
بدینوسیله مصیبت وارده را محضر جنابعالی و خانواده محترم 
آمرزش و   آن مرحومین مغفرت و  تسلیت عرض نموده و برای 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم

جناب آقای مهندس

محمود قیاسوند

مدیریت و پرسنل بازرسی شهرداری همدان

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای 
برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  درگذشتگان  آن 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. 

مدیریت ارتباطات و امور  بین الملل شهرداری همدان

جناب آقای مهندس

محمود قیاسوند
با نهايت تأســف و تأثر مصیبت وارده را بــه جنابعالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض مي نمائیم. 
از خدواند بزرگ براي آن عزيزان ســفر كرده غفران واســعه الهي 
و براي كلیه بازماندگان محتــرم صبري جمیل و اجري جزيل را 

مسئلت مي داريم. 

روزنامه هگمتانه

جناب آقای مهندس

محمود قیاسوند
بــه چنــد نفر نیــروی کار آقا و خانم 

جهت کار در اللجین نیازمندیم.
آدرس: شهرک صنعتی اللجین، تولیدی چینی مظروف

به همراه ســرویس رفت و برگشت + صبحانه 
و ناهار  + بیمه )در صورت ثابت ماندن در کارگاه(

09128936080

دعوت به همکاری

آموزش رایگان

خبـــــــر

صفحه     4

گشایش فرهنگسرای تشکل های 
مردمی و تخصصی گردشگری در همدان

فرهنگســــرای تخصصی گردشــــگری در میدان عین القضات و فرهنگسرای 
تشکل های مردمی در فرهنگسرای راه کربال آغاز به کار کرد.

صفحه     3

صفحه   7

حجت االسالم یاسر مظاهری
 امام جمعه مریانج شد

یادنامه هگمتانه ویژه دانش آموز شهید »محمدتقی رستمی«؛ 
طالیه دار سنگر فرهنگی و دفاعی

نابغه 18 ساله!
مگر می شــــود تنها 18 بهار را تجربه کنی و یک روستازاده باشی اما چنان نبوغی 
داشته باشــــی که کوچک و بزرگ را آنچنان شیفته شــــخصیت خود سازی که 
جملگی بر این مهم واقف باشند که اگر شهید نمی شــــدی و امروز در بین ما 

حضور فیزیکی داشــــتی »بی شــــک« 
یکی از »علمای اسالم«، یکی از »بازوان 
پرتــــوان جمهوری اســــالمی« و یا یک 
چه  می بودی!  فرهیخته«  »دانشمند 
زیبا گفتند دوستانت اینکه ایمان و 
عمل صالح را در کنار هم داشــــتی و از 
اینکه صرفا نام یک مسلمان را یدک 

بکشی بیزار بودی و...
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۲   
حه 

صف رونمایی از تمثال شهدا 
در کوی شهید مدنی ۲   

حه 
صف

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان خبر داد:

نام گذاری میدانی در کوی فرهنگیان
به نام آیت ا... فاضلیان

3 
ه   

فح
ص پس از 1۲ سال و با حضور معاون وزیر بهداشت:

افتتاح بیمارستان  154 تختخوابی شهید 
سلیمانی تویسرکان توسط رئیس جمهور

 حضور پرشور در جشن متفاوت انقالب
صفحه   ۲

صفحه   6

آیت اهلل شعبانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان:

مطالبه گری باید به تحقق عدالت منجر شود

ید خوب را تجربه کن!  فامیلی، خر
افتتاح فروشگاه زنجیره ای فامیلی همزمان با دهه مبارک فجر )یا ۲۲ بهمن(

شرکت فروشــــگاه های زنجیره ای فامیلی متعلق به گروه 
صنعتی گلرنگ از ســــال 1396 فعالیت خــــود را در عرصه 
خرده فروشــــی در سطح فروشــــگاه های هایپر آغاز نمود. 
این شرکت با اتکا به پتانسیل باالی گروه صنعتی گلرنگ، 
تــــوان و تخصص مدیــــران جوان، همت خــــود را به منظور 
راه انــــدازی فروشــــگاه هایی کامل و محبوب بــــرای تامین 
نیازهای مردم عزیز سراســــر کشــــور به کار بسته است. در 
راستای همین اهداف شــــعبه همدان را با مساحت یک 

هزار و چهارصد متر مربع افتتاح کرده است.     
مهــــدی زارع منــــش معاونت توســــعه و تجهیز شــــرکت 
فروشــــگاه هــــای فامیلی مــــدرن بــــا برند فامیلــــی ضمن 
گرامیداشــــت ایام ا... دهه فجر گفت: شــــاکله اصلی گروه 
صنعتی گلرنگ بخــــش تولید در موضوعات مختلف اعم 
از شوینده، غذایی، بهداشتی، سلولزی، پلیمری، لبنیاتی، 
آرایشــــی و... می باشد و برندهای در حال تولید مشتمل بر 
گلرنگ، اوه، اکتیو، سافتلن، اویال، فامیال، کیمبال، نانسی، 
مرســــی، آیری پــــالس، مای و شــــون که هر کــــدام در گروه 

کاالیی خود جزء برندهای مطرح ایران هستند. 
وی افزود: سیاســــت گروه صنعتی گلرنگ در بحث کامل 
کردن زنجیره از تولید تا مصرف راه اندازی فروشــــگاه های 
زنجیره ای بوده اســــت. ایــــن امر را در ابتدا با شــــرکت افق 
کوروش آغاز کرده اســــت؛ الزم به توضیح است که سطح 
فــــروش فروشــــگاه های افق کــــوروش 150 الــــی 250 متر 
مربــــع بوده و گروه صنعتی گلرنگ در ســــال 96 تصمیم بر 
افزایش متراژ فروشــــگاه های عرضه سبد خانواده با برند 
فامیلی گرفت که اولین فروشــــگاه در آذرماه ســــال 96 در 

شهر گنبدکاووس تأسیس گردید. 
وی افزود: فروشــــگاه فامیلی شعبه ســــعیدیه همدان با 
هزار و 400 متر مربع ســــطح فــــروش دارای 10 هزار قلم کاال 
می باشــــد. تاکنون اشــــتغال زایی هزار و 500 نفر پرســــنل 

در فروشــــگاه های فامیلی صورت گرفته اســــت و حداقل 
50 نفر به صورت مســــتقیم در هر فروشــــگاه مشغول به 

فعالیت هستند.
زارع منــــش گفــــت: در حال حاضر 31 شــــعبه فروشــــگاه 
فامیلی در 16 اســــتان کشور و با مساحت 50 هزار مترمربع 
ســــطح فروش در حال فعالیت می باشــــد که همزمان با 
بازگشایی فروشــــگاه شــــعبه همدان 15 فروشگاه دیگر 
با مســــاحتی بالــــغ بر 13 هــــزار متر ســــطح فــــروش نیز در 

برنامه های توسعه شرکت فامیلی مطرح است. 
معاونت توسعه و تجهیز شــــرکت فروشگاه های فامیلی 
مدرن از برنامه توســــعه فروشــــگاه های فامیلی خبر داد و 
گفت: برنامه توســــعه ما در سراسر کشــــور حضور در 183 

شهر ایران که جمعیتی بالغ بر 45 هزار نفر دارند، می باشد. 
وی گفــــت: بیش از 50 درصــــد کاالهایی که در قســــمت 
FMCG )کاالهای پر گردش( در حال عرضه می باشد تولید 

گروه صنعتی گلرنگ اســــت که همین موضــــوع عالوه بر 
تنوع، قیمت ها را کاماًل رقابتی کرده است. 

وی همچنیــــن به بحث حمایت از مردم در شــــرایط تحریم 
ها اشــــاره کرد و گفت: به واســــطه شــــرکت صنایع غذایی 
کــــوروش کــــه تولیدکننــــده روغن هــــای اویــــال، فامیال و 
کیمبال اســــت بــــرای حمایت از مــــردم در شــــرایط تحریم 
و فشــــار اقتصــــادی عرضه روغــــن به صورت گســــترده با 
قیمت درج شــــده بر روی کاال می باشــــد. ســــعی ما بر این 
بوده کــــه برندهای مختلف بــــرای عموم مــــردم از طبقات 
باالی درآمدی تا طبقات پایین درآمدی برای عرضه در این 

فروشگاه وجود داشته باشد. 
زارع منش همچنین درخصوص گسترش فروشگاه های 
فامیلی در ســــطح بین المللی نیز اظهار داشــــت: شرکت 
فامیلی دارای مجوز بین المللی برای راه اندازی شــــعب در 
دیگر کشــــورها می باشد و پیشــــنهاداتی از کشور سوریه، 

عراق و افغانســــتان نیز داشــــتیم که در حــــال رایزنی برای 
ایجاد فروشگاه فامیلی در این کشورها هستیم اما تمرکز  
بیشــــتر ما در کشــــور ایران اســــت و برنامه هــــای منظم و 
دقیقی برای گســــترش ســــطح فروش در آینده ای نزدیک 

خواهیم داشت. 
وی افزود: پیامد خوبی که شــــرایط تحریم در ایران داشته 
این اســــت که باعث شــــده شــــرکت های داخلی ایران از 
فضای خالی رقبای خارجی استفاده کرده و تولیدات خوب 

را با بسته بندی خوب به مردم عرضه کنند.
وی اظهار داشــــت: رسالتی که فروشــــگاه های زنجیره ای 
فامیلــــی از تولید تــــا عرضه دارد این اســــت کــــه بتواند به 
تولیدات داخلی کمک کــــرده و فضا را برای عرضه کاالهای 

ایرانی با کیفیت خوب مهیا نماید. 
زارع منــــش به کاالهای تنظیم بازار نیز اشــــاره کرد و گفت: 
فروشــــگاه فامیلی در چند اســــتان مباشــــر اصلی وزارت 
بازرگانــــی بــــرای عرضــــه کاالهــــای تنظیم می باشــــد و کل 
ســــهمیه برنج، مرغ منجمد، گوشــــت منجمد، شکر و... را 

برای عرضه مستقیم در اختیار فروشگاه قرار می گیرد. 
وی گفت: قاضی خوب مردم هستند و تمام سعی و تالش 
ما بر این اســــت که لبخند رضایت بر روی لبان مشــــتری 
هایمان بنشــــیند و امیدواریم که بتوانیم حقی که مرحوم 
 
ً
حاج کریم فضلی مالــــک گروه صنعتی گلرنــــگ که اصالتا
همدانــــی بوده اند را ادا کنیم و فروشــــگاه ویژه و خوبی که 

در شأن مردم خوب همدان باشد را داشته باشیم. 
وی در پایان از تمامی مســــئوالنی کــــه همکاری الزم را برای 
راه اندازی فروشــــگاه فامیلی در شــــهر همدان داشته اند 
تشــــکر و قدردانی نمود. الزم به ذکر اســــت که فروشگاه 
فامیلی شعبه همدان در خیابان بعثت، خیابان سعیدیه 
شــــمالی، مجتمع تجاری ســــعیدیه، طبقه منفی یک واقع 

شده است.
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رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان:

مطالبه گری باید به تحقق 
عدالت منجر شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر اســــتان همدان گفت: مطالبه گری باید به 

تحقق عدالت منجر شود.
آیین  به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شعبانی در 
گانه  تحویل مجوز فعالیت رســــمی عرصه های شــــانزده 
تخصصی گروه های جهادی و مطالبه گری امر به معروف 
و نهــــی از منکر گفت: ســــازمان های مردمــــی مختلف در 
بطــــن جامعه فعال هســــتند آن ها را بایــــد جهت داد و از 

آنها بهره گیری کرد. ظرفیت 
نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان و امام جمعــــه همدان 
گرفته باید  گری های صــــورت  کرد: مطالبــــه  خاطرنشــــان 

آسیب شناسی شود.
آیت ا... شــــعبانی بیان کرد: آن مطالبه گری که در حرکت 
خــــود عدالت محــــوری را رعایــــت نکند منجر بــــه تحقق 

عدالت هم نخواهد شد.
وی ادامــــه داد: انگیزه های مطالبه گری خوب اســــت اما 

کافی نیست و باید عمل عاقالنه صورت بگیرد.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه انصــــاف و عدالت و ادب 
اگر در مطالبه گری رعایت شــــود ســــیمای زیبایی از خود 

به جامعه معرفی می کند، افزود:
دید  نخواهد  آســــیب  علمــــی  و  تحقیقی  گــــرِی  مطالبــــه 
وایای مختلــــف کار را مد نظر قرار داده  چــــرا که ابعاد و ز

است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان 

کید کرد: کار مطالبه گری باید تشکیالتی باشد. تأ
دبیر ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر نیز گفت: امروز 
مطالبه گری و اشــــاعه امر به معــــروف و نهی از منکر رکن 

مهم این ستاد است.
حجت االســــالم یاســــر مظاهری افزود: مطالبــــه گری باید 
در چارچــــوب قانون اتفاق بیفتــــد و در چارچوب اهداف، 

اصالح جامعه را ممکن سازد.
کید کــــرد: امیدآفرینی و احیای امــــر به معروف باید  وی تأ

هدف اصلی گروه های مطالبه گر باشد.
معــــاون اجتماعی و مطالبه گری ســــتاد امــــر به معروف 
و نهی از منکر اســــتان همدان نیز بیــــان کرد: حوزه های 
تحقیقاتی  و  پژوهشــــی  عملیات های  انجــــام  با  تخصصی 

به مطالبه گری خواهنــــد پرداخت و در چارچوب مقررات 
فعالیت های منسجم را سامان می دهند.

میثــــم صابریون گفت: ســــتاد امــــر به معــــروف و نهی از 
منکــــر اســــتان تکالیف ذاتــــی خــــود را احیا کــــرده و چتر 

حمایتی را بسط خواهد داد.
وی افزود: در رویکــــرد جدید عقالنیــــت و رفتار در قالب 
فرایند از پیش تعیین شــــده مد نظر و در دستور کار قرار 

دارد.

امام جمعه همدان:

مردم حتی با کرونا هم میدان دفاع از نظام را خالی نکردند
ضعف ما در اقتصاد به دلیل اعتماد نکردن به جوانان است

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: امام جمعه همدان به حضور 
پرشــــکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و گفت: 
مردم ما در شــــرایط سخت کرونایی هم میدان دفاع از نظام 
را خالــــی نکردند و جا دارد از همه آنها تقدیر و تشــــکر کنیم 
مســــؤوالن باید این صحنه ها را ببیننــــد و بدانند که چقدر 
بایــــد به این مردم خدمت کنند چرا که این مردم شایســــته 

خدمت هستند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت اهلل حبیــــب اهلل شــــعبانی در 
خطبه های عبادی سیاســــی نماز جمعه همدان اظهار کرد: 
یکی از مظاهر تقوای سیاســــی قضاوت های صحیح در مورد 
مسائل سیاسی و اجتماعی است به طوری که هم نقاط قوت 

را ببینیم و هم با اشاره به نقاط ضعف راهکار ارائه دهیم.
وی افزود : باید عملکرد خود طی 42 سال گذشته را بررسی 
کنیــــم و ببینیــــم در عرصه هایی مانند پزشــــکی، فناوری، 
سلول های بنیادین و بعد نظامی و... که رشد کرده ایم چه 

اقداماتی انجام شده که موفق بوده ایم و چرا در اقتصاد به 
آنچه انتظار داشتیم دست نیافته ایم؟

امام جمعه همدان با اشــــاره به رشــــد و پیشــــرفت علمی 
کشــــور گفت: در سال 57 تعداد دانشــــجویان ایران 157 
هــــزار نفر بود و امروز به 3.5 میلیون نفر رســــیده اســــت، 
امروز به برکت جوانان کارآمد مؤمن انقالبی 200 مرکز رشد 
در دانشــــگاه ها و 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان که در 
خنثی ســــازی تحریم ها بسیار مؤثرند تشکیل شده و رهبر 

انقالب هم بر اهمیت وجود آنها تأکید دارند.
وی بــــا بیان اینکه ایــــران به یک قدرت نوظهــــور در عرصه 
فناوری تبدیل شــــده اســــت ادامــــه داد: جزء 11 کشــــوری 
هستیم که به فناوری فضایی دست پیدا کرده ایم هرچند 
ممکن است در این ســــال ها از سوی برخی صحبت های 
بدبینانه ای صورت گرفته باشد اما ما ارسال ماهواره سینا 
را در حوزه فناوری فضایی تجربه کردیم و در حوزه زیســــت 

فناوری رتبه سیزدهم جهان را داریم.
آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه در حوزه نانو فناوری رتبه 
اول منطقــــه را داریــــم گفت: در حوزه ســــلول های بنیادی 
کــــه در پیونــــد مغــــز و اســــتخوان و در ترمیــــم بافت های 
آســــیب دیده مغز و نخاع تأثیر دارند جزو 10 کشور برتر دنیا 

قرار گرفته ایم.
وی بــــا بیان اینکه در عرصه موشــــکی توانســــتیم امنیت 
کشــــور را تضمیــــن کنیــــم گفــــت: زمانــــی کــــه هواپیمای 
مســــافربری مــــا توســــط آمریــــکا زمین گیر شــــد مــــا فقط 
توانسته ایم این اقدام غیرانســــانی و تروریستی را محکوم 
کنیم اما وقتی ســــردار رشید اســــالم حاج قاسم سلیمانی 
را شــــهید کردند در پاســــخ به این اقدام تروریستی پایگاه 

عین االسد آمریکا را منهدم کردیم.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه امروز تمام پایگاه های 
آمریــــکا در منطقه تحــــت نظارت موشــــک های جمهوری 

اســــالمی قرار دارنــــد اظهار کرد: مــــا در عرصــــه نظامی جزو 
قدرت های برتــــر منطقه و جهان هســــتیم ایــــن در حالی 
است که برخی کشــــورهای منطقه مانند عربستان 7 برابر 
ما بودجه نظامی دارند. وی با بیان اینکه این دســــتاوردها 
به برکت نیروی انسانی کارآمد است افزود: اگر در اقتصاد 
ضعیف هستیم به این دلیل است که به جوانان اعتماد 
نکردیــــم، یکــــی دیگر از دالیــــل این اتفاق وجــــود قوانین 
دســــت و پاگیر اســــت که ســــرمایه گذار را فراری می دهد و 

باید این قوانین اصالح شود.
آیــــت ا... شــــعبانی در ادامــــه به ســــفر رئیــــس مجلس به 
مسکو اشاره کرد و گفت: برخی سوال دارند که مگر شعار 
جمهوری اســــالمی »نه شرقی، نه غربی« نیست پس چرا با 
روسیه صحبت می کنیم و به آمریکا که می رسد این شعار 
را ســــر می دهیم در پاســــخ به اینها باید اعالم کرد که شعار 
ما نه شــــرق طغیانگر و نه غرب مستکبر است اگر چین و 

روسیه هم طغیان کنند مقابل آنها خواهیم ایستاد.
وی ادامه داد: به خاطر حفظ مناسبات راهبردی در منطقه 
بــــه تعامل با کشــــورها می پردازیم و اگر آنهــــا هم به دنبال 
محدود کردن ما باشــــند در مقابلشــــان کوتــــاه نخواهیم 

آمد امــــروز چین و روســــیه اســــتقالل مــــا را به رســــمیت 
می شناسند و دشمنان ما را تقویت نمی کنند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه انگیزه آمریکا در مذاکرات 
توقف جمهوری اســــالمی و حتی براندازی آن است گفت: 
ما تنها با کشــــوری که حق جمهوری اسالمی را رعایت کند 

تعامل می کنیم.
وی با بیان اینکه امروز چین بیشــــترین میزان خرید نفت 
از ایــــران را انجــــام می دهد ادامــــه داد: چین هــــم به دنبال 
منافع خودش اســــت اما منافع و اســــتقالل مــــا را به خطر 
نمی اندازد، همه باید بدانند امروز دنیا تنها آمریکا نبوده و 
نیست و موجودی به نام کدخدا هم مطرح نیست؛ ضمن 

اینکه قدرت آمریکا رو به افول است.
بــــه نقل از فــــارس، آیــــت ا... شــــعبانی در پایان بــــه حضور 
پرشــــکوه مردم در 22 بهمن اشــــاره کرد و گفــــت: مردم ما 
در شــــرایط ســــخت کرونایی هم میــــدان دفــــاع از نظام را 
خالی نکردند و جــــا دارد از همه آنها تقدیر و تشــــکر کنیم 
مســــؤوالن باید این صحنه ها را ببینند و بدانند که چقدر 
باید به این مردم خدمت کنند چرا که این مردم شایســــته 

خدمت هستند.

رونمایی از تمثال شهدا در کوی شهید مدنی
هگمتانه، گروه خبر همدان: به مناســــبت گرامیداشــــت 
ایام اهلل دهه مبارک فجر و در روز 22بهمن از تمثال شهدا 

در کوی شهید مدنی رونمایی شد.
به گزارش هگمتانه، شهردار همدان در این آیین با اشاره 
بــــه اقدامات فرهنگــــی و اجتماعی شــــهرداری، به اهمیت 
گرامیداشت یاد و تفکر شهدای گرانقدر و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت پرداخت.
عبــــاس صوفی بــــا اشــــاره بــــه فعالیــــت ســــازنده و مؤثر 
شــــهرداری منطقه 3 در حوزه عمرانی، افــــزود: این منطقه 
علیرغــــم مشــــکالت اقتصادی موجود توانســــته اســــت 
پروژه های فرهنگی تأثیرگــــذاری را در کنار انجام موفقیت 

آمیز طرح های عمرانی به سرانجام برساند.
وی با بیــــان اهمیت و ضرورت اقدامــــات فرهنگی در کنار 
پرداختــــن به مقوله عمران شــــهری، تصریح کرد: مدیریت 
شــــهری با انجام امور فرهنگی و اجتماعی در پی پاســــخ به 

نیازهای شهروندان در حوزه های مذکور است.
وی بــــا بیان اینکــــه آزادگی، ســــرافرازی و امنیــــت حاکم بر 
کشور مرهون خون شــــهدای واالمقام است، عنوان کرد: 
در این میان زنده نگاه داشــــتن یاد و تفکر شــــهدای عزیز 
و گرانقــــدر از موضوعــــات فرهنگی مورد توجه شــــهرداری 
است که منطقه سه شــــهرداری نیز در این حوزه به خوبی 

ورود پیدا کرده است.
صوفی افزود: در راســــتای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
شهرداری همدان اقدامات مختلفی را انجام داده است که 
در این میان می توان به رونمایی از 24 تمثال از شــــهدای 
عزیز که توسط شــــهرداری منطقه ســــه با همکاری هیأت 

امنا و بسیج در 22 بهمن ماه رونمایی شد اشاره کرد.
شهردار همدان با اشــــاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
که از ســــوی شــــهرداری انجام شده اســــت، گفت: اگرچه 
خدماتی  ســــازمان های  عنــــوان  بــــه  عمدتا  شــــهرداری ها 
و عمرانی شــــناخته می شــــوند امــــا توجه شــــهرداری ها به 
مســــؤولیت های اجتماعــــی و فرهنگی همواره از شــــدت 

مسائل اجتماعی کاسته است.
صوفی یادآور شد: شــــهر نه فقط حامل رفتارهای زیستی، 
جمعیتــــی، اقتصادی، فعالیت ها و مبــــادالت میان فردی 
اســــت بلکــــه در ماهیــــت اصلی همیــــن رفتارها شــــامل 

رفتارهای پرورشی، آموزشی و فرهنگ سازی است.
وی بــــا تأکید بــــر برنامه هــــای فرهنگی شــــهرداری، مطرح 
کرد: شــــهر برای ایجاد محیطــــی امن، آرام، پویا، ســــرزنده و 
آحاد  آموزه های فرهنگــــی میان  با نشــــاط نیازمند بســــط 
و گروه هــــای اجتماعــــی، کانــــون و واحدهــــای جمعیتی با 
توجه به تقسیمات سنی، شــــغلی و حرفه ای، نوع زیست 
اجتماعی، وضعیت اقتصادی و نوع جنســــیت است تا به 
این طریق کنش های عمومی در جامعه شــــهری را در پناه 
نشــــر آموزه های فرهنگی، اخالقی و دینی، شــــکل، محتوا، 

غنا و تعمیق بخشد.
وی ادامه داد: فعالیت ســــازنده شــــهرداری در حوزه های 
مختلــــف اجتماعــــی و فرهنگــــی می تواند دســــتاوردهای 
مناســــبی در جهــــت بهبــــود کیفیت زندگی شــــهروندان 
داشــــته باشــــد بــــرای مثــــال در آموزش های شــــهروندی 
می توان با برنامه های فرهنگی و تشــــویق مردم به مصرف 
، تفکیک زباله در خانه و رعایت  درســــت، تولید زباله کمتر

اصول بهداشتی اقدام کرد.
شــــهردار همدان با اشــــاره بــــه اهمیت مراکــــز فرهنگی و 
ایجاد فرهنگســــراها، تصریــــح کرد: مراکــــز فرهنگی نقش 
مهم و اساســــی در اعتالی شهرنشــــینی دارند و افزون بر 
آن که مکان هایی برای گذران اوقات فراغت شــــهروندان 
محسوب می شوند رســــالت مهم آموزش همگانی مردم 
را نیز عهده دار هســــتند مراکز فرهنگی بخشــــی از عناصر 
فرهنگ جامعه قلمداد می شــــوند که مــــردم به مرور زمان 
آن هــــا را انتخاب و حفظ کرده اند. شــــهردار همدان گفت: 
رشــــد کمی این نهادها بر گســــتره کاربران آن هــــا نیز تأثیر 

می گذارد.

فیضی منش: هویت بخشــــی به سیمای شهری و  �
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

محمدرضا فیضــــی منش، مدیر منطقه ســــه شــــهرداری 
همدان نیز ضمن تبریک ایام اهلل مبارک دهه فجر و اعالم 
رونمایی از تمثال شهدا در کوی شهید مدنی، عنوان کرد: 
، ترویج فرهنگ  به منظور هویت بخشی به ســــیمای شهر
ایثار و شــــهادت و همچنیــــن ضرورت حفظ یــــاد و خاطره 
شــــهدای هشــــت ســــال دفاع مقدس و مدافعین حرم، 
)عج(  نصب تمثال 24 شــــهید واالمقام در پارک ولی عصر

کوی شهید مدنی انجام شد.
فیضی منــــش افزود: ایــــن حرکت یک رســــالت همگانی 
است و شــــهرداری منطقه ســــه در این موضوع پیشگام 

خواهد بود.
وی با اشــــاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری، 
عنــــوان کــــرد: بررســــی و شــــناخت کمبودهــــا، نیازهــــا و 
چارچوب  در  البتــــه  فرهنگی  و  اجتماعــــی  نارســــایی های 
و  طرح هــــا  تهیــــه  و  شــــهرداری  در  مطــــرح  اختیــــارات 
کاربــــردی در این  پیشــــنهاد های اصالحی و راه حل های 
زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه به مســــووالن مرتبط و 

طرف مشارکت از اقدامات مدنظر و مورد توجه است.
وی ادامه داد: همکاری با مســــووالن اجرایی و نهاد ها و 
ســــازمان های موجود در زمینه های مختلــــف اجتماعی، 
فرهنگــــی، برنامه ریــــزی در خصوص مشــــارکت مردم در 

انجام خدمــــات اجتماعــــی، آموزشــــی و فرهنگــــی و امور 
رفاهی، تشــــویق و ترغیب مردم در خصوص گســــترش 
ســــازمان های  با  مشــــارکت  و  همکاری  فرهنگــــی،  مراکز 
کید بر  مردم نهاد در حوزه هــــای فرهنگی و اجتماعــــی، تأ
آموزش های شــــهروندی و ایجاد زیرساخت های سخت 
افزاری و نرم افزاری الزم، برگزاری نمایشــــگاه های مختلف 
فرهنگــــی از دیگــــر برنامه ها و اقدام های مطــــرح در حوزه 

است. فرهنگی 
وی بــــا اشــــاره به کنتــــرل و توانمند ســــازی و مشــــارکت 
اجتماعی در طرح های مختلف، توســــعه ورزش همگانی، 
توســــعه فضاهای فرهنگــــی، اجتماعی ورزشــــی و هنری 
به عنــــوان عملکردهای حوزه فرهنگ، افزود: گســــترش 
فرهنگ دینی و ارزش های انقالب اســــالمی، برنامه ریزی 
اوقات فراغــــت و بهره منــــدی از فرهنگســــراهای ایجاد 
شده نیز از اعمال انجام شــــده در این زمینه است که هر 
روز نسبت به گذشته حضور شهرداری ها در این عرصه، 

ابعاد بیشتر و گسترده تری می یابد.
مدیر منطقه سه شهرداری همدان ادامه داد: با اقدام های 
فرهنگی و اجتماعی، شــــهرداری می تواند افزون بر آنکه در 
ایجاد کانون های نوین و جدید فرهنگی اجتماعی در شهر 
مفید و مؤثر واقع شــــود بر حفظ عناصر فرهنگی و میراث 
گذشــــتگان نیز نافذ باشــــد و به این ترتیــــب میان حیات 

جدید و قدیم شهر ارتباط الزم را برقرار کند.
فیضــــی منــــش افــــزود: وجــــود چنیــــن ارتباطــــی باعث 
گســــترش شــــناخت و آموزش عناصر اجتماعی، علمی، 
فرهنگی و تاریخی به شهرنشــــینان و باعث جلب توجه 
آنــــان بــــه ضــــرورت پاســــداری از ســــرمایه های فرهنگی 

شد. خواهد 
به نقــــل از روابــــط عمومی منطقــــه 3 شــــهرداری همدان، 
وی با اشــــاره به جایگاه شــــهیدان در زندگی آدمی، گفت: 
از ســــرمایه های فرهنگی کــــه نیاز به ضرورت و پاســــداری 
در راســــتای ترویج افــــکار آن ها مطرح اســــت، می توان به 
شــــهیدانی اشــــاره کرد کــــه در راه حفظ وطن پرکشــــیدند 
و می بایســــت یــــاد و تفکرشــــان را با اقدامــــات فرهنگی و 

اجتماعی ترسیم کرد.

همدانی  زندانی   364 عفو 
انقالب در عید 

رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان: بیش از 
1500 زندانی همدانی در یک ســــال اخیر مشمول 

شدند عفو 
کل  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
دادگســــتری اســــتان همدان از تخفیف مجازات و 
از ســــوی رهبر انقالب  384 زندانــــی همدانی  عفو 

داد. خبر 
به گزارش هگمتانــــه، محمدرضا عدالتخواه گفت: 
این روزها شاهد رشــــد و بالندگی انقالب اسالمی 

هستیم. انقالب  این  دشمنان  شدن  نابود  و 
با  زمان  هــــم  همدانــــی  زندانــــی   364 عفــــو  از  وی 
 3 گفــــت:  و  داد  خبــــر  بهمــــن   22 گرامیداشــــت 
840 نفر از زندانیان کشــــور از ســــوی رهبر  هزار و 
22 بهمن ماه  انقالب به مناســــبت گرامیداشــــت 
وزی انقالب اسالمی شــــامل تخفیف  وز پیر ســــالر
 384 از این تعــــداد  کــــه  مجــــازات و عفو شــــدند 
حاصل  و  توجه  قابل  که  هســــتند  همدانی  زندانی 

پیگیری های مجموعه قضایی اســــتان است.
آمار  10 ســــال گذشــــته  عدالتخواه تصریح کرد: در 
تنها  شــــدند  عفو  مشــــمول  که  همدانی  زندانیان 
که در یک  500 نفــــر بود در حالــــی  از  کمی بیــــش 
500 زندانی این  ســــال اخیر بیــــش از یک هــــزار و 

اســــتان از عفو نظام بهره مند شدند.
به  همچنیــــن  همــــدان  دادگســــتری  کل  رئیــــس 
به  مصلحین  و  معتذریــــن  کمیته هــــای  فعالیــــت 
قلوب  تالیــــف  ســــتاد  معین  کمیته های  عنــــوان 
گفت: با فعالیت این ستاد که طرح  اشــــاره کرد و 
در  اســــت  همدان  قضایــــی  دســــتگاه  مبتکرانــــه 
ونده بــــه مصالحه  چنــــد ماه اخیر بیــــش از 800 پر
7 میلیارد تومان  ختم شــــد تا در نهایت معــــادل 
جزای نقدی از نظر جنبه خصوصی و ســــه میلیارد 
تومــــان جزای نقــــدی از نظــــر جنبــــه عمومی جرم 

شود. بخشیده 
کمیتــــه معتذرین در  از راه اندازی و تشــــکیل  وی 
پاسگاه ها  انتظامی،  وی  نیر و  زندان  دادگســــتری، 
و کالنتری هــــای اســــتان خبــــر داد و عنــــوان کرد: 
تنهــــا در دی مــــاه در کالنتری ها قبل از تشــــکیل 
ونده قضایی، شــــاهد ســــازش بیش از نیمی از  پر

بودیم. مربوطه  مراجعات 

ح  بهره برداری از 4 طر
همدان شهرستان  در 

4 طرح ورزشــــی،  وه خبر همــــدان:  هگمتانــــه، گــــر
 55 اعتبــــار  بــــا  فرهنگــــی  و  خدماتــــی  آموزشــــی، 

میلیارد ریال در شهرســــتان همدان افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، هم زمان با ایــــام اهلل دهه 
فرمانداری  سرپرســــت  حضــــور  بــــا  فجــــر  مبــــارک 
و  اســــتان  مدیــــران  از  چنــــد  تنــــی  و  همــــدان 
خدماتی  آموزشــــی،  ورزشــــی،  طرح   4 شهرســــتان 
55 میلیارد ریــــال به بهره  و فرهنگــــی بــــا اعتبــــار 

رسید. برداری 
این طرح ها شــــامل ســــالن ورزشــــی چند منظوره 
کالســــه   6 مدرســــه  مرادبیــــک،  دره  شــــهدای 
اداره  ســــاختمان  کــــوزره،  وســــتای  ر البنیــــن  ام 
کانون  فرهنگــــی  مرکز  و  بهزیســــتی بخش شــــراء 
ورش فکری کودکان و نوجوانان شــــهر قهاوند  پر

رسید. برداری  بهره  به  که  بود. 
سرپرســــت فرمانداری همدان در این آیین گفت: 
اکنــــون ســــرانه ورزشــــی شهرســــتان همدان  هم 
حدود 60 درصد محقق شــــده اســــت اما همچنان 
بایــــد تــــالش کنیم زیر ســــاخت های ورزشــــی را در 

دهیم. توسعه  شهرستان  نیاز  مورد  نقاط 
منظوره  چند  ســــالن  ود:  افز محمدی  محمدعلــــی 
1500 مترمربع  شــــهدای دره مرادبیک با مساحت 
از محل تأمیــــن اعتبار  ریــــال  12 میلیارد  و اعتبــــار 

اســــتانی احداث و به بهره برداری رسید.
مدیــــرکل نوســــازی توســــعه و تجهیــــز مــــدارس 
از  بــــرداری  بهــــره  آیین  در  نیــــز  همــــدان  اســــتان 
با  پــــرژه  ایــــن  گفــــت:  کــــوزره  وســــتای  ر مدرســــه 
زیربنــــای بالــــغ بــــر 520 مترمربــــع با اعتبــــاری بالغ 
بــــر یــــک میلیــــارد و ســــیصد میلیــــون تومــــان از 
محــــل اعتبارات ملی تخریب و بازســــازی مدارس 

شد. احداث 
در  اکنــــون  هــــم  ود:  افــــز مــــرادی  محمدحســــین 
مستحکم،  بنای  دارای  مدارس  درصد   65 استان 
15 درصد نیاز به  20درصد نیاز به مقاوم ســــازی و 

دارند. نوسازی  و  تخریب 
ســــاختمان ادره بهزیســــتی بخــــش شــــراء نیز در 
 12 614 مترمربــــع و اعتبار  بــــا مســــاحت  دو طبقه 

میلیارد ریال در شــــهر قهاوند افتتاح شد.
کــــودکان و  پــــرورش فکری  کانون  مرکز فرهنگــــی 
نوجوانان شهر قهاوند نیز با برخورداری از کتابخانه 
تخصصی کودکان و نوجوانان، ســــالن آمفی تئاتر و 

کالس های فرهنگی بهره برداری شد.

خبــر

با حضور سرپرست فرمانداری  همدان

بررسی مشکالت کوی حصار امام
محمدی: مشکالت کوی حصار امام از زیرساختی به روبنایی تغییر یافته

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: نشســــت 
سرپرســــت  حضــــور  بــــا  خدمــــت  میــــز 
فرمانداری همــــدان و تنی چند از مدیران 
ایــــن شهرســــتان در مســــجد حضــــرت 
ابوالفضل )ع( کوی حصارامام برگزار شد.

به گزارش هگمتانه، محمد علی محمدی 
توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار را 
دانست  اسالمی  انقالب  ثمرات  جمله  از 

و گفت: در راستای تحقق آرمان های امام راحل و توجه 
به مسایل و مشکالت اقشــــار آسیب پذیر با همراهی 
مدیران شهرســــتان وظیفه دانســــتیم در جمع شــــما 

حضور یابیم.
سرپرســــت فرمانداری همدان با اشــــاره به مشــــکالتی 
که توســــط نماینــــده ایــــن منطقــــه مطرح شــــد افزود: 
مشــــکالت  از  بســــیاری  می شــــنویم  خوشــــبختانه 
زیرســــاختی منطقــــه مرتفــــع شــــده و نیازهــــا عمدتا به 

مسایل فرهنگی و روبنایی تغییر پیدا کرده است.
وی با اشــــاره به تعیین پنج منطقه توانمندســــازی طی 
سال های گذشته در همدان یادآور شد: خدمات قابل 

توجهی در این مناطق انجام شــــده اما با 
توجه به فشــــردگی جمعیــــت، ریزدانگی 
سکونتگاه ها و ساخت و سازهای عادی 

همچنان با مشکالتی مواجهیم.
بــــا بیــــان اینکه تمام مســــایل  محمدی 
و مشــــکالت طــــرح شــــده مورد بررســــی 
کارشناســــی قــــرار می گیرد تصریــــح کرد: 
قولی نمی دهیم که نتوانیم عمل کنیم و 
برخــــی از موارد در کوتاه مدت قابــــل حل و برخی نیاز به 

اعتبارات و مدت زمان بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه دشمنان ما چشم دیدن چهل سالگی 
انقالب را نداشتند افزود: انقالب اسالمی در گام دوم با اتکا 

به فرزندان خود مقتدرانه و بالنده تر پیش خواهد رفت.
از  گرفتــــن  فاصلــــه  همــــدان  فرمانــــداری  سرپرســــت 
آرمان های امــــام راحل را مهمترین آســــیب پیش روی 
انقالب دانســــت و تأکید کرد: با عنایت به هدایت های 
هوشــــمندانه مقام معظم رهبری و حضور همیشــــگی 
مــــردم در صحنه هــــای مهــــم انقالب شــــاهد رشــــد و 

شکوفایی روز افزون ایران اسالمی باشیم.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان خبر داد:

نام گذاری میدانی در کوی فرهنگیان 
به نام آیت ا... فاضلیان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری همدان از نام گذاری یک معبر در کوی 

فرهنگیان به نام آیت ا... سید رضا فاضلیان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، حســــین خانجانــــی از رونمایی از 
تابلو میدان جدیدالتاســــیس نام گذاری شــــده در کوی 
فرهنگیان، به نام عالــــم جلیل القدر » آیت ا... ســــید رضا 
فاضلیــــان)ره(« با حضور فرزند ایشــــان حجت االســــالم 
 ، سیدحسن فاضلیان، رئیس و برخی اعضای شورای شهر
شهردار همدان و دیگر مدیران شهری در روز 21 بهمن ماه 

خبر داد.
خانجانی افــــزود: نام گذاری این معبــــر به منظور تجلیل از 
خدمات علمی، فرهنگی و دینی عارف و عالم جلیل القدر 

آیت ا... سید رضا فاضلیان)ره( انجام گرفته است.
به نقل از روابط عمومی ســــازمان ســــیما، منظر و فضای 
سبز شهری همدان، وی افزود: آن مجاهد نستوه، از یاران 
صدیق امام )ره( و رهبر انقالب بودند و عمر بابرکت خود 
را در راســــتای اعتالی انقالب اسالمی و همچنین تربیت 

شاگردانی متدین در حوزه های علمیه وقف کردند.

حاجی بابایی خواستار اصالحات در بودجه 1400 شد
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس 
شــــورای اسالمی درنامه ای از دکتر نوبخت  رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور خواست در بودجه 
1400 مواردی از جمله همســــان ســــازی حقــــوق بازنشســــتگان تأمین اجتماعی با بازنشســــتگان 

کشوری و لشکری اصالح شود.
به گزارش هگمتانه، حاجی بابایی در نامه ای خطاب به نوبخت ضمن تشــــکر از تالش های سازمان 
برنامه و بودجه کشــــور در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، به برخی از 

ایرادات،کاستی ها و ابهامات الیحه بودجه سال 1400 اشاره کرد.
حاجی بابایــــی در این نامه افزوده اســــت: این موارد و کاســــتی ها برای اصــــالح وتقدیم به مجلس 
شورای اســــالمی یادآوری شده و مستدعی است دستور دهید عالوه برشفاف سازی و واقع نمایی 
و رعایت شــــاخص های کالن الیحه بودجه بــــه ویژه تورم، ضریب جینی، اشــــتغال، ارزش پول ملی، 
فقرزدایــــی، امنیت غذایی و دارویی، نجات بورس از وضعیت نابســــامان کنونی و پیام مثبت برای 
مردم، مواردی از جمله میزان اعتبار اجرای نظام رتبه بندی معلمان، اعتبار مورد نیاز اجرای همسان 

سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشــــگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... با 
اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، همســــان سازی حقوق بازنشستگان و کارگران 
ســــازمان تأمین اجتماعی، با بازنشستگان کشوری و لشــــکری وتحکیم حقوق کل بازنشستگان، 
اصــــالح حقوق کارکنــــان زندان ها و نگاه عالمانه به حقوق کســــانی که درجزایرجنوب کشــــورمانند 

عسلویه جان خود رادرکف دست قرارداده اند
در الیحه بودجه سال 1400 تبیین و اصالح کنید.
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3 شهرستان

: مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور

مدیریت جهادی چاره جلوگیری از تنگتر شدن عرصه اقتصادی بر مردم
مســــؤول  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کارخانجات  کارگران و  ســــازمان بســــیج 
باید  جهادی  مدیریت  در  گفت:  کشــــور 
و  باشــــیم  داشــــته  ویژه ای  تالش هــــای 
از  بیش  اقتصادی  عرصــــه  ندهیم  اجازه 

شود. تنگ  مردم  بر  پیش 
علی حسین  سردار  هگمتانه،  گزارش  به 
و  چهــــل  تبریــــک  ضمــــن  رعیتی فــــرد 
انقــــالب  پیــــروزی  ســــالگرد  دومیــــن 
کــــرد: امروز مــــا مدیون  اســــالمی اظهار 
و  رشــــادت ها  گذشــــتگی ها،  خــــود  از 

هستیم. شهیدان  شهامت 
وی گفــــت: ایــــن انقالب تکیــــه بر مردم 
داشــــت و بــــا رهبــــری روحانــــی عظیــــم 

الشأن توانســــت به پیروزی برسد و همه چارچوب های 
شکست. درهم  را  خود  زمان  سیاسی 

کشور  کارخانجات  کارگران و  مسؤول ســــازمان بســــیج 
عنوان کرد: امام خمینی )ره( توانســــت انقالب اسالمی 
را بــــه عنــــوان یک حکومــــت شــــیعی و اســــالمی بعد از 
که در اوایل صدر اســــالم بود برای اولین بار  تشکیالتی 

با هم افزایی و همکاری همه مردم به پیروزی برســــاند.
مهم  دســــتاوردهای  شــــاهد  امروز  اینکــــه  بیــــان  با  وی 
انقالب اســــالمی هســــتیم، تصریح کرد: تمام نقشه های 
آب و  شــــوم و حمله ای که دشــــمنان به این انقــــالب و 

خاک داشــــتند، به یأس و ناکامی تبدیل شده است.
ســــردار رعیتی فرد ابراز کرد: تالش مجاهدانه همه ارکان 
نظام در 42 سال گذشــــته ما را به نقطه ای رسانده که در 
اوج اقتدار قرار داریم و امروز دشــــمن تالش می کند که 

بکشد. چالش  به  را  ما  اقتصادی  حوزه  در 
که انقالب اســــالمی پیروز شد ساختار  وی افزود: زمانی 
حکومتی از هم گســــیخته بود و همه دول غربی تالش 
کردند انقــــالب را از بین ببرند چراکــــه انقالب ما صاحب 
که برای بسیاری در منطقه  آرمان و ایدئولوژی هایی بود 

بود. خطرناک  دنیا  و 
کشور  کارخانجات  کارگران و  مسؤول ســــازمان بســــیج 
با بیان اینکه شــــعار انقالب اســــالمی، »استقالل، آزادی 
و جمهوری اسالمی« و نه به وابســــتگی به غرب و شرق 
بود، گفــــت: هر حرکتی کــــه در آن دوران انجام می شــــد 
باید به یک جهت و یا مســــیر وابســــتگی می داشــــت تا 
بتواند پابرجا بماند اما شــــعار امام )ره( »استقالل، آزادی 

بود. اسالمی«  جمهوری  و 

وی بیــــان کــــرد: اصــــول و آرمان هــــای انقالب اســــالمی 
امروز نیز جاری و ســــاری اســــت، تا الگویی باشــــد برای 
همین  به  و  جهان  آزادی خواهان  و  مسلمان  کشورهای 
دلیل دشــــمنان از همان ابتــــدا با انقالب ما شــــروع به 

مخالفت کردنــــد و جنگ را به ما تحمیل کردند.
50 کشــــور در جنگ  ســــردار رعیتی فرد گفــــت: بیش از 
تحمیلــــی از صدام حمایت کــــرده و تالش کردند انقالب 
ما را به زانــــو درآورند امــــا همت جوانان، مــــردان و زنان 
امــــام )ره( باعث  ایران زمین و رهبــــری مدبرانه حضرت 
50 کشــــور و  آن  شــــد که ما در جنــــگ تحمیلــــی مقابل 

برسیم. پیروزی  به  آنها  مستشاران 
وی گفــــت: بعــــد از جنــــگ تحمیلــــی نیــــز دشــــمن از پا 
ننشســــت و جنگ فرهنگی را به مــــا تحمیل کرد و بعد 
از آن هــــم در آخرین حربه و جنــــگ اقتصادی تالش کرد 
ما را در حوزه اقتصــــادی به چالش بکشــــاند و به نوعی 
عقبه مردمی نظــــام را از بدنه نظام جــــدا کند و برای این 
کار با اعمــــال تحریم ها حلقه محاصره را بــــر ما تنگ کرد 
که بتواند به کشــــور ما آسیب برســــاند اما موفق نشده 

است.
مسؤول ســــازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با 
اشاره به نام گذاری ســــال ها با عناوین اقتصادی توسط 
فرمانــــده معظــــم کل قــــوا، اظهار کــــرد: با توجــــه به این 
عناوین تالش سیاســــت گذاران، مدیران دستگاه های 
اجرایــــی و... نیــــز در راســــتای تحقق آنهــــا و خنثی کردن 
نقشــــه دشــــمنان بوده که اقدامات خوبــــی هم صورت 

است. گرفته 
وی با بیان اینکه دشــــمن در حوزه اقتصادی طمع دارد 

و می خواهــــد مــــا را بــــه چالش 
در  را  مــــا  نوعی  بــــه  و  بکشــــاند 
وادارد،  تســــلیم  به  حــــوزه  این 
رهبر  تعبیــــر  بــــه  کــــرد:  تصریح 
انقالب مــــا در جنگ اقتصادی 
عیار  تمــــام  جنگی  داریــــم،  قرار 
که دشــــمن تــــالش می کند در 
از  اقتصادی  بخش هــــای  همه 
معادن  تا  گرفته  صنعتی  مراکز 
ما  به  صنعتــــی  شــــهرک های  و 

برساند. آسیب 
ســــردار رعیتی فــــرد با اشــــاره به 
اینکه دشمن به دنبال ناکارآمد 
جلوه دادن نظام اســــت، گفت: 
در همین شــــرایط مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را 
عنوان کردند کــــه مدیریت جهادی برگرفتــــه از دو رویداد 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس است.
وی اضافــــه کــــرد: در مدیریت جهادی بایــــد تالش های 
ویژه ای داشــــته باشــــیم و در شــــرایط ســــخت و خارج از 
گســــترده انجام  چارچوب هــــای اداری بتوانیم اقدامات 
دهیم و اجــــازه ندهیم عرصه اقتصــــادی بیش از پیش 

شود. تنگ  مردم  بر 
کشور  کارخانجات  کارگران و  مسؤول ســــازمان بســــیج 
کید کرد: با وجود همه مشکالت امروز مردم و جامعه  تأ
کارگری پــــای نظام و انقــــالب ایســــتاده اند و مقاومت و 
ایســــتادگی می کنند و در این شرایط است که مدیریت 
جهــــادی حــــرف اول را می زند تــــا بتوانیم از ایــــن گردنه 

ســــخت و از این پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم.
وی بــــا بیان اینکه مدیریت جهادی یعنی با تالش و اتکا 
اراده ویژه  با  به ظرفیت های داخلی، خستگی ناپذیری و 
و بــــا اخــــوت و همدلــــی کار را پیش ببریــــم، تصریح کرد: 
مدیریت جهادی خاص کشــــور ما و برگرفته از اســــالم و 
از اعتقادات ما اســــت و این مدیریت را در کشــــورهای 

نمی کنید. مشاهده  دیگر 
ســــردار رعیتی فــــرد بــــا بیــــان اینکه بــــا تفکــــر مدیریت 
جهــــادی بود که در جنــــگ به پیروزی رســــیدیم، عنوان 
کرد: مــــا وظیفه داریــــم در کنار دوســــتان و یاری گر آنان 
باشــــیم و هر جایی احســــاس کردیم که به کمک ما نیاز 
دارند به عنوان یک ســــرباز درخدمت دوستان باشیم، 
همانطــــور که در دفــــاع مقدس همه مردم و قشــــرها در 

جنگ شرکت داشــــتند و به کمک ارتش و سپاه رفتند.

آغاز به کار رادیو شهروند همدان آوا
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان : هــــم زمان بــــا چهل و 
دومیــــن ســــالروز پیروزی انقــــالب اســــالمی در همدان 

کرد. آغاز  را  کار خود  آوا  رادیو شهروند همدان 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان در حاشــــیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار 
آوا به منظور  هگمتانــــه گفت: رادیو شــــهروند همــــدان 

آشــــنایی  هدف  بــــا  و  شــــهروندی  آمــــوزش  گســــترش 
شــــهروندان همدانــــی در حــــوزه فرهنــــگ شــــهروندی 

می کند. آغاز  را  خود  فعالیت 
یــــح کرد: از این  وح اهلل وجــــدی هویــــدا در ادامه تصر ر
آوا  همدان  وند  شــــهر رادیو  برنامه های  وزه  ر همه  پس 
بــــه صورت زنده در پیاده راه بوعلی پخش و به ســــمع 

وندان حاضر در پیاده راه خواهد رسید. شــــهر
ایــــن  برنامه هــــای  کــــرد:  خاطرنشــــان  همچنیــــن  وی 
30 دقیقه در  بــــه مــــدت   19 از ســــاعت  وزانــــه  رادیــــو ر
رســــوم  و  آداب  یــــخ،  تار وندی،  شــــهر آمــــوزش  حــــوزه 
ادبیات  حوزه  در  وندی  شــــهر رســــانی  گاهی  آ همدان، 

بود. خواهد  موسیقی  و 

تأسیس 4 رشته جدید در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
وه شهرســــتان: رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد از تاســــیس ســــه  هگمتانه، گر
رشــــته کارشناســــی و یک رشــــته کارشناســــی ارشد در دانشــــکده علوم پزشــــکی اسدآباد 

داد. خبر 
بــــه گــــزارش هگمتانه، ایــــرج صالحی از موافقت کالن منطقه 3 آمایشــــی با تاســــیس ســــه رشــــته 

کارشناسی جدید و یک رشته کارشناسی ارشد در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خبر داد.
وی اظهار کرد: در جلســــه روســــای دانشــــگاه های علوم پزشــــکی کالن منطقه3 آمایشی مقرر شد 

رشــــته های مامایی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کتابداری و اطالع رسانی پزشکی در مقطع 
کارشناسی راه اندازی شود.

با اشاره به اینکه رشــــته پرستاری داخلی - جراحی  رئیس دانشــــکده علوم پزشکی اسدآباد 
نیــــز در مقطع کارشناســــی ارشــــد راه اندازی می شــــود گفت: ایــــن مصوبه برای طــــی مراحل 
آموزش پزشــــکی و شورای گسترش  آموزشــــی وزارت بهداشت، درمان و  اداری به معاونت 

شد. خواهد  ارسال 

حجت االسالم یاسر مظاهری امام جمعه مریانج شد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: آییــــن تکریم و معارفه 
امام جمعه شهر مریانج برگزار شد.

به گــــزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در اســــتان 
و امــــام جمعــــه همــــدان در آییــــن تکریــــم و معارفه 
امــــام جمعه شــــهر مریانج گفــــت: دیــــار مریانج دیار 

والیتمداران و مجاهدان فی سبیل اهلل است.
آیــــت ا... شــــعبانی افــــزود: خدمت به مردمــــان این 
دیار نعمت اســــت و ایــــن خطــــه در دوران مختلف 

پشتیبانی شایسته از نظام رقم زده است.
فرماندار همدان نیز در این آیین گفت: تالش ما به 
عنوان دستگاه اجرایی شهرستان رقم زدن اتفاقات 

مطلوب برای مردم است.
محمــــد علــــی محمــــدی خاطرنشــــان کــــرد: مریانج 
اســــتعداد ویــــژه در زمینــــه توســــعه دارد بنابراین با 
همــــت و مشــــارکت جویــــی از خود مــــردم می توان 

شرایط زندگی مطلوب را برای مردم رقم بزنیم.
حجت االسالم روحانی، امام جمعه سابق مریانج نیز 
ضمن خیر مقدم به امام جمعه جدید شــــهر مریانج 
از میهمــــان نــــوازی و نجابت مردم مریانــــج در طول 

سالیان متمادی قدردانی کرد.
حجت االسالم یاسر مظاهری امام جمعه جدید شهر 
مریانج هم در این مراســــم با اشــــاره به ظرفیت های 
موجود در این شــــهر تصریح کرد: با شــــناختی که از 
امکانات معنوی و فیزیکی در مریانج داریم یقین آن 
اســــت که همچون گذشته این دیار در سپهر جبهه 
والیتمداران چون ســــتاره ای درخشــــان روشــــنایی 

داشته باشد.
گفتنی اســــت این آیین بــــا حضور مــــردم والیتمدار 
شــــهر مریانج با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

برگزار شد.

واحدهای صنعتی نهاوند باید مجهز به سامانه تصفیه شوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت نهاوند گفت: واحدهــــای تولیدی و 
صنعتی دارای پســــاب نهاوند باید مجهز به سامانه 

تصفیه شوند.
به گزارش هگمتانه، مهرداد سلگی اظهار کرد: تمام 
شهرســــتان  صنعتی  و  خدماتی  تولیدی،  واحدهای 
که دارای پســــاب بوده و فاقد تصفیه خانه هســــتند 
الزم است مطابق قانون نسبت به طراحی و ساخت 

سامانه تصفیه خانه اقدام کنند.
وی بــــا بیان اینکــــه واحدهــــای صنعتــــی و تولیدی 
آلودگی  موظف هســــتند مطابق با اســــتانداردهای 
آب و با اســــتفاده از فناوری ها و روش های پیشرفته 
تصفیــــه فاضــــالب عمــــل کنند گفــــت: بــــه منظور 
حفاظــــت بیشــــتر از محیــــط زیســــت، طــــرح پایش 
واحدهــــای صنعتی و تولیدی خدماتی شهرســــتان 
در دســــتور کار قرار گرفته تا فعالیت آنان منطبق بر 

قوانین و مقررات زیست محیطی انجام شود.
رئیــــس اداره حفاظــــت محیــــط زیســــت نهاوند در 
این رابطــــه افزود: در این راســــتا و به منظور شــــروع 
طرح پایش، نمونه برداری از چاه های شــــرب شهری 

و  شهرســــتان  در  مســــتقر  آالینــــده  واحدهــــای  و 
خروجی هــــای ســــامانه تصفیه فاضــــالب واحدهای 
تولیــــدی و صنعتی از ابتدای هفته جاری آغاز شــــده 

است.
وی با بیان اینکه نمونه های گرفته شــــده از پســــاب 
واحدها برای آنالیز پارامترهای میکروبی و شیمیایی 
بــــه آزمایشــــگاه اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت 
اســــتان ارســــال می شــــود از نمونــــه بــــرداری چهــــار 
گاهی از روند  نقطه رودخانه گاماســــیاب به منظــــور آ

تغییرات کیفی این رودخانه خبر داد.
گاهی از رونــــد تغییرات  آ ســــلگی گفت: به منظــــور 
کیفــــی رودخانــــه گاماســــیاب و ســــایر رودخانه هــــا 
هدایــــت  دلیــــل  بــــه  مختلــــف  زمانــــی  مقاطــــع  در 
جهــــت  در  همچنیــــن  و  صنعتــــی  فاضالب هــــای 
کنترل هــــر چه بهتر منابع آالینــــده و بهبود کیفیت 
منابع آب،کارشناســــان این اداره از محل ایســــتگاه 
ایســــتگاه های  و  گاماســــیاب  رودخانه  سرچشــــمه 
مرادآبــــاد، دهفــــول و چشــــمه ماهــــی نمونه برداری 
کرده انــــد که برای تعیین میزان آالیندگی به اســــتان 

ارسال خواهد شد.

پس از 1۲ سال و با حضور معاون وزیر بهداشت:

افتتاح بیمارستان  154 
تختخوابی شهید سلیمانی 

تویسرکان توسط رئیس جمهور
هگمتانه، گروه شهرســــتان: بیمارســــتان 154 تختخوابی 
سردار شهید سلیمانی تویســــرکان همزمان با پروژه های 
بهداشــــت و درمان کشــــور به صورت ویدئــــو کنفرانس 

توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانه، صبح پنج شــــنبه بیمارســــتان 154 
تختخوابی ســــردار شهید سلیمانی تویســــرکان همزمان 
با پروژه های بهداشــــت و درمان کشــــور به صورت ویدئو 

کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
عملیات اجرایی بیمارســــتان 154 تختخوابی تویســــرکان 
سال 87 در مســــاحت 47 هزار و 388 مترمربع آغاز شده 

و روز پنج شنبه بعد از 12 سال مورد بهره برداری گرفت.
این بیمارســــتان شــــامل بخش های تخصصی بســــتری، 
جراحی، مراقبت های ویژه، آ.سی.یو، سی.سی.یو، نوزادان، 
بلوک زایمانی، اورژانس، آزمایشگاه، و تصویربرداری است، 
 ، بخش اداری، سالن اجتماعات، درمانگاه تخصصی، تریاژ
بســــتری داخلی، بســــتری جراحی، درمانــــگاه، فیزیوتراپی، 
رادیولوژی از دیگر بخش های این بیمارســــتان تخصصی 

است.
15 هزار تخت بیمارستانی در مناطق محروم و مرزی  �

راه اندازی می شود
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به پروژه های متعدد در حال ساخت در استان های 
مرزی و محروم کشــــور گفت: 15 هزار تخــــت در این مراکز 

درمانی راه اندازی می شود.
معــــاون وزیــــر بهداشــــت در این مراســــم با بیــــان اینکه 
شهرستان تویسرکان 750 شــــهید تقدیم نظام و انقالب 
کرده اســــت اظهار کرد: باید قدر نظــــام مقدس جمهوری 

اسالمی را بدانیم.
قاسم جان بابایی افزود: یکی از پروژه های بزرگ بهداشت 
و درمان در تویسرکان بیمارستان شهید سردار سلیمانی 
اســــت که 154 تختخوابی ثبت شــــده اما بــــا لحاظ بخش 
دیالیز و بخش هــــای جانبی تقریبا حــــدود 200 تختخواب 

دارد.
وی دوران تحول نظام ســــالمت را جــــزو افتخارات دولت 

تدبیر و امید خواند وافزود: حدود یک هزار تخت در استان 
همدان راه اندازی شــــده و یک هزار و 100 تخت در دســــت 
احداث است و اینکه تقریبا شبکه بهداشت و درمان این 

شهرستان تکمیل شده است.
معــــاون وزیر بهداشــــت با اشــــاره بــــه اینکــــه 480 پروژه 
بهداشــــتی در این اســــتان به مرحله بهره برداری رســــیده 
است گفت: در کنار پروژه های عمرانی در حوزه درمان 120 

طرح افتتاح شده است.
: تویســــرکان توانایی ارائه خدمات درمانی  � استاندار

به شهرستان های همجوار را دارد
استاندار همدان گفت: تویســــرکان با افتتاح بیمارستان 
شــــهید ســــلیمانی قابلیــــت ارائــــه خدمــــات درمانــــی به 

شهرستان های همجوار را دارد.
سید ســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: اکنون با اضافه شدن 
حدود 200 تخت بیمارســــتانی به ظرفیت های حوزه درمان 
تویســــرکان، گام بلنــــدی در جهــــت بهبــــود شــــرایط و زیر 

ساخت های درمانی در این شهرستان برداشته شد.
وی افزود: افتتاح بیمارســــتان شــــهید ســــلیمانی یکی از 
مطالبــــات مهم مردم تویســــرکان در ســــال های اخیر بود 
که می تواند منشــــا خدمت رســــانی برای مــــردم غیر بومی 

تویسرکان از شهرهای مجاور نیز باشد.
شــــاهرخی بهره برداری از این بیمارستان در کنار طرح های 
مؤثــــر و بــــزرگ اجرایی دیگر را ســــبب شــــتاب بیشــــتر در 
روند دســــت یابی تویسرکان به توســــعه پایدار دانست و 
متذکر شــــد: اکنون طرح ایستگاه قطار روستای بابا کمال 
تویســــرکان در آســــتانه بهره برداری قرار گرفته، طرح چهار 
خطه کردن جاده های تویســــرکان به کنگاور و تویسرکان 
به جوکار با شتاب قابل قبول پیش می رود و شرکت های 
متعدد داروســــازی تویســــرکان را به قطب تولیــــد دارو در 

غرب کشور تبدیل کرده اند.
وی تصریح کرد: تالش ها برای پیشــــبرد طرح ساخت سد 
خرمرود تویسرکان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
ادامه دارد و تالش می شــــود این ســــد تا پایان سال 1400 

آبگیری آزمایشی شود.

شهرســــتان  � بیمارســــتانی  تخت هــــای  تعــــداد 
تویسرکان به ۲ برابر افزایش یافت

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: تعداد 
تخت های بیمارســــتانی شهرستان تویســــرکان با افتتاح 
بیمارستان تخصصی سردار شهید قاسم سلیمانی 2 برابر 

افزایش یافت.
»رشــــید حیدری مقدم« روز پنجشنبه در آئین بهره برداری 
از بیمارستان تخصصی تویســــرکان، اظهار کرد: به ازای هر 
100 هزار نفر 1.3 درصد تخت بیمارســــتانی در شهرســــتان 
تویسرکان وجود داشت که با افتتاح این پروژه این میزان 

به 2.5 درصد رسیده است.
وی اضافــــه کــــرد: برهمین اســــاس و با توجه بــــه ظرفیت 
فعلی مراکز درمانی و همچنین افق جمعیتی، شهرستان 
تویســــرکان تا 30 ســــال آینده نیاز به احداث بیمارســــتان 

جدید ندارد.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با قدردانی از 
زحمات اســــتاندار و نماینده مردم تویسرکان در مجلس 
شــــورای اســــالمی برای پیگیری جدی این پروژه و افتتاح 
آن بعد از حدود 12 ســــال، گفت: ساخت این بیمارستان 

12 سال طول کشــــید که در سایه پیگیری جدی استاندار 
همدان و حمایت جدی دولت تدبیــــر و امید، در کمتر از 
6 ماه پس از تحویل موقت تجهیــــز و آماده بهره برداری 

شد.
بیمارســــتان تخصصی تویســــرکان گام بزرگی برای  �

تکمیل زیرساخت های درمانی است
فرماندار تویســــرکان نیز با اشــــاره بــــه حمایت های دولت 
برای تکمیل بیمارســــتان تخصصی و فوق تخصصی این 
شهرســــتان گفت: راه انــــدازی این طرح موجب پوشــــش 
گســــترده خدمــــات درمانــــی و گام بزرگــــی بــــرای تکمیل 

زیرساختهای درمانی این منطقه است.
سیدرسول حســــینی روز پنجشنبه در آئین بهره برداری از 
پروژه بیمارســــتان 154 تختخوابی شهرستان تویسرکان 
کرد: این بیمارســــتان تخصصی شامل بخش های  اظهار 
پاراکلینیک، اتاق عمل، بخش زنان و زایمان، سی سی یو، 

نوزادان، دیالیز و آی سی یو است.
کرد: بخش پاراکلینیک این بیمارستان  وی خاطرنشــــان 
شــــامل آزمایشــــگاه، رادیولــــوژی و فیزیوتراپــــی اســــت و 
خدمات الزم را به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه می دهد.

فرمانــــدار تویســــرکان گفت: بخــــش اورژانــــس این مرکز 
درمانی دارای یک واحد ایزوله تنفســــی و شــــامل 12 تخت 

بستری و تحت نظر است.
حســــینی با اشــــاره بــــه راه انــــدازی بخش های کــــودکان، 
جراحــــی و داخلــــی این بیمارســــتان افزود: فعال شــــدن 
این بخش هــــا می تواند از حجم مراجعــــه بیماران به مرکز 

بکاهد. استان 
به گفته او بخش دیالیز این بیمارستان از نیازهای اساسی 
بیماران کلیوی اســــت که با 10 تخت فعــــال از این پس به 

این قشر از بیماران سرویس دهی می کند.
فرماندار تویسرکان با اشــــاره به رویکرد شبکه بهداشت 
و درمــــان بــــرای ترویــــج زایمان طبیعــــی تصریح کــــرد: در 
بخش زنان و زایمان این بیمارستان نیز پنج اتاق ال دی 
آر )راحت تریــــن روش زایمــــان در ایران( راه اندازی شــــده 

است.
حسینی با اشــــاره به وقفه چند ســــاله در اجرای این پروژه 
گفت: با حمایت هــــای دولت در ســــالهای اخیر این طرح 
درمانــــی به ثمر نشســــت و افزون بــــر 300 نفــــر از جوانان 

دانش آموخته را مشغول به کار کرده است.

استاندار در آیین افتتاح مرحله اول 
گلخانه هیدروپونیک نهاوند:

احداث 175 هکتار گلخانه 
در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: استاندار همدان گفت: 
اولویت دولت با تأســــی از فرمایشــــات مقام معظم 
رهبری و با توجه به معیشت مردم، حمایت از تولید 
در ســــال »جهش تولید« بوده و همه سیاست های 

ما در راستای این تحقق مهم است.
به گــــزارش هگمتانه، سیدســــعید شــــاهرخی عصر 
پنجشــــنبه 23 بهمن ماه در حاشــــیه افتتاح مرحله 
نهاونــــد  شهرســــتان  هیدروپونیــــک  گلخانــــه  اول 
در جمــــع خبرنگاران، اظهــــار کرد: برای اداره اســــتان 
برنامــــه ای را طراحی کردیــــم که در همــــه بخش ها و 
بــــه تفکیــــک شهرســــتان ها مزیت ها مشــــخص و 

پروژه های آن نیز تعیین شده است.
وی افــــزود: ابتــــدا در حــــوزه کشــــاورزی، بــــا توجه به 
محدودیــــت منابــــع آب وخاکی که داریم سیاســــت 
برایــــن بــــود که کشــــت های گلخانــــه ای را توســــعه 
دهیم که هم در باب برداشــــت محصول بتوانیم به 
ضریب فزاینده محصول برســــیم وهــــم از منابع آب 

صرفه جویی کنیم.
شــــاهرخی مطــــرح کــــرد: تــــا قبــــل از ســــال 97 فقط 
107 هکتــــار گلخانــــه در سراســــر اســــتان داشــــتیم 
وبرنامه ریــــزی کردیــــم کــــه 210هکتار را در طول ســــه 
ســــال در سراسر اســــتان دایر کنیم که خوشبختانه 
با اســــتقبال خوب کشــــاورزان وبهره برداران مواجه 
شــــدیم و طی ایــــن دوســــال ونیم گذشــــته حدود 
175هکتار گلخانه در سراســــر استان احداث کردیم 
که حــــدود یک ونیــــم برابر چیزی اســــت کــــه از اول 

داشته ایم.
وی با بیــــان اینکه در حوزه دامداری هم با توافقی که 
با شــــرکت شســــتا انجام دادیم چهار گاوداری 6000 
رأســــی را توافق کردیم که بســــازیم، خاطرنشان کرد: 
، قهاوند و نهاوند چهار  در شــــهرهای درگزین، مالیر

گاوداری 6000 راسی ساخته می شود.
اســــتاندار همــــدان بــــا بیان اینکــــه ما در کشــــور در 
، ســــیب، گردو، انگــــور و...  حوزه های مختلف ســــیر
رتبه هــــای خوبی داریم، افزود: اولویت ما در اســــتان 
توجه به بخش کشاورزی و صنعت است. در ضمن 
رونق صنعت در اســــتان باعث شــــد که بسیاری از 
واحدهای تولیدی که تعطیل شــــده بودنــــد، به کار 

وتولید برگردند.
وی گفــــت: وجــــود ســــرمایه گذارانی مثــــل کاظمــــی 
، برای اســــتان و  افتخــــاری مالــــک گلخانــــه مذکــــور
اشــــتغال بخش خصوصی اســــت، حمایــــت از این 
افــــراد بــــرای ما یــــک وظیفه محســــوب می شــــود تا 
سنگ و موانع سر راه ســــرمایه گذاران را برداریم و راه 

سرمایه گذاری در استان هموار شود.
در ادامــــه فرمانــــدار نهاوند بــــا بیان اینکــــه با وجود 
معارضان دربحــــث تأمین زمین، این گلخانه کمتر از 
یک سال اجرا شــــد و به بهره برداری رسید، گفت: در 
سند توســــعه نهاوند برنامه کاری در حوزه کشاورزی 
و در بحــــث احداث گلخانه هاســــت به طــــوری که تا 
دو ســــال پیش 12 هکتار اراضی کشاورزی داشتیم 
که طبق برنامه باید برای هر ســــال هفت هکتار و در 
ظرف سه سال 21 هکتار در نهاوند احداث می کردیم 
که بــــا همدلــــی و همراهی مســــؤوالن در اســــتان و 

شهرستان امروز به 46 هکتار رسانده ایم.
گلخانــــه  طــــرح  ســــرمایه گذار  پایانــــی  بخــــش  در 
هیدروپونیــــک نهاونــــد گفــــت: این گلخانــــه با پنج 
هکتار زمین که چهار هکتار آن گلخانه است، دارای 
نظامی مدرن و هوشــــمند بــــا نیروی کار مشــــغول 
37نفر بوده و در مرحله نخست با 33میلیارد هزینه 
که 12میلیارد آن به صورت تســــهیالت بوده، به بهره 

برداری رسیده است.
کاظمــــی افتخاری با بیــــان اینکه از ایــــن چهار هکتار 
حدود 800 تا1000 تن در سال تولید خواهیم داشت، 
اظهار کرد: در سال بیش از 800تا 1000تن تولید داریم 
و نخستین برداشت ما از شنبه 25 بهمن ماه جاری 
آغاز می شــــود که به کشور مســــکو روسیه فرستاده 

خواهد شد.
به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه این طرح گلخانه ای 
حدود 30درصد در مصــــرف آب صرفه جویی می کند. 
یادآور شد: این نوع محصول در شهرستان ارگانیک 
اســــت و به هیچ عنوان از مواد سمی استفاده نشده 
چراکه خــــاک مخصوصــــی دارد که هیچ نــــوع بیماری 
خاکی نــــدارد و تنها روش مبارزه با آفات این مجموعه 
کارت های زردی اســــت که در بین محصول استفاده 

شده است.

آغاز دیوار کشی زمین گاوداری 
6 هزار رأسی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان از رونــــد اجرای طرح احــــداث گاوداری 6 هزار 

رأسی شستا در بخش قهاوند بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه، محمد علی محمدی با اشــــاره به 
آغاز عملیات اجرایی این طرح از شــــهریور ماه ســــال 
جاری گفت: انتظار بیشتری از شرکت شستا در اجرای 
این طرح داشــــتیم امــــا صرفا امــــروز در بخش اجرایی 

شاهد آغاز دیوار کشی این مجموعه هستیم.
محمدی پیگیری تسریع عملیات اجرایی این طرح را 

در دستور کار ویژه خود قرار داد.
عملیات اجرایی گاوداری 6 هزار رأســــی با مشــــارکت 
تأمیــــن  ســــازمان  ســــرمایه گذاری  شستا)شــــرکت 
اجتماعی( در بخش قهاوند همزمان با هفته دولت 
ســــال جاری با حضور مدیر عامل شــــرکت شستا و 

مدیران محلی استان انجام شد. 

خبــر
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برای دومین روز متوالی

فوتی های کرونا در همدان
 صفر شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: آمار روزانه مرگ و میر 
ناشی از بیماری کووید 19 در استان برای دومین روز 
متوالی و پنجمین بار در 2 ماه گذشته به صفر رسید.

به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز پنجشــــننبه 
افزود: شمار متوفیان کرونا در این استان از ابتدای 
همه گیری کرونا)اســــفند سال گذشــــته( تاکنون به 

یک هزار و 497 نفر رسیده است.
وی بیــــان کــــرد: همچنین با شناســــایی پنــــج بیمار 
جدید مبتال به کووید 19 در روز چهارشــــنبه، مجموع 
موارد مثبت بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا تاکنون در اســــتان همدان به 10 هزار و 282 نفر 

افزایش یافت.
مدیــــر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا افزود: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس 
تنفسی  عالئم  با  همدان  اســــتان  بیمارســــتان های 
مشــــکوک به کرونا در روز چهارشنبه 264 مورد بود 
کــــه از این تعــــداد 42نفــــر در بخش عادی بســــتری 

شدند.
سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: 
همچنین در حال حاضــــر 19 بیمار مبتال به کووید 19 
در بخش آی.ســــی.یو مراکز درمانی اســــتان بستری 
هســــتند و وضعیت جسمی 26 بیمار وخیم گزارش 

شده است.
طاهری درباره آخرین وضعیــــت بیماران کرونایی در 
شهرســــتان های اســــتان همدان نیز گفت: شــــمار 
بیمــــاران کرونایــــی بســــتری)از ابتدای همــــه گیری 
ویروس کرونا تاکنون( در بیمارســــتان های اسدآباد 
367، بهار 591، تویســــرکان 654، رزن 441، درگزین 
196، فامنیــــن 178 و کبودراهنــــگ 657 نفــــر بــــوده 

است.
 ، وی افــــزود: همچنین یک هــــزار و 893 نفر در مالیر
یک هــــزار و 132 نفر در نهاوند و ســــه هزار و 898 نفر 
نیز در شهرســــتان همدان به ایــــن ویروس مبتال و 

بستری شده اند.

یوم مجسمه سازی سمپوز
 در همدان امیدواری و خالقیت

 را رقم می زند
نخســــتین  داور  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
این  برگــــزاری  همدان  مجسمه ســــازی  ســــمپوزیوم 
را بسترســــاز ایجاد پویایــــی، امیدواری  ســــمپوزیوم 
و خالقیــــت در شــــهر دانســــت و گفت: اســــتقبال 
از این برنامــــه قابل توجه  هنرمندان مجسمه ســــاز 

بوده است.
به گزارش هگمتانه، حســــین علی عسکری برگزاری 
مجسمه سازی  ســــمپوزیوم  نام  با  هنری  گردهمایی 
توسط سازمان ســــیما، منظر و فضای سبز شهری را 
رویــــدادی مهم برای پویایی فضای شــــهری همدان 
و ایجاد امیــــدواری و خالقیت نــــزد هنرمندان ایران 
قلمداد کرد و افــــزود: امیدوارم شــــرایط برگزاری این 
گونه رویدادهای هنری به شکلی مطلوب پیش رود 

و تداوم پیدا کند.
وی از اســــتقبال قابل توجه هنرمندان مجسمه ساز 
ابــــراز رضایــــت کــــرد و گفــــت: بــــا وجــــود چهره های 
صاحب نام متقاضی برای شرکت در این گردهمایی 
هنری و وجــــود دیدگاه مثبت و همراهی هنرمندان، 
کار انتخاب نهایی آثار نزد هیأت داوران به ســــختی و 
با دقت نظر بسیار انجام شد تا در نهایت 30 هنرمند 
با ساختن سردیس ها بنا بر فهرست گفته شده در 

مرحله نخست شرکت کنند.
داور نخستین ســــمپوزیوم مجسمه سازی همدان 
درباره مرحله نخســــت ســــمپوزیوم گفــــت: در این 
مرحلــــه ارائــــه آثار بــــه شــــکل ماکت اولیــــه خواهد 
بــــود تا پس از تأیید نهایی توســــط هیــــأت داوران، 
توســــط  آن  قالب ریــــزی  و  ســــردیس  ســــاخت  کار 

انجام شود. مجسمه ساز 
وی بــــر کیفیــــت ماکت های اولیه ســــاخته شــــده 
کیــــد کــــرد و گفــــت: کیفیــــت ماکت هــــای اولیه  تأ
ســــردیس ها بایــــد از تمــــام جوانــــب مانند جنس 
مصالح انتخاب شــــده برای نمایش جزییات چهره، 
شــــخصیت پردازی درســــت بــــا توجه بــــه پژوهش 
هنرمنــــد بر زندگی شــــخصیت مورد نظــــر و در کل 
مورد  خود  حرفه ای  ویژگی های  با  سردیس  ساخت 
توجــــه هنرمندان مجسمه ســــاز شــــرکت کننده در 

مرحله نخست واقع شود.
به نقل از فارس، علی عســــکری درباره مرحله دوم و 
نهایی ســــمپوزیوم گفت: پــــس از تأیید ماکت های 
اولیه، هیأت داوری وارد مرحله دوم ارزیابی آثار شده 
تا انتخاب نهایی سردیس ها انجام شود، به نظرم آثار 
نهایی باید ســــردیس هایی سالم باشند که »سالم« 
به معنای همراهی با خالقیت صحیح مجسمه ســــاز 
است تا در نهایت سردیس هایی فاخر و قابل  دفاع 

ساخته شوند.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: فرهنگســــرای تخصصی 
فرهنگســــرای  و  عین القضــــات  میــــدان  در  گردشــــگری 
تشکل های مردمی در فرهنگسرای راه کربال آغاز به کار کرد.

بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، شــــهردار همــــدان ظهر 
سه شنبه در مراســــم آغاز به کار فرهنگسرای تشکل های 
مردمی شهرداری گفت: در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، 
اقدامات در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز پررنگ است.
شــــهردار همدان اظهــــار کرد: توســــعه مباحــــث فرهنگی 
و اجتماعی در شــــهر همــــدان در کنار اقدامــــات عمرانی و 

خدماتی مهم است.
عبــــاس صوفی با اشــــاره به اینکــــه برای توســــعه فرهنگی 
، ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی  و اجتماعی شــــهر
شــــهرداری اقدامات مختلفــــی را انجام داده اســــت، گفت: 
امــــا برای اجــــرای اقدامــــات فرهنگــــی و اجتماعی در شــــهر 

تشکل های مردمی و انسجام آنها مهم است.
وی با اشاره به حمایت نماینده ولی فقیه در استان همدان 
از مباحــــث فرهنگی عنــــوان کرد: بــــا این نــــگاه و با تالش 
مجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و 
حمایت شورای اسالمی طی سال های اخیر شاهد اتفاقات 

خوبی در حوزه فرهنگی بودیم.
شهردار همدان به نقش تشــــکل های مردمی در همدان 
اشــــاره و بیان کرد: باید از ظرفیت های هر سازمان و نهادی 

در حوزه فرهنگی استفاده کنیم.
وی به همکاری شــــهرداری همدان بــــا اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان در راستای ساخت چندین کتابخانه اشاره کرد 
و افزود: نخستین فرهنگسرای کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان به این نهاد توسط شهرداری همدان واگذار شد.
صوفی از راه اندازی فرهنگســــرای هنر و رســــانه با همکاری 
خانه مطبوعات خبر داد و اظهار کرد: همیاران محالت، شهر 
دوســــتدار کودک و پارک خالقیت ایجاد شــــده و قرار است 

پارکی برای خانواده های آسیب پذیر ایجاد کنیم.

کاووسی: مردم و سمن ها و گروه های مردمی نقش  �
کلیدی در ادامه راه انقالب دارند

رئیــــس کمیســــیون فرهنگــــی، اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان نیز با اشــــاره به اینکه محوری ترین کلمه ای که امام 
خمینــــی)ره( به کار می بردنــــد، کلمه مردم اســــت و عجین 
شــــدن اســــالم و مردم کلمه انقالب اســــالمی را شکل داد، 
اظهار کرد: نقش مردم و گروه های مردمی در جامعه کلیدی 

و اساسی است.
اکبر کاووســــی توجه به نقش مردم را یــــک عنصر اصلی در 
اقدامــــات دانســــت و با بیان اینکــــه مردم همــــواره پای کار 
بودند، عنــــوان کرد: مــــردم و ســــمن ها و گروه های مردمی 

نقش کلیدی در ادامه راه انقالب دارند.
وی تأکید کرد: وظیفه مدیریت شــــهری فراهم کردن بستر 

فعالیت برای تشکل های مردمی است.
کاووســــی اظهار کرد: شورای پنجم توجه زیادی به گروه های 
مردمی داشــــت و تمام تالش خــــود را انجام داده اســــت تا 

زمینه فعالیت آنها را فراهم کنند.

وجدی: هفت فرهنگسرای شــــهرداری همدان به  �
صورت تخصصی فعالیت می کنند

رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان نیز با بیان این مطلب که برای رشــــد و شــــکوفایی 
فرهنگسراهای شــــهرداری و فعال کردن آنها با استفاده از 
ظرفیت تشکل های مردمی فرهنگسرای راه کربال به صورت 

تخصصی در اختیار تشکل های مردمی قرار گرفت.
روح ا... وجدی با اشــــاره به تخصصی شدن فرهنگسراهای 
شــــهرداری همدان افزود: هفت فرهنگســــرای شهرداری 

همدان به صورت تخصصی فعالیت می کنند.
تشکل های  فراکســــیون  نماینده  قشــــمی،  سیدحســــن 
مردم نهــــاد نیز در این مراســــم اظهــــار کرد: هــــدف ما این 
است که شهرنشین ها را به شهروندان مسؤولیت پذیر و 
دغدغه مند تبدیل کنیم و این اتفاق زمانی ممکن است که 

مدیریت شهری کمک کند.
وی تصریح کرد: 400 سازمان مردم نهاد در استان همدان و 
150 سازمان مردم نهاد در شهر همدان فعالیت می کنند که 

اکثر آنها در زمینه اجتماعی است.
در پایــــان این آییــــن تفاهم نامه بین شــــهرداری همدان و 

سازمان های مردم نهاد امضا شد.
فرهنگســــرای تخصصی گردشگری شــــهرداری همدان نیز 
صبــــح روز سه شــــنبه با حضــــور رئیس ســــازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری، اعضای شورای شهر همدان، 
معــــاون گردشــــگری میــــراث فرهنگــــی، صنایع دســــتی و 
گردشــــگری همدان و جمعی دیگر از مسؤوالن در میدان 

عین القضات آغاز به کار کرد.
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان ضمن تبریک سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: 

یکی از سیاست هایی که شورای اسالمی شهر و شهرداری 
همدان از سال گذشته در نظر گرفت ایجاد فرهنگسراهای 

تخصصی در حوزه های مختلف بوده است.
روح ا... وجدی هویــــدا گفــــت: فرهنگســــرای تشــــکل های 
مردمی در فرهنگســــرای راه کربال فعالیــــت دارد. همچنین 
ایجاد فرهنگســــرای قرآنی واقع در تاالر قرآن، فرهنگسرای 
گردشــــگری واقع در میــــدان عین القضات، فرهنگســــرای 
، فرهنگســــرای کودک و  کســــب و کار واقع در کــــوی خضر
خانواده واقع در حصار امام، فرهنگســــرای علمی شهرداری 
واقع در میدان حاج عنایت فعال هســــتند و فرهنگسرای 
هنر و رسانه هم در فرهنگسرای پرواز با تفاهم نامه ای که با 

خانه مطبوعات منعقد خواهد شد آغاز به کار می کند.
وجدی هویدا افزود: شهرداری همدان به عنوان یک متولی 
حوزه شــــهری ســــعی بر ایجاد بســــترهایی بــــرای فعالیت 

گروه های مختلف دارد.
وی گفت: در ســــال  های اخیر گردشــــگری اهمیــــت ویژه ای 
یافتــــه اســــت. در ایــــن بــــاره اقداماتــــی شــــامل دبیرخانــــه 
خواهرخواندگی ها، پیگیری تفاهم نامه با شهرهای مختلف 
دنیا، عکاس خانه شهری و ایجاد نمایشگاه و وبگاه تخصصی 

در راستای امور فرهنگی گردشگری انجام شده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 

همدان گفت:  از تمامی تشــــکل های مردمی برای حضور و 
فعالیت در حوزه گردشگری دعوت می شود تا ظرفیت های 

گردشگری همدان در سطح ملی و جهانی معرفی شود.

 قراباغی: درخشــــش شــــهرداری همدان در زمینه  �
گردشگری

رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری 
شــــورای شــــهر همدان نیز ضمن تشــــکر از فعاالن عرصه 
گردشــــگری گفت: بــــا توجه به مشــــکالتی که وجــــود دارد 
فعــــاالن عرصــــه گردشــــگری مانند کــــوه اســــتوارند و این 

مشکالت خللی در فعالیت آنها ایجاد نکرد.
حســــین قراباغی همچنین ضمن تبریک ســــالروز پیروزی 
انقالب اسالمی خواســــتار تداوم آن، عملکرد دستگاه ها و 
رضایت مندی مردم شد و گفت: به فرموده حضرت امام)ره( 
مــــا خادم ملتیــــم و این مردم هســــتند که بایــــد از عملکرد 

دستگاه ها و مسؤوالن رضایت داشته باشند.
قراباغی با اشــــاره به اجالس 2018 گفت: بــــه گفته مدیرکل 
ســــازمان جهانی گردشــــگری در اجــــالس 2018، همدان در 

رأس شهرهای گردشگری جهان قرار گرفت.

وی افزود: شهرداری همدان در زمینه گردشگری و توسعه 
صنعت گردشگری بسیار درخشیده است.

رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری 
شورای اسالمی شهر همدان گفت: در خصوص حمایت از 
بخش های گردشگری مصوبات ستاد ملی کرونا در صحن 
شورا با همت کمیته گردشــــگری، جمع آوری و قرائت شد و 

وظایف دستگاه ها به آنها اعالم گردید.
وی همچنیــــن بــــه وجود 8 هــــزار آثــــار ملی ثبت شــــده در 
استان های غربی اشــــاره کرد و گفت:  در مباحث سال های 
2018، 2019 و 2020 واحــــد گردشــــگری شــــهرداری همــــدان 
تفاهم نامه مسیر گردشــــگری تاریخ و تمدن را با شهرهای 
سنندج و کرمانشاه منعقد کرد که این اتفاق مبارکی است.

وی به معرفی آثار تاریخی و گردشــــگری گریــــزی زد و گفت: 
از ظرفیت  رســــانه برای معرفی آثار گردشــــگری باید به نحو 
مطلوب بهره گرفت؛ چراکه بناهای تاریخی و آثار گردشگری 

هویت یک شهر هستند.
وی افزود: در حوزه گردشگری باید مطالبه گری بیشتر شود 
و مطالبه گری ها در حد منطق و در مسیر خودش طی شود 

تا به نتیجه برسد.
وی همچنیــــن به نبود ســــامانه جامع جهت معرفی شــــهر 
همدان اشــــاره کرد و گفت: در معرفی شــــهر همدان و آثار 

گردشگری آن نبود سامانه جامع معضل بزرگی است و برای 
توســــعه شــــهر همدان به نحو مطلوب باید از این ظرفیت 
اســــتفاده کنیم و بتوانیم آثار گردشگری شهر همدان را به 

همگان معرفی کنیم.

 سلماسی: ثبت جهانی جاذبه های گردشگری الزمه  �
جذب گردشگر خارجی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان 
نیز گفت: شهر همدان یک بافت طبیعی و همچنین یک 
بافت تاریخی ارزشمند اســــت که این دو اثر ارزشمند آثاری 

هســــتند که می توانند برای زیربنای توســــعه گردشــــگری 
همدان مورد استفاده قرار بگیرند.

رضوان سلماســــی گفت: اگر قرار اســــت شــــهر و کشور به 
عنوان یک جایگاه مهم گردشــــگری معرفی شود باید برای 
داشته ها بر پایه اقتصاد گردشگری برنامه ریزی شود تا این 

داشته ها به یک برنامه اقتصادی خوب تبدیل شود.
سلماسی افزود: الزمه برنامه ریزی مدیران ارشد برای تبدیل 
داشته ها به برنامه اقتصادی، استفاده از تجارب فعاالن عرصه 
گردشگری است که با نظرات و پیشــــنهادات خود عرصه را 

برای تبدیل داشته ها به یک اقتصاد خوب فراهم کنند.
وی گفــــت: رونق اقتصــــاد با حضــــور گردشــــگران خارجی 
می تواند پررنگ تر شود و یکی از معیارهایی که گردشگران 
خارجی برای انتخاب مکان ســــفر خود دارنــــد ثبت جهانی 

جاذبه های گردشگری است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان 
بــــه برنامه ریزی بــــرای ایام پس از کرونا اشــــاره کــــرد و گفت: 
ویروس کرونــــا باالخره رخــــت از جهان برخواهد بســــت و 
امیدواریم که این اتفاق در آینده ای نه چندان دور باشــــد و 
امروز فرصتی اســــت تا برای دوران بعــــد از کرونا برنامه ریزی 
کنیم و با قدرت در حوزه گردشــــگری وارد شــــویم و پذیرای 
میهمانان زیادی در شهر همدان باشــــیم و به واسطه آنها 

همدان را نه تنها در کشور بلکه در جهان مطرح کنیم.
وی افزود: امیدواریم به خاطر نگاه خوب سازمان فرهنگی، 
اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری در حــــوزه مشــــارکت بــــا 
تشــــکل های مردمی بتوانیم فرهنگســــرای تاریخ و تمدن 
را به واســــطه جایگاهی کــــه دارد با همــــکاری فعاالن عرصه 
گردشــــگری مطرح و معرفی کنیم و شاید فعالیت های این 
فرهنگســــرا عاملی باشد که بتوانیم بســــیاری از خانه های 
تاریخی را که در شــــهر همــــدان وجود دارد بــــه ترمیم و احیا 
ترغیب کنیم و آنها هم کمکی برای تقویت گردشــــگری در 

شهر همدان باشند.
وی گفت: امیدواریم که آســــیب هایی که در شهر همدان 
در حوزه گردشگری ایجاد شده با رفتن کرونا و رونق گرفتن 
گردشگری به سرعت ترمیم شود و بتوانیم موفقیت های 

این حوزه را در شهر داشته باشیم.

: هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها  �  خاکسار
و اقامتگاه هــــای بوم گردی گواهینامــــه اقامت ایمن 

می گیرند
معاون گردشــــگری میــــراث فرهنگــــی، صنایع دســــتی و 
گردشــــگری همدان هــــم گفت: در ســــال های گذشــــته 
تا ابتدای ســــال 98 اقدامــــات فراوانی از جملــــه میزبانی و 
برگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی و تبلیغات در ســــطح 
ملــــی و بین المللی وضعیت خوبی را در حوزه گردشــــگری 
ایجاد کرده بود و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه 
گردشگری ترغیب شــــده بودند اما متأسفانه از سال 98 
و مطرح شــــدن ویروس کرونا گردشــــگری به یکباره دچار 
رکود سراسری شــــد و بخش خصوصی متحمل خسارات 
و صدمات فراوانی شــــد و بســــیاری از افراد شغل خود را از 

دست دادند.
علی خاکســــار افزود: حوزه گردشــــگری در این یک ســــال 
بالغ بر 250 میلیارد تومان خســــارت دیده و جمعیتی بالغ 
بر 2 هزار نفر که به طور مستقیم از این حوزه کسب درآمد 

داشتند متضرر شدند.
وی همچنین به بسته حمایتی دولت در حوزه گردشگری 
اشــــاره کرد و گفت: از ابتدای بیماری کرونا شاهد پرداخت 
حمایتی  بســــته  عنــــوان  تحت  ارزان قیمــــت  تســــهیالت 
برای حوزه گردشــــگری بر مبنای نیروی انســــانی شاغل در 
تأسیســــات بودیم که خیلی مورد اســــتقبال قرار نگرفت 
به همین خاطــــر پیگیری ها موجب شــــد که بســــته دوم 
حمایتی در ستاد ملی کرونا تصویب و ابالغ شود که بالغ بر 
19 میلیارد تومان ثبت نام داشتیم که 11 میلیارد تومان آن 

پرداخت و بقیه در دست اقدام است.
گفت:  گردشــــگری میــــراث فرهنگــــی همــــدان  معــــاون 
خوشــــبختانه امروز با مصوبات ســــتاد ملی کرونا شــــاهد 
رونق گردشــــگری هســــتیم و امیدواریم که نوروز امسال 
بتوانیــــم میزبان گردشــــگری باشــــیم و این کار مســــتلزم 

تبلیغات و بازاریابی است.
وی افزود: برنامه هایی برای یک ماه آینده در دست بررسی 
و اقدام است که نیازمند مشارکت همه مسؤوالن و مردم 

است.
وی با اشــــاره به نشــــان های ملی و جهانی اســــتان همدان 
، شــــهر جهانی ســــفال  گفت: شــــهر جهانــــی منبت مالیر
اللجین و شهر ملی منبت تویسرکان به عنوان قطب های 

گردشگری در کشور و دنیا مطرح هستند.
خاکســــار افــــزود: حــــدود 40 درصــــد از درآمد ســــاالنه حوزه 
گردشــــگری در ایام نوروز جذب می شــــود که اگــــر بتوانیم با 
تبلیغات گسترده سهم بیشتری از این درآمد داشته باشیم 
 خسارات حوزه گردشگری قابل جبران خواهد بود که 

ً
طبیعتا

این مهم نیازمند مشارکت و حمایت همه است.
وی گفت: بــــرای تمامی اماکن رســــمی از جملــــه هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها و اقامتگاه های بوم گردی 
گواهینامه اقامت ایمن با کمک دانشــــگاه علوم پزشکی 
صــــادر خواهد شــــد و گردشــــگرانی که بــــا رزرو قبلــــی وارد 
همدان می شوند در اماکنی که تحت نظارت است اقامت 

داشته و سفر خوبی را تجربه کنند.

تزریق واکســـن به تعدادی از کادر درمان همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس مرکز بهداشــــت 
ریق واکســــن کرونای روســــی در همدان به  همدان از تز

کادر درمان خبر داد. از  تعدادی 
به گــــزارش هگمتانــــه، محمــــد خیراندیش با اشــــاره به 
تزریق واکســــن کرونای روســــی در همــــدان اظهار کرد: 
کم است و به همین  فعال تعداد واکســــن های وارداتی 
بیمارســــتان ها  بخش های  از  برخی  نیروهای  برای  خاطر 

ریق شده است. مانند » آی ســــی یو« درگیر کرونا تز
کار  بــــه اینکــــه فعــــال معاونــــت درمــــان  بــــا اشــــاره  وی 
واکسیناســــیون را پیــــش می بــــرد و حــــوزه بهداشــــت 
دخالتــــی نــــدارد گفت: البتــــه نیروهای مرکز بهداشــــت 
به دلیــــل تخصصی که در زمینه واکسیناســــیون دارند، 
در بیمارســــتان ها حاضر شــــده و برای کادر درمان گروه 

می دهند. انجام  را  ریق  تز هدف، 
اینکــــه  بیــــان  بــــا  همــــدان  بهداشــــت  مرکــــز  رئیــــس 
نحــــوه  بــــرای  را  فهرســــتی  و  برنامــــه  بهداشــــت  مرکــــز 
شود  وارد  واکســــن ها  اگر  و  کرده  ارائه  واکسیناســــیون 
آغــــاز خواهیــــم کــــرد افــــزود: طبــــق اعــــالم وزارت  کار را 
ارســــال  که فعال دســــتورالعمل هم برای ما  بهداشــــت 
ریق واکسن بعد از کادر  نشــــده، گروه های هدف برای تز
65 سال  بهداشــــت و درمان درگیر بیماری، افراد باالی 

هستند. زمینه ای  بیماری  با 
وی با اشــــاره به اینکــــه بعد از این گروه، افــــراد بین 16 تا 
آنها  65 سال دارای بیماری زمینه ای هســــتند که بعد از 
نیز از 65 ســــال به پایین هر پنج ســــال را بدون داشتن 
بیمــــاری زمینه ای در نظــــر می گیرند کــــه در این صورت 

شــــامل همه گروه ها می شود گفت: فعال برنامه ای ابالغ 
که نحــــوه واکسیناســــیون به چه  کنیم  نشــــده تا اعالم 

بود. خواهد  منوال 
کرد: آمار فوتی ها یک روز صفر اســــت  خیراندیش بیان 
و یک روز هــــم فوتی داریــــم؛ این طور نیســــت که امروز 
فوتی به صفر برســــد و فردا دیگر شــــاهد فوتی نباشیم؛ 
در حــــال حاضر آمار مبتالیان کمی رو به افزایش اســــت 
و نمودارهــــا روند صعودی را نشــــان می دهــــد که الزمه 
حل آن رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی است. وی 
افزود: امیدوارم مــــردم رعایت کنند تا بتوانیم عید نوروز 

بگذرانیم. خوبی  به  را 
آیا  بــــه اینکه  رئیس مرکز بهداشــــت همدان در پاســــخ 
بــــا ایــــن وضعیت امــــکان دارد مــــردم عید را بــــه خوبی 

بگذراننــــد؟ گفــــت: خوشــــبختانه یــــک مــــاه اســــت که 
آمار بســــتری ها  را شــــاهد هســــتیم و  وضعیــــت خوبی 
بســــیار کاهش یافته که اگــــر روند اینطــــور ادامه یابد و 

دارد. وجود  آن  احتمال  کنند،  رعایت  مردم 
وی خاطرنشــــان کرد: در موج کرونــــا روزی چند نفر را در 
بیــــن همکاران بــــه صورت تجربــــی و غیرعلمــــی مثبت 
داشــــتیم اما در حــــال حاضر کمتر مبتال می شــــوند و در 
آمار بســــتری ها قبال باال  بیمارســــتان های همدان هــــم 
بــــود، گاهی تعــــداد در روز بــــه 70 نفر هم می رســــید اما 

است. داشته  چشمگیری  کاهش  اکنون 
خیراندیش با بیــــان اینکه البته چند روزی اســــت روند 
ابتال بیشــــتر شده که در کشــــور هم همینطور بوده و از 
یک الگو تبعیت می کند اظهار کرد: این موضوع نشــــان 

می دهــــد همچنان رعایــــت دســــتورالعمل ها باید مورد 
باشد. توجه 

وی با اشــــاره به اینکه تزریق واکسن در کنترل وضعیت 
بیمــــاری کرونا کمــــک کننده خواهد بود افــــزود: نگرانی 
مــــا از گروه های پرخطر اســــت چون آمار بیشــــتر مرگ و 
که بیماری زمینه ای و سن باالی  میرها در افرادی است 
70 سال دارند و مابقی فوتی ها افراد بین 55 تا 70 بوده 

و درصد بســــیار کمی زیر 50 سال را شامل می شود.
بــــه نقل از فــــارس، رئیس مرکــــز بهداشــــت همدان در 
کید کــــرد: اگــــر کادر بهداشــــت و  پایــــان ســــخنانش تأ
کنند قطعا  گروه های پرخطر واکســــن دریافت  درمان و 
آمــــد و در کنترل بیماری مؤثر بوده  آمارها پایین خواهد 

می یابد. کاهش  نگرانی ها  و 

رکوردشکنی دانش آموزان همدانی در المپیادهای علمی کشور
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل آمــــوزش و پرورش اســــتان همــــدان از رکوردشــــکنی 

دانش آموزان مراکز سمپاد این استان در المپیادهای علمی کشور خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد پورداود گفت: دانش آموزان مراکز ســــمپاد اســــتان موفق به کسب 6 

نشان کشوری در المپیادهای علمی شدند.
وی اظهار کــــرد: آیریا گودرزی از دبیرســــتان فرزانگان 2 همدان نقره اولیــــن دوره المپیاد تفکر و کار 

آفرینی را کســــب کرد و اشکان سهرابی از دبیرســــتان عالمه حلی 2 همدان نیز موفق به کسب برنز 
سی و سومین دوره المپیاد فیزیک شد.

بــــه گفته وی، یاســــین پرویــــزی از دبیرســــتان دوره دوم عالمه حلــــی یک همــــدان در پنجمین 
2 همدان  دوره المپیاد ســــلول های بنیادی، محمدحســــین جاوید از دبیرســــتان عالمــــه حلی 
در دومیــــن دوره المپیاد جغرافیا، محمدپارســــا میرزایی ســــرمد از دبیرســــتان دوره دوم عالمه 

حلی یک همدان در ســــی و ســــومین دوره المپیاد فیزیک و محمدمهدی طاهری از دبیرستان 
عالمه حلی 2 همدان در پنجمین دوره المپیاد ســــلول های بنیادی موفق به کســــب نشان برنز 

شدند.
به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش اســــتان همدان، پورداود خاطرنشــــان کرد: کســــب این 

تعداد نشان توسط دانش آموزان استان در سال های اخیر بی سابقه بوده است.

استان

گشایش فرهنگسرای تشکل های مردمی و 
تخصصی گردشگری در همدان



 

کالســه 9800355 له ســحر غالمی )زوجه( و علیه هادی بیات )زوج(،  موضوع ســند ازدواج شــماره 4733 مورخه 91/05/14 دفتر رســمی ازدواج شــماره 11  در اجرای پرونده اجرایی مهریه 
مالیــر بــا مبلــغ موضــوع الزم االجرا 2.010.000.000  ریال )تقویم ریالی روز تعداد 50 عدد ســکه تمام طالی بهار آزادی موضوع الزم االجرا(؛ ششــدانگ یک دســتگاه خودرو ســواری تیبا شــماره 
که در قبال باقیمانده طلب بســتانکار به مبلغ 1.799.520.509 ریال )پس از  انتظامی 387ط78-ایران/18 )سیصدوهشــتادوهفت ط هفتادوهشــت - ایران/ هجده( متعلق به مدیون 
گواهی وارده  وصول مبلغ 405.884.315 ریال وجه توقیفی حســاب بانکی مدیون و پرداخت مبلغ 195.404.824 ریال اقســاط رهن خودرو از ســوی بســتانکار به شــرکت ســایپا با توجه به 
ک، جنب  گردیده و در پارکینگ ولیعصر)عج( شهرستان مالیر واقع در جاده ارا 139905026781009050 شرکت سایپا( و حقوق دولتی بازداشت سیستمی و فیزیکی و از نقل و انتقال مصون 

گردیده است، از طریق مزایده به فروش می رسد. کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1399/06/30 ارزیابی و قیمت آن قطعی  بهشت هاجر متوقف و توسط 
کارشناسبدینشرحمیباشد: •مشخصاتخودرومذکورطبقنظریه

خ 4 عدد،  1- مشــخصات خودرو: نوع ســواری، سیســتم ســایپا،  تیپ: tiba، رنگ ســفید روغنی، مدل 1397، نوع ســوخت بنزین،  تعداد ســیلندر 4 عدد، ظرفیت جمعًا 4 نفر، تعداد چر
شماره موتور 8650889، شماره شاسی 5815944.

2- وضعیــت ظاهــری و فنــر خــودرو در زمــان بازدیــد:  موتــور، اتــاق، داشــبورد، صندلــی و تــودوزی ســالم، وضعیــت ظاهری شــامل شیشــه ها و چراغ هــای جلــو و عقب، ســپرهای جلو و 
عقب، آئینه های پهلو همگی ســالم می باشــد، چهار حلقه الســتیک 60% آج دارند و با عنایت به مراتب فوق به مبلغ 960.000.000 ریال )معادل نودوشــش میلیون تومان( ارزیابی شــده و 

ک-مالیر متوقف می باشد.  کیلومتر 10 جاده ارا در پارکینگ ولیعصر، 
ک مالیر، واحد اجرا از مبلغ ارزیابی )پایه مزایده( 960.000.000 ریال )معادل نودوشــش میلیون  مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخه 1399/12/10 در محل اداره ثبت اســناد و امال
 وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه 

ً
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیمعشر و حق مزایده نقدا  فروخته خواهد شد. 

ً
تومان( آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود. روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه 

گهی مزایده اموال منقول - خودرو ( آگهی مزایده اتومبیل )آ

م.الف 439
محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار: 1399/11/25

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
کــرم ســمیع جهــت وصــول مبلــغ 16/875/000/000 ریــال )شــانزده میلیــارد و  خ 1371/06/22 خانــم ا کالســه 9800402 موضــوع ســند ازدواج شــماره 12075مــور بــه موجــب پرونــده اجرائــی 
هشــتصدوهفتادوپنج میلیــون ریــال( موضــوع الزم االجرا علیه محمــد بحیرائی و آرمین بحیرائی و نجمه بحیرائی ورثه شــهریار بحیرائی مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادره به 
کرم ســمیع هفت ســهم از نه ســهم به اســتثنای یک هشــتم ثمنیه اعیانی از هشــت شعیر و هشت پانزدهم شــعیر مشاع از نودوشش شعیر  گردیده ســپس بنا به تقاضای خانم ا متعهدین ابالغ 
که برابر نظریه  ک 3581 اصلی واقع در بخش 1 نهاوند به مالکیت شهریار بحیرائی وفق ماده 201 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا معرفی و بازداشت،  ششدانگ یک قطعه باغ به پال

ح ذیل می باشد:  کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و ارزش و مشخصات آنها به شر خ 1399/11/11 و  مور
که  ک 3581 اصلی واقع در بخش 1  هفت ســهم از نه ســهم به اســتثنای یک هشــتم ثمنیه اعیانی از هشــت شــعیر و هشت پانزدهم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششــدانگ یک قطعه باغ پال
کارشــناس رسمی دادگستری به مســاحت تقریبی 829/30 متر مربع )هشتصدوبیست ونه  برابر ســند شــماره 22827 دفتر  21 نهاوند به نام شــهریار بحیرائی انتقال یافته اســت و برابر محاســبه 
گردیده است. سپس بستانکار طی  ک فوق واقع در روبروی تاالر الئودیســه و به قیمت )3/800/000/000 ریال( )ســه میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی  متر و ســی ســانتیمتر(، مشــاعًا از پال
که هفت سهم از نه سهم به استثنای یک هشتم ثمنیه اعیانی از هشت شعیر  ک فوق را نموده  خ 1399/11/20 درخواست مزایده پال درخواست وارده به شماره 139905026785004455 مور
خ 1399/12/10 در اداره ثبت نهاوند از طریق  ک 3581 اصلی واقع در بخش 1 از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مور و هشــت پانزدهم شــعیر مشــاع از نود و شــش شــعیر ششــدانگ یک قطعه باغ پال

کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. مزایده به فروش می رسد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حســاب اداره  برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
ک و  گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــترا ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
کــه مــوارد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده  مصــرف در صورتــی 
 وصول می گردد. ضمنًا چنانچه 

ً
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  روز مزایده تعطیل رسمی 
تاریخ انتشار: 1399/11/25م.الف 940

کارت ســبز خــودرو وانت نیســان آبــی رنــگ، تیــپ 2400، مــدل 1389 بــه شــماره 
کایــران28-288س41 بــه شــماره موتــور 575648 بــه شــماره شاســی  پــال
NAZPL140TBN281503 به نام عسگر نوران ضمیر به شماره ملی 4032003459 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. مفقود 

مفقود شده

آگهی حصر وراثت

م.الف 314

آقای علیرضا خالقی دارای شناسنامه شماره 5029921982 به شرح دادخواست به كالسه 
112/9900534ح از اين حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان عربعلی خالقی به شناسنامه شماره 5029767665 در تاريخ 1397/10/11 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- علیرضا خالقی فرزند عربعلی به شماره شناسنامه 117 متولد 1367 صادره از فامنین 
پسر متوفی  2- محمدرضا خالقی فرزند عربعلی به شماره شناسنامه 5020038679 متولد 
1371 صادره از فامنین پســر متوفی 3- اكرم خالقی فرزند عربعلی به شــماره شناسنامه 
813 متولد 1348 صادره از فامنین دختر متوفی 4- زهرا خالقی فرزند عربعلی به شــماره 
شناسنامه 814 متولد 1351 صادره از فامنین دختر متوفی 5- اعظم خالقی فرزند عربعلی 
به شماره شناسنامه 856 متولد 1353 صادره از فامنین دختر متوفی 6- رقیه خالقی فرزند 
عربعلی به شــماره شناســنامه 959 متولد 1355 صادره از فامنین دختر متوفی 7- مريم 
خالقی فرزند عربعلی به شماره شناسنامه 145 متولد 1363 صادره از فامنین دختر متوفی 
8- مرضیه خالقی فرزند عربعلی به شــماره شناسنامه 1293 متولد 1365 صادره از فامنین 
دختر متوفی 9- فاطمه بیاتی فرزند عبدالحســین به شــماره شناسنامه 542 متولد 1330 
صادره از فامنین همســر متوفی. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشد، از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی اعالن نظر افراز 

م.الف 942

پیرو آگهی مندرج در روزنامه هگمتانه به شــماره 4702 مورخ 98/10/13 مورد درخواست 
يداهلل ابوالفتحی فرزند محمد به شماره ملی 3962755837 يک فقره سند شماره 15632 
مورخ 95/10/26 دفتر اســناد رسمی شــماره يک نهاوند، روستای میالب كه عملیات افراز 
در موعد مقرر 1399/09/11 ســاعت 10 صبح به عمل آمده و حدود و حقوق به شرح ذيل 
می باشــد: ششــدانگ يک واحد بره پرواری قســمتی از پالک 49 اصلی بخش 2 نهاوند به 
مســاحت )2500 مترمربع( شماالً: به طول 63/64 ديواريست است به باقیمانده 49 اصلی، 
شــرقاً به طول 35/62 متر ديواريســت به باقیمانده 49 اصلی، جنوباً: به طول 63/87 متر 
به باقیمانده 49 اصلی و غرباً: به طول 16/78 متر به باقیمانده مذكور و 4/05 دربیســت به 
راه عبور و ســوم به طول 14/97 ديواريســت به باقیمانده مذكور، حقوق ارتفاقی ندارد، كه 
با افراز مقدار فوق برابر تصمیم شــماره 2022/ن /99 مورخ 99/20/11 مبنی بر قبول افراز 
موافقت گرديده اســت و نظر به اينکه متقاضی اعالم نموده اســت كه اسامی و نشانی ساير 
مالکین مشــاعی را نمی داند لذا به ساير افراد حقیقی و حقوقی كه به هر نحو خود را دارای 
حقی می دانند، ابالغ می گردد كه در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده 
6 آئین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض می باشــند، اعتراض خود را ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقديم و گواهی مشعر بر 
طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند. در غیر اين صورت پس از ســپری 

شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.
محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 1399/1532 مورخــه 1399/11/05 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل اكبری 
فرزند میرزا حســین به شماره شناسنامه 1687 صادره از اسدآباد در سه دادنگ مشاع 
از ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 91556/34 مترمربع در قسمتی 
از پالک 101 اصلی واقع در اســدآباد، اراضی روســتای چنار علیا خريداری از مالک 
رسمی آقای میرزا حسین اكبری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 486
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 1399/1530 مورخــه 1399/11/05 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل اكبری 
فرزند میرزا حسین به شــماره شناسنامه 1414 صادره از اسدآباد در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 91556/34 مترمربع قسمتی 
از پالک 101  اصلی واقع در اســدآباد،  اراضی روســتای چنار علیا خريداری از مالک 
رسمی آقای میرزا حسین اكبری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 488

  شــهرداری همدان با اســتناد مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک  قطعه زمین مســکونی مربوط بــه پالک ثبتــی 10/683  از 
یق مزایده کتبی اقدام نماید.  متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.  طر

موقعیتردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی )ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

آدرس

24591/875/000/0005/000/000/000زمین مسکونی قطعه شماره 12
بلوار فاطمیه

 18 متری ذوالفقار
شرایط شرکت در مزایده:  

 1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه 
ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکت )الف( قــرار داده و حداکثر تــا پایان وقــت اداری 99/12/05  تحویل دبیرخانه ســتاد 

مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهــر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قــرار داده و فرم 

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

هنگام تنظیم قرارداد واحد امالک از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدا به حســاب شــهرداری واریــز نموده و هیچگونــه تهاتری قابل قبول نمی باشــد در صورت 

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

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

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
 9-انتقال ســند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتــی( متعاقبًا به برنــده  مزایده  ابــالغ میگردد  و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مــدت یکماه از 
تاریخ ابالغ شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید.در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده 
ضبط خواهد گردید. ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هرشخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی 

نماید، انتقال خواهد یافت.
 10 - متــراژ زمیــن 245 متر به ابعــاد شــمااًل 12/25 و جنوبــًا 12/25 و شــرقًا 20 و غربــًا 20متــر از پالک ثبتــی 10/683 بــوده و موقعیت زمیــن جنوبی 

می باشد ، ضمنًا شهرداری متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتی هر قطعه را تحویل خریدار نماید.
 11- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/12/06 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

گهی  مزایده آ

16 شهرداری همدان
33

ف  
. ال

م

25 بهمن 1399    شـــماره 4734  شـــنبه   

5 ایران و جهان

نمایش دکترین دفاعی سپاه با عملیات های تهاجمی در رزمایش پیامبر اعظم 16
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــخنگوی رزمایش پیامبــــر اعظم 16 از 
نمایش دکترین دفاعی سپاه با اجرای عملیات های شش گانه تهاجمی 

در این رزمایش خبر داد.
سردار ســــرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشــــهدا در جمع خبرنگاران در 
منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم)ص( 16 نیروی زمینی ســــپاه اظهار 
کرد: رزمایش پیامبر اعظم)ص( 16 نیروی زمینی سپاه با محوریت قرارگاه 

منطقه ای کربال از صبح پنجشــــنبه در منطقه عمومی جنوب غرب کشور 
آغاز شد.

وی بــــا تأکید بر اینکه در این رزمایش با اجرای عملیات های شــــش گانه 
تهاجمی، دکترین دفاعی ســــپاه بــــه نمایش در می آید گفــــت: در مرحله 
نخســــت از این رزمایش تمرین پایــــگاه فرماندهی و بــــازی جنگ اجزای 
آتش توپخانــــه و ادوات عملیات هلی برن و ضد هلی برن و ســــدرخنه با 

موفقیت به اجرا در آمد.
سردار خادم سیدالشهدا اجرای عملیات شــــبانه، بهره گیری از یگانهای 
تکاور زرهی و هوانیروز را از وجوه برجســــته رزمایش پیامبر اعظم )ص(16 
توصیف و تصریح کــــرد: در رزمایش پیامبر اعظــــم)ص( 16 نیروی زمینی 
سپاه پهپادها و بالگردهای هجومی یگان های تکاور و زرهی ظرفیت های 

نزسا قابلیت های جدیدی را به نمایش خواهند گذاشت.

انعکاس
حضور اقشار مختلف مردم در جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی صحنه های ماندگار حضور متفاوت 

و با شکوه ملت

هگمتانه، گروه ایران و جهان:  حضور متفاوت اما با شکوه 
ملت صحنه های ماندگاری را به نمایش گذاشت.

ملت ایران اســــالمی در سراسر کشور به همراه خانواده در 
راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن حماسه آفریدند.
شرایط تغییر می کند، اما وفاداری ملت به اسالم و انقالب 
و ایران همچنان و همیشه، نشاط آوراست و نوید دهنده 
، ســــال های گذشته  ، مردم سراســــر کشــــور آینده ای بهتر

، به  بــــا پای پیــــاده و فریادهایی سرشــــار از شــــور و شــــعور
خیابان  ها می آمدند و امســــال، ســــوار بر خودرو و موتور و 
دوچرخه حتی اسکیت، تا هم کرونا از حضور مردمی سوء 
استفاده نکند، و هم دشمنان، به این تصور واهی نیفتند 
که حمایت ملی، از انقالب عزت آفرین 57 کم رنگ شــــده 

است.
صبح چهارشــــنبه در مســــیرهای ویژه ای که برای موتور و 

دوچرخه و خودروها پیش بینی شد راهپیمایی در سراسر 
کشــــور آغاز شــــد راهپیمایی متفاوت با کاروان خودروها، 
موتورها و دوچرخه ها هر کس با هر وســــیله ای که داشت 

آمده بود.
مراســــم رســــمی بزرگداشــــت چهــــل و دومین ســــالروز 
پیروزی انقالب اسالمی در شــــرایطی آغاز شد که ساعتی 
پیــــش از آن در مســــیرهای تعییــــن شــــده خبرنــــگاران 
حضوری متفاوت از اقشــــار مختلف را برای حضور در این 

گزارش دادند. راهپیمایی 
روز 22 بهمن امســــال به نام شــــهید حاج قاسم سلیمانی 

نام گذاری شد.
راهپیمایی امسال به علت همه گیری کووید 19 با وسایل 
نقلیه متعدد برگزار شد. راهپیمایان با استفاده از ماسک 

و دستکش در خیابان حضور پیدا کردند.
، ده ها اســــکیت باز و دوچرخه  در کنــــار خیل موتورســــوار
سوار نیز دیده می شد. اســــکیت بازان و دوچرخه سواران 
جوان و نوجوانی که وســــایل نقلیه خود را با پرچم ایران و 
عکس های شــــهدا تزئین کرده بودند در برخی از شــــهرها 

حضور پررنگ داشتند.
در راهپیمایی متفاوت امســــال شــــاهد حضــــور نمادین 
خودروهایــــی بودیــــم کــــه سرنشــــینان آن خانواده هایی 
بودند که با تکان دادن پرچم ایران از پنجره خودرو حضور 

خود را اعالم می کردند.

موافقت مجلس با تشکیل صندوق ملی برای تولید انبوه مسکن
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نمایندگان مجلس در جلسه 
علنی دوشنبه گذشته با تشــــکیل صندوق ملی مسکن 
به منظــــور ایجاد هم افزایی و تقویت توان حمایتی از بخش 
مســــکن از محل اخــــذ مالیات هــــای زمین، ســــاختمان و 

مستغالت موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی در جلســــه علنی 20 
بهمن مجلس شــــورای اســــالمی و در جریان بررســــی طرح 
جهش تولید و تأمین مسکن با ماده 3 این طرح موافقت 

کردند.
از 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 174 نماینده 

رأی موافق، 3 نماینده رأی مخالف و 6 رأی هم ممتنع بود.
براســــاس ماده 3؛ »صندوق ملی مسکن« به منظور ایجاد 

هم افزایی، تقویت تــــوان حمایتی و تخصیص بهینه منابع 
مالی بخش مســــکن، با کارکرد تجمیــــع و تخصیص منابع 
مالی موضــــوع این قانون، حداکثر تا ســــه ماه پــــس از الزم 

االجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.
منابع ایــــن صندوق از محــــل مالیات های مرتبــــط با حوزه 
زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع پیش  بینی 
شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع 
اجاره زمین های 99 ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال 
، اقساط برگشتی  اصل و فرع خطوط اعتباری مســــکن مهر
صندوق پس انداز مســــکن یکم در هر ســــال، کمک های 
خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی 
می گــــردد، تأمین می شــــود و به مصارف صنــــدوق از جمله 

یارانه ســــود تســــهیالت، تخفیف در هزینه صدور و تمدید 
پروانه ســــاختمانی، گواهی پایانکار ســــاختمان، هزینه های 
تأمین و انتقال زیرساخت و مشــــارکت در ایجاد امکانات، 
خدمــــات روبنایــــی و کاربری هــــای غیر انتفاعی )آموزشــــی، 
، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات  مذهبی، درمانی، فضای ســــبز
شهری( مطابق با الگوی شــــورای عالی مسکن در توسعه 
شهری ایجاد شــــده برای پروژه های مسکونی موضوع این 

قانون اختصاص می یابد.
اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری 
اســــالمی ایران اســــت. صندوق در وزارت راه و شهرســــازی 
مســــتقر اســــت و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه 

دیگری ندارد.

ایران تا 3 ماه آینده صادر 
کننده واکسن کرونا می شود

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر بهداشــــت از 
راه اندازی 11 هزار تخت بیمارســــتانی تا اردیبهشــــت 
سال آینده در کشــــور خبر داد و گفت:دو تا سه ماه 
آینده ایران یکی از قطب های بســــیار مهم واکســــن 
کرونا در منطقه و صادر کننده این واکسن در جهان 

خواهد بود.
سعید نمکی، وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری 
از مراکــــز بهداشــــتی و درمانــــی در مناطــــق مختلف 
کشــــور با اشــــاره به وضعیت کرونا، بیان داشت:در 
این باتالق سهمگین کرونا توانستیم حداقل 2500 
تخت آی ســــی یو و صدها تخت در کشور راه اندازی 

کنیم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه تــــالش کردیم هیــــچ بیماری 
پشــــت در بیمارســــتان ســــرگردان نباشــــد، گفت: 
تولیدات بســــیار زیــــادی در عرصــــه دارو و تجهیزات 

پزشکی داشته ایم.
وزیر بهداشــــت بــــا اشــــاره بــــه دســــتاوردهای این 
 ، وزارتخانــــه در ایجاد مراکز درمانی متعدد در کشــــور
خاطرنشــــان کرد: امســــال بــــه عنوان اولین ســــال 
قبل و بعــــد ازانقالب 11 هــــزار تخت بیمارســــتانی تا 
اردیبهشــــت می افزاییــــم و تعداد زیــــادی خانه های 
بهداشــــت و مراکز جامع سالمت هم به بهره برداری 

می رسد.
نمکی با بیان اینکه شــــهرهای قدس،مالرد، شهریار 
و اسالمشــــهر حتــــی یــــک تخــــت بیمارســــتانی نیز 
نداشــــتند، تصریح کرد: تا آخر سالجاری حدود 2 هزار 

تخت در حاشیه تهران راه اندازی خواهد شد.
وی بــــا اشــــاره بــــه راه انــــدازی پروژه های بهداشــــتی 
 ، و درمانــــی در هــــر هفتــــه در نقــــاط مختلف کشــــور
ابــــراز داشــــت: 1400 پــــروژه بهداشــــتی و درمانــــی تا 

اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.

خبـــــــــر

آخرین وضعیت جسمانی دریافت کنندگان واکسن روسی

»اسپوتنیک وی« عارضه جدی نشان نداد
هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهــــان: معاون درمــــان مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی )ره( گفت: وضعیت جسمانی تمام 
دریافت کنندگان واکسن اسپوتنیک وی مساعد است و تا 
کنون عارضه جدی در هیچ یک از افراد مشاهده نشده است.

ســــید علی دهقان منشــــادی معــــاون درمــــان مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی )ره(، درخصوص آخرین وضعیت 
جسمانی دریافت کنندگان واکسن کرونای روسی اظهار 
کرد: وضعیت جســــمانی تمام دریافت کنندگان واکسن 
اسپوتنیک وی مساعد است و تعداد کمی از آنها عوارض 

خفیفی را از خود نشان دادند.
وی با بیان اینکه این عوارض از قبیل تب و احســــاس 
کــــرد: این  بــــوده اســــت اظهار  ســــرماخوردگی خفیف 
عوارض قابل پیش بنی بود و خوشــــبختانه هیچ یک از 

دریافت کنندگان واکسن دچار عارضه جدی نشدند.
منشــــادی در ادامه با بیان اینکه با احتساب فرزند وزیر 

بهداشــــت 28 نفر از کارکنان بیمارســــتان امام خمینی 
واکســــن دریافت کرده اند تصریح کــــرد: همه این افراد 

واکسن کرونا دریافت کرده اند.
معــــاون درمان مجتمع بیمارســــتانی امــــام خمینی )ره( 
افزود: وزارت بهداشــــت هر واکســــنی را که از هر منبعی 
دریافــــت می کند مــــورد تأیید اســــت، این واکســــن ها 
آزمایشات را پشــــت سر گذاشــــته اند و بررسی های الزم 
توسط وزارت بهداشت نیز روی آنها صورت گرفته است.

وی گفت: ما به صورت روزانه وضعیت جســــمانی تمام 
دریافت کنندگان واکســــن روســــی را رصــــد می کنیم و 
عــــوارض احتمالی را پایــــش می کنیم. خوشــــبختانه در 
حال حاضر تمام کادر درمانی بیمارســــتانی، مسووالن 
وزارت بهداشت و نیروهای خانه های بهداشت درحال 
تالش برای حفظ سالمت هموطنان هستند و تاکنون 

نیز از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نشده است.
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پوالدزنان همدانی 
معرفی شدند

وزنه  انتخابی  مســــابقات  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
بــــرداری بانوان اســــتان همدان بــــا قهرمانی تیم 

رسید. پایان  به  همدان  منتخب 
5 نشان  کســــب  در این رقابت ها تیم همدان با 
 4 2 برنز قهرمان شــــد و نهاوند با  طال، یک نقره و 
نشــــان طال و سه نقره در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین تیم مالیر با کســــب 2 نشــــان طال و یک 
نشــــان نقــــره موفق به کســــب عنوان ســــوم این 

شد. مسابقات 
45 کیلوگرم  در پایان این مســــابقات در دســــته 
رده ســــنی نوجوانان معصومــــه فرآیین زاده اول، 
49 کیلوگرم نوجوانان  فاطمه مالمیر دوم، دسته 
کیلوگــــرم   55 دســــته  اول،  بیــــات  تــــرک  کیانــــا 
بزرگسال مریم خزایی اول، هدیه حمیدوند دوم، 
بزرگسال  کیلوگرم   59 دســــته  سوم،  مهری  فائزه 
حســــیبه بهارلو اول، نوجوانان تارا درویشی اول، 
دســــته 64 کیلوگــــرم رده ســــنی بزرگســــال طیبه 
بهارلو مقــــام اول، ســــمیه ابوالفتحی مقام دوم و 
مرضیــــه کرمی مقام ســــوم، در رده نوجوانان غزل 
 71 ابراهیمــــی اول و فاطمه احمدی دوم، دســــته 
کیلوگــــرم بزرگســــال مهدیــــه محمدظاهری اول، 
نوجوانــــان زینب اســــدی اول مانیا شــــرفی دوم 
دســــته 76 کیلوگــــرم بزرگســــال زهــــرا لطفی اول 
 87 دســــته  اول  کدخدایــــی  عســــل  نوجوانــــان 
کیلوگــــرم پریا حــــاج علی اکبری موفق به کســــب 

شدند. عنوان 
نایــــب رئیس هیأت وزنه بــــرداری همدان در این 
بــــاره گفــــت: مســــابقات وزنــــه بــــرداری قهرمانی 
اســــتان همدان بــــا حضور 19 ورزشــــکار منتخب 
به میزبانی ســــالن اختصاصی تختی شهر همدان 

شد. برگزار 
سوســــن فتاحی افــــزود: در این مســــابقات وزنه 
، نهاوند، همدان و  برداران شهرســــتان های مالیر

داشتند. حضور  اسدآباد 
وی خاطرنشــــان کــــرد: نفرات برتر ایــــن رقابت ها 
قهرمانی  مســــابقات  در  قدرتمند  حضــــور  جهت 
فراخوانده  همدان  منتخب  تیم  اردوی  به   ، کشور

شدند.

خبــر
آشنایی با نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال

شانس باالی 2 همدانی در انتخابات
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: 69 نفر برای تصاحب 11 کرســــی 
هیأت رئیسه فدراســــیون فوتبال نامزد شده اند؛ مدیرانی 

از حوزه صنعت، پتروشیمی، شهرداری ها و...
فهرســــت نهایــــی نامزدهــــای تأییــــد صالحیــــت شــــده 
فدراســــیون فوتبــــال اعالم شــــد و 69 نفر برای ریاســــت و 

صندلی های هیأت رئیسه رقابت خواهند کرد.
در نهایــــت دهم اســــفند مصطفی اجرلو، شــــهاب الدین 
عزیــــزی خــــادم، علــــی کریمــــی و کیومرث هاشــــمی چهار 
مدعــــی باقــــی مانــــده بــــرای تصاحب ســــکان ریاســــت 
فدراســــیون فوتبال طی چهار ســــال آینــــده خواهند بود 
اما به جز صندلی ریاســــت و ســــه کرســــی نایب رئیســــی، 
هفــــت صندلی هیأت رئیســــه باقی خواهنــــد ماند که دو 
مدیرعامل باشگاه ها )اعم از فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ســــاحلی در بخش بانــــوان و مــــردان(، دو رئیس هیأت 
فوتبال و سه کارشــــناس فوتبال اعضای هیأت رئیسه را 

تشکیل خواهند داد.
طبق فهرســــت اعالم شــــده، بیشــــترین ترافیک و رقابت 
در بخش کارشــــناس هیأت رئیســــه اســــت که هر کسی 
خارج از بدنه مدیرعاملی باشــــگاه ها و هیأت های فوتبال 
برای شــــرکت در انتخابات باید در این بخش نامزد شود. 
در حــــال حاضر 34 نفــــر برای کارشــــناس هیأت رئیســــه 

نام نویسی کرده اند.
در این گزارش نگاهی به آخرین و برجســــته ترین ســــوابق 
نامزدهای انتخابات این فدراســــیون خواهیم داشــــت تا 
شــــناخت بیشــــتری به خصوص از برخی چهره های کمتر 

شناخته شده داشته باشیم.

نامزدهای ریاســــت و گزینه های پیشــــنهادی برای  �
سمت نواب رئیس اول، دوم و سوم

، پاس و  1 - مصطفــــی آجرلــــو: مدیرعامل ســــابق تراکتــــور
رئیس سازمان ورزش سپاه پاسداران و شهرداری تهران

حســــن نصر اصفهانی )نایب رئیس اول(: رئیس ســــابق 
هیأت مدیــــره صنعت نفــــت آبــــادان و از مدیران ارشــــد 

صنعتی و نفتی
امیرحســــین )ســــعید( فتاحی )نایب رئیس دوم(: رئیس 

سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ
لیال  ســــادات محمدیان )نایب رئیس سوم(: نایب رئیس 

فعلی بانوان فدراسیون انجمن های ورزشی
2 - شــــهاب الدین عزیزی خادم: عضو سابق هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال، رئیس هیأت مدیره سایپا و از مدیران 

حوزه پتروشیمی
شهره موسوی )نایب رئیس ســــوم(: مدیرعامل باشگاه 

بادران
نایب رئیس اول و دوم وی تأیید نشدند �

3 - علــــی کریمی: بازیکن ســــابق تیم ملی، بایــــرن مونیخ، 
پرســــپولیس و ســــرمربی سابق ســــپیدرود رشت و نفت 

تهران
مهدی مهدوی کیا )نایب رئیس اول(: بازیکن سابق تیم 
کادمی  ملی، هامبورگ، فرانکفورت، پرســــپولیس و مربی آ

هامبورگ
سعید دقیقی )نایب رئیس دوم(: بازیکن سابق فوتبال، 
عضو شورای شــــهر قزوین و مســــؤول پروژه های عمرانی 

فدراسیون فوتبال
فاطمه علیپور )نایب رئیس سوم(: داور سابق فوتبال و از 

کارمندان فدراسیون فوتبال
4- کیومرث هاشمی: رئیس ســــابق کمیته ملی المپیک، 
سرپرست ســــابق فدراســــیون فوتبال، قائم مقام سابق 

وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق ورزش همدان
علیرضــــا رحیمــــی )نایــــب رئیــــس اول(: رئیــــس ســــابق 
فدراسیون هندبال، عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون 

فوتبال و مدیرعامل سپاهان و پرسپولیس
غالمرضا بهروان )نایب رئیس دوم(: عضو ســــابق هیأت 

رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سابق سازمان لیگ
پریا شــــهریاری )نایــــب رئیس ســــوم(: رئیــــس دپارتمان 

فوتبال ساحلی و معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال

نامزدهای کرسی هیأت های فوتبال �
احســــان اصولی: رئیس هیأت فوتبال خراســــان رضوی و 

عضو شورای شهر مشهد
عبدالکاظــــم طالقانــــی: رئیس هیأت فوتبال خوزســــتان، 
عضو هیأت رئیســــه فدراســــیون فوتبال و رئیس کمیته 

امور استان ها
طهمــــورث حیدری: رئیس هیــــأت فوتبــــال چهارمحال و 
بختیاری و معاون ورزش سابق سپاه قمر بنی هاشم علیه 

السالم چهارمحال و بختیاری
حســــین باجیوند: رئیــــس هیأت فوتبــــال قزوین و عضو 
هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال و کارمند سابق اداره 

کل ورزش و جوانان قزوین
فوتبال  هیــــأت  رئیس  شــــیرازی:  ابوالحســــن  حبیب اهلل 

تهران و عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ

امیرحسین محتشم: رئیس هیأت فوتبال بوشهر و مدیر 
کل استاندارد بوشهر

علی طاهری: رئیس هیأت فوتبــــال اصفهان، مدیرعامل 
سابق پســــت اصفهان، مدیر عامل سابق باشگاه فوالد 

ماهان، مدیر عامل سابق گیتی پسند و...
عباس صوفی: رئیــــس هیأت فوتبال همدان و شــــهردار 

همدان و مدیرعامل سابق پاس
جواد ششگالنی: رئیس هیأت فوتبال آذربایجان شرقی و 

عضو سابق شورای شهر تبریز
منصور بیک وردی: رئیس هیأت فوتبال البرز

غالمعلی هنرپیشه: رئیس هیأت فوتبال فارس، مدرس 
و مربی فوتسال

نامزدهای کرسی مدیران عامل باشگاه ها �
آلومینیوم اراک و مدیرعامل  سعید عباســــی: مدیرعامل 

سابق تراکتور
دبیــــرکل  ســــپاهان،  مدیرعامــــل  ســــاکت:  محمدرضــــا 

فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان تیم های ملی
محمد جواهری: مدیرعامل باشگاه گل گهر

بهرام رضاییان: مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی
سعید نجاریان: مدیرعامل تیم فوتسال شهروند ساری

احمد مددی: مدیرعامل باشگاه استقالل
مهرداد ســــراجی: مدیرعامل باشگاه سایپا، مشاور سابق 

رئیس سازمان تربیت بدنی )علی سعیدلو(
علیرضا جنتی: مدیرعامل باشــــگاه گیتی پســــند و مالک 

گروه صنایع گیتی پسند
احمد عشــــقان ملک: مدیرعامــــل تیم فوتبال ســــاحلی 
مقاومت گلساپوش یزد، مدیر چند شرکت حوزه کشت 

و طیور در استان یزد
اکبــــر محمــــدی: مدیرعامــــل باشــــگاه پیکان، ســــرمربی 
ســــابق تیم ملی جوانــــان و رئیس ســــابقه کمیته جوانان 

فدراسیون فوتبال

نامزدهای کرسی کارشناس )ســــایر اعضای هیأت  �
رئیسه(

فریده شجاعی: نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال، 
نایب رئیس ســــابق فدراســــیون فوتبال و همسر مرحوم 

منصور پورحیدری
مســــعود مرادی: داور بازنشســــته فوتبــــال، عضو کمیته 

داوران

داود رفعتی: داور بازنشسته فوتبال
ابراهیم شــــکوری: بازیکن ســــابق پرســــپولیس، معاون 
ورزشی باشگاه پرســــپولیس و سرپرست دبیرکلی سابق 

فدراسیون فوتبال
حمیدرضا مهرعلی: رئیس سابق فدراسیون اتومبیل  رانی 

و موتورسواری
: عضو هیأت رئیســــه سازمان لیگ، رئیس  صادق دوردگر
کمیتــــه بازاریابی فدراســــیون فوتبال، مدیرعامل ســــابق 

ملوان و...
میرشاد ماجدی: بازیکن و سرپرست و عضو سابق هیأت 
مدیره استقالل، رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال
احمدرضــــا براتی: وکیل ورزشــــی، رئیــــس کمیته حقوقی و 
تدوین مقررات فدراســــیون فوتبال، ضــــو کمیته فیزیکی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا
: داور بازنشســــته فوتبال، رئیس سابق  حسن کامرانی فر

دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال
محسن ترکی: داور بازنشسته فوتبال

محمد آخوندی:سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی
هوشــــنگ نصیرزاده: عضو هیأت رئیسه ســــازمان لیگ، 
رئیس سابق کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون 

فوتبال، مدیرعامل سابق ماشین سازی تبریز
امین نوروزی: معاون سابق پزشــــکی باشگاه استقالل و 

پزشک
حسین شمس: سرمربی سابق تیم ملی فوتسال

علیرضا شهاب: پزشک تیم ملی فوتبال ایران
غالمرضا جباری: داور بازنشســــته فوتبال و رئیس کمیته 

آموزش فدراسیون فوتبال

علی علیزاده: بازیکن ســــابق اســــتقالل و پرســــپولیس و 
معاون فنی باشگاه مس رفسنجان

هدایت ممبینی: داور بازنشســــته فوتبــــال و عضو فعلی 
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال

شهامت عباسی: عضو مجمع فدراسیون فوتبال و نایب 
رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی

رضا درویش: مدیرعامل سابق باشگاه پیکان
نیما نکیســــا: دروازه بان ســــابق تیم ملی فوتبال و رئیس 

کمیته فوتبال پایه فدراسیون فوتبال
: داور بازنشسته فوتبال حسین زرگر

رسول فروغی: داور بازنشسته فوتبال
خداداد افشاریان: داور بازنشسته فوتبال و رئیس هیأت 

فوتبال کهگیلویه و بویراحمد
: بازیکن ســــابق پرســــپولیس  پــــور ابوالقاســــم  بهنــــام 
ورزش  ســــازمان  ورزش  معــــاون  ســــابق  سرپرســــت  و 

تهران شهرداری 
: عضو سابق هیأت مدیره استقالل رضا صادق پور

اسماعیل صفیری: داور بازنشســــته فوتبال و سرپرست 
سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال

: بازیکن سابق و مربی فوتبال بانوان جمیله کشاورز
رضــــا محمــــد کاظمــــی: دکتــــرای مدیریــــت و برنامه ریزی 

بدنی تربیت 
امین کریمیان: مدیر ســــابق ســــازمان ورزش اســــفهان و 

معاون باشگاه ذوب آهن
: داور بازنشسته فوتبال حسین نیرویار

رضا رضایی: اطالعاتی یافت نشد
علیرضا ابراهیمی: اطالعاتی یافت نشد

۲ نشان برنز رهاورد دونده همدانی از مسابقات امارات
هگمتانه، گروه ورزش: دونده نابینای همدانی با کســــب 2 نشــــان برنز به رقابت خود با حریفان در 

مسابقات دو ومیدانی بین المللی کشور امارات پایان داد.
مســــابقات بین المللی پارادوومیدانی برای کســــب ســــهمیه ورودی بازی های پارالمپیک توکیو و 
تأیید کالس بندی پزشکی در شهر فزاع امارات در جریان است و وحید علی نجیمی پنجشنبه شب 

گذشته توانست به دومین نشان برنز خود در این رقابت ها دست یابد.
وحید علی نجیمی در دوی 400 متر کالس B3 توانست به نشان برنز برسد.

رئیــــس هیــــأت نابینایــــان و کــــم بینایان همــــدان گفت: وحیــــد علــــی نجیمی تنهــــا دونده 
همدانــــی در ترکیب تیــــم ملی نابینایان و کم بینایان کشــــورمان در این دوره از مســــابقات 

. د بو
سمیه سهیلی افزود: وحید علی نجیمی پیش از این در دوی صد متر توانست باکسب نشان برنز 

در جایگاه سوم قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: نجیمی در مجموع 2 نشان برنز را برای کشورمان از این مسابقات به ارمغان آورد.

ســــهیلی خاطرنشــــان کرد: مســــابقات بین المللــــی پارادوومیدانی برای کســــب ســــهمیه ورودی 
بازی های پارالمپیک توکیو و تأیید کالس بندی پزشکی از 18 تا 26 بهمن جاری در شهر فزاع امارات 

برگزار می شود.
همدان یکی از قطب های اصلی دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان کشور است.

نجیمی نماینده همدان سابقه کسب نشان های رنگارنگ آسیایی و بین المللی را در کارنامه خود 
دارد.

 حضور پرشور در جشن متفاوت انقالب
هگمتانه، گروه گزارش تصویری: راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن در چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی این بار با شکلی متفاوت اما با همان صالبت و 
اقتدار در دارالمؤمنین همدان برگزار شد به طوری که خیابان های شهر زیر پای 

کاروان های خودرویی، موتوری و دوچرخه سواران رنگین شده بود.
بــــه گزارش هگمتانه، انتظار برای فرا رســــیدن 22 بهمن و نشــــان دادن اقتدار و 
صالبت ایران زمین در چهل و دومین ســــالگرد پیروزی انقالب اسالمی با همه 
سال ها متفاوت بود از طرفی کرونا جان انسان را نشانه رفته بود و از طرف دیگر 
چشم دوست و دوشمن به ایران اسالمی دوخته شده بود تا ببیند راهپیمایی 
که هر ســــاله خار چشم دشمنان و امید دوســــتان بود، چگونه برگزار می شود. 

خودمان هم تصور چندانی از اتفاقی که قرار بود رخ دهد نداشتیم.
تا باالخره ساعت 10 صبح فرا رســــید و فوج فوج آدم های ماسک به صورت از راه 

رســــیدند و ســــوار بر خودروهای خود پرچم جمهوری اســــالمی ایران را به اهتزار 
درآورده بودند. این بار قرار میدان پیامبر اعظم)ص( بود.

حرکــــت کاروان انقالبیــــون آغاز شــــد و بــــه یکبار صالبــــت و ابهــــت انقالب بر 
خیابان های همدان مســــتولی شــــد. همین کــــه پرچم های بــــزرگ و کوچک در 
خیابان ها و در دســــتان مردان و زنان کودکان و بزرگساالن به اهتزار درآمد، دل 

دوستان آرام و دل دشمنان آشوب شد.
« و »مرگ بر  دشــــمنان چشــــم دوخته بودنــــد که امســــال نــــدای »اهلل اکبــــر
آمریــــکا« از خیابان های ایران اســــالمی درنیایــــد اما به فضل الهــــی و با تمام 
موانع و شــــرایط پیش رو دوباره طنین اهلل اکبر و صدای استکبارســــتیزی در 

پیچید. جهان 
خیابان های همدان زیر پای کاروان های خودرویی، موتوری و دوچرخه ســــواران 

رنگین شــــده بود و کــــودکان و نوجوانان با دوچرخه های خود شــــور و نشــــاط 
انقالبی را به خیابان ها آوردند. کاروان از میدان پیامبر اعظم)ص(، میدان جهاد، 
میدان آرامگاه بوعلی، بلوار خواجه رشــــید عبــــور کرد و در آخرین مقصد خود به 

طواف میدان امامزاده عبداهلل پرداخت.
این بار هم دشمن نتوانست به بهانه کرونا آرامشی به دست بیاورد تا بتواند در 
تبل توخالی ادعاهای خود بکوبد و در رسانه های رنگارنگ خود به دروغ پردازی 

ادامه دهد.
تصویر حاج قاسم در دستان مردم و برافراشــــته بر دیواره های شهر پیام اول و 
آخر همدانی ها را اعالم کرد. این انقالب همچنان با قوت و با تمام توان به پیش 
می رود تا به مقصود نهایی برســــد و پرچم نهضت اســــالمی را به دســــتان امام 
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7 همه دانا

هگمتانه، گروه همه دانا: شــــهید رســــتمی در سال 99 به 
عنوان شهید شاخص شهرســــتان کبودرآهنگ انتخاب 
شــــده اند و بنده خیلی خوشــــحالم که بعد از گذشت 37 
ســــال از شهادت این شــــهید بزرگوار این انتخاب صورت 
گرفتــــه که این اتفــــاق مبارکی اســــت تا یاد و نامــــی از این 
شخصیت برجسته اســــتان بشــــود. اگر بخواهم تعریفی 
از این شــــهید عزیز و دوســــت و برادر گرانقدرم محمدتقی 
داشته باشم ایشان شــــخصیتی بسیار نجیب، محجوب، 
، منضبط، همیشه آراسته، اهل  دوســــت داشــــتنی، باوقار
قلم، خــــوش بیان و اهل مطالعه جدی بــــود و از خود یک 
شــــخصیتی خلق کرده بــــود که حتــــی در دوران کودکی به 
نقل از اخوی ایشــــان: وقتی شهید رســــتمی وارد مسجد 
روســــتای نوآبــــاد کبودرآهنگ می شــــدند روحانــــی و امام 
جماعت مســــجد زیر پای ایشان بلند می شــــدند و وقتی 
برادر ایشــــان به این روحانی می گویند کــــه اینکار را نکنید 
ایشان می گوید: »نه شــــما نمی دانید محمدتقی ما و شما 

یک شخصیتی دارد«.
وا 

ُ
ِذیــــَن آَمُنــــوا َوَعِمل

َّ
محمــــد تقی مصــــداق واقعــــی »ِإّنَ ال

اِلَحــــاِت« بود یعنی ایمان و عمل صالح را توامان با هم  الّصَ
داشــــت. این را به جد می گویم علی رغــــم اینکه به عنوان 
یک شــــهید حاضر و ناظر در حیات معنوی کشــــور حضور 
دارد اگر حضور جسمی وی را امروز شاهد بودیم بی شک 
محمدتقی به عنوان یک عنصر فرهیخته و اندیشــــمند و 
نخبه کشــــور مطرح بود و با نگاه نافذ و عمیقی که داشت 
شخصیتی در تراز گفتمان انقالب اسالمی بود. محمدتقی 

عاشــــق انقالب، عاشــــق نظام و مطیع بدون چون و چرای 
ولی امر بود نســــبت به اصل والیــــت، اصل والیت فقیه و 
برائت از دشــــمنان به جد توجه داشت و در وصیت نامه 
خود نیز می نویســــد که حضرت امام به عنوان "ولی زمان" 

یک فرمان دارند که باید مطاع باشیم.
محمدتقی دنبال یک گمشــــده ای بود که این گمشده را 
در فضای پاک دفاع مقدس جســــتجو کرد؛ در فضای پاک، 
ناب و عاشورایی جبهه و جنگ می دید. حتی به خاطر دارم 
ما در پاییز ســــال 61 که یک ســــفر چند روزه ای را به منطقه 
عملیاتی بچه های همدان در قصر شــــیرین رفتیم و ســــه 
چهار روزی آنجا مســــتقر بودیم وقتی خواســــتیم برگردیم 
محمدتقی گفت: من دیگــــر نمی آیم. گفتیم: باید برگردیم 
چرا نمی آیی؟ گفت: من همین جا می مانم. شهید رستمی 
دلبســــته آنجا شده بود پاکی آن فضا به جهت معرفتی که 
شهید داشت ایشان را جذب کرده بود و علی رغم اینکه از 
وی خواستیم که برگردد و به درسش رسیدگی کند، ماند 
و بعد از چند روز در حالی که مســــوولیت تبلیغات همان 
محور را بر عهده داشــــت بر اثر ترکش خمپاره مجروح شد 
و به یک بیمارســــتان در شــــهر تهران برای مــــداوا منتقل 
شــــد. در آنجا پرســــتار خانمی که وظیفه مراقبت از ایشان 
را داشت عاشق و شیفته شــــخصیت ایشان شد و بعد از 
اینکه شهید به روستای نوآباد برگشت این خانم نامه ای 
برای ایشــــان فرســــتاد و موضوع را مطرح کــــرده بود یعنی 
دختر پولدار تهرانی از یک جوان روســــتایی خواســــتگاری 
کرده بود و ایشــــان جواب ایــــن خانم را با نامــــه دادند و 10 

ســــوال برای این خانم نوشــــته بودند و گفته بودند شما 
این ده ســــوال را جواب بدهید تا مــــن به این موضوع فکر 
کنم و تصمیم بگیرم در نهایت این خانم با کمک دیگران 
و تالش خود موفق شــــده بود به 6مورد از این ســــواالت 

پاسخ دهد و 4 مورد را نتوانسته بود که پاسخ دهد.
پدر و مادر شهید برای وی بسیار ارزش قائل بودند طوری 
که ایشــــان با توجه به اســــتعدادی که داشــــتند در یکی از 
بهترین دبیرســــتان های شــــهر همــــدان درس خواندند 
و ما)مــــن و محمدتقــــی( آنجــــا در کنار هم بودیــــم. ادعای 
ایمــــان را منهای عمــــل صالح به طور کلی قبول نداشــــت 
نگاه بسیار عمیقی داشت طوری که وی را در سن و سال 

خودش بسیار برجسته کرده بود.
در زمســــتان ســــال 62 دوباره عازم جبهه های جنگ شــــد 
و آنجــــا در یک گردان مســــتقر شــــد و آماده شــــدند برای 
عملیاتــــی که در منطقه چنگوله عــــراق به عنوان عملیات 
والفجــــر 5 شــــکل گرفت. ایــــن اتفاقی که عــــرض می کنم 
بعــــد 37ســــال از شــــهادت ایشــــان امســــال اتفاقی دو 
دست نوشــــته راجع به ایشــــان از اخوی شــــهید بنده که 
زمان شهادت همراه ایشــــان بود به دست من رسید. در 
این دست نوشته ها شــــهید جعفر چرچی "کامل" راجع به 
حاالت معنوی محمدتقــــی در جبهه و جنگ توضیح داده 
اســــت: نماز شــــب، تفســــیر قرآن و نهج البالغه و...دقت 
کنیــــد که راجع به یک جوان 18 ســــاله صحبــــت می کنیم! 
محمدتقی آرپیجی زن و جعفر ما کمکی بود در این دست 
نوشــــته جوری بیــــان می کند کــــه محمدتقی بــــرای لحظه 

شــــهادت بی قرار بود. در نهایت نبرد آغاز می شــــود خیلی 
با شــــوق در عملیات شــــرکت می کند تا در نهایــــت بر اثر 
ترکش مجروح می شــــود و با این حال همچنان رزمنده ها 
را به ادامه عملیات دعوت می کند که در ادامه نبرد هم به 
شهادت می رســــد که اخوی بنده هم همانجا مجروح و به 

همدان منتقل شد.
محمدتقی بســــیار اهل مطالعه بود بــــه طوری که در زمانی 
که برای کتاب خوانی می گذاشــــت یک استثنا بود صدها 
جلــــد کتاب داشــــت که یک جلــــد از این کتابهــــا به لطف 
خانواده شــــهید در اختیار بنده قرار دارد بــــا عنوان کتاب 

»فیلسوف نماها« اثر آیت ا... مکارم شیرازی.
دســــت نوشــــته ای از شــــهید اول کتاب با این مضمون 
وجــــود دارد: »خدایا توفیق ایمان واقعی داشــــتن را به من 

عطا فرما و مرا الیق شــــهادت بگردان«. 28 آبان ســــال 60 
یعنی محمدتقی هنوز 16سال دارد!

شــــهید بــــه جهــــت قلــــم توانایی کــــه داشــــت حتی در 
بــــه دیگــــر رزمنده ها  نوشــــتن شــــکل وصیت نامه نیز 
آموزش می داد ایشــــان در وصیت نامه خود یک جمله 
دارند که بــــرای خود من به عنوان یک راهبرد اســــت در 

مضمون: این  با  زندگی! 
»مهم بودن است و در کجا بودنش شیطان!« یعنی برای 
حضــــور در عرصه های مختلف این انقــــالب و جنگ مهم 
این است که باشــــیم این که رئیس هســــتیم یا مرئوس 
مهم نیســــت. این نوع نگاه است که ایشــــان را متفاوت 

کرده بود...
-از دوستان شهید راوی: خلیل الهی تبار

مصاحبه با شهید رستمی در جبهه های جنگ

انقالب ما تا آزادی انسانیت ادامه دارد
هگمتانه، گروه همه دانا : به لطف جواد مجتهدی دوست 
و همکار شــــهید رســــتمی یک فایل صوتی قدیمی مربوط 
به مصاحبه با این شــــهید بزرگــــوار در جبهه نبرد حق علیه 
باطل در اختیار روزنامه هگمتانه قرار گرفته که مشروح این 

گفتگو را در ادامه می خوانید:
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که از کجا به  �

جبهه های نبرد اعزام شدید؟
 وثبــــت أقدامنا و انصرنــــا علی القوم 

ً
ربنــــا أفرغ علینا صبــــرا

الکافرین
درجمع رزمندگان اسالم حاضر شــــدم و امید این را دارم که 
از اینهــــا الهام بگیرم و خدا به آبرو و مقــــام اینها ما را هم جزو 
کسانی به حســــاب بیاورد که در این جنگ اسالم علیه کفر 

نقشی داشته اند.
شــــما از این که به ظفرمندان سلحشور اسالم  �

پیوســــته اید تا خصم ددمنش را به زانو دربیاورید 
بفرمایید که انگیزه شما چه بوده است؟

انگیزه ما این اســــت کــــه ما معتقدیم کــــه این انقالب 
دنباله حرکات توحیــــدی و حرکات پیامبران گذشــــته 
اســــت و اینکه ما خود را مســــلمان می دانیم موظفیم 
برای حفظ اســــالم و برای نابودی دشــــمنان اســــالم در 
جبهه حضور بیابیم و این اســــالمی که با تمام قامت در 
مقابل کفر با تمام نیروهایش ایســــتاده یاری کنیم چرا 
که االن زمانی اســــت که کفر و استکبار جهانی برای 
از بین بردن اسالم مجتمع شــــده اند و ما وظیفه 
داریم اسالم را یاری کنیم که در غیر این صورت 
ما فقط به نام مســــلمان می شویم مسلمان 
کســــی اســــت که وظیفــــه اش را در مواقع 
حیات اسالم بشناســــد و بداند که در چه 
زمانــــی چــــه کاری بکند االن بــــه نظر من 
وظیفه کاری مســــلمان جهاد در راه خدا 
و نجات مســــلمین از چنگ اســــتعمار 

است.
بــــا توجه بــــه اینکه شــــما در جمع  �

بــــرادران رزمنده هســــتید بفرمایید که 
روحیه رزمندگان چگونه است؟

از آنجــــا که رزمندگان عزیز ما خودشــــان را در راه 
جهاد خــــدا می داننــــد از این رو روحیه آنها بســــیار 
در ســــطح باالیی اســــت به خاطر اینکه این عزیزان 
می داننــــد قدم در راهی گذاشــــته انــــد که حضرت 
امیرالمؤمنین علــــی )ع( می فرمایند: "جهاد دری 
از درهــــای بهشــــت اســــت" و اینها در آســــتانه 

بهشــــت واقع شــــده اند و مســــلما کســــی که در آستانه 
بهشت است روحیه اش نمی شکند و یا خسته نمی شود 
رزمندگان ما در دو راهی احدی الحســــنیین واقع شده اند 
که یا به پیروزی و یا به شــــهادت ختم می شود. پیروزی که 
اجر خود را دارد و اگر هم فیض عظیم شهادت نصیبشان 
شــــود که خداونــــد میفرماید اینها هرگــــز نمی میرند و جزو 
زنــــدگان جاویدند از این رو با این مفاهیم و نیروی معنوی 
که در رزمندگان هســــت حتما همانطور که انتظار می رود 
روحیه ها در سطح باالیی است. مســــلما رزمنده ای که در 
دعاهای توســــل امام زمان)عج( را می بیند و زیارت می کند 
هرگز شکســــتن روحیه برای این رزمنده معنا ندارد چرا که 
این رزمنده ها خودشــــان را مورد پشــــتیبانی و کمک ولی 
)عــــج( می دانند و بــــا اراده قوی و عزمی اســــتوار عزم  عصر
قدس کرده اند تا تمامی مسلمین و مستضعفان جهان 

را از چنگ کفار و صهیونیسم نجات بدهند.
شــــما بفرمایید که چه پیامی برای امت همیشه در  �

صحنه استان همدان و مخصوصا جوانان دارید؟
بنده چند کلمه را خدمت ســــروران عــــرض می کنم که اهم 

آنها این است:
برادران و خواهران و تمامی کسانی که به خوبی درک کرده 
اید که چگونه مسلمان باشــــید بدانید که انقالب ما تمام 
نشده و انقالب ما تا آزادی انســــانیت ادامه دارد. قدر این 
رهبری را بدانید این رهبری یکی از نعمات بسیار بزرگ خدا 
بر ملت ماست که اگر قدرش را بدانیم خدا نعماتش را بر 
ما زیاد میکند و اگر قدر ندانیم خداوند عذاب خود را بر ما 
نازل می کند برادران و خواهران عزیز به پیروی از امام امت 
جنگ را مســــاله اصلــــی بدانید و کارهای دیگــــر را بر جنگ 
مقدم ندانید با توجه به اینکه امــــام نیز بر این مهم تأکید 

دارند.
این منافقین و این لیبرال ها را شناسایی کنید و با مشت 
محکم بر دهان آنها بکوبید و از دولت جمهوری اســــالمی 
کریمه حضــــرت مهدی)عج( اســــت  که مقدمــــه دولــــت 
پشــــتیبانی کنید و دنبال نادان ها و دشــــمنان مغرض و 
جاهل ایــــن انقالب نروید کــــه االن به تضعیــــف رهبری و 

دولت مشغول هستند.

شهید رستمی چگونه وارد رادیو شد؟

هگمتانــــه، گروه همه دانــــا : اوائل انقالب زمانــــی که از طریق 
جهاد سازندگی به روستاها رفتیم و به عنوان کمیته فرهنگی 
کارهــــای فرهنگی انجام می دادیم وارد روســــتایی شــــدیم و 
دیدیم که هنوز نظام ارباب و رعیتی در این روستا برقرار است 
البته بیشتر روستاها اینگونه بودند در آن روستا ما به مردم 
گفتیم آیا می دانید که شاه رفته و امام آمده؟ که بسیار تعجب 
کردند و گفتند: چگونه ممکن است؟گفتیم مگر شما رادیو 
هم گوش نمی کنید؟ گفتند: نه ما فارسی متوجه نمی شویم 

یک رادیو هســــت که در اختیار مباشر خان است که آن هم 
فارسی است و هیچ کدام از اهالی هم سواد نداشتند. گفتند 
ارباب گفته که انقالب شــــده اما نگفته که شاه رفته!همانجا 
به ذهنم رسید که چه اشکالی دارد ما رادیو روستا را راه اندازی 
کنیــــم؟ موضوع را با شــــورای جهــــاد مطرح کردیــــم که خیلی 
اســــتقبال شــــد در نهایت موضوع را با آقای چرچی نماینده 
شــــهید مدنی در صدا و سیما مطرح کردیم که ایشان گفتند 
باید بــــا معاونان موضــــوع را مطرح کنم که در نهایت پاســــخ 
منفی بود چون می گفتند که همدانی ها ترک زبان نیســــتند 
و فارس هســــتند تا اینکه اسفند ماه 58 یک سمیناری بود 
در جهاد تهران و شــــهید بهشتی که نماینده شورای انقالب 
در جهاد بود ســــخنرانی داشــــتند در حین سخنرانی ایشان 
آیت ا... خامنه ای نیز تشریف آوردند که آن زمان عضو شورای 
انقالب فرهنگی بودند من خدمت ایشــــان رفتــــم و ماجرا را 
برای ایشان توضیح دادم که ایشان دست خطی به من دادند 
با این محتوا که: »بســــمی تعالی راه انــــدازی رادیوهای محلی 

بالاشکال اســــت« که این نامه را آقای چرچی خدمت آیت ا... 
مدنی برده بودند که ایشــــان هم گفته بودند آقا ســــیدعلی 
هرچه می گویند باید انجام شــــود. در نهایت ســــال 59 کار را 
آغاز کردیم و ما روزهای چهارشــــنبه نیم ساعت برنامه ترکی 
داشتیم که در تست صدا در نهایت صدای بنده انتخاب شد 
و به مرور با استقبال مخاطبان زمان برنامه هم افزایش پیدا 
کرد تا سال 62 که یک آقایی به نام فروزنده به عنوان مسوول 
خبــــر همدان آمدند کــــه اهل تبریز بودنــــد و تأکید به اصول 
نگارش صحیح زبان ترکی داشتند در نهایت ایشان تصمیم 
گرفتند خبر همدان را خودشان بنویسند فقط از ما خواستند 
که فرد خوش صدایی را برای ایشان انتخاب کنیم که ما چون 
قبال رفته بودیم در روستاها مصاحبه گرفته بودیم ناظر کار ما 
از ما خواست که شهید عزیز محمدتقی رستمی را پیدا کنیم 
و اینگونه شد که شهید رســــتمی آمد و هر روز اخبار را قرائت 

می کرد و گوینده اخبار ترکی رادیو شد.
راوی: محمدعلی  دلگرم  �

یادنامه هگمتانه ویژه دانش آموز شهید
»محمدتقی رستمی«؛ طالیه دار سنگر فرهنگی و دفاعی:

نابغه 18 ساله!
هگمتانه، گــــروه همه دانا: مگر می شــــود تنها 18 بهــــار را تجربه کنی و یک 
روستازاده باشی اما چنان نبوغی داشته باشی که کوچک و بزرگ را آنچنان 
شیفته شــــخصیت خود ســــازی که جملگی بر این مهم واقف باشند که 
اگر شهید نمی شــــدی و امروز در بین ما حضور فیزیکی داشتی »بی شک« 
یکی از »علمای اســــالم«، یکی از »بازوان پرتوان جمهوری اسالمی« و یا یک 
»دانشــــمند فرهیخته« می بودی! چه زیبا گفتند دوستانت اینکه ایمان و 
عمل صالح را در کنار هم داشــــتی و از اینکه صرفا نام یک مسلمان را یدک 

بکشــــی بیزار بودی و در انجام تکالیف ولی امر زمــــان همواره در صف اول 
حضور داشــــتی. سوای سنگر دفاعی که به تبعیت از والیت فقیه به سوی 
آن شتافتی و از خود حماسه ها به یادگار گذاشتی نبوغ، ایده ها، و افکار بلند 

تو در سنگر فرهنگی نیز خود حکایتی شنیدنی دارد.
شهید محمدتقی رستمی در سال 1344 در روستای نوآباد کبودرآهنگ متولد 
شد دوران تحصیلی ابتدایی را در روستای مجاور زادگاهش گذراند سپس برای 

ادامه تحصیل راهی شهر شد و برای تأمین مخارج به کار نیز پرداخت. 
ر پاکسازی غائله کردستان حضور پیدا کرد بعد از آن در کمیته انقالب اسالمی و 
سپس در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان و حزب جمهوری اسالمی 
به عنوان یک شخصیت نخبه فعالیت می کرد ضمن اینکه شهید رستمی به 
شدت تحت تأثیر کالس های تفسیر قرآن و نهج البالغه علی آقامحمدی عضو 
مجمع تشــــخیص مصلحت نظام قرار می گیرد و پس از آن به عنوان گوینده 

فعالیت خود را در صداوسیما آغاز می کند.
سرانجام این ســــرباز فداکار و دانش آموز نابغه در 25 بهمن 62 در عملیات 
)ع( را به لب داشــــت به شــــهادت رسید  والفجر 5 در حالی که نام ائمه اطهار
و امســــال پس از گذشت 37 ســــال به عنوان شهید شاخص شهرستان 

کبودرآهنگ نیز معرفی شده است. روحش شاد و یادش گرامی
"روزنامه هگمتانه از آقای محمدجواد بیات جهت هماهنگی های الزم برای 
انجام گفتگوها و تولید محتوا در خصوص این شهید بزرگوار تشکر می کند "

روزنامــــه هگمتانه در راســــتای تکریم و پاسداشــــت مقام شــــهدا این بار در 
سالروز شهادت دانش آموز شهید محمدتقی رستمی تالش کرده تا با انجام 
گفتگوهای مختلف با دوســــتان و همکاران این شــــهید بزرگوار نسبت به 
تولید محتوا در این خصوص اقدام و یاد و سیره این شهدا را برای نسل جوان 

وقتی شهید رستمی در جلسه بازگو کند که در ادامه این گفتگوها را می خوانید.
سران حزب جمهوری اسالمی 

حضور پیدا کرد!

هگمتانه، گــــروه همه دانا : شــــهید محمدتقی رســــتمی 
گوینده و تهیه کننده یک برنامه ای در رادیو بودند به اسم 
"روســــتایی لر برنامه ســــی" که در اوائل انقالب این برنامه 
خیلــــی مؤثر بود برای جذب نیــــرو در جبهه ها و همچنین 
کمک هــــای مردمی که بنیاد این برنامه ترکــــی را حاج آقای 
محمد دلگــــرم برپا کردند )از دوســــتان جهاد و مدافعین 
حرم( تا اینکــــه برای آقای دلگرم بحــــث جبهه و مأموریت 
پیش آمد و ایشــــان برنامه را به گروه دیگری واگذار کردند 
که از جمله این دوســــتان شهید محمدتقی رستمی بود 
که ایشان یک دانش آموز روستایی بودند در آن زمان یک 
چنین جوانی با این ســــطح دانش و بینش و استعداد در 
نوع خود یک پدیده بود که خاطرم هست این شهید عزیز 
گویندگی این برنامه ترکی را بر عهده داشتند. برای روشن 
شدن ابعاد شــــخصیتی شــــهید یک مصاحبه از ایشان 
وجود دارد که اتفاقا یکی از گزارشگران صدا و سیما مرحوم 
ذبیحیان که ایشــــان هم رحمت خدا رفته اند با ایشان در 
جبهه انجــــام داده اند که اگر ایــــن مصاحبه را گوش کنید 
متوجه نگاه شــــهید خواهید شد. این شهید اگر از طریق 
رادیو مــــردم را برای حضور در جنگ فــــرا می خواند اینگونه 
نبود که خودش عمل نکند بلکــــه ابتدا خود به کالمش 
عمل می کرد. فعالیت مهم دیگری که این شــــهید عزیز 
داشتند فعالیت در حزب جمهوری اسالمی بود فعالیت 
در حزب آن زمان با زمان کنونی ما بسیار متفاوت بود و آن 

زمان احزاب گوناگونی فعال بودند.
در آن حــــزب هم به هر حال رده بندی وجود داشــــت یک 
زمانی کالس هایی بــــرای افراد تازه وارد بود و یک زمانی هم 
ســــطح کالس ها مقداری باالتر بود که در یکی از جلسه ها 
ما به دلیل مسوولیتی که در صدا و سیما داشتیم حضور 
داشتیم و سطح جلســــه مقداری باال بود شهید رستمی 
آمدند در آن جلسه که نباید می آمدند! آمدند چند دقیقه ای 
جلوی در نشســــتند و رفتند که بنده به کنایه به ایشــــان 
گفتم نباید آنجا می آمدید چرا که سطح جلسه متفاوت بود 
که ایشان بعدا توضیح دادند که من اصال "اشتباهی" درِ آن 
اتاق را باز کردم و قصد من ســــرک کشیدن نبود! طوری که 
من بسیار شرمنده شــــدم و فهمیدم وقتی یک حادثه ای 

اتفاق می افتد سریع قضاوت نکنیم }اشک های راوی{...
راوی: جواد مجتهدی-همکار شهید  �

ما باید به تکلیف عمل کنیم نه 
آنچه دوست داریم

هگمتانه، گروه همه دانا: شــــهید محمدتقی رســــتمی با 
وجود ســــن و ســــال کم اما به جهت اندیشــــه بلندی که 
داشــــت یک شــــخصیت بســــیار واالیی بود دانش آموز 
دبیرســــتانی که صدای پخته و گرمی داشــــت و برنامه اجرا 
می کرد و همچنین کلمات پخته ای بــــه کار می برد که این 
هم نشات گرفته از دایره لغت و مطالعه عمومی ایشان در 
زمینه های مختلف بود. من خاطرم هست که بعد از حدود 
یک ماه آشــــنایی با این شهید عزیز ایشان من را به منزل 
شخصی خودشــــان بردند که در آنجا من مشاهده کردم 
که کتابخانه ای بســــیار مفصل دارد با عناوین مختلف و 
متعدد در حوزه های مختلف سیاسی مذهبی و...کتابخانه 
! من به ایشان گفتم که اقای  بسیار بزرگ با کتابهای قطور
رستمی شما کی فرصت می کنید که اینها را مطالعه کنید؟ 
ایشان گفتند: "امروز باید از ثانیه ها و لحظه ها استفاده کرد" 
و من همه اینهــــا را برنامه ریزی کردم که نهج البالغه، قرآن، 
کتاب های فقهی و کتاب های شــــهید مطهری را مطالعه 
کنم چرا که برنامه رادیویی داشت و خود شهید هم تهیه 
کننــــده هم گوینده و هم گزارشــــگر بود بــــا یک اطالعات 

جامعی ایشان سر برنامه حاضر می شدند.
آشنایی من با ایشان به اول خرداد سال 62 برمی گردد که 
من تست دادم برای رادیو ایشان وقتی صدای من را شنید 
خیلی راحت گفت: »این برای من«. بی خبر از اینکه ایشان 

برنامه هایی در سر دارند.
یکی از ویژگی های ایشــــان این بود که خیلی سخاوتمند 
بود سخاوتمند به این معنی که هر آنچه که بلد بود بدون 
چشمداشــــت در اختیار دیگران قرار می داد از جمله بنده 
شــــیوه تهیه برنامه تهیه گــــزارش ادیــــت و تدوین برنامه 
همــــه را در عرض یک ماه به بنده یــــاد داد. تیر و مرداد بود 
که شهید رســــتمی به من گفتند آماده باش احتمال دارد 
که من یــــک هفته ای نباشــــم گفتم من هنــــوز توی این 
برنامه جا نیافتاده ام...! خالصه رفت و یک هفته دیگر آمد 
و گفتم کجا رفتید ما با ترس و دلهــــره برنامه آماده کردیم 
گفت: دیگر از این به بعد باید برنامه را شما تهیه کنید و در 
آخرین دیداری که داشــــتیم ایشان تمامی خط مشی های 
برنامه را برای من نوشــــت. افکار بلند ایشان بسیار جلوتر 
از سن و ســــالش بود به جرات عرض می کنم در آن زمان 
یک فوق لیسانس شاید در حد ایشان که یک دانش آموز 
بود انقدر پخته نبود! ایشــــان منتقــــد منصفی بود خوب 
می دید و می شــــنید و راهــــکار ارائه میداد ایشــــان به آنچه 
که می گفت قطعا عمل می کرد. خاطرم هســــت ایشــــان 
زمانی که می خواســــتند بروند جبهه من به ایشان گفتم 
شــــما دانش آموز هســــتید این برنامه هم با صدای شما 
شــــناخته شــــده و االن هر دانش آموزی دوســــت دارد در 
موقعیت شما باشــــد گفت: تکلیف ما امروز چیز دیگری 
اســــت ما باید به تکلیف عمل کنیم نه آنچه که دوســــت 
داریم تکلیف را هم ولی فقیه مشــــخص می کند لذا امروز 
سنگر دفاع نیازش از سنگر فرهنگی من بیشتر است لذا 
سنگر فرهنگی را رها کرد و به جبهه رفت. به جرات می گویم 
ایشان اگر شــــهید نمی شدند بی شــــک یکی از بازوان پر 

توان انقالب اسالمی بودند.
راوی: حسین طاهری -گوینده و پیشکسوت رادیو  �

شهید »محمدتقی رستمی«؛ شخصیتی در تراز گفتمان انقالب اسالمی

ماجرای خواستگاری دختر پولدار تهرانی
از شهید رستمی چه بود؟

شهید رستمی
در مراسم عروسی خواهرش 

هگمتانــــه، گروه همــــه دانــــا : دیگر همکار شــــهید 
رستمی نیز با اشــــاره به ویژگی های اخالقی شهید از 
جمله حیــــا، غیرت و محجوبیت به ذکــــر خاطره ای از 
شــــهید پرداخت و گفت: ایشــــان فکر بسیاربسیار 
بزرگ و ایده های عالی داشــــتند و ایــــن در حالی بود 
کــــه شــــهید عزیز ما فقط 18ســــال ســــن داشــــت و 
من مطمئن هســــتم اگر ایشان شــــهید نمی شدند 
یکــــی از علمای بــــزرگ اســــالم بودند. وی افــــزود: ما 
وقتی وصیــــت نامه این شــــهید را می خوانیم گویی 
وصیت نامه فردی اســــت که تحصیالت باالیی دارد 
و سالها پژوهش کرده است! به خاطر دارم که روزی 
برای ضبط برنامه رفته بودیم و به یکباره مشــــاهده 
کردیم شــــهید رستمی پیراهن مشــــکی به تن کرده 
اند! همکارم از ایشــــان علت را جویا شد؟ که شهید 
رستمی پاسخ داد: اتفاقا می خواهم به عروسی بروم 
که ما تعجب کردیــــم و گفتیم روســــتایی ها که این 
لباس مشکی را در عروســــی مناسب نمی دانند که 
شــــهید پاسخ داد: اتفاقا عروســــی خواهرم است که 
ما بیشــــتر تعجب کردیم و گفتیم آخر چطور ممکن 
اســــت که شهید پاســــخ داد: فراموش نکنید هرچه 
داریم از ماه محرم اســــت همانطور که در ماه رمضان 

به اســــتقبال این ماه می رویم باید به اســــتقبال ماه 
محرم هم برویــــم که این درس بزرگی بــــرای ما بود و 
بنده همیشــــه در آستانه ماه محرم یاد صحبت های 

ایشان میافتم.
همچنین خواهر شــــهید رســــتمی برای بنده تعریف 
می کردنــــد که زمانی که مادرم محمدتقــــی را باردار بود 
دی به ایشــــان  خواهــــرم در خــــواب می بیند که ســــّیِ
میگوید فرزندی که مادر شــــما باردار است این فرزند 
شــــهید ماست و نشــــانه آن نیز این است که بر روی 
صورتش یک خال هاشــــمی خواهد داشــــت. خواهر 
شهید بسیار پریشان میشود تا در نهایت محمدتقی 
متولد میشود و خال روی صورت ایشان را مشاهده 
می کنند. خواهر شهید رستمی روایت می کردند که به 
واسطه این خواب به قدری این نوزاد برای ما عزیز بود 
که ایشــــان را برای نامگذاری به روســــتای دیگر بردیم 
که در نهایت در مســــجد روســــتا از بین اسامی ائمه 
)ع( نام محمدتقی برای ایشــــان انتخاب شد. با  اطهار
توجه به اینکه شهید رســــتمی دانش آموز بودند که 
شهید شدند زندگی این شهید بزرگوار الگوی بسیار 

خوبی می تواند برای دانش آموزان باشد.
راوی: مرضیه سهرابی-همکار شهید  �



آگهی مزایده اموال غیرمنقول )زمین( مرحله دوم  سال 1399

 1.مبلغ 5% قیمت پایه کارشناســی زمین مورد نظر خود را به حســاب ســپرده شــماره 0205530419003 به نام شــهرداری مریانج نزد بانک ملی 
شعبه  مریانج  به صورت نقد واریز و به همراه شرایط عمومی و قیمت پیشنهادی در پاکت های مربوطه )الف،ب و ج( در بسته به دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
گهی وکارشناســی رســمی و هزینه های نقل و انتقال و فروش به نســبت هزینه های مرتبط بر عهده برنده مزایده خواهد   2. هزینه چاپ آ

بود. 
 3. حداکثر مهلت واریز وجه سپرده و عودت پاکتهای پیشنهاد مکتوب تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1399/12/16 در محل دبیرخانه 

شهرداری مریانج خواهد بود. ) این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. (
 4. مزایده به صورت مکتوب برگزار می گردد لذا باالترین قیمت پیشنهادی واصله مالک واگذاری خواهد بود.

 5. سپرده های نفرات اول تا سوم در صورت برنده شدن و عدم واریز وجه به نفع شهرداری ضبط می گردد.
گاهی از تمامی شــرایط و موقعیت   6. متقاضیان می توانند جهت دریافت کروکی و اطالعات بیشــتر هر یک از زمین های مورد مزایده و آ

ملک به واحد مالی شهرداری مریانج مراجعه نمایند.
 7. فروش به صورت نقدی می باشــد و برنده مزایده موظف اســت حداکثر تا پایان 7 روز کاری پس از ابالغ برنده شــدن به ایشان نسبت 

به تسویه کامل وجه اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار خواهد شد.

گهی نوبت دوم تا  گهی نوبت اول ) روز شــنبه مورخ 1399/11/25 ( تا حداکثر ســه روز بعد از انتشار آ  8. مهلت اخذ اســناد از زمان انتشــار آ
روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 می باشد.

 9. شهرداری در قبول یا رد پیشنهاد مختار می باشد.
 10. به پیشنهادهای مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

 11. کمیســیون مزایده در روز یکشــنبه مورخه 1399/12/17 ســاعت 10 صبح به نشانی: همدان، مریانج، ســاختمان شهرداری مریانج برگزار 
می گردد.  )حضور شرکت کنندگان بالمانع می باشد(.

 12.جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه یا با تلفن2-34262551 تماس حاصل فرمایید. 
 13. زمین های با سند عادی به صورت گواهی فروش از شهرداری و زمین های دارای سند ثبتی با انتقال سند رسمی واگذار می گردد.

 14. نوبــت اول در روز شــنبه مــورخ 1399/11/25 در روزنامــه هگمتانــه و نوبت دوم در روز شــنبه مــورخ 1399/12/02 در روزنامه ســپهرغرب 
چاپ خواهد شد.

 15. تفــاوت قیمــت پیشــنهادی واصله بین نفرات اول تا ســوم نمی بایســت بیش از حداکثــر 5 درصد قیمت پیشــنهادی مابین نفرات 
باشد. در غیر این صورت مزایده تجدید می گردد.

روابط عمومی شهرداری مریانج م . الف  1632

مساحت کاربریردیف
)مترمربع(

موقعیت 
عرض معبر آدرس ملکاستقرار

شماره صفحه وضعیت سنددسترسی
توضیحاتابعادکد نوسازیامالک

قیمت پایه
5 % سپرده  )هر مترمربع(

)ریال(
قیمت پایه کل )ریال(

جنوبی170مسکونی1
خیابان اجاقی-کوچه شهید رجایی - مقابل 

ساختمان محمد مظاهری 
20*48/5-14-3-265501عادی8 متری

 )تفکیکی رحیمی پرزاد- 
مظاهری - یگانه(

50.000.000
425.000.000

8.500.000.000

شمالی190 مسکونی2
کوی زیبا-کوچه الله 4 - قطعه 7 تفکیکی 

مظاهری
213ثبتی عادی6 متری

245
501-7-1-2810*19

شماره پالک ثبتی 
12/2451/3716 به 

مساحت 102/50 متر + 
الباقی 87/50 متر عادی

63.157.895

600.000.000

12.000.000.000

شمالی198مسکونی3
بلوار سرداران - کوی زیبا - کوچه الله 5 
-قطعه 30  - تفکیکی حاج گلشن مظاهری

16/5*312-2-7-245501ثبتی10متری
شماره پالک ثبتی 
12/2451/3739

63.131.313
625.000.000

12.500.000.000

جنوبی263مسکونی4
بلوار سرداران-کوی زیبا-کوچه 10متری 

-قطعه2
257عادی10متری

251
تفکیکی مظاهری26/3*501-7-10-210

36.121.673
475.000.000

9.500.000.000

غربی105/60صنعتی-کارگاهی5
خیابان 30 متری کمربندی انتهای دکان 
سازان - تفکیکی مرغداری طهماسبی - 

قطعه شماره 15 و قطعه شماره 34 
180ثبتی30 متری

260
501-8-14-186*17/6

شماره پالک ثبتی 
12/2415/5629 و   

12/2416/2418/3483

61.553.030
 325.000.000

6.500.000.000

شمالی141صنعتی-کارگاهی6
نرسیده به میدان کربال - 12متری 
پشت مغازه اکبر یارمحمدی - قطعه 

17
تفکیکی پور رجبعلی23/5*386-16-8-258501عادی12متری

49.645.390
 350.000.000

7.000.000.000

انتهای گاراژ دوم مجتمع دکان جنوبی72صنعتی-کارگاهی7
تفکیکی پوررجبعلی و 8*687/5-8-8-256501عادیداخل گاراژسازان

دکان سازان
54.166.667

 195.000.000
3.900.000.000

بعد از میدان کربال - 18متری شمالی151صنعتی-کارگاهی8
تفکیکی مظاهری21/5*577-2-9-175501عادی18 متریپشت رستوران الوند -قطعه 26

39.735.099
 300.000.000

6.000.000.000

میدان کربال - 18متری پشت پمپ شمالی64صنعتی-کارگاهی9
75.000.000تفکیکی مظاهری11*236-5-9-215501عادی18 متریبنزین-قطعه3

 240.000.000
4.800.000.000

شمالی141صنعتی-کارگاهی10
نرسیده به میدان کربال - 12متری 
پشت مغازه اکبر یارمحمدی - قطعه 

16
تفکیکی پوررجبی23/5*396-16-8-258501عادی12متری

57.851.240
 350.000.000

7.000.000.000

شــهرداری مریانج در نظر دارد به اســتناد مجوز های شــماره 99/763 ش مورخ 1399/11/16 شــورای اســامی شــهر مریانج و بر اســاس ماده 13 آئین نامه مالی شــهرداری ها اقدام به برگزاری 
ک جدول ذیل نماید. مزایده عمومی اما

  لذا متقاضیان می توانند برای شرکت در مزایده:    

با ما همراه باشید

 1399 ۲5 بهمن ماه  شـــنبه 
یه ۲0۲1  13 فور 1 رجـــب  144۲    
4734 شماره 

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

اگر صبر نمی کنیم از نقصان معرفت ماست
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت:   ای کســــانی که ایمان 
آورده اید از صبر و اســــتقامت و نماز کمک بگیرید همانا خداوند با صابران 

است.
حضرت امام علی)ع( فرموده اند: دو نوع صبر داریم یکی صبر در مقابل امور 

ناخوشایند، دوم صبر و خویشتنداری در قبال چیزهایی که دوست داری.
حکایت: پس از شــــهادت آیت ا... حاج مصطفی خمینــــی فرزند امام راحل، 
ایشان در پیامی خطاب به مردم ایران فرمودند، اینطور قضایا مهم نیست 
و برای همــــه پیش می آید مــــا به خیلی مســــائل علم نداریــــم و این حادثه 
از الطاف خفیه الهی اســــت اگر کســــی جــــزع و فزع می کند و صابر نیســــت 
این از نقصان در معرفت ماســــت نسبت به خواســــت های باریتعالی، اگر 

می فهمیدیم عمق مطالب را تا این اندازه بی طاقت نمی بودیم.
صبر اگر ظاهر شدی در شکل فرد

بی گمان بودی یک ارزنده مرد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بر عشــــق تــــوام، نه صبــــر پیداســــت، نه دل
بــــی روی تــــوام، نه عقــــل بر جاســــت، نه دل
ایــــن غم، که مراســــت کوه قافســــت، نه غم
این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

امام محمد باقر علیه السالم:
هر گاه خواهی بدانی در تو خیری هست، به ِدلت نگاه کن، اگر اهل طاعت خدا را 

دوست و اهل معصیت خدا را دشمن دارد، در تو خیر است و خدا هم ترا دوست 
دارد، و اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصیت خدا را دوست دارد در تو 

خیر نیست و خدا دشمنت دارد، و هر کسی همراه دوست خود است.

الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج ۲، ص: 1۲7

عکس روزسی نما
نگاهی به »زاالوا« یوم اهلل 22 بهمن در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

فیلمی در نکوهش باورهای خرافی یک قوم که ذائقه مخاطب ایرانی را می شناسد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: زاالوا بــــه کارگردانی 
ارســــالن امیری و نویسندگی ارســــالن امیری، 
تهمینه بهرام علیان، آیدا پناهنده تولید شده 
اســــت. تهیه کنندگان این اثر روح اله برادری و 

سمیرا برادری هستند.
هدی زین العابدین، نوید پورفرج، پوریا رحیمی 
ســــام، باسط رضایی، شاهو رســــتمی، فریدون 
حامدی، صالــــح رحیمی، زاهد زندی و مهســــا 

حجازی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.
آمــــده اســــت: »زاالوا« یک  در خالصــــه فیلم 
کمدی گروتســــک اســــت که در دهــــه پنجاه 
شمســــی می گــــذرد و راوی اتفاقی اســــت که 
باعث تــــرس مردم شــــده و رئیس پاســــگاه 

تالش می کند تا امنیت را به روستا بازگرداند.  
زاالوا فیلم موفقی اســــت، گذشته از اینکه فرم 
روایت داســــتان و دوربین خــــوب و بازی های 
قابل قبول و کارگردانی یک دســــت ارســــالن 
امیری هم دســــت به دست هم داده و فیلم را 

به اثری قابل احترام بدل می سازد.
شاید ژانر سینمای وحشت در ایران 
چندان سابقه طوالنی نداشته باشد 
و شــــاید بســــیاری از فیلم بین های 
دهه شــــصت هنــــوز خاطــــره فیلم 
شب بیســــت و نهم را با بازی بسیار 
خوب حسین گیل و مرجانه گلچین 
به خاطر داشــــته باشــــند. فیلمی که 
آن  اســــتقبال خوب تماشــــاگران از 

نشــــان از جان گرفتن گونه سینمای وحشت 
در سینمای ایران داشــــت اما با این حال این 
گونه سینمایی در ســــال های بعد یکی از کم 

تعداد ترین آثار سینمایی در ایران بود.
با این حــــال یک عنصر اساســــی در اندک آثار 
محدود سینمای وحشت ایران همواره ثابت 
و تغییر ناپذیر بوده و آنهم عامل وحشت در 

سینمای ایران است.
اصوال در سینمای جهان یکی از راه های طبقه 
بعــــدی و زیرگونــــه ســــازی برای ژانر ســــینمای 
وحشــــت تغییر در عامل وحشــــت در فیلم 
هاست. عامل وحشــــتی که زمانی موجودات 
ماورایی نادیده یا همان جن ها هستد در زمانی 
دیگر آدم خوار ها یا مردگان به هم کالژ شــــده 
یا گرگ انســــان ها یا حتی زامبی هــــا و حیوانات 
اســــطوره ای تاریخــــی و دســــت آخــــر عوامــــل 

ناشناخته از کرات یا سرزمین های دیگر و حتی 
بسیاری از عوامل مدرن که امروزه می توانند در 
زمره همین عوامل وحشت آفرین قرار بگیرند 
و مبنای طبقه بندی فیلم های وحشت در کره 
زمین شوند. اما تجربه ســــینمای وحشت در 
 با یک عامل وحشت همراه است 

ً
ایران صرفا

و آنهم امری آشنا در فرهنگ و زندگی ما ایرانیان 
یعنــــی موجــــودات نادیــــده یا همــــان جنیان 
هستند که گاهی به صورت آل ظاهر می شوند 

. و گاهی هم به شکل جن کافر
فیلم هایی نظیر آل خوابگاه دختران، پوست و 
در جشنواره امسال زاالوا؛ همگی این فیلم ها 
همان عامل مشــــترک را به عنوان دســــتمایه 
اصلی ترساندن مخاطب ایرانی برمی گزینند. و 
 درســــت ترین وجه روایت داستانی این 

ً
اتفاقا

فیلم ها هم همین امر است. گذشته از اینکه 
عوامل وحشت موجود در سینمای غرب چرا 
دچار این همه تنوع و تحول شــــده اســــت به 

نظر می رســــد فرهنگ ما ایرانی ها هیچ عاملی 
جز اجنه را برای ایجــــاد زمینه های تعلیق منجر 
به وحشت برنمی تابد. برای همین فیلمسازها 
در یک کنــــکاش قومیتی در اطــــراف و اکناف 
ایران این عامل مشترک را دستمایه پرداخت 

فیلم های خود قرار می دهند.
با این حال زاالوا بیشــــتر از اینکه در ساخت 
از  آور  دلهــــره  تصویــــر  دادن  و  وحشــــت 
اجنه تــــالش کنــــد قصــــد دارد در نکوهش 
بــــاور قومی ســــخن بگویــــد که سرنوشــــت 
عزیزانشــــان را بی رحمانه گــــره زده اند به این 
باورهای خرافــــی و بی رحمانه آنها را در مقابل 
گلوله هــــای تفنگ خود ســــیبل می کنند به 
این بهانه که جن در وجودشان رسوخ کرده.

فیلم با صحنه تکان دهنده کشته شدن یک 
دختر زیبا رو به همین اتهام آغاز می شود.

کارگردان در  کپشــــن ابتدایی فیلم موضــــع 
این خصوص را به روشــــنی بیــــان می کند که 
بخش هایی از این داســــتان واقعی است و 

بخش هایی وحشت آن.
یعنی کارگــــردان با علم به اعتقــــادات جاری 
در مقطعــــی از تاریــــخ برشــــی را انتخاب کرده 
که در نکوهــــش رفتار این قوم و تســــلیم و 
فیلم  خرافــــات  چنگال  در  درماندگی شــــان 
بســــازد و بــــه نظــــر در ایــــن امر هــــم موفق 
می شود. میزانسن اتفاقات پایانی داستان و 
کشته شدن ملیحه، خانم دکتر زیبای روستا 
و زخمی شدن آمردان توسط استوار مسعود 
و رقــــص و پایکوبی مــــردم در این 
وضعیــــت بغرنج حکایت از همین 

امر دارد.
شــــرایط روایــــت این ســــکانس به 
نحوی اســــت که مخاطب در مقام 
نکوهش رفتار قوم قــــرار می گیرد و 
با وجود اینکه فیلمســــاز هیچ گونه 
قضاوتی در خصوص ادعای آمردان 
ارائــــه نکــــرده و کالهبردار بــــودن یا 
نبودن او را به قضاوت تماشــــاچی واگذاشته 
با ایــــن حال هوشــــمندانه و کامــــاًل دقیق در 
آنها  خصوص مــــردم و باورهای جــــاری میان 
و میــــزان وحشــــت آنها که منجر بــــه جنایت 
می شود قضاوت می کند و تکلیف مخاطب 
را در مذمت این رفتار روشــــن می نماید. زاالوا 
از ایــــن قــــرار فیلم موفقی اســــت گذشــــته از 
اینکه فرم روایت داســــتان و دوربین خوب و 
بازی های قابل قبول و کارگردانی یک دست 
ارسالن امیری هم دست به دست هم داده 
و فیلــــم را به اثری قابل احترام بدل می ســــازد. 
نسخه ای هر چند جشــــنواره پسند اما دقیق 
و درست از یک باور غلط و نکوهیده که اتفاقا 
دوربین فیلمساز در روایت آن موضع درستی 

اتخاذ کرده است.
*سید محمد حسینی

یوها«  ، مفاهیم و سنار کتاب »آینده خبر
منتشر شد

، مفاهیم و سناریوها« تالیف  هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب»آینده خبر
دکتر اکبر نصراللهی و دکتر هادی البرزی منتشر شد.

به نوشــــته فارس، دانش آینده پژوهی، اکوسیســــتم  جدید خبری، تحلیل 
، روندهای  نظریه های  ارتباطات با توجه به تغییر ماهیت مخاطب خبر به کاربر
، آینده پژوهی محتوای خبر و نمونه پژوهش های آینده    تأثیرگذار بر آینده خبر
پژوهی  خبر و رسانه، فصول شش گانه این کتاب کاربردی است. در بخشی 
از پیش گفتار کتاب آمده است: شناخت آینده کمک خواهد کرد تا با آنچه که 
در حال وقوع است، هماهنگ شویم و یا با بهره گیری از فرصت ها و دوری از 
تهدیدها بخواهیم مسیر خود را تعیین کنیم. هرچند آینده بسیار وسیع  تر 
از رسانه  هاست اما رسانه ها هم عامل کوچکی نیستند و یکی از بازیگران 
تعیین  کننده آینده هستند که در ســــاخت فردای ما نقش دارند،پس به 
مانند حال، در آینده نیز رسانه  ها نقش دارند و به نوعی شناخت آینده بدون 

شناخت نقش رسانه ها، ممکن نیست.
)تلفــــن:  فکــــر  آثــــار  انتشــــارت  از  را  کتــــاب  می تواننــــد  عالقمنــــدان 

6-66967355( یا الکترونیکی از وبگاه این انتشارات تهیه کنند.

میز مطالعه

سروده سوزناک افشین عال 
برای پرکشیدن علی انصاریان

چون که عمری به عشق مادر 
یست، روز مادر از این قفس  ز

پر زد
هگمتانه، گروه فرهنگی: افشین عال برای درگذشت 

علی انصاریان، سروده ای سوزناک منتشر کرد.
بــــه نوشــــته تســــنیم، علــــی انصاریــــان، بازیکن نام 
آشــــنای فوتبال، چنــــد روز پیش به دلیــــل ابتال به 
ویروس کرونا درگذشــــت. در روزهای اخیر مطالب 
زیــــادی درباره عالقه زیــــاد او به مــــادرش در فضای 
مجازی منتشــــر شده بود. افشــــین عال، با توجه به 
همین مضمون و آســــمانی شــــدن علــــی انصاریان 
ســــروده ای ســــوزناک را برای علی انصاریان منتشر 

کرده است.
در زیر این شعر را می خوانید:

قاصد مرگ باز هم در زد
بر دل اهل خانه، خنجر زد

خبر آورد و ملتی را سوخت
غم، شبیخون به قلب کشور زد

دشنه بر گرده، بارها زده بود
خنجر از پشت، بار دیگر زد

وای از آن آتشی که این خنجر
بین یاران به جان مادر زد

رسم انصاریان رفاقت بود
به رفیقان رفته اش سر زد

آسمان آمدش به استقبال
سرزمین گرچه خاک بر سر زد

در فلک، مهرداد میناوند
بوسه بر چهره ی برادر زد

به اجل، تیم دوستداران باخت
سوت پایان او چو داور زد

تور دروازه شد دوباره سیاه
یاد آن گل، که بار آخر زد

چون که عمری به عشق مادر زیست
روز مادر از این قفس پر زد

علــــی انصاریان پــــس از بازنشســــتگی در فوتبال، به 
ســــمت فرهنگ و هنــــر رفــــت. او در ســــی و نهمین 
، با فیلم ســــینمایی »رمانتیسم  جشنواره فیلم فجر
عمــــاد و طوبی« حضور داشــــت. اثری کــــه هیچ گاه در 

حضور او اکران نشد.
روحش شاد و یادش گرامی

شاعرانه


