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تمرکز شهرداری منطقه پنج
روی بافت مرکزی

«غالم حسین»
«حسین غالم» به
چطور
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 30دسامبر  ۲۰۲۰شماره  4700سال بیست و دوم

از آسیاب دودی پای مصال
تا قهوهخانه مشت ابرایم

صفحه 7

شهردار همدان در بازدید از شهرداری منطقه پنج مطرح کرد:

انتشار خاطرات جوان شر و شور دهه 50

یکی از اهالی پای مصال در گفتگو با هگمتانه:

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

 9دی تداوم میثاق والیی از  88تا 99
رئیس حوزههای علمیه همدان :بصیرت مردم در  9دی باید نسل به نسل و روز به روز منتقل شود
صفحه 2

عکس  :هگمتانه  -مصطفی شیرمحمدی  -یوم اهلل  9دی سال  88همدان  -خیابان شریعتی

آگهي مزایده

معاون استاندار همدان:

(شماره )99/23

سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری همدان

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به فروش موارد ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.
ردیف

عنوان

متراژ
(مترمربع)

آدرس

مبلغ پایه کارشناسی
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده
(ریال)

1

يک قطعه زمین تجاری،
عادی

72

خیابان جعفر طیار ،فاز دو مجتمع تجاری
کشاورز به شماره 15

11/016/000/000

560/000/000

2

يک قطعه زمین تجاری،
عادی

72

خیابان جعفر طیار ،فاز دو مجتمع تجاری
کشاورز به شماره 16

11/016/000/000

560/000/000

3

يک قطعه زمین
مسکونی 1/8773

205/35

شهرک فرهنگیان ،بلوارنجفی

15/811/950/000

800/000/000

4

يک قطعه زمین
مسکونی 1/8596

200

شهرک فرهنگیان ،بلوارنجفی

13/600/000/000

680/000/000

5

يک قطعه زمین
مسکونی 1/11126

304/72

ابتدای شهرک فرهنگیان

45/700/000/000

2/285/000/000

6

واحد تجاری 5/2

46/01

همکف ازآرامگاه بوعلی ،مجتمع سینا

23/925/200/000

1/200/000/000

7

واحد تجاری 9

27/66

همکف ازآرامگاه بوعلی ،مجتمع سینا

17/704/800/000

900/000/000

8

واحد تجاری 24

36/58

همکف ازآرامگاه بوعلی ،مجتمع سینا

21/948/000/000

1/100/000/000

9

واحد تجاری 27

22/51

همکف ازآرامگاه بوعلی ،مجتمع سینا

15/757/000/000

800/000/000

10

واحد اداری 13

58/58

طبقه چهارم  -واحد  13مجتمع سینا

16/285/240/000

820/000/000

11

واحد اداری 3

60/94

طبقه پنجم  -واحد  3مجتمع سینا

17/550/720/000

880/000/000

م الف1366 :

مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت (الف) و بصورت الک ومهر شده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
الف :رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره  0100827682450بانک شهر شعبه مرکزی در وجه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان.
ب :ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان (مدت اعتبار پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد).
پ :اسناد خزانه یا اوراق مشارکت
محل دریافت و تحویل اســناد :همدان ،خیابان تختی ،جنب بانک قوامین ،دبیر خانه ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شــهری شــهرداری همدان  -تلفن 081- 32514444
فکس081-32527999 :
مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات :از تاریخ انتشار آگهی مورخ  99/10/10لغایت ساعت  14روز دو شنبه مورخ  99/10/22میباشد.
زمان بازگشــایی پاکتهای مزایده ســاعت  17روز چهارشــنبه مورخ  99/10/24در محل شــهرداری مرکزی همدان میباشــد .حضور نماینده شــرکتکنندگان در جلســه بازگشــایی
پاکتها بالمانع میباشد.
تبصره  :1سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تبصره  :2هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .
تبصره  :3سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
تبصره  :4کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
تبصره  :5پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است .
تبصره  :6شرایط پرداخت:
جهــت ردیفهــای  1تــا  5پرداخــت بصــورت نقدی و همزمان با انعقاد قرارداد و یا تهاتر فقط با پیمانکاران ســازمان بوده و موضوع مزایده با امضای قرارداد تحویل و به
قبض خریدار میرسد.
جهت ردیفهای  6تا  ) %80( 11بصورت نقدی پس از اعالم برنده (کتبی) و (  )% 20الباقی در زمان تحویل وصول می گردد .زمان تحویل واحدها اردیبهشتماه سال
 1400میباشد .انتقال سند به نام خریدار بعد از آماده شدن سند انجام خواهد شد.
تبصره  :7روی پاکتها ،مشخصات پیشنهاددهنده شامل؛ مشخصات ملک مورد نظر ،نام ،نشانی و شماره تماس پیشنهاددهنده درج گردد.
تبصره  :8مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده برنده اول ،هرگاه پس از ابالغ قانونی ،ظرف حداکثر هفت روز کاری حاضر به انعقاد قرارداد نشــود ،به نفع ســازمان عمران و باز آفرینی
فضاهای شهری ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز درصورت ابالغ سازمان ،بدین نحو عمل خواهد شد.
تبصره  :9به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا پس از مهلت قانونی باشند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره  :10جهت ردیفهای  1و  2با توجه به اینکه موضوع مزایده به صورت عادی واگذار می گردد ،قرارداد به منزله سند عادی آن قلمداد و تلقی می گردد و این سازمان در قبال
اخذ سند رسمی و انتقال آن هیچگونه تعهد و وظیفهای در حال و آینده نداشته و برنده مزایده حق مطالبه آن را ندارد.
ً
تبصره  :11شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد .ضمنا متن آگهی فوق در سایت شهرداری همدان و سازمان عمران و بازآفرینی
شهری به آدرس ذیل موجود می باشدhttp://ets.hamedan.ir .
تاريخ انتشار آگهي99/10/10 :

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

مدیران برای رفع موانع اشتغال و توسعه همت کنند
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :معـ ــاون هماهنگی امور
اقتصادی اسـ ــتاندار همدان با تأکید بر حمایت دولت از
سرمایهگذاران گفت :مدیران دستگاههای اجرایی برای
رفع موانع پیشروی طرحهای اشتغالزا و توسعهآفرین
همت بیشتری داشته باشند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،ظاهـ ــر پورمجاهد روز سهشـ ــنبه
در کارگروه سـ ــتاد تسـ ــهیل و رفع موانع تولید اسـ ــتان
همدان اظهار کرد :مجوزهای خوبـ ــی در زمینه صنعت،
کشـ ــاورزی و معدن صادر شـ ــده اسـ ــت که برخی از آنها
برای اسـ ــتقرار واحد خود با معارضان محلی با مشکالتی
مواجه هسـ ــتند کـ ــه نیاز بـ ــه تعامل و همکاری بیشـ ــتر
دستگاههای متولی دارد.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :اگـ ــر خواهان ایجـ ــاد شـ ــغل و جذب
سرمایهگذار هسـ ــتیم باید شرایط را برای مجریان طرحها

فراهم کرده و مسیر را برای آنها هموار کنیم.
معـ ــاون هماهنگی امور اقتصــــادی اســــتاندار همدان
افزود :هم اکنـ ــون برخی طرحهای معدنی و صنایع مجوز
احداث گرفته اند اما واحدهـ ــای مخروبه و متروکهای در
حریم آنها وجود دارد که مانع پیشرفت طرح شده است
که باید تعیین تکلیف شود.
به گفته او مجوز و پروانه بهره برداری واحدهای راکد که
دهها سـ ــال بدون فعالیت باقی ماندهاند باید توســــط
دستگاه صادر کننده باطل و از آمار استان کسر شود.
پورمجاهد خاطرنشان کرد :برخی از طرحها نیز که در خارج
از شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال احداث است
برای گازکشـ ــی دچار مشـ ــکل شــــدهاند که فرمانداران و
بخشداران برای رفع گرفتاری آنها باید تالش کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت:

از تمام ظرفیت و اختیارات اســــتان برای تسهیل گری در
امور سرمایهگذاران باید اســــتفاده شود در مواردی که در
حیطه اختیارات استان نیست با وزارتخانههای مربوطه
مکاتبه میکنیم تا مشکل برطرف شود.
وی با بیان اینکه نباید موجب سرگردانی سرمایهگذاران
شویم توصیه کرد :حل و فصل مسائل و گرفتاری پیش
روی طرحهــــای اســــتان در اولویــــت مدیران و رؤسـ ــای
دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پورمجاهد با اشاره به صدور بیش از  200مصوبه در سال
جاری برای گره گشــــایی از بخش تولید اســــتان ،گفت:
در این ســــتاد نمایندگان بانک ها ،اســــتانداری ،تأمین
اجتماعــــی و دســــتگاههای اجرایی عضو هســــتند و هر
زمان که نیاز باشد برای رسیدگی به مشکالت واحدهای
تولیدی این ستاد جلسه تشکیل میدهد.

در اختتامیه جشنواره عکس پاییز گنجنامه مطرح شد

برندسازی برای همدان در دستور کار
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :شـ ــهردار همدان گفت:
شناسـ ــاندن زیباییهای همدان مهمترین امکان برای
برندسازی است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،عبـ ــاس صوفی در آییـ ــن تقدیر از
برگزیدگان جشـ ــنواره عکس پاییز گنجنامه ،جلوههای
بصـ ــری موجود در همدان را ظرفیـ ــت عظیم پیش روی
هنرورزان دانسـ ــت و تصریح کـ ــرد :جهانیـ ــان را به مدد
هنرهـ ــای تصویری با چشـ ــم انداز مسـ ــتغنی همدان از
فضاهای شهری و تاریخی همدان آشنا کنیم.
وی همچنیـ ــن خواسـ ــتار حمایت و تقویـ ــت گروههای
هنری شـ ــد و در ادامه گفت :بهترین امکان گسـ ــترش
معرفی و برندسـ ــازی همدان همین عکاسـ ــی و رسـ ــانه
اسـ ــت که باید آن را ارج نهیم .مدیرکل ورزش و جوانان
اسـ ــتان همدان نیز گفت :معرفی طبیعت و جاذبههای
همـ ــدان میتوانـ ــد اسـ ــتعداد میزبانـ ــی همـ ــدان را در
جشـ ــنوارههای مختلف ارتقا دهد .حمید سیف تصریح
کرد :بـ ــا وجود شـ ــهردار فعالی همچـ ــون عباس صوفی
فرصت درخشـ ــش همدان فراهم اسـ ــت بنابراین باید
لحظهها را شکار کرد.
مدیرعامل شـ ــرکت سـ ــیاحتی علیصدر هـ ــم گفت :در
شرایط فعلی که به لحاظ کرونا امکان گردشگری حقیقی
محدودیـ ــت دارد عنصـ ــر عکـ ــس میتواند بـ ــه تبیین
جلوههای گردشگری همدان بپردازد.
مهدی مجیدی تأکید کرد :زیرسـ ــاختهای گردشـ ــگری
هرچـ ــه آماده باشـ ــد امـ ــا تبلیغ درسـ ــتی صـ ــورت نگیرد
توفیقات ابتر خواهد شـ ــد ،هنر عکاسی میتواند بخش
مهمـ ــی از تبلیغـ ــات را ممکن کنـ ــد .سـ ــعید ترابیان هم
در جایگاه متولـ ــی برنامه گفت :همـ ــدان را همگان باید
بسازیم.
رئیـ ــس هیأت مدیـ ــره دهکـ ــده تفریحی و گردشـ ــگری
گنجنامـ ــه ادامـ ــه داد :از هنرمنـ ــدان انتظـ ــار داریم برای

برندسـ ــازی همدان تالش کنند و مدیــــران همدان هم
برای تقویت این مهم تالش مضاعفی خواهند کرد.

در پایان از برگزیدگان جشنواره عکس پاییز گنجنامه با
اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

چهارش ــنبه  10دی 1399
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ش ــماره 4700

استان

یادداشت

جوانگرایی در انتصابات
همدان نوید جامعهای
امیدوار
اعتماد به جوانان و اسـ ــتفاده از آنان در سمتهای
کلیـ ــدی موجـ ــب خلـ ــق ایدههـ ــای جدیـ ــد و رشـ ــد
خالقیت م یشـ ــود ،شـ ــگردهای جدید مدیریت در
این میان پدیدار شـ ــده و چرخههای معیوب اصالح
میشـ ــود و به تدریج فرایند اداره کشـ ــور به سـ ــمت
تعالی و رفع موانع پیش میرود.
تأکیـ ــد بـ ــر جوانگرایی و اعتمـ ــاد به نیـ ــروی آنان در
کشور ما مسبوق به سابقه است .از دوران مبارزات
بـ ــا طاغوت گرفته تا هشـ ــت سـ ــال دفـ ــاع مقدس،
همگی حکایت از باور اراده و انگیزه جوانان دارد.
وقتی به گروه سـ ــنی فرماندهـ ــان دوران دفاع مقدس
نگاهی میاندازیـ ــم ،به جوانگرایی و پاسـ ــخ قدرتمند
جوانـ ــان به ایـ ــن اعتمـ ــاد پـ ــی میبریم .شـ ــهید علی
چیتسازیان فرماندهی که هنگام شهادت  25سال
داشت،شهیدمصیبمجیدیسرداریکهدر سن25
سالگی به شهادت رسید و دیگر سـ ــرداران و نامآوران
دفاع از مـ ــرز و بوم ایران که اکثر آنان در سـ ــنین جوانی
بودند از جوانگرایی انقالب اسـ ــامی حکایت دارد .به
مرور این جوانگرایی و پاسخ امیدبخش و غرورآفرینی
کهجوانانبهاینرویهدادندموجبشددر همهزوایای
نظام اسـ ــامی ایران انتصابها به سـ ــمت بهکارگیری
نیروهای جوان و نخبه میل کنـ ــد .در همدان نیز پیرو
تأکیـ ــد آیتاهلل خامن ـ ـهای بر جوانگرایـ ــی و اعتماد به
جوانان در بیانیه گام دوم انقالب ،انتصابات به سمت
جوانگرایی سـ ــوق پیدا کرده اسـ ــت که نمونه آن را در
معرفی نماینده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان دیدیم و
آیتاهلل جوان شـ ــهر ما پرانرژی و با انگیزه سرشار حتی
حاال که نماز جمعه به دلیل محدودیتهای کرونایی
برقرار نیست خطبه مکتوب جمعه را منتشر میکنند
تامواضعخودرادر برابر مسایلروز مطرح کردهوچراغی
بر سـ ــر راه مردم دارالمؤمنین افروخته باشند .اما اخیرا
هفتانتصابدر کمیتهامدادامامخمینی(ره)صورت
گرفت که رویکرد جوانگرایانه آن قابل قدردانی است.
به نظر میرسـ ــد اعتماد بـ ــه جوانان و تکیـ ــه به نیروی
آنان در جای جای جامعه در حال گسـ ــترش اسـ ــت و
بهکارگیری نیروی جوان در سمتهای حساس نوید
دس ـ ـتیابی به جامعهای پویا را میدهد؛ جامعهای که
بسیار امیدوارتر از قبل با خودباوری و تکیه بر نیروهای
داخلیبهسمتتوسعهو آبادانیپیشمیرود.

خبــر
بیانیه شورای ائتالف نیروهای انقالب
اسالمی همدان در روز نهم دی

یوماهلل  9دی شکوه پیوند
ناگسستنی امت با امام بود

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :شـ ــورای ائتـ ــاف
نیروهای انقالب اسـ ــامی استان همدان در سالروز
حماسه نهم دیماه بیانیهای صادر کرد.
به گزارش هگمتانه ،شورای ائتالف نیروهای انقالب
اسـ ــامی اسـ ــتان همدان در پی بزرگداشت سالروز
حماسه نهم دیماه مصادف با روز بصیرت و میثاق
مردم با والیت بیانیهای بدین شرح صادر کرد.
بسمهتعالی
روز  9دی ماه سـ ــال  88شـ ــکوه پیوند ناگسستنی
امت بـ ــا امـ ــام خویش بود که در سـ ــیل خروشـ ــان
انسـ ــانهای عاشـ ــق و والیت مدار متجلی گشت،
روزی که فتنهگران و دشـ ــمنان قس ـ ـمخورده ملت
ایـ ــران اسـ ــامی مبهـ ــوت عظمـ ــت امـ ــواج انقالبی
مـ ــردم والیتمدار شـ ــدند .در این روز زنـ ــان و مردان
این سـ ــرزمین نشان دادند که اکسـ ــیر باطلالسحر
فتنهگـ ــران در برابر پیوند اعتقـ ــادی و عاطفی امت و
امام ناکام خواهد ماند.
مـ ــردم انقالبـ ــی همـ ــدان ایـ ــن بـ ــار نیـ ــز خـ ــوش
درخشـ ــیدند و با تأسی از مرجعیت عالیقدر حضرت
آیتاهللالعظمی نوری همدانـ ــی و همراه و همگام با
سردار حاج حسـ ــین همدانی در پاسـ ــداری از حریم
والیـ ــت پیشـ ــگام بودنـ ــد .آری قیام مـ ــردم همدان
علیه فتنهگـ ــران در روز  8دیمـ ــاه  88رقم خورد و با
خروش انقالبی و حضور بـ ــه موقع در صحنه فرضیه
الهیشان را در اول وقت اقامه نمودند.
اینجاسـ ــت کـ ــه بایـ ــد به درسـ ــتی شـ ــناخت امام و
مـ ــوالی انقالبیها ایمان آورد که نـ ــام دارالمؤمنین
و دارالمجاهدیـ ــن بـ ــر اهالی این خطـ ــه والیتمدار و
شـ ــهیدپرور نهادند ،اکنون در ایام شهادت الگوی
عینی دفاع از والیت حضرت فاطمه زهرا سـ ــام اهلل
علیها و در آستانه سـ ــالگرد شهادت سردار دلها
حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی و در مجاورت شـ ــهید حاج
حسـ ــین همدانی ،یاد و خاطره قیام مـ ــردم انقالبی
را گرامی داشـ ــته و یک بار دیگر حمایت قاطع خود
را از تالش دلسـ ــوزانه همه خدمتگزاران راسـ ــتین
بـ ــه مردم ابـ ــراز داشـ ــته و ضمـ ــن تجدیـ ــد بیعت با
آرمانهـ ــای امـ ــام و شـ ــهیدان واالمقـ ــام ،تبعیـ ــت
خویـ ــش از فرامیـ ــن و دسـ ــتورات مقـ ــام عظمـ ــای
والیت را اعالم میداریم.
یقین داریم همچنان که خداوند متعال شـ ــهادت را
به عنوان مزد نیم قرن مجاهدت شهید حاج قاسم
سـ ــلیمانی و حاج حسـ ــین همدانی قرار داد ،عاقبت
بهخیری ،پیروزی و رسـ ــتگاری را پاداش ایسـ ــتادگی
ادامه دهندگان راه آنها مقرر خواهد نمود.
والحمدهلل رب العالمین والعاقبه للمتقین

پویش مدرسهسازی
«من مادرم ،بچههای ایران فرزندان من» در همدان
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :مدیرکل نوسـ ــازی ،توسـ ــعه و تجهیز مدارس اسـ ــتان همـ ــدان از آغاز
پویش ملی "مـ ــن مادرم ،بچههای ایران فرزندان من" در همدان خبر داد و گفت :با این اقدام عالوه بر
مدرسهسازی به ایجاد فرهنگ وقف و صیانت و نگهداری از مدارس نیز کمک خواهیم کرد.
به گزارش هگمتانه ،ظهر دیروز مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با فرماندار
همدان دیدار کرد و به تبیین پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران فرزندان من» پرداخت.

محمدحسین مرادی ابتدا گزارشی از آخرین اقدامات اداره کل نوسازی استان همدان در خصوص
مدارس شهرستان و نیز مشارکتهای مردم در امر مدرسهسازی ارائه داد و اظهار کرد :خوشبختانه
در طرح آجر به آجر شـ ــاهد حضور پررنگ خیران مدرسهساز بودیم به نحوی که از لحاظ ریالی و از نظر
میزان مشارکت مردم ،جزء استانهای برتر کشور شدیم.
وی با بیان اینکه این امر نشــــان دهنده دغدغــــه مردم همدان در ایجاد فضاهای آموزشــــی ایمن برای
فرزندانخوداستاز آغاز پویشملی"منمادرم،بچههایایرانفرزندانمن"در همدانخبر دادو گفت:
برایگامدوماینطرحپیگیر مشارکتحداکثریبانوانهستیم.
مدیـ ــرکل نوسـ ــازی ،تجهیز و توسـ ــعه مدارس همدان افـ ــزود :حضور بانـ ــوان در این پویش

بـ ــه معنای حضور مادران نســــلهای آینده خوا هــــد بود و ما عالوه بر مشــــارکت این افراد در
ســــاخت مدارس جدید ،بـ ــه ایجاد فرهنگ و قـ ــف و صیانت و نگهداری از مــــدارس نیز کمک
خواهیم کرد.
محمدعلی محمدی ،سرپرست فرمانداری همدان نیز ضمن ارزیابی مثبت روند فعالیتهای اداره
کل نوسازی مدارس اســــتان همدان در اجرای کیفی پروژهها از نقش خیران و مشارکت آنها در امر
مدرسـ ــه ســــازی به عنوان نقطه قوت این نهاد نام برد و اظهار کرد :در راستای جلب و جذب خیران
فرمانـ ــداری همــــدان آمادگی خود را به دلیل حضــــور اثربخش در این فعالیتهــــای زیربنایی اعالم
میدارد و در تمام حوزهها کمک کننده اداره نوسازی مدارس خواهد بود.

 9دی تداوم میثاق والیی از  88تا 99
رئیس حوزههای علمیه همدان :بصیرت مردم در  9دی باید نسل به نسل و روز به روز منتقل شود

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :نماینده مـ ــردم همدان در
مجلس خبرگان رهبری با اشـ ــاره به اهمیت بزرگداشـ ــت
حماسـ ــه  9دی گفت 9 :دی بصیرت مردمی اسـ ــت که به
میدان آمدند.
بـ ــه گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانه ،آی ـ ـتا ...سـ ــیدمصطفی
موسوی اصفهانی ظهر دوشـ ــنبه در مراسم گرامیداشت
حماسـ ــه  9دی کـ ــه در مدرسـ ــه آی ـ ـتا ...آخونـ ــد مالعلی
معصومی همدانی برگزار شد با قدردانی از حضور نماینده
ولـ ــی فقیـ ــه در اسـ ــتان همـ ــدان و جمعـ ــی از روحانیان و
مسؤوالن سـ ــپاه در این مراسـ ــم گفت :این گالیه وجود
دارد کـ ــه چرا مسـ ــؤوالن پس از  10سـ ــال از ایـ ــن موضوع
فاصله دارند و آیا کرونا فقط برای این مراسـ ــم وجود دارد و
برای مراسم و برنامههای دیگر کرونا وجود ندارد.
وی در همین خصوص با اشـ ــاره به عدم حضور مسؤوالن
در این مراسـ ــم گفت 9 :دی مسـ ــألهای اسـ ــت که با اصل
نظام سـ ــروکار دارد و در بقا و براندازی نظـ ــام نقش دارد9 ،
دی یعنی بصیرت مردم که به میدان آمدند.
مدیر حوز ه علمیه همـ ــدان با تأکید بر گرم نگاه داشـ ــتن
تنور انقالب و با بیان اینکه مردم در این راه بسـ ــیار شهید
دادهاند ،تصریح کرد :نگهداری از حماسـ ــه  9دی ،پاسداری

از اصل نظام است.
وی بیـ ــان کرد :این انقالب الهی بـ ــوده و نه جناحی و مردم
به یک مرجع شـ ــیعه جامعالشـ ــرایط رأی دادنـ ــد و از طرف
دیگـ ــر ائمه به ما وعده داده اند که در زمان غیبت شـ ــما را
بیسرپرسـ ــت نمیگذاریم و اطاعت از ولـ ــی فقیه زمان در
زمان غیبت از اوجب واجبات است و کسی که در مقابل
ولی فقیه بایستد و ساز مخالف بزند در خالف مسیر قدم
برداشته است.
آیتا ...موسـ ــوی اصفهانی با بیان ایـ ــن مطلب که امت
ما با تقدیم شـ ــهدا ثابـ ــت کرد که پای انقالب ایسـ ــتاده
و معتقد به والیت فقیه اسـ ــت عنـ ــوان کرد :این چنین
اسـ ــتوانهای را بایـ ــد محکـ ــم نـ ــگاه داریم ،نگهـ ــداری از
حماسـ ــه  9دی پاســــداری از اصل نظام اســــت ،در اصل
نظام شـ ــکی نیست به ویژه برای آن مسؤولی که از نظام
تغذیه میکند.
وی به نزدیک شـ ــدن ایـ ــام انتخابات ریاسـ ــت جمهوری
اشـ ــاره کرد و افزود :باید در این انتخابات بصیرت داشته
باشیم و کسی انتخاب نشود که بخواهد پشتیبان سند
 2030شـ ــود و آنگاه رهبر انقالب بگویند این سـ ــند نباید
اجرا شود.

نماینده مـ ــردم همـ ــدان در مجلـ ــس خبـ ــرگان رهبری با
اشـ ــاره به اینکه مردم همدان در انتخابات گذشته نشان
دادند که بابصیرت هستند وای کاش باقی استانها هم
اینطور بودند ،تصریح کرد :مؤمن کسـ ــی اسـ ــت که سـ ــر
دوراهی بتواند انتخاب کند.
آیتا ...موسـ ــوی اصفهانی بـ ــا بیان اینکه مردم  40سـ ــال
بـ ــا ادامه راه انبیـ ــا و امام(ره) راه استکبارسـ ــتیزی را تثبیت
کردهانـ ــد ،عنوان کـ ــرد :با رفتن حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانیها
این انقالب راهش را محکمتر ادامـ ــه میدهد؛ چراکه این
انقالب به شـ ــخص متکی نیسـ ــت و این انقالب ،انقالب
الهی است ،پشتیبان این نظام خداست و آنان که از نظام
فاصله میگیرند لیاقتشـ ــان بیشـ ــتر از این نیسـ ــت ،این
انقالب نیاز به افراد ندارد بلکه این ما هسـ ــتیم که نیازمند
انقالبیم.
وی با اشـ ــاره به اینکه درک سیاسی مردم باال است ،افزود:
ایـ ــن بصیرت باید نسـ ــل بـ ــه نسـ ــل و روز بـ ــه روز منتقل
شـ ــود و جوان ما باید بداند کـ ــه اگر گرانی هسـ ــت ،گرانی
سـ ــازمانیافته بوده و تنها قسـ ــمتی از گرانیهـ ــا به تحریم
بستگی دارد و بیشـ ــتر از ضعف مدیریتی است و جوانان
باید برای انتخابات بصیرت داشته باشند.

حجتاالسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

اصالح حوزه مالیات در بودجه از مهمترین اصالحات مجلس است

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :نماینده مـ ــردم همدان و
فامنین در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی تأکید کـ ــرد :اصالح
حوزه مالیـ ــات در بودجه از مهمتریـ ــن اصالحات مجلس
است.
به گزارش هگمتانه ،حجتاالسـ ــام احمدحسین فالحی
ظهر دیروز در نشسـ ــت گرامیداشـ ــت حماسـ ــه روز نهم
دی و اولین سـ ــالگرد شهادت سردار سـ ــلیمانی در دیدار
با اسـ ــاتید دانشگاههای اسـ ــتان همدان در بستر فضای
مجازی اظهار کـ ــرد :تقارن ایام فاطمیـ ــه ،روز  9دی و اولین
سـ ــالگرد شـ ــهادت حاج قاسم سـ ــلیمانی نشـ ــان از این
اسـ ــت که رمز ماندگاری هر سه ایام پیوند با اهل بیت(ع)
و بصیرت الهی است.
وی با بیان اینکه دشـ ــمن هر  10سـ ــال به دنبـ ــال توطئه و
فتنه در کشـ ــور اسـ ــت و هر بار با یک فتنه جدید و چهره
جدید وارد میشود گفت :دشمن یک روز با فتنه فرهنگی
عرض اندام میکند و یک روز سیاسـ ــی ،االن هم به دنبال
فتنه اقتصادی است.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان و فامنیـ ــن در مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی با اشـ ــاره به اینکه معاندان نیز با افزایش قیمت
اجناس ،انبـ ــار کاالها و فشـ ــار اقتصادی بـ ــه دنبال ایجاد
فشار به مردم و جدا کردن آنها از نظام هستند تصریح کرد:

در همه فتنهها عوامل داخلی نقش داشتند تا آمریکا را بر
این کشور مسـ ــلط کنند که البته به فرموده رهبر انقالب
خواب بازگشت آمریکا خواب تعبیر ناشدنی است.
وی با اشـ ــاره به اهمیت بصیرت و باال بردن سطح بینش
و معرفـ ــت مردم گفت :رسـ ــالت حضرت زهرا سـ ــاماهلل

علیها دفاع از والیــــت و بصیرتافزایی در بین مردم بود
تا حـ ــق را از باطل تشـ ــخیص دهند بنابراین الزم اسـ ــت
برای مردم به خصوص نسـ ــل جوان مسـ ــائل بصیرتی را
عنوان کرد.
فالحی با بیان اینکه جمهوری اسالمی یک نظام قدرتمند
و ثروتمند است اما دولتهای آن در برخی مواقع ضعیف
عمل میکنند تأکید کرد :باید خود را از وابستگی به نفت
خـ ــارج کرده و با تقویـ ــت تولید داخل و اقتصـ ــاد مقاومتی
خود را از وابستگی برهانیم.
وی در پاسـ ــخ به سـ ــؤالی در مـ ــورد الیحـ ــه بودجه گفت:
متأسـ ــفانه دولت بودجه را غیر واقعی و سیاسـ ــی بسته
اسـ ــت و دنبال اصالح بودجه نیسـ ــت اما ما در مجلس
دنبال اصالح ساختار بودجه هستیم که در همین راستا
یکـ ــی از کارهـ ــای مهم ،اصالح حـ ــوزه مالیـ ــات در بودجه
است.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان و فامنیـ ــن در مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی با بیان اینکه بایـ ــد یک جابجایـ ــی مالیاتی انجام
شـ ــود بیان کـ ــرد :مالیاتهایـ ــی که به مـ ــردم به خصوص
قشـ ــر مسـ ــتضعف فشـ ــار میآورد باید حذف و در عوض
برخی از افراد که دارای معافیت مالیاتی هستند مکلف به
پرداخت مالیات شوند.

نماینده طالب همدان در قم:

حماسه  9دی دشمنان ایران را از براندازی مأیوس کرد

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :نماینده طـ ــاب همدان در
قم بـ ــا تأکید بـ ــر اینکـ ــه  9دی روز بصیرت و هوشـ ــمندی
ملت بزرگ ایران اسـ ــت گفت :حماسه  9دی دشمنان را از
براندازی نظام جمهوری اسالمی مایوس کرد.
به گزارش هگمتانه ،حجتاالسالم سید جالل رضویمهر
روز گذشته ضمن گرامیداشـ ــت یوماهلل  9دی اظهار کرد:
فتنه سـ ــال  88کامال برنامهریزی شده از آن سوی مرزها با
پشتیبانی استکبار و صهیونیسـ ــم جهانی در حال انجام
بود کـ ــه البته با بیداری و هوشـ ــمندی مـ ــردم فهیم ایران
اسالمی نقش بر آب شد.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه در روز  9دی مشـ ــت محکـ ــم اتحاد و
انسـ ــجام و یکپارچگی ملت ایران هیمنه مزدوران داخلی
و مخالفان نظام اسـ ــامی را در هم شکسـ ــت گفت :فتنه
سـ ــال  88تمام ازناب و مزدوران استکبار و صهیونیسم را
شامل میشـ ــد زیرا قرار بود تمام مخالفان نظام تمام عیار
در مقابل اصل نظام و قانون اساسـ ــی بایستند و جامعه را
به سمت التهاب پیش ببرند.
نماینـ ــده طـ ــاب همـ ــدان در قم بـ ــا اشـ ــاره به اینکـ ــه اگر
هوشـ ــیاری ملت بزرگ ایران اسـ ــامی نبود امروز کشـ ــور
را در تجزیـ ــه دشـ ــمنان و بدون ثبـ ــات و امنیت میدیدیم

ادامه داد :شاهکلید مبارزه با فتنهگران در دست شهدای
انقالب اسـ ــامی ،شـ ــهدای مدافع امنیت ملی ،شـ ــهدای
مدافـ ــع حرم همچـ ــون حاج حسـ ــین همدانی بـ ــود که در
مقابل بدخواهان این ملت ایسـ ــتادند و خود و یارانشان
هزینههـ ــای بسـ ــیاری را بـ ــرای امنیت ایران اسـ ــامی عطا
کردند.
وی بـ ــا تأکید بر اینکه بایـ ــد بدانیم انقالب اسـ ــامی از روز
آغاز تـ ــا امروز که شـ ــکوهمندی آن چون درختـ ــی تنومند
شاخسـ ــارش بر تمام جهان اسالم سـ ــایه افکنده همواره
مورد مخالفت آمریـ ــکا ،صهیونیسـ ــم و مرتجعان منطقه
بوده اسـ ــت گفت :مخالفت دشـ ــمنان با کشـ ــور ما برای
این اسـ ــت که فرهنگ انقالب اسالمی با زر و زور و تزویر و
تبعیض و ناعدالتی همخوانی ندارد.
رضویمهر انقالب اسـ ــامی را عدالتمحـ ــور ،مردممحور
و مبارز دانسـ ــت و افـ ــزود :انقالب اسـ ــامی طاغوتهای
زمان را در هم میشکند و مسـ ــیر سعادت و بندگی الهی
را هموار میکند پس دشـ ــمنان نیز همواره به سـ ــمت آن
هجوم میبرنـ ــد تا به خیال خود برگی از شاخسـ ــار تنومند
انقالب اسالمی را جدا سازند.
وی با تأکیـ ــد بر اینکه بصیرت و هوشـ ــیاری ملت ایران در

مقابل تزهای خطرناک دشـ ــمن و نقش ـ ـههای شـ ــوم آنها
سـ ــد ایجاد کرده است افزود :در  9دی با محک ملت ایران
دشـ ــمن از براندازی نظام جمهوری اسـ ــامی با اغتشاش
خیابانی و حمله نظامی مأیوس شد.
نماینـ ــده طالب همدان در قـ ــم با بیان اینکـ ــه اگر کارنامه
ملت ایران اسـ ــامی را ورق بزنیـ ــم ورق به ورق این کارنامه
مورد تحسین و شـ ــادباش ارواح طیبه شهداست گفت:
امسـ ــال که سالروز  9دی با سـ ــالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی متقارن اسـ ــت جا دارد زوایا و ابعاد این کودتای
مخملی را که از آن سـ ــوی مرزها هدایت میشد ،برای مردم
بازخوانی شود تا ملت ایران بدانند چه اشخاصی خاموش
و چـ ــه مجاهدانی مخلص برای حفظ این امنیت جان خود
و عزیزانشان را فدا کردند.
به نقل از فارس ،وی با بیان اینکه باید چنان آماد ه باشیم
که نقش ـ ـههای دشـ ــمنان را نقش بر آب و توطئههای آنها
را نخنمـ ــا کنیم تأکید کرد :باید از رهبر انقالب اسـ ــامی که
همـ ــواره قبـ ــل از توطئههای دشـ ــمن با بیانات راهگشـ ــا
آمادهباشـ ــی را ایجـ ــاد میکنند ،تشـ ــکر کرد کـ ــه مدیرانه،
مدبرانه و با اتکال به امدادهای غیبی خداوند توانسته اند
این انقالب را از صدمات محفوظ بدارند.

رونمایی از موزیک ویدیو شهید حاج قاسم سلیمانی
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :در آیینـ ــی از موزیک ویدیو
سردار حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،فرمانـ ــده تیپ  316زرهی شـ ــهید
قهرمان همدان روز سه شنبه در آیین رونمایی از موزیک
ویدیو سـ ــردار حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی با تأکید بر اینکه راز
محبوبیت شهید سردار سلیمانی اخالص وی بود گفت:
به طور یقیـ ــن خداوند متعـ ــال به خاطر اخـ ــاص واقعی،
محبت او را در دل میلیونها ایرانی دائمی و ماندگار کرد.
امیـ ــر سـ ــرتیپ دوم نورخدا شـ ــاکرمی اظهار کرد :شـ ــهید
سلیمانی نماد واقعی نسـ ــل پیرو اعتقادات امام راحل در
ایجـ ــاد وحدت بین همه مسـ ــلمانان و مبارزه با اسـ ــتکبار
است.
وی اضافه کرد :سـ ــردار سـ ــلیمانی به مانند شـ ــهید صیاد
شیرازی متعلق به نیرو یا قشر خاص نظامی نبوده و همه
نظامیان سـ ــردار سـ ــپهبد شهید حاج قاسم سـ ــلیمانی را
فرمانده خود و راه ایشان را سرمشق و سرلوحه راه و هدف
خود میدانند.
فرمانـ ــده تیپ  316زرهی شـ ــهید قهرمان همـ ــدان اظهار
کرد :سـ ــاخت موزیک ویدیو سـ ــردار حاج قاسم سلیمانی

در تیپ  116زرهی شـ ــهید قهرمان به مناسبت فرا رسیدن
سـ ــالروز شـ ــهادت سـ ــردار سـ ــرافراز سپاه اسـ ــام شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت.
امیر شـ ــاکرمی اضافـ ــه کرد :سـ ــاخت این موزیـ ــک ویدئو
با همـ ــکاری تیـ ــپ  316شـ ــهید قهرمان همـ ــدان و گروه
همخوانی «مرات» سـ ــپاه شهرسـ ــتان بهار در این تیپ به
پایان رسـ ــید همچنین در ادامه سـ ــاخت موزیک ویدئو با
موضوع شـ ــهدای زرهی ارتش جمهوری اسـ ــامی ایران در
دستور کار این گروه قرار گرفت.
وی گفـ ــت :اجـ ــرای برنامههایـ ــی بـ ــا موضـ ــوع و محتوای
شهیدان به خصوص شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی
کمترین کاری اسـ ــت که میتوان در اشاعه و نشان دادن
ابعاد شخصیتی این بزرگ مرد انجام داد.
فرمانده تیپ  316زرهی شـ ــهید قهرمان همدان اظهار کرد:
شهید سـ ــلیمانی بیان کرد که «شـ ــهادتی را دوست دارم که
تمام اعضا و جوارح بدن این شهادت را حس کنند» ،شهدای
زرهـ ــی که عمده آنهـ ــا در داخل تانک و در حال دفـ ــاع و رزم به
شهادترسیدندمصداقهمیننوعشهادتهستند.
گفتنی است ،سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده

نیـ ــروی قـ ــدس سـ ــپاه و ابومهـ ــدی المهنـ ــدس معاون
سـ ــازمان الحشـ ــد الشـ ــعبی عراق به همراه  8نفر دیگر از
همرزمانشـ ــان بامداد جمعه  13دی  98در مسیر فرودگاه
بغداد در اقدام تروریستی کاخ سفید و به دستور مستقیم
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و با شلیک راکت از
پهپادهای ارتش این کشور ،به شهادت رسیدند.
در پیامد این اقدام تروریستی کاخ سفید ،سپاه پاسداران
یمـ ــاه چندین
انقالب اسـ ــامی بامداد چهارشـ ــنبه  18د 
فروند موشـ ــک بالسـ ــتیک را به سـ ــمت پایگاه آمریکایی
«عیناالسد» در استان «االنبار» عراق شلیک کرد.
در پی این موشـ ــک بـ ــاران ،پنتاگـ ــون در چندین مرحله و
به صورت تدریجی اعالم کرد که تعـ ــداد  110نفر از نیروهای
آمریکایی حاضر در پایگاه عین االسد دچار آسیب مغزی
شده و تحت درمان قرار گرفتهاند.
این جنایت پلید آمریکا علیه فرماندهان شهید سلیمانی
و المهندس باعث شـ ــد کـ ــه نماینـ ــدگان منتخب مردم
عراق در پارلمان این کشور مصوبه اخراج نیروهای بیگانه
از کشورشـ ــان را تصویب کنند تا مرحله دیگـ ــری از مبارزه
مردم عراق علیه اشغالگری آمریکا آغاز شود.

دولـ ــت وظیفـ ــه دارد معیشـ ــت مـ ــردم را تأمیـ ــن و
عدالت را پیاده کند که اگر نکرد باید مطالبه کنیم
آیتا ...موسوی اصفهانی با تأکید بر اینکه خون شهیدان
این انقـ ــاب را زنده نگه داش ـــته اســــت ،عنوان کــــرد :ما
در انقـ ــاب دنبـ ــال آب ،نان و گوشــــت و مســــائل مادی
نبودیم ،اگرچه حکومت اسـ ــامی وظیفه دارد معیشــــت
مردم را تأمیـ ــن کند ،عدالـ ــت را پیاده کنــــد و وظیفه دارد
جلوی حقوقهـ ــای  100میلیونی را بگیرد کــــه نگرفته اند و
دولتشـ ــان در حال تمام شـ ــدن اســــت و اگر اینها را انجام
ندادند باید مطالبه کنیم.
حجت االسالم فاضلیان :نقشه دشمن همواره با
هوشیاری مردم نقش بر آب میشود
در ادامه نیز رئیس شـ ــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

استان همدان به حادثه  19دی سال  1356و شهید شدن
روحانیان اشــــاره کرد و گفت :تمام این ایستادگیها از 19
دی گرفته تا  9دی در این  43ســــال حول محور حق علیه
باطــــل و در دفــــاع از مرجعیــــت و ولی فقیــــه زمان صورت
گرفته است.
حجتاالســــام سیدحســــن فاضلیان با اشــــاره به اینکه
توطئههای دشــــمن بعد از انقالب شــــروع شـ ــده و ادامه
دارد ،افزود :توطئه دشمنان یک به یک با بصیرت مردم با
شکست مواجه شد و ما در حماســــه  9دی دست خدا را
شاهد بودیم که بر سر این مردم بود.
وی به نقش آیتا ...نوری همدانی در بصیرتافزایی مردم
در فتنه  88اشــــاره کرد و گفت :نقشه دشــــمن همواره با
هوشیاری مردم نقش بر آب میشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا:

مکتب حاج قاسم سلیمانی
نتیجه مکتب حضرت زهرا(س) است

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورای اسالمی شــــهر همدان گفت :مکتب
حاج قاسم سـ ــلیمانی بهعنوان خروجی مکتب حضرت
فاطمه زهرا(س) ،ملموس در عصر حاضر است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،اکبر کاوســــیامید در جلســــه
کمیسـ ــیون فرهنگی اجتماعی شــــورا ضمن تسلیت
ایام فاطمیه ،اظهار کرد :شخصیت سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی به معنای واقعی ذوب در والیت بود و
منویات رهبر انقالب برای ایشــــان حجت بود؛ از اینرو
بایـ ــد اینگونه معرفـ ــی الگوهای شــــخصیتی در جامعه
نهادینه شود و در زندگی خود به کار بگیریم تا به عنوان
سـ ــرباز از مکتب حاج قاســــم ســــلیمانی وام بگیریم و
تمدن نوین اسـ ــامی رقــــم بخورد و برقــــراری حکومت
مهدوی را شاهد باشیم.
وی افزود :صفات بـ ــارز و منش و رفتــــار و دیدگاههای
بلند سـ ــپهبد شـ ــهید ســــلیمانی باید نســــل به نسل
منتقل و نام و یاد این شــــهید واالمقام در اذهان آینده
سـ ــازان این مرز و بـ ــوم نهادینه شــــود و تــــاش کنیم
تا نسـ ــل جدید ما با ابعاد شــــخصیتی ،منش و ســــیره
رفتاری آن شهید عزیز بیشتر آشنا شوند.
کاوس ـ ـیامید معتقـ ــد اســــت :بــــا بهرهگیــــری از مدل
گفتوگو و حرکـ ــت گروههــــای مردمی بســــیار مؤثرتر
میتـ ــوان اقدامات فرهنگــــی را پیش گرفت تا شــــاهد
تحول اساسـ ــی در جامعه اســــامی بر اســــاس مکتب
حاج قاسم باشیم.
وی ادامه داد :سپهبد شــــهید حاج قاسم سلیمانی در
میدان نبرد و جبهه مقاومت فرماندهی مقتدر ،شجاع
و بیباک و در سایر عرصهها نیز انسانی بیریا ،صادق و
مهربان بود و تمامی اقشار جامعه با سالیق مختلف به
ایشـ ــان عالقمند بودند؛ از اینرو وظیفه ما ادامه دادن
راه شهید سلیمانی است.
رئیسکمیسیونفرهنگیاجتماعیشورایشهر همدان

تأکید کرد :از تمامی ظرفیتهای شــــهرداری برای برگزاری
مراســــم سالگرد ســــپهبد شهید حاج قاســــم سلیمانی
اســــتفاده خواهد شــــد تا ضمن رعایت شــــیوهنامههای
بهداشتی،بااینشهیدعزیز تجدیدبیعتکنیم.
کاوســــیامید ضمن تأکید بــــر بهرهگیــــری حداکثری از
فضای مجازی برای اطالعرسانی هر چه بیشتر در سطح
جامعه و ضرورت فضاسازی مناسب شهر به مناسبت
نخستین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی ،گفت:
برگــــزاری نمایشــــگاه عکــــس و پویــــش «من قاسـ ــم
سلیمانی هستم» ،برپایی غرفههای فرهنگی در سطح
شــــهر ،توزیع بســــتههای فرهنگی ،خودروپیمایی و...
از جملــــه برنامههای پیشبینی شــــده برای سـ ــالگرد
شهادت سردار دلهاست.
وی بــــا توجه بــــه اینکه  ١٣دیمــــاه امســــال همزمان با
ســــالگرد حاج قاســــم ســــلیمانی بــــرای خودروپیمایی
برنامهریزی شده است؛ ضمن تأکید بر حضور اعضای
شورای شهر ،درخواست کرد تا فرماندار و سایر مدیران
هم در کنار مردم در این برنامه ،حاضر شوند.
 حماسه  ٩دی؛ نماد عزت و بصیرت مردمی است
کاوســــیامید در ادامه گفــــت ٨ :دیمــــاه  ،١٣٨٨مردم
بصیــــر و دانای همدان یک روز زودتــــر از تمامی مناطق
شــــهری ایران برای دفاع از والیت پای کار آمدند که این
ص شهر همدان با عنوان
مطلب اثبات کننده دو شاخ 
دارلمجاهدین و دارالمؤمنین است.
وی افزود :حماســــه  ٩دی ،یوما ،...میثاق امت با والیت
و نماد عزت و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای
حفظ اصول اسالم و آرمانهای انقالب ایستادند.
به نقل از روابطعمومی شــــورای اسالمی شهر همدان؛
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شـ ــهر
همدان اظهار کرد :حضور عاشورایی مردم حماسهساز
و والیتمــــدار ایران در راهپیمایی بــــرای دفاع از والیت و
دفاع مبانی دینی و اسالمی قابل قدردانی است.

«دنیای ما زیباست» با  3برگزیده از همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :سـ ــه عضو
کانون پـ ــرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان در مهرواره داستاننویسی
«دنیـ ــای ما زیباسـ ــت» به عنـ ــوان برگزیده
انتخابشدند.
به گزارش هگمتانـ ــه ،فراخوان این مهرواره
پاییـ ــز امسـ ــال از سـ ــوی کانون پـ ــرورش
فکری کـ ــودکان و نوجوانــــان و مرجع ملی
کنوانسـ ــیون حقوق کودک منتشـ ــر شد.
اعضـ ــای کارگاههای ادبی کانـ ــون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان،
در مهروارهداستاننویسیاصولپیماننامهحقوقکودک
با عنوان «دنیای ما زیباسـ ــت» شـ ــرکت کردند ،که در این
میان سه نفر از اعضا به نامهای ،یاسمینزهرا شکلآبادی
و سارا حداد همدانی از شهر همدان ،به مربیگری معصومه
کریمی و نیایش قیاسـ ــوند از شهرستان مالیر با مربیگری
فاطمه موسـ ــوی توانسـ ــتند برگزیده این مهرواره شوند.
گفتنی است این مهرواره با همکاری انجمن نویسندگان
نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشـ ــور

و مرجـ ــع ملی کنوانسـ ــیون حقوق کودک ،ب ـــا موضوعات
مختلفی همچـ ــون خانواده من ،شـ ــادیهای مــــن ،آینده
روشن ،فردای بهتر ،دنیا از نگاه من ،آسمان شهر من ،من
کشـ ــورم را دوسـ ــت دارم و ...در مهرماه گذشته برگزار شد.
بر اسـ ــاس اعالم اداره کل روابـ ــط عمومی و امور بینالملل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،آثار برگزید ه این
مهروارهدر قالب کتابیمنتشر واز اعضایبرگزیدهبااهدای
جوایز ولوحسپاسقدردانیخواهدشد.

انجام تست کرونا در  14پایگاه بهداشتی اسدآباد

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس دانشــــکده علوم پزشکی به اسدآباد با بیان اینکه مراجعات
دیرهنگام بـ ــه مراکز درمانی علت فوت مبتالیان به کرونا در اسـ ــدآباد اسـ ــت ،گفت 14 :پایگاه
بهداشتی  -درمانی در سطح شهرســــتان آماده انجام تست کرونا هستند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،ایرج صالحی اظهار کـ ــرد :برخی از مبتالیان کرونا در اسـ ــدآباد دیر به مراکز
درمانـ ــی مراجعه میکنند که ایـ ــن اتفاق باعث انتقال مسـ ــتقیم بیمار به بخـ ــش مراقبتهای
ویژه میشود.

چهارشـــنبه  10دی 1399
به نقل از فـ ــارس ،وی با بیان اینکه متأ سـ ــفانه بر خـ ــی مبتالیان با مراجعـ ــه دیرهنگام به
بیمار سـ ــتان باعث میشـ ــوند آ مـ ــار فوت و بسـ ــتری در بخشهای ویژه بـ ــاال برود گفت:
فـ ــرد مبتال بـ ــه کرونا نبا یـ ــد از اعالم بیمـ ــاری در مراجعه بـ ــه مراکز درمانی واهمه دا شـ ــته
با شد .
رئیس دانشـ ــکده علوم پزشـ ــکی به اسـ ــدآباد با تأکید به اینکه یکی از دالیل فوت مبتالیان به
کرونا در اســــدآباد مراجعه دیرهنگام آنها به مراکز درمانی است از فراهم شدن امکانات تست

سریع کرونا در این شهرستان خبر داد و افزود :آمار بسـ ــتریها قبال بیشتر بود اما خوشبختانه
با تجهیز سیستم درمانی شهر به تست سـ ــریع و اعالم نتیجه بستری بیماران مشکوک ،موارد
کاهش یافته اسـت.
وی با بیان اینکه  14پایگاه بهداشـ ــتی  -درمانی در سـ ــطح شهرسـ ــتان آماده انجام تست کرونا
هسـ ــتند خاطرنشان کرد :وضعیت نارنجی شهر شـ ــکننده بوده و توجه به نکات مهم همچون
استفاده از ماسـ ــک و پرهیز از تجمعات همچنان حائز اهمیت است.

معدن هیزج
پروانه بهرهبرداری دارد

امام جمعه بهار در همایش روز بصیرت:

مردم باوجود همه مشکالت
پای انقالب خود ایستادهاند

مخالفت اهالی روستای هیزج همدان با فعالیت معدن
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :معـ ــاون امـ ــور معـ ــادن
سـ ــازمان صنعـ ــت ،معـ ــدن و تجـ ــارت همـ ــدان در پی
مخالفت اهالی روسـ ــتای هیزج همـ ــدان با ایجاد معدن
با بیـ ــان اینکه معـ ــدن هیزج اکتشـ ــاف شـ ــده و پروانه
بهرهبـ ــرداری دارد بـ ــه طوری کـ ــه مراحل واگـ ــذاری این
معـ ــدن بـ ــا اداره کل منابع طبیعی انجام شـ ــده اسـ ــت
گفـ ــت :فعالیتهای معدنی به ناچار باید انجام شـ ــود و
چرخ صنعت بچرخد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،محمد خاکی در ایـ ــن باره اظهار کرد:
معدن هیزج اکتشـ ــاف شـ ــده و پروانه بهرهبرداری دارد به
طـ ــوری که مراحل واگـ ــذاری این معدن بـ ــا اداره کل منابع
طبیعی انجام شده است.
خاکی با بیـ ــان اینکه مقـ ــررات الزم برای واگـ ــذاری صورت
گرفتـ ــه و این معـ ــدن از لحاظ قانونی هیچ مشـ ــکلی ندارد
افزود :این معدن تأمیـ ــن کننده مواد اولیه کارخانه تولید
پودر میکرونیزه اسـ ــت و در هفته گذشـ ــته مردم از انجام
مراحل انفجار جلوگیری کردند.
وی با ا شـ ــاره به اینکـ ــه اهالی رو سـ ــتا در محل معدن
حاضر شـ ــدند و از فعالیـ ــت معدن جلوگیـ ــری کردند
که ا یـ ــن موضوع از مراجع ذیربط قابل پیگیری ا سـ ــت

برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز حماسه  9دی در بهار

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :مراسـ ــم گرامیداشـ ــت
حماسـ ــه  9دی در مسـ ــجد علی بن ابیطالب (ع) شهر
بهار با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،در این مراسـ ــم امـ ــام جمعه بهار
گفت :حماسـ ــه عظیم  9دی ،تجلی بصیـ ــرت ،همت و
والیت مداری امت حزب اهلل است.
حجت االسـ ــام ارزنده ادامه داد :نهم دی نشان داد که
ملت ما از اهداف اسالمی فاصله نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد :ملت ایران با خلق حماسهای فراتر
از تصور و انتظار دشـ ــمنان و فتنهگران ،عشق و عالقه

خویش را به نظام و رهبری نشـ ــان دادنـ ــد و این حادثه
بـ ــزرگ برای همیشـ ــه در اذهان دشـ ــمنان و بیگانگان
و کسـ ــانی که قصد خیانت بـ ــه این مرزو بـ ــوم را دارند،
ماندگار شد.
وی ادامـ ــه داد 9 :دی نشـ ــان از بیـ ــداری و بصیرت ملتی
داشـ ــت که با تمام وجود در مقابـ ــل توطئه ها ،فتنهها و
تهدیدات خارجی و دشـ ــمنان نظام و انقالب ایستاده و
آنجا که خطری را متوجه کشور ،نظام و رهبر و مقتدایشان
ببیننـ ــد در صحنه حاضرند و در دفـ ــاع از آرمانهای امام و
انقالب و رهبری تا پای جان ایستاده اند.

امام جمعه نهاوند:

مردم بر سر آرمانهای انقالب با هیچ کس
معامله نمیکنند
هگمتانه ،گروه شهرستان :امام جمعه نهاوند گفت9 :
دی به همه ما ثابت کرد مردم بر سر آرمانهای انقالب
با هیچ کس معامله نمیکنند.
به گزارش هگمتانه ،حجت اسـ ــام عباسـ ــعلی مغیثی
با تأکید بر اینکه  9دی به همه ما ثابت کرد مردم بر سـ ــر
آرمانهای انقالب با هیچ کس معامله نمیکنند ،افزود:
مردم ایران در حماسـ ــه نهـ ــم دی به فتنه گـ ــران داخلی
و خارجـ ــی ثابـ ــت کردند بـ ــه آرم انهای اسـ ــام و انقالب
وفادارند و بر سر این مسئله با احدی معامله نمیکنند.
امام جمعه نهاوندگفت :برای مردم ما مسـ ــاله والیت و
امامت مهم است ،چون والیت و امامت ادامه رسالت
پیامبـ ــر گرامی اسـ ــام اسـ ــت و والیت فقیـ ــه در عصر
غیبت امام زمان (عج) نیز ادامه همان راه است.
مغیثـ ــی اظهار کـ ــرد :در کشـ ــور ما والیـ ــت فقیه باعث
شـ ــد که انقالب به پیروزی برسد و پس از آن فتنههای
مهمی مانند فتنه سـ ــال  88خنثی شوند لذا در شرایط
کنونی تداوم راه انقالب و شکست دشمنان تبعیت از
والیت فقیه است.
او بـ ــا بیان اینکه حضـ ــرت امام (ره) فرمودنـ ــد رمز بقای
انقالب همان رمز پیروزی اسـ ــت افـ ــزود :حضرت امام
خمینی (ره) فرمودند رمز پیروزی انقالب وحدت کلمه
و اتحاد مردم و تبعیت آنان از رهبری بود و امروز هم بقا
و تداوم آن ،همان شعارهای پیروزی انقالب هستند.
امام جمعه نهاوند بیان کرد :دشمنان ملت بزرگ ایران

در طـ ــول بیش از  40سـ ــالی که از عمر انقالب اسـ ــامی
م یگـ ــذرد تمام تالش خـ ــود را برای براندازی نظـ ــام به کار
بستهاند اما ،اتحاد ،وحدت و پایبندی مردم به ارزشهای
اسالم و انقالب مانع تحقق اهداف پوچ آنان شده است.
به نقـ ــل از باشـ ــگاه خبرنگاران جوان ،حجت االسـ ــام
مغیثی گفت :نهم دی روز به نمایش گذاشتن بصیرت
عزم عمومی ،آگاهـ ــی و دلدادگی مردم به والیت فقیه و
روزی اسـ ــت کـ ــه مردم به همـ ــگان ثابت کردنـ ــد که به
آرمانهای اسالم و انقالب وفادارند و بر سر این مسئله
با احدی معامله نمیکنند.
او اظهار کرد :روز  9دی ماه آیینهای شد برای آیندگان و در
صورتی که شرایطی فراهم شود تا بتوانیم این حماسه و
جنبههای وجودی آن را به آیندگان بشناسـ ــانیم زمینه
قوت و قدرت نظام اس ـــامی و عبرت دشمنان را فراهم
خواهد کرد تا خود را حریف ملت ایران نکنند.

اصالح  6مکان حادثه خیز جادهای در شهرستان رزن
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانـ ــدار رزن از اصالح 6
مکان حادثه خیز راه روستایی این شهرستان در سال
جاری خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــید رضا سـ ــامتی در جلسـ ــه
شـ ــورای ترافیک این شهرسـ ــتان با بیان اینکه امسال
 6نقطه حادثه خیز راه روسـ ــتایی در شهرستان اصالح
شـ ــده اسـ ــت گفت :هـ ــم اکنـ ــون  4نقطه حادثـ ــه خیز
دیگر شناسایی شـ ــده و بزودی اصالح این نقاط انجام
میشود.
فرمانـ ــدار رزن از اجرای طرح جداسـ ــازی مسـ ــیر رزن به

شـ ــهر قروه درگزیـ ــن در محـ ــدوده شهرسـ ــتان رزن با
 440میلیون تومان اعتبار خبـ ــر داد و افزود :با توجه به
سرعت باالی خودروها در این مسیر و نبود جداکننده
مسـ ــیر رفت و برگشـ ــت برخی مواقع شاهد تصادفات
شدید در این مسیر بودیم که با اجرای طرح جدا سازی
مسیر رفت و برگشت ایمنی مسیر باال خواهد رفت.
به نقل از باشـ ــگاه خبرنگاران جوان سـ ــامتی تصریح
کرد :تردد تاکس ـ ـیها با پالک ع و ت هم در مسیر رزن به
سمت شهر دمق هم برای کاهش ترافیک جادهای در
این مسیر ساماندهی خواهند شد.

3

خب ـ ـ ــر

معاون امور معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان:

تصر یـ ــح کـ ــرد :اغلب رو سـ ــتاییان نسـ ــبت بـ ــه مراتع
موجود در رو سـ ــتا اعتـ ــراض دارند و معتقد هسـ ــتند
فعالیتهـ ــای معدنی مو جـ ــب تخریب منا بـ ــع طبیعی
میشود.
معـ ــاون امور معادن سـ ــازمان صنعت ،معـ ــدن و تجارت
همدان بـ ــا تأکید بر اینکه معـ ــدنکاری تغییراتی در زمین
به همراه دارد یادآور شـ ــد :طبق قانون زمانی که قرار است
معدنی واگذار شـ ــود اقدامـ ــات الزم از منابع طبیعی انجام
میگیـ ــرد و موانـ ــع را مدیریت میکننـ ــد و در نهایت مجوز
صادر میشود.
وی در ادامه خاطرنشـ ــان کرد :معـ ــدن آهک منطقه هیزج
هنـ ــوز آغاز بـ ــه کار نکرده امـ ــا در مراحل آتـ ــی میتواند و با
کارگیری ترفندهایی مثل آبپاشیهای روزانه گرد و خاک
ایجاد شده را به حداقل رساند.
خاکی با بیان اینکه مشکالتی چون ایجاد گرد و غبار قابل
رفع اسـ ــت اظهار کرد :معموال مسائلی بین معدنداران و
روستاییان وجود دارد که اغلب به صورت کدخدامنشانه
حل میشود.
به نقل از فارس ،وی در قسـ ــمت دیگری از سـ ــخنانش
اضافـ ــه کـ ــرد :کوههـ ــای منطقـ ــه قهاونـ ــد بـ ــه طـ ــور کلی
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جنس آهکـ ــی دارد و سـ ــرمایهگذاران نیـ ــز قطعا کیفیت
مـ ــواد معدنـ ــی را مـ ــورد آزمایش قـ ــرار دادند و اقـ ــدام به
سرمایهگذاری کردهاند بنابراین این موضوع که کوههای
آن منطقـ ــه مناسـ ــب تولیـ ــد آهـ ــک نیسـ ــت کامـ ــا غیر
کارشناسی است.
معاون امور معادن سـ ــازمان صنعت ،معدن و تجارت
اسـ ــتان همدان با تأکید بر اینکه اشـ ــتغال روستاییان

در معـ ــادن یک قانون نانوشـ ــته اسـ ــت بـ ــه طوری که
معــــدنکاران تعدای از کارکنان خود را از اهالی رو ســــتا
در نظر میگیرند یادآور شـ ــد :تأمین نیروی کار معادن
از محل روسـ ــتا مقرون بـ ــه صرفه و به سـ ــود معدنکار
است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه در سراسـ ــر کشـ ــور نیز بخشـ ــی از
اشـ ــتغال معادن از اهالی محل تأمین میشود اظهار کرد:

به طوری کلی بـ ــرای آغاز فعالیت معــــادن معارض وجود
دارد از همیـ ــن به معـ ــدنکاران توصیه میشــــود با اهالی
تعامل الزم را داشته باشند.
خاکی در پایان سخنانش اظهار کرد :معادن حقوق دولتی
به حسـ ــاب خزانه واریز میکنند تا صرف بازسازی و ترمیم
میشـ ــود ،اگرچه فعالیتهای معدنی بــــه ناچار باید انجام
شود تا چرخ صنعت بچرخد.

نماینده مردم مالیر در مجلس:

سردار سلیمانی نماد قدرت و استکبارستیزی در کشور
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مـ ــردم مالیـ ــر در مجلس
شورای اسـ ــامی گفت :سـ ــردار سـ ــلیمانی نماد قدرت و
استکبارسـ ــتیزی در کشور اسـ ــت و همه مردم ایران به او
عالقمند بودند.
به گزارش هگمتانه ،هادی بیگی نژاد با اشـ ــاره به در پیش
بودن نخستین سـ ــالروز شـ ــهادت حاج قاسم سلیمانی
اظهـ ــار کرد :آنگونه کـ ــه باید انتقام خون این سـ ــردار بزرگ
کشور گرفته نشده است.
وی خـ ــروج کامل آمریکا از منطقه را انتقام اصلی خون حاج
قاسـ ــم عنوان کرد و افزود :از سـ ــال گذشـ ــته ضربههایی
به آمریکا زده شـ ــده اسـ ــت و آنان نیز در منطقه احساس
ناامنـ ــی و نگرانـ ــی میکنند و خـ ــروج کامل مسـ ــتکبرین
آمریکایـ ــی از خاورمیانـ ــه انتقـ ــام خـ ــون حـ ــاج قاسـ ــم و
همراهانش است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی با اشاره
بـ ــه مصوبات مجلس عـ ــراق برای خروج آمریـ ــکا از منطقه
تصریح کرد :تالش سـ ــردار سـ ــلیمانی برای بیـ ــرون راندن
مزدوران دنیای استکبار از منطقه دلیل بیان خروج آمریکا
از منطقه به عنوان انتقام خون حاج قاسم است.
وی افزود :حاج قاسـ ــم دوسـ ــتدار تمامی مـ ــردم ایران بود
و برای امنیت همه قشـ ــرهای کشـ ــور تـ ــاش میکرد و به

هر قشـ ــری با هر تفکـ ــری عالقمنـ ــد و همین امـ ــر باعث
محبوبیت وی در بین مردم شده بود.
بیگی نـ ــژاد اخـ ــاص را از ویژگیهای بارز شـ ــخصیتی حاج
قاسـ ــم عنون کرد و گفت :در مستند جنگ  33روزه که از
صدا و سـ ــیمای پخش شد حاج قاسـ ــم هیچ حرف از خود
نزد و به تالشـ ــهای سـ ــید حسـ ــن نصراله ،عمـ ــاد مغنیه و
دیگران اشـ ــاره داشت اما از خود چیزی نگفت که نشان از
اخالص باالی این شهید بود.
وی با بیان اینکه تالش بسیار از ویژگیهای برجسته دیگر
حاج قسم سلیمانی بود ،تصریح کرد :تالش و کوشش در
راه اعتالی اسـ ــامی از ویژگی برجسته هر شهید است که
در سـ ــردار بزرگ ایران این ویژگی در حد اعال وجود داشت
و در این راه اصال کوتاهی نکرد.
نماینـ ــده مـ ــردم مالیـ ــر در مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی
استکبارسـ ــتیزی را از دیگـ ــر ویژگیهای شـ ــخصیتی حاج
قاسـ ــم بیان کرد و گفت :سردار سـ ــلیمانی نماد قدرت و
استکبارستیزی در کشور بود و همه مردم ایران عالقمند
این شهید هستند.
وی گفـ ــت :اشـ ــاعه تفکر حـ ــاج قاسـ ــم و تربیـ ــت افرادی
همچون این شـ ــهید واال مقام برای ادامه راه این شـ ــهید
امری ضروری است و تالش ما باید در این مسیر باشد.

کاهش  50درصدی تلفات
تصادفات در اسدآباد

به نقـ ــل از عصر همدانعصر همدان ،بیگی نژاد شــــهادت
حاج قاسـ ــم را سبب انسـ ــجام ملی ایران دانست و گفت:
حوادث و اتفاقهای سال  98باعث بروز برخی دلخوریها
و بـ ــه نوعی گسسـ ــت اجتماعی در کشــــور شــــده بود که
شهادت حاج قاسـ ــم و حضور میلیونی در مراسم تشییع
این شهید بزرگ اتحاد و وحدت ملی را نمایان کرد.
وی تأکیـ ــد کـ ــرد :با شـ ــهادت این ســــردار رشــــید انقالب
ماهیـ ــت آمریکاییها و غربیها برای همه نمایان شــــد که
آدمهای خونریزی هستند و دزدانه و بزدالنه حاج قاسم را
در دل شب به شهادت رساندند.

برگزاری همایش پیوند نماز ،خانه ،مسجد و مدرسه در بهار
هگمتانه ،گروه شهرستان :اجالس نماز شهرستان بهار با
محوریت پیوند نماز ،خانه ،مسجد و مدرسه در آموزشگاه
شـ ــاهد شـ ــهید سـ ــلیمانی با رعایت دسـ ــتورالعملهای
بهداشتی برگزار شد.
به گزارش هگمتانه ،در این اجالس امام جمعه بهار گفت:
به گفته قرآن ،اولین اقـ ــدام بندگان خوب خدا و صالحان،
اقامه نماز است.
حجت االسالم ارزنده اضافه کرد :این همایشها کمترین
کاری اسـ ــت که انجام میشود و برای خداپرستی همه عمر
را باید وقت گذاشت.
وی با بیـ ــان اینکه هیچ حرکتـ ــی برای ترویج نمـ ــاز بی تأثیر
نیست ،گفت :در حکومت اسـ ــامی باید نمازی تأثیرگذار
اقامه شود تا از فحشا و منکر جلوگیری شود.
وی تصریح کرد :همه اعمال با نماز سنجیده میشود و اگر
انسـ ــان بدون توجه به فریضه واجب نماز ،خدماتی انجام
دهند ،بی فایده است.
وی با اشـ ــاره به اینکـ ــه اصل دعوت به نمـ ــاز برای همگان
امری الزم اسـ ــت تصریـ ــح کرد :نمـ ــاز باید بـ ــا حضور قلب
باشـ ــد و برای این منظور بایـ ــد پیـ ــش زمینههایی وجود
داشـ ــته باشـ ــد که در درجه اول توحید است زیرا درصدی
از نخبگان تصویر درستی از آفریدگار جهان هستی ندارند
و ما موظفیـ ــم در اولین قدم ذات خداونـ ــد را در حد توان

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده انتظامـ ــی
شهرســــتان اســــدآباد از کاهــــش  50درصـ ــدی
کشتههای انســــانی و تصادفات خسارتی در  9ماهه
سال جاری در مقایســــه با مدت مشابه آن در سال
گذشته خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه ،افشــــین یــــاری از کاهش 37
درصدی مجموع تصادفات خسارتی ،جرحی و فوتی
درون شهری در شهرستان اسدآباد طی امسال خبر
داد .تصادفات جرحی نسبت به مدت مشابه آن در
سال گذشته  22درصد کاهش یافته است.
به نقل از فارس ،وی با اشــــاره به افزایش  10درصدی
اعمــــال جرایــــم در این مدت ،خاطرنشــــان کـ ــرد :به
منظــــور حفــــظ ســــامت مــــردم و جلوگیــــری از بروز
تصادفات و خســــارتهای جانــــی و مالی ،این جرایم
اعمال شــــده و حتــــی توقیف خودروهــــای مزاحم و
متخلف  24درصد افزایش یافته است.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان اســــدآباد در ادامه از
افزایــــش  44درصدی کشــــفیات انواع مــــواد مخدر
خبر داد و یادآور شد :از آن جا که مقابله با سوداگران
مرگ یکی از اولویتهای مأموریتی پلیس در سـ ــال
جاری به شــــمار میرود ،اجرای طرحهــــای انتظامی و
همچنین مقابله با قاچاقچیان و خرده فروشـ ــان با
جدیت ادامه خواهد داشت.
وی همچنیــــن گفــــت :در ایــــن مدت دسـ ــتگیری
سارقان  41درصدی افزایش و کشف انواع سرقتها
 35درصد افزایش داشته است.

اهدای  130گوشی تلفن
هوشمند به دانشآموزان
نیازمند کبودراهنگی
بشناسانیم.
مدیـ ــر آمـ ــوزش و پرورش شهرسـ ــتان بهار نیـ ــز گفت :در
صورتی که به روح نماز توجه شـ ــود و فقط برای رفع تکلیف
نماز اقامه نشـ ــود تأثیرگـ ــذاری این فریضه الهی را شـ ــاهد
خواهیم بود.
زهرا شـ ــعبانی با بیان اینکه برای تضمین سعادت انسان
باید جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد ،گفت :نماز راه
برون رفت از مشکالت فرهنگی در جامعه دینی است.
وی تصریـ ــح کـ ــرد :یکی از ویژگیهای انسـ ــان ،کشـ ــش و

گرایشی است که نسبت به پرستش ،عبادت و تقدیس
موجودی اسـ ــت کـ ــه در مکاتـ ــب مختلف دارای اســــامی
گوناگون اسـ ــت و خداوند این خصلــــت را در ذات و جان
انسان قرار داده است و با وجود چنین گرایشی دعوت به
نماز آسان است.
وی اظهار کرد :یکی از مهمترین شــــیوه ها ،شــــیوه عملی
است که گاهی مغفول میماند زیرا اگر انسان خود عامل
نباشد بی تأثیر است.

بسیج سازندگی  6واحد مسکونی را تحویل مددجویان داد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان 6 :واحـ ــد مسـ ــکونی ویژه
نیازمنـ ــدان و محرومـ ــان احداث شـ ــده توسـ ــط بسـ ــیج
سـ ــازندگی سـ ــپاه روز گذشـ ــته و همزمان با گرامیداشت
حماسه  9دی تحویل مددجویان متقاضی در شهرستان
مالیر شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،فرما نـ ــده سـ ــپاه ناحیه مالیر
در آییـ ــن بهر هبـ ــرداری و تحو یـ ــل ا یـ ــن واحد هـ ــای
مسـ ــکونی در رو سـ ــتای کلیلآباد ،اظهار کرد :این
تعـ ــداد واحد مسـ ــکونی بـ ــه منظور تأمین مسـ ــکن
اقشـ ــار محـ ــروم و نیازمنـ ــد بـ ــا همـ ــت گرو ههـ ــای
جهادی و پایگا ههای مقاومت بسـ ــیج شهر سـ ــتان
و بـ ــا هزین ـ ـهای معـ ــادل  200میلیـ ــون تو مـ ــان در

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :بــــه مناسـ ــبت
گرامیداشــــت نهم دی ماه همایــــش روز بصیرت در
فرهنگسرای آیت اله بهاری شهر بهار برگزار شد.
به گزارش هگمتانه ،در این مراسم ابتدا امام جمعه
بهار گفت :ســــالروز نهم دی ماه ،مقطعی فراموش
ناشدنی اســــت که تبیین هر چه بیشتر آن ضرورتی
اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
حجــــت االســــام ارزنــــده بــــا اشــــاره بــــه ضـ ــرورت
گرامیداشت حماســــه  9دی ،گفت :بزرگداشت این
روز ،نوعی یادآوری حرکت عظیم مردم ایران اسالمی
و تلنگری اســــت برای عــــدهای از خواص بیبصیرت
که شاید تا امروز هم ،فتنه سال  88را باور نکردهاند.
همچنیــــن یادآوری ایــــن نکته به دشــــمنان خارجی و
منافقانداخلی،کهملتایرانباوجودتماممشکالت،
تاپایجان،پایانقالبونظامخویشایستادهاست.
وی افزود :حماسه حضور مردم در روز  9دیماه سال
 ،88معادالت مختلف منطقــــهای و بینالمللی را به
همریخت تا آنجا که نقشــــههای شوم دشمنان این
نظام را نقش بر آب کرد.
در ادامه مدیر کل تبلیغات اسالمی استان همدان
گفت :کشــــورهایی همچون آمریــــکا و رژیم غاصب
اسرائیل که در برنامههای مختلف رسانهای خویش
اقــــرار کردند این فتنه و آشــــوب در ایران سـ ــرآغازی
اســــت برای حمله به ایران اسالمی ،یکباره با حضور
چشــــمگیر و میلیونی مردم در روز  9دیماه  88تازه
متوجه شدند که اینجا ایران است و مردمی دارد که
در همه لحظات وظیفه خود را نســــبت به این نظام
مقدس نشــــان داده و همیشه از برخی مسؤوالن از
نظر بصیرت جلوتر هستند.
حجت االسالم نظیری ادامه داد :حضور خیرهکننده
مــــردم ایــــران در آن حماســــه مانــــدگار ،نشـ ــان داد
این مردم در همــــه اعصار ،پــــای آرمانهای خویش
ایســــتاده و در مسیر برقراری امنیت این آبو خاک،
اقتدار خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.

قا لـ ــب سـ ــاخت ،باز سـ ــازی و مر مـ ــت آماده شـ ــده
ا ست .
سرهنگ «سیدجواد حسینی» افزود :همچنین از مجموع
این  6واحد مسـ ــکونی ،یک واحد در روستای ازناو و چهار
واحـ ــد دیگر نیـ ــز در مناطق محروم شـ ــهر مالیـ ــر تحویل
متقاضیان شد.
وی اظهار کرد 15 :واحد مسکونی مددجویان و محرومان
شهرسـ ــتان مالیر با اعتبار حدود  290میلیـ ــون تومان در
سال جاری و با مشـ ــارکت فعال گروههای جهادی بسیج
سـ ــازندگی ،افراد خیر و نهادهای حمایتی احداث ،مرمت و
بازسازی شده است.
فرمانده سـ ــپاه ناحیـ ــه مالیر ،سـ ــهمیه شهرسـ ــتان برای

بازسازی مسـ ــکن مددجویان و واحدهای آسیبدیده از
سـ ــیل  98را شـ ــامل  77واحد احداث و مرمت عنوان کرد
و گفـ ــت :کار احداث و مرمت این تعداد واحد مســــکونی
همزمان با هفته بسیج به پایان رسید.
به نقل از ایرنا ،در ادامه این آیین ،ســــالن ورزشی شهدای
روسـ ــتای ازنـ ــاو به عنـ ــوان سـ ــی و پنجمین خانــــه ورزش
روسـ ــتایی شهرسـ ــتان مالیر با اعتبار  25میلیون تومان
و به همت بسـ ــیج سـ ــازندگی ســــپاه ناحیه مالیر به بهره
برداری رسید.
براساس این گزارش ،واحد گلخانهای روستای شیرینآباد
نیز به مساحت چهار هزار مترمربع و  90تن ظرفیت تولید
محصوالت سیفی به بهرهبرداری رسید.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :مدیر آمــــوزش و پرورش
کبودراهنگگفت:باکمکفرهنگیانخیر شهرستان
 130دســــتگاه گوشــــی تلفن همراه برای دانشآموزان
نیازمندشهرستانخریداریوتوزیعکردهایم.
به گزارش هگمتانه ،رستمی گفت :خانوادههایی در
شهرستان هستند که بخاطر ضعیف بودن اقتصاد
نتوانســــته اند برای فرزندان دانشآموز خود گوشی
یا تبلت هوشــــمند تهیه کنند و با کمک فرهنگیان
خیر شهرســــتان برای  130نفر از آنها گوشـ ــی تلفن
هوشمند خریداری و تحویل آنان شد.
او با اشــــاره به ضعیــــف بودن زیرســــاخت اینترنت،
این موضوع را از دیگر مشــــکالت آمــــوزش مجازی
دانشآموزان این شهرســــتان دانســــت و افزود :با
کمک اداره کمیته امداد امــــام خمینی (ره) و اوقاف
و امور خیریه شهرســــتان قرار است تعدادی گوشی
هوشمند دیگر خریداری و به دانشآموزان نیازمند
شهرستان داده شود.
مدیــــر آموزش و پــــرورش شهرســــتان کبودراهنگ
ادامه داد :با رعایت کامل شیوههای بهداشتی برخی
معلمین در روستاها برای رفع اشکال دانشآموزان
حضور پیدا میکنند.
به نقل از باشــــگاه خبرنگاران جوان ،رســــتمی اظهار
کرد :راهانــــدازی رشــــتههایی در مــــدارس کاردانش
مانند بهیاری برای دانشآموزان بســــیار مناسـ ــب
اســــت و بعد از اخذ مدرک برای آنها ایجاد اشتغال
را به همراه دارد.

چهارش ــنبه  10دی 1399
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استان

یادداشت میهمان

بصیرت ،اتحاد ملی
عبور از فتنهها
 محمد جواد بیات
مردم یکی از سـ ــه رکن محـ ــوری در پدید آمدن هر
انقـ ــاب و تغییرات بنیادین اجتماعی هسـ ــتند .از
آنجا که علـ ــل مبقیه هر پدیـ ــده را در علل موجده
آن باید جسـ ــتجو کرد این رکن محوری ،عامل بقا
و ماندگاری انقالب و نظام سیاسـ ــی نیز به حساب
میآیـ ــد .در بررسـ ــی مؤلفههای تولیـ ــد قدرت ملی
نیز مـ ــردم از حیث کمیـ ــت و کیفیـ ــت جمعیتی و
ایمـ ــان و روحیـ ــه ملی ،نقـ ــش و جایـ ــگاه مهمی را
به خـ ــود اختصـ ــاص میدهند .ایـ ــن خصوصیات
باعث شده است که در جریان تغییرات سیاسی،
اجتماعـ ــی جوامع از سـ ــنتی بـ ــه مدرن ،بـ ــه مردم،
میـ ــزان و کیفیت مشـ ــارکت آنها در شـ ــکل گیری
رژیمهـ ــای سیاسـ ــی توجـ ــه خاصی شـ ــود .بـ ــر پایه
همیـ ــن روند تغییـ ــرات و بـ ــه ویژه در طـ ــول چند
دهه اخیر ،قدرت نظامی و یا تهدیدات ســــخت که
مبتنی بـ ــر راهبردهای میلتیاریسـ ــتی و بهره گیری
از شـ ــیوهها و ابزارهای نظامی بود جـ ــای خود را به
قــــدرت و تهدید نرم داد .از ایــــن زمان ،قدرتهای
جهانـ ــی بـ ــرای تحمیـ ــل اراده خـ ــود بـ ــر دیگـ ــران،
براندازی نظامهای سیاسـ ــی و سـ ــلطه بر کشورها
بـ ــه راهبردها ،بسترسـ ــازیها و ابزارهـ ــای نرم روی
آوردنـ ــد .ایـ ــن تغییـ ــر رویکـ ــرد توانسـ ــت طومـ ــار
امپراتوری اتحاد جماهیر شــــوروی سابق را در هم
بپیچـ ــد و با پیادهسـ ــازی کودتاهای رنگی با اسـ ــم
رمز دموکراسـ ــی و در بسـ ــتر انتخابـ ــات ،رژیمهای
موجود را ســــاقط و کارگزاران غربــــی و آمریکایی را
بر اوضاع مسـ ــلط کند .تجربه فروپاشـ ــی شـ ــوروی
سـ ــابق و تغییـ ــر حکومت اقمـ ــار ایـ ــن امپراتوری،
توهمی را برای نظام ســــلطه و در رأس آن آمریکا و
صهیونیسـ ــم پدید آورد و گمـ ــان کردند میتوانند
نسـ ــخه ایرانی کودتای مخملی را نیـ ــز طراحی کنند
و به اجـ ــرا بگذارنـ ــد .کودتای مخملی سـ ــال  88بر
همین اسـ ــاس و با یارگیری از میـ ــان عناصری که
خود را در درون نظام جا زده و سابقهای در انقالب
و اداره کشور اخذ کرده بودند ،شکل گرفت.
همه کارگردانان خارجـ ــی و بازیگران داخلی کودتای
مخملـ ــی و فتنـ ــه سـ ــال  88چنـ ــان مقهـ ــور تجربه
کودتای مخملی و امیدها و وعدههای داده شـ ــده
بودند که فراموش کردند ماهیت و کارکرد کودتای
مخملی ،تعارض و تناقض ذاتی ،آشـ ــکار و شدیدی
بـ ــا آرمانهـ ــا و باورهای ملـ ــت ایـ ــران و مقومهای
ثبات و ماندگاری انقالب اسـ ــامی و نظام اسـ ــامی
دارند .سـ ــبک مغزی و تغافل آنها مانع از درک این
واقعیت شد که ملت ایران ،هوشیار ،حساب گر و
تأدیب گردند.
شـ ــعارها و رفتارهـ ــای منافقانـ ــه را در طـ ــول تاریخ
تحوالت سیاســــی اجتماعی ایران به ویژه در چهار
دهـ ــه پـ ــس از پیروزی انقالب اسـ ــامی بـ ــه خوبی
میشناسـ ــند ،تجربـ ــه مکـ ــرر و موفـ ــق مواجهه با
بحرانها و فتنههای سخت و دشوار را در کارنامه
خـ ــود دارند .بـ ــا معرفـ ــت دینی ،بصیرت سیاسـ ــی
نافـ ــذ و اقدام بـ ــه هنگام و شـ ــجاعانه حـ ــوادث را
پشت سـ ــر گذاشـ ــته اند .به نظر میرسـ ــد اینبار
ملـ ــت بصیر و فهیـ ــم ایران با اتحاد ملـ ــی و عبور از
فتنهها در آستانه انتخابات  1400و انتخاب اصلح،
بلـ ــوغ و نبـ ــوغ اعتقادی و سیاسـ ــی خـ ــود را تحت
زعامت ولـ ــی فقیه زمان در جهان نیـ ــز به نمایش
خواهد گذاشت.
کارشناس ارشد علوم سیاسی

خبـــــــــــــــر

دستاندازی به ذخایر معدنی
پیگرد قضایی دارد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معـ ــاون قضایی،
اجتماعـ ــی و پیشـ ــگیری از وقـ ــوع جرم دادگسـ ــتری
استان همدان گفت :ذخایر غنی در معادن استان
از انفال و منابع ملی محسـ ــوب میشوند و هرگونه
برداشت غیر مجاز که موجب تضییع آن شود مورد
پیگرد قضایی قرار میگیرد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،عباس نجفـ ــی پیش از ظهر
دیروز در جمع خبرنگاران اظهـ ــار کرد :ذخایر غنی
در معادن اسـ ــتان از انفال و منابع ملی محسوب
میشـ ــود و صیانـ ــت ،حفاظـ ــت و جلوگیـ ــری از
برداشـ ــت غیرمجاز تکلیف قانونی دسـ ــتگاههای
متولی است.
وی بیان کرد :برداش ـ ـتهای غیـ ــر اصولی و برخالف
استانداردهای تعریف شـ ــده در قانون معاون و نیز
برداشـ ــت غیر مجاز موجب تضییع انفال شده و لذا
متجاوزین بـ ــه معادن و انفال عمومـ ــی مورد پیگرد
قضایی قرار میگیرند.
معاون قضایی ،اجتماعی و پیشـ ــگیری از وقوع جرم
دادگسـ ــتری اسـ ــتان همدان گفت :براساس ماده
 6فعالیتهـ ــای معدنی و ضوابط زیسـ ــت محیطی
مصوب سـ ــوم تیرماه سـ ــال  84در راستای صیانت
از اراضـ ــی ملـ ــی و محیط زیسـ ــت بهر هبـ ــرداران مجاز
نیز مکلف به بازسـ ــازی و ترمیم محدود اکتشافات
هستند.
وی در پایان سـ ــخنانش خواسـ ــتار توجـ ــه و نظارت
کافی دستگاه قضایی بر صیانت و حفاظت از ذخایر
معدنی و انفال شد.

آیتا ...طه محمدی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری:

نجات یک خانواده نجات کشور است

هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان :نماینده مردم همدان در مجلس خبـ ــرگان رهبری گفت :نجات یک
خانواده نجات کشور است.
به گزارش هگمتانـ ــه ،آیتا ...غیاث الدین طهمحمـ ــدی با تأکید بر اینکه برای آنکه داشـ ــتههای ما
آسیب نبیند باید مراقبت کردن از آن را فرا بگیریم ،اظهار کرد :رشتهای که امروز در دانشگاههای ما
کمبود آن حس میشود ،رشته نگه داری است ،نگهداری از تمام داشتهها و نعمات الهی.
وی با بیان اینکه اگر در سـ ــیل اخیر مناطق مختلف به خوبی حفاظت شده بودند ،امروز شاهد این

مشکالت نبودیم ،گفت :در برابر موضوعات مختلف همه ما مسؤول هستیم و حتی باید گفت در
برابر خداوند نیز در قبال وجب به وجب این خاک مسؤول هستیم.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با اشـ ــاره به اینکـ ــه یکی از وظایف بنیاد صیانت از
خانواده ،حفاظت از خانواده است ،مطرح کرد :وظیفه هیأت مدیره این بنیاد نیز ،صیانت و مراقبت
از خود بنیاد صیانت است و نباید از آن غافل شوند.
وی افزود :امروز دنیای غرب شـ ــاید از مسـ ــائل مختلفـ ــی همچون فناوری بهرهمند باشـ ــد ،اما از
داشـ ــتن نعمت خانواده و اخالق بیبهره است و این اتفاق هم به دلیل عدم صیانت از این مهم
است.

آی ـ ـتا ...طهمحمدی با تأکید بر اینکه یکی از راههای صیانــــت از خانواده ،آموزشهای الزم به زوجها
قبل از ازدواج اســــت ،گفت :دختر و پسری که از همســــرداری چیزی بلد نیستند ،ضروری است که
قبل از ازدواج آیین همسرداری را آموزش ببینند.
بـ ــه نقل از تســــنیم ،وی نجــــات یک خانــــواده را نجات یک جامعه و یک کشــــور برشـ ــمرد و
مطـ ــرح کرد :اگر در برخورد با مشــــکالت به جای ر ســــیدگی بــــه اصل ،به فروع توجــــه کنیم و
یا با فراموش کردن انسـ ــا نهای ارز شـ ــی در جامعه اجازه ورود انســــا نهای رذل را بدهیم،
نمیتـ ــوان آینده خوبــــی را در آن جامعه متصور شــــد و لذا همــــه ما در برابر این مسـ ــائل و
موضوعات مســــؤول هستیم.

شهردار همدان در بازدید از شهرداری منطقه پنج مطرح کرد:

تمرکز شهرداری منطقه پنج
روی بافت مرکزی
هگمتانه ،گروه خبر همدان :شـ ــهردار همدان در بازدید از
شـ ــهرداری منطقه پنج گفت :تمرکز شهرداری منطقه پنج
روی بافت مرکزی است.
به گزارش هگمتانـ ــه ،عباس صوفی ظهر روز گذشـ ــته در
بازدید از سـ ــاختمان شـ ــهرداری منطقه پنج گفت :با بهره
گیـ ــری از امکانات فنـ ــاوری و اطالعات میتوان از آرشـ ــیو
الکترونیک پروندههای شهر استفاده کرد.
وی گفت :ساماندهی بازار و جداره سازی در شهر همدان
یکی از نیازهای اساسی است که به تقویت و حفظ هویت
تاریخی سیمای همدان کمک خواهد کرد.
صوفی افزود :سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
و شـ ــهرداری منطقـ ــه پنج در نقـ ــش توأمان بـ ــرای اعتالی
فرهنگ تمدن همدان تالش ثمربخشی داشته باشند.
طبی مسرور :احیای بافت تاریخی شهر با منطقه 5
شهرداری
مسـ ــؤول پیگیری بافت مرکزی شـ ــهرداری همدان نیز از
احیای بافت تاریخی شهر با شهرداری منطقه  5خبر داد.
حمیدرضا طبی مسـ ــرور از راهاندازی شهرداری منطقه پنج
یا همان بافت تاریخی همدان خبـ ــر داد و گفت :به زودی
با راهاندازی شـ ــهرداری بافت تاریخی شـ ــاهد سـ ــاماندهی
هویت و تاریخ همدان خواهیم بود.
وی در ادامه خاطرنشـ ــان کرد :آغاز به کار شهرداری بافت
مرکزی از شورای سـ ــوم به عنوان یک سازمان مطرح بوده
اما حمایت چشمگیری از طرح نشده و در نهایت به نتیجه
نرسید که در شـ ــورای چهارم مجدد پیگیری شده و رسما
شـ ــهرداری منطقه پنج و بافت در بخش مدیریت شهری
مطرح شد.
مسؤول پیگیری بافت مرکزی شهرداری همدان با اشاره
به پیگیریهای شهردار همدان در پی راهاندازی شهرداری
منطقه پنج در شورای پنجم اعالم کرد :مجموعه شهرداری

در نظر دارد بافت تاریخی مدیریت شـ ــود و مجموعه مرکز
شـ ــهر که تاکنون تحت مدیریت مناطق چهارگانه بوده و
مدیریـ ــت واحدی بر آن حاکم نبوده به شـ ــهرداری منطقه
پنج سپرده شود.
وی در خصـ ــوص چالشهـ ــای بـ ــه وجود آمـ ــده در بافت
مرکزی شـ ــهر گفت :علی رغم اینکه مدیران مناطق سعی
داشـ ــته اند منطقه خودشـ ــان آبادتر باشـ ــد به علت عدم
مدیریت واحد زحمت آنها مشـ ــخص نبود و بافت مرکزی
با چالشهایی روبه رو بود.
مسؤول پیگیری بافت مرکزی شـ ــهرداری همدان افزود:
طبق مصوبه وزارت کشور شهرهای تاریخی باید مدیریت
بافت مجزا داشـ ــته باشـ ــند و ایـ ــن مهم خوشـ ــبختانه با
تأکیدات شورای دوره پنجم و شـ ــهردار همدان در برنامه
کاری مدیریت شهری گنجانده شد.
طبی مسـ ــرور از صدور مجـ ــوز و کلیات افتتاح شـ ــهرداری
بافـ ــت در همدان خبـ ــر داد و افزود :طبـ ــق مصوبه وزارت
کشور باید اطلسی از زیرساختهای مدیریت شهری این
منطقه تهیه شـ ــود و با تأیید مدیریت ارشـ ــد استان برای
وزارت کشـ ــور ارسـ ــال و همچنین پس از تأیید نهایی کار
خدمات رسانی به شهر و شهروندان آغاز شود.
وی در ادامه تصریح کرد :از ابتدای سال اقدامات راهاندازی
شـ ــهرداری بافت مرکزی در همدان آغاز شده و با پیگیری
شهردار مصوبه شورا و کمیته انطباق گرفته شده است و
آماده ارسال به سازمان همیاری کشور هستیم.
وی با بیـ ــان اینکـ ــه از نظر سـ ــاختمان اداری نیـ ــز در حال
بررسـ ــی وضعیت عمارتهای تاریخی هستیم اعالم کرد:
ساختمانهای جنانی ،نراقی ،عسگری ،سینما تاج و بانک
شاهی خانههای تاریخی مسـ ــتعد برای این امر هستند و
در حال حاضر در انتظار تصویب یک ساختمان هستیم.
طبی مسرور همچنین خاطرنشان کرد :محدوده فیزیکی

در بافت تاریخی همدان به مشـ ــاور ارایه شد و با همکاری
میـ ــراث فرهنگـ ــی و اداره کل راه و شهرسـ ــازی همچنین
نظرات اساتید دانشـ ــگاهها و محدوده حلقه مرکزی شهر
برای مدیریت در شـ ــهرداری بافت تاریخی تصویب شد که
از میدان امام خمینی (ره) تا حلقه اول شـ ــهر که بسـ ــیاری
از بافـ ــت تاریخـ ــی در ایـ ــن حلقه اسـ ــت داخـ ــل محدوده
شهرداری منطقه پنج قرار خواهد گرفت.
مسـ ــؤول پیگیری بافت مرکزی شهرداری همدان با بیان
اینکه میـ ــراث فرهنگی در نظر دارد محـ ــدوده مدیریت بر
اساس نقشه هوایی تهیه شده در سال  35باشد گفت:
مدیریت این شـ ــهرداری در نهایت محدوده کنونی حلقه
اول و مرکزی شـ ــهر که شـ ــامل میدان امام(ره) و شـ ــش
خیابان منتهی به آن است خواهد بود.
وی ادامه داد :در این محـ ــدوده بافت و کالبد قابل ارزش
بازار همدان را داریم که در بافت قدیمی شـ ــکافی در مرکز
همـ ــدان ایجاد شـ ــده و با ایـ ــن مدیریت ایـ ــن اتصاالت از
نظـ ــر فرهنگی و بصـ ــری ایجاد خواهد شـ ــد ضمـ ــن اینکه
حد و اندازه اعالم شـ ــده میراث فرهنگی صنایع دسـ ــتی و
گردشگری نیز در تغییرات دخیل خواهد بود.

تنها یک نفر قربانی کرونا در همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :سـ ــخنگوی دانشـ ــگاه
علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا گفت :با فوت یـ ــک بیمار دیگر
از مبتالیـ ــان قطعـ ــی به کووید  19در روز دوشـ ــنبه ،شـ ــمار
جانباختگان کرونایی استان به یک هزار و  406نفر رسید.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه« ،محمد طاهـ ــری» افـ ــزود :تعداد
مراجعان سـ ــرپایی بـ ــه اورژانس بیمارسـ ــتانها با عالئم
تنفسـ ــی مشـ ــکوک به کرونا در روز دوشـ ــنبه  250مورد
بوده که از این تعداد  35نفـ ــر در بخش عادی و  10بیمار
نیـ ــز در بخش آی.سـ ــی.یو بسـ ــتری شـ ــدند ،ضمن آنکه
وضعیت جسـ ــمی  32نفـ ــر از این تعـ ــداد وخیم گزارش
شده است.
سـ ــخنگوی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا گفت:
بر اسـ ــاس معیارهای قطعی تشـ ــخیص  14بیمـ ــار جدید
مبتال به کووید  19در اسـ ــتان همدان شناسـ ــایی شـ ــدند
کـ ــه بـ ــا احتسـ ــاب ایـ ــن تعـ ــداد ،مجمـ ــوع مـ ــوارد مثبت
بسـ ــتری از ابتدای همه گیـ ــری ویروس کرونـ ــا تاکنون در
بیمارستانهای استان به  9هزار و  774نفر رسید.
طاهـ ــری دربـ ــاره آخریـ ــن وضعیـ ــت بیمـ ــاران کرونایی در
شهرستانهای اسـ ــتان نیز گفت :شمار بیماران کرونایی

بسـ ــتری(از ابتدای همه گیری ویروس کرونـ ــا تاکنون) در
بیمارستانهای اسدآباد  ،354بهار  ،559تویسرکان ،600
رزن  ،388درگزین  ،166فامنین  172و کبودراهنگ  614نفر
بوده است.
به نقل از ایرنا ،مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همدان:

شناسایی استعدادهای فرهنگی با طرح ملی ایران قوی

ابن سـ ــینا افزود :همچنین یک هـ ــزار و  832نفر در مالیر،
یـ ــک هـ ــزار و 92در نهاوند و سـ ــه هـ ــزار و  731نفـ ــر نیز در
شهرسـ ــتان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده
اند که  265نفر از بیماران بستری ،افراد غیربومی و از خارج
استان هستند.

با هدف اصالح رفتار جوانان  18تا  35سال دچار برخی جرائم غیر اخالقی و مفاسد اجتماعی

افتتاح کلینیک فرهنگی آموزشی ناصرین در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :دبیر شورای تبلیغ در استان
همدان گفت :بـ ــا همراهیهای صورت گرفته ،مکانی برای
برگـ ــزاری دورههای کلینیک فرهنگی آموزشـ ــی ناصرین با
همراهی نهادهای فرهنگی همدان آماده شده و با حضور
مسؤوالن اسـ ــتانی این کلینیک به صورت رسمی افتتاح
شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام مهـ ــدی ارتقایی با
اعالم خبـ ــر افتتاح کلینیک فرهنگی آموزشـ ــی ناصرین در
همدان ،اظهـ ــار کرد :برگزاری جلسـ ــات شـ ــورای تبلیغ در
استان ،با دسـ ــتاوردهای خوبی همراه بوده که یکی از آنها

اجرای طرح کلینیک فرهنگی آموزشی ناصرین با همکاری
سازمانهای فرهنگی در همدان بود.
وی افـ ــزود :پـ ــس از مصـ ــوب شـ ــدن تأسـ ــیس کلینیک
ناصرین در شـ ــورا ،در شهریور امسـ ــال جلسات آموزشی
برای طـ ــاب برادر و خواهر داوطلـ ــب در این طرح با حضور
اسـ ــاتید و کارشناسـ ــان در حوزه آسـ ــیبهای اجتماعی و
خانواده برگزار شـ ــد و اعضـ ــا با نحوه برخورد بـ ــا بزهکاران و
جامعه هدف آشنا شدند.
معاون تبلیغ حوزه علمیه استان با تقدیر از همراهیهای
نماینده ولی فقیه در استان و مدیر حوزه علمیه استان،

همدان مطرح کرد :با همراهیهای صورت گرفته ،مکانی
برای برگزاری دورههای این کلینیک با همراهی نهادهای
فرهنگی همدان آماده شــــده و امروز با حضور مسؤوالن
اسـ ــتانی این کلینیک بـ ــه صورت رسـ ــمی افتتاح خواهد
شد.
گفتنی است ،کلینیک فرهنگی آموزشی ناصرین با هدف
اصالح رفتار جوانان  18تا  35سـ ــال کـ ــه دچار برخی جرائم
غیر اخالقی و مفاسد اجتماعی شـ ــدهاند تشکیل شده و
در آن طالب با بهرهگیری از سـ ــیره و روش شهدا سعی در
انجام این امر دارند.

کاهش  15درصدی تردد در جادههای همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس مرکز مدیریت راههای
همـ ــدان گفـ ــت :حـ ــدود  128میلیون خودروی سـ ــبک و
سـ ــنگین در 9ماه امسـ ــال در جادههای این استان تردد
کردند که این آمار نسـ ــبت به مدت مشابه سال گذشته
 15درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــعید کریمی روز س هشـ ــنبه افزود:
ایـ ــن تعداد تردد در حالی ثبت شـ ــده اسـ ــت که در مدت
مشابه سال گذشـ ــته  150میلیون تردد در این محورها به
ثبت رسیده بود.
وی افـ ــزود :نرخ تردد روزانه سـ ــال  1399به طـ ــور میانگین
 464هزار تردد اسـ ــت که این میزان در مدت مشابه ،برای
سال گذشته  544هزار تردد صورت گرفت.
کریمی اظهار کرد :محور سـ ــه راهی بهـ ــار  -همدان در این
مدت بـ ــا  16میلیون تردد ،بیشـ ــترین تـ ــردد در محورهای
استان را داشته است.
وی ادامه داد :این محور با میانگیـ ــن روزانه  58هزارتردد،
بیشـ ــترین آمار را در بین محورهای جادهای اسـ ــتان دارد،
در حالی که این محور در سال گذشته به صورت میانگین
روزانه  84هزار تردد داشت.
کریمی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه  17درصـ ــد از ترددهـ ــا مربوط به

وسایل نقلیه سنگین میشود ،عنوان کرد :در این مدت
میانگین سـ ــرعت تـ ــردد خودروها در محورهای اسـ ــتان
همدان 80 ،کیلومتر در ساعت ثبت شده است.
رئیس مرکـ ــز مدیریت راههای همـ ــدان ادامه داد :نزدیک
به  25درصد از کل تـ ــردد در محورهای همـ ــدان ،همراه با

وی با بیـ ــان اینکـ ــه این مدیریــــت علیرغم حفــــظ بافت
ارزشـ ــمند بـ ــه دنبال حفـ ــظ منافــــع طرفین اســــت افزود:
گردشـ ــگری همدان مهمترین هدف و در رأس اقدامات
شهرداری منطقه پنج است.
وی با اشـ ــاره به دیگر اهـ ــداف راهاندازی شــــهرداری بافت
تاریخی همـ ــدان گفت :از دیگــــر اهداف میتــــوان به احیا
کالبـ ــد تاریخی ،مدیریـ ــت ترافیــــک و پــــردازش فضاهای
اقتصادی و تجاری اشـ ــاره کرد و زندگی به سبک جدید که
در کالبد قدیمی به وجود آمـ ــده بافت تاریخی رو به ویرانی
را نیازمند باز زنده سازی و احیا کرده است که در این راستا
گامی نو برداشته خواهد شد.
مسـ ــؤول پیگیری بافـ ــت مرکزی شــــهرداری همدان در
ادامـ ــه افزود :شـ ــهرداری در مــــدت اخیر الزامــــات احیا
بافت تاریخی را در دسـ ــتور کار خود قــــرار داده و با احیا
عمارت دوسـ ــتی زاده و عمـ ــارت نورمهــــال و همچنین
عمـ ــارت بدیـ ــع الحکما ایـ ــن عمارتهــــا به اثــــر زنده و
پویا تبدیل شـ ــدند و جزء شناســــنامه اســــتان همدان
محسوب میشوند.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه در همـ ــدان برای مرمت و باز ســــازی

ســــاختمانهای قدیمــــی شــــرایطی وجــــود دارد کـ ــه بـ ــا
راهانــــدازی شــــهرداری بافــــت تاریخــــی احیــــا آنهـ ــا نیز در
دســــتور کار قرار خواهد گرفت ادامه داد :مجوز مرمت با
میراث فرهنگی اســــت و در برخی بخشهــــا که اثر واجد
شرایط تاریخی نیســــت در حد توان مجوز ساخت توسط
شهرداری صادر خواهد شـ ــد که با معماری و شهرسازی
ایرانی اسالمی احیا شوند.
وی با اشاره به به کارگیری پدافند غیرعامل در امنیت این
بافت و بازار تصریح کرد :شــــهرداری بافت با رویکرد جدید
با مقاوم ســــازی بافت قدیمی بازار همدان از بروز سـ ــوانح
جلوگیری خواهد کرد.
مســــؤول پیگیــــری بافــــت مرکزی شــــهرداری همـ ــدان از
ایجــــاد مدیریت واحد شــــهری و با رویکرد مــــردم محور در
شــــهرداری بافت تاریخی خبر داد و گفت :ایجاد شهرداری
بافت تاریخی به هیچ عنوان مداخلهای با میراث فرهنگی
ندارد و بالعکس راهاندازی این شهرداری با هدف کمک و
همراهی با میراث فرهنگی از نظــــر منابع مالی و همچنین
مدیریت شهری با یک شعار واحد در راستای حفظ و احیا
بافت تاریخی همدان همراه خواهد بود.

تخلفات س ـ ـهگانه رانندگی ،از جمله سـ ــرعت ،سـ ــبقت و
فاصله غیرمجاز بوده است.
وی اظهار کرد 25 :دوربین نظارت تصویری 74 ،دسـ ــتگاه
تردد شـ ــمار و  55دوربین ثبت تخلف دارای کد پلیس در
محورهای جادهای همدان فعال هستند.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سرپرســــت
سـ ــتاد هماهنگی کانونهــــای فرهنگی
هنری مسـ ــاجد استان همدان بیان کرد:
اسـ ــتعدادهای فرهنگـ ــی در ایــــران قوی
شناسایی میشوند.
بـ ــه گزارش خبرنـ ــگار هگمتانــــه همدان،
حمیدرضا ناهیـ ــدی فرد صبــــح دیروز در
جمـ ــع خبرنـ ــگاران ضمن تســــلیت ایام
فاطمیه و حماسـ ــه بزرگ  9دی گفت :یوم اهلل  9دی روز
بصیرت و میثاق امت اسالمی با والیت است و یوم اهلل
پر افتخار ایران اسالمی است.
سرپرسـ ــت سـ ــتاد هماهنگی کانونهــــای فرهنگی و
هنری مسـ ــاجد اسـ ــتان همدان افزود :ویروس کرونا
باعث تغییراتی در سـ ــبک زندگی افراد شــــده اســــت و
باعث شده بسیاری از حوزههای آموزشی و فرهنگی به
بستر فضای مجازی منتقل شود.
وی به اجرای طـ ــرح ملی ایران قوی اشــــاره کرد و گفت:
امسـ ــال دومین سـ ــال رویداد ملی فهما در قالب طرح
ملی ایران قوی در گام دوم انقالب طرح ریزی و به مرحله
اجرا گذاشته شده است.
وی بیان کـ ــرد :طرح ملی ایــــران قوی در بســــتر فضای
مجـ ــازی و در سـ ــامانه بچههــــای مســــجد ،در قالب 3
شبستان و  12رواق بارگذاری و طرح ریزی شده است.
ناهیدی فرد با بیان اینکه شبســــتان هنر ،شبســــتان
فرهنگ و شبستان نوآوری  3شبستان طرح ملی ایران
قوی اسـ ــت ،اظهار کرد :شبستان فرهنگ شامل رواق
نور پیشبینی شـ ــده ک ـــه در حوزه ثبــــت فعالیتهای
قرآنی ،مسـ ــابقات قرآنی مدها متان ،دوره آموزشــــی هر

مادر ایرانی یک مربی قرآنی و مسابقات
تفسیر شامل جزء  7و  8است.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای
فرهنگی هنری مساجد استان همدان
ادامــــه داد :رواق دانــــش ،رواق کتـ ــاب،
رواق همدلــــی ،رواق رســــانه ،رواق فـ ــن
آوری ،رواق ســــرود ،رواق نمایش ،رواق
فیلــــم ،رواق ترنــــج و رواق قلـ ــم از دیگر
رواقهای معرفی شــــده در ســــامانه بچههای مسـ ــجد
است.
ناهیدی فرد ،همچنین با اشاره به برگزاری چهاردهمین
دوره مســــابقات قرآنــــی مدها متان در فضـ ــای مجازی
گفت :شناسایی فعاالن و نخبگان قرآنی و ایجاد بستر
رقابت ســــالم بــــرای عالقمندان حوزه قــــرآن به صورت
مجازی از اهداف این مسابقات است.
وی اظهــــار کرد :عالقمنــــدان برای ثبت نام در سـ ــامانه
بچههای مســــجد تا  22بهمن ماه جــــاری فرصت دارند
آثار خود را بارگذاری کنند.
وی همچنین با اشاره به اولین سالگرد شهادت سردار
ســــلیمانی بیان کرد :توزیع ســــومین مرحله گوشـ ــت
قربانــــی بــــا همــــکاری برنامه ســــمت خدا و مؤسسـ ــه
خیریــــه حضــــرت خدیجــــه(س) در قالب  1200بسـ ــته
گوشــــت قربانی بین نیازمندان و خانوادههای آسیب
دیــــده از کرونا ،پویش سراســــری نســــل سـ ــلیمانی در
بخشهای مختلف بــــا امضا الکترونیــــک فرماندهان
جبهه مقاومــــت ،انتخاب محبوبترین جمله شـ ــهید
سلیمانی ،از برخی برنامهها به مناسبت اولین سالگرد
شهادت سردار سلیمانی است.

افزایش  11درصدی مصرف گاز در همدان
هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیرعامل شــــرکت گاز
اسـ ــتان همدان گفـ ــت :میانگیــــن مصــــرف روزانه گاز
طبیعی مشـ ــترکان اسـ ــتان در چند روز گذشــــته از دی
مـ ــاه 13.5 ،میلیون مترمکعب ثبت شــــده اســــت که
این میزان نسـ ــبت به مدت مشابه سال قبل  11درصد
افزایش مصرف را نشان میدهد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه« ،عبداهلل فیاض» دیــــروز افزود:
مشـ ــترکان گاز طبیعی اســــتان در  9ماه امســــال 11.5
درصد بیشتر نسـ ــبت به مدت مشــــابه سال گذشته
گاز مصرف کردنـ ــد؛ میزان مصــــرف گاز طبیعی تا پایان
آذر سـ ــال  1398نزدیـ ــک بــــه  2میلیــــارد و  300میلیون
مترمکعب ثبت شده بود.
وی اظهار کرد :استان همدان  632هزار و  420مشترک
گاز طبیعـ ــی دارد کـ ــه از ایــــن میزان 585 ،هــــزار و 945
مشـ ــترک خانگی 43 ،هــــزار و  178مشــــترک عمومی و
تجاری ،سه هزار و  226مشترک صنعتی ،کشاورزی ،جزء
و عمده ،پنج مشترک نیروگاهی و  48با جایگاه مصرف
سوخت گاز طبیعی خودرو (سی .ان .جی) است.
فیاض عنـ ــوان کـ ــرد 9 :هــــزار و  929مشــــترک جدید از
ابتدای سـ ــال جاری به جمع مشــــترکان مصرف کننده
گاز طبیعی در استان همدان اضافه شده اند.
وی اضافه کرد :بر اساس تکالیف قانونی  318اشتراک
گاز طبیعی رایگان ،در سال جاری به مددجویان کمیته
امداد امام خمینی(ره) و بهزیســــتی ،مســــجدها ،اماکن
مذهبـ ــی ،حوزههای علمیه ،خانواده شــــهدا و جانبازان
واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان افزود 100 :درصد
از جمعیت شهری و  99.8درصد از جمعیت روستایی
شــــامل  643هزار و  606خانوار در اســــتان از نعمت گاز
طبیعی بهره میبرند.
وی تصریــــح کرد :همدان بــــه عنوان نخسـ ــتین و تنها
استان صنعت سبز کشــــور معرفی شده که به تمامی
 32شــــهر و همچنین یکهزار و  27روســــتای باالی 20
خانوار آن گازرسانی شده است.
مدیرعامل شــــرکت گاز همدان اضافه کرد :روستاهای
باقی مانــــده نیز کمتر از  20خانــــوار جمعیت دارند که بر
اساس قانون نمیتوان به آنها گازرسانی کرد.
وی اظهــــار کرد :با آغاز به کار دولــــت یازدهم و از ابتدای
مردادماه ســــال  1392تا ابتدای مردادماه سـ ــال ،1399
یک هزار و  718کیلومتر شــــبکه تغذیــــه و توزیع گاز در
این استان اجرا شده است.
عبــــداهلل فیاض افــــزود :در این مــــدت  40هـ ــزار و 500
انشــــعاب نصــــب و  156هــــزار و  914مشــــترک جدید از
ظرفیت گاز لولهکشی طبیعی بهرهمند شدند.
وی اضافه کــــرد :از این تعداد  141هزار و  937مشـ ــترک
خانگی ،یکهزار و  592مشترک صنعتی 13،هزار و 380
مشــــترک عمومی و تجــــاری و پنج جایگاه سـ ــی.ان.جی
پذیرش شدهاند.
فیاض عنوان کرد :در هفت سال خدمت دولت تدبیر
و امیــــد ،در اســــتان همدان  2شــــهر به صـ ــورت کامل
گازرســــانی شــــدند و در حال حاضر تمامی  31شهر این
استان گازدار هستند.

چهارشـــنبه  10دی 1399

نشـــان افتخاری فداکاری ارتش به شـــهید حاج قاسم سلیمانی اهدا شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و جهـ ــان :نشـ ــان افتخاری فـ ــداکاری ارتش بـ ــا تصویب شـ ــورای عالی
نشـ ــانهای ارتش جمهوری اسالمی ایران به شهید سردار سـ ــپهبد حاج قاسم سلیمانی تعلق
گرفت.
به گزارش هگمتانه ،نشـ ــان فداکاری باالترین نشـ ــان داخلی ارتش اسـ ــت که در سـ ــال  99به
پاس رشـ ــادت  1184دانشـ ــجو دانشآموخته شـ ــهید دانشـ ــگاه افسـ ــری امام علی (ع) ارتش

اخبار کوتاه
قالیباف:

نبایددر سایهخصوصیسازی
کارهایخالفقوانین
صورتبگیرد

رئیـ ــس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفـ ــت :مجلس
دربـ ــاره خصوصیسـ ــازیها حـ ــرف دارد و نمیتوانیم
بپذیریـ ــم در سـ ــایه خصوص یسـ ــازی کارهای خالف
قوانین و مقررات صورت بگیرد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدباقر قالیبـ ــاف رئیس
مجلس شورای اسـ ــامی در جلسه علنی امروز (سه
شـ ــنبه  9دی ) و بعد از کارت زرد نمایندگان به فرهاد
دژپسـ ــند وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل عدم
اقناع از پاسخهای این عضو کابینه دولت دوازدهم
در باره واگذاری شـ ــرکت کشـ ــت و صنعت نیشکر
هفـ ــت تپه اظهـ ــار کرد :مجلس شـ ــورای اسـ ــامی از
اصل  44قانون اساسی و از حقوق بخش خصوصی
دفـ ــاع میکند .به نقل از فـ ــارس ،وی افزود :مجلس
دربـ ــاره واگذاریهای شـ ــرکتهای دولتی به بخش
خصوصی حرف دارد و نمیتوانیم بپذیریم در سـ ــایه
خصوص یسـ ــازی کارهای خالف قوانین و مقررات در
کشور صورت بگیرد.

دبیر اجرایی جشنواره عمار:

اکران رایگان  40اثر
در جشنواره امسال

دبیـ ــر اجرایی جشـ ــنواره عمـ ــار گفت :در جشـ ــنواره
امسـ ــال حـ ــدود  40اثر نمایـ ــش داده خواهد شـ ــد.
تماشـ ــای این آثـ ــار بدون هزینه اشـ ــتراک اسـ ــت و
اینترنت مصرفی هم نیمبها حساب میشود.
به گزارش هگمتانه ،دبیر اجرایی جشنواره عمار گفت:
همه مردم به صورت برابر امکان تماشـ ــای فیلمها را
خواهند داشت .از  11تا  19دیماه آثار امسال جشنواره
بسـ ــایت عماریار نمایش داده خواهد شـ ــد .هر
در و 
اثر  24ساعت در سایت عماریار نمایش داده خواهد
شـ ــد.در این مدت حدود  40اثر نمایش داده خواهد
شـ ــد .تماشـ ــای این آثار بدون هزینه اشتراک است و
اینترنت مصرفی هم نیمبها حساب میشود .به نقل
از فارس ،سـ ــید رسـ ــول منفرد دبیر اجرایی جشنواره
عمار گفت :فراخوان جشـ ــنواره عمار هرسال حوالی
شـ ــهریورماه منتشـ ــر م یشـ ــود و  2ماه فرصت برای
ارسـ ــال آثار وجـ ــود دارد .بعـ ــد از مراحـ ــل بازبینی در 9
دیماه جشنواره برگزار میشود.

پهپادهای جدید
رونمایی میشوند

جانشـ ــین فرمانده نهاجا از ساخت پهپادهای به روز
و قابـ ــل رقابت با نمونههای خارجی و در سـ ــطح اول
جهان توسـ ــط نیروی هوایی ارتش خبر داد و گفت:
این پهپادها به زودی رونمایی خواهند شد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرتیپ خلبان حمید واحدی
گفت :یکی از کارهای نیـ ــروی هوایی ارتش طراحی و
ساخت پهپاد است این پهپادها به دست کارکنان
جوان نیروی هوایی انجام میشود و در آینده نزدیک
رونمایی خواهد شـ ــد ،ما به صورت گسترده در این
زمینه کار میکنیم و پهپادهای به روز و قابل رقابت
بـ ــا نمونههای خارجی و در سـ ــطح اول جهان را آماده
میکنیم و به زودی از آنها رونمایی خواهد شد.
به نقل از مهر ،امیر واحدی همچنین از آغاز استفاده
عملیاتی از شـ ــبیه سـ ــازهای سـ ــاخت نیروی هوایی
ارتش خبـ ــر داد و اظهار کـ ــرد :نیـ ــروی هوایی ارتش
در زمینه شـ ــبیه سـ ــازها فعالیتهای بسیار خوبی
داشته و خوشـ ــبختانه برای تمامی هواپیماهایی که
در اختیار داریم توانسـ ــتهایم به دست عزیزانمان در
جهاد خودکفایی سـ ــیمیالتور بسـ ــازیم و چند وقت
آینده استفاده عملیاتی از آن آغاز خواهد شد.

سازمان بهداشت جهانی:

گونههای جدید کرونا
چالش سال  2021هستند

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سـ ــازمان بهداشـ ــت
جهانـ ــی میگویـ ــد جامعه بشـ ــری باید خـ ــود را برای
مواجهـ ــه با گونههای جدیدی از کرونا در سـ ــال 2021
آمـ ــاده کند ،حـ ــال آنکه دو نوع شـ ــایع در انگلیس و
آفریقای جنوبی ،مقدمه این چالش است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــازمان بهداشـ ــت جهانی
میگوید ظهـ ــور گونههـ ــای جدید کرونـ ــا ،به چالش
سالمتی سال  2021میالدی ،تبدیل خواهد شد.
این سـ ــازمان بینالمللی هشـ ــدار داد که در سـ ــال
آتی ،جامعه جهانی بـ ــا چالشهای جدید و گونههای
جدیدی از کووید  ،19دست و پنجه نرم خواهد کرد.
سـ ــازمان بهداشـ ــت جهانی توجـ ــه ویژه بـ ــه مطالعه
پیرامون گون ههـ ــای جدید کرونا از جمله انواع شـ ــایع
در انگلیس و آفریقای جنوبی و به اشـ ــتراک گذاشتن
تحقیقات پیرامون این موضوع را از اولویتهای سال
 2021معرفی کرد .اکنـ ــون ابتالی بیش از  81میلیون و
 479هزار نفر در سراسر جهان به کووید  19تأیید شده
اسـ ــت و از این تعـ ــداد بیش از یک میلیـ ــون و 778
هزار نفـ ــر جان باختهاند .آمریکا ،هند ،برزیل ،روسـ ــیه،
فرانسـ ــه ،انگلیس ،ترکیه ،ایتالیا ،اسـ ــپانیا و آلمان 10
کشوری هسـ ــتند که باالترین آمار مبتالیان به کووید
 19را دارند .اما فهرسـ ــت کشورهای دارای باالترین آمار
مـ ــرگ و میر کمی متفاوت اسـ ــت .در حـ ــال حاضر به
ترتیب آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک ،ایتالیا ،انگلیس،
فرانسـ ــه و روسیه بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از
ابتالء به کرونا را در سراسر جهان گزارش دادهاند.

به تصویـ ــب فرماندهی معظم کل قوا رسـ ــید که در واقـ ــع نماد ایثار و از خودگذشـ ــتگی ارتش
جمهوری اســــامی ایران ،در راه پاســــداری از استقالل و تمامیت ارضی کشـ ــور و نظام جمهوری
اسالمی ایران است.
این نشـ ــان به پاس ایثار و فداکاری سـ ــردار حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی ،از سـ ــوی ارتش جمهوری
اســــامی ایران به صورت افتخاری به ایشان تعلق گرفت.

به نقل از مهر پیش از این نیز نشـ ــان فداکاری به شـ ــهیدان گرانقدر ،امیر سرلشــــکر «ولیاهلل
فالحـ ــی» ،امیر سـ ــپهبد «سـ ــید محمدولی قرنـ ــی» ،امیر سـ ــپهبد «علـ ــی صیاد شــــیرازی» ،امیر
سرلشـ ــکر «منصور سـ ــتاری» و امیر سرلشکر «سیدموسـ ــی نامجوی» ،امیر سرلشکر «مسعود
منفرد نیاکی» ،امیر سرلشـ ــکر «حسـ ــن آبشناسان» ،مرحوم امیر سرلشـ ــکر «محمد سلیمی» و
مرحوم امیر سرلشکر «قاسـ ــمعلی ظهیرنژاد» اعطا شده است.

تست انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد
خوشـ ــحالم ولی نـ ــه از اینکـ ــه نفر اول آزمایش واکسـ ــن
ایرانـ ــی کرونا هسـ ــتم بلکـ ــه از اینکـ ــه این فراینـ ــد علمی
اینقدر در کشورمان خوب پیش رفت و به سالمتی همه
مردم کشورمان منجر میشود.
پس از آن تست بعدی روی دکتر علی عسگری ،معاون
اجتماعی سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان امـ ــام (ره) و مدیرعامل
پیشین خبرگزاری مهر انجام شد.
دکتر علی عسـ ــگری در پاسخ به این سوال که چه حسی
داریـ ــد که برای تسـ ــت انسـ ــانی واکسـ ــن کرونـ ــا کاندید
ً
شـ ــدید ،گفت :الحمداهلل؛ خیلی خوشحالم و واقعا حس
افتخار است و نگران نبودم.
ً
وی افزود :این واکسـ ــن کامال ایمن اسـ ــت امیدوارم که
ایـ ــن در مراحل بعدی هـ ــم این موضوع ثابت شـ ــود .به
ً
دلیـ ــل اینکـ ــه تقریبـ ــا از ابتـ ــدا در جریان تولید واکسـ ــن
بودم مطلع هسـ ــتم که این واکسـ ــن یکـ ــی از ایمنترین
واکسنهای موجود است.

بـ ــه گـ ــزارش مهـ ــر  ،معـ ــاون اجتما عـ ــی و ا مـ ــور
استا نهای ســــتاد اجرایی فرمان امام (ره) در پیامی
بـ ــه مـ ــردم بـ ــرای اطمینان بـ ــه ا یـ ــن واکسـ ــن ایرانی
گفـ ــت :اطمینـ ــان دارم کـ ــه اتفا قـ ــی نمیافتـ ــد زیرا ما
در واکسـ ــن سـ ــازی سـ ــابقه طوالنی در کشور داریم؛
ا یـ ــن تکنو لـ ــوژی امنی ا سـ ــت و جای نگرا نـ ــی ندارد.
ان شـ ــااهلل ا یـ ــن مرا حـ ــل طی شـ ــود و مـ ــردم بتوانند
بـ ــه زندگی عـ ــادی شـ ــان برگردند .برگشـ ــت مردم به
زندگی عادی آرزوی همه ما اســــت.
همچنیـ ــن حمیدرضـ ــا خلیلـ ــی مدیرعامـ ــل یکـ ــی از
شرکتهای وابسته به ســــتاد اجرایی فرمان امام (ره) به
عنوان سـ ــومین داوطلب واکسـ ــن ایرانی کرونا ،در ظهر
امروز واکسن را دریافت کرد.
در مراسم امروز وزیر بهداشــــت ،معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور و مسؤوالن ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
حضور داشتند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

واکسن ایرانی کرونا از نوع ویروس غیر فعال است
هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهان :سـ ــخنگوی سـ ــازمان غذا
و دارو گفـ ــت :واکسـ ــن ایرانی کرونـ ــا که مراحـ ــل تولید را
میگذارند و امروز وارد فاز اول مطالعه انسـ ــانی شد از نوع
ویروس غیرفعال اسـ ــت و ترکیبات آلومینیم هم همراه
دارد.
به گزارش هگمتانه ،کیانوش جهانپور روز گذشته با بیان
این موضـ ــوع افزود :واکسـ ــن کرونای ایرانـ ــی هنوز تولید
نهایی نشده است .مراحل کارآزمایی بالینی را طی میکند
و روز سه شـ ــنبه فاز اول مطالعه انسانی آن آغاز شد .این
به معنای رونمایی از واکسـ ــن کرونا نیسـ ــت بلکه شروع
فاز اول مطالعه انسانی است .این واکسن از نوع ویروس
غیرفعـ ــال شـ ــده کرونـ ــا یـ ــا  Inactivated coronavirusکه
ترکیبات آلومینیوم هم همراه دارد.
وی ادامه داد :تولید نهایی این واکسـ ــن به تأیید سازمان
بهداشـ ــت جهانی نیازی نـ ــدارد .هر وقت قرار شـ ــد تولید
برای صادرات داشته باشیم میتوانیم برای اخذ مجوزهای
بینالمللی هم اقدام کنیم.
سـ ــخنگوی سـ ــازمان غذا و دارو گفـ ــت :کارآزماییهای
بالینی واکسـ ــن با مجوز کمیته اخالق انجام میشـ ــود.

عـ ــاوه بـ ــر واکسـ ــن کرونا کـ ــه امـ ــروز وارد فـ ــاز مطالعه
انسانی شــــد ،پروژههای دیگری نیز برای تولید واکسن
وجـ ــود دارد .بـ ــرای بقیـ ــه واکس ـ ـنهای کرونا هـ ــم وزیر
بهداشــــت حتما روز اول کارآزمایی بالینی برای سرکشی
و روحیــــه دادن به تیم تحقیق خواهــــد رفت .این اولین
مراسم شـ ــروع فاز مطالعات انسـ ــانی بود اما آخرین آن
نخواهد بود.
وی ادامه داد :اولین داوطلب تزریق واکسـ ــن کرونا ایرانی
خانم طیبه مخبر بود .تست انسانی حداقل یک واکسن
دیگر هم به زودی با مجوز کمیته اخالق شـ ــروع میشود.
هر وقت این واکسـ ــن تأیید نهایی شـ ــود ظرفیت تولید
انبوه آماده اسـ ــت .مهـ ــم تأیید کارآزمایی بالینی اسـ ــت و
اگر تأیید نهایی انجام شـ ــود در سـ ــال  1400قابلیت تولید
حداقل  80تا  100میلیون دوز واکسـ ــن را تا آخر سال داریم
ولـ ــی قبل از آن باید همـ ــه مراحل کارآزمایـ ــی بالینی تأیید
شده باشد.
جهانپور گفت :فعال مرحله اول مطالعات انسانی شروع
شـ ــده و تا  45روز آینده هـ ــم احتماال ادامـ ــه دارد .بعد از
آن نوبت فاز دوم مطالعه انسـ ــانی اسـ ــت و بعد از آن فاز

سوم مطالعه انسـ ــانی انجام میشـ ــود .تا میانه فاز سوم
کارآزمایـ ــی بالینی انسـ ــانی حتـ ــی مجوز تولیـ ــد اضطراری
را هـ ــم در بهترین شـ ــرایط کسـ ــی نمیتواند صـ ــادر کند
بنابرایـ ــن فعـ ــا نمیتوان گفت واکسـ ــن کرونـ ــا تولید و
تأیید شده است.
به نقـ ــل از ایرنا ،وی در پاسـ ــخ به این پرسـ ــش که بعد از
تولید واکسن کرونا این واکســــن برای تولید و استفاده
نیازمند مجوز سـ ــازمان بهداشـ ــت جهانی هسـ ــت یا نه
گفت :ممکن است مســــتندات برای سازمان بهداشت
جهانی ارسال شود اما برای اســــتفاده در کشور نیازی به
مجوز  WHOنیسـ ــت و همـ ــه چیز با مجوز سـ ــازمان غذا
و داروی ایران انجام میشــــود .هر وقت قرار شــــد تولید
برای صادرات داشته باشــــیم تولید کننده میتواند برای
مجوزهای بین المللی از سـ ــازمان بهداشـ ــت جهانی هم
اقدامات بیشتری را انجام دهد.
جهانپور درباره واردات واکسـ ــن کرونا از خارج نیز گفت :تا
این لحظه هیچ واکسن خارجی مجوز ورود از سازمان غذا
و داروی ایران ندارد و هر واکسـ ــنی که بخواهد وارد شـ ــود
قبال باید مجوز سازمان غذا و دارو رو دریافت کند.

نامه روحانی به قالیباف درباره پیشنهادات اصالحی بودجه 1400
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیس جمهـ ــور با صدور
نامهای به رئیـ ــس مجلس ،پیشـ ــنهادات خـ ــود را درباره
اصالح الیحه بودجه  1400ارائه کرد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،حسـ ــن روحانی رئیـ ــس جمهور با
صـ ــدور نامهای خطـ ــاب به محمـ ــد باقر قالیبـ ــاف رئیس
مجلس شورای اسالمی پیشنهادات خود را درباره اصالح
الیحه بودجه  1400ارائه کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام؛
بازگشت به نامه شـ ــماره /72163/10د مورخ 25/9/1399
جنابعالـ ــی و عطـ ــف بـ ــه نامـ ــه شـ ــماره  106785مـ ــورخ
 23/9/1399رئیـ ــس دفتـ ــر محتـ ــرم مقام معظـ ــم رهبری
(مدظله العالی) آثار تغییرات مزبـ ــور در الیحه بودجه 1400
به شرح زیر میباشد:
 - 1افزایـ ــش مصـ ــارف به میـ ــزان  53هزار میلیـ ــارد تومان

شامل:
 -1 - 1بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی
بابت اقسـ ــاط تسـ ــهیالت  175میلیون یورویـ ــی به بیمه
سالمت به میزان  3هزار میلیارد تومان.
 -2 - 1افزایـ ــش مصـ ــارف بابـ ــت جبران مـ ــوارد مندرج
در جـ ــدول بند هـ تبصـ ــره  4به میزان  50هـ ــزار میلیارد
تومان.
 -٢کاهـ ــش منابع ناشـ ــی از مجـ ــوز اسـ ــتفاده از  18درصد
سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون
بشکه در روز به میزان  40هزار میلیارد تومان.
لـ ــذا تراز منابع و مصارف در راسـ ــتای تحقق دسـ ــتور مقام
معظم رهبری(مد ظله العالی) به شرح زیر در الیحه بودجه
سال  1400اعمال میشود:
 -1مبلـ ــغ  53هزار میلیارد تومـ ــان از محل افزایش فروش
اوراق مالی
 -2مبلغ  40هزار میلیارد تومان از محل صرفهجویی حین
اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسـ ــط سازمان برنامه و
بودجه کشور.

دولـ ــت با توجه بـ ــه نظر رهبـ ــر انقالب ،اصالحیـ ــه الزم را در
درآمد بودجه ارائه میکند
حسـ ــن روحانی روز گذشـ ــته در جلسه سـ ــتاد هماهنگی
اقتصـ ــادی دولت گفته بـ ــود :دولت با توجه بـ ــه نظر مقام
معظـ ــم رهبری درخصوص سـ ــهم صندوق توسـ ــعه ملی
از درآمد نفت ،اصالحیه الزم را در مـ ــورد درآمد بودجه ارائه
میکند.
به نقـ ــل از فارس ،رئیـ ــس جمهور تأکید کـ ــرد :با توجه
به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سـ ــهم صندوق
توسـ ــعه ملـ ــی از درآمد نفـ ــت ،دولـ ــت اصالحیه الزم را
در مـ ــورد درآمـ ــد بودجـ ــه پیشـ ــنهادی ارایـ ــه میکند و
همزمـ ــان حداکثـ ــر صرفهجویـ ــی در مصـ ــارف را اعمال
خواهد کرد.
دکتر روحانی گفت :رویکرد دولت نسبت به منابع جدید
درآمدی در بودجه که بر اقتصاد کشور آثار تورمی نداشته
باشـ ــد ،مثبت اسـ ــت ولـ ــی بایـ ــد دو مالک واقعـ ــی بودن
درآمدها و تحمیل نشـ ــدن فشار برمردم بطور دقیق مورد
توجه قرار گیرد.

مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد

نمایندگان از توضیحات دژپسند درباره نحوه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانع نشدند

هگمتانه ،گروه ایران و جهـ ــان :وکالی ملت از توضیحات
وزیر امور اقتصادی و دارایی به سـ ــوال نادری و موسـ ــوی
نمایندگان تهران درباره نحوه واگذاری شـ ــرکت نیشـ ــکر
هفت تپه قانع نشدند و به دژپسند کارت زرد دادند.
به گزارش هگمتانه ،احمد نادری نماینده مردم تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس در نشست
علنی دیروز مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در جریان سـ ــوال
خود و سـ ــیدنظام الدین موسـ ــوی از فرهاد دژپسند وزیر
امـ ــور اقتصادی و دارایی ،پس از اسـ ــتماع توضیحات وزیر
مربوطه ،از پاسخهای وی قانع نشد.
براسـ ــاس این گـ ــزارش در ادامـ ــه توضیحات وزیـ ــر به رأی
نمایندگان گذاشـ ــته شـ ــد که نماینـ ــدگان بـ ــا  173رأی از
مجمـ ــوع  252نماینده حاضر در صحـ ــن توضیحات وی را
قانـ ــع کننده ندانسـ ــتند و در نتیجه مجلس به دژپسـ ــند
کارت زرد داد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسـ ــیون اقتصادی مجلس،
گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید
نظام الدین موسوی نمایندگان مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشـ ــهر و پردیس در مجلـ ــس را از دژپسـ ــند وزیر امور
اقتصـ ــادی و دارایی را مبنی اینکه اوال چرا موضوع هفت تپه را
سیاسی کرده اید ،و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت
اقتصـ ــاد در موضوع خلـ ــع ید از مالک فاقد اهلیت شـ ــرکت
هفت تپه اسـ ــتنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده
گرفتهوخلعیدراانجامنمیدهد؟قرائت کرد.
نماینـ ــده مردم اصفهـ ــان تصریح کرد :نمایندگان سـ ــوال
کننده در جلسـ ــه کمیسـ ــیون اقتصـ ــادی مجلس مطرح
کردند کـ ــه در مـ ــورد واگذاری کشـ ــت و صنعت نیشـ ــکر
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انعکاس

با تزریق روی  3داوطلب؛

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :فـ ــاز اول کارآزمایی بالینی
واکسـ ــن ایرانی کرونا با تزریق بر روی یـ ــک بانوی ایرانی و
معاون سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان امام (ره) بـ ــا موفقیت آغاز
شد.
به گزارش هگمتانه ،بر اسـ ــاس اعالم مسـ ــؤوالن ستاد
اجرایـ ــی فرمان امام (ره) روز گذشـ ــته فـ ــاز اول کارآزمایی
بالینی واکسن کرونا آغاز شد.
 3داوطلـ ــب واکسـ ــن را دریافت کـ ــرده و ایـ ــن فرایند به
مرور تا تزریق به داوطلب آخر که  56نفر هسـ ــتند ،ادامه
خواهد داشت.
اولین بانوی ایرانی که این واکسـ ــن را دریافت کرد طیبه
مخبر ،دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
است.
طیبـ ــه مخبر نخسـ ــتین داوطلب واکسـ ــن ایرانـ ــی کرونا
در صحبـ ــت کوتاهی گفت :امیدوارم ایـ ــن روند علمی به
نتیجه برسـ ــد و من هم مثل همه مـ ــردم ایران امیدوارم.

ایران و جهان

شـــماره 4700

هفت تپه و خصوصی سـ ــازی آن ،طبق گـ ــزارش تحقیق و
تفحص دیوان محاسبات ،و نظر سـ ــایر نهادهای نظارتی،
هم در نحـ ــوه واگذاری ،هم در بحـ ــث صالحیت فرد و هم
در بحـ ــث عدم نظـ ــارت پسـ ــینی ،تخلفات جـ ــدی صورت
پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان
خودش ،مبحـ ــث باال را قبول دارد ،امـ ــا هیچگونه اقدامی
انجام نمیدهد .از سـ ــوی دیگر ،مقامـ ــات دولتی همچون
آقایان آشـ ــنا و جهانگیری و واعظی بـ ــا اظهارنظرهای کامال
غیرواقعی ،غیرکارشناسـ ــی و سیاسـ ــی ،قصد فرافکنی در
این موضوع را داشته اند.
وی ادامه داد :سـ ــوال این است که اوال چرا موضوع هفت
تپه را سیاسی کرده اید ،و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی
و وزارت اقتصاد در موضـ ــوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت
اسـ ــتنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و
خلع ید را انجام نمیدهد؟
طغیانـ ــی بیان کرد :موضـ ــع معقوالنه مجلـ ــس یازدهم
این اسـ ــت که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمیآییم
و بایـ ــد مراقب بـ ــود طرح این نـ ــوع سـ ــواالت پیام عدم
اطمینان به بخـ ــش خصوصی و مخدوش بودن حرکت
در مسـ ــیر سیاس ـ ـتهای کلـ ــی اصـ ــل  44بـ ــه بخـ ــش
خصوصی مخابر نکند.
این نماینده مـ ــردم افزود :در مورد بحث خصوصی سـ ــازی
چندین درخواسـ ــت تحقیق و تفحص مطرح شـ ــده است،
اما موضع رسـ ــمی کمیسـ ــیون و مجلس این است که ما
به اصـ ــل موضوع خصوصی سـ ــازی پیرو ابالغیـ ــه رهبری و
براسـ ــاس اصـ ــل  44پایبند هسـ ــتیم ،اما به هیـ ــچ وجه در
برخورد با متخلفین و رانتها و فسادهایی که در این زمینه

به وجود آمده اسـ ــت ،کوتاه نخواهیم آمد .بـ ــه نقل از خانه
ملت ،وی تأکید کرد :در این موضوع به نوعی راه رفتن روی
لبه تیغ است ،یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد
با فساد حساس بود ،نباید اطمینان هم از بخش خصوصی
گرفته شود و این موضع معقوالنهای است که نمایندگان
مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.
نماینـ ــده مـ ــردم اصفهان در مجلس با اشـ ــاره بـ ــه نتیجه
بررسـ ــی سـ ــوال ایـ ــن نماینده در نشسـ ــت کمیسـ ــیون
اقتصادی گفـ ــت :در اجرای مـ ــاده ( )207آییننامه داخلی
مجلس ،سـ ــؤال فو 
ق در جلسه رسـ ــمی مورخ 1399/8/6
کمیسیون با حضور  16نفر از نمایندگان عضو کمیسیون،
نماینـ ــده سـ ــؤالکننده و وزیر مطـ ــرح و پس از اسـ ــتماع
اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده
از پاس ـ ـخهای ارائه شده وزیر ،کمیسـ ــیون قلمرو سؤال را
ملی تشخیص داده و مستند به بند ( )3ماده ( )207آیین
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،گزارش سؤال جهت
اعالم وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.

ن ایرانی اولین تست انسانی را دریافت کرد.
دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان مدیر یکی از پروژههای تولید واکس 

سردار نقدی:

 9دی روز مردم بود
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :معــــاون
هماهنگکننده سـ ــپاه با بیان اینکه  9دی روز مردم
بـ ــود ،گفت :سـ ــال  88به اســــم امام راحــــل درصدد
تضعیف امام حاضر برآمدند.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانــــه ،ســــردار محمدرضا
نقدی ،صبح روز گذشـ ــته در مراســــم گرامیداشــــت
یـ ــوماهلل  9دی و آغـ ــاز دهــــه «بصیــــرت و میثــــاق بــــا
والیت» که در مسـ ــجد لوالگر تهران -مســــجد مورد
تعرض فتنهگران در سـ ــال  -88برگزار شد ،گفت9 :
دی از ایام الهی اسـ ــت که دســــت قدرت خدا خود را
نشان میدهد.
وی ادامـ ــه داد :اگـ ــر بخواهیــــم بــــرای نهــــم دی ،یک
نامگذاری جامع داشته باشــــیم ،باید بگوییم  9دی،
روز مردم اسـ ــت .روز مردم قدرشــــناس و بصیری که
چکیده سی سال حضور خود پای انقالب را در  9دی
 88به نمایش گذاشتند.
نقدی با بیان اینکه مسـ ــؤولینی که روزی در ردههای
باالی نظام بودهاند پشـ ــت یک فتنــــه و زیادهخواهی
قـ ــرار گرفتند ،گفـ ــت :اینهــــا میگفتنــــد مدیریت و
ریاست منحصر ماست و کســــی دیگر در این زمینه
حقی ندارد .این صحنه عجیبی است.
وی افـ ــزود :فتنهگران در ســــال  88از همه نمادهای
انقـ ــاب و ظواهـ ــر حداکثـ ــر بهرهبــــرداری را کردند .از
شـ ــعار اهلل اکبر باالی پشـ ــت بام گرفته تا انتساب به
امام و خود را نخست وزیر امام نامیدن.
معـ ــاون هماهنگکننده ســــپاه تصریح کرد :برخی در
سـ ــال  88با استفاده از اســــم امام ،درصدد تضعیف
امام حاضر بودند.
نقـ ــدی افزود :جـ ــای مرحوم ســــید احمــــد خمینی در
فتنـ ــه  88خالی بـ ــود که به دفــــاع از والیــــت برخیزد.
متأسـ ــفانه خیلیها سکوت کردند و این امام و ملت
بودند که درخشیدند.
سـ ــردار نقدی با اشـ ــاره به رهبری هوشــــمندانه رهبر
معظـ ــم انقـ ــاب در حراســــت از کشــــور در مقابــــل
دشـ ــمنان و پیشـ ــرفت کشــــور  ،گفت :برخی خواص

بهجای پشتیبانی از ایشــــان ،نمکنشناسی کردند و
فتنه به راه انداختند.
معــــاون هماهنگکننده ســــپاه با اشــــاره بـ ــه حضو
خیرهکننــــده مردم در  9دی  88گفــــت :وقتی در بین
جمعیــــت بودم بــــا مســــؤولین صداوســــیما تماس
گرفتــــم و گفتــــم بالگردهــــای شــــما کجا هسـ ــتند تا
ایــــن حضــــور تاریخی را بــــه نمایش بگذارنــــد؟ گفتند
غافلگیر شــــدهایم ،اما بالگردهای مــــا در حال اعزام
هستند.
نقدی ،برخی سوءاستفادهها از مردم در انتخاباتها
را تقبیــــح کرد و گفــــت :در انتخاباتهــــا میگویند اگر
رقیب ما رأی بیاورد دیوار کشی میکند.
وی با اشــــاره به توطئههای دشــــمنان گفت :جوانان
مــــا راه خــــود را پیــــدا کردهانــــد و میبینیم کـ ــه امروز
در طرح شــــهید ســــلیمانی به منــــازل میروند و برای
ســــامت مردم ،خود را به خطر میاندازند .همچنین
پای کار ســــیل و زلزله هستند .ما نگران این نسل در
مقابل انحرافات نیستیم.
به نقــــل از فارس ،نقدی درباره انتقام ســــخت گفت:
انتقام ســــخت ،انتقامی نیســــت که با یــــک عملیات
جزیــــی به پایان برســــد .انتقام اصلی ،اخــــراج آمریکا از
منطقه با کمک ملتهای منطقه و جوانان اسـ ــت.
معــــاون هماهنگکننده ســــپاه تصریح کــــرد :مبارزه
جوانــــان منطقه با آمریــــکا ادامه دارد و همــــه چیز به
سمت عملیات بزرگ انتقام پیش میرود.

اگر جواب پیامک را ندهید
مشمول مالیات خانه خالی میشوید
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و جهــــان :معــــاون وزیر راه و
شهرسـ ــازی با بیـ ــان اینکه در حــــال تطبیق اصالحیه
قانون مالیات بر خانههـ ــای خالی با قانون قبلی برای
اعمـ ــال مالیات هسـ ــتیم گفت :حــــدود  1.5میلیون
پیامک به مالکان واحدهای خالی از ســــکنه ارســــال
شده که عدم پاسـ ــخ و اصالح وضعیت سکونتی آنها
به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی میشــــود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمــــود محمــــودزاده اظهار
کـ ــرد :سـ ــامانه امالک و اســــکان قابلیتهــــای الزم را از
نظـ ــر زیرسـ ــاختی دارد اما قانــــون تکلیفی بــــر عهده
دسـ ــتگاهها گذاشـ ــته کـ ــه مکلفند اطالعــــات برخط
را بـ ــه سـ ــامانه ارایه کنند کــــه امیدواریم دســــتگاهها
اهتمـ ــام الزم را در این زمینه صــــورت دهند .خانوارها
نیز موظفند اطالعات سـ ــکونتی شــــان را در سامانه
ثبت کنند.
وی افـ ــزود :مسـ ــؤولیت وزارت راه و شهرســــازی
هم این اسـ ــت کـ ــه اطالع ـــات دریافتــــی را پاالیش و
برنامهریزی الزم را در سـ ــطوح مختلف بخش مسکن
انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه
مشـ ــکل خاصی از نظـ ــر فنی ندارد گفت :بر اســــاس
اطالعاتی که از دستگاههای مرتبط به دست آوردیم
و آنالیـ ــز سـ ــامانه  1.5میلیون واحد مســــکونی خالی
از سکنه شناسـ ــایی شـ ــد که به مالکان آنها پیامک
ارسال شـ ــد .مالکان باید این اطالعات را اصالح یا در
صورت صحت ،تأیید میکردند .عــــدم تأیید به منزله
خالی بودن واحد تلقی میشود.
محمودزاده خاطرنشـ ــان کرد :ما برای بررســــی مرحله
آخر بـ ــه مالـ ــکان پیامـ ــک ارســــال کردیم که پاســــخ
بدهنـ ــد .اگر اعتراضـ ــی به نحوه شناســــایی وضعیت
خانه از سـ ــوی سامانه امالک و اســــکان دارند باید در
اختیار مـ ــا قرار میدادنـ ــد .مثال عنــــوان میکردند که
واحد فروخته شـ ــده یا اجاره داده شــــده است .این
رفت و برگشـ ــت اطالعاتی صورت گرفته و برخی افراد
پاسـ ــخ نداده انـ ــد .بنابراین اطالعاتی کــــه وجود دارد
تقریبـ ــا قطعی تلقی شـ ــده و بــــه معنــــای خالی بودن
واحد است.

وی تصریح کــــرد :با توجه به اصالح قانـ ــون مالیات بر
خانههای خالــــی که اخیــــرا انجام شــــده تفاوتهایی با
قانون ســــال  1394دارد که در حال بررســــی تفاوتها
هستیم تا متناســــب با قانون جدید ،مالیاتها اعمال
شود.
به نقل از ایســــنا ،دو فوریت طرح مالیات بر خانههای
خالی روز  22تیرماه  1399در مجلس شورای اسالمی
تصویب و پس از آنکه مجلس  16ایرادی که شـ ــورای
نگهبــــان به طــــرح گرفت را رفــــع کــــرد ،روز  26آذرماه
 1399از ســــوی شــــورای نگهبان به تصویب رسـ ــید.
از طــــرف دیگــــر تا کنــــون  109هــــزار واحد مسـ ــکونی
خالی از ســــکنه برای اخــــذ مالیات توســــط وزارت راه
و شهرســــازی به ســــازمان امور مالیاتی معرفی شده
است.
بنابر ماده  54مکرر قانون مالیاتهای مســــتقیم هر
واحد مســــکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصد
هزار نفر جمعیت که به اســــتناد ســــامانه ملی امالک
و اســــکان کشــــور موضوع تبصره ( )7ماده  169مکرر
این قانون ،در هر ســــال مالیاتــــی در مجموع بیش از
 120روز ســــاکن یا کاربر نداشته باشــــد به عنوان خانه
خالی شناســــایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان
مذکور  ،بــــدون لحاظ معافیتهــــای تبصره ( )11ماده
 53این قانون ،ماهانه مشــــمول مالیاتــــی بر مبنای
مالیات بر درآمد اجاره در سـ ــال اول معـ ــادل  6برابر
مالیات متعلقه ،ســــال دوم معــــادل  12برابر مالیات
متعلقه و سال ســــوم به بعد معادل  18برابر مالیات
متعلقه خواهد شد.

چهارش ــنبه  10دی 1399
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 160پایگاه استعدادیابی دو و میدانی
در همدان راهاندازی میشود

ورزش

هگمتانه ،گروه ورزش :دبیر هیأت دو و میدانی اسـ ــتان همدان گفت 160 :پایگاه استعدادیابی رشته
دو و میدانی در روسـ ــتاها و شهرهای مختلف اسـ ــتان در حال شکل گیری است و به زودی راهاندازی
میشود.
مسعود بنوان گفت 160 :پایگاه اسـ ــتعدادیابی دو و میدانی در همدان راهاندازی میشود .در همین

به زودی انجام میشود؛

کوتاه از ورزش

مدارس استان همدان
صاحب خانه جودو
میشوند
در دیـ ــدار فتـ ــح اهلل فریدی وثوق بـ ــا دکتر جعفری
معـ ــاون اداره کل آمـ ــوزش و پـ ــرورش اسـ ــتان بر
لزوم اسـ ــتعدادیابی از بین نونهـ ــاالن و نوجوانان
دانشآموز شهرستانها تأکید شد.
در این جلسه مقرر شد پس از بازگشایی مدارس
و اعالم وضعیت مناسـ ــب و سفید از سوی ستاد
مقابله با کرونا ،رؤسـ ــای ادارات آموزش و پرورش
شهرسـ ــتانهای تابعـ ــه بـ ــا هماهنگـ ــی معاونان
ورزشـ ــی و مدیـ ــران مـ ــدارس ،ضمن شناسـ ــایی
نفرات مسـ ــتعد این رشـ ــته نسـ ــبت به جانمایی
فضای مناسب تمرین اقدام کنند.
الزم به ذکر است اقالم مورد نیاز من جمله تشک
و تاتامی قرار است از طریق اداره کل تأمین گردد.

بیانیه هیأت بوکس
استان همدان

راستا مربیان استعدادیاب همدان در سطح گسترده نسبت به شناسایی نخبههای دو و میدانی در
مناطق مختلف استان اقدام میکنند.
بنوان یادآور شـ ــد :هم اکنون بیش از سه هزار دونده در اسـ ــتان همدان فعال هستند و همدان به
لحاظ قهرمان پروری جزء استانهای برتر کشور به شمار میرود.
وی برگزاری دورههای ارتقا داور و مربیگری را جزو برنامههای اصلی هیأت دو و میدانی همدان دانست
و گفت :رایزنیهای الزم با فدراسیون دو و میدانی برای برگزاری این دورهها انجام شده است.
دبیـ ــر هیأت دو و میدانی همدان خاطرنشـ ــان کرد :این اسـ ــتان از حیث داشـ ــتن دوندگان قهرمان

در بیانیـ ــه هیـ ــأت بوکـ ــس اسـ ــتان همـ ــدان بـ ــه
مناسبت  9دی آمده است:
راهپیمایـ ــی  9دی سـ ــال  88را اوج بصیـ ــرت و
آگاهی مـ ــردم والیتمدار ایران اسـ ــامی در دفاع از
ارزشهای انقالب اسالمی و جوابی دندان شکن
به توطئههای دشـ ــمنان داخلی و خارجی دانسته
و بار دیگـ ــر با آرمانهای بنیان گـ ــذار کبیر انقالب
اسـ ــامی ،شـ ــهدا و رهبر معظـ ــم انقـ ــاب تجدید
بیعت کـ ــرده و هرگونـ ــه توطئه و نفاق دشـ ــمنان
علیـ ــه ملت ایـ ــران اسـ ــامی را به شـ ــدت محکوم
میکنیم،
آمریـ ــکای جنایتـ ــکار نمیدانـ ــد کـ ــه ملـ ــت ایران
کانـ ــون رویـ ــش حاج قاسـ ــم هاسـ ــت و هـ ــزاران
جوان مسـ ــتعد و مصمم در مسـ ــیر حاج قاسـ ــم
قرار خواهند گرفــــت و ذرهای بــــه اراده مقاومت
و مبـ ــارزه با تروریسـ ــم خللی وارد نخواهد شـ ــد و
همچنیـ ــن تقارن ایـ ــن ایام با حماسـ ــه ملی  9دی
 88و یــــادآوری وقایع و حــــوادث ناگوار آن روزها؛
که با روشـ ــنفکری و آ گاهی امت اسـ ــامی در زیر
بیـ ــرق ولـ ــی مطلقه فقیه خنثی گشـ ــت ،بـ ــر بیدار
باش و بصیرت ملت ایران در این برهه حساس
افزوده است.

رونمایی از سامانه برخط مسابقات ورزشی
غیرحضوری دانشگاه آزاد اسالمی
وی با اشـ ــاره به فراگیـ ــری جهانی بیمـ ــاری کرونا و تعویق
المپیک  ،2020از برگزاری اردوهای ملی پوشان به صورت
متمرکـ ــز خبر داد و افـ ــزود :با توجـ ــه به امکانات بسـ ــیار
مطلـ ــوب واحدهای دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی در سراسـ ــر
کشور و زیرساختهای ورزشـ ــی ،خوابگاهی و ...درصدد
هسـ ــتیم در چندین مرحله میزبان ورزشکاران المپیکی
باشیم.
رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشـ ــگاه آزاد اسالمی
امکانات ورزشـ ــی واحد همدان را خوب و حرفهای ارزیابی
و تأکیـ ــد کرد :واحـ ــد همدان بـ ــه راحتی قادر بـ ــه میزبانی
اردوهـ ــای مختلف تیمهـ ــای ملی و نیز مسـ ــابقات لیگ
است.
وی با تأکید بر اینکه ورزش حرفهای ایران اسـ ــامی رشد
خوبی داشـ ــته اما ورزش همگانی به خوبی رشـ ــد نکرده
اسـ ــت ،بیان کرد :به منظور فعال سازی ورزش همگانی
در دانشگاه آزاد اسالمی سه سطح دانشجویی ،استادی
و کارمنـ ــدی را درنظر گرفتـ ــه ایم و در حـ ــال برنامهریزی بر
روی انواع ورزشها و فعالیتهای همگانی هسـ ــتیم که
در افراد ایجاد انگیزه و شوق میکند.
لشگری از رونمایی سامانه برخط مسابقات غیرحضوری
دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی در آینـ ــدهای نزدیک خبـ ــر داد و

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :رئیـ ــس مرکـ ــز ورزش و تربیت
بدنی دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی از رونمایی سـ ــامانه برخط
مسابقات غیرحضوری دانشگاه آزاد اسالمی در آیندهای
نزدیک خبر داد و گفت :در این سـ ــامانه فعالیت ورزشی
دانشجویان ،اساتید و کارمندان ثبت و داوری میشود.
امیرعباس لشـ ــگری در دومین جلسه شورای تخصصی
ورزش دانشگاه آزاد اس ـــامی استان همدان ،اظهار کرد:
دانشگاه آزاد اس ـــامی در حوزه ورزش یک سر و گردن از
تمامی مؤسسـ ــات آموزش عالی کشور باالتر و گواه این
مسـ ــأله مسابقات یونیورسـ ــیاد جهانی است که نزدیک
به  80درصد دانشـ ــجویان دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی پرچم
مقدس کشورمان را به اهتزاز درآوردند.
وی افزود :دانشـ ــگاه آزاد اس ـــامی به لحاظ زیرساختی و
امکانات ورزشی در کشور ممتاز است و با دارا بودن یک
میلیون و  520هزار مترمربع فضای ورزشی و یک میلیون
و  20هزار نفر دانشجو ،سرانه ورزشی بسیار خوب و باالی
یک مترمربع را ثبت کرده است.
لشگری تشـ ــریح کرد :بزرگترین باشـ ــگاه ورزشی کشور
متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی است و هم اکنون در 19
رشته ورزشـ ــی خانم و آقا به صورت حرفهای در لیگهای
مختلف حضور پیدا میکنیم.

اعالم کرد :این ســــامانه با کمک حــــوزه فناوری اطالعات
دانشگاه به نحوی طراحی شده اســــت که ابتدا فعالیت
ورزشـ ــکار در آن ثبت میشـ ــود سـ ــپس اسـ ــتاد داور با
مراجعه و بررسی این فعالیت ورزشــــی ارزشیابی را انجام
میدهد.
وی ادامه داد :ورزشــــکاران مطابق با دســــتورالعملی که
در مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشــــگاه تدوین شده ،از
فعالیت ورزشــــی خود فیلم تهیه کرده و آن را در سامانه
بارگـ ــذاری میکننـ ــد و پـ ــس از درج نمره اسـ ــتاد ،امکان
اعتراض نیز فراهم اسـ ــت و اسـ ــتاد داور پس از بررسـ ــی
اعتراض مربوطه ،نمره نهایی را صادر میکند.
لشـ ــگری امکان ارائـ ــه گزارشهـ ــای تفصیلـ ــی و اجمالی
و امنیت بسـ ــیار باالی ایـ ــن سـ ــامانه را از مزیتهای آن
برشـ ــمرد و گفت :این سـ ــامانه بـ ــرای ورزش همگانی نیز
قابلیـ ــت فعـ ــال سـ ــازی دارد و میتوان از آن در سـ ــطوح
دانشـ ــجویی ،اعضـ ــای هیأت علمـ ــی و کارمنـ ــدان بهره
گرفت.
وی از واگذاری تیمهای حرفهای دانشــــگاه آزاد اســــامی
به واحدهای اسـ ــتانی دانشـ ــگاه خبـ ــر داد و تصریح کرد:
با توجه بـ ــه واقعیتهـ ــا و امکانـ ــات فـ ــراوان واحدهای
دانشگاه آزاد اسـ ــامی در سراسر کشور ،ظرفیتهای هر

اســــتان در راســــتای واگذاری تیمهای حرفهای دانشگاه
احصا شده و به طور مثال تیم کبدی به استان سیستان
و بلوچستان و تیم دوچرخه سواری به استان آذربایجان
شرقی واگذار شـ ــده اسـ ــت و تجربههای موفقی را نیز در
این زمینه به دست آورده ایم.
رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشــــگاه آزاد اسالمی
به فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه ورزش اشــــاره و مطرح
کرد :با توجه به ظرفیتهای باالی دانشــــگاه آزاد اسالمی
در ورزش حرفه ای ،بهره برداری از ظرفیتهای دانشگاه
در مسـ ــیر اهـ ــداف تحقیقاتـ ــی ضــــرورت دارد و درصدد
هسـ ــتیم پایان نامههای دانشــــجویان رشتههای تربیت
بدنی به نحوی سوق پیدا کند که نیازهای کشور و وزارت
ورزش و کمیتههای المپیک را برآورده سازد.

وی لزوم توجه به مقولـ ــه فرهنگ در ورزش را امری جدی
ارزیابی و خاطرنشــــان کرد :ضرورت رعایت اصول اخالقی
در ورزشهــــای انفرادی و تیمــــی ،امری بدیهی اسـ ــت و
دانشــــگاه بهترین محل تأمین انتظارات اخالقی جامعه
در حوزه ورزش است تا نگرشهای مناسب فرهنگی در
حوزه ورزش کشور نهادینه شود.
به نقل از روابط عمومی دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی همدان،
دومین جلســــه شــــورای تخصصی ورزش دانشـ ــگاه آزاد
اســــامی اســــتان همدان بــــا حضــــور دکتــــر امیرعباس
لشــــگری ،رئیس مرکــــز ورزش و تربیت بدنی دانشـ ــگاه
آزاد اســــامی باهدف توســــعه و تعمیــــم ورزش و نیل به
سیاســــتهای کالن و اهــــداف اساســــی شـ ــورای عالی
ورزش دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.

خسروی:

نهادهای نظارتی باید به چیدمان داوری ورود کنند

به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی برگزار میشود

بازی دوستانه یارانه رسانه با تیم پاسارگاد نوین نهاوند

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :رئیس هیـ ــأت فوتبال نهاوند
گفت :به مناسـ ــبت سـ ــالگرد شـ ــهادت شـ ــهید حاج
قاسم سـ ــلیمانی و چهلم شـ ــهید فخری زاده مسابقه
دوسـ ــتانهای بیـ ــن تیم یـ ــاران رسـ ــانه از تهـ ــران و تیم
پاسارگاد نوین نهاوند برگزار میشود.
به گزارش عصر همدان ،شـ ــهریار شمس در نشست
خبـ ــری گفـ ــت :دیـ ــدار دوسـ ــتانه تیم یـ ــاران رسـ ــانه و
پاسـ ــارگاد نوین نهاوند به یاد شـ ــهیدان سپهبد حاج
قاسم سـ ــلیمانی ،دانشمند شهید حاج محسن فخری
زاده و گرامیداشت سـ ــردار حاج میرزا محمد سلگی در
نهاوند برگزار میشود.

وی اظهـ ــار کـ ــرد :ایـ ــن دیـ ــدار روز جمعه ایـ ــن هفته از
ساعت  14در ورزشگاه علیمرادیان برگزار خواهد شد.
شـ ــمس افزود :پیش از آغاز این دیدار ورزشکاران دو
تیم بـ ــرای ادای احترام به مقام شـ ــامخ شـ ــهدا در گلزار
شهدای نهاوند حضور خواهند یافت.
رئیس هیـ ــأت فوتبـ ــال نهاوند گفت :این مسـ ــابقه با
هدف گرامیداشـ ــت یاد شهیدان عزیز و معرفی ورزش
شهرستان انجام میشود.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا هماهنگیهای انجام شـ ــده این
بـ ــازی از طریق شـ ــبکه همـ ــدان به صورت مسـ ــتقیم
پخش میشود.

آ گهی مزایده

تاريخ انتشار1399/10/10 :

م.الف 358

موضوع مزايده:
الف) یک واحد آپارتمان (دفتر کار) ششــدانگ به مســاحت  90/5مترمربع و ششدانگ یک باب
انباری به مساحت  11/5مترمربع جمعاً به مبلغ  8.500.000.000ریال که مبلغ پایه کارشناسی
میباشد .واقع در همدان ،خیابان شریعتی ،مقابل مسجد حاج احمد ،پالک  ،238طبقه اول
شرايط و نحوه برگزاری مزايده:
الــف -مزایده به صورت حضوری و بــا حضور نماینده محترم اداره تعــاون و هیأتمدیره محترم
شرکت برگزار خواهد شد.
ب -خریداران جهت شــرکت در مزایده بعد از انتشار آگهی میبایست از تاریخ  99/10/20لغایت
پایان وقت اداری  99/11/15مبلغ  %5کل قیمت پیشــنهادی خود را به حســاب جاری ســپهر
شــماره  0102750762008بانک صادرات مرکزی همدان شعبه  51به نام شرکت تعاونی ،تهیه و
توزیع خواروبار همدان واریز و اصل فیش بانکی و کپی از کارت ملی و شناســنامه خود را تا تاریخ
 99/11/20به دفتر شــرکت واقع در همــدان 30 ،متری جعفر طیار ،خیابان اهلل اکبر ،نبش کوچه
صداقت ،پالک  89تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
ج -مزایده روز یکشــنبه مورخه  99/11/26ســاعت  11صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع
در  30متری جعفــر طیار ،خیابان اهلل اکبر ،نبش کوچه صداقت ،پالک  89برگزار میگردد .ضمناً
شــمارههای  09902124227و  09187072962و  09183157254آمــاده پاســخگویی بــه
متقاضیان میباشد.

برابر رأی شــماره  1399/07/24-139960326006001135هیأت اول موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین نوری فرزند احمد به شــماره شناسنامه  3931195945از جوکار در ششدانگ
یــک باب مغازه به مســاحت  458/86مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضــی دولتآباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی کوکب فتاحی
محرزگردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشــته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
محمدرضا امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/25 :

آ گهـی مزایده
شهرداری منطقه دو همدان در نظر دارد نسبت به فروش امالک خود از طریق مزایده کتبی اقدام نماید لذا متقاضیان
می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

هیأتمدیره شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان

ردیف

اصالحیه آ گهی مزایده مورخه 99/10/4

1
2

شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک قطعــه زمیــن مســکونی از طریــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.
متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

شهرداری همدان

م .الف 1379

شرايط شرکت در مزايده:
 -1متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب  100785561712نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت (الف) قرار داده و حداکثر تا پایــان وقت اداری  99/10/14تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی
سینا نمایند.
-2متقاضیان میبایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یــا اثر انگشــت زده و در پاکت (ب) قرار داده و فرم پیشــنهاد
قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و به همراه پاکت( الف) تحویل دبیرخانه نمایند.
-3برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  %90وجه پیشــنهادی اقــدام و  %10الباقی هنگام
تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.
ً
 -4برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدا به حساب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمیباشد .در صورت عدم واریز
نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گردید.
 -5به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.
-7شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آییننامههای مالی شهرداری بوده و شرکتکنندگان ملزم به رعایت آن میباشند.
 -8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ً
ً
ً
 -9متراژ زمین  264/50مترمربع به ابعاد شــماال بــه طول  13/85متر به کوچه  10متری ،شــرقا به طــول  19/10متر به پالک مجاور ،جنوبــا به ابعاد 13/85
ً
متر به پالک مجاور ،غربا به طول  19/09متر به پالک مجاور از پال ک  20379بوده که شــهرداری متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت شــش ماه ســند ثبتی آن را
ً
تحویل خریدار نماید .ضمنا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظیم قرارداد واگذاری امکان صدور پروانه ساختمانی میسر میباشد.
ً
 -10انتقال سند بعد از انجام تشریفات قانونی (ثبتی) متعاقبا به برنده مزایده ابالغ میگردد و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ
شــهرداری جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه (  %10باقیمانده ) اقدام نماید .در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید.
ً
ً
ضمنا سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید ،انتقال خواهد یافت .
 -11پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/10/15ساعت  17در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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زمین مسکونی معبر 10متری

10/20379

264/50

158/700/000/000

10/000/000/000

استادان18 ،متری
میالد ،کوچه آبشار

مشخصات
ساختمان اداری  -تجاری کوثر
طبقه همکف واحد 3

ساختمان اداری  -تجاری کوثر

کاربری

تجاری

مساحت

(مترمربع)
39/55

بالکن 13/65

اداری

49/13

3

پالک عادی

مسکونی

220

4

پالک عادی

مسکونی

221/02

5

پالک عادی

مسکونی

220/47

طبقه سوم واحد 5

مبلغ سپرده شرکت

قیمت کارشناسی

در مزایده %5

(ریال )

(ریال)

8/350/000/000
( 3دانگ)

5/900/000/000
( 6دانگ)

15/663/000/000
( 6دانگ)

16/576/000/000
( 6دانگ)

18/740/000/000
( 6دانگ)

417/500/000
295/000/000
785/000/000
830/000/000
940/000/000

آدرس ملک
میدان مفتح ،خیابان
جهانیان

میدان مفتح ،خیابان
جهانیان

نايب احمد ،کوچه
فلسطین

نايب احمد ،کوچه
فلسطین

نايب احمد ،کوچه
فلسطین

 -1متقاضیــان می بایســتی مبلغ ســپردههای تعیین شــده را به صورت نقــدی به حســاب  74051133313332بانک قرض
الحســنه مهر ایران و یــا بصــورت ضمانتنامــه بانکی بــا مدت اعتبار ســه ماهــه و یا اوراق مشــارکت بینــام در پاکــت (الف) قرار
داده و فــرم آگهی مزایــده و نمونــه قــرارداد تنظیمی را امضــاء نموده و برای اشــخاص حقوقــی تصویــر آخرین آگهــی تعمیرات و
اشــخاص حقیقی کپــی کارت ملــی را در پاکت (ب) قــرارداده و فرم پیشــنهاد قیمــت را تکمیــل در پاکت (ج) قــرار داده و حداکثر
تا پایان وقــت اداری مورخــه  10( 99/10/23روز ) تحویــل دبیرخانه شــهرداری منطقه دو بــه آدرس :همدان ،خیابــان تختی،
شــهرداری منطقه دو نمایند.
 -2به پیشــنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.
 -4انتقال اســناد پس از طی مراحل ثبتی از طریق شــهرداری انجام خواهد شد.
 -5در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد در مورد نفــرات بعدی نیز به
همین صورت عمل خواهد شد.
 -6برنــده مزایــده مکلف اســت ظــرف  7روز از تاریــخ ابالغ شــهرداری نســبت به واریــز وجه اقــدام نمایــد ،در غیــر اینصورت
سپرده وی به نفع شــهرداری ضبط خواهد شد.
ً
 -7ســند مالکیت صرفا به نام شــرکتکننده در مزایده و پس از انجام مراحل قانونی و اجرای عملیات ثبتــی انتقال مییابد.
 -8واگذاری مورد مزایده پس از واریز وجه صــورت خواهد پذیرفت.
 -9مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده  %5قیمت پایه کارشناسی میباشد.
 -10متقاضیان جهت دریافت فرم شــرکت در مزایده به کارپردازی شــهرداری منطقه دو مراجعه نماید.
 -11پیشنهادات رســیده در مورخه  99/10/24در دفتر معاونت اداری و مالی مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت.

شهرداری منطقه دو همدان
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ردیف

نوع ملک و کاربری

مشخصات ثبتی

مساحت
(مترمربع)

کل مبلغ کارشناسی
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

آدرس

بایــــد به این موضــــوع ورود کنند و از این هفته بـ ــه افرادی که
میخواهند برای هیأترئیسه نامزد شوند و چیدمان داوری
را انجام میدهند ،اجازه کار ندهند .خسـ ــروی اظهار کرد :همه
داورها خوب و شایسته قضاوت در لیگ برتر هستند و باید
در لیــــگ داوری کنند اما نه به قیمت خانهنشـ ــینی داورهای
بینالمللیوپیشکسوتانونهبهقیمتفرستادنداورهای
جوان به مســــلخ .این موضوعات باعث میشــــود که انگیزه
قضاوت پایین بیاید .پیشکسـ ــوت داوری فوتبال ادامه داد:
«هدایتاله ممبینی» سـ ــال گذشـ ــته رئیس کمیته داوران
بود و به این دلیل که داوطلب ریاسـ ــت فدراسیون بود ،او را از
ســــمتش کنار گذاشتندوبههماندلیلی کهممبینیبرکنار
شد«،فریدوناصفهانیان»و«علیرضاسهرابی»نیز بایدبرکنار
شوندمگر اینکهبرایهیأترئیسهنامزدنباشند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

(نوبت سوم)

د -برنده مزایده میبایســتی مبلغ  %30از قیمت پیشنهادی ملک را نقدا ً در مدت دو ماه از تاریخ
برگزاری مزایده تا تاریخ  1400/01/26به حســاب جاری فوق واریز و فیش را تحویل دفتر شرکت
نماید و الباقی در زمان انتقال ســند به حساب مذکور واریز گردد .بدیهی است در غیر این صورت
و بعد از گذشت دو ماه فرصت داده شده مبلغ  %5پیشپرداخت فوق به نفع تعاونی ضبط گردیده
و به هیچ عنوان مســترد نخواهد شــد و ملک به نفر بعدی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نموده،
فروخته خواهد شد.
ه -تمامــی هزینههــا از قبیل نقل و انتقال و چاپ آگهیها و کارشناســی بــه عهده برنده مزایده
میباشد و هزینههای دارایی و شهرداری به صورت  %50بر عهده طرفین معامله است.
ن -رعایــت مفاد حضور و شــرکت در مزایده الزامی میباشــد .تاریخ بازدید آپارتمان از ســاعت
 10الــی  12صبح مورخه  1399/10/21و تاریخ ( 1399/10/30ضمن هماهنگی با شــمارههای
 09902124227و  )09183112359میباشد.
ضمناً حضور متقاضیان جهت بازدید در روز و ساعت مذکور حتماً الزامی و ضروری است و به علت
محدودیت شرایط در زمان دیگر امکان بازدید مقدور نمیباشد.
و -به پاکتهای فاقد مدارک کافی و فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ی -این مزایده حتی با حضور یک شرکتکننده نیز برگزار و برنده اعالم خواهد شد.

هگمتانه ،گروه ورزش :رئیس کمیتــــه داوران هیأت فوتبال
همدان گفت :نهادهای نظارتی باید به نحوه چیدمان داوران
ورود کـ ــرده و از ایـ ــن هفتـ ــه به افــــرادی که میخواهنــــد برای
هیأترئیسهفدراسیوننامزدشوندوچیدمانداوریراانجام
میدهند،اجازهکار ندهند«.علیخسروی»در موردداوریهای
لیگ برتر فوتبال و چیدمان داوری ،گفت :من 40سال است
که در فوتبال هستم و در دنیا بیسابقه بوده که برای هشت
هفتـ ــه ،از نزدیک به  140داور اســــتفاده شــــود .در حال حاضر
قضاوتهــــای داوری که در عرض دو ســــال 2،بار در لیگ برتر
داوری کرده ،با تعداد قضاوتهــــای داور بینالمللی فوتبال
برابریمیکند.انگار کهاینتقسیمبندی،سهمیهبندیبنزین
اســــت .این یک امتیاز ویژه نابرابر اســــت که کمیته داوران و
دپارتمان داوری به برخــــی میدهد و به نظرم نهادهای نظارتی

شــــمس اظهار کرد :تجلیل از خانواده شهدا و قدردانی
از پیشکسـ ــوتان فوتبال نهاوند در حاشیه این برنامه
انجام میشود.
وی ادامـ ــه داد :در تیـ ــم یـ ــاران رسـ ــانه عـ ــاوه بـ ــر
محمدحسـ ــین میثاقـ ــی ،سـ ــیانکی و پوریا خسـ ــروی
تعداد دیگری از مجریان و خبرنگاران ورزشــــی مطرح
کشور به مربیگری محسـ ــن بیاتی نیا حضور خواهند
داشت.
شمس گفت :این مسـ ــابقه با همکاری هیأت فوتبال
شهرسـ ــتان ،مجموعـ ــه ورزشـ ــی علیمرادیـ ــان و تیـ ــم
پاسارگاد نوین انجام خواهد شد.

شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان به شماره ثبت  595بر اساس مجوز مجامع عمومی  83/11/27و  91/08/20در نظر دارد ملک خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

م .الف 1375

جهانی ،آسیایی و بین المللی یکی از قطبهای اصلی ورزش دو و میدانی کشور است و به طور قطع با
ارتقا سطح دانش مربیان میتوانیم این روند روبه رشد را به خوبی ادامه بدهیم.
وی کشـ ــف اســــتعدادها را از اولویتهای رشــــته دو و میدانی همدان برشـ ــمرد و گفت :سال
گذشـ ــته و قبل از شیوع کرونا بیش از ســــه هزار دونده در جریان طرح استعدادیابی در همدان
شناسایی شدند.
بنوان همکاری هیأت دو و میدانی با نهادهایی نظیر آموزش و پرورش و ســــپاه را مثبت دانســــت و
افزود :برنامههای مشترک با این دو نهاد در رشد و بالندگی ورزش دو و میدانی بسیار مؤثر بوده است.

چهارشـــنبه  10دی 1399

محله ما

خیابان آیتاهلل طالقانی

شـــماره 4700

7

ایستگاه سنگ شـــیر از مناطق پررفت و آمد پای مصال
هگمتانه ،گروه محلـ ــه ما  -راضیه مهـ ــری :تپه مصلی یکی
از تپههای طبیعی باسـ ــتانی واقع در شـ ــرق شـ ــهر همدان
است که فاصله چندانی با میدان مرکزی شهر یعنی میدان
امام(ره) ندارد .ابعاد این تپه  600در  400متر بوده و با توجه به
نامگذاری آن چنین برمیآید که این مکان ،محلی برای انجام
فرایض مذهبی است.
در پـ ــای ایـ ــن تپه برخـ ــی از محالت شـ ــهر همدان شـ ــکل
گرفتهانـ ــد و در واقع منطقه پای مصال ،نامی عـ ــام برای اکثر
محل ههـ ــای دامن ههـ ــای جنوبی ،شـ ــمالی ،شـ ــرقی و غربی
این تپه اسـ ــت که در حال حاضر مناطق بین بلوار شـ ــهید
تسـ ــازیان ،میدان فردوسی ،بخشـ ــی از خیابان تختی،
چی 
بلوار شـ ــهید مفتـ ــح و خیابان شـ ــهید جهانیان را شـ ــامل
میشوند.

بوسـ ــتان و گردشـ ــگاهی تبدیل شـ ــده و در اطراف آن نیز
محالتی شکل گرفتهاند.
در حـ ــال حاضر خیابانـ ــی تحت عنـ ــوان خیابـ ــان  12متری
گشـ ــیر به عنوان مسـ ــیر ارتباطی میدان فردوسـ ــی و
سن 
میدان سنگشیر شناخته میشود که به صورت یکطرفه،
خودروها را از میدان سنگشیر به سوی میدان فردوسی و
نیز تپه مصلی هدایت میکند.
خیابان تختـ ــی نیز یکی از انشـ ــعابات میدان فردوسـ ــی یا
همان ایستگاه سنگشیر در زمانهای گذشته است که
بخشـ ــی از دامنه جنوبی تپه مصلی را شامل میشود .این
خیابان که در ابتدا به دلیل کشـ ــیده شـ ــدن به سمت تپه
شیرسنگی به نام خیابان سنگشیر شهرت یافته بود پس
از پیروزی انقالب به خیابان تختی تغییر نام داده است.

 ایستگاه سنگشیر نقطه اتصال تپه مصلی و تپه
شیرسنگی
میـ ــدان یـ ــا فلکه فردوسـ ــی که در سـ ــالهای گذشـ ــته به
ایستگاه سنگشیر معروف بوده است یکی از مناطق پای
دامنه جنوبی تپه مصلی اسـ ــت که در قدیماالیام مسیری
بوده است برای ارتباط بین تپه مصلی و تپه شیرسنگی.
تپه سنگشیر به فاصله یک کیلومتری تپه مصال قرار گرفته
که با گسـ ــترش شـ ــهر این تپه به میدان و

 درویشآباد از محلههای دامنه شرقی تپه مصلی
آنچنان که اشاره شـ ــد برخی از محلههای همدان پای تپه
مصلی شـ ــکل گرفتند که یکی از آنها نیز محله درویشآباد
بود .این محله پای دامنه شـ ــرقی تپه مصلی قرار گرفته بود
که در حال حاضر در ضلع شرقی بلوار شهید چیتسازیان
واقع شده است.
درویشآباد ،محلهای حاشیهای در شرق تپه مصال و پایین
راه شوسه است که از دامنه تپه میگذشت .راه شوسه یا به
ً
گویش همدانی رای شوسـ ــه ،جادهای بوده است که ظاهرا
در فاصله دو جنگ جهانی گرداگرد شـ ــهر همدان کشیده
شـ ــده که از جاده تهران (سهراه کرمانشـ ــاه) آغاز میشده و
با دور زدن دامنه شـ ــرقی تپه مصال به ایستگاه سنگشیر
میرسیده و از آنجا تا ایستگاه بوعلی و ایستگاه عباسآباد
و نیز تا مسـ ــافتی از خیابان کرمانشاه
امتـ ــداد مییافته و از طریق

چارچمن به جاده کرمانشاه وصل میشده است.
مـ ــردم همدان بخشهای مختلف این جـ ــاده را با عناوین
چاپارخانه ،پشت مصال ،پذیرایی ،میرزاده عشقی و خیابان
کرمانشاه میشناختند که تا اواخر دهه  1330مرزهای شهر
را مشخص میکرد.
اختالف سـ ــطح محله درویشآباد با راه شوسـ ــه چنان بود
که تک و تـ ــوک خانههای دوطبقه آن نیز بـ ــه لحاظ ارتفاعی
میتوانسـ ــتند با راه شوسـ ــه همسطح شـ ــوند .امروزه این
محل گسترش یافته اسـ ــت و با وجود خانههای بازسازی
شده و نیز کشیده شـ ــدن بلوار شهید چیتسازیان دیگر
هیچ شباهتی به گذشته خود ندارد.
 اتصال ایسـ ــتگاه بوعلـ ــی به پای مصـ ــا از خیابان
پذیرایی
از دیگر انشعابات میدان فردوسی ،خیابان آیتا ...طالقانی
است که در سالهای گذشته به خیابان پذیرایی معروف
بوده اسـ ــت .این خیابان در گذشته از ایستگاه سنگشیر
(میدان فردوسی کنونی) تا ایستگاه بوعلی (میدان جهاد
فعلی) امتداد داشته است.
در واقع خیابان پذیرایی در امتداد همان راه شوسهای بوده
که از جاده تهران تا خیابان کرمانشـ ــاه دور شـ ــهر کشیده
شده بود .در وجه تسمیه آن میگویند که قبل
از احداث هتل بوعلی و سـ ــاختمان
فعلـ ــی دادگسـ ــتری در
همـ ــان محل بنایی

سـ ــاخته بودند که محل پذیرایی از رجال دولتی بوده که به
همدان سفر میکردند.
خیابان صدف هم یکی دیگر از انشعابات میدان فردوسی
ً
اسـ ــت .در ابتدا نخسـ ــتین حمام کامال بهداشتی در اوایل
گشـ ــیر ساخته شد و
دهه  1340باالدسـ ــت ایستگاه سن 
بعدها ایـ ــن حمام در ابتدای یک خیابـ ــان قرار گرفت که به
خیابان صدف شهرت یافت .البته این خیابان به تدریج و
با سخت و سـ ــازهای اخیر تا تپه حاج عنایت امتداد یافت.
ً
ظاهرا حمام صدف امروزه به مرکز تجاری مبدل شده است.
تپه حـ ــاج عنایت نیز در حال حاضر یکی از پارکهای شـ ــهر
همدان اسـ ــت که در حاشـ ــیه شـ ــرقی شـ ــهر واقع شده و
رصدخانه ابن صالح همدانی در آن وجود دارد.
پیـ ــش از احداث سـ ــاختمان مخابرات در ابتـ ــدای خیابان
سنگشیر قسمت پشتی خیابان صدف در کنار رودخانه
به آبریزگاه عمومی در هوای آزاد تبدیل شده بود که امروزه
روی آن پوشیده شده و اثری از آن محل باقی نمانده است.
با توجه به آنچه گفته شـ ــد در واقع ایسـ ــتگاه سنگشـ ــیر
در پـ ــای جنوبی دامنـ ــه مصال یکـ ــی از مسـ ــیرهای اصلی
رفـ ــت و آمـ ــد مردم شـ ــهر همـ ــدان بوده کـ ــه ارتبـ ــاط تپه
شیرسـ ــنگی با تپه مصال را برقرار م یکـ ــرده و به تدریج
محلههایی را حول خود شکل داده و پس از
خیابانکشیها و گسترش شهر به
قسـ ــمتهای مختلفی از شهر

آبروی محله

یکی از اهالی پای مصال در گفتگو با هگمتانه:

از آسیاب دودی پای مصال تا قهوهخانه مشت ابرایم
هگمتانه ،گروه محله ما  :در محلههای قدیمی شهر همدان
باغچههای زیـ ــادی به صورت عمومـ ــی و خصوصی تعریف
ً
شده بودند و تقریبا همه محلهها فضای سبز مخصوص به
خود را داشتند و این در حالی بود که دورتادور شهر همدان
را نیز باغات و زمینهای کشاورزی سرسبز فرا گرفته بودند.
امـ ــروزه نیز به علت آلودگی ناشـ ــی از مصنوعات بشـ ــری و
افزایش جمعیت بحث سـ ــرانه فضای سـ ــبز در شهرها به
دغدغهای همهگیر تبدیل شـ ــده اسـ ــت بنابراین ساخت
پارکها ،بوسـ ــتانها و فضاهای سـ ــبز شـ ــهری از اهمیت
ویژهای برخوردار گشـ ــته و هر محله نیاز بـ ــه احداث پارک و
ً
بوستان را کامال احساس میکند.
یکـ ــی از پارکهای قدیمی شـ ــهر همـ ــدان که بنـ ــا به گفته
شـ ــهروندان همدانی در اواخر دهه  30و اوایـ ــل دهه  40در
محدوده ایستگاه سنگشیر و در دامنه جنوبی تپه مصال
سـ ــاخته شـ ــد پارک کودک و یا پارک فردوسـ ــی است که در
حال حاضر فضای مناسـ ــبی برای استراحت عابرین و بازی
کودکان فراهم آورده است.
امـ ــا جالب اسـ ــت بدانیـ ــد پیـ ــش از آن که در ایـ ــن مکان
بوستانی ساخته شود در س ـــالهای بسیار دور آسیابی در
اینجا وجود داشته که به آن آسیاب دودی میگفتند.

 آسـ ــیاب گندم مزار ع پای مصال در محل فعلی پارک
کودک
آقای داوود خانزاده صاحب مغازه مسکن گلشن درست
در مقابل پارک کودک در ابتدای خیابان آیتاهلل طالقانی و
میدان فردوسـ ــی اسـ ــت که به گفته خودش سالهاست
در این محل زندگی و کار کرده اسـ ــت .او که  70سـ ــال سن
دارد و رد دهه  1330مالک بخشی از زمین پارک کودک بوده
است به خبرنگار هگمتانه گفت :سالها قبل از اینکه این
محل به این شکل درآید آسیابی در اینجا قرار داشت که به
آسیاب دودی معروف بود.
وی با بیان اینکه در آن سالها پیش از آنکه خیابانی در این
منطقه کشیده شود اینجا گندمزار و باغچه بود ،افزود :این
آسیاب هم محلی برای آسیاب کردن آن گندمها بود و چون
با نفت کار میکرد دود زیادی از آن به هوا بلند م یشـ ــد و به

راه یافته است.

شهیدان تقوی طلب
شهید جالل تقوی طلب
شهید جالل تقوی طلب سیزدهم خرداد سال 1349
در همـ ــدان به دنیـ ــا آمد .تـ ــا ابتدای مقطع متوسـ ــطه
در رشـ ــته علوم انسـ ــانی ادامه تحصیل داد .از سـ ــوی
بسـ ــیج در جبهه حضور یافت و در  23مرداد 1363در
منطقه عملیاتی جزیره مجنون به شـ ــهادت رسید.
شهید امیر تقوی طلب
شـ ــهید امیر تقوی طلب شـ ــانزدهم آذر سـ ــال  1347در
همدان به دنیا آمد .تا سال دوم متوسطه در رشته علوم
تجربی ادامه تحصیل داد .به عنوان بسیجی در جبههها
شرکت کرد و در دوم اسـ ــفند ماه سال 1364در منطقه
عملیاتی فاو به شهادت رسید.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد!

همین خاطر به آن آسیاب دودی میگفتند.
خانزاده به وجـ ــود تکخانههایی در پای تپـ ــه مصال در آن
زمان اشـ ــاره کرد و گفت :اکثر افرادی که اینجا خانه داشتند
کارگر و کشاورز بودند که قشر بسیار زحمتکشی بودند.
وی ادامه داد :پس از مدتی در محل آسیاب دودی و اطراف
آن چند خانه کار سـ ــنگبری کرد و بسـ ــیاری از اهالی در آن
کارخانه مشغول به کار شدند.
داوود خانزاده با اشـ ــاره به وجود یک خیریـ ــه و نوانخانه در
جوار سنگبری افزود :حدود سالهای  1339بود که مرحوم
مکارچی خانههای این محوطه را خریداری کرد و آنها را همراه
با کارخانه سنگبری خودش به یک بوستان تبدیل نمود
و چند سـ ــال بعد در سـ ــال  1346نیز به جای آن خیریه یک
کتابخانه بنا شد که به نام کتابخانه آزادی شناخته میشود.

 قهوهخانه مشت ابرایم یا آقای حقنظری
وی از وجـ ــود قهوهخان ـ ـهای به نام قهوهخانـ ــه آقای نظری و
معروف به قهوهخانه مشـ ــت ابرایم در محل فعلی میدان
فردوسی سـ ــخن گفت و افزود :در زمانهای گذشته وجود
باغچهها و زمینهای سرسبز در اطراف شهر همدان باعث
م یشـ ــد محلهای تفریحی به نـ ــام قهوهخانهها در چنین
فضاهایی شـ ــکل بگیرند که یکـ ــی از آنها هـ ــم قهوهخانه

ً
مشـ ــت ابرایم بود که حدودا دور فلکه فردوسـ ــی امروز قرار
داشت.
خـ ــانزاده ادامه داد :در حال حاضر به جـ ــای این قهوهخانه
مغازههای خیابان تختی سـ ــاخته شـ ــدهاند و دیگـ ــر اثری از
نانوایی و گاوداری که در کنار این قهوهخانه وجود داشـ ــت
هم نیست.
وی به وجود دباغخانهای در باالدسـ ــت خیابان سنگشیر
نیز اشـ ــاره کرد و گفت :االن دیگـ ــر زمین دباغخانه تفکیک
شده و به منطقه مسکونی و اداری تبدیل شده است.
این پیرمرد همدانی بـ ــا بیان اینکه کشـ ــیدن خیابانهای
محوطه پای مصال توسـ ــط شـ ــهرداری به نام باالخانلو انجام
شـ ــد ،اضافه کـ ــرد :در آن زمان این محله تغییر شـ ــکل داد
و پـ ــس از آن هم مرحـ ــوم بهنامجو بلوارهـ ــای این منطقه را
ساخت و مسـ ــیرهای آسـ ــفالت از تپه مصال به سمت تپه
حاج عنایت و باغ بهشت و سایر نقاط شهر ساخته شدند.
داوود خـ ــانزاده در ادامه بـ ــه وجود محلـ ــه درویشآباد در
تسـ ــازیان اشـ ــاره کـ ــرد و گفت :در
پاییندسـ ــت بلوار چی 
گذشته برخی از دراویش در این محل سکونت داشتند به
همین دلیل به آن درویشآباد میگفتند.
وی اضافه کـ ــرد :از پاییندسـ ــت درویشآباد مسـ ــیری به
سـ ــمت پمپ بنزین و چاپارخانه وجود دارد که در گذشـ ــته
به یک قسـ ــمت آن الآتیش میگفتند چون در تابستان
آفتاب زیادی داشت و بسیار گرم میشد.
خانزاده همچنین به وجود مسـ ــجدی در خیابان  12متری
گشـ ــیر اشـ ــاره کرد که کلنگ آن را در سالهای 1338
سن 
یـ ــا  1339مرحوم آقای آخوند مالعلـ ــی همدانی به زمین زده
است.
گشـ ــیر و درسـ ــت
وی اضافـ ــه کرد :در ابتدای  12متری سن 
دور میدان فردوسـ ــی نیز خان ـ ـهای قدیمی وجـ ــود دارد که
سالهاسـ ــت خالی مانده و در حال تخریب اسـ ــت و جلوه
نامناسـ ــبی به میدان فردوسی داده اسـ ــت که بهتر است
هرچه زودتر به آن رسیدگی شود.
خان زاده با اشاره به وجود زورخانهای در پشت پارک کودک
نیز عنوان کرد :وجود ورزشـ ــگاه فردوسی و محوطه ورزشی
در این پارک نیز نکته مثبتی اسـ ــت که بسیاری از جوانان و
نوجوانان شهر را به این منطقه میکشاند.

کتابخانه آزادی از قدیمیترین کتابخانههای همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محلـ ــه مـ ــا :یکـ ــی از قدیمیتر یـ ــن
کتابخانههـ ــای عمومـ ــی همـ ــدان «کتابخانـ ــه آزادی»
اسـ ــت کـ ــه در خیابـ ــان آی ـ ـتاهلل طالقانـ ــی و در کنـ ــار
پـ ــارک کودک در نزدیکـ ــی میدان فردوسـ ــی قرار دارد.
تاسـ ــیس آن توسـ ــط اداره فرهنـ ــگ و هنـ ــر به سـ ــال
 1346برمی گـ ــردد .در آن روزگار در همـ ــدان کتابخانه
عمومی خاصی وجود نداشـ ــت و تنها در چند مدرسه
و مسـ ــجد کتابخانههایی برای اسـ ــتفاده عموم وجود
داشـ ــت .با آغاز به کار این کتابخانـ ــه در کنار کتابخانه
«مسـ ــجد میـ ــرزا تقی» و مدرسـ ــه «رضا شـ ــاه» فرهنگ
کتابخوانـ ــی در همدان رو به گسـ ــترش نهاد(.همدان
پرس)
نیره سـ ــاغرچی ،مسـ ــؤول کتابخانه عمومـ ــی آزادی که

از سـ ــال  1391در ایـ ــن مکان مشــــغول به کار اســــت،
در گفتگـ ــو بـ ــا خبرنـ ــگار هگمتانه ،به اســــتقبال خوب
شهروندان همدانی و همچنین ســــاکنین این منطقه
از کتابخانه آزادی اشـ ــاره کرد و گفت :ایــــن کتابخانه با
توجه به پیشـ ــینه تاریخی که دارد و نیز به ســــبب غنای
منابع آن از گذشــــته تا امروز همواره مــــورد توجه بوده
است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه تعـ ــداد  2500عضــــو فعــــال از
امکانـ ــات کتابخانـ ــه آزادی اســــتفاده میکننــــد افزود:
دسترسـ ــی آسـ ــان به این کتابخانه به لحــــاظ قرار گیری
آن در نزدیکی میدان فردوســــی ،ســــبب شــــده است
پژوهشـ ــگران ،دانشـ ــجویان و دانشآمــــوزان بیش از
دیگـ ــر کتابخانههـ ــای عموم ـــی از آن اســــتقبال کنند.

ســــاغرچی که بیش از  30ســــال از عضویتــــش در این
کتابخانه میگذرد ادامه داد :تا همین چند سال پیش
در خانهای پشــــت همین کتابخانه سکونت داشتم و
بنظرم این محله و منطقه از شــــهر برای ایجاد فضاهای
فرهنگی بسیار مناسب است.
وی اضافه کرد :متأســــفانه فضای داخلی کتابخانه آزادی
چندان وســــیع نیست و درحال حاضر فضای انجام امور
فرهنگــــی نداریــــم و بخش کودکان هم بســــیار کوچک
است که باید بزرگتر شود.
ســــاغرچی با بیان اینکه کتابخانه آزادی بالــــغ بر  25هزار
جلد کتاب دارد افــــزود :در بخش کــــودکان نیز بیش از
 2400عنــــوان کتاب و در بخش نشــــریات نیز  60عنوان
مجله و  4عنوان روزنامه روزآمد وجود دارد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،ورز ش ــی صبح ا س ــتان همدان
چهارش ــنبه  10د یماه 1399
 15جماد یاالول  30 1442د س ــامبر ۲۰۲۰
شماره 4700

یادداشت

«امامت» و «والیت»
عمود خیمه نظام اسالمی

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،ورز شـ ــی صبح ا سـ ــتان همدان
صاحب امتیاز  :شـ ــهرداری همدان
سرپرسـ ــت :مصطفی شـ ــیرمحمدی 09187060200
سردبیر  :سـ ــیدحامد تروهید
زیر نظر شـ ــورای نویسندگان
وبگاهwww.hegmataneh-news.ir :
تلفن سازمان شهرستانها:
پیا مرسان ایتا@hegmataneh_news_ir :
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نشـ ــانی :همدان ،میدان آرامـ ــگاه بوعلیسـ ــینا ،محوطه تاالر فجر
انتشـ ــار مطا لـ ــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر ا سـ ــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیسـ ــت.

تلفکس تحریریه:
تلفن دفتر روزنامه:
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پانوشت:
 - 1اصغر مددی ،شــــب ظلمانی شاهنشــــاهی ،برگرفتــــه از بیانات
ّ
رهبر معظم انقالب اسالمی در باره حکومتهای پادشاهی ایران،
تهران ،انتشارات انقالب اسالمی.1395 ،
 - 2بخشــــی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه
تهران 26،فروردین .1379
 - 3صحیفه امام ،جلد دوم ،صص  370و .371

بر دانشمند است که هر گاه آموزش میدهد،
درشتی و خشونت نکند و هر گاه کسی بخواهد به
او علم آموزد ،ننگش نیاید.

دســــتی بزنــــد بــــه شــــادمانی دل مــــا
دل گفــــت کــــدام صبــــر مــــا را و چــــه کام
ور غــــم سختســــت شــــادکامی ز کجــــا

تنبیه الخواطر85/1 :

انوری

وصیت شهید حبیباله شریفی

عکس روز
جشن تکلیف دختران در روستای حسین آبادعاشوری از توابع شهرستان بهار بارعایت شیوهنامههای بهداشتی

در راه خدا قدم بردارید تا سعادتمند شوید

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کجـ ــای این خـ ــاک بودی ،ز یـ ــر کدام
آسـ ــمان ،آن لحظـ ــه کـ ــه ایـ ــن کلمـ ــات از قلـ ــب پرشـ ــورت جاری
میشـ ــد؟ تو مینوشـ ــتی و امروز مائیم که کلمات تـ ــو را فریادیم،
چشـ ــم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
با سـ ــام و درود به رهبر کبیر انقالب اسـ ــامی ایران و با درود به
شهیدان راه حق و آزادی.

بـ ــا نام خدا وصیتنا مـ ــه خود را آغاز میکنم :من بعد از شـ ــهادتم
از شـ ــما میخواهم که همیشـ ــه سـ ــعی کنید که در راه خدا قدم
بردار یـ ــد زیرا که در راه خدا قدم بردا شـ ــتن خیلی خوب ا سـ ــت و
سـ ــعادت انسـ ــان را به دنبال دارد؛ از مـ ــادرم میخواهم که اگر
شـ ــهید شـ ــوم ش ـ ـبهای جمعه دعای کمیل شـ ــرکت کند و در
آنجـ ــا تمام شـ ــهیدان و رزمنـ ــدگان را د عـ ــا کند و بـ ــرای من هم
طلب عفو کند.
مـ ــادر جان ش ـ ـبهای جمعه به کنار قبـ ــرم بیا و برایـ ــم دعا کن و
میخواهـ ــم که در شـ ــب اول قبرم برایـ ــم نماز وحشـ ــت بخوانید
خالصـ ــه که یادتان نـ ــرود .در ادامـ ــه میگویم که از تنهـ ــا فرزندم،
دخترم بسـ ــیار خوب مواظبت کنیـ ــد .نکند که خـ ــدای ناکرده او
را تنهـ ــا بگذارید و به او توجهی نکنید .برای او فلسـ ــفه شـ ــهادت
را بازگـ ــو کنید و بگوئید کـ ــه پدرش در چه راهی قدم گذاشــــت و
شهید شد.
از شـ ــما میخواهم که امام را تنها نگذارید و همیشـ ــه دعا به جان
امام را فراموش نکنید.
وصیتنامه شهید حبیباله شریفی

سی نما
«غریزه» پروانه ساخت گرفت

خبرنامه

تصویربرداری «بیآبان» آغاز شد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :در حالـ ــی کـ ــه سـ ــیاوش اسـ ــعدی
پیشتولیــــد «غریزه» را آغاز کرده ،مهــــرداد کوروشنیا «بیآبان» را
مقابل دوربین برده است.
«غر یـ ــزه» عنوان جدیدترین فیلم سـ ــینمایی سـ ــیاوش اسـ ــعدی
است که در سکوت خبری مدتی اســــت پیشتولید آن اغاز شده
اسـ ــت .فیلمنامه این فیلم به قلم مشـ ــترک اسعدی و نیما نادری
به نگارش در آمده اســــت و داستان در دهه  40خورشیدی روایت
میشود.
اسـ ــعدی سـ ــال گذشـ ــته فیلم «درخونگاه» را در اکران داشـ ــت و
در بیسـ ــتمین جشـ ــن حافـ ــظ ،جایزه ویـ ــژه هیـ ــأت داوران را برای
کارگردانـ ــی ایـ ــن فیلـ ــم دریافت کـ ــرد .او قرار بـ ــود امسـ ــال فیلم
سـ ــینمایی ُ
«مسـ ــتوفی“ را جلوی دوربین ببرد که به تابستان 1400
موکول شد.
سـ ــیاوش اسـ ــعدی عالوه بر کارگردانـ ــی ،تهیهکنندگـ ــی این فیلم
را بر عهــــده دارد و روزبه معینــــی به عنوان مجری طرح اســــعدی را
َ
همراهـ ــی میکند تـ ــا اولین محصول (خانه فیلم اوسـ ــتا) سـ ــاخته
شــــود .طراح گرافیک پروژه غریزه ،سیروس سلیمی است.
 تصویربرداری «بیآبان» آغاز شد
تصویربـ ــرداری فیلـ ــم سـ ــینمایی «بـ ــی آبـ ــان» بـ ــا رعایـ ــت
دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی آغـ ــاز شـ ــد .کارگردانی ایـ ــن فیلم

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

تمدید مهلت چهارمین جایزه پژوهش
سال سینما

سـ ــینمایی برعهـ ــده مهرداد کورشنیا اسـ ــت که پیـ ــش از این در
عرصه تئاتر فعالیت داشته.
نویسـ ــندگان فیلمنامه «بی آبان» علی اصغـ ــری و مهرداد کورش
نیـ ــا هسـ ــتند کـ ــه پیـ ــش از ایـ ــن نیـ ــز ،سـ ــریالهای «ممنوعه» و
«کرگدن» را با همکاری هم نوشتهاند.
همچنیـ ــن علیمحمد قاسـ ــمی به عن ـــوان تهیهکننده و بهتاش
صناعیهـ ــا ،بـ ــه عنوان مشـ ــاور کار گـ ــردان در این فیلـ ــم حضور
دارند.

هگمتانه ،گروه فرهنگی :مهلت ارسـ ــال موضوع و چکیده آثار پژوهشی
به چهارمین دوره جایزه پژوهش سـ ــال سـ ــینمای ایران ،تـ ــا  15دی ماه
تمدید شد.
بر اساس فراخوان منتشـ ــر شـ ــده چهارمین دوره جایزه پژوهش سال
سـ ــینمایی ،پژوهشگران و اهالی سـ ــینما تا اول دیماه فرصت داشتند
موضـ ــوع و چکیده آثارشـ ــان را در وبگاه جایزه ،ثبت کننـ ــد اما با توجه به
استقبال عالقمندان برای شرکت در این رویداد ،این مدت تا  15دی ماه
 1399تمدید شد.
پژوهشـ ــگران و عالقه مندان به حوزه سـ ــینما ،پس از ارسـ ــال موضوع و
چکیده آثار تا تاریخ  15دی ماه ،برای ارسـ ــال اصـ ـ ِـل اثر خویش ،تا تاریخ 10
اسفند سال جاری ،مهلت دارند.
ارسال موضوع و چکیده ،مختص قالبهای «مقاله»« ،پایاننامه»« ،طرح
ش بصری» و «طرح نامه(پرپوزال) پژوهشـ ــی» است
پژوهشـ ــی»« ،پژوه 
موضوع « مهمترین مســــاله
با
تحلیلی»
ـت
ـ
ـ
ش
«یاددا
و در خصوص ارائه
ِ
سـ ــینمای ایران و راه حل آن» ،نیازی به ارسال موضوع و چکیده نیست.
علمی
اختتامیه چهارمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران به دبیری ِ
بهروز محمودی بختیاری ،فروردین ماه  1400برگزار خواهد شد.

چگونه با بیش از  21هزار گناه
خدا را مالقات کنم
در قرآن کریم آمده اســــت :او کسی است که توبه را از بندگانش میپذیرد
و بدیها را میبخشد و آنچه را انجام میدهید میداند.
پیامبر اســــام(ص) فرمودهاند :توبه کننده واقعی از گناه مثل این است
که گناه نکرده است.
حکایت:
از عالم بزرگوار شــــیخ بهائی نقل میکنند مردی به نــــام توبه بود که غالبا
با محاســــبه نفس میپرداخت روزی عمر خود را محاســــبه کرد و روزهای
عمرش را شــــمارش کرد بدســــت آورد کـ ــه مجموع  21500روز میشـ ــود و
گفت اگــــر حتی من روزانه یک گناه مرتکب شــــده باشــــم بیش از  21هزار
گناه کردهام و آه درد ناکی کشید و گفتای وای من چگونه میتوانم خدا
را مالقات کنم با این تعداد گناه؟!
توبه را از جانب مغــــــــــرب دری
باز باشــــــــــد در قیامت بر وری
تا ز مغرب بــــرزند ســـــر آفتاب
باز باشد آن در از وی رو متاب

میز مطالعه

انتشار خاطرات جوان شر و شور دهه 50

«غالم حسین» تبدیل شد
«حسین غالم» به
چطور
ِ
ِ
غالم حسـ ــین باش»
هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگـ ــی« :فقط ِ
خاطـ ــرات جانبـ ــاز ،حسـ ــین رفیعـ ــی از روزهای سـ ــخت
جنـ ــگ و تغییـ ــر و تحولـ ــش توسـ ــط اعجوبـ ــه لشـ ــکر
انصارالحسین(ع) همدان(شـ ــهید علی چیت سازیان)
توسط انتشارات شـ ــهیدکاظمی منتشر شد.
خا طـ ــرات رزمنـ ــدگان دوران دفاع مقدس ُپر ا سـ ــت
از روایت انسـ ــا نهایی که حضـ ــور در عرصه جهاد و
جبهههـ ــای حق علیه با طـ ــل ،زندگی آ نها را دگرگون
کرده ا سـ ــت و در اصطـ ــاح آ نها را از ا یـ ــن رو به آن
رو کرد.
حسـ ــین رفیعـ ــی ،رزمنده همدانی هشـ ــت سـ ــال دفاع
مقـ ــدس یکی از همین افراد بود .کسـ ــی که سـ ــالهای
«حسین
سال اهالی روستای حصارخان همدان او را به
ِ
غالم» ،جوان شر و نااهل روسـ ــتا میشناختند که شب
و روزش با دعـ ــوا و کفتربازی میگذشـ ــت؛ اما حضور او
در جبهـ ــه و آشـ ــنایی وی با شـ ــهید علی چیتسـ ــازیان
«غالم حسین» کرد؛ رزمنده
ــــین غالم» را تبدیل به
«حس ِ
ِ
شـ ــجاعی که پای ثابـ ــت نیروهـ ــای اطالعـ ــات عملیات
سپاه انصارالحسین (ع) همدان شد.
برای او که تا آن روز تحقیر ،یتیمی و رنج آزارش داده بود؛
چشـ ــمان مهربان آبـ ــی علی آقا در صـ ــورت مهتابیاش
معجــــزه کرده بود .خودش در مورد این تحول میگوید:
«قبول کنی یــــا نکنی برای تو خاطره گفتم؛ نه برای دلم و
نــــه برای تاریخ .برای تو که فردا هــــزاران «یک ال قبا» مثل
مــــن آویزان توانــــد .برای تو کــــه از گذر «حســــین غالم»
عبورم دادی و
«غالم حسین»ام کردی.
ِ
یکی از برجسـ ــتهترین ویژگیهای ایـ ــن کتاب که باعث
ـام حسـ ــین بـ ــاش» تبدیل بـ ــه یکی از
شـ ــده «فقط غـ ـ ِ
متفاوتترین آثـ ــار ادبیات مقاومت شـ ــود ،صراحت و
صداقت رفیعی در بیان خاطراتش است.
سردارشهید حسین همدانی در زمان حیاتش در مورد
این کتاب گفته است:
«کتابـ ــی قابـ ــل توجـ ــه اسـ ــت چـ ــون هـ ــم راوی و هـ ــم
نویسنده آن هر دو در صحنه جنگ حضور داشته اند و
غالم حسین
آقای حمید حسام نویسـ ــنده کتاب «فقط ِ
باش» نیز به خوبی توانسـ ــته اسـ ــت ،فضای آن زمان را
بیان کند».

برشی از متن کتاب:
حـ ــاال روز دوم عملیـ ــات مردافکن خیبـ ــر در جزیرهای
متروکه و در میانه آبهای راکـ ــد جنوب غربی ایران به
آخر رسـ ــیده و در تاریکی و ظلمات شب و در گوشهای
از میـ ــدان ،تن خسـ ــته مـ ــردی آرام گرفته اسـ ــت که از
س ـ ـیویکم شـ ــهریور  1359تا آن روز  ،آرامش واقعی را
تجربـ ــه نکرده بود .آن جا ،در جنوبیتر یـ ــن نقطه جزیره
مجنون ،مردی سـ ــر بـ ــر خـ ــاک گذاشـ ــته و بیتوجه به

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان بعنــوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصههای مشــروحه ذیل
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحل برگــزاری مناقصههــا از طریق ســامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و به درخواســتها و مدارکی
که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .

دوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتــــم که بــــه پایــــان رســــد ایــــن درد و عنا

امام صادق علیه السالم:

ایستگاه آسمان

«بخش دوم»
با گذشـ ــت بیش از  40سـ ــال از پیروزی انقالب
اســــامی ،چنان که از قرائن و شواهد پیداشت،
هنـ ــوز حکومـ ــت سـ ــلطنتی در شـ ــعر آیینـ ــی
منقرض نشـ ــده و شاه با سـ ــپاهی از واژگان تاج
دار و سـ ــلطنت تبـ ــار همچنان بر والیت شـ ــعر
آیینی با تفرعـ ــن و تبختر حکومـ ــت میکند! نام
ایـ ــن وضعیت را جـ ــز «عقب ماندگی سیاسـ ــی»
چه میتوان نامید؟ اینکه شـ ــعر آیینی ما معاصر
نیسـ ــت و بی توجه به مقتضیات زمان راه خود
را میرود .حـ ــال آن که شـ ــعر آیینی بایـ ــد فرزند
زمانه خویشـ ــتن باشـ ــد و با توجه به مقتضیات
زمان ،خود را بــــه روز کند .عقبماندگی از «زمان
و مـ ــکان» داغی سـ ــنگینی اسـ ــت بر پیشـ ــانی
شـ ــعر آیینـ ــی روزگار ما که باید بـ ــرای آن چارهای
اندیشـ ــید ،در صورت بی توجهی بـ ــه این مهم،
شـ ــعر ارجمنـ ــد آیینـ ــی از سـ ــکه میافتـ ــد و در
دامچاله «سکوالریسم» سقوط میکند.
این ادعا ،ادعایــــی اغراقآمیز ،واهــــی ،و بی پایه
و اساس نیسـ ــت .ادعایی است که مصداقها
و مسـ ــتندات آن را بـ ــه راحتی میتـ ــوان از متن
و بطن بسـ ــیاری از شـ ــعرهای آیینـ ــی این روز و
روزگار کـ ــه صـ ــورت و ظاهری آیینی و سـ ــیرت و
باطنی غیر دینی دارند ،اسـ ــتخراج کرد .شـ ــعری
که بر پیشـ ــانی نوشـ ــت این یادداشـ ــت آمده و
تقدیم به امام زمان(عج) شــــده است ،نمونهای
از بسـ ــیاران است .شعری که شـ ــاعر ارجمند آن
نـ ــه در عصر و زمانه سـ ــلطان محمود غزنوی ،که
در روز و روزگار مـ ــا زندگی میکند ،ولی سـ ــلوک
ادبـ ــی و لحـ ــن و لهجهاش به شـ ــاعران سـ ــبک
خراسانی یا دوره بازگشــــت ادبی میماند .قصد
اصلی از نگارش این یادداشــــت ،کالبدشکافی
اجمالی این تناقض است.
ولی در عصر حاکمیت انقالب اسـ ــامی که هیچ
الــــزام و اجباری در این مورد وجــــود ندارد و هیچ
خطری از این ناحیه شــــاعران را تهدید نمیکند،
نفـ ــس کشـ ــیدن در هـ ــوای مسـ ــموم فرهنگ
منحـ ــط شاهنشـ ــاهی امـ ــری مذمـ ــوم و بـ ــدون
توجیه عقالنی است.
رهبر معظم انقالب نیز در کتاب «شـ ــب ظلمانی
شاهنشـ ــاهی» ( )1کـ ــه دربردارنـ ــده مجموعهای
از بیانـ ــات ایشـ ــان در بـ ــاره حکومتهـ ــای
پادشـ ــاهی در ایـ ــران اسـ ــت و در سـ ــال 1395
توسط انتشارات انقالب اسـ ــامی منتشر شده
اسـ ــت ،با تأکید بر این دقیقه که نظام اسـ ــامی
بر پایه «امامت» و «والیت» اســــتوار اســــت و در
قرآن نیز برای پیشـ ــوایانی که مردم را به سـ ــوی
خــــدا هدایت میکردند ،واژه «امــــام» به کار رفته
اسـ ــت ،با اشـ ــاره به تقابل ماهـ ــوی «امامت» و
«ســــلطنت» و ضدیت ذاتی ایــــن دو واژه با هم
میفرماید:
«امامـ ــت ،یعنـ ــی پیشـ ــوایی روحـ ــی و معنوی و
پیوند عاطفـ ــی و اعتقادی مردم؛ ّاما سـ ــلطنت،
یعنی حکومـ ــت با زور و قـ ــدرت و فریب؛ بدون
هیچ گونه علق ـ ـهی معنوی و عاطفـ ــی و ایمانی.
ایـ ــن دو ،درسـ ــت نقط ـ ـهی مقابل هم اسـ ــت.
امامــــت ،حرکتی در میان ّامت ،بــــرای ّامت و در
جهت خیر اسـ ــت .سـ ــلطنت ،یعنی یک سلطه
مقتدرانـ ــه علیـ ــه مصالح مـ ــردم و بـ ــرای طبقات
خـ ـ ّـاص؛ برای ثروتاندوزی و برای شـ ــهوت رانی
گروه حاکم)2( ».
معمـ ــار کبیـ ــر انقـ ــاب اسـ ــامی ،حضـ ــرت امام
خمینـ ــی(ره) نیـ ــز از «شاهنشـ ــاه» و نظـ ــام
ً
شاهنشاهی و سلطنتی و سـ ــاطین که معموال
بـ ــه اسـ ــتبداد حکومـ ــت میکردهانـ ــد ،بـ ــا نقل
قول از «طبـ ــری» از پیامبر در بـ ــارۀ تعبیر «ملک
الملـ ــوک» ،به عنوان منفورتر یـ ــن کلمات ،اظهار
تنفر میکند)3( .
با عنایت بـ ــه دقیقهای که مقام معظم رهبری به
راستی و درســــتی به آن اشاره کردهاند ،شایسته
اســــت بعد از این به منظور رعایت ادب کالم و
حفظ شـ ــأن بزرگان دینی ،از خطـ ــاب این ذوات
مقدس با عناوین شـ ــبهه برانگیزی چون «شاه
و پادشاه و شاهنشـ ــاه» بپرهیزیم؛ زیرا مخاطب
قرار دادن خاندان رســــالت(علیهم الســــام) با
عناوین مورد اشـ ــاره ،بـ ــه این معناسـ ــت که ما
همچنـ ــان برای «شـ ــاه» کـ ــه یک مقـ ــام اعتباری
و دنیایی اسـ ــت شـ ــأنی بسـ ــیار باالتـ ــر و واالتر
از «امـ ــام» کـ ــه یک مقـ ــام الهی و معنوی اسـ ــت
قائل شـ ــدهایم کـ ــه چنیـ ــن امری  -بـ ــه صورت
خواسـ ــته یـ ــا ناخواسـ ــته  -نوعی وهن و اسـ ــائه
ادب به سـ ــاحت ملکوتی آن اسـ ــوههای حسنه
محسوب میشود.
چنـ ــان که امروز نیـ ــز هر یک از مسـ ــؤوالن نظام
مقـ ــدس جمهوری اسـ ــامی را با عنوان «شـ ــاه»
مـ ــورد خطـ ــاب قـ ــرار دهیم ،بـ ــدون تردیـ ــد فرد
مذکور این خطاب را توهین به شـ ــخصیت خود
تلقی کـ ــرده و با اعـ ــام برائت از ایـ ــن عنوان ،به
گوینده اعتراض میکند.
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۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
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۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶
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مهلت دریافت اسناد از

مهلت بارگذاري اسناد

راهبري خدمات پشتیباني
اداري  ،عمومي  /راهبري
932.066.548 18.641.330.951
ماشینهاي اداري ستاد
منطقه و نواحي فاقد انبار

از  99/10/07لغايت
99/10/13

تا ساعت 14
روز شنبه مورخ
99/10/27

ساعت  10صبح روز چهارشنبه ساعت  10صبح
روز دوشنبه
 99/10/24در سالن
جلسات ستاد منطقه همدان 99/10/29

312.328.961

از  99/10/07لغايت
99/10/13

تا ساعت 14
روز شنبه مورخ
99/10/27

ساعت  10صبح روز چهارشنبه ساعت  10صبح
روز دوشنبه
 99/10/24در سالن
جلسات ستاد منطقه همدان 99/10/29

موضوع مناقصه

اداره امور مرکز
سوختگیري هواپیماي
همدان

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

6.246.579.226

مبلغ تضمین فرآیند
ارجاع کار (ریال)

سامانه ستاد

در سامانه ستاد

تاریخ ومحل جلسه توجیهي

تاریخ بازگشائي
پاکتها

نوع تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار  :بصورت يک يا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزيران
(توضیح اينکه ضمانت نامه پســت بانک قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حســاب شماره  9200030173بانک ملت شــعبه جهان نما و با شناسه
واريز  30126به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشــد ( .اعتبار ضمانــت نامه هاي صادره به مدت  3مــاه و تا تاريخ  )1400/01/27توضیــح اينکه تهیه و تحويل
فیزيکي پاکت حاوي تضمین تا قبل از جلســه بازگشــائي پاکت ها به دبیرخانه کمیســیون مناقصات به آدرس همدان  ،آرامگاه بوعلي ســینا  ،جنب شــرکت مخابرات
استان  ،شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است .

هیاهـ ــوی صحنه نبـ ــرد رخت بـ ــه عالم دیگر کشـ ــیده
بود که تا سـ ــاعتی پیش ،گردانی ،گـ ــوش به فرمانش،
بیتـ ــرس و واهمـ ــه ،همچـ ــون شـ ــیر غران بر دشـ ــمن
میتاختنـ ــد و بـ ــه پیـ ــش میرفتنـ ــد .آن جا ،آن شـ ــب،
نیزارهـ ــای هور  ،میزبان پیکر شـ ــیرمرد شـ ــجاعی بودند
کـ ــه در ش ـ ـبهای سـ ــخت و بیکسـ ــی عملیاتهـ ــای
محـ ــرم ،والفجر مقدماتی ،والفجـ ــر  4و خیبر  ،نقطه امید
و مایـ ــه دلگرمـ ــی مهـ ــدی زینالدیـ ــن ،فرمانـ ــده دالور
لشکر بود.
سـ ــاعدی بارها تا مرز شـ ــهادت به پیش رفته بود ،بارها
در دل نیروهــــای دشــــمن گرفتار و بیم اســــارت ،او را به
شـ ــکلی جدی و سـ ــخت تهدید کـ ــرده بود ،اما دسـ ــت
تقدیر او را کشـ ــان کشـ ــان تا جزیره مجنون رسـ ــانده و
از آن جا آسـ ــمانیاش کرده بود .سـ ــاعدی ،گرهگشـ ــای
چند عملیـ ــات ،حاال و پـ ــس از آخرین گرهگشـ ــاییاش
در مجنون ،تمام بار سـ ــنگینی را که در طول سـ ــه سال
و انـ ــدی از شـ ــروع جنـ ــگ ،صادقانه بر دوش کشـ ــیده
بـ ــود ،در هور و در نقطه اتصال مجنون و پل شـ ــیطاط با
آرامش تمام بر زمین نهاده بود.
ـام حسـ ــین بـ ــاش» خاطـ ــرات جانباز،
کتـ ــاب «فقط غـ ـ ِ
حسـ ــین رفیعـ ــی از روزهـ ــای سـ ــخت جنـ ــگ و تغییر و
تحولش توسـ ــط اعجوبـ ــه لشـ ــکر انصارالحسـ ــین(ع)
همـ ــدان (شـ ــهید علـ ــی چیتسـ ــازیان) به قلـ ــم حمید
حسـ ــام (نویسـ ــنده کتاب هفتاد ودومیـ ــن غواص) در
قطـ ــع رقعـ ــی و 243صفحه توسـ ــط انتشـ ــارات شــــهید
کاظمی روانه بازار شد.

مدت قرارداد :يک سال شمسی از تاريخ  1399/11/01لغايت  1400/10/30میباشد .
مدارک و مستندات مورد نیاز:
بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مورد نظر (ردیف :1خدمــات عمومی  /باغبانی  ،ردیف :2خدمات عمومی
 /باغبانی  /تعمیر و نگهداری  /امور تأسیسات)
بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه
احراز امتیاز قابل قبول (حدأقل  60امتیاز) بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی
احراز امتیاز قابل قبول (حدأقل  60امتیاز) بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی  ،ایمنی و زیست محیطی ( )HSEمندرج در اسناد ارزیابی
بارگذاری صورتهای مالی شــامل ترازنامه  ،صورت ســود و زیــان  ،صورت گردش وجوه نقد بــه همراه یادداشــتها و توضیحات همراه صورتهــای مالی و گزارش
حسابرسی صورتهای مالی حدأقل برای  2سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت (یا آژانس و موسسه کرایه اتومبیل)
بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی
بارگذاری تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت  ،تصویر صفحات اساسنامه شرکت  ،آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین
تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی
بارگذاری کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات  ،ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی
بارگــذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشــابه و تصاویر رضایــت نامه (اصل یا برابر اصل شــده) از کارفرمایــان قبلی در خصوص کیفیــت پیمانها (حدأقل 3
مورد)
ً
(مضافا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکت کنندگان در مناقصه از ســایر ادارات  ،ارگانها و ســازمانهای مربوطــه اقدام و از
نتیجــه آن در ارزیابی مناقصه اســتفاده نمایــد  .همچنین در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشــابه با مناقصــه گزار  ،ارائــه رضایت نامه در تمــام قراردادهای
منعقده با کارفرما الزامی می باشد)
بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامه رسمی)
مجاز به امضاء اسناد تعهدآور می باشند .
تأمین اعتبــار گواهینامههای مــورد اشــاره در بندهای فــوق در طول مــدت فرآیند تشــریفات برگــزاری مناقصه و اجــرای کار  ،الزم و بــر عهده شــرکت کننده در
مناقصه می باشد .
در صورت اعالم مناقصه گزار  ،ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق (در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود .
ً
ضمنا بازگشائی پاکتها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.
شــرکت کنندگان می بایســت اســناد مناقصه را با اســتفاده از توکنهای مربوطه  ،مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگزاری نمایند  .الزم بذکر است پیشنهادهای
فاقد مهر و امضای دیجیتال مورد پذیرش نخواهند بود .
تلفن تماس ( 08138264899 ، 08138262140 :داخلی  - ) 126 – 189شــماره فا کس 08138275010
تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول 99/10/07 :

تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم 99/10/10 :

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

