصطفی ادیب« در رایزنی های پارلمانی روز گذشته 
آورد و از ســــوی رئیس جمهــــور  90 رأی بــــه دســــت 
لبنان مأمور تشــــکیل کابینه جدید این کشور شد. 
، »میشــــل عون«  پــــس از پایــــان رایزنی های دیــــروز
رئیس جمهور لبنان رسما ادیب را مأمور به تشکیل 

کابینه کرد.
« نتیجه رایزنی های پارلمانی دیروز را به  شــــبکه »المنار
این شــــرح اعالم کرد: مصطفی ادیــــب 90 رأی، »نواف 
سالم« 16 رأی، »ریا الحسن« 1 رأی و »فضل شلق« 1 رأی. 
، هیچ شخصی  البته این را باید اضافه کرد که هفت نفر

را برای نخست وزیری دولت آینده نامزد نکردند.

اخبار کوتاه

فرمانده معظم کل قوا:
امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس دفتر نظامــــی فرماندهی معظم کل قــــوا، در تماس تلفنی با 
امیر صباحی فرد، ســــالم و قدردانی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب به فرمانده نیروی 

پدافند هوایی ارتش و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده های پدافند هوایی کشور را ابالغ کرد.
سردار سرتیپ بســــیجی محمد شــــیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، طی تماس 
تلفنی با امیر ســــرتیپ علیرضا صباحی فرمانده نیروی پدافنــــد هوایی ارتش،گفت: فرمانده معظم 

کل قوا فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین علیه السالم
سالم مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری 
پدافند هوایی است. مردم متدین ما قدردان تالش های بی وقفه شما هستند، این را پاس بدارید.
سردار شــــیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار ابالغ سالم محبت آمیز و قدردانی رهبر معظم انقالب 

اسالمی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده پدافند هوایی شد.

خبــــــــر

ایران و جهان

رئیس قوه قضائیه:

مدیران بانکی خالف وعده عمل کردند
دستور رئیسی برای رسیدگی سریع به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیــــس قــــوه قضائیه 
دســــتور داد ضمن تسریع در رســــیدگی به پرونده رئیس 
متخلــــف  مدیــــران  و  خصوصی ســــازی  ســــازمان  ســــابق 
برخــــی شــــرکت ها، ســــازمان بازرســــی تعییــــن تکلیــــف 

خصوصی سازی های مسئله دار را پیگیری کند.
آیت ا... رئیسی در جلسه شــــورای عالی مسؤوالن قضائی 
گفــــت: پرچــــم عدالت خواهی و مبارزه با فســــاد توســــط 
است.  شــــده  برافراشــــته  علیه الســــالم  حســــین بن علی 
دستگاه قضائی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصالح 
بســــترهای فسادزاست هم قضاوت عادالنه و هم مقابله 

با مفسدان.
وی بــــا بیان اینکه شفاف ســــازی در نظامــــات اقتصادی و 
تحقق دولــــت الکترونیک را از دولــــت، پیگیری می کنیم 
ادامــــه داد: توصیه در این زمینه کافی نیســــت، وظیفه ما 
اقدام و عمل براســــاس شــــاخص های قابــــل اندازه گیری 
اســــت. حکومت امویان و عباســــیان، نتیجــــه حاکمیت 
جهل بر جامعه اسالمی اســــت. جامعه ای که جهل بر آن 
مسلط شــــود، قدرت های مستکبر بر آن حاکم می شوند. 

اول تحریف حقایق می آید و سپس تحریم می کنند.
رئیس قــــوه قضائیه گفت: فســــاد در حکومت اســــالمی 
برچســــب ناچسبی است. ذات نظام اســــالمی پاک است 
و هاضمه آن، ضدفســــاد؛ فســــاد اداری در نظام اسالمی را 
بر نمی تابیم. نباید کارگاه هایی که توســــط بانک ها تملک 
می شــــود، به تعطیلــــی کشــــانده شــــود، گزارشــــاتی که از 
استان ها داریم حاکی از تعطیلی برخی از این واحدهاست 
و این خالف آن چیزی است که در جلسه با مدیران عامل 
بانک ها وعــــده داده شــــد. از قضات دیوان عالی کشــــور 
بابت تصویــــب رأی وحــــدت رویه در خصــــوص ضمانت 
اجــــرا نداشــــتن قراردادهای بانکی با ســــود بیــــش از نرخ 
مصوب بانک مرکزی و شــــورای عالی پول و اعتبار تشــــکر 
می کنم. مهمترین اثر این اقدام دیوان، حمایت حقیقی از 

تولیدکنندگان بود.
رئیســــی با بیان اینکــــه در موضوع پرونده هــــای مرتبط با 
واگذاری ها درخصوصی ســــازی، دو جنبه وجود دارد، یکی 
جرایم افراد و دیگری بررســــی نحوه واگــــذاری که آیا مطابق 
ضوابط صورت گرفته است؟، در واکنش به مسائل مطرح 

شده در جلسه درخصوص برخی واگذاری های مسئله دار 
در خصوصی سازی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی 
بــــه پرونده رئیــــس ســــازمان خصوصی ســــازی و مدیران 
متخلف برخی شرکتها، ســــازمان بازرسی، موضوع تعیین 
تکلیف خصوصی سازی های مســــئله دار و خالف ضوابط 
و مقــــررات مانند شــــرکت های هفــــت تپه و پاالیشــــگاه 
کرمانشــــاه را از سازمان خصوصی ســــازی و وزارتخانه های 

ذیربط پیگیری کند.

وزیر آموزش و پرورش:

ج شده است شهریه مصوب مدارس غیردولتی در وبگاه های آموزش و پرورش در
تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا پایان شهریور

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیر آمــــوزش و پرورش با 
بیان اینکه تالش می کنیم تا قبل از پایان شهریور پاداش 
پایان خدمت بازنشســــتگان را تســــویه کنیم گفت: امروز 
بخش قابــــل توجهی از بودجه از ســــوی ســــازمان برنامه 
تخصیص یافتــــه و امیدواریم مابقی هم به زودی در اختیار 

ما قرار بگیرد.
محسن حاجی میرزایی در نشست خبری اش با اصحاب 
رسانه با اشــــاره به برخی اقدامات تحولی و برنامه های این 
وزارتخانه در ســــال تحصیلی پیــــش رو، از پذیرش 20 هزار 
نفر از طریق کنکور سراســــری در ســــال جــــاری خبر داد و 
گفت: 28 هزار مجوز از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان و در قالب آزمون اســــتخدامی که یکی دوهفته 
آینــــده جزئیاتش اعالم می شــــود در اختیار ما قــــرار گرفته 

است.
وی افــــزود: 25 هــــزار مجــــوز تبدیــــل وضعیــــت و جذب 
آموزشــــیاران نهضتــــی، مربیــــان پیــــش دبســــتانی و حق 
التدریس ها را خواهیم داشــــت و البتــــه موظفیم تا پایان 
برنامه ششــــم توســــعه همه ایــــن افراد را جــــذب کنیم. با 
جذب 73 هزار نفر امســــال یکی از درخشان ترین سال ها 

در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز است.

مجوز آمــــوزش و پــــرورش برای جــــذب ۸۰۰۰ مربی   �
تربیتی

حاجی میرزایی با بیان اینکه مجــــوز جذب 8000 مربی امور 
تربیتی داریم که کم سابقه است گفت: 100 میلیارد تومان 
نیز برای تجهیز هنرستان ها اختصاص یافته است که گام 

خوبی برای حمایت از هنرســــتان ها بوده است. در بودجه 
امسال 400 میلیارد تومان برای این کار پیش بینی شده و 

تالش ما توسعه آموزش های مهارتی است.
وی با اشاره به اجرای آزمایشــــی طرح خواندن و نوشتن در 
برخی مدارس ابتدایــــی اظهار کرد: طرح آجر به آجر نیز یکی 
دیگر از برنامه های تحولی ماســــت و ســــرمایه های خرد را 

برای مدرسه سازی مورد هدف قرار داده است.

ســــود ســــال 9۸ صنــــدوق ذخیــــره بیــــن اعضــــای   �
فرهنگی توزیع می شود

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی برنامه های اقتصادی 
این وزارتخانه گفــــت: در ماه های اخیر 440 میلیارد تومان از 
مطالبات دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان وصول شد. 
همچنین برنامه ریزی شــــد تا سود سال 98 در بین اعضای 

صندوق ذخیره فرهنگیان توزیع شود.
از  حاصــــل  افــــزوده  ارزش  محاســــبه  بــــرای  افــــزود:  وی 
دارایی های آنها برنامه ریزی های الزم در حال انجام اســــت. 
برای واگذاری هلدینگ های پتروشــــیمی و انرژی صندوق 
ذخیره در بازار ســــرمایه و بورس نیز تصمیم گیری شده و 

مقدمات اجرایی در حال انجام است.
حاجی میرزایی با اشــــاره به مولدسازی دارایی های آموزش 
و پرورش گفت: در ایــــن زمینه با تنگناهای قانونی روبه رو 
بودیم که مسیرها شناســــایی و 95 نقطه مشخص شده 
که امیدواریم به ســــرعت اینکار با رفع موانع قانونی میسر 
شــــود. وی ادامه داد: در حوزه بهره وری منابع اقداماتی در 

دستور کار است که به انجام خواهد رسید.

جنســــی   � بهداشــــت  آمــــوزش  ســــند  تدویــــن 
دانش آموزان

وزیــــر آمــــوزش و پرورش دربــــاره تربیت جنســــی کودکان 
و نوجوانــــان نیز گفت: وظیفه ای از ســــوی شــــورای عالی 
انقــــالب فرهنگی و وزارت بهداشــــت برای تدوین ســــند 
آموزش بهداشت جنســــی به ما محول شد. در این سند 
آمــــوزش برای معلمان و خانواده های در آســــتانه ازدواج و 
برای دانش آموزانی که در سنین باالتر هستند پیش بینی 

گاهی های الزم از طریق معلمان ارائه شود.  و تالش شده آ
پیش نویس طرح آماده شده و امیدواریم در آینده نزدیک 

در دستورکار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار بگیرد.

برای رتبه بندی تابع قانونیم  �
وی درباره ارســــال الیحه رتبه بندی معلمان نیز اظهار کرد: 
رتبه بندی یعنی اینکه معلمان متناسب با صالحیت های 
حرفه ای و تخصصی طبقه بندی شوند و آنها که صالحیت 
حرفه ای شان باالتر اســــت در رتبه های باالتر قرار بگیرند. 
در مهرمــــاه 98 چون در قانــــون بودجه مبلغــــی برای این 
کار منظور شــــده بود با هماهنگی مجلــــس رتبه بندی در 

رتبه های پنج گانه انجام شد.
حاجــــی میرزایی افــــزود: همان موقــــع برخــــی نمایندگان 
مجلس تأکید داشــــتند این کار نیازمند الیحه اســــت اما 
کمیســــیون تلفیق تفسیر دولت را پذیرفت. درعین حال 
تابع قانون هســــتیم و اگر قانونگذاران تشــــخیص دادند 

باید کاری را انجام دهیم حتما آن را انجام خواهیم داد.
وزیــــر آموزش و پــــرورش درباره اجرای بخشــــنامه تعارض 
منافــــع اظهــــار کــــرد: در مدیریــــت تعــــارض منافــــع هیچ 
اســــتثنایی نداریم و در همه ســــطوح اعمال می شــــود. در 
بخشنامه قید شده که چه مشاغلی را شامل می شود. در 
شناســــایی انجام شده در طبقه اول 225 نفر در کل کشور 
شناسایی شده اند که تعیین تکلیف می شود. افرادی که 
بنده دربــــاره آنها حکم صادر می کنم کمتر از 5 نفر اســــت 
کــــه در روزهای آینــــده تعیین تکلیف خواهد شــــد. جدی 

هستیم و استثنایی در این باره قائل نمی شویم.

ج شهریه مدارس غیردولتی در وبگاه آموزش و   � در
پرورش

وی همچنین درباره شــــهریه مــــدارس غیردولتی گفت: از 
خانواده ها درخواســــت می کنم توجه داشــــته باشــــند که 
شهریه مصوب مدارس غیردولتی در وبگاه  های آموزش 
و پرورش درج شــــده و اگر مدرســــه ای باالتر از این میزان را 
درخواســــت می کند باید به مراجــــع نظارتی مناطق گزارش 

کنند.

بروز نتیجه کرونایی سفرهای این روزها تا دو هفته بعد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: آمارهــــای کرونا در این روزها 
تا حدودی سیر نزولی به خود گرفته، این در حالی است که 
بازخورد سفرها می تواند ظرف دو هفته آینده، ما را نسبت به 

روند صعودی بیماری نگران کند.
، همواره شاهد سیر  با گذشت 6 ماه از شیوع کرونا در کشور
نزولی و صعودی بیماری در مقاطع مختلف زمانی بوده ایم. 
به طوری که در فروردین و اردیبهشت، توانستیم بیماری را 
کنترل کنیم. اما، با تعطیالت خرداد، به یکباره روند بیماری 

صعودی شد و دوباره آمارها باال رفت.
ایــــن وضعیــــت باعث شــــد تا موضــــوع اجباری شــــدن 
اســــتفاده از ماســــک در ســــتاد ملــــی مدیریــــت کرونا به 
تصویــــب برســــد و از 15 تیر 99، اســــتفاده از ماســــک در 
فضاهای سربســــته اجباری شد. روند استفاده از ماسک 
و هشــــدارهای مکرر وزارت بهداشت نسبت به خطرات 
ابتالء به کرونا، دســــت به دســــت هم داد تــــا دوباره آمار 
کرونا تا حدودی مدیریت شــــود. این در حالی اســــت که 
نگرانی ها نســــبت به تبعات مســــافرت های غیر ضروری 

مردم، همچنان ادامه دارد.
قبل از شــــروع تعطیالت پشــــت ســــر گذاشــــته، بــــود که 
مسؤوالن و دست اندرکاران حوزه سالمت کشور نسبت 
به انجام ســــفرهای غیر ضــــروری هشــــدار داده بودند. اما، 
آنچــــه را از وضعیت جاده ها شــــاهد بودیم، حجــــم زیادی از 
مسافرت ها بود. این وضعیت باعث شد تا وزیر بهداشت، 
با انتشار متنی در اینســــتاگرام، دلخوری خودش را از انجام 

مسافرت ها نشان دهد.
سعید نمکی نوشــــت: پس از روزهای سخت و نفس گیر 
و مهار موارد ابتــــالء و مرگ و میر در اقصی نقاط کشــــور با 
تالش شبانه روزی همکارانم و شهادت، ابتالء و زمین گیر 
شــــدن تعــــدادی از آنهــــا و نزدیک شــــدن مجــــدد مرگ و 
میرها به ســــمت دو رقمی  کاش توانی، اختیــــاری، ابزاری یا 

مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشــــتم تا با این 
ترددهای بی رویه برای روزهای ســــخت خیز مجدد بیماری 
و زحمــــت و گرفتــــاری همکارانم مضطرب نمی شــــدم و تا 
این حد از مظلومیت، خســــتگی و بردباری شان شرم ساز 

نمی گشتم.
وزیر بهداشــــت نوشــــت: ای کاش می توانستم با تمسک 
به شــــیوه هایی ســــختگیرانه تر و تادیب اندکــــی که رعایت 
نمی کنند و بــــا بی توجهی حقوق شــــهروندی انبوهی را که 
رعایت می کنند زیر پا می گذارنــــد در مهار بیماری توفیقات 
بیشــــتری تقدیــــم مــــردم نازنیــــن ســــرزمینم کنــــم. گرچه 
شــــهادت منتهی آرزوی ما در خدمتگزاری به مردم دردمند 
کشــــورمان اســــت امــــا  ای کاش عزیزتریــــن فرزنــــدان رنج 
کشیده مان به عنوان مدافع سالمت قربانی ساده انگاری و 
بی توجهی گروهی نمی شدند و  ای کاش همگان با رعایت 
شــــیوه نامه ها فرصت بازتوانــــی دیگرمان ببخشــــند تا اگر 
خدایی ناکرده پاییزی ســــخت در راه بــــود همکاران رنجورم 
شــــاداب و با طــــراوت همچــــون گذشــــته در مقابل هجمه 

سنگین بیماری تاب آورند.
در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ســــتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــــهر تهران، با بیان اینکه وقوع مــــوج دوم کرونا بار 
زیادی بر دوش کادر درمان تحمیل کرد، گفت: مبتال شدن 
، باعث فشار  کادر درمان، عالوه بر خارج شــــدن آنان از مدار

مضاعف به سایر نیروها می شود.
، هــــم در عید فطــــر و هم در  وی افــــزود: هــــم در عید نــــوروز
تعطیالت متراکم خرداد، این افزایــــش آماری برای ما اثبات 
شده است. یکی از عوامل پرخطر سفرهایی است که انجام 
می شود، به ویژه در استان هایی که وضعیت قرمز بیماری 
را دارنــــد هرگونه تردد می تواند در چرخــــش این ویروس اثر 

داشته باشد.
زالی ادامــــه داد: توصیه مؤکد ما این اســــت که امســــال بر 

خالف ســــال های گذشــــته عزیزان در محل سکونت خود 
 از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند، 

ً
باقی بمانند و ترجیحا

 
ً
زیرا ما فکر می کنیم اگر این ســــفرها اتفاق بیافتد و مجددا
یک چرخش انجام شــــود، موج های بعدی بیماری زودتر از 
 منجر 

ً
آنچه که در انتظار آن هســــتیم پدیــــد می آید و طبیعتا

به خســــتگی تیم درمانی شــــده و با توجه به حجم باالی کار 
تیم های درمانی می تواند بر اســــتمرار خدمت رســــانی تأثیر 

منفی داشته باشد.
این اظهــــارات فرمانده ســــتاد مقابله با کرونا در کالنشــــهر 
تهران، قبل از تعطیالتی بود که حاال پشت سر گذاشته ایم 
و باید منتظر عواقــــب و تبعات آن در روزهای آینده بود. چرا 
که گفته می شــــود بروز موارد جدید ابتالء، بیــــن 10 تا 14 روز 

خودنمایی می کند.
این در حالی است که به فصل پاییز نزدیک می شویم و باید 
از هــــم اکنون خود را آماده آنفلوانزا کنیم که گفته می شــــود 
بعد از 10 سال دوباره با شــــیوع باالیی از میزان ابتالء همراه 
خواهد شد و این گونه است که نگرانی ها نسبت به شیوع 

همزمان دو بیماری ویروسی، تشدید شود.
شــــروین شــــکوهی متخصص بیماری های عفونی، ضمن 
هشــــدار در خصوص فرا رســــیدن فصل پاییــــز و تقارن دو 
اپیدمــــی ویروســــی کوویــــد 19 و آنفلوانزا، گفــــت: اگر فردی 
 باید با مراکز 

ً
دچار عالئم مشــــترک این دو بیماری شد، حتما

بهداشــــتی و درمانی ارتباط برقرار کــــرده و در صورت نیاز به 
موقع درمان مناسب را دریافت کند تا زنجیره انتقال این دو 

ویروس کمرنگ شود.
مدیر گروه بیماری های عفونی دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
شــــهید بهشــــتی، تصریح کرد: خطــــر ابتالء بــــه ویروس 
کوویــــد 19 در کمین تمام افراد، حتی کســــانی اســــت که 
تاکنون به کرونا مبتال شــــده اند و ابتالی آنها ثابت شده 

است.

ح اختصاص قیر رایگان به برخی دستگاه ها  طر
مغایر با قانون اساسی شناخته شد

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: عضو شــــورای نگهبان از 
مغایرت طــــرح الحاق یک بند به تبصــــره 1 قانون بودجه 
سال 1399 کل کشــــور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به 
شهر های زیر یکصد هزار نفر با اصل 152 قانون اساسی 

خبر داد.
هادی طحان نظیف، عضو شــــورای نگهبــــان در گزارش 
چهل و پنجم خود با اشــــاره به بررســــی طــــرح دوفوریتی 
الحاق یک بند بــــه تبصره )1( قانون بودجه ســــال 1399 
کل کشور در نشست روز چهارشــــنبه شورا نوشت: در 
جلســــه روز چهارشــــنبه قبل از ورود به دستور جلسه، 
اعضای  دیدار هــــای  برخــــی  درخصوص  صحبت هایــــی 
شــــورا اعم از فقها و حقوقدانان بــــا نمایندگان مجلس 
مطرح شــــد و پیشــــنهاد شــــد فهرســــتی از اشــــکاالت 
معمول شورای نگهبان نســــبت به مصوبات مجلس 
گاهی و اطالع از رویه های  به نمایندگان ارائه شود تا این آ
شــــورای نگهبــــان، رفــــت و برگشــــت مصوبــــات میان 

مجلس و شورا را کاهش دهد.
عضو حقوقدان شــــورای نگهبان افزود: طرح الحاق یک 
بند به تبصره )1( قانون بودجه ســــال 1399 کل کشــــور 
که درباره تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار 
میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان 

مواجه شد.
طحان نظیف بیان کرد: از نظر شــــورای نگهبان، در اصالح 
قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شــــده 
قابل اصالح است و طرح هایی که در قانون بودجه حکمی 
نســــبت به آنها وجــــود ندارد و بــــرای اولین بــــار در مصوبه 
اصالحی به بودجه اضافه و بار می شوند، دیگر اصالح بودجه 
نخواهد بــــود و بودجه ریزی جدید محســــوب می شــــود و 

ممکن است انضباط مالی و بودجه ای را به هم بزند.
( الحاقی درباره تحویل  وی یادآورشــــد: حکم جزء 1 بند )ز
قیر به برخی دســــتگاه ها مغایر اصل 52 قانون اساسی 

و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374/3/17 شورای 
نگهبان از این اصل شناخته شد.

عضو حقوقــــدان شــــورای نگهبان یــــادآور شــــد: از نظر 
شــــورا مشــــخص نبود که منابــــع اختصاص یافته به هر 
کدام از دســــتگاه هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده 
است، با چه معیاری در میان طرح های مختلف تقسیم 

می شوند؟
طحان نظیــــف تصریح کــــرد: ابهــــام دیگری که شــــورای 
نگهبان نســــبت به مصوبه داشــــت، اینکه مشــــخص 
( الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از  نبود در جزء 2 بند )ز
محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به نسبت 
مســــاوی از همه طرح های مذکور در قانون بودجه سال 
1399 کسر می شــــود یا طریق دیگری برای برداشت این 

منابع وجود دارد؟
وی افزود: در تکلیف دستگاه ها به ابالغ سهم استان ها، 
مقرر شده اســــت تا با رعایت »شاخص های مربوطه« این 
امر صورت گیرد در حالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه 
به اینکه در مصوبه اساســــا شــــاخصی ذکر نشده است، 

منظور از شاخص های مربوط با ابهام مواجه است.
عضــــو حقوقــــدان شــــورای نگهبان عنــــوان کــــرد: جزء 
( الحاقــــی نیــــز فــــروش قیــــر رایگان توســــط  4 بنــــد )ز
دریافت کنندگان را به هر شــــکلی ممنوع کرده است تا 
قیر دریافتی صرفا بــــه مصرف موارد مذکــــور در مصوبه 
برسد، اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست 
که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه های انتقال از جمله 

، ابهام داشت. معاوضه، تهاتر و... نیز می شود یا خیر
طرح دو فوریتی الحــــاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه 
99 کل کشــــور اختصاص یک میلیون تــــن قیر رایگان 
مــــورد نیاز شــــهر های زیر یکصــــد هزار نفــــر جمعیت در 
جلســــه روز اول مــــرداد مــــاه امســــال مجلس شــــورای 

اسالمی تصویب شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:

آزادسازی 113۸ هکتار از اراضی ملی
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا از کشف و آزادســــازی هزار و 138 هکتار 

از اراضی ملی در کشور خبر داد.
ســــردار محمدرضا مقیمی افزود: به منظور پیشــــگیری 
و مقابلــــه با زمیــــن خواری، طــــرح سراســــری و عملیاتی 
پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم به مدت سه روز 

در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.
گاهان پلیــــس امنیت اقتصادی با رصد  وی افزود: کارآ
و اشــــرافیت اطالعاتی افرادی را که بــــه صورت غیرمجاز 
اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده بودند، شناسایی و 

354 متهم را دستگیر کردند.
رئیس پلیــــس امنیت اقتصــــادی ناجا با اشــــاره به این 
که در این طــــرح هزار و 138 هکتــــار از اراضی ملی ومنابع 
طبیعی رفع تصرف غیر قانونی شــــد، تصریح کرد: پلیس 

امنیت اقتصادی همچنان طرح عملیاتی مقابله با زمین 
خواری را در فواصل زمانی مختلف سال دنبال تا تصرف 
و دست اندازی به اراضی ملی از رونق افتاده و هزینه های 
ارتکاب جرم نیز برای افراد سودجو افزایش پیدا کند. این 
مقام ارشــــد انتظامی ادامه داد: متهمان دستگیر شده 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی و اراضی ملی نیز 
پس از رفع تصرف بــــه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در 

استان های هدف طرح تحویل شد.
ســــردار مقیمی با بیان اینکه حفظ بیــــت المال، اراضی 
ملی و منابع طبیعی از دســــت متجاوزان و سود جویان 
همواره در دستور کار این پلیس قرار دارد، از هموطنان 
کرد: درصــــورت مشــــاهده هرگونه زمین  درخواســــت 
خواری و تعرض به اراضی ملی موضوع را به فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد:

اراده ای برای حفظ ارزش پول ملی نیست
خ ارز تا 5 هزار تومان امکان کاهش نر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سرپرســــت اسبق وزارت 
اقتصاد با بیان این که اراده ای برای حفظ ارزش پول ملی 
نیســــت گفت: اگر قرار باشــــد 27 میلیارد دالر ارز خارج از 

کشور باشد، قیمت ارز پایین نخواهد آمد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با ارائه پیشنهاداتی برای 
مدیریت ارزی کشور گفت: برای واقعی شدن قیمت ارز 
بانک مرکزی باید بخشــــنامه ارزی سال 97 خود را کامل 

اجرا کند تا قیمت ارز پایین بیاید.
حســــین صمصامی روش کنونی مدیریت ارز را تشــــریح 
کرد و گفت: االن بانک مرکزی قیمت ارز را تعیین می کند 
به این صورت که قیمت را با صرافی ها هماهنگ می کند 
و قیمت ارز نیمایی هم بــــا فاصله ای از قیمت صرافی ها 
تعیین می شود. صمصامی پیشنهاد داد: بانک مرکزی 
، عملکرد  باید برای تقویت پول ملی و کاهش قیمت ارز
صرافی ها را محدود کنــــد و ارز آزاد را غیرقانونی اعالم کند 

تا قیمت ارز به قیمت واقعی 4800 تا 5000 تومان برسد.
سرپرســــت اســــبق وزارت اقتصاد همچنین اظهار کرد: 
»تقویت پول ملی امکان پذیر اســــت اما به شــــرطی که 

اراده ای برای این کار باشــــد. اما االن متأســــفانه اراده ای 
نیست و این کار انجام نخواهد شد.«

صادرکننــــدگان ملزم بــــه بازگشــــت ارز صادراتی   �
شوند

کارشناس اقتصاد همچنین گفت: »برای کاهش قیمت 
دالر باید با سازوکارهای ویژه ای، صادر کننده ها را ملزم کرد 
که تمام منابع ارز حاصل از صادرات را به کشــــور باز گردانند. 
در غیر این صورت اگر قرار باشــــد مثل حاال 27 میلیارد دالر 
ارز خارج از کشــــور باشــــد، قیمت ارز پاییــــن نخواهد آمد.« 
صمصامــــی همچنین گفت: »بقیه دســــتگاه ها و نهاد ها 
همچون وزارت نفت در خصوص پتروشــــیمی ها و وزارت 
صمت در خصوص صادرکننده ها باید برای کاهش قیمت 
ارز و افزایش قدرت پول ملی کمک کنند و پتروشیمی ها و 
صادرکننده ها را ملزم به وارد کردن منابع ارزی خود به کشور 
کنند. به صورت کلی تمام دســــتگاه هایی کــــه بر عرضه و 
تقاضای ارز مؤثر هستند، باید به این کار کمک کنند.« وی 
افزود: »از سوی دیگر الزم است تا مصرف ارز هم ساماندهی 

شود و مصارف اضافی و تجملی ارز حذف شود.«



آگهی حصر وراثت

م.الف 307

آقای محمد عندلیبی شــایان دارای شناســنامه شــماره 754 به شرح 
دادخواست به کالســه 111/264/99ش از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان دختربس نوروزی 
به شناسنامه شــماره 580 در تاریخ 90/09/16 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 
1-  متقاضــی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور 
متوفیه 2- علیمحمد عندلیبی شــایان فرزند هاشم به شماره شناسنامه 
631 صادره از بهار متولد 1335 فرزند ذکور متوفیه 3- سوسن عندلیبی 
شایان فرزند هاشم به شماره شناسنامه 588 صادره از بهار متولد 1337 
فرزند اناث متوفیه و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی حصر وراثت

م.الف 309

آقای علی اکبری حاجت دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 111/240/99ش 
از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حاجیعلی 
اکبری حاجت به شناســنامه شــماره 570 در تاریخ 91/09/08 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت بــه: 1- متقاضی گواهی حصر 
وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفی 2- غالمرضا اکبــری حاجت فرزند حاجیعلی 
به شماره شناســنامه 1109 صادره از بهار متولد 1357 فرزند ذکور متوفی 3- حمیدرضا اکبری 
حاجت فرزند حاجیعلی به شــماره شناسنامه 925 صادره از بهار متولد 1352 فرزند ذکور متوفی 
4- علیرضا اکبری حاجت فرزند حاجیعلی به شــماره شناسنامه 992 صادره از بهار متولد 1355 
فرزند ذکور متوفی 5- مهدی اکبری حاجت فرزند حاجیعلی به شــماره شناســنامه 33 صادره از 
بهار متولد 1364 فرزند ذکور متوفی 6- الهام اکبری حاجت فرزند حاجیعلی به شماره شناسنامه 
72 صادره از بهار متولد 1365 فرزند اناث متوفی 7- ســکینه اکبری حاجت فرزند حاجیعلی به 
شــماره شناســنامه 772 صادره از بهار متولد 1348 فرزند اناث متوفی 8- فاطمه اکبری حاجت 
فرزند حاجیعلی به شــماره شناســنامه 5 صادره از بهار متولد 1362 فرزند اناث متوفی 9- زهرا 
اکبری حاجت فرزند حاجیعلی به شــماره شناســنامه 10 صادره از بهار متولد 1360 فرزند اناث 
متوفی 10- مهریه گلنام فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 5 صادره از بهار متولد 1325 همسر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

علی زيوری حبيبی- رئيس ثبت اسناد و امالك
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/27

برابــر رأی شــماره 139960326001000646 مورخــه 1399/06/04 هیأت اول/ 
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم منصوره عباســی فرزند علی به شماره شناسنامه 102 صادره 
از کبودراهنگ در ششــدانگ یک قطعه زمین مثلثی شکل محصور و محاط جزئی از 
حیاط خانه پالک ثبتی 10/23125 اصلی جهت الحاق به پالک موصوف به مســاحت 
19/16 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 10/1635 اصلی واقع در حومه بخش یک 
همدان، به نشــانی: محمدیه، 18 متری قدس، ابتدای 18 متری فاسطین، نبش کوچه 
بهرامی خریداری از مالک رسمی آقای صادق ایزدی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور 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 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان ها ی فاقد سند رسمی

م.الف 834

سيروس قلی زاده- رئيس ثبت اسناد و امالك تويسركان
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000476 مورخه 1399/05/07 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای ســید 
محمدرضا حســینی به شماره شناسنامه 14 و کد ملی 3979339920 فرزند سید ماشاءاله 
متقاضی پرونده کالســه 1398114426004000127 در ششــدانگ یک باب ساختمان 
پالک 2 فرعی از 1971 اصلی به مســاحت 47/21 مترمربع و پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
محوطه قســمتی از پالک 1971 اصلی به مســاحت 68/87 مترمربــع واقع در بخش یک 
تویســرکان به آدرس: ســرابی، خیابان امام حسین، کوچه شهید امیری، پالک 12 مورثی و 
خریداری از آقای ماشــاله محمدحسینی محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه 
آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید 
عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل 
ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر 
مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

م.الف 307
سيروس قلی زاده- رئيس ثبت اسناد و امالك تويسركان
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11          تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

نظــر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139980326004000487 مورخــه 1399/05/16 تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای 
مرتضــی تیموری ی به شــماره ملی 3979907333 فرزند عین اله متقاضی  پرونده کالســه 
1398114426004000115 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208/64 مترمربع 
قســمتی از پالک 3433 اصلی واقع در بخش -1 تویسرکان، شهرک شهرداری، کوچه شهید 
امیرقلی خانمیرزائی خریداری مع الواســطه از آقای یوســف صیفقلی محرز گردیده است. لذا 
مفــاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون مذکور در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشــخاص ذینفع به 
رأی صادره اعتراض داشــته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت تویســرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم 
و رســید آن را به ثبت محــل ارائه نمایند. در غیر این صــورت متقاضی می تواند گواهی عدم 
دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به 
اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

م.الف 306

چون آقای رحیم ســیف و خانم مهری ســادات رشیدی مالکین ششدانگ پالک 2075 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی خود از پالک فوق را از این اداره 
نموده اســت و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص 
تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد 
که در تاریخ پنجشــنبه 1399/06/27 ســاعت 9 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، میدان قیصریه، خیابان فاطمیه حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و 

مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد، چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
م.الف 691

آگهی دعوت از مجاورين

محمدعلی جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

نظر به اینکه آقای حجت اهلل کیانی حبیب فرزند عزت اهلل با ارائه 2 برگ استشــهادیه محلی مصدق دفتر اســناد رســمی 102 اســدآباد مدعی است که یک جلد سند مالکیت 
ششــدانگ یک باب خانه تحت پالک 6 فرعی از 1591 اصلی واقع در شهرســتان اسدآباد بخش شش همدان ذیل به شماره چاپی 732140 سری ج سال 98 به نام حجت اهلل 
کیانی سند مالکیت اولیه به دلیل جابه جایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند المثنی را نموده است. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله 
آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه 

اصل سند مالکیت ارائه نشود، سند مالکیت المثنی به نام مالک  )حجت اهلل کیانی( صادر و تسلیم خواهد شد.
م.الف 188

آگهی فقدان سند مالکيت

كامران متقی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

به اطالع کلیه اعضاء مؤسســه غیرتجاری انجمن بانوان مهر همدان می رســاند: مجمع عمومی فوق العاده در ســاعت 8 الی 10،  
مجمع عمومی عادی  در ســاعت 10 الی 12  در روز سه شــنبه 1399/06/25 به نشانی: همدان، بلوار والیت، ساختمان شال، 

بلوک B، طبقه چهارم، واحد یک برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- استماع گزارش هیأت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 3- تصویب ترازنامه و بیالن مالی منتهی به  تاریخ 1398/12/28  
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسین.

 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1- تغییــر نشــانی انجمن 2- تصویب تغییر در تبصره 3 و 4 ماده 14 اساســنامه انجمــن 3- تمدید مدت فعالیت 4- تصویب 

طرح جدید اساسنامه.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده
»مؤسسه غيرتجاری انجمن بانوان مهر همدان«

امضاء: هیأت مدیره

به شماره ثبت 606 و شناسه ملی 14004481426 

محمدرضا امينی- رئيس ثبت اسناد و امالك مالير
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/05/27         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/06/11

برابر رأی شــماره 139960326006000680 مورخه 1399/05/02 هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای داود احمدوند فرزند کســعلی به شماره شناسنامه 
21320 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت 140/81 
مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در اراضی دولت آباد، واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقای صادق رهام محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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6
هم اندیشی در قطب کبدی 

غرب ایران
هگمتانه، گروه ورزش: اولین جلســــه هم اندیشی هیأت 
کبدی شهرستان کبودرآهنگ با حضور قراگوزلو سرپرست 
اداره ورزش و جوانــــان، قیطاســــی نایــــب رئیــــس هیــــأت 
استان،ورئیس و اعضای هیأت کبدی شهرستان در سالن 

جلسات اداره ورزش و جوانان کبودرآهنگ برگزار شد.
در ابتدای این جلســــه سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
شهرستان کبودراهنگ ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر 
و تشــــکر از هیأت کبدی کبودراهنگ بر لــــزوم تکمیل و 
تقویت ســــاختارکبدی این شهرســــتان تأکید کرد. وی با 
بیان اینکه این رشــــته در شهرستان قطب کبدی استان 
است افزود: شهرســــتان کبودراهنگ سرشار از ظرفیت 
و اســــتعداد در بین نوجوانان و جوانان اســــت که با ایجاد 
بســــترهای مناســــب و حمایت هــــای اداره کل و هیــــأت 
اســــتان به دنبال برطرف کردن موانع و مشکالت پیش 
روی این هیأت هستیم. در ادامه قیطاسی بیان کرد: آنچه 
کبدی کبودراهنگ را در اســــتان و کشــــور به این جایگاه 
رســــانیده، همدلی، همــــکاری و همراهــــی اعضای هیأت 
کبدی شهرســــتان کبودراهنگ بوده است. وی در ادامه 
اظهــــار کرد: در حالی که کبدی شهرســــتان بــــا وجود ملی 
پوشان و افتخارآفرینان، به دلیل نداشتن حامی مالی دچار 
مشکالت زیادی از جمله عدم حضور در لیگ شده است.

در پایان شیخی زاده رئیس هیأت کبدی کبودراهنگ نیز 
گفت: با توجه به ظرفیت های خوبی که در رشــــته کبدی 
شهرســــتان وجود دارد امیدوارم هیأت کبدی اســــتان و 
اداره ورزش و جوانان شهرستان نهایت حمایت را از هیأت 

شهرستان انجام دهد.

تجلیل از داوران فوتبال بهاری 
به مناسبت روز جهانی داور

هگمتانه، گروه ورزش: همزمان با روز جهانی داور مراسم 
تجلیــــل از داور و کمک داوران فوتبال بهــــار در لیگ های 

کشوری برگزار شد.
همزمــــان بــــا روز جهانی داور مراســــم تجلیــــل از داوران و 
کمک داوران فوتبال بهار در ورزشــــگاه شهید سلیمانی 
برگزار شــــد. سرپرســــت اداره ورزش و جوانان بهار گفت: 
داورانی که در رشــــد و توسعه فوتبال نقش اساسی دارند 
بدون هیچ ادعایی برای توسعه فوتبال تالش می کنند و 

این روز بهانه ای برای تجلیل از آنان است
وی بیــــان کرد: در حــــال حاضر داوری فوتبال بهار رشــــد و 
توســــعه خوبی داشته و هم اکنون شــــاهد حضور داوران 

بهاری در لیگ برتر و دسته یک فوتبال هستیم.
علیرضا صفی زاده تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشــــی 
فوتبال مبنای کار قرار گرفته که در این زمینه کمیته هیأت 
فوتبال بهار باید تمهیدات الزم را بیندیشد تا آموزش های 
داوری به طور متداول در شهرســــتان برگزار شود. در این 
مراسم با اهدای لوح تقدیر از »مهدی الوندی« کمک داور 
« داوران لیگ  ، »محسن دوستان« و »حامد رنجبر لیگ برتر

یک فوتبال، تجلیل شد.

خبـــــر

ورزش

وقامتان  زش:  تیــــم والیبال ســــر وه ور هگمتانــــه، گــــر
مســــابقات  جدید  فصل  در  را  خــــود  حریفان  همــــدان 
برتر  لیــــگ  به  صعــــود  مســــیر  در  و  اول  دســــته  لیــــگ 

شناخت. کشور  باشــــگاه های  مردان  والیبال 
جدید  فصل  بــــرای  حالی  در  والیبــــال  المپیکی  رشــــته 
یــــزی کــــرده که  مســــابقات لیگ هــــای کشــــور برنامه ر
امســــال هــــم از اســــتان همــــدان یک تیــــم در بخش 
مردان رقابت های لیگ دســــته اول به میدان خواهد 
کــــه فصل قبل هم عملکردی به نســــبت  رفت، تیمی 
خوب داشــــت و حــــاال قــــرار اســــت باتجربــــه دیگر به 

ود. بر حریفان  مصاف 
حالی  در  قبل  بــــه  نســــبت  تغییر  کمی  با  وقامتان  ســــر
دســــته  لیگ   1399 فصل  در  حاضر  رقبــــای  مصاف  به 
که با اعالم رســــمی  ود  ایران می ر اول والیبــــال مردان 
ایــــن لیگ  16 تیــــم در  فدراســــیون والیبــــال، حضــــور 
قطعــــی شــــده و مســــابقات بــــا عنــــوان جــــام ســــردار 
انجــــام  بــــه  ســــلیمانی  قاســــم  حــــاج  شــــهید  ســــپهبد 

. سد می ر
لیــــگ  مســــابقات  دوره  و  نهمیــــن  بیســــت   امســــال 
باشــــگاه های  مردان  قهرمانــــی  والیبــــال  اول  دســــته 
در  قم  هوایی  پدافند  رعد  تیم  و  می شــــود  برگزار  ایران 
بــــا هفت حریف دیگر به شــــکل  وه دوم رقابت ها  گــــر
دوره ای و در قالب دیدارهای رفت و برگشــــت رقابت 
وه به مرحله  می کنــــد تا تیم های صعود کننده ایــــن گر

پلی آف لیگ مشــــخص شوند.
26 تیــــم برای حضــــور در فصل جدید  که  در شــــرایطی 
کشــــور  پیکارهــــای لیــــگ دســــته اول والیبال مردان 
آمادگی کرده بودند ســــرانجام برگزاری این لیگ  اعالم 
همدان  وقامتان  ســــر و  شــــد  قطعی  تیم   16 حضــــور  با 
عقاب   ، یــــز تبر هوشــــیار  گــــرگان،  پــــاس  تیم هــــای  بــــا 
ایران شــــید  اردکان،  نهاجــــا، مس رفســــنجان، صنایع 
هیأت  اردبیل،  هیــــأت  تهران،  سامســــونگ  چالوس، 
فــــوالد  مجتمــــع  تهــــران،  ملــــوان  خراســــان رضوی، 
خوش ســــیما  قم،  از  هوایــــی  پدافنــــد  رعد  خراســــان، 

ومیه و مقاومت بســــیج در  آمل، شــــهرداری جــــوان ار
می کنند. بازی  لیگ  این 

تیــــم داری  از  والیبــــال  فدراســــیون  کــــه  شــــرایطی  در 
آورده،  هیأت های اســــتانی در لیگ ممانعــــت به عمل 
مســــابقات این دوره لیگ دسته اول والیبال قهرمانی 
و  می رســــد  انجام  به  مقدماتی  وه  گر دو  در  ایران  مردان 
فدراســــیون والیبــــال قصد دارد این لیگ را با کســــب 

کند. آغاز  ونا از مهر ماه  کر مجوز از ســــتاد مقابله با 
ایــــن رقابت هــــا تیم هــــای جــــوان  وه نخســــت  گــــر در 
همــــدان،  وقامتان  ســــر رفســــنجان،  مــــس  ومیــــه،  ار
فــــوالد  مجتمــــع  تهــــران،  ملــــوان  بســــیج،  مقاومــــت 
خراســــان رضوی  نماینده  و  نهاجــــا  عقــــاب  خراســــان، 
بــــا حضور  وه دوم  گر مســــابقه می دهنــــد و بازی هــــای 
تیم هــــای  کنــــار  در  قــــم  هوایــــی  پدافنــــد  رعــــد  تیــــم 
گرگان،  پــــاس  اردبیل،  نماینده  تهــــران،  سامســــونگ 
ســــیمای  خوش  چالوس،  ایران شــــید  اردکان،  صنایع 

یز برگزار می  شود. آمل و هوشــــیار تبر

عادل  و  مســــعود  محبــــی  مهدی  حضــــور  اکنــــون  هم 
وقامتان  ســــر تیــــم  رأس  در  هــــم  کنــــار  در  لقمانیــــان 

ارتقای والیبال همدان می شود. ســــبب 
اســــتان  در  گذشــــته  ســــال  کــــه  لقمانیــــان  عــــادل 
والیبــــال  دوم  دســــته  لیــــگ  ســــطح  در  کردســــتان 
به  امســــال  می کــــرد،  تیمــــداری  کشــــور  باشــــگاه های 

اولــــی  دســــته  تیــــم  پرســــتی  سر و  بازگشــــته  همــــدان 
وقامتان را برعهده گرفت. ســــر

لقمانیان  عــــادل  و  مســــعود  محبی  مهــــدی  همکاری 
می توانــــد  همــــدان  والیبــــال  عرصــــه  زحمتکــــش  دو 
همــــدان  والیبــــال  بــــرای  مثبتــــی  بســــیار  پیامدهــــای 

باشد. داشته 

فاجعه خاموِش فوتبال ایران؛

بالتکلیفی روی نیمکت ِ نیمی از تیم های لیگ برتر
هگمتانه، گــــروه ورزش: هشــــت تیم از 16 تیم لیگ بیســــتم 
اوضاع مشــــخصی روی نیمکــــت خود ندارنــــد و نمی دانند که 

فصل بعد با چه کسی باید وارد مسابقات شوند.
هنوز زمان رســــمی اعالم نشــــده اما گمانه زنی ها این است که 
بیســــتمین دوره لیگ برتر اواخر مهرماه سال 1399 آغاز شود. 
به عبارتی دیگر حدود یک ماه و نیم تا آغاز فصل جدید فوتبال 
ایران باقی مانده اســــت اما یک چالش جــــدی تیم های لیگ 
را تهدیــــد می کند و آن هم این اســــت که نیمــــی از تیم ها برای 
نیمکت فصل بعد خود با مشکالت جدی دست و پنجه نرم 

می کنند و هنوز تکلیف خود را نمی دانند.
با توجه بــــه قانون عدم حضور ســــرمربی و بازیکــــن خارجی به 
احتمال فراوان در لیگ بیستم شاهد ایرانی ترین نیمکت های 
ممکن خواهیم بود اما بازهم شایعات و احتماالتی وجود دارد 
که یک ســــرمربی خارجی دوباره به فوتبال کشورمان بازگردد. 
بــــا این وجــــود تنها هشــــت تیم تقریبــــا تکلیف خــــود را برای 
دوره بعدی مســــابقات می دانند و اطالع دارند که با چه کسی 

تیمشان را مهیا می کنند.
تیم های لیگ بیستم را باید به سه دسته تقسیم کرد. تیم هایی 
که سرمربی فصل بعدشان مشــــخص است؛ تیم هایی که در 
حال حاضر ســــرمربی دارند اما هنوز برای فصل بعدشان ابهام 

وجود دارد و تیم هایی که در حال حاضر سرمربی ندارند.
هشت تیم با تکلیف مشخص  �

در بین 16 تیم لیگ برتر هشــــت تیم سرمربی دارند و اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد و تغییررویه ای ایجاد نشود یا این سرمربیان با 

پیشنهاد خاصی هوایی نشوند باید آنها را در کنار هم دید. این 
هشت تیم عبارتند از فوالد خوزستان، شهرخودروی مشهد، 
، پیکان تهران، سایپا  نســــاجی مازندران، ماشین ســــازی تبریز

تهران، مس رفسنجان و آلومینیوم اراک.
شــــهرخودرو روز یکشنبه گذشــــته مهدی رحمتی را به عنوان 
ســــرمربی جدید انتخــــاب کرد. فــــوالد اگر نکونــــام جایی نرود 
عالقمند به ادامه فعالیت با این سرمربی جوان است. همین 
طرز تفکر در نساجی هم وجود دارد و مسووالن باشگاه تمایل 
100 درصــــدی بــــرای حفظ فکــــری را دارند مگر اینکــــه خود این 
سرمربی پیشــــنهاد جدیدی وسوسه اش کند. ماشین سازی 
با افاضلی و پیکان با ویســــی در لیگ ماندند و ادامه می دهند. 
ســــایپا هم اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد به پــــروژه اش با ابراهیم 
صادقــــی ادامه خواهــــد داد. 2 تیم تازه لیگ برتری شــــده مس 
رفســــنجان و آلومینیوم اراک نیز با همان سرمربیان پیشین 
خود در لیگ برتر حضور پیدا می کنند و محمد ربیعی و رسول 

خطیبی را در باالترین سطح فوتبال کشورمان می بینیم.
سرخابی ها در بین برزخی ها  �

آبادان،  اما پرسپولیس تهران، استقالل تهران، صنعت نفت 
تراکتور تبریــــز و گل گهر ســــیرجان اوضاع مشــــخصی ندارند. 
یحیی و پرســــپولیس احتماال به همکاری ادامه می دهند ولی 
فعال کدورت های زیادی بین طرفین وجود دارد. در اســــتقالل 
اوضاع وخیم تر اســــت. خیلی هــــا بر این باورند کــــه در صورت 
رقم خــــوردن هر نتیجــــه ای در فینال جام حذفــــی یکی از بین 
مجیدی و ســــعادتمند در تیم می مانند. سعادتمند به دنبال 

یک ســــرمربی جدید است و مجیدی با این شرایط نمی خواهد 
ادامه همکاری بدهد. تراکتوری ها منتظر نتیجه بازی فینال جام 
حذفی هستند اما ساکت الهامی قرارداد دارد و احتماال در این 
تیم می ماند. گل گهر با مجیــــد جاللی در لیگ ماند اما مدیران 
باشگاه می خواهند فصل بعد جزو تیم های باالنشین باشند 
و هنوز به جمع بندی نرسیده اند. در نهایت صنعت نفت هم 
دیگر تیمی اســــت که مشــــخص نیســــت فصل بعد با بهنام 

. سراج کار را شروع می کند یا خیر
سه تیمی که سرمربی ندارند  �

سپاهان اصفهان، نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن اصفهان 
هم سه تیمی هستند که در حال حاضر سرمربی ندارند. ذوب، 
با بوناچیچ قطع همکاری کرد و یک سرمربی ایرانی را به خدمت 
می گیرد. تارتار و نفت مسجدســــلیمان هم به پایان رسیدند و 
ســــرمربی موفق نفت را باید در تیم جدیدی ببینیم. سپاهان 
هم به دنبال جذب یک ســــرمربی بزرگ برای فصل بعد است. 
آنهــــا با نام هــــای بزرگی مذاکــــره کردند و احتماال یک شــــخص 

شناخته شده روی نیمکت این تیم جلوس خواهد کرد.
در نهایت باید دید مســــوولین باشــــگاه های لیگ برتری چه 
زمانی تکلیف سرمربیان خود را مشخص می کنند. فصل بعد 
قرار اســــت خیلی زود شروع شــــود و به همین دلیل تمرینات 
پیش فصل هم باید ســــریعا آغاز شــــود. این شروع سریع هم 
نیازمند این اســــت که تیم ها سرمربی داشــــته باشند وگرنه با 
تاخیر افتادن در آغاز این ماجرا بازهم باید بهانه های مختلفی را 

در باب جذاب نبودن هفته های آغازین لیگ بشنویم.

ج که از کیسه دولت بود... خر

پیشنهاد 5۰ میلیارد تومانی باشگاه لیگ برتری 
! به سرمربی پرطرفدار

هگمتانه، گــــروه ورزش: یک باشــــگاه لیگ برتری 
که از بودجه دولتی اســــتفاده می کند در تازه ترین 
اقــــدام خود بــــه یکــــی از مربیــــان مطــــرح فوتبال 
ارائــــه داده و روی  ایران پیشــــنهاد سرســــام آوری 

درخواستش هم ایستاده است!
با پایــــان فصل نوزدهم رقابت هــــای فوتبال لیگ 
برتر و آغاز فصل نقل و انتقاالت، خبرهای عجیب 
زیادی منتشر شــــده است که ناشــــی از فعالیت 
دالل ها در فصل نقل و انتقاالت اســــت و هر روز 
رقم های جدیدی از پیشــــنهادات بــــه بازیکنان و 

مربیان مطرح می شود.
رقم هــــای میلیاردی در حالی به عنوان پیشــــنهاد 
از ســــوی بازیکنــــان و مربیــــان مطــــرح می شــــود 
کــــه فدراســــیون فوتبال، ســــازمان لیــــگ و حتی 
وزارت ورزش تأکیــــد کرده انــــد بایــــد رقــــم قرارداد 
فوتبالیست ها در حد معقول باشد. در این راستا 
عنوان شــــده بود که برای یک فصل رقمی حدود 
3 میلیارد تومان به عنوان ســــقف قرارداد در نظر 

گرفته شده است.
با این حال از آنجایی که نظارتی در این بخش وجود 
ندارد هر روز قیمت ها باالتر مــــی رود و هر بازیکنی 
بســــته به میزان برش داللش پیشنهادش را ارائه 

می دهد. در این میان اما برخی مدیران باشــــگاه ها 
با تدبیــــری که دارنــــد فریــــب این پیشــــنهادات را 
نمی خورند اما برخی به راحتی می پذیرند چرا که هم 
خودشــــان نفع می برند و هم اطرافیانشان. ضمن 
اینکه به دلیــــل هزینه کردن از جیب دولت و مردم 

اصاًل نگران تأمین این مبالغ نیستند!
در این میــــان برخی باشــــگاه هایی کــــه از بودجه 
دولــــت و از جیب مردم هزینــــه می کنند به دنبال 
هزینه کــــردن کالن برای فصل بیســــتم لیگ برتر 
هستند. کسب اطالع شــــد یکی از این باشگاه ها 
که قدمت زیادی هم در لیگ برتر ندارد اما بســــیار 
خبرساز و پرحاشیه بوده است، در تازه ترین اقدام 
خود بــــه یکی از مربیــــان جوان اما مطــــرح فوتبال 

ایران پیشنهاد 50 میلیارد تومانی داده است!
این پیشــــنهاد برای سه ســــال مطرح شده و مربی 
مد نظر کــــه از چند تیــــم دیگر هم پیشــــنهاد دارد 
هنوز پاســــخ قطعی به آن نداده اســــت. با این حال 
مشخص نیست این باشگاه بر چه اساسی چنین 
رقمی را به این مربی پیشنهاد داده است. حتی اگر 
وی بهترین مربی ایران هم باشــــد - که نیســــت - 
پرداخت چنین رقمی در وضعیت اقتصادی فعلی 

دور از ذهن و کاماًل بدون تدبیر است.

همزمان با زادروز جهان پهلوان تختی و روز ملی کشتی؛

پیشکسوتان کشتی استان همدان 
تجلیل شدند

هگمتانه، گروه ورزش: همزمان بــــا زادروز جهان پهلوان تختی و روز ملی 
کشتی پیشکسوتان کشتی استان همدان تجلیل شدند.

حمیدرضــــا یاری رئیس هیأت کشــــتی اســــتان به همراه پیشکســــوتان 

کشــــتی پنجم شــــهریور مــــاه بــــه مناســــبت روز ملــــی کشــــتی و زادروز 
جهان پهلــــوان تختــــی بــــه دیــــدار داریــــوش میرابیــــان و علی قاســــمی 
پیشکســــوتان کشتی استان همدان رفتند و از این بزرگان با اهدای لوح 

یادبود و هدایایی تجلیل به عمل آوردند.
، گفت:  حمید رضا یاری رئیس هیأت کشتی اســــتان همدان در این دیدار
هیأت کشــــتی اســــتان در این روز با شــــکوه و مبارک از قهرمانان کشــــتی 
استان و پیشکسوتان تجلیل به عمل آورد و در سراسر استان همدان نیز 

هیأت کشتی شهرستان ها برنامه تجلیل از پیشکسوتان و کشتی گیران 
شهرستان را در برنامه داشــــتند. وی ادامه داد: پیشکسوتان سرمایه ها و 
برکات ورزش هســــتند و همیشــــه قدردان زحمات چندین ساله شان در 
کشتی هستیم و همیشه دعای خیرشان به دنبال راه جوانان و قهرمانان 
کشتی استان است. مربیان سازنده و زحمتکش همیشه باید به شاگردان 
خود قبل از راه قهرمانی راه و رسم تختی وار زندگی کردن را آموزش دهند چرا 

که این اخالق نیکوست که ماندگار می شود.

»سروقامتان« همدان
در مسیر صعود به لیگ برتر والیبال
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تش ســــنگین و پرحجم   � تداعی قیام عاشــــورا زیر آ
دشمن

با اینکه عملیات لو رفته بــــود همه رزمندگان با تمام توان 
به پیشــــروی خود ادامه دادند. صحنه نبرد قیام عاشورا را 
تداعی می کرد از یک طرف آتش سنگین دشمن و از طرف 
دیگر گرمای شــــدید منطقه و تشــــنگی طاقت فرسا توان 
رزمندگان را گرفته بود در واقع در آنجا یک بار دیگر صحنه 

عاشورای حسینی تکرار شد.
عراقی ها یک تیــــپ کامل بر روی ارتفاعات مســــتقر کرده 
بودند پیشرفته ترین سالح ها را در اختیار داشتند و علیه 
رزمندگان به کار می گرفتنــــد از تیربارهای گرینف و دولول 
گرفته تا انــــواع خمپاره ها و توپ های ســــبک و ســــنگین 
به صورت آتشــــباری بر ســــر رزمنــــدگان فــــرود می آمد به 
خصوص توپ های خمســــه خمسه که هر پنج تای آن هم 
زمان منفجر میشــــد. عالوه بر این عراقی ها جلوی ســــنگر 
هایشــــان را پر از موانع، مین، تله های انفجاری و سیم های 
خاردار کرده بودند و از داخل ســــنگرها از هر سو نیروهای 
ما را زیر آتش گرفته بودند و از سمت بازی دراز هم با تانک 
و توپ مســــتقیم بچه ها را می زدند. آتشبارهای دشمن از 
سه طرف ارتفاعات قراویز بر روی نیروهای ما اجرا می شد. 
عراقی ها از ســــمت کوره موش بچه ها را زیر آتش گرفته و 
همچنین تانک هایشــــان را از آشــــیانه بیــــرون آورده و در 
دشــــت ذهاب در مقابل مــــا آرایش داده بودنــــد و اجرای 

آتش می کردند.
، آزادســــازی ارتفاعات 801 و  هدف عملیات رجایی و باهنر
816 قراویز بود همزمان با این عملیات رزمندگان اســــتان 
تهران بــــه همراه نیروهای محلی ارتــــش در ارتفاعات بازی 

دراز عملیات دیگری را به اجرا گذاشتند.
برای تصرف ارتفاعات قراویز ســــه محــــور اصلی و دو محور 

فرعی برنامه ریزی شده بود.

فرماندهان محور ها چه کسانی بودند؟  �
فرماندهی هر محــــور با فرماندهان نیرو ها به این شــــکل 

مشخص شدند:
مسئوول محور اول دشــــت ذهاب و بنه دستک، سردار 
شــــهید حبیب اهلل مظاهــــری و فرمانــــده نیروهای عمل 

کننده با مسئوولیت بنده بود.
مســــئوول محور دوم جناح میانی که ســــخت ترین نقطه 
بــــود و نیروها باید از تپــــه کمیل به طــــرف ارتفاعات 801 و 
816 قراویز می رفتند؛ سردار شهید علیرضا حاجی بابایی و 

فرمانده نیروهای عمل کننده سردار حسن مرادیان بود.
جــــاده  و  آب  شــــیرین  یعنــــی  ســــوم  محــــور  مســــئوول 
قصرشیرین،ســــردار شــــهید حــــاج محمــــود شــــهبازی و 

فرمانــــده نیروهای عمل کننده ســــردار شــــهید حســــن 
تاجوک بود.

سردار شــــهید حاج حســــین همدانی فرماندهی، کنترل و 
هدایت کل عملیات را بر عهده داشتند.

آیا وحید حاجیلو هم جزء فرماندهان بود؟  �
وحیــــد حاجیلو نیز جــــزء فرماندهان بود. متأســــفانه او به 
ظاهر یک پاســــدار بــــود اما عامــــل نفــــوذی و عضو فعال 

سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بود.
در واقــــع به دلیل نفوذی بودن این فــــرد پلید عملیات لو 

رفت و داستان غم انگیزی برای بچه های ما رقم خورد.
از تاریخ 9 تیرماه 1360 همه مســــووالن تالش خود را برای 

برنامه ریزی و طراحی عملیات متمرکز کردند.

درگیری شهید شهبازی با زنبورها  �
اما به یک خاطره جالب اشاره کنم: بنده به اتفاق سرداران 
حاج محمود شهبازی و حاج حسین همدانی برای گشت 
 در زیر ارتفاعات بازی دراز قرار 

ً
به روســــتای جگرلو که دقیقا

داشــــت و عراقی ها به آنجــــا کامال مشــــرف بودند،رفتیم. 
وضعیــــت دیــــد دشــــمن در آن منطقه به نحــــوی بود که 
کوچکتریــــن حرکتی از ســــوی مــــا رصد می شــــد ما همین 
طور کــــه پنهان شــــده بودیم و عقبــــه ارتفاعــــات قراویز و 
جاده قصر شــــیرین را زیر نظر داشــــتیم شــــهید شهبازی 
که شیطنت های خاصی داشــــت یک لحظه از ما جدا شد 
نگران شــــدیم بعد از مدتی دیدیم که با سرعت به سمت 
ما می دود و دستش را روی سر و صورت خود می چرخاند 
با دیدن این صحنه مضطرب شــــدیم و گمــــان کردیم که 
محاصره شــــده ایم نزدیکتر که شــــدیم دیدیم یک مشت 
عســــل با موم در دست دارد متوجه شدیم که او دستش 
را در کنــــدوی عســــل فرو بــــرده و متعاقــــب آن زنبورها به 
او حمله کــــرده و مدام ســــر و صورتش را نیــــش می زدند. 
درگیری شــــهبازی با زنبور ها در نوع خود دیدنی بود به هر 
حال قضیه به خیر گذشــــت اما شهبازی هزینه عسل را با 

تحمل نیش های فراوان زنبور ها پرداخت کرد.

عملیاتی که طراحی و اجرای آن بر عهده فرماندهان   �
سپاه استان همدان بود

طراحی و اجرای عملیات به عهده فرماندهان سپاه استان 
همدان بود.

ساماندهی نیرو و طراحی عملیات بعد از هفتاد شبانه روز 
تالش بی وقفه به پایان رسید.

تصمیم لغو عملیات با شهادت شهیدان رجایی و   �
باهنر و واکنش انقالبی رزمندگان

همه فرماندهــــان و نیروها آماده عملیــــات بودند که یک 
باره در 8 شــــهریور ماه 1360خبر بسیار تلخ و ناگوار انفجار 
در دفتر نخســــت وزیری و شــــهادت محمدعلــــی رجایی 
و محمدجــــواد باهنر همــــه را عزادار کرد موج و ســــنگینی 
بر پادگان ابوذر حاکم شــــد. همه نیروها عزادار شــــدند به 
همیــــن دلیــــل مســــووالن و فرماندهان تصمیــــم به لغو 

عملیات گرفتند.
توجیه آنها این بود که می گفتند نیروها با این خبر روحیه 
خــــود را از دســــت داده و فعــــاًل تــــوان رزم ندارند لــــذا باید 
عملیات موقتا منتفی شود تا نیروها فرصت ترمیم روحیه 

خود را پیدا کنند.
در مقابــــل ایــــن تصمیم نیروها بــــا راه اندازی دســــته های 
عزاداری برای شهیدان رجایی و باهنر و با دادن شعار های 
انقالبی به طــــرف دفتــــر فرماندهی پادگان ابــــوذر حرکت 
کردند تا اعتراض خود را نســــبت به لغو عملیات به گوش 
فرماندهان برسانند. سرانجام فرماندهان موافقت کردند 

که عملیات انجام شود.
در شب عملیات سردار حاج حسین همدانی مسوولیت 
انتقــــال نیروها را از پادگان ابوذر به ســــرپل ذهاب به بنده 
واگذار کرد. من هم نیروها را به وسیله ی خودروهای آیفای 
ارتش از پادگان ابوذر به سالنی که در ضلع غربی شهر سر 
پل ذهاب که اطراف آن بیابان بود بردم و چون ســــالن در 
دیدرس مســــتقیم دشمن بود طوری حرکت کردیم که در 

تاریکی به انجا رسیدیم.

تشنگی طاقت فرسا در کمین رزمندگان  �
بعد از خواندن نماز مغرب و عشــــا به انتظار شام ماندیم. 
غذای ما معموال نان و سیب زمینی، برنج ساده و یا کنسرو 

لوبیا بود. اینبار مســــووالن تغذیه برخالف دیگر شــــب ها 
در شــــب عملیات چلومرغ بــــرای نیروها تهیــــه کردند؛ در 
واقع می خواســــتند به بچه ها یک شــــام درست و حسابی 
بدهنــــد غافــــل از اینکه تشــــنگی طاقت فرســــا آن هم در 
گرمای ســــوزان 50 درجــــه در کمین رزمندگان بــــود زیرا ما 
باید با تجهیزات زیادی که همراه خود داشتیم کیلومترها 
راهپیمایی می کردیم و سپس با دشمن درگیر می شدیم. 
از همان ابتدای کار تشنگی به سراغمان آمد و آن چلومرغ 

برایمان دردسرساز شد.
در ســــه طرف ارتفاعات قراویز آتشــــبارهای دشــــمن روی 
نیروها کار می کرد. عراقی ها از ســــمت کوره موش، دشت 
ذهاب را زیــــر آتش گرفته بودند. عراقی هــــا در محور جاده 

قصر شیرین تانک های خود را به میدان آورده بودند.
در آنجا بود که ســــردار شــــهید حســــن تاجوک بــــه همراه 
احسان تقی پور با یک گروه به جنگ تانک رفتند. احسان 
تقی پور بــــا آر پی جی تعداد زیادی از تانک های دشــــمن را 
منهدم کرد و در نهایت خودش هدف آتشــــباری دشمن 

قرار گرفت و به شهادت رسید.
در نتیجــــه در محــــور یکم ســــمت دشــــت ذهــــاب و بنه 
دســــتک ما تا عمــــق دره ســــوم عراقی ها تــــا نزدیکی تنگ 
آنجــــا گردان هــــای تانک  رســــتم پیش رفتــــه بودیــــم. در 
عراقی آرایش گرفتــــه بودند و با توپ مســــتقیم نیروهای 
مــــا را هدف قرار می دادنــــد نیروها یکی پــــس از دیگری به 
شهادت می رسیدند. تشنگی توان ما را گرفته بود. شهید 
اکبر صفائیان دیده بان ســــیار ما بود و به همراه حبیب ا... 
مظاهری، با توپخانه ارتش در تماس بود. وی موفق شــــد 
تعــــدادی گلوله ی توپ بر ســــر عراقی ها بریــــزد و چندین 
تانک به وســــیله آتش توپخانه ها و آر پی جی زن ها منهدم 
شــــد اما هرچه زمان پیش می رفت تعداد نیروهای عراقی 
بیشــــتر می شــــد و تعداد نیروهای ما یا مجروح و یا شهید 

می شدند و پیکرشان بر زمین می افتاد.

پیکرهایــــی که مظلومانه در محاصره دشــــمن جا   �
ماندند

ما از ســــردار همدانــــی نیروی کمکی خواســــتیم. ســــردار 
همدانــــی گروهــــی را برای مــــا فرســــتاد اما گــــروه کمکی تا 
نزدیکی روســــتای قراویز جلو آمده بود. آنها متوجه شــــده 
بودند که دشمن آمده روستا را گرفته. ما حدود 4 کیلومتر 
از روســــتا جلوتر رفته بودیم و از عقبــــه خودمان بی اطالع 
بودیم که با نرســــیدن نیروی کمکی متوجه شدیم به طور 
کامل در محاصــــره افتادیم. تا غــــروب مقاومت کردیم در 
نهایت به وســــیله یکــــی از تانک های ارتش از گوشــــه ای 
خودمــــان را نجات دادیــــم اما پیکر شــــهدا و تعــــدادی از 

مجروحین به صورت مظلومانه در محاصره ماندند.
در ســــمت محــــور دوم، نیروهــــای علیرضا حاجــــی بابایی 
موفق شــــده بودند از میدان مین دشمن عبور کنند و به 
سنگرهای عراقی برســــند که در نهایت فرمانده نیروهای 
عمل کننده ســــردار حســــن مرادیان به همــــراه جمعی از 
یارانش در زیر ســــنگر های عراقی شــــهید شــــدند و پیکر 

هایشان بر جای ماند.
در سمت محور فرعی حسن اســــدیار موفق شده بودند 
موانــــع و میــــدان مین دشــــمن را پشــــت ســــر بگذارند و 
به ســــمت سنگر های دشــــمن برســــند چون نفرات آنها 
کم شــــده بود بعد از اینکــــه تعداد زیــــادی از عراقی ها را به 
هالکت برســــانند. در نهایت ســــردار حســــن اســــدیار به 
همراه تعدادی از یارانش در جلوی سنگر های دشمن به 
شهادت رســــیدند و پیکر هایشــــان بر جای ماند و تعداد 
13 نفر از آنها از جمله حســــین رضایی، علی صادقیان، رضا 

شریفی راد، حمید مهدیان به اسارت گرفته شدند.
در ســــمت محور ســــوم نیروهای محمود شــــهبازی از دو 
طرف مورد هجــــوم قرار گرفتند. از یک ســــمت بازی دراز و 

همه دانا

ماجرای غم انگیز »لو رفتن« عملیات قراویز
سرنوشت وحید حاجیلو چه شد؟

هگمتانــــه، گروه همه دانا: »وحید حاجیلو« از نیروهای اولیه ســــپاه همدان بــــود که به صورت مخفیانه 
با ســــازمان موســــوم به مجاهدین خلق همکاری می کرد. آنچنان در کارش مهارت داشــــت که کسی از 
فعالیت های پنهانی او مطلع نشــــده بود. او پیش از ورود به ســــپاه، کارمند آموزش و پرورش اســــتان 
همدان بود و در روابط عمومی سپاه استان نیز مسوولیت امور فرهنگی سپاه را برعهده گرفت. پیش 

، وحیــــد حاجیلو به بهانه چاپ متون تبلیغاتی بــــرای عملیات با اصرار به همدان  از آغاز عملیات قراویز
برگشــــت؛ متأســــفانه با این بهانه، شــــبانه و پنهانی به تهران رفته و کل اطالعــــات آن عملیات و طرح و 
نقشه عملیات که در آن، راهکارها مشخص شده بود را به منافقان تحویل داده بود و بعد با آن متون 
تبلیغاتی کذایی به منطقه آمد. و منافقان در تهران، اطالعات را برای رژیم عراق ارســــال کرده بودند. این 

عنصر نفوذی حتی در عملیات شــــرکت کرده و از ناحیه دســــت و پا مجروح شد و برای مداوا به همدان 
فرســــتاده شد، اما پس از عملیات او به وسیله کشف یک سری اســــناد از خانه تیمی منافقین لو رفت 
و متوجه اقدام او شــــدند؛ نیروهای ســــپاه ســــاعت 10 شــــب با حکم قضایی وارد خانه اش شده و او را 

دســــتگیر کرده، به تهران برده و تحویل دادگاه دادند. او پس از 48 ساعت اعدام شد.

آمار شهدا و مجروحان استان 
همدان در عملیات قراویز

هگمتانه، گروه همه دانا: در این عملیات تعداد 62 نفر 
از بهترین فرزندان استان همدان که بیشترینشان از 
پاسداران پیشکسوت ســــپاه بودند و هر کدام با یک 
گروه کار یک گردان یا تیپ را انجام می دادند به شهادت 
رســــیدند و پیکر های پاک آنها در زیر آفتاب سوزان به 
مدت یک سال در زیر سنگر های دشمن بر جای ماند.

تعداد کل مجروحیــــن این عملیات 112 نفــــر بودند و 
تعداد اســــرا 13 نفر از برادران سپاهی، بسیجی و ارتشی 
بودنــــد. در مجمــــوع تعــــداد 572 نفــــر نیــــرو در قالب 
گروه های 50 تا 60 نفره در این عملیات شرکت داشتند.

اسامی 62شهید این عملیات به این شرح است:
1-احســــان تقی پور 2- حسن مرادیان3- تقی غیاثوند 
4- محمد تقی ترکمان 5- جــــالل عنایتی 6- علی اکبر 
میرزایی 7- حسن اسد یار 8- امیر پورش همدانی 9- 
محمد قره باغی 10- محمد هادی موالیی مکرم 11- علی 
زارعی 12- علی کرم علــــی 13- جعفر علی زهدی علیپور 
14- حاجی قربــــان جمور 15- علیرضــــا خزایی 16- علی 
محمد خزایی 17- محمد رضا اســــفندیاری 18- ســــید 
جواد حســــنی حلم 19- احمد باباخانــــی 20- عباس روز 
بهانی 21- سید علی خوانساری 22- مهدی ترابیان23- 
سید نصرا... ســــالکی 24- علیرضا راشدی 25- کتاب 
علی حیــــدری 26- علی اکبر گلــــزاری افخم 27- محمد 
رضا صفــــری 28- نجات علی گیوه کش 29- حســــن 
ستاری 30- هوشــــنگ اشــــترانی 31- محمد جعفری 
32- حمید قرا گوزلو 33- محسن نائینی 34- محمد 
حسین لطیفی 35- احمد علی عروج 36- بهمن رضی 
37- معصوم علی نجفــــی آرمان 38- مصطفی قنبری 
39- سید یوسف موسوی هنر 40- رجبعلی عسگری 
41- خداداد علی حســــین 42- احمد آقا محمدی 43- 
حبیب ا... ســــلگی 44- علیرضا قاســــمی 45- جالل 
قربانــــی 46- محمد صــــادق رزاقی 47- حســــین رضا 
ایوبی 48- ســــید جواد موسوی 49- فتحعلی مؤمنی 
50- عبد المجید روحی 51- محمد رضا رضایی52- احد 
صالحی 53- شــــیر حســــین فرامرزی 54- محمد رضا 
عباســــی قهرمان 55- سبز مراد ســــپه پور 56- یحیی 
نوری 57- مهدی سلیمی 58- مصطفی قدیری 59- 
غالمرضا مهر خو 60- حســــین ورمزیــــار 61- علی اصغر 

محمود نیا 62- جالل محقق.
تعــــدادی از نیروهــــای ارتــــش نیز در ایــــن عملیات به 
شهادت رســــیدند که متأسفانه اسامی آنها در دست 

نیست.

خبـــر :) به بهانه گرامیداشت سالروز عملیات شهیدان رجایی و باهنر )قراویز

مقاومت مظلومانه 
فرزندان همدان 

یور 11 شهر در عملیات عاشورایی 
رشادت ماندگار سرداران شهید

»حاج حسین همدانی«، »علیرضا حاجی بابایی«
»حاج محمود شهبازی«و »حبیب اهلل مظاهری«

هگمتانــــه، گروه همه دانا: هر اســــتان یک کربــــال در تاریخ دفاع مقــــدس دارد که عملیات 11شــــهریور 1360 را 
می توان کربالی شهدای همدان نامید، آنجا که 62نفر از فرزندان برومند این دیار شهید و 112نفر مجروح شدند 
و13نفر نیز به اسارت دشمن درآمدند. مقاومت جانانه و مظلومانه رزمندگان استان همدان در این عملیات 
زیر آتش ســــنگین دشمن و با لب های عطشان بار دیگر قیام عاشورا را در اذهان تداعی می کند. سردار جانباز 
رضا میرزایی در کتاب »حماســــه های نامــــداران گمنام« در خصوص جزئیات ایــــن عملیات و همچنین نقش 

رزمندگان استان همدان چنین روایت می کند:
»عملیات در ســــاعت یک بامداد 11 شــــهریور ماه 1360 شــــروع شــــد غافل از اینکه عملیات به وسیله »وحید 
حاجیلو« لو رفته و دشــــمن از همه طرح ها و راهکارها و نحوه حرکت و نقطه هجوم ما کاماًل باخبر شــــده بود! و 

پیش از آغاز عملیات نیروهای تقویتی خود را به خط آورده و به صورت آماده باش در انتظار ما بود.
در ابتــــدا عراقی ها هیچ حرکتی از خود نشــــان ندادند و زمانی کــــه ما به نزدیکی آنها رســــیدیم قبل از اینکه رمز 
عملیات اعالم شــــود و حمله را شــــروع کنیم یکباره سراســــر منطقه آتش شد و دشــــمن با هماهنگی کامل، 

نیروهای ما را در زیر آتش بسیار سنگین و پر حجم خود قرار داد.

ثار فرهنگی منتشرشده درباره  آ
) عملیات شهیدان رجایی و باهنر )11شهریور

حماســــه های نامداران گمنــــام: روایت ســــردار جانباز رضا میرزائــــی از آغاز   �
انقالب تا پایان دفاع مقدس

کتاب »حماســــه های نامداران گمنام« تلفیقی از خاطرات، ادبیات و تاریخ شفاهی و 
اسناد است.

کتــــاب »حماســــه های نامــــداران گمنــــام« در 1164 صفحــــه و 10 فصــــل بــــه نگارش 
درآمده اســــت و حاصل 142 ماه حضور ســــردار رضا میرزایــــی از جانبازان 70 درصد و 
پیشکســــوتان دوران دفاع مقدس اســــت. این کتاب ســــه مرتبه توسط امیران و 
سرداران ارتشی و سپاهی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و بعد از سوی پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس برای چاپ تأیید شده است و می توان گفت جامع ترین 
کتاب در حوزه دفاع مقدس است که به عملیات ها، فرماندهان، مناطق عملیاتی و 

هر آنچه که باید از جنگ بدانیم پرداخته است.

 کتــــاب »مهتاب خّین« خاطرات شــــفاهی   �
سردار همدانی

»مهتاب خین« یکی از ســــه یادگاری باقیمانده از 
شهید حسین همدانی در حوزه کتاب است که 
با تالش حسین بهزاد از میان انبوهی از خاطرات 
حاج حسین همدانی و به شــــیوه نگارش کتب 

تاریخ شفاهی منتشر شده است.
بهزاد برای نگارش ایــــن کتاب چندین مصاحبه 

مفصــــل را با ســــردار ترتیــــب داده اســــت و در قالب همیــــن مصاحبه هــــا تاریخچه 
فعالیت های این ســــردار رشید ســــپاه اســــالم و خاطرات او را از روزهای مبارزه قبل 

پیروزی انقالب اســــالمی، حضــــور حاج حســــین در غائله کردســــتان و دوران دفاع 
مقدس را از زبان خود او بررسی کرده است.

شــــهید حســــین همدانی در این کتاب، به خوبی به نحوه انجــــام عملیات های فتح 
المبین و بیت المقدس، 11 شــــهریور و... پرداخته اســــت و رشادت های رزمندگان 

اسالم به ویژه رزمندگان استان همدان را در جبهه ها تشریح کرده است.

خاطرات شهید علیرضا حاجی بابایی   �
:پرواز از پنجره جنوبی در

»پــــرواز از پنجــــره جنوبی«، خاطرات ســــردار 
شــــهید علیرضــــا حاجــــی بابایــــی بــــه قلم 
محمدرضا رضوی و به کوشــــش انتشارات 

سوره مهر به چاپ رسیده است.
در فصل های ســــوم و چهارم کتاب »پرواز 
از پنجره جنوبی« از آغــــاز جنگ تحمیلی تا 
عملیات بازی دراز دوم و هشــــت شهریور 

را شــــامل می شــــود. مقطعی که شــــهید حاجی بابایی به همراه پاسداران مظلوم 
در جبهه های سرپل ذهاب از پیشروی ســــپاه مکانیزه عراق، جلوگیری به عمل 

می آورند.
، موسوم به عملیات  فصل پنجم کتاب نیز به عملیات مؤثر و جریان ساز 11 شهریور
شهیدان رجایی و باهنر می پردازد. این عملیات در مناطقی از سرپل ذهاب به وقوع 
پیوسته و شهید حاجی بابایی، فرماندهی یکی از مهم ترین محور های آن را بر عهده 

داشته است.

از ســــمت دیگر قراویــــز که در نهایت در منطقه شــــیرین 
آب با انبوهی از تانک دشــــمن مواجه شــــدند که با کمک 
نیروهای سردار حســــن تاجوک و احسان تقی پور تعداد 
زیــــادی از تانــــک دشــــمن را منهــــدم کردنــــد و در نهایت 
احســــان تقی پور به همراه تعدادی از یارانش به شهادت 

رسید.
در محور فرعی سردار دالور شهید علیرضا خزایی فرمانده 
وقت اســــدآباد بــــه ارتفاع معــــروف به تپــــه دو قلو هجوم 
بردند و پس از عبور از موانع به سنگرهای عراقی رسیدند 
و در یک جنــــگ نابرابر پس از اینکه تعــــدادی از عراقی ها 
را به هالکت رســــاندند، علیرضا خزایی بــــه همراه 13 نفر از 
یارانش که همگی از منطقه اســــدآباد بودند در شــــیار زیر 
سنگر های دشمن به شهادت رسیدند و پیکر هایشان 

بر جای ماند.
بــــازی دراز نیز نیروهــــای اســــتان تهران به  در منطقــــه 
فرماندهــــی محســــن حاج بابــــا همزمان با مــــا عملیات 
انجــــام دادند که در این عملیات عاشــــورایی، ما موفق 
شــــدیم به دشــــمن ضربــــات کوبنــــده ای وارد کنیم اما 
متأســــفانه به خاطر »لو رفتن عملیات« موفق نشــــدیم 

بگیریم. را  ارتفاعات 



نام پروژه
برآورد اولیه 

)میلیون 
ریال(
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شرکت 

درمناقصه     
)میلیون ریال(

مدت 
پیمان 
)ماه(

رشته و حداقل 
پایه مورد نیاز

فهرست بهاي پایه برآورد 
اولیه

مبلغ فروش 
اسناد )پرداخت 

درسامانه(
نوع مناقصه

آخرین مهلت 
بارگذاري 

پیشنهادات 

تاریخ بازگشایي 
پیشنهادات

تجدید مناقصه عملیات اجرایي احداث جدولگذاري و پیاده رو سازي  شهرک 
صنعتي بوعلي 2

عمومي یک مرحله اي همراه با 1/000/000ابنیه99-راه و باند 99ابنیه )5(42.1182.1008
1399/06/231399/06/24ارزیابي کیفي

تجدید مناقصه عملیات اجرایي پروژه احداث زیرسازي و آسفالت شهرک صنعتي 
بهاران فاز2

1399/06/231399/06/24عمومي یک مرحله اي 1/000/000راه و باند 99راه )5(27.1001.3556

1399/06/231399/06/24عمومي یک مرحله اي1/000/000راه و باند 99راه )5(10.6715336تجدید مناقصه عملیات اجرایي پروژه اجراي آسفالت معابر شهرک صنعتي غذایي بهار

تجدید مناقصه عملیات اجرایي احداث شبکه داخلي گاز شهرک صنعتي بهاران 
تاسیسات )5(11.0005504)فاز2(

قیمت مقطوع-خطوط لوله 
گاز شهري98-گاز رساني 

به صنایع 98
1399/06/231399/06/24عمومي یک مرحله اي1/000/000

عملیات اجرایي پروژه اجراي زیرسازي ، آسفالت و کانال دفع آبهاي سطحي ناحیه 
1399/06/231399/06/25عمومي یک مرحله اي1/000/000راه و باند 99راه )5(29.8001.4908صنعتي صالح آباد

عملیات اجرایي پروژه اجراي احداث مخزن بتني 500 متر مکعبي به همراه فنس 
آب )5(10.5005256کشي و ایستگاه پمپاژ

ابنیه 99- تاسیسات 
مکانیکي 99- تاسیسات 

برقي 99-شبکه جمع آوري 
و انتقال فاضالب99-انتقال 

و توزیع آب روستایي 99

1399/06/231399/06/25عمومي یک مرحله اي1/000/000

1399/06/231399/06/25عمومي یک مرحله اي1/000/000راه و باند 99راه )5(8.8554427عملیات اجرایي پروژه اجراي جدولگذاري شهرک صنعتي مالیر2

1399/06/231399/06/25عمومي یک مرحله اي1/000/000راه و باند 99راه )5(25.5501.2777عملیات اجرایي پروژه اجراي زیرسازي ، جدولگذاري و آسفالت شهرک صنعتي ویان

شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران و تولیدکنندگان واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و تولیدکنندگان ، دعوت بعمل مي آید 
از تاریخ درج آگهي دوم به مدت 3 روز کاري  )تا 99/06/13( براي خرید اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

 1- کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
 2- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: به استثناء تضمین هاي معتبر 

موضوع آئین نامــه تضمین براي معامــالت دولتي، هیچگونه ســند و 
اوراق دیگري بابت سپرده شرکت در مناقصه مورد قبول  نمي باشد 

و در صورت عدم رعایت ، پیشنهاد رد مي شود. 
 3- شــماره حســاب 4001107906376300 به نام خزانه داري 

کل- تمرکز وجوه ســپرده داخلي  شرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
همدان نزد بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران براي واریز سپرده 

شرکت در مناقصه.
 4- حضور شــرکت کنندگان در جلسه بازگشــائي پاکات مناقصه با 

ارائه معرفینامه کتبي، آزاد است .  
 5- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 6- براي کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاي  8 - 38235806 - 081  
امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

خالصه شرايط شركت در مناقصه

شرکت  شهرک های صنعتی استان همدان م.الف 828

)نوبت دوم( تاریخ انتشار: 1399/06/11 آگهی مناقصه عمومی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/10           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/06/11
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عکس: رضا زنگنه

»ناطق« فیلم کوتاهی 
از مهرشاد رنجبر

هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم کوتاه »ناطق« ساخته 
مهرشاد رنجبر است.

»ناطق« اولین تجربه  مهرشاد رنجبر به تهیه کنندگی 
مژگان رایگان و رضا فتح اللهی پور تولید شده است.
مریــــم نورافکن و عباس جالل لو بازیگران این فیلم 
کوتــــاه هســــتند و در خالصه داســــتان فیلــــم آمده 
اســــت: پیــــرزن، برای ســــال های متمادی از شــــوهر 
پیر خــــود مراقبت کرده اســــت اما یــــک اتفاق، نظم 

زندگی اش را بر هم می زند!
این فیلــــم در اولیــــن حضور بیــــن المللــــی خود در 
بخش مسابقه دانشــــجویی هجدهمین جشنواره 
بین المللــــی تیرانا حضور می یابد. جشــــنواره تیرانا از 
کادمی اسکار است که  آ جشــــنواره های مورد تأیید 
برنده بهترین فیلم کوتاه - پویانمایی این جشنواره 

کادمی اسکار معرفی می شود. به آ
جشــــنواره بین المللی تیرانا امسال به دلیل شرایط 
پاندمی کووید  19 به صورت برخط و در تاریخ 19 تا 25 
سپتامبر برابر با 29 شــــهریور تا 4 مهر در شهر تیرانا 
کشــــور آلبانی برگزار خواهد شد. پخش بین المللی 

این فیلم بر عهده  مجید محمددوست است.
ســــایر عوامــــل فیلــــم کوتــــاه »ناطــــق« عبارتنــــد از 
تهیــــه   ، رنجبــــر مهرشــــاد  کارگــــردان  و  نویســــنده 
 ، کننــــدگان مــــژگان رایــــگان، رضــــا فتــــح الهــــی پور
دســــتیار کارگردان امیر پیرصالحی، منشــــی صحنه 
صفورا برســــان، مشــــاور کارگــــردان شــــاهد پیوند، 
دســــتیاران  مــــرادی،  هاشــــم  فیلمبــــرداری  مدیــــر 
ابوالفضل  کریمی،  ســــجاد  کرمی،  سعید  فیلمبردار 
صومی، حامــــد عبدالهــــی، تدوین صــــادق رضانیا، 
صدابردار  زاده،  جواهــــری  مهــــدی  محمد  صداگذار 
آریان خســــروی، اصالح  میثم حســــنلو، موســــیقی 
رنگ مهران دوســــتی، طراح صحنه قاسم غیاثوند، 
گریم مژگان رایگان، مدیر تولید رضا شرافتی، مدیر 
 ، ، حمل و نقل جالل برزگر تدارکات حبیب امیرپــــور
هماهنگــــی محمــــد نصراللهی، گرافیســــت و تیتراژ 

معین کرمی، مشاور رسانه سمیرا افتخاری.

سی نما

روایتی دیگر از مختارنامه در بازار کتاب
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: ويراســــت دوم 
«، نوشته مسلم ناصری،  رمان »چابکســــوار
از ســــوی انتشــــارات کتابســــتان معرفــــت 

منتشر شده است.
اين رمان با روایت ســــفر اتفاقی نویســــنده 
اين داســــتان بــــه عراق و آشــــنايی او با یک 
کتاب فــــروش دوره گرد آغاز می شــــود که از 
طريــــق او کتابــــی قدیمی که روایتــــی از قیام 
مختــــار بوده اســــت به دســــت نویســــنده 
می رســــد. نویســــنده امــــا در اتفاقــــی کتاب 
را از دســــت می دهــــد و در ادامــــه ناچــــار از 
مراجعــــه به ذهن خود برای یــــادآوری کتاب 
و کشف نســــخه ای دیگر از متن می شود و 
او حاصلــــش را در ادامه در قالب داســــتان 

زندگی  مختار بیان می کند.
داســــتان اين کتاب از ماجرای دســــتگیری 
مختــــار در آســــتانه قیــــام عاشــــورا در کوفه 
شروع شده و به ماجرای شهادت وی پس 

از قیامــــش علیــــه عامــــالن حادثه عاشــــورا 
به پایــــان می رســــد. در فــــرازی از اين کتاب 
ماجــــرای شــــهادت مختــــار ثقفــــی اینگونه 

روایت شده است:
تیــــزی خنجــــری را دیــــد. خنجــــر درخشــــید. 
درست شــــبیه هالل ماه بود. همان ماهی 
کــــه در کودکــــی بــــه پــــدرش نشــــان داده و 
پرســــیده بود چــــرا باریک و تیز اســــت. پدر 
در جوابــــش خندیــــده بــــود. صدای پــــدر را 

می شنید:
مراقب باش به آن دســــت نزنی که پوست 
نازک و لطیفــــت خونی نشــــود و او در عالم 
کودکی دست بلند کرده بود؛ ولی نتوانسته 
بود هالل ماه را بگیرد. از پدر خواســــته بود 
او را روی شانه هایش بگذارد تا هالل سفید 
را بگیــــرد. صدای خنده پدرش را می شــــنید 
که او را بر شــــانه های ستبرش گذاشته بود 

و با هم می دویدند و گلویش سوخت...

اين کتــــاب را کتابســــتان معرفــــت در 424 
صفحــــه با قیمــــت 55هزار تومان منتشــــر 

کرده است.

میز مطالعه

بزرگ ترین مسؤولیت بر عهده  امام سجاد علیه الصالةوالسالم

پا بماند این پرچم باید سر
امام سجاد)ع( توانست همان چند ساعت گنج عاشورا را استخراج کند

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: مســــأله  شــــهید و ایثارگری، کهنه شــــدنی 
نیســــت؛ این، موتــــور حرکــــت جامعه اســــت؛ بعضی ها از ایــــن نکته 
حســــین بن علی  مطهــــر  خــــون  ببینیــــد  می کنند...شــــما  غفلــــت 
علیه الســــالم در کربــــال در غربت بر زمین ریخته شــــد؛ امــــا بزرگ ترین 
مسؤولیتی که بر عهده  امام سجاد علیه الصالةوالسالم و زینب کبری 
ســــالم اهلل علیها قرار گرفت، از همان لحظه  اول ایــــن بود که این پیام 
را روی دســــت بگیرند و به سرتاسر دنیای اســــالم آن را، به شکل های 
گوناگــــون، منتقل کننــــد. این حرکت برای احیاء دیــــن حقیقی و دین 
حســــین بن علی و آن هدفی که امام حســــین برای آن شهید شد، یک 

امر ضروری و الزم بود.
بــــود؛ می توانســــتند  البتــــه اجر الهــــی برای امــــام حســــین محفوظ 
او را در بوتــــه  ســــکوت بگذارنــــد؛ اما چرا امام ســــجاد علیه الســــالم 
تا آخر عمر - ســــی ســــال بعد از او، امام ســــجاد زندگــــی کردند - در 
هر مناســــبتی نام حســــین، خون حســــین و شــــهادت اباعبداهلل را 
آوردند؟ این تــــالش برای چه بود؟  مطرح کردنــــد؛ آن را به یاد مردم 
بعضــــی خیال می کنند این کار بــــرای انتقام گرفتــــن از بنیامیه بود؛ 
در حالــــی که بنیامیــــه بعدها از بیــــن رفتند. امام رضا علیه الســــالم 
که بعد از آمدن بنی عباس اســــت، چرا به رّیان بن شــــبیب دســــتور 
می دهــــد مصیبت نامــــه  اباعبــــداهلل را در میان خودتــــان بخوانید؟ 
ومار شــــده بودند. ایــــن کار برای  آن وقــــت که بنیامیــــه نبودند؛ تار
ــــم و پرچم حرکت 

َ
این اســــت که راه حســــین بن علی و خــــون او َعل

پرچم  این  اســــت؛  اسالمی  هدف های  سوی  به  اســــالم  امت  عظیم 
وز هم هدایت  وز هم بر ســــر پا مانده و تا امر باید ســــرپا بماند؛ تا امر
از  انقــــالب در دیــــدار جمعی  کــــرده اســــت.) بیانات رهبــــر معظــــم 

)1383 /04 /16 همدان  استان  شهدای  خانواده  های 
امام ســــجاد توانست همان چند ساعت گنج عاشورا را استخراج کند. 
امــــام باقر و ائمه  بعد از ایشــــان هم اســــتخراج کردنــــد و آن چنان این 
چشــــمه  جوشــــان را جاری نمودند که هنوز هم جاری است و همیشه 
هم در زندگی مردم منشــــأ خیر بوده، همیشــــه بیدار کرده، همیشــــه 
درس داده و یاد داده که چه کار باید کرد؛ االن هم همین طور اســــت. 
االن هم هر کدام از ما، هر جمله یی از عبارات امام حسین را که برایمان 
مانده، می خوانیم، به یاد می آوریم و احســــاس می کنیم که روح تازه یی 
می گیریم و حــــرف تازه یی می فهمیم.) بیانات رهبــــر معظم انقالب در 

دیدار مسؤوالن دفتر هنر و ادبیات مقاومت 1370/04/25(
چرا امام صــــادق علیه الّصالة و الّســــالم  -طبق روایــــت- فرمودند که 
هــــر کس یک بیت شــــعر درباره  حادثه  عاشــــورا بگوید و کســــانی را با 
آن بیت شــــعر بگریاند، خداوند بهشــــت را بر او واجــــب خواهد کرد؟ 
)2( چرا؟ چون تمام دســــتگاه هاى تبلیغاتی تجهیز شــــده بودند براى 

ً مســــئله  اهل بیت را در انزوا و در ظلمت  ّ
اینکه مســــئله  عاشــــورا و کال

نگه دارنــــد، نگذارند مردم بفهمند که چه شــــد و قضّیه چه بود. تبلیغ 
، قدرت هاى ظالم و ستمگر  این جورى اســــت. آن روزها هم مثل امروز
حّداکثــــر اســــتفاده را از تبلیغــــات دروغ و مغرضانــــه و شــــیطنت آمیز 

می کردند.
در یــــک چنین فضائــــی مگر ممکــــن بود قضّیه  عاشــــورا کــــه در یک 
گوشــــه اى از دنیــــاى اســــالم و در یــــک بیابانی اّتفــــاق افتــــاده، با این 
 از بین می رفت. آنچه 

ً
عظمت، با این تپش و نشــــاط باقی بماند؟ یقینا

ایــــن یاد را زنده کرد، تالش بازماندگان حســــین بن علی علیه الّســــالم 
بود؛ صاحبــــان پرچم و صاحبان قضّیه. به همــــان اندازه که مجاهدت 
حسین بن علی علیه الّســــالم سخت بود و برخورد داشت با موانع، به 
همان اندازه مجاهدت زینب علیها الّســــالم و مجاهدت امام ســــّجاد 
علیه الّسالم و بقّیه  بزرگواران دشــــوار بود. البّته صحنه، صحنه  نظامی 
نبود؛ صحنه  تبلیغی بود، صحنه  فرهنگــــی بود. ما باید به این نکته ها 
توّجــــه کنیم.) بیانــــات رهبر معظم انقــــالب در دیدار اقشــــار مختلف 

مردم 1368/06/29(
اگر حرکت و اقــــدام حضرت زینب نمی بود و بعد از آن بزرگوار هم بقیه  
اهل بیت علیهم الّســــالم - حضرت ســــجاد و دیگــــران - نمی بودند، 
حادثــــه  عاشــــورا در تاریــــخ نمی ماند. بله، ســــنت الهی این اســــت که 
این گونه حــــوادث در تاریخ ماندگار شــــود؛ اما همه  ســــنت های الهی 
عملکــــردش از طریق ســــاز و کارهای معینی اســــت. ســــاز و کار بقای 
، اصحاب درد، رازدانان  این حقایق در تاریخ این اســــت که اصحاب ِسّر
و کســــانی کــــه از این دقایق مطلع شــــدند، ایــــن را در اختیــــار دیگران 
بگذارنــــد. بنابرایــــن خاطره گویی و تدوین و پخش خاطــــرات را باید در 
جایگاه حقیقی خودش نشــــاند، که جایگاه بســــیار باال و واالیی است 

و بسیار مهم است.
بیان هنری هم شرط اصلی اســــت؛ کما این که خطبه  حضرت زینب 
در شــــهر کوفه و شــــهر شــــام، از لحاظ زیبایی و جذابیت بیان، آیت 
بیان هنری اســــت؛ طوری اســــت که اصاًل هیچ کــــس نمی تواند این 
را نادیــــده بگیــــرد. یک مخالــــف یا یک دشــــمن وقتی ایــــن بیان را 
ُبرنده و تیــــغ تیزی، خواهی نخواهــــی این بیان  می شــــنود، مثل تیر 
کار خــــودش را می کند. تأثیر هنر به خواســــت کســــی کــــه مخاطب 
هنــــر اســــت، وابســــتگی نــــدارد. او بخواهد یــــا نخواهد، ایــــن اثر را 
گذاشــــت. حضرت زینب ســــالم اهلل علیها و امام ســــجاد در  خواهد 
خطبه  شــــام و در بیان رســــا و بلیغ و شــــگفت آور مســــجد شام این 
کارهــــا را کردنــــد.) بیانــــات رهبر معظــــم انقالب در دیــــدار جمعی از 
هنر  و  ادبیات  دفتر  خاطره  گویان  و  شــــهادت  و  جهاد  پیشکسوتان 

)1384 /06 /31 مقاومت 

مسیر عاشورایی

به  که  اســــت  گاه  آ قلبم  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانه، 
18 ســــال از  وی خودم خواهم رســــید، هیهات که  ز آر
که  یرا  ز کوچه ام  یک  خم  اندر  هنوز  و  گذشــــت  عمرم 
ســــپاس  داده  من  به  وردگار  پــــر که  نعمت هایــــی  از 
و  امام  کردم،  ناسپاسی  شــــرمنده ام  نکرد ه ام،  گزاری 
وح خدا خمینی بت شــــکن  رهبر و مرجــــع تقلید ما ر
آنطور کــــه باید در گفتارش  اســــت اما توفیق نیافتم 

کنم و توفیق نیافتم بیشــــتر بشناســــمش با  تفکــــر 
افســــوس  صد  و  افســــوس  ولی  بودم  عصــــر  هم  او 
کــــه از والیتــــش بهــــره نجســــتم و بــــه فرامیــــن اش 

. م یشید نیند
پــــدر و مادر عزیزم درود خدا بر شــــما باد کــــه با امضای 
رضایت نامــــه برای مــــن در حقیقت شــــهادت نامه مرا 
امضــــا کردید چندین بار به جبهــــه رفتم یک بار مجروح 

شدم و بار دیگر یک پا و یک چشم خود را به این ملت 
شــــهیدپرور هدیه کردم ولی باز در برابر خانواده شهدا 
احساس شرمساری می کردم چون یک پا و یک چشم 
ارزش نداشت برای اســــالم که من احساس سربلندی 
کنم به خاطر همین باز از شــــما پــــدر و مادر خوب اجازه 

آرزوی خودم برسم. گرفتم و به جبهه رفتم تا اینکه به 
کوه اســــتقامت  کوه باش و چون  یزم  پس مــــادر عز

کــــن لحظــــه ای از نــــام و یــــاد خــــدا و خمینــــی غافل 
که هر چه بکوشــــی باز  مبــــاش در راه دین بکــــوش 
کم اســــت؛ مادرم راســــت قامت بــــاش و ندای »اهلل 
« ســــر ده و فریاد شــــهیدان راه  اکبــــر و خمینی رهبر
کــــه همانا  را به مردم برســــان  خدا و شــــهید خودت 
فقیه  والیت  و  قــــرآن  خدا،  از  کردن  وی  پیــــر ما  فریاد 

است. زمان 

وصیت نامه شهید مصطفی اسدی آق قلعه

یزم  مادر عز
یاد شهیدان  فر

را به مردم برسان


