انقالب اسالمی ،بسیج فدا کار ،خدمت مؤمناهن ،مدا فعان سالمت

صفحه 6
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صفحه 4

شاگردان پاشازاده دقایق پایانی طوفان به پا کردند

مشارکت بانک کشاورزی
در ساخت سد گرین نهاوند

 8فور یه  ۲۰۲1شماره  4732سال بیست و دوم

وقتی ساواک از ترس یک نمایش
تانک در خیابان مستقر میکند

صفحه 7

برتری پرگل پاس همدان
در جام حذفی فوتبال کشور

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان خبر داد:

خاطرهای از مبارز زندانی قبل از انقالب در همدان

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

یادداشت

استاندار همدان در آیین ملی تقدیر از بهرهبرداران نمونه بخش کشاورزی استان:

همدان در تولید سیب زمینی ،گردو و سیر اول شد
تولید پنج میلیون تن از محصوالت کشاورزی کشور در همدان

صفحه 2

انقالب اسالمی ما
و آرمانهای اقتصادی

صفحه 2

فرمانده کل قوا
در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

اگر میخواهند ایران به تعهدات
برجامی خود برگردد
آمریکا باید همه تحریمها را لغو کند
این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است

حضــــرت آیتاهلل خامنهای فرمانــــده معظم کل قوا صبح دیروز (یکشـ ــنبه) در
دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ،بیعت تاریخی
همافران با امام خمینی(ره) در  19بهمن  57را یکی از شگفتیســــازیهای مهم
و از عوامل اصلی پیروزی انقالب و همچنین نشــــاندهنده خطای محاسباتی
آمریکاییها برشمردند و گفتند :الزمه استمرار حرکت پرشتاب انقالب ،حضور
مردم در صحنه ،کار و تالش بیوقفه ،اتحاد کلمه به خصوص میان مسؤوالن،
اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفههای قدرت ملی در عمل است.
صفحه 5

گزارش هگمتانه از بیتوجهی به مهد مواد اولیه عطر و ادکلن

تاراج اسانسهای
میلیارد دالری همدان

عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

تقدیر از مناسب سازی معابر شهری
برای ایثارگران و توانیابان
مشاور استاندار از معاون زیربنایی شهردار قدردانی کرد

صفحه 2

همدان مهد مواد اولیه صنعت عطر و ادکلن اســــت امــــا هزار حیف که در
ســــایه غفلتها و بیتوجهیها هیچنوع جذب سرمایهگذاری در این حوزه
صــــورت نگرفتــــه در حالی کــــه اگر صنعت عطــــر و ادکلن بیــــن  94فرصت
ســــرمایهگذاری استان همدان دیده میشد و ســــرمایهگذاران در این مورد
توجیه میشدند نه تنها این فرصت گرانبها برای استان از دست نمیرفت
بلکه موجب بازاریابی بینالمللی برای تولیدات کشور نیز میشد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه ،به گــــواه تاریــــخ اولیــــن عطر بهوسـ ــیله
شــــیخالرئیس بوعلیســــینا ســــاخته شــــده به گونهای که این نابغه بزرگ
تاریــــخ از تقطیــــر گلبرگهای گل محمدی به روغن خوشــــبویی رسـ ــید که
بعدها شیمیدانان و عطرســــازان با استفاده از آموزههای بوعلی در اینباره
توانستند به عصاره گل سرخ و گالب دست پیدا کنند.
صفحه 4

همدانیها  19میلیارد تومان زکات دادند
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معـ ــاون توسـ ــعه
مشـ ــارکتهای مردمی کمیته امداد امام(ره) اسـ ــتان
همدان گفـ ــت :همدانیهـ ــا  19میلیـ ــارد تومان زکات
دادند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،معاون توسـ ــعه مشـ ــارکتهای
مردمـ ــی کمیته امداد امام(ره) اسـ ــتان همـ ــدان با بیان
اینکـ ــه زکات جمعآوریشـ ــده در هـ ــر منطقه بـ ــرای رفع
مشـ ــکالت نیازمندان و محرومان همان منطقه هزینه
میشود ،گفت :در  9ماه امسال  19میلیارد تومان زکات
در استان همدان جمعآوریشده است.
غالمرضا صیـ ــاد زاده با بیان اینکه در  9ماه امسـ ــال19 ،
میلیارد تومان زکات در اسـ ــتان همدان جمعآوریشده
اسـ ــت ،عنوان کرد :این مبلغ نسـ ــبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از  90درصد رشد داشته است.
صیـ ــادزاده بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه  60درصـ ــد از زکات

جمعآوریشـ ــده صرف امـ ــور محرومــــان و نیازمندان و
بقیه صرف پروژهها و طرحهای عامالمنفعه در روستاها
میشـ ــود ،تأکید کرد :زکات جمعآوریشده شامل زکات
واجب ،مستحبی و فطریه است.
معاون توسـ ــعه مشـ ــارکتهای مردمی کمیتــــه امداد
امام(ره) اسـ ــتان همدان با اشــــاره به تشــــکیل شورای
زکات در مناطق روستایی و شهرســــتانها بیان کرد :با
عنایت به تأکیدات قرآن کریم ،موضوع فرهنگسازی و
تبیین جایگاه زکات ،یکی از ضرورتهایی است که باید
بهصورت ویژه به آن توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه زکات جمعآوریشده در هر منطقه
برای رفع مشکالت نیازمندان و محرومان همان منطقه
هزینه میشود گفت :کسـ ــی که زکات میدهد شاید در
ظاهر از مالش کاسـ ــته شـ ــود اما بر اســــاس وعده الهی
سـ ــبب افزایش مال او خواهد شد و این کار او همچون

هرس کردن درختان است که باعث میشود درخت را
پرثمر و پربار کند.
غالمرضا صیــــاد زاده در ادامه گفت :زکات بدن شـ ــامل
زکات فطــــره و زکات مال شــــامل زکات گندم ،جو ،خرما،
کشمش ،گاو ،گوسفند ،شــــتر ،طال و نقره است و زکات
مستحبی شامل ســــایر محصوالت کشــــاورزی و باغی
است.
وی در پایــــان بابیــــان اینکــــه  850نفــــر پرداختکننده
زکات و  1220نفــــر عوامل افتخــــاری و داوطلب در قالب
روحانیان ،عامالن و مســــؤوالن در امر جمعآوری زکات
فعالیت میکننــــد ،گفت :در روســــتاها زکات تحت نظر
شــــورای روســــتا که امنای مردم هســــتند جمــــعآوری و
ســــپس میان جامعه هدف که همان نیازمندان واقعی
هســــتند در ســــرفصلهای مســــکن ،درمــــان ،جهیزیه
نوعروسان ،معیشت و لوازمخانگی هزینه میشود.

سرپرست فرمانداری همدان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان:

رتبه نخست همدان در کاهش بیکاری و واگذاری پروژهها به بخش خصوصی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :سرپرسـ ــت فرمانداری
همدان بیان کـ ــرد :در جذب سـ ــرمایهگذاری ،کاهش نرخ
بیـ ــکاری ،افزایـ ــش مشـ ــارکتهای اقتصـ ــادی و واگذاری
پروژههای دولتی به بخش خصوصی همدان رتبه نخست
را به دست آورد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،سرپرسـ ــت فرمانـ ــداری همدان با
آیتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی نماینده ولی فقیه در استان
و امـ ــام جمعه همدان دیـ ــدار و درباره برخـ ــی از مهمترین
اقدامات در دست اجرا گفتگو کرد.
محمدعلـ ــی محمدی با تشـ ــریح وضعیت شهرسـ ــتان از
حیث اهداف برنامه توسـ ــعه گفت :بـ ــا هدایت مدیریت
ارشـ ــد اسـ ــتان شـ ــاهد اقدامـ ــات مهـ ــم و قابـ ــل توجهی
هستیم که ضمن برنامهریزی مشخص بهره گیری از همه
ظرفیتهای موجود به منظور تحقق اهداف ترسیم شده
اولویت پیش روی ماست.
سرپرسـ ــت فرمانداری همدان با بیان اینکه فراهم کردن
زمینـ ــه مناسـ ــب برای جذب سـ ــرمایه بخـ ــش خصوصی،
رونق تولید و اشـ ــتغال با حساسـ ــیت خاصی در دسـ ــتور
کار قرار دارد تصریح کرد :در جذب سـ ــرمایهگذاری ،کاهش
نرخ بیکاری ،افزایش مشـ ــارکتهای اقتصادی و واگذاری

پروژههای دولتی به بخش خصوصی همدان رتبه نخست
را به دست آورد.
وی با قدردانــــی از نگاه نافذ ،عدالت محورانه و وحدت آفرین
نمایندهولیفقیهدر استانهمدانافزود:بادرکاینفرصت
تمرکز ما بر پیشبرد اهداف و سیاستهای دولت در جهت

رفعدغدغههایمعیشتیومشکالتمردماست.
محمدی با اشاره به برخی از پروژههای مهم در دست اجرا
افزود :با همکاری تمامی مســــؤوالن شهرستان و استان
تالش میکنیم طبق ســــند راهبردی و عملیاتی توسـ ــعه
استان به شاخصهای پیشبینی شده برسیم.

امروز با حضور بهناز ضرابیزاده برگزار میشود

نشست مجازی «بررسی مؤلفههای داستان انقالب»
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :نشسـ ــت برخط «بررسـ ــی
مؤلفههـ ــای داسـ ــتان انقـ ــاب» بـ ــا نـ ــگاه بـ ــه چهرههای
شـ ــاخص داستاننویسی در صفحه اینسـ ــتاگرام انجمن
نویسندگان نوجوان برگزار میشود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،انجمـ ــن نویسـ ــندگان نوجـ ــوان
کانون پرورش فکـ ــری کودکان و نوجوانان به مناسـ ــبت
چهلودومیـ ــن سـ ــالگرد پیـ ــروزی شـ ــکوهمند انقالب
اسـ ــامی ،نشسـ ــت زنده «بررسـ ــی مؤلفههای داسـ ــتان

انقـ ــاب» با نگاه بـ ــه چهرههای شــــاخص این حــــوزه را در
صفحه اینسـ ــتاگرام انجمن نویســــندگان نوجــــوان برگزار
میکند.
این نشسـ ــت با حضور و کارشناســــی بهنــــاز ضرابی زاده
نویسـ ــنده نامآشـ ــنای کشـ ــور امروز دوشــــنبه  20بهمن
ساعت  20برگزار میشود.
بهنـ ــاز ضرابیزاده ،نویسـ ــنده و مدیرکل کانــــون پرورش
فکـ ــری کـ ــودکان و نوجوانان اســــتان همدان اســــت که

تاکنون آثار متعــــددی در حوزه داســــتان دفاع مقدس و
انقالب از او منتشر شده است.
آثار ضرابــــیزده تاکنون جوایــــز مختلفی نیز بهد سـ ــت
آورد ها نــــد .از جمله کتابهای این نویســــنده میتوان
به «دختر شــــینا»« ،گلســــتان یازدهم» و «ســــاجی» در
حوزه داستان بزرگســــال و «محله حاجی»« ،مرغ شل»
و «خانــــم کوچیــــک» بــــرای مخاطب کــــودک و نوجوان
اشاره کرد.
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استان

یادداشت

انقالب اسالمی ما
و آرمانهای اقتصادی
 زهرا کریمیعفیف

بررسی انقالبهای سـ ــه قرن اخیر دنیا نشان میدهد
بسـ ــیاری از آنهـ ــا بنـ ــا بـ ــه دالیلـ ــی رو بـ ــه اضمحالل
گذاشتند.
یکی از دالیل این اتفـ ــاق را باید در واقع بینی آرمانها
دانست .قیام و انقالبی که با اهداف غیرواقع بینانه
پا به عرصه میگـ ــذارد از دیدگاه منطقی دوام چندانی
ندارد چرا که به سرعت روشـ ــن میشود این آرمانها
دست یافتنی نیسـ ــت یا با مقتضیات زمان منطبق
نمیشود.
گاهی شـ ــعارهایی کـ ــه موجب انگیزش مـ ــردم برای
شـ ــروع یک انقالب م یشـ ــود مختص شرایط همان
دوره اسـ ــت و نسـ ــلهای آتی اعتقـ ــاد و التزامی به آن
آرمانها ندارند و چه بسـ ــا همان نسل انقالبی نیز در
همـ ــان دوره دسـ ــت از آرمانهـ ــای غیرمنطقی خود
بردارند.
اهداف اقتصـ ــادی از جمله انگیز ههـ ــای مهم مردم
دنیـ ــا برای دگرگونـ ــی حکومتها بوده اسـ ــت .با مرور
سـ ــطحی بر نتایج انقالبهای دنیـ ــا میتوان فهمید
که میزان اندک تحقق ایـ ــن اهداف موجب کمرنگ
شـ ــدن و زوال آنهـ ــا شـ ــده اسـ ــت .اقتصـ ــاد نظـ ــام
کمونیسـ ــتی و لیبرال هیچکدام نتوانستند عدالت
واقعی را برای انقالبشان به ارمغان آورند.
انقـ ــاب اسـ ــامی ایـ ــران از چنـ ــد جهـ ــت بـ ــا دیگر
انقالبهای جهان متفاوت اسـ ــت .یکی از مهمترین
تفاوتها مبانی الهی آن است.
همانگونه که یکی از اهداف رسالت خاتم پیامبران
برقراری عدالت بـ ــود ،انقالب ما نیز به دنبال برقراری
عدالـ ــت در ابعاد مختلف اسـ ــت و ایـ ــن موضوع در
خالل شـ ــعارهای انقالبـ ــی و کالم بنیانگذار انقالب
محسـ ــوس اسـ ــت گرچه برخـ ــی مدعیانـ ــد اهداف
اقتصادی جزو اهداف اصلی انقالب ما نبوده است
اما رفاه و عدالت اقتصادی تسـ ــهیل کننده حرکت
افراد به سمت تعالی معنوی است.
یکـ ــی از عناویـ ــن انقـ ــاب اسـ ــامی مـ ــا «انقـ ــاب
مسـ ــتضعفان» اسـ ــت و ایـ ــن اسـ ــتضعاف در ُبعد
گتـ ــر از ابعاد فرهنگـ ــی و اجتماعی
اقتصـ ــادی کمرن 
نبود ،لذا دستیابی به نظام اقتصاد اسالمی با رهاورد
عدالـ ــت اقتصـ ــادی و اسـ ــتقالل و خودکفایی ،رفاه
همگانی ،محرومیت زدایی ،ریشه کنی فقر و فاصله
طبقاتـ ــی از آرمانهای مهـ ــم انقالب بوده و هسـ ــت.
آرمانـ ــی که به دلیلی مبنای توحیـ ــدی بر خالف دیگر
انقالبها بـ ــا مبانی سوسیالیسـ ــتی و سـ ــرمایهداری،
هیچگاه رنگ کهنگی و زوال نمیگیرد.
اما نکتـ ــه مهم کـ ــه گاه مـ ــورد غفلت قـ ــرار میگیرد
توجه به حرکـ ــت قطار انقالب در ریـ ــل اهداف الهی
اسـ ــت .باید دانسـ ــت اگر از اهداف توحیدی و الهی
انقـ ــاب دور شـ ــویم تضمینی بـ ــرای بقـ ــای انقالب
نیست .سنت الهی سـ ــرنگونی ظالمان و حمایت از
مستضعفان است.
بنابرایـ ــن باید موشـ ــکافانه به بررسـ ــی میزان تحقق
اهداف اقتصـ ــادی انقالب اسـ ــامی بپردازیم ،آفات
و آسـ ــیبهای نظام اقتصادی کنونی را احصا کرده و
برای رفع آن بر مبنای اصول اسـ ــامی و علمی تالش
و برنامهریزی کنیم.
مطالبهگری و عدالتخواهی سـ ــهم مـ ــردم و اجرای
دقیق سیاسـ ــتهای اقتصـ ــادی مد نظر رهبـ ــر فرزانه
انقالب سهم مدیران و مسؤوالن است.
مرور بخشـ ــی از سـ ــخنان امام خمینـ ــی (ره) یادآوری
ارزشـ ــمندی برای دغدغهمندان اسـ ــت ،بر اسـ ــاس
آنچه در صحیفه نور جلد  20مضبوط اسـ ــت ،ایشان
فرمودهاند:
«ایـ ــن بـ ــه عهـ ــده علمـ ــای اسـ ــام و محققیـ ــن و
کارشناسـ ــان اسـ ــامی اسـ ــت که بـ ــرای جایگزین
کردن سیسـ ــتم ناصحیح اقتصاد حاکـ ــم بر جهان
اسـ ــام ،طرحها و برنامههای سـ ــازنده و دربرگیرنده
منافـ ــع محرومیـ ــن و پابرهنههـ ــا را ارائـ ــه دهنـ ــد و
جهان مسـ ــتضعفین و مسـ ــلمین را از تنگنا و فقر
معیشـ ــت به درآورنـ ــد .البته پیاده کـ ــردن مقاصد
ً
اسـ ــام در جهان و خصوصا برنامههـ ــای اقتصادی
آن و مقابلـ ــه با اقتصاد بیمار سـ ــرمایه داری غرب و
اشتراکی شـ ــرق ،بدون حاکمیت همه جانبه اسالم
میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب
آن ،چه بسـ ــا بعد از اسـ ــتقرار نظام عدل و حکومت
اسالمی همچون جمهوری اسـ ــامی ایران نیازمند
ً
به زمـ ــان باشـ ــد ،ولی ارائـ ــه طرحها و اصـ ــوال تبیین
جهـ ــت گیـ ــری اقتصـ ــاد اسـ ــام در راسـ ــتای حفظ
منافـ ــع محرومین و گسـ ــترش مشـ ــارکت عمومی
آنان و مبارزه اسـ ــام با زرانـ ــدوزان ،بزرگترین هدیه
و بشارت آزادی انسان از اسـ ــارت فقر و تهیدستی
به شـ ــمار میرود و بیان ایـ ــن حقیقت که صاحبان
مـ ــال و منـ ــال در حکومـ ــت اسـ ــام هیـ ــچ امتیاز و
ً
برتریای از این جهت بر فقـ ــرا ندارند و ابدا اولویتی
ّ
به آنان تعلق نخواهد گرفت ،مسـ ــلم راه شکوفایی
و پرورش اسـ ــتعدادهای خفته و سـ ــرکوب شـ ــده
پابرهنـ ــگان را فراهـ ــم میکند .و تذکـ ــر این مطلب
کـ ــه ثروتمنـ ــدان هرگز بـ ــه خاطر تمکـ ــن مالی خود
نبایـ ــد در حکومـ ــت و حکمرانـ ــان و اداره کنندگان
کشور اسـ ــامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به
بهانه فخرفروشـ ــی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و
مستمندان و زحمتکشـ ــان ،افکار و خواستههای
خـ ــود را تحمیل کنند ،ایـ ــن خـ ــود بزرگترین عامل
تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان
به اخالق کریمه و ارزشـ ــهای متعالـ ــی و فرار از تملق
گوییها میگردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه
تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان
در پیشگاه خداست متنبه میکند».

حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابیفرد سخنران مراسم بزرگداشت آیتا ...فاضلیان

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مراسم بزرگداشت فاضل عارف آیتا ...سیدرضا فاضلیان با سخنرانی
حجت االسالم ابوترابی فرد در همدان برگزار میشود.
به گزارش هگمتانه ،مراسـ ــم بزرگداشـ ــت فاضل عارف آیتا ...سـ ــیدرضا فاضلیان از یاران صدیق
حضرت امام(ره) امام جمعه پیشین مالیر ،در همدان برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با اعالم این خبر اظهار کرد :ایشان از یاران راستین
امام خمینی(ره) و انقالب اسـ ــامی بودند و در دوران دفاع مقدس نقش بسزایی در بسیج مردم و

ترویج روحیه ایثار و شهادت در جامعه داشتند.
احمدرضا احسـ ــانی با بیـ ــان اینکه آیتا ...فاضلیان سـ ــال  1361با حکم امام خمینـ ــی(ره) بهعنوان
امامجمعـ ــه مالیر منصوب شـ ــد ،افزود :ایشـ ــان پس از  34سـ ــال عهـ ــدهداری این مسـ ــؤولیت،
شهریورماه سال  1395از این سمت کناره گیری کرد و آبان ماه امسال نیز بعد از گذراندن یک دوره
بیماری ،دار فانی را وداع گفتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشـ ــاد اسالمی اسـ ــتان همدان با بیان اینکه مراسم بزرگداشت این عالم ربانی

روز چهارشــــنبه  30بهمــــن مــــاه برگــــزار میشــــود،
مطرح کرد :این مراســــم با حضور و سخنرانی حجت
االسـ ــام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و با
حضور علما و روحانیان و شخصیتهای برجسته
کشـ ــوری در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا
برگزار میشود.

استاندار همدان در آیین ملی تقدیر از بهرهبرداران نمونه بخش کشاورزی استان:

همدان در تولید سیب زمینی،
گردو و سیر اول شد
تولید پنج میلیون تن از محصوالت کشاورزی کشور در همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :اسـ ــتاندار همـ ــدان از رتبه
نخسـ ــت همـ ــدان در تولید سـ ــیبزمینی ،گردو و سـ ــیر
خشک در کشور خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سیدسعید شـ ــاهرخی روز یکشنبه
در آییـ ــن ملـ ــی تقدیـ ــر از بهرهبـ ــرداران نمونـ ــه بخـ ــش
کشـ ــاورزی اسـ ــتان همدان که هم زمان با سراسر کشور
بـ ــا حضور رئیـ ــس جمهـ ــور به صـ ــورت ارتبـ ــاط تصویری
زنده برگزار شـ ــد ،افزود :در شرایطی که اسـ ــتکبار جهانی
و در راس آن آمریـ ــکا ،بـ ــی رحمانهتریـ ــن تحریمهـ ــا را بـ ــه
ایران اسـ ــامی تحمیل کرده ،فعـ ــاالن بخش خصوصی،
تولیدکنندگان و کشـ ــاورزان نقش بسـ ــیار مهم و قابل
توجهـ ــی در این جنـ ــگ اقتصـ ــادی و مقابله بـ ــا تحریم و
توطئههای اقتصادی دشمن دارند.
وی با اشـ ــاره به اینکه تـ ــاش تمامی  117هـ ــزار بهره بردار
و کشـ ــاورز اسـ ــتان همدان در حوزههـ ــای مختلف قابل
تقدیر اسـ ــت ،اظهـ ــار کـ ــرد :تولیدکنندگان بـ ــا تأمین به
موقع مواد غذایی و کاالهای اساسـ ــی ایجاد وفور نعمت
در جامعه ،اجـ ــازه ندادند که مردم و کشـ ــور با مشـ ــکلی
دراین زمینه مواجه شوند.
شـ ــاهرخی گفت :باعث افتخار اسـ ــت که استان همدان
در تولید سـ ــه محصـ ــول سـ ــیب زمینی با  920هـ ــزار تن،
گردو با  54هزار تن و سیر خشک با  50هزار تن موفق به
کسب رتبه نخست کشور شده است.
وی بیان کـ ــرد :همدان در تولید انگور بـ ــا تولید  420هزار
تـ ــن رتبه دوم ،یونجه بـ ــا تولید  540هزار تن رتبه سـ ــوم و
در تولید جو بـ ــا  340هزار تن رتبه چهار کشـ ــور را به خود
اختصاص داده است.

استاندار همدان خاطرنشان کرد :این استان با تولید 18
هزار تـ ــن انواع گیاهان دارویی ،رتبـ ــه چهارم و تولید 425
هـ ــزار تن چغندر قند رتبه پنجم کشـ ــور را از آن خود کرده
است.
وی تصریح کرد :در سال زراعی گذشته ،استان همدان با
تولید بی سـ ــابقه  710هزار تن گندم به عنوان ششـ ــمین
استان برتر کشور در این زمینه معرفی شد.
شـ ــاهرخی افـ ــزود :ایـ ــن افتخـ ــارات در شـ ــرایطی نصیب
اسـ ــتان همدان شـ ــده کـ ــه  2.1درصد از جمعیـ ــت و 1.2
درصد از وسـ ــعت کشـ ــور را داراسـ ــت که با ایـ ــن وجود
پنج میلیون تن از محصوالت کشـ ــاورزی کشـ ــور در این
استان تولید میشود.
وی تصریح کرد :بر اسـ ــاس برنامهریزی علمی انجام شده
برای پیشـ ــبرد هدفمند اسـ ــتان و با توجه به محدودیت
منابـ ــع آبـ ــی و زمین کشـ ــاورزی ،باید به سـ ــمت افزایش
بهرهوری و توسعه کشت گلخانهای حرکت کنیم.
اسـ ــتاندار همدان با اشـ ــاره به اینکه رویکرد ما توسـ ــعه
کشـ ــت گلخان ـ ـهای اسـ ــت ،تصریح کـ ــرد :در کل کشـ ــور
 372واحد گلخانهای بهره برداری شـ ــد که  27واحد آن با
اشـ ــتغال زایی برای  328نفر و سرمایهگذاری  206میلیارد
تومان متعلق به استان همدان است.
وی اضافه کرد :استان همدان تا  2سال قبل 107 ،هکتار
گلخانه داشـ ــت کـ ــه این رقم هـ ــم اکنون بـ ــه  172هکتار
سطح زیرکشت افزایش یافته است.
شاهرخی با بیان اینکه قصد داریم زیرساخت ایجاد 520
هکتار گلخانه را در اسـ ــتان همدان فراهـ ــم کنیم ،افزود:
سـ ــطح زیرکشت ایجاد گلخانههای اسـ ــتان همدان در 2

ســــال اخیر حدود  2برابر مجموع  40سـ ــال گذشته بوده
است.
وی یادآور شـ ــد :در تولید گوشـ ــت و محصوالت لبنی نیز
بـ ــا انعقاد تفاهـ ــم نامه با شـ ــرکت سـ ــرمایهگذاری تأمین
اجتماعی (شســــتا) چهار واحد گاوداری  6هزار رأسـ ــی در
استان همدان احداث میشود.
اســــتاندار همدان تأکید کرد :سال  1397نزدیک به 351
هزار تن شـ ــیر در اسـ ــتان همدان تولید میشـ ــد که این
میزان اکنـ ــون به  386هـ ــزار تن در سـ ــال افزایش یافته
است.
بـ ــه گفتـ ــه وی ،همچنین موفق شـ ــدیم انگـ ــور تولیدی
شهرسـ ــتان مالیـ ــر را در رقابـ ــت بـ ــا انگور تاکسـ ــتان به

تأکید رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

ضرورت تشکیل کمیته طبقهبندی مشاغل کارکنان شهرداری همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس شـ ــورای اسالمی شهر
همدان گفت :تشـ ــکیل کمیته طبقهبندی مشـ ــاغل در
راسـ ــتای ایجاد ،امنیت شـ ــغلی و رضایتمندی حداکثری
کارکنان شهرداری همدان ضروری است.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید مسعود عسـ ــگریان در جمع
خبرنـ ــگاران با بیـ ــان اینکه شـ ــهرداری همـ ــدان با بیش
از دو هـ ــزار و  500نفـ ــر نیـ ــروی انسـ ــانی از دسـ ــتگاههای
اداری اجرایی همدان اسـ ــت ،افزود :کارکنان شـ ــهرداری
در ردههـ ــا ،ادارات و سـ ــازمانهای زیرمجموعـ ــه در حال
خدماترسانی به شـ ــهروندان هستند که بر این اساس
پرداختـ ــن به امور اداری و پرسـ ــنلی این بزرگـ ــواران امری
ً
کامال ضروری است.
عسـ ــگریان اضافه کرد :نظر به اینکه آیین نامه استخدامی
کارکنان شـ ــهرداریها مصوب  15آبان  1381هیأت وزیران
بـ ــا رای هیأت عمومـ ــی و دیوان عدالـ ــت اداری در مهرماه
سال  1399ابطال شده است و متعاقب رای صادره ،مقرر
شده است که کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل در
شهرداری با اعضای معین تشکیل شود تا امور مربوط به
کارکنان اعم از انتصابات و ترفیعـ ــات احکام کارگزینی و یا
اجرای قوانین و بخشـ ــنامههای مملکتی و اداری از طریق
این کمیته انجام پذیرد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه علیرغم تصویـ ــب تشـ ــکیل کمیته
طبقهبنـ ــدی مشـ ــاغل در شـ ــهرداریها ایـ ــن کمیتـ ــه در
شـ ــهرداری همدان هنوز تشـ ــکیل نشده اسـ ــت ،اضافه
کرد :الزم اسـ ــت با توجه بـ ــه ابطال آییننامه اسـ ــتخدامی
کارکنان شـ ــهرداریها کمیته طبقهبندی و امور مورد نظر،
با توجه به اینکه در اختیار شـ ــهرداریها قرار گرفته اسـ ــت

در اسرع وقت با اعضای معین و به ریاست باالترین مقام
شهرداری همدان تشکیل شود.
عسـ ــگریان در این خصوص تأکید کرد :انتظـ ــار میرود با
تشـ ــکیل این کمیته نسـ ــبت به انجام اقدامات بایسـ ــته
قانونی و رفع مشکل تمامی کارکنان مشمول که با ابطال
آیین نامه اسـ ــتخدامی در بالتکلیفی به سر میبرند انجام
شود.
بـ ــه گفتـ ــه عسـ ــگریان ،در شـ ــهرداری هنگامـ ــی میتوان
به شـ ــهروندان خدمـ ــات مناسـ ــب ارائه کرد کـ ــه کارکنان
و پرسـ ــنل شـ ــهرداری بـ ــدون دغدغه و بـ ــا رضایتمندی
ً
حداکثری در امور اداری خود مواجه باشند و کامال طبیعی
اسـ ــت که کارکنـ ــان در صـ ــورت روان بـ ــودن و بـ ــه موقع
بودن امـ ــور اداری مربوط به خود با انگیـ ــزه باالتر ،خدمات
مناسبتری را ارائه خواهند داد.
رئیس شـ ــورای اسالمی شـ ــهر همدان با اشـ ــاره به اینکه
در خصـ ــوص تشـ ــکیل کمیتـ ــه طبقه بندی مشـ ــاغل در
شـ ــهرداری همدان بـ ــا معـ ــاون هماهنگی امـ ــور عمرانی
اسـ ــتاندار همـ ــدان مذاکراتی بـ ــه عمل آمـ ــده اضافه کرد:
خوشـ ــبختانه وی هـ ــم نظـ ــر و کامـ ــا بـ ــا نگاه مسـ ــاعد بر
تشـ ــکیل کمیته مورد نظر در راسـ ــتای ایجاد رضایتمندی
کارکنان شهرداری همدان تأکید دارد.
 کمیتـ ــه طبقهبندی مشـ ــاغل کارکنان شـ ــهرداری
همدان به زودی تشکیل میشود
سـ ــید مسـ ــعود عسـ ــگریان با بیان اینکه اجـ ــرای تمامی
قوانیـ ــن و مقررات و بخشـ ــنامههای صـ ــادره در خصوص
کارکنـ ــان و تبدیـ ــل وضعیـ ــت کارکنـ ــان و نیـ ــز خانـ ــواده
ایثارگـ ــران مشـ ــمول قانـ ــون و مقـ ــررات ابالغـ ــی یکـ ــی از

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :کرسـ ــی آزاداندیشـ ــی با
موضوع«ارتبـ ــاط با آمریـ ــکا آری یا خیر» بـ ــا داوری دکتر رضا
سـ ــلیمانی ،عضو هیأت علمی دانشـ ــگاه بوعلی سینا ،در
مدرسه علمیه الزهرا(س) برگزار شد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،شـ ــهرزاد خـ ــرازی ،ضمـ ــن تبریک
فرارسیدن ایام اهلل دهه فجر از برگزاری کرسی آزاد اندیشی
با موضوع«ارتباط با آمریکا آری یـ ــا خیر» با داوری دکتر رضا
سـ ــلیمانی ،عضو هیأت علمی دانشـ ــگاه بوعلی سینا ،در
مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان خبر داد.
وی ادامه داد :در این کرسـ ــی آزاداندیشی ،ابتدا موافقان و
مخالفان ارتباط با آمریکا به شـ ــکلی منتقدانه نظرات خود
ً
را در ایـ ــن خصوص مطرح کرده و هر یک به شـ ــکلی کامال
آزادانه در این باره اظهار نظر کردند.
طـ ــاب موافق به اظهار نظر پرداختـ ــه و بیان کردند :ارتباط
با آمریـ ــکا و تعامل ایران با آمریکا میتواند به بهبود اوضاع
کشـ ــور و ارتباط تجاری مؤثر کمک کنـ ــد و ایران را از حالت
بسـ ــته بودن و عدم ارتباط با سایر کشـ ــورها خارج سازد و
تحری مهـ ــا را خنثی کند که در این صـ ــورت ایران به صورت
چشمگیری پیشرفت نموده و معضالت ناشی از بیکاری
و عـ ــدم ازدواج و نابسـ ــامانیهای اقتصـ ــادی حل و فصل
خواهد شد.
در ادامه مخالفـ ــان ارتباط با آمریکا عنـ ــوان کردند :تعامل
کشـ ــورمان با آمریکا نه تنها موجب بهبود روابط نخواهد
شـ ــد ،بلکه ما را بیش از پیش وابست ه محصوالت وارداتی
میکنـ ــد و دیگر قـ ــادر نخواهیم بـ ــود تولیـ ــدات داخلی را
گسـ ــترش دهیم و از طرفی آمریکا کشـ ــوری اسـ ــت که به
تعهداتش عمل نمیکند و مفـ ــاد قراردادهایی را که امضا
کرده نادیده گرفته است ،بنابراین آنها به چیزی جز منافع
ش هستند ،سایر
خودشان فکر نمیکنند و همواره در تال 

تقدیر از مناسب سازی معابر شهری
برای ایثارگران و توانیابان
مشاور استاندار از معاون زیربنایی شهردار قدردانی کرد

دغدغههای موجود در درون سیستم شهرداری همدان
اسـ ــت ،گفت :الزمه اقدامات اجرایی کارکنان شـ ــهرداری،
تشـ ــکیل کمیته طبقهبندی مشاغل است که در راستای
ایجاد امنیت شـ ــغلی و جلب رضایت منـ ــدی حداکثری و
ایجاد انگیزه مثبت در روحیـ ــه کارکنان ،همچنین رعایت
ً
عدالت در پرداختها ،تشکیل این کمیته کامال ضروری
و مورد تأکید است.
به نقل از روابط عمومی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان،
وی در پایان سـ ــخنانش اظهار کرد :سعی ما بر این است
که در اسـ ــرع وقت نسـ ــبت به انجـ ــام هماهنگیهای الزم
در خصـ ــوص تشـ ــکیل کمیتـ ــه طبقهبندی مشـ ــاغل با
شهرداری همدان اقدامات الزم را به عمل آوریم.

برپایی کرسی آزاد اندیشی در حوزه علمیه الزهرا (س)

ً
کشورها مخصوصا کشورهای مسلمان را به زیر استعمار
ً
کشیده و نهایتا نابود کنند.
در ادامه این کرسـ ــی آزاداندیشـ ــی ،ضعف نیـ ــروی نظامی
ایران مطرح شـ ــد و اینکه تعامل با آمریکا موجب افزایش
قدرت نظامی کشور خواهد شد یا خیر؟
رضا سـ ــلیمانی ،پس از بررسـ ــی موارد موافق و مخالف به
ایراد سـ ــخن پرداخت و گفت :سـ ــابقه ارتبـ ــاط محمدرضا
پهلوی و کشـ ــورمان در دوران طاغوت و وابستگیهایی
ً
کـ ــه به غربیها وجود داشـ ــت و صرفا یک کشـ ــور مصرف
کننـ ــده بودیم ،باعث شـ ــده بـ ــود که تولیـ ــدات داخل ی به
شـ ــدت کاهش یافته و وابستگی شـ ــدید به محصوالت
وارداتی ایجاد شـ ــود این درحالی است که در دوران بعد از
انقالب اسـ ــامی ،ایران به خودکفایی در اکثر ابعاد رسـ ــید
و تولیـ ــدات داخلی و صادرات محصـ ــوالت ایرانی افزایش
پیدا کرد.
وی در ادامه افزود :مذاکره در دنیای امروز به معنای داد و
ستد است ،یعنی امتیازی میدهید و امتیازی میگیرید که
ً
این داد و سـ ــتد لزوما هموزن و متقارن نیست و بستگی
به جایگاه و اهرمهای دو طرف میز دارد.
عضو هیأت علمی دانشـ ــگاه بوعلی سـ ــینا همدان بیان
کرد :امروز آمریکا به دنبال مذاکره بر سـ ــر برخی نقاط قوت
جمهوری اسالمی از جمله توان موشکی و نفوذ منطقهای
است بنابراین در واقع هدف از مذاکره خلع سالح ایران از
این دو ابزار قدرت است و باید گفت توان موشکی و نفوذ
منطقهای ،دو اهرم اصلی امنیت پایدار جمهوری اسـ ــامی
است.
رضا سـ ــلیمانی تصریح کرد :در خصوص تحریمها نیز باید
گفت غربیها سـ ــر میز مذاکره با ایران همواره شـ ــروطی را
مطرح میکنند که به ضرر ما و منفعت خودشـ ــان باشـ ــد،

عنوان پنجاه و سومین میراث جهانی کشاورزی به ثبت
سازمان خواروبار جهانی(فائو) برسانیم.
شـ ــاهرخی گفت :سـ ــاالنه حدود  150هکتار باغ انگور در
این اسـ ــتان تحت پوشـ ــش طرح فراز قــــرار میگیرد که با
اجرای این طرح ،میزان بهــــره وری تولید انگور تا پنج برابر
افزایش خواهد یافت.
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه گـ ــردوی تولیدی شهرســــتان
تویسـ ــرکان در ایران و جهان شــــناخته شــــده و معروف
اسـ ــت ،گفت :در طـ ــرح سرشــــاخه کاری درختــــان گردو،
تاکنـ ــون  282هزار پیوندک به منظــــور افزایش کیفیت و
میزان محصول ،به درختان گردوی تویسرکان پیوند زده
شده است.

وی با اشــــاره بــــه اینکه در حوزه ســــیر ظرفیــــت باالیی در
اســــتان همدان وجـ ــود دارد ،تصریح کرد :قصـ ــد داریم با
راهاندازی شــــهرک ســــیر ،همه کارهــــای مرتبط با بسـ ــته
بندی و فرآوری این محصول ارزشمند را در داخل استان
همدان انجام دهیم.
به نقــــل از ایرنا ،اســــتاندار همدان مدیریــــت آب را یکی
از چالشهای اساســــی بخش کشــــاورزی عنوان کرد و
افزود :آبیــــاری نوین تنها چــــاره و راهــــکار در این زمینه
اســــت که در این راســــتا ســــد کالن مالیر و سد نعمت
آباد اســــدآباد آب گیری و عملیات ساخت سد خرمرود
تویســــرکان و گریــــن نهاوند نیز در اســــتان آغاز شـ ــده
است.

از طرفی تمام شـ ــرایط مطرح شـ ــده را قابل بازگشـ ــت قید
میکنند و بعد از مدتی خالف آنچه را که وعده داده بودند
محقق میسـ ــازند و تحریمها را بیـ ــش از پیش علیه ایران
اتخاذ میکننـ ــد و این خود بزرگترین مـ ــدرک بر غیرقابل
اعتماد بودن آمریکا است.
وی ادامـ ــه داد :جمهوری اسـ ــامی ایران در حـ ــوزه نظامی
و موشـ ــکی نیز بسـ ــیار توانمند اسـ ــت و با نگاهی کلی به
سـ ــوابق جنگ با داعش و دشمنان اسـ ــام در هدف قرار
دادن پایـ ــگاه عین االسـ ــد و منهـ ــدم کردن پهپـ ــاد فوق
پیشـ ــرفته آمریکایی که بر فراز خلیج فارس در ارتفاع چند
کیلومتری قرار داشـ ــت و همـ ــگان را متعجب کرد این امر
قابل تأیید است.
عضو هیأت علمی دانشـ ــگاه بوعلی سـ ــینا ،تضاد میان
گفتار و رفتـ ــار در مواجهه با آمریکا را بزرگترین مشـ ــکل
دانسـ ــت و افـ ــزود :آمریکاییها در این داد و سـ ــتد یک
فرمول دوگانه و متضاد دارند .وقتی نوبت حریف اســــت
بایــــد طرف مقابل ،امتیازات را نقــــد و فوری بدهد و وقتی
نوبت به خودشـ ــان برسـ ــد ،امتیـ ــازات تبدیـ ــل به وعده
میشـ ــود ،وعدههایی که ظاهری قـ ــرص و محکم دارند،
اما در عمل اجرایی نمیشـ ــوند و بـ ــه بهانههای مختلف
بـ ــه تأخیر افتاده و در نهایت دسـ ــت طـ ــرف مقابل خالی
میمانـ ــد و مختصـ ــر و مفیـ ــد آنکـ ــه از نظـ ــر آمریکاییها
مذاکره ابزاری فقــــط برای گرفتن امتیاز اســــت و نه داد و
ستد امتیاز.
به نقل از حوزه  ،وی در پایان اظهار کرد :البته برای کشوری
که خـ ــود را کدخـ ــدای جهـ ــان میدانـ ــد و دیگـ ــران باید از
سیاستهای ،وی تبعیت کنند ،چنین تعریف و تصوری
از مذاکره عجیب هم نیست .برجام نمونه کامل و واضحی
از این وضعیت است.

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :مشــــاور اســــتاندار از
معاون زیربنایی شـ ــهردار همدان به دلیل اقدامات
در راسـ ــتای مناسـ ــب ســــازی معابر و توجه به توان
یابان و ایثارگران تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،مشاور استاندار همدان
در امـ ــور ایثارگران از امیر فتحیان نســــب معاون امور
زیربنایی شهرداری همدان در راستای خدمات رسانی
عزتمند به ایثارگـ ــران و توانیابان همدان تقدیر کرد.
محمدحسـ ــین توکلی با حضور در دفتر معاون امور
زیربنایی و فنی شـ ــهرداری همــــدان از اقداماتی که در
راستای مناسب سازی معابر ،اصالح و بازسازی پیاده
روها صورت گرفته تقدیر کرد.
وی همچنین ایجاد پیاده راهها و هموارسازی مسیر
رو به انسـ ــان محور شدن شهر همدان در این دوره
از مدیریت شـ ــهری را شایســــته تقدیر دانست و به

نمایندگی از جامعــــه ایثارگران همــــدان از اقدامات
مذکور تقدیر به عمل آورد.
گفتنــــی اســــت در ایــــن دوره از شــــهرداری همدان،
به تســــهیل در عبور و مرور توانیابــــان ،رفت و آمد
معلــــوالن و ایثارگــــران جانبــــاز توجه جــــدی صورت
گرفتــــه؛ ایجــــاد مســــیر روشــــندالن بــــا جایگذاری
موزاییکهای مخصوص ،ایجاد رمپهای شیبدار
برای تسهیل حرکت ویلچرها ،هدایت و الزام ادارات
دولتــــی و نهادها برای مناســــب ســــازی ورودیها و
سایر اقدامات عمرانی و فنی از جمله اقداماتی است
که شــــهرداری در جهت رفاه حال توانیابان معلول
و ایثارگر در نظر گرفته اســــت که ســــال گذشـ ــته نیز
نماینــــده جامعــــه ایثارگــــران و توانیابان کشـ ــور با
حضور در همــــدان از نمونه بودن شــــهر همدان در
این زمینه خبر داد.

ثبت ملی  7اثر ناملموس همدان

ثبت ملی آیین شاهزاده علی اصغر همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همــــدان :مدیــــرکل میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری همدان از ثبت
ملی  7اثر ناملموس همدان خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،علــــی مالمیر روز گذشــــته با
اشـ ــاره به ثبت آثار ملموس همدان در فهرست آثار
ملی اظهار کرد :در جلسه شــــورای ملی ثبت میراث
فرهنگی ناملمـ ــوس در وزارت میــــراث فرهنگی آثار
ناملموس چند استان ثبت ملی شد.
وی ادامـ ــه داد :در اسـ ــتان همدان مهــــارت منبت
چـ ــوب مالیـ ــر و تویسـ ــرکان ،مهارت پخــــت کباب
سرداشی در شهرسـ ــتان همدان ،مهارت پخت نان
مغزی در شهرستان تویسرکان ،مهارت بافت قالی
تویسرکان ،مهارت تهیه قووت از استان همدان در
فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.
مدیـ ــرکل میـ ــراث فرهنگــــی ،صنایعدســــتی و
گردشـ ــگری همدان یادآور شــــد :همچنین مراسم
آیینی شـ ــاهزاده علیاصغر در محرم همدان که یکی
از مراس ـ ـم عزاداری در محرم اســــت در فهرست آثار
ملی به ثبت رسید.
وی به ثبت نان کلوای نهاوند در فهرســــت آثار ملی
نیز اشـ ــاره کرد و یادآور شد :این نان شیرین که کلوا
نـ ــام دارد ،از خانواده نانهای فطیر اســــت و بســــیار
خوشمزه و خوش عطر است.
مالمیر با بیان اینکه در گذشــــته این نان را در خانه و

در تنور میپختند اما بعد از آن ســــاج که یک وسیله
تهیه نان اســــت مورد استفاده قرار میگرفت افزود:
امــــروزه کدبانوهای نهاونــــدی این نــــان را داخل فر
میپزند و در بــــازار نیز در تنورهــــای نانوایی صنعتی
پخته میشود.
به نقل از فارس ،وی تصریح کرد :نان کلوا از ترکیبات
آرد ،شــــکر و تخممرغ تهیه میشود که در قدیم رسم
بر این بوده که در شــــبهای عید مانند عید فطر و
قربان و غدیر یا عید نوروز این نان را میپختند.

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر؛
مدرسه  9کالسه شهرک سیمان شهرستان درگزین افتتاح شد

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :در هفتمین روز از دهه مبارک فجر ،مدرسـ ــه 9کالسـ ــه روسـ ــتای
شهرک سیمان با حضور معاون اســــتاندار همدان و مسؤوالن استانی افتتاح شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتا نـ ــه و به نقـ ــل از روابط عمو مـ ــی اداره کل نو سـ ــازی مـ ــدارس همدان ،با
حضور پورمجاهد معاون ا سـ ــتاندار همدان ،ناظری پور فرماندار  ،مرادی مدیر کل نو سـ ــازی
مدارس همدان ،و جمعی از مسـ ــؤوالن شهر سـ ــتان ،مدر سـ ــه 9کال سـ ــه رو سـ ــتای شـ ــهرک
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سیمان افتتاح شد.
در این مراسـ ــم مـ ــرادی؛ مدیرکل نوسـ ــازی مـ ــدارس اسـ ــتان همدان ضمـ ــن ارائه گزارشـ ــی از
وضعیت مدارس اسـ ــتان و شهرسـ ــتان درگزین ،گفت :مدرسه شهرک سـ ــیمان با 12کالس و
اتاق با هزینه ســــه میلیارد تومانی ساخته شده است.
مدیرکل نوسـ ــازی مـ ــدارس همدان بیان کـ ــرد :همزمان بـ ــا افتتاح این پروژه،تکمیل مدرسـ ــه
خیری با  4کالس الحاقی با اعتباری بالغ بر  450میلیون تومان و احداث یک سـ ــالن به مدرسـ ــه
خیـ ــری باباطاهر با اعتباری معادل  550میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسـ ــید.

شهرستان

افزایش  3برابری بودجه
شهرداری شیرینسو
در سال 1400

10شهید انقالب تویسرکان چه کسانی بودند؟

نهـ ــای ایالتـ ــی و والیتی و
در سـ ــال  1341کـ ــه بحث انجم 
حـ ــذف قرآن کریم برای سـ ــوگند در مجلس شـ ــورای ملی
مطرح بود بنا بر گفته ی آقای فوزی در کتاب "حماسههای
ملت به رهبری امام خمینی "(ص)174از تویسرکان دهها
َ
تلگـ ــراف به تهران ودر بار و َعلم ومراجع قم مخابره شـ ــده
اسـ ــت و حتی هشـ ــتاد نفر از بانوان خطاب به شاه و علم
موارد اعتـ ــراض خود را بـ ــه این الیحه اعـ ــام نمودند.زنان
تویسرکان در گذشـ ــتههای دور هم حتی در دوران کشف
حجاب رضا خانی،با سـ ــرپیچی از پوشـ ــش مرسوم پهلوی
و مقید ماندن به حجاب سـ ــختیهای فراوانی کشـ ــیدند.
برخی ،سالها از منزل خارج نشـ ــدند،برخی شبها پنهانی
با همان چادر مسـ ــلمانی به دید وبازدید اقوام میرفتند و
برخی با مأموران گستاخ کشف حجاب برخورد مینمودند
و با خویشان آنان ارتباط برقرار نمیکردند.

 تویسـ ــرکانیها چگونه با نهضت امام خمینی(ره)
آشنا شده و از این نهضت حمایت کردند؟
در پانزده خـ ــرداد  1342و در حرکت امـ ــام خمینی (ره)هم
تویسـ ــرکان نقش داشـ ــته اسـ ــت هر چند بـ ــه دلیل جو
خفقان و سـ ــرکوب ستم شاهی حرکت علنی انجام نشده
اما باز تاب وقایع وجنایتهای شـ ــاه در مدرسه فیضیه و
حرکت کفن پوشان ورامین وکشـ ــتار آنان بین متدینان
بازگو و موجب اظهار و ابراز تسـ ــلیت در دید وبازدیدهای
عیـ ــد نـ ــوروز در آن سـ ــال بـ ــوده اسـ ــت و طلبههایـ ــی از
شهرسـ ــتان در آن اتفاقات حضور داشته و مؤثر بوده اند
که برخـ ــی از آنها به مراجـ ــع انتظامـ ــی آن دوره هم احضار
شده بودند.
دهه پنجاه ،تویسـ ــرکان با نهضت امام خمینی (ره)آشناتر
میشود در سـ ــال  1353مرحوم شـ ــیخ نعمت ا ...صالحی
نجف آبادی صاحب کتاب "شهید جاوید"که به تویسرکان
تبعید شـ ــده بودند در مسـ ــجد امام سجاد(مسـ ــجد نو)
کالسـ ــهایی برپا کرده واز تخته سـ ــیاه وگچ استفاده کرده
و آیات قرآن و احادیث را شـ ــرح وتفسیر میکردند که بعد
از چند روز مأمورین جلسـ ــه را تعطیل و ایـ ــراد میگرفتند
که مگر مسجد مدرسـ ــه است که تخته سـ ــیاه آورده اید.
ایشـ ــان هر چند در آن زمان به خاطر نوشتن کتاب شهید
جاوید در شهرسـ ــتان موافقان ومخالفانی داشـ ــت اما در
روشنگری سهمی ایفا کرد.
در همین دهه پنجاه سه نفر از جوانان تویسرکان به خاطر
تشکیل جلسات ضد رژیم و ارتباط با مجامعی در شهرهای
دیگر دستگیر شـ ــدند ومدتی در بازداشـ ــت ساواک قرار
داشتند آقایان(سـ ــهرابی،باقرپور وعلی آبادی) آنان بعد از
مدتی آزاد شـ ــدند وبه زندگی باز گشـ ــتند در همین سالها
عدهای از جوانان دانشجو و بازاریان و فرهنگیان کتابخانه
مذهبی مسـ ــجد امام حسـ ــین را راهاندازی کردند اتاقی در
ضلع شرقی حیاط مسـ ــجد را به این امر اختصاص دادند و
با گرد آوری کتابهای مذهبی و روشنگر به آگاهی بخشی
پرداختنـ ــد و بعـ ــد از ایـ ــن کتابخانه،کتابخانههای دیگری
هم در مسـ ــاجد راهاندازی شـ ــد .در همین دوران حضرت
آیـ ــت ا ...مؤمن قمـ ــی عضو فقهـ ــای شـ ــورای نگهبان به
تویسرکان تبعید شـ ــده بود،ایشان در مسجد باغوار نماز
جماعـ ــت میخواندند و بعـ ــد از نماز سـ ــخنرانی میکردند
مسـ ــجد باغوار به محل تجمع نیروهـ ــای مذهبی وآگاه به
ویژه مقلدان امام خمینی(ره)تبدیل شـ ــده بود .زیرا در آن
دوران تقلید از امـ ــام گرفتاریهای خاص خود را داشـ ــت،
اکثر قریب به اتفاق مردم مقلد حضرت آیت ا...گلپایگانی
و مراجع دیگر بودند و مقلدان امام تعدادشـ ــان کم بود در
یک دهه آقـ ــای مؤمن از آیت ا ...محمدی ری شـ ــهری هم
دعوت کرده بودند و ایشـ ــان در مسـ ــجد باغوار سخنرانی
داشتند ومنبر میرفتند.
تهـ ــای اجتماعـ ــی که نوعـ ــی دهـ ــن کجی به
البتـ ــه حرک 
رژیـ ــم بود در شهرسـ ــتان انجام میگرفت مثـ ــا در مقابل
گرانی اجنـ ــاس وکاالها حرکتهایی خـ ــود جوش صورت
میگرفـ ــت وثابت میکردند که حکومـ ــت حتی نمیتواند
کوچکتریـ ــن امور معشـ ــیتی را کنترل کنـ ــد گاه عدهای در
وسط چهار سوق بازار دست به قصابی میزدند و گوشت
را با نرخ ارزانی به حراج میگذاشتند.
مسـ ــجد صادقیه که در سـ ــال  1351تازه افتتاح شده بود
میزبان حجت اال سـ ــام آقای احمدی بود که در آن جا نماز
جماعت میخواند و بین دو نماز منبر میرفت و مسـ ــائل
روز را بیان میداشت.
شـ ــور و هیجان انقالبی تویسرکانیها در سالهای
 56و 57
در سـ ــال  1356مجالس ومحافل مذهبی رونق بیشتری
تهـ ــای مذهبـ ــی در کنار قرائت قـ ــرآن و بیان
گرفت،هیا 
احـ ــکام ،مخفیانه،رسـ ــاله امـ ــام را هم ردوبـ ــدل میکردند،
گاه نـ ــوار سـ ــخنرانیهای مذهبـ ــی دسـ ــت بـ ــه دسـ ــت
میگشـ ــت،مجالت روزآمد مذهبی مانند مکتب اسـ ــام
ً
مشـ ــترکانی یافت،کتابهای شـ ــهید مطهری مخصوصا
آنهایی که جنبه اجتماعی بیشـ ــتری داشـ ــت مانند کتاب
"نظام حقوق زن در اسـ ــام " مورد توجـ ــه بود روی هم رفته

زمینههایی در شهرسـ ــتان ایجاد میشـ ــد کـ ــه حتی افراد
مذهبـ ــی سیاسـ ــی کم کـ ــم از افـ ــراد مذهبی عـ ــادی قابل
تشـ ــخیص بودند.بـ ــا حرکت  19دی قـ ــم و توهین آن تهی
مغز به حضـ ــرت امام (ره)در تویسـ ــرکان هـ ــم فعالیتها
اندکی علنیتر شـ ــد زیرا قبـ ــل از آن به دلیـ ــل محدودیت
مکانـ ــی شـ ــهر و بافت ثابـ ــت جمعیتی وشـ ــناخت کامل
مردم شـ ــهر از یکدیگر ،اگر غریبهای وارد شـ ــهر میشد یا
حرکتی انجام میگرفت در زمان کوتاهی به گوش مأموران
میرسـ ــید و مشـ ــکالتی برای انقالبیون به وجـ ــود میآمد
همیـ ــن محدودیـ ــت وکنترل یاعث شـ ــده بـ ــود که برخی
شخصیتهای سیاسـ ــی -مذهبی به اینجا تبعید شوند.
از اواخر سال  56مسجد جامع محل تجمع جوانان پرشور
ً
ونیروهای انقالب قرار گرفت غالبا نماز جماعت مسـ ــجد
مملو از جوانان بود گاه در بین نماز ودر حال رکوع وسجود
از طبقه فوقانـ ــی اعالمیههای امام یک باره بـ ــه هوا پرتاب
میشـ ــد عدهای از جاهای خاصی در همدان اعالمیههای
امام ونوارهای سخنرانی ایشـ ــان را میگرفتند وبا جاسازی
داخل پاکتهای میوه وارد شهرسـ ــتان میکردند افرادی
بـ ــرای سـ ــخنرانی از همدان،قم وتهران دعوت میشـ ــدند
ودر منـ ــازل یـ ــا هیأتهای مذهبـ ــی سـ ــخنرانی میکردند.
دردانشـ ــگاه بوعلی سـ ــخنرانیهای مذهبی سیاسی ایراد
میشـ ــد وبرخـ ــی از جوانـ ــان شهرسـ ــتان گروهـ ــی در این
سـ ــخنرانیها شـ ــرکت میکردند .گفتن صلواتهای بلند
و هماهنگ معنـ ــی دار در بین نمازها و پایـ ــان نمازها آغاز
شده بود.
در ابتـ ــدای سـ ــال  1357جوانـ ــان بعد از خروج از مسـ ــجد
شـ ــعارهایی میدادند ،برای سـ ــامتی امـ ــام (ره) صلوات
میفرسـ ــتادند ،نام امام را علنی بر زبـ ــان میآوردند ،اندک
اندک شـ ــعار مرگ بر شاه رایج شـ ــد .در ماه مبارک رمضان
 57کـ ــه مصادف با تابسـ ــتان بـ ــود بعد از نمـ ــاز جماعت
مسجد جامع ،حجت االسالم آقای آل طاها منبر میرفتند
و بدون اسـ ــتثنا هـ ــر روز بعـ ــد از سـ ــخنرانی اجتماعات و
تظاهرات تشکیل میشد و به میدان اصلی شهر کشیده
میشد در  26رمضان آن سال جوانان با شعارهای مرگ بر
شاه وارد خیابان شـ ــدند و با مأموران درگیر شده ،درگیری
به مسـ ــجد جامع هم کشـ ــیده شـ ــد ابتـ ــدا گاز اشـ ــک آور
شلیک شد و سـ ــپس به تیر اندازی هوایی و زمینی مبدل
شد و گلولههایی هم به شیشه شبستان و دیوار مسجد
اصابت کرد .در این درگیری اسلحه یکی از مأموران توسط
جوانـ ــی انقالبی به نام ( شـ ــهید محمد حسـ ــین سـ ــوری)
مصادره شـ ــد .بعد از این امر مأموران هر چند کوشـ ــیدند
و عدهای را احضار کـ ــرده و آزار و اذیت کردند نتوانسـ ــتند
اسلحه را پیدا کنند.
مردم حرکتهای خـ ــود جوش برای حفـ ــظ نظم و امنیت
جامعـ ــه و پخـ ــش مایحتـ ــاج عمومی بـ ــه ویژه نفـ ــت را در
زمسـ ــتان در اختیار گرفتنـ ــد .در هر محلهای در حاشـ ــیه
ی شـ ــهر که راه فرار داشـ ــته باشـ ــد خانه باغـ ــی را به پایگاه
تبدیل کرده بودند و با چوب و اسـ ــلحه سرد به گشت زنی
و نگهبانـ ــی از محالت میپرداختند .برخـ ــی با چرخ ،نفت را
بـ ــه در منازل برده و عادالنه تقسـ ــیم میکردند .رژیم چون
میخواسـ ــت مردم به مایحتاج عمومی دسترسی نداشته
باشـ ــند و کارمندان شـ ــرکت نفت هم در اعتصاب بودند
بنابراین صفهای طویل نفت تشـ ــکیل میشـ ــد که این
اقدامات نیروهـ ــای حزب الهی آنها را خنثی میکرد .برخی
از جوانـ ــان با بـ ــرش روی فیلمهـ ــای رادیولوژی شـ ــعارها
و تمثالهـ ــای امـ ــام را تهیه میکردنـ ــد و بـ ــر روی دیوارها
شـ ــبانه نقش میکردند .اعالمیهها و عکسها و نوارهای
سـ ــخنرانی امام از قم و تهران و همدان خیلی سریع توسط
شبکههای مردمی و با هزینه شخصی تکثیر میشد و بین
اجتماعـ ــات پخش میشـ ــد .جوانان از هـ ــر اجتماعی برای
تبلیغ اسـ ــتفاده میکردند حتی از مجالس فاتحه خوانی و
دید و بازدیدهای عید و...
جـ ــزوات حفاظـ ــت شـ ــخصی ،پیدا کـ ــردن جهـ ــت ،نحوه
سـ ــاختن دسـ ــتگاههای تکثیر اعالمیه ،کوکتل مولوتف
نارنجـ ــک دستسـ ــاز و آمـ ــوزش کمکهـ ــای اولیـ ــه بین

جوانان پخش میشد.
جلس ـ ـهای برای ساختن این تجهیزات در حسینیه پشت
قلعه بر پا میشـ ــد و برخی از دانشـ ــجویان رشـ ــته پزشکی
دیگران را آموزش میدادند تا آنها قادر شـ ــوند در هنگام
تیر خوردن و مجروح شـ ــدن دوستانشان را نجات دهند.
شـ ــرکت در تظاهـ ــرات از اول مهرمـ ــاه  1357تقریبا کار هر
روز مردم شـ ــده بود به ویژه با باز شدن مدارس در مهرماه
جوانان دبیرستانهای مختلف ،مدارس را تعطیل کرده و
با سرپرستی معلمانشان به خیابانها میریختند.

نقـ ــش دانشآموزان تویسـ ــرکانی در شـ ــکل گیری
انقالب اسالمی
در ششـ ــم آبان  ،1357دانشآموزان دبیرستان شریعتی
(شـ ــاهپور ) بعـ ــد از شکسـ ــتن شیش ـ ـههای حزب شـ ــاه
ساخته رستاخیز و برخی از ادارات دولتی به خیابان انقالب
وارد شـ ــدند و از آنجا به سـ ــوی میـ ــدان امـ ــام (ره) حرکت
کردند و دبیرسـ ــتان پروین اعتصامی هـ ــم به دنبال آنها
وارد خیابان شـ ــده .دانشآموزان دبیرستان امیرکبیر هم
که در بلوار سـ ــرکان قرار داشـ ــت به قصد الحـ ــاق به آنها
حرکت کردند ،سـ ــه دبیرسـ ــتان در میدان فرشـ ــید به هم
رسیدند .دانشآموزان در مقابل فرمانداری اجتماع کرده
و به تظاهـ ــرات پرداختند در این هنگام حدود سـ ــاعت 10
صبح یکی از دانشآموزان رشـ ــته ریاضی دبیرسـ ــتان امیر
کبیر به نام فرشـ ــید هرمزی که به تازگـ ــی وارد زادگاه پدری
اش تویسرکان شده بود از ناحیه کشاله ران مورد اصابت
گلوله قرار گرفت و بر زمین افتاد ،که با اعزام به بیمارستان
به شهادت رسید و تویسـ ــرکان اولین شهید شهرستان
را بـ ــه انقالب تقدیم کرد .با شـ ــهادت فرشـ ــید کـ ــه جوانی
خونگرم ،مـ ــودب ،خوش اخـ ــاق و فعال در امـ ــر انقالب
یتـ ــر یافت .مأموران شـ ــهربانی و
بود ،مبارزه شـ ــکلی جد 
ژاندارمـ ــری که تـ ــا آن روز اندکـ ــی مدارا میکردنـ ــد با نصب
فرماندهی جدید ،سخت گیریها را افزایش دادند با ورود
این فرمانده گسـ ــتاخ ،با هجوم به پایگاههـ ــای انتظامات
مردمی آنها را ویران و اعضای پایگاهها را بازداشت کردند،
فعاالن مبارزه را دستگیر و در شهربانی با انواع شکنجهها
ماننـ ــد وارد کردن به حوض آب یخ و سـ ــپس چوب زدن و
دواندن ،ظاهرا قراردادن شلنگ آب جاری در دهان سعی
داشتند مقاومت آنها را بشکنند.
ً
غالبـ ــا جوانان در میدان امام یا جلو یکی از مسـ ــاجد جمع
میشدند و با آمدن روحانیت متعهد در خط امام و بزرگان
به راه میافتادند.
در روز هفتـ ــم دی مـ ــاه سـ ــال  57بعـ ــد از راهپیمایـ ــی و
تظاهـ ــرات جوانان در خیابان شـ ــهید باهنـ ــر فعلی نبش
کوچه سـ ــعدی آقای احمد کولیوند (نامی) از ناحیه شکم
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جانباز انقالب شد.
در روز نهـ ــم دی مـ ــاه مـ ــردم در جلـ ــو مسـ ــجد
جولسـ ــتان(اعظم) جمـ ــع شـ ــده بودنـ ــد کـ ــه فرمانـ ــده
شـ ــهربانی همان سـ ــرهنگ مزدور و قاتل بـ ــا مأموران از
راه رسـ ــید ،ابتـ ــدا به جمعیـ ــت اخطار کرد متفرق شـ ــوند
سـ ــپس به سـ ــوی مرحوم حجت االسـ ــام و المسلمین
آقـ ــای عبدالصالح سـ ــبزواری آمده و ضمن جسـ ــارت به
ایشـ ــان تقاضای خود را تکرار کرد امـ ــا جمعیت از جایش
تکان نخورد .ظاهرا مرحوم شـ ــهید شیخ اسماعیل بیاتی
قدمی جلـ ــو میگذارنـ ــد کـ ــه از فاصلهای بسـ ــیار نزدیک
همان افسـ ــر با کلت ،گلولهای به پیشانی ایشان شلیک
میکند و در جا ایشـ ــان شهید میشـ ــوند ،طبق نقل پدر
این شــــهید ،آن روز ،روزه بودند و در حالی که بیش از 19
سـ ــال نداشـ ــتند با زبان روزه به لقاء حق شـ ــتافتند .بعد
از شـ ــهادت ایشـ ــان مردم جنگ و گریز با مأمـ ــوران را به
خیابانهای اطراف میکشـ ــند ،آقایان سـ ــبزواری ،بلوری
و دیگران دستگیر و به شـ ــهربانی منتقل میشوند و در
انتهای خیابان شـ ــریعتی آقای محمود آقـ ــا بصیری مورد
اصابت گلوله قرار میگیرد و پای ایشـ ــان تیر میخورد که
به همدان اعزام میشــــوند و دومیــــن جانباز انقالب هم
ایشان هستند.

در همین روز شـ ــهید حجت ا ...صادقی کــــه از فعاالن امر
راهپیماییها و تظاهرات بودند و از گویندگان اصلی مرگ
بر شـ ــاه ،در حالی که قبل از آن از مأموران اخطار گرفته بود
در درگیری با مأموران در خیابان شهدا کوچهای که نزدیک
منزلشـ ــان بود از پشـ ــت هدف قرار گرفت و به شــــهادت
رسید.
مرحوم آقای عبدالصالح سـ ــبزواری که شخصیتی مهربان،
متواضع و مردم دار بودند و عمر خود را وقف انقالب کرده
ً
بودند ویژگیهای قابل توجهی داشــــت مثال اگر ده جوان
جمع میشدند و سراغ ایشان میرفتند فورا جلو میافتاد
و حرکتی را آغاز میکرد .البته اکثریت روحانیان تویسرکان
همین روش را داشتند و در نهضت امام در شهرستان یا
در قم و شـ ــهرهای دیگر فعاالنه بر خورد میکردند به ویژه
آقایان حجج اسـ ــام ،سـ ــبزواری ،میر معینی ،فوزی ،سلیم
زاده ،رهبر پور ،محمودی ،متقی ،موثق ،رضوی نیا ،رضوی،
صدوقـ ــی ،بهشـ ــتی و طلب ههـ ــای جوانی کــــه در قم حضور
داشتند.
در کنار مردم شـ ــهر نقش اهالی محترم ســــرابی ،ســــرکان
و روسـ ــتاییان را در حرکتهای شهرســــتان نباید نادیده
گرفت به ویژه روسـ ــتاهای نزدیک که در هر حرکتی سهیم
بودند به ویـ ــژه مردم متدیـ ــن آرتیمان که از هســــتههای
اصلی راهپیمایی و تظاهرات بودند.

تاسوعا و عاشورای  57در تویسرکان
تاسوعا و عاشـ ــورای  57آن چنان جمعیتی در خیابانها
به راه افتاد که تویســــرکان تا آن زمان به خود ندیده بود.
در پهنای خیابان انقالب از میدان امام تا میدان انقالب
جمعیـ ــت زن و مرد موج میزد و داغترین شــــعارها را هم
در مقابل شــــهربانی دادند و عزاداری کردند ولی درگیری
ایجاد نشد .در نهایت انقالب اسالمی با رهبری آن فرزانه
مـ ــرد الهی حضرت امـ ــام خمینـ ــی (ره) در روز  22بهمن با
شکست گارد شاهنشـ ــاهی و تالش همافران و پرسنل
نیـ ــروی هوایی و ملت ایران و مردم شــــهرمان به پیروزی
رسـ ــید .صـ ــدای انقالب اسـ ــامی بشــــارت پیــــروزی را به
سراســــر ایران مخابره کرد .مردم تویسرکان هم به شادی
پرداختند ،پیامهایی برای پیوسـ ــتن نیروهای شــــهربانی
و ژاندارمری رد و بدل شــــد اما فرمانده شهربانی به بهانه
اینکـ ــه بایـ ــد از مقامات مافوق کســــب تکلیــــف کنم نه
تنها با مـ ــردم و انقالب همراه نشــــد بلکه بــــا مأمورانش
بـ ــه آرایـ ــش نظامی پرداخـ ــت ،در روز  23بهمــــن مردم به
سـ ــوی شـ ــهربانی حرکت کردند ،مرحوم حجت االســــام
عبدالصالـ ــح سـ ــبزواری بـ ــرای نصیحــــت و تســــلیم آنان
تمـ ــاس گرفت اما موفق نشـ ــد .مردم کــــه مقاومت این
نیروهـ ــا را دیدنـ ــد و از اینکـ ــه همه جای کشــــور تســــلیم
شـ ــده اما یک افسـ ــر میخواهـ ــد رژیم پوســــیده را حفظ
کند ناراحت شده بودند به در شــــهربانی نزدیک شدند،
تیرانـ ــدازی هوایـ ــی آغاز شـ ــد و بــــه درگیری بــــا مأموران
انجامید بعد از چند سـ ــاعت زد و خورد ســــه نفر از مردم
به نامهای شـ ــهید مهدی بهرامی ،شــــهید مجتبی بیات،
شـ ــهید حسـ ــن نانکلی به شـ ــهادت رســــیدند و برخی از
نیروهای شـ ــهربانی هم توسـ ــط مردم کشــــته شدند .اما
فرمانـ ــده هوشـ ــیار ژاندارمـ ــری اعالم هم بســــتگی کرد و
خـ ــودش و نیروهایش و اسـ ــلحه و تجهیــــزات را تحویل
بزرگان شهر دادند و با مردم همراه شدند.
تویسرکان چند شـ ــهید واالمقام در جریان انقالب
تقدیم نظام کرده است؟
به نقل از راه دانا ،در جریان نهضت شکوهمند اسالمی ده
نفر از مبارزان انقالب اسالمی به شهادت رسیدند؛شهید
فرشـ ــید هرمزی(سـ ــید فـ ــوأد هرمــــزی) ،شــــهید شــــیخ
اسماعیل بیاتی ،شـ ــهید حجت ا ..صادقی ،شهید مهدی
بهرامی ،شهید مجتبی بیات ،شهید حسن نانکلی ،قدرت
ا ...جلیلوند ،حجـ ــت ا ...صادقی ،رضاحســــین غالمعلی و
نورمراد بختیاری.

با شکایت حفاظت محیط زیست مالیر ؛

دو سگ آزار در مالیر دستگیر و زندانی شدند

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره حفاظت محیط
زیسـ ــت شهرسـ ــتان مالیـ ــر از دسـ ــتگیری و حبس دو
فردی که در حوزه جـ ــوکار مالیر اقدام به آزار و اذیت یک
قالده سگ کرده بودند خبر داد.

به گزارش هگمتانه و به نقـ ــل از روابط عمومی اداره کل
حفاظت محیط زیسـ ــت اسـ ــتان همدان عباس نجاری
گفت :یکـ ــی از این افراد اقـ ــدام به آزار سـ ــگ با چماق و
دیگری اقدام بـ ــه تهیه فیلم از آزار و اذیت حیوان کرده و
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نقش تویسرکانیها
در شکلگیری انقالب اسالمی
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :بـ ــی تردید پیـ ــروزی انقالب
شکوهمند اسالمی در سایه توکل به خدا ،والیت پذیری،
رهبـ ــری دینـ ــی و مذهبی و حضور پرشـ ــور و شـ ــعور مردم
شکل گرفته است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،مردم شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان نیز
مانند مردم سایر نقاط ایران اسالمی در این پیروزی عظیم
سهم مهمی داشـ ــته اند که سعی شده به بخش کوچکی
از حضور اقشـ ــار مختلف مردم تویسرکان در شکل گیری
انقالب اسالمی پرداخته شود.
در دهـ ــه مبارک فجر به سـ ــر میبریـ ــم و به بهانـ ــه این ایام
خجسـ ــته در گفتگویی با محمود صلواتی اسـ ــتاد حوزه و
دانشگاه و پژوهشگر تویسرکانی در حوزه ادبیات فارسی
و فرهنگ عامه تویسـ ــرکان تالش میشـ ــود تـ ــا جلوهای
از حماسـ ــه شـ ــکوهمند انقالب اسـ ــامی در شهرستان
تویسرکان از زبان این پژوهشگر به نگارش درآید.
محمـ ــود صلواتی اسـ ــتاد حوزه و دانشـ ــگاه و پژوهشـ ــگر
تویسـ ــرکانی در حـ ــوزه ادبیـ ــات فارسـ ــی و فرهنـ ــگ عامه
تویسـ ــرکان اسـ ــت .وی در سـ ــال 1357جوانی 19ساله و
دانشجوی تربیب معلم دانشـ ــگاه همدان بوده و همراه
با دیگر دوستان دانشـ ــجوی خود در جریان شکل گیری
نهضت امام خمینی(ره) نقشی مهمی ایفا کرده است.
صلواتی در سـ ــالهای  56و  57در اوج مبارزات علیه رژیم
طاغوتی پهلوی به همراه عدهای از دوسـ ــتان خود از یکی
از بازاریان همدان اعالمیهها و سـ ــخنرانیهای امام را تهیه
کرده و برای توزیع در بین مردم به تویسـ ــرکان میآوردند و
در جریان محاصره شـ ــهربانی تویسرکان در  23بهمن 57
حضور فعال داشته است.
صلواتی بازگو کردن خاطرات در خصوص انقالب اسالمی
بـ ــه عنوان تاریخ شـ ــفافی و ثبـ ــت وقایع شهرسـ ــتانها و
حرکتهـ ــای منطق ـ ـهای کـ ــه موجـ ــب افتخار هـ ــر منطقه
میتواند باشـ ــد را از وظایف پژوهشـ ــگران و اندیشمندان
میداند و امیدوار است کتاب خوشا تویسرکان سرآغازی
برای معرفی بیش از پیش شهرستان تویسرکان باشد.
آنچه در ادامه میخوانید گفتگو با اسـ ــتاد محمود صلواتی
در خصـ ــوص نحـ ــوه شـ ــکلگیری انقـ ــاب اسـ ــامی در
شهرستان تویسرکان است:
«باید گفت :انقالب شـ ــکوهمند اسـ ــامی ایران که در 22
بهمـ ــن  1357به پیروزی رسـ ــید به فرمـ ــوده حضرت امام
(ره) در وصیت نامه سیاسـ ــی ،الهی هـ ــم در پیدایش ،هم
در کیفیت و هم در انگیزه با همه انقالبها و حرکتهای
سیاسـ ــی ،اجتماعـ ــی تفاوت داشـ ــت .علت ایـ ــن تفاوت
الگوگیری انقالب اسـ ــامی از نهضت انبیاء بود .در انگیزه
حرکت انبیاء هیچ عاملی جز خـ ــدا وجود ندارد .نه مقاصد
ملـ ــی و قومی و جنسـ ــیتی دارند و نه رسـ ــیدن به قدرت و
ثروت.
هدف نهضت انبیاء آگاهی بخشـ ــی به مردم برای پاالیش
خـ ــود از طاغـ ــوت درون و مبارزه با طاغوت برون اسـ ــت و
مقصد قرب الهی است.
حرکت انبیـ ــاء گاه از خانه طاغوت آغاز میشـ ــود (حضرت
موسـ ــی و حضـ ــرت یوسـ ــف) گاه بـ ــا شکسـ ــتن بتها و
مجادله با مشرکان و ایجاد عالمت سوال در ذهن جامعه
( حضرت ابراهیـ ــم) .گاه از سـ ــوی چوپانی یتیـ ــم و امی اما
«امین» (پیامبر اکرم) چوپانی کـ ــه در اندک زمانی ،فرهنگ
جهـ ــان را دگرگون میکنـ ــد و از عرب جاهلـ ــی ،مجاهد فی
سـ ــبیل اهلل میسازد.انقالب اسـ ــامی هم ادامه همان راه
بود.
انقالب اسـ ــامی به دسـ ــت سـ ــاله پاک پیامبر اکـ ــرم و با
قصد آگاهی بخشـ ــی آغاز شـ ــد ،انقالبی در ادامه نهضت
انبیـ ــاء و اولیاء و به دنبـ ــال نهضت عاشـ ــورا ،که هدفش
امر بـ ــه معروف و نهـ ــی از منکـ ــر و احیای سـ ــیرهی پیامبر
بود .حرکت مردم مسـ ــمان ایران هم با این باور با دست
خالی ،حکومتی تا دندان مسـ ــلح ،و دست نشانده و مورد
حمایت قدرتهای جهانی را سرنگون کرد .داشتن انگیزه
الهی ،وحدت کلمه ،ایثار و فـ ــداکاری رمز موفقیت و بقای
انقالب اسالمی است.
همـ ــان گونه که آشـ ــنا سـ ــاختن جامعه با معـ ــارف الهی و
آگاهی بخشـ ــی ،از وظایف اصلی مبارزان انقالب اسـ ــامی
بود .یادآوری گذشتها و فداکاریهای ملت بزرگ ایران و
ثبت و ضبط این خاطرات برای نسلهای آینده هم از اهم
وظایف امروز ماست.
تویسـ ــرکان را از گذشـ ــته دارالمؤمنیـ ــن دانسـ ــته انـ ــد و
اطالعـ ــات مذهبی و علمی و فرهنگی اهالی آن را سـ ــتوده
اند .بـ ــا ایـ ــن پشـ ــتوانه فرهنگی بایـ ــد انتظار داشـ ــت که
تویسـ ــرکان در حرکتهای فرهنگی و مبـ ــارزه با کژیها و
پستیها جایگاه خاصی داشته باشد.
در  28مـ ــرداد  1332حرکتهایـ ــی در جهـ ــت ملی شـ ــدن
صنعت نفت در کشور انجام گرفت که در تویسرکان هم
مردانی بپا خاسته و در این راسـ ــتا تالشهایی داشته اند
که مجال باز گفتن آنها در این گفتگوی مختصر نیست.
در فاصله جنگهای جهانی هم حرکات ضد اسـ ــتعماری
و اسـ ــتقالل طلبانه به شـ ــکل جلو گیری از خـ ــروج گندم از
شهرستان شکل گرفته است.
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این فیلم در فضای مجازی منتشر شد.
نجاری افزود :حفاظت محیط زیست شهرستان مالیر با
اطالع از این موضوع ،از متهم شـ ــکایت کرد و اعالم جرم
صورت گرفت.

وی بـ ــا بیان اینکه هنوز ماده قانونـ ــی در خصوص حیوان
آزاریحیواناتاهلیاز جملهسگنداریم،اظهار کرد:رئیس
حوزه قضایی جوکار به جرم انتشـ ــار صحنههای خشونت
آمیز در فضایمجازی،بااینافرادبرخوردقانونیکردهاست

و هر دو حیوان آزار در زندان به سر میبرند.
وی در خصوص وضعیت سگ آزار دیده بیان کرد :این
سـ ــگ ماده بوده و توله دارد و در حاضر از شرایط نسبتا
مناسبی برخوردار است.

هگمتانه ،گروه شهرستان :شــــهردار شیرین سو از
افزایش ســــه برابری بودجه شهرداری در سال آینده
خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه و به نقــــل از روابــــط عمومی
شــــهرداری شــــیرین ســــو؛ ســــید مصطفی موسوی
با اعــــام این خبر افــــزود :اقدامــــات و فعالیتهای
شــــهرداری در ســــطح شــــهر به صورت مسـ ــتمر در
معرض دید عموم قرار دارد اما کمتر به این مسـ ــأله
توجه شده است که منابع مورد نیاز برای فعالیتها
چگونه و از کجا تأمین میشود.
وی گفت :بــــه منظور رفــــاه حال همشــــهریان عزیز
و با توجــــه به شــــرایط فعلی کشــــور و نیــــز علیرغم
عــــدم افزایــــش تعرفه عــــوارض و بهــــای خدمات در
سال آینده بودجه شــــهرداری با  280درصد افزایش
پیشنهاد شده است.
موســــوی ضمن تأکید بــــر لــــزوم اتمــــام پروژههای
عمرانــــی نیمهتمــــام تا پایــــان دوره پنجم شـ ــوراهای
اسالمی بیان داشــــت :اولویت شهرداری در اتمام و
تکمیل پروژههــــای نیمه تمام و بهرهبرداری از آنها در
سال  1400میباشد.
وی گفــــت :بر اســــاس دســــتورالعملهای ابالغی از
سوی مراجع ذیصالح بودجه شهرداری شیرینسو
تهیه که بر اســــاس آن  25درصد بودجه جاری و 75
درصد بودجه عمرانی پیشبینی شده است.
شهردار شــــیرین ضمن اشــــاره به نحوه بودجهبندی
شهرداری بیان داشــــت :با توجه به نحوه توزیع بودجه
اولویت مجموعه شهرداری اتمام پروژههای نیمه تمام
میباشد لذا این شــــهرداری ســــعی دارد با اتمام آنها
نســــبت به اجرای پروژههــــای جدید و الزم در راسـ ــتای
توسعهوعمرانشهر شیرینسواقدامنماید.
موسوی ضمن تأکید بر صرفهجویی در بودجه سال
جدید اضافه کرد :با توجه به شــــرایط فعلی و شـ ــیوع
بیمــــاری کرونــــا و تحریمهــــای ظالمانه ،بــــا انجام کار
کارشناســــی بودجه سال  1400بر مبنای صرفهجویی
در هزینههای جاری بسته شده و واحدهای مختلف
شهرداری برای تحقق این امر بسیج شده است.
وی افــــزود :اجرای کفپــــوش رفیوژ میانــــی بلوارهای
ســــطح شــــهر و حــــذف چمــــن در راســــتای کاهش
مصــــرف آب و صرفهجویــــی و نیــــز حذف بسـ ــیاری
از خرجهــــای اضافی شــــهرداری همه نشــــان از عزم
مجموعه برای صرفهجویی است.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهر شیرین سو با اشاره
ً
به بحرانهای ســــالیان گذشته خصوصا بارش باران و
جاری شدن سیل در فروردین ماه سال گذشته افزود:
در بودجهسال آیندهتمهیداتالزمبرایهرگونهبحران
احتمالی پیشبینی و موارد الزم لحاظ شده است تا در
صورت بروز هرگونه بحران به موقع و در کمترین زمان
بهترینعملکردراداشتهباشیم.
موسوی در ادامه با اشــــاره به تأثیر برنامه محوری در
پیشــــرفت و عمران و آبادانی شــــهرها بیان داشت:
شــــهرداری به عنــــوان اصلیترین متولــــی مدیریت
شهر ،وظیفه برنامهریزی شــــهری را بر عهده دارد که
الزمه آن داشتن برنامه و پیشبینی بودجه در همه
حوزهها میباشد.
وی ادامــــه داد :بنابراین شــــهرداری برای توسـ ــعه و
عمــــران در حوزههــــای مختلــــف عمرانــــی ،خدمات
شهری ،ایمنی و مدیریت بحران فرهنگی و اجتماعی
و دیگر حوزههای شــــهرداری ،برنامههای متعددی را
پیشبینی و در بودجه سال  1400نیز تمهیدات الزم
لحاظ شده است.
شــــهردار شــــیرین ســــو در ادامه با اشــــاره به نقش
ســــازمانهای مــــردم نهــــاد در اجــــرای برنامههـ ــای
مختلف در ســــطح شهر افزود :شــــهرداری یک نهاد
عمومی غیر دولتی اســــت و در تمامی فعالیتهای
عــــام المنفعه شــــرکت مینمایــــد در بودجه سـ ــال
آینده نیز مساعدت به تشکلهای داوطلبانه و غیر
دولتی شهر پیشبینی شــــده تا از ظرفیت آنها برای
توسعه و آبادانی شیرین سو استفاده شود.
موســــوی در پایان اظهار کرد :بودجه شهرداری پس
از تصویب در شــــهرداری بر اساس کار کارشناسی و
جمعبندی به استانداری همدان ارسال شده است
که پس از تأیید آن توسط قائم مقام شورای اسالمی
شیرینسو قابلیت اجرا خواهد داشت.

همزمان با ایام دهه مبارک فجر:

افتتاح کارگاه سفال و سرامیک
در کبودرآهنگ
هگمتانه ،گروه شهرستان :به مناسبت دهه مبارک
فجر با هدف ارتقای مهارت وتوانمندســــازی مهارت
آمــــوزان ،کارگاه صنایــــع دســــتی در حرفه سـ ــفال و
سرامیک در مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان
کبودرآهنگ افتتاح شد.
به گزارش هگمتانه و به نقــــل از روابط عمومی اداره
کل آمــــوزش فنی و حرفهای اســــتان همدان ،وهب
مختاران مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان در
این آیین گفت :در این کارگاه تولیدی-آموزشی 70
نفر به صورت مســــتقیم و غیر مستقیم مشغول به
کار شدهاند.
مختــــاران با اشــــاره به اینکه اشــــتغال نیاز اساسـ ــی
جامعــــه امروز محســــوب میشــــود بیان داشـ ــت:
تعامــــل مؤثــــر بــــا کارآفرینــــان در ســــطح اسـ ــتان از
اولویتهای کاری این اداره کل است.
این مراسم با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفهای
اســــتان همدان ،معاون فرماندار ،بخشــــدار مرکزی و
روسای سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد.
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استان

خبــر

لزوم برخورداری از
تجهیزاتزمستانی
برای تردد در محورهای همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :رئیـ ــس پلیس راه
اسـ ــتان همدان بر لـ ــزوم همراه داشـ ــتن تجهیزات
زمستانی برای تردد در محورهای همدان تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه ،سرهنگ رضا عزیزی روز یکشنبه
افزود :بارش باران موجب لغزندگی بیشـ ــتر محورها
به ویژه در مناطق کوهسـ ــتانی و سخت گذر استان از
جمله گردنههای سوباشی و اسدآباد شده است.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــه رغم بارش بـ ــاران و لغزنده بودن
بیشـ ــتر محورهـ ــای ارتباطی اسـ ــتان همـ ــدان ،تردد
خودروهـ ــا در جادههـ ــای اسـ ــتان با رعایـ ــت نکات
ایمنی ،عادی و در جریان است.
وی اظهار کرد :رعایت نکات ایمنی و همراه داشـ ــتن
تجهیزات زمسـ ــتانی برای تردد در محورهای سخت
گذر اسـ ــتان ضروری است و رانندگان باید با احتیاط
و حفظ سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.
رئیس پلیس راه اسـ ــتان همدان افزود :عدم توجه
به نکات ایمنی به خصوص سرعت مطمئنه و حفظ
فاصله طولی با خودروها در مواقع بارندگی و لغزنده
بودن جاده ،میتواند منجر به بروز سانحه شود.
سـ ــرهنگ عزیزی گفت :تیمهای تخصصی پلیس با
اجرای طرح زمستانی پلیس از اواخر آذر در جادههای
استان همدان به خصوص محورهای کوهستانی و
سخت گذر مسـ ــتقر و بر تردد خودروها و همچنین
اجرای نکات ایمنی نظارت دقیق دارند.
رئیس پلیس راه اسـ ــتان همدان با بیـ ــان اینکه در
روز شـ ــنبه وقوع سـ ــانحه فوتی در جادههای استان
همدان گزارش نشده است ،افزود :تنها یک سانحه
رانندگـ ــی و مصدومیت  2نفر در محورهای اسـ ــتان
روی داده که مصدومان با حضـ ــور عوامل اورژانس
به مرکز درمانی منتقل شدند.

گ ــزارش هگمتانه از بیتوجهی به مهد مواد اولیه عطر و ادکلن

تاراج اسانسهای
میلیارد دالری همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان  -صفـ ــورا کاظمیـ ــان:
همدان مهـ ــد مواد اولیـ ــه صنعت عطر و ادکلن اسـ ــت
امـ ــا هـ ــزار حیف کـ ــه در سـ ــایه غفلتهـ ــا و بیتوجهیها
هیچنـ ــوع جـ ــذب سـ ــرمایهگذاری در این حـ ــوزه صورت
نگرفتـ ــه در حالی که اگـ ــر صنعت عطـ ــر و ادکلن بین 94
فرصت سـ ــرمایهگذاری اسـ ــتان همدان دیده میشـ ــد و
سـ ــرمایهگذاران در این مـ ــورد توجیه میشـ ــدند نه تنها
این فرصت گرانبها برای استان از دست نمیرفت بلکه
موجـ ــب بازاریابی بینالمللـ ــی برای تولیدات کشـ ــور نیز
میشد.
به گزارش خبرنـ ــگار هگمتانه ،به گواه تاریـ ــخ اولین عطر
بهوسـ ــیله شـ ــیخالرئیس بوعلیسـ ــینا سـ ــاخته شده به
گون ـ ـهای که این نابغه بـ ــزرگ تاریخ از تقطیـ ــر گلبرگهای
گل محمـ ــدی بـ ــه روغن خوشـ ــبویی رسـ ــید کـ ــه بعدها
شـ ــیمیدانان و عطرسازان با استفاده از آموزههای بوعلی
در اینباره توانسـ ــتند به عصاره گل سرخ و گالب دست
پیدا کنند.
امـ ــا همدان این اسـ ــتانی که رتبههای نخسـ ــت کشـ ــت
سیر ،رازیانه و گشنیز و برخی گیاهان دارویی را دارد هنوز
خامفروش است و نتوانسـ ــته با فرآوری گیاهان تولیدی
ارزش افزوده و سـ ــود سرشـ ــار این محصوالت را نصیب
کشـ ــاورزان کند .در واقع تنها زحمت و خون دل کشت
به جان کشـ ــاورز میماند و سـ ــرمایه این کش ـ ـتهای پر
از فایـ ــده بـ ــه جیـ ــب صاحبان صنایـ ــع مختلـ ــف از جمله
عطرسازان سرازیر میشود.
طبـ ــق بررس ـ ـیها در حـ ــال حاضـ ــر  50درصد مـ ــواد اولیه
تولیـ ــد عطر در ایـ ــران از دیگر کشـ ــورها وارد میشـ ــود و
میزان اشـ ــتغالزایی این صنعت در کشـ ــور ایران پایین
اسـ ــت چراکه از ظرفیتهـ ــای آن غفلت میشـ ــود حال
آنکـ ــه نشـ ــانهای معـ ــروف عطر جهـ ــان گـ ــردش مالی
سرسـ ــامآوری دارنـ ــد و ایـ ــران در مصرف لوازم آرایشـ ــی و
بهداشتی در دنیا رتبهدار است.
دقیقتر که میشـ ــویم به موضوع جالبی میرسـ ــیم و آن
اینکه بسیاری از فعاالن صنف لوازم آرایشی و بهداشتی
اذعان میکننـ ــد  80درصد عطر و ادکلـ ــن موجود در بازار
ایران تقلبی اسـ ــت در صورتی که اگر ایـ ــران در این حوزه
تولیدات باال داشـ ــت میتوانسـ ــت گـ ــردش مالی خوبی
ایجاد کند و بـ ــه جای اینکه به بازار عطـ ــر و ادکلن فیک و
تقلبی تبدیل شـ ــود خود در این عرصه حرفی برای گفتن
داشته باشد.
به هر حال همدان مهد مواد اولیه صنعت عطر و ادکلن
است اما هزار حیف که در سایه غفلتها و بیتوجهیها
هیچنـ ــوع جـ ــذب سـ ــرمایهگذاری در این حـ ــوزه صورت
نگرفته است.

محمودی :همدان معدن اسـ ــانسهای میلیارد

دالری
رئیس کمیسـ ــیون کشـ ــاورزی اتـ ــاق بازرگانـ ــی ،صنایع،
معـ ــادن و کشـ ــاورزی اسـ ــتان همـ ــدان در این بـ ــاره به
موقعیت راهبردی و جغرافیایی اسـ ــتان همدان اشــــاره
کرد و درباره سـ ــیر بـ ــا کیفیت همـ ــدان گفت :عـ ــاوه بر
اسـ ــتانهای ایـ ــران کشـ ــورهای همسـ ــایه و اروپایی هم
خواهان سیر همدان هستند.
علی محمودی درباره جایگاه سـ ــیر همـ ــدان در صنعت
عطرسازی به شرکتهای معتبر داروسازی مثل شرکت
بایـ ــر آلمان اشـ ــاره کـ ــرد و ادامـ ــه داد :ایـ ــن محصول در
شرکتهای معتبر عطرسازی پاریس نیز جایگاه ویژهای
دارد چراکـ ــه مانـ ــدگاری عصـ ــاره بـ ــوی سـ ــیر در صنعت
عطرسازی کاربردی است.
وی با ابراز تأسـ ــف از نبود صنایع فرآوری در همدان ادامه
داد :در بـ ــازار لنـ ــدن هر لیتر اسـ ــانس سـ ــیر  90هزار دالر
معـ ــادل حدود دو میلیـ ــارد و  250میلیون تومان خرید و
فروش میشـ ــود و همین یک مؤلفه نشـ ــان میدهد که
ظرفیت این محصول جادویی بیـ ــش از تصورات ذهنی
ماست.
رئیس کمیسـ ــیون کشـ ــاورزی اتاق بازرگانـ ــی همدان در
مورد فرآوری سـ ــیر در همـ ــدان گفت :حدود پنج سـ ــال
اسـ ــت که فـ ــرآوری به شـ ــکل سـ ــنتی در همـ ــدان انجام
میشـ ــود به طوری که تنها به پوس ـ ـتکنی و خالل سـ ــیر
اختصـ ــاص دارد و ایـ ــن واحدهـ ــا نیـ ــز شـ ــامل  200واحد
فرآوری خانگی هسـ ــتند و به صادرات سـ ــیر خشـ ــک به
کشورهای همسایه کمک میکنند.
محمـ ــودی با ایـ ــن اعتـ ــراف که در ایـ ــن حـ ــوزه اقدامات
چشـ ــمگیری صـ ــورت نگرفتـ ــه و اغلب سـ ــرمایهگذاران
از میـ ــزان سـ ــودآوری ،ارزآوری و بازارهـ ــای صادراتـ ــی این
محصوالت مطلع نیستند ،از مسؤوالن خواست در این
زمینه اقدامات مقتضی را انجام دهند.
اما همدان تنها در تولید سـ ــیر مرغوب بـ ــا حداکثر مواد
مؤثر سـ ــرآمد نیسـ ــت بلکه ایـ ــن بخش تنها مش ـــتی از
خروار سـ ــرمایهای اسـ ــت که در حوزه عطرسازی و فرآوری
به یغما میرود.
سود گشنیز همدان در جیب پاکستانیها
گشنیز از ایران به قیمت کیلویی  14هزار تومان خریداری
میشـ ــود و برای اسـ ــانسگیری از طریق مرز میرجاوه به
پاکستان صادر میشـ ــود و پس از اسانسگیری قیمت
آن بـ ــه لیتری دو میلیـ ــون و پانصد هزار تومان میرسـ ــد؛
پس از آن طی فرآیندی ماده لینالول که پایه عطرســــازی
است بهدست میآید که قیمتش به لیتری  600میلیون
تومان میرسد.
همین تفاوت قیمت ماده اولیه با ماده پایه عطرســــازی
عمق زیان کشـ ــاورز و به تبـ ــع آن ایران از خامفروشـ ــی را

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان خبر داد:

پرداخت بیش از یک هزار تسهیالت ازدواج طی سال جاری در همدان

خودپردازهای اسـ ــتان  77دسـ ــتگاه با فعالیت بیش از
 95درصد است.
وی به افتتاح دستگاهای تی ام ویژه کودکان و نوجوانان
و یا کوتاه قامتان برای نخستین بار در همدان اشاره کرد
و افزود :این دستگاه در کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان نصب شده است.
این مسـ ــؤول به نقش بانک کشـ ــاورزی در ارتقا بخش
کشـ ــاورزی اشـ ــاره داشـ ــت و اضافه کرد :در سال جاری
دو هزار و  874فقره تسـ ــهیالت گندم 44 ،فقره کشـ ــت
کلزا 197 ،فقره کشـ ــت چغندرقند 106 ،فقره تسـ ــهیالت
غـ ــات و حبوبات و دانههای روغنـ ــی و گیاهان صنعتی،
 60فقره تسـ ــهیالت کشـ ــت یونجه 72 ،فقره تسهیالت
پرورش زنبور عسـ ــل ،تسـ ــهیالت خرید تراکتور یک هزار
و  202فقـ ــره ،پرورش درخت انگور  187فقره تسـ ــهیالت
و  31فقره تسـ ــهیالت ماهیان سـ ــردآبی ،خوراکی و زینتی
در کنار دهها نوع تسـ ــهیالت کشاورزی و دامی پرداخت

گشنیز از ایران به قیمت کیلویی 14
هزار تومان خریداری میشود و پس از
اسانسگیری در پاکستان قیمت آن به
لیتری دو میلیون و پانصد هزار تومان
میرسد و به لینالول که پایه عطرسازی
است تبدیل میشود که قیمتش به لیتری
 600میلیون تومان میرسد
ایران همواره به شرکای سنتی خود دل
خوش کرده که این شرکا انگشتشمارند
و اگر زمانی این شرکای سنتی نتوانند
محصول ایران را بخرند کشاورزان ایران
ورشکسته میشوند
اثبات میکنـ ــد؛ برای بررسـ ــی بهتر وضعیـ ــت تولید این
بخش و در اینباره با یکــــی از تولیدکنندگان عمده تخم
گشنیز در نهاوند به گفتگو نشستیم.
از کامـ ــران آذین پرسـ ــیدم چرا بـ ــا وجود اینکـ ــه متوجه
زیانهای خامفروشـ ــی هسـ ــتیم همچنان بـ ــه آن ادامه
میدهیم و صنایع تبدیلی و فرآوری برای گشــــنیز نهاوند
ایجاد نمیشود؟
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و کشاورزان هم دنبال
سـ ــود بیشـ ــتر هسـ ــتند اما موانعی وجـ ــود دارد ،گفت:
وقتـ ــی سـ ــرمایهگذار ،میلیـ ــاردی روی یک طـ ــرح فرآوری
سـ ــرمایهگذاری میکند توقع دارد این هزینه به او بازگردد

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

مشارکت بانک کشاورزی در ساخت سد گرین نهاوند
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :مدیـ ــر شـ ــعب بانک
کشاورزی اسـ ــتان همدان با اعالم اینکه بانک کشاورزی
اسـ ــتان در کنـ ــار دو بانک دیگـ ــر صـ ــادرات و تجارت در
سـ ــاخت سـ ــد گرین مشـ ــارکت میکنـ ــد ،گفـ ــت :این
مشارکت با سـ ــرمایهگذاری یک هزار و  722میلیارد ریال
بوده که سهم بانک کشاورزی  40درصد است.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانه ،هوشـ ــنگ حیدرنژادیان
صبح یکشـ ــنبه در نشسـ ــت خبری به مناسـ ــب ایاما...
دهه فجر بـ ــا تبریک ایـ ــن ایام و والدت حضـ ــرت فاطمه
(س) ،اظهـ ــار کـ ــرد :بانک کشـ ــاورزی نقش بسـ ــزایی در
ایجاد اشـ ــتغال پایدار روسـ ــتایی دارد به طوری که سهم
 50درصدی در اشتغال پایدار روستایی در کشور به این
بانک محول شده است.
وی در ادامه سـ ــخنانش به کارنامه عملکردی این بانک
در اسـ ــتان اشـ ــاره و بیان کرد :مجموع پرداختی بانک در
سـ ــال جاری نزدیک به  27هزار تسهیالت با مبلغ  16هزار
میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته  30درصد
رشد دارد.
این مسؤول در بخش دیگر سخنانش به پرداخت یک
هزار و  86فقره تسـ ــهیالت ازدواج به مبلـ ــغ  929میلیارد
ریال با درصد جذب  99درصد و رشـ ــد  11درصدی نسبت
به سال گذشته اشـ ــاره کرد و گفت :در زمینه تسهیالت
اشـ ــتغال زایی نیـ ــز  512فقره تسـ ــهیالت بـ ــه مبلغ 244
میلیـ ــارد ریال پرداخت شـ ــده که بیـ ــش از درصد ابالغی
اعتبار جذب شـ ــد و بـ ــه عنوان نمونه  91درصـ ــد از اعتبار
ایثارگران در سال  1399جذب شد.
حیدرنژادیان ضمن بیان این مطلب که اشـ ــتغال پایدار
روسـ ــتایی جزء وظایف اصلی بانک کشـ ــاورزی اسـ ــت،
تصریح کرد :در زمینه اشتغال پایدار روستایی در بخش
غیـ ــر حمایتی تعداد  318فقره تسـ ــهیالت بـ ــه مبلغ یک
هزار و  645میلیارد ریال تا مقطع بهمن ماه سـ ــال جاری
پرداخت شده است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در اشـ ــتغال پایدار روسـ ــتایی،
نها دهـ ــای حمایتـ ــی از جملـ ــه کمیتـ ــه امداد امـ ــام(ره) و
بهزیسـ ــتی و ایثارگـ ــران 952 ،فقره تسـ ــهیالت به میزان
 403میلیـ ــارد ریال بـ ــه جذب  97درصد پرداخت شـ ــده
اسـ ــت ،افزود :طی سال جاری  90درصد از کل تسهیالت
پرداختـ ــی این بانک در بخش کشـ ــاورزی جذب شـ ــده
است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان از مشارکت
بانک کشـ ــاورزی استان همدان در سـ ــاخت سد گرین
نهاوند خبر داد و ابراز کرد :سـ ــاخت سـ ــد گریـ ــن یکی از
پروژههای مهم استان است که بانک کشاورزی استان
و بانـ ــک صادرات و بانـ ــک تجارت با سـ ــرمایهگذاری یک
هـ ــزار و  722میلیـ ــارد ریال در این طرح شـ ــرکت دارند که
 40درصـ ــد این این مبلغ مربوط به بانک کشـ ــاورزی و 60
درصـ ــد باقی مربـ ــوط به دو بانـ ــک دیگر اسـ ــت ،که البته
عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی است.
حیدرنژادیـ ــان در قسـ ــمت دیگـ ــر سـ ــخنانش تعـ ــداد
دسـ ــتگاههای کارت خوان ( )posاسـ ــتان در سال جاری
را  9هـ ــزار و  338دسـ ــتگاه اعـ ــام کـ ــرد و گفـ ــت :تعداد

در بازار لندن هر لیتر اسانس سیر 90
هزار دالر معادل حدود دو میلیارد و 250
میلیون تومان خرید و فروش میشود
و همین یک فاکتور نشان میدهد که
ظرفیت این محصول جادویی بیش از
تصورات ذهنی ماست

امـ ــا در این شـ ــرایط امکان بازگشــــت ســــرمایه خیلی کم
است.
آذین توضیح داد :تحریمها شــــرایط ســــختی ایجاد کرده
و ادامـ ــه داد :بـ ــه دلیل تحریمهــــا معامــــات بینالمللی
برای ما هزینه بیشـ ــتری دارد که در این شــــرایط مشــــابه
دیگر رقبای خـ ــود از نظر قیمت نمیتوانیــــم عمل کنیم
و کشـ ــوری مثل هند مـ ــا را در بازارهــــای بینالمللی کنار
خواهـ ــد زد بنابرایـ ــن تحریمها و مشــــکالت ناشــــی از آن
یکی از عمده مسـ ــائلی اسـ ــت کــــه ســــرمایهگذاران را به
سرمایهگذاری بیرغبت میکند.
آذین بـ ــه عنوان دومین دلیل بیرغبتی ســــرمایهگذاران
بـ ــرای ایجاد صنایـ ــع تبدیلی و فــــرآوری به نبــــود بازاریابی
مناســــب اشــــاره و بیان کرد :همواره از دالالن به عنوان
مخالن بازار نام برده شـ ــده اما به جــــرات میتوانم بگویم
اگر دالالن حوزه کشــــاورزی نباشند کشــــاورزان همدان
هرگـ ــز نمیتوانند محصوالت خــــود را بفروشــــند؛ چراکه
دولتها هیـ ــچ کاری برای معرفی محصــــوالت همدان و
کشــــور به دیگر کشورها و حتی اســــتانهای ایران انجام
ندادهاند.
وی در اینبـ ــاره عنـ ــوان کــــرد :ایــــران همــــواره بــــه
شـ ــرکای سـ ــنتی خـ ــود دل خوش کــــرده که این شــــرکا
انگشتشـ ــمارند و اگـ ــر زمانــــی این شــــرکای ســــنتی با
مشـ ــکلی مواجه شـ ــوند و نتوانند محصــــول ایران را در
برههای بخرند یا اگر یک کشــــور رقیب مثــــل ترکیه بازار
را از دسـ ــت ایران دربیاورد در این شــــرایط کشــــاورزان
ایران ورشکسـ ــته میشـ ــوند و محصولشــــان آن سال
روی دستشـ ــان میمانـ ــد؛ چراکــــه هیچ کشــــور دیگری
محصوالت ایران را نمیشناسد.
آذیـ ــن بیـ ــان کـ ــرد :ایـ ــن وظیفــــه بر گــــردن مســــؤوالن
سفارتهای ایران در دیگر کشورهاست که محصوالت
کشـ ــاورزی ایـ ــران را به دیگـ ــر کشــــورها بشناســــانند تا
سرمایهگذاران نیز در داخل کشور به سرمایهگذاری برای
صنایع تبدیلی و فرآوری تشویق شوند.

شده است.
حیدرنژادیـ ــان ادامـ ــه داد :در
سـ ــال جهش تولیـ ــد حدود
یک هـ ــزار و  500میلیارد ریال در قالب طرحهای متفاوت
به بانک معرفی شده است.
وی با بیـ ــان اینکه پروژههای جهش تولید شـ ــامل طرح
فراز ،آبیـ ــاری بارانی و ...اسـ ــت ،ابراز کرد :میزان اشـ ــتغال
ایجاد شده با تسهیالت پرداختی  400شغل است.
مدیر شـ ــعب بانک کشـ ــاورزی اسـ ــتان همـ ــدان تعداد
امـ ــاک تملیکـ ــی بانک را  112مـ ــورد به مبلـ ــغ  94میلیارد
و  894میلیـ ــون ریـ ــال عنوان کـ ــرد و گفـ ــت 32 :فقره از
امالک تملیکی اسـ ــتان به مبلـ ــغ  47هـ ــزار و  3میلیون
ریال به مالکان سـ ــابق و اشخاص ثالث به منظور احیا و
بهرهبرداری مجدد واگذار شده است.
حیدرنژادیان در مورد سپردههای مردمی نیز اظهار کرد:
درصد تحقـ ــق برنامه ابالغی بانک در اسـ ــتان  123درصد
است که در ردهبندی مدیریتها استان همدان در این
بخش در طول سـ ــال  ،99همواره در ردیفهای ابتدایی
کشور است.
وی عنـ ــوان کرد :در بخش تسـ ــهیالت گلخان ـ ـهای نیز با
احتساب توسعه روسـ ــتایی  67فقره تسهیالت با مبلغ
 896میلیارد ریال پرداخت شـ ــده که نسـ ــبت به سـ ــال
گذشـ ــته تعداد آن  5برابر و مبلغ پرداختی  8برابر شـ ــده
است.
این مسؤول با اشـ ــاره به اینکه در بخش مکانیزاسیون
طی سـ ــال گذشـ ــته یک هزار و  419فقره تسـ ــهیالت در
مجموع به میزان یک هزار و  353میلیارد ریال پرداخت
شـ ــده است ،عنوان کرد :در راسـ ــتای رونق تولید  11فقره
تسـ ــهیالت با اعتبـ ــار  23میلیـ ــارد ریال در سـ ــال 1399
پرداخت شد.

برابر رأی شــماره  99/1286مورخــه  1399/10/09هیــأت اول موضوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ابراهیم ســوری فرزند عبداله به شماره شناســنامه  406صادره از تویسرکان در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  54/84مترمربع در قسمتی از پالک 66
اصلی واقع در اســدآباد ،خیابان  18متری آزادی ،نرسیده به فنیحرفهای برادران
خریداری با واســطه از مالک رسمی آقای حاج علی و یوسف هادی گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود.
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 453

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول1399/11/05:

تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/20 :

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

برابر رای شــماره  - 139960326005001116مورخ  1399/10/27هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمدرســول ترکاشوند فرزند رحمتاله بشماره شناســنامه 18901و به شماره
ملی  4070697292صادره از خرمآباد در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت
 9/6مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از  4034اصلی واقع در بخش
یک ثبت نهاوند خریداری از مورد نسق خود حقوق ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 889

محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

تاریخ انتشار نوبت اول1399/11/05:

تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/20 :

آگهی دعوت از مجاورین

سـ ــرمایهگذاران امیدی به بازگشت سرمایه خود
ندارند
وی افــــزود :ســــرمایهگذاران نیــــاز دارند آیندهنگـ ــری را در
مســــؤوالن ببینند تا وارد این حوزه شـ ــوند؛ در شرایطی
که دولتهــــا کاری بــــرای بازاریابــــی و بازرگانی مناسـ ــب
دولتی انجام ندادهاند سرمایهگذاران امیدی به بازگشت
سرمایه خود ندارند.
در نگاه اول و با شنیدن صحبتهای مسؤوالن استان
همدان اینطور به نظر میرســــد که ضعف اطالعرسـ ــانی
باعث شده ســــرمایهگذاران از بازار پرسـ ــود عطرسازی و
اســــانسگیری از محصوالتی نظیر سیر و گشنیز همدان
بازبماننــــد که البته تا حدی این موضـ ــوع صحت دارد اما
دقیقتــــر که میشــــویم میبینیــــم از آنجا که گشـ ــنیز و
ســــیر محصوالت راهبردی قلمداد نمیشــــوند دولتها
در مورد این محصوالت حمایتهای جدی از کشـ ــاورز و
سرمایهگذار نمیکنند.
امور بازرگانی خارجی کشــــور نیز در حوزه معرفی تولیدات
ایران به دیگر کشــــورها دچار ضعف اســــت و نتوانسته
یا نخواســــته بازاریابی موفقی برای تولیدات کشـ ــاورزی و
دیگر حوزهها داشته باشد.
درســــت اســــت کــــه در چهــــار ســــال اخیــــر تحریمهای
ظالمانه دســــت و پاگیر اقتصاد کشــــور شــــد امـ ــا قطعا
مشــــکل نبود صنایع تبدیلی و فــــرآوری تنها به این چهار
ســــال برنمیگردد و خامفروشــــی زخم عمیــــق و کهنهای
بر پیکــــر اقتصاد ایران اســــت که جز با شــــنیدن صدای
تولیدکنندگان و سرمایهگذاران عالج نمیشود.
البتــــه این را نباید نادیــــده بگیریم که با توجه به کشـ ــت
ســــیر و گشــــنیز در همــــدان دولــــت میتوانـ ــد صنعت
عطــــر و ادکلن ســــازی را در ایران توســــعه دهد و کشـ ــور
بــــه صادرکننده عطــــر و ادکلن مرغوب با نشـ ــان جهانی
تبدیل شود.
در ایــــن صورت ســــرمایهگذار نیــــز نگرانی کمتـ ــری بابت
تحریمها خواهد داشــــت؛ چراکه بازار داخلــــی نیز مهیای
مصرف عطر و سایر لوازم آرایشی و بهداشتی است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  99/1556مورخــه  99/11/07هیــأت اول موضــوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
شــاهپور هادیان فرزند مرادعلی به شــماره شناســنامه  3980صادره از اسدآباد
در ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی به مســاحت  21671/45مترمربع در
قسمتی از پالک  67اصلی خاکریز جهت الحاق به پالک  67/1235اصلی واقع در
اسدآباد ،اراضی روستای خاکریز خریداری از مالک رسمی آقای مرادعلی هادیان
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 479

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  - 13990336005001198مورخ  1399/11/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حاجی قربان
کیانی فرزند حیدر به شماره شناسنامه  4843و به شماره ملی  3961412758صادره
از نهاوند در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به مســاحت  52455مترمربع
قســمتی از پالک شــماره  15اصلی بخش یک ســه نهاوند در اراضی مزروعی گیان
حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی محمداسماعیل ظفری تصرفات مالکانه
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 922

محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05 :

آگهی دعوت از مجاورین

چون آقای خراسانی سوری مالک ششدانگ پالک  9فرعی از 4147
اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تکبرگی پالک فوق را
از این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی میباشــد که مجاورین و
مالکین مشــاعی پالک مذکور را نمیشناسد و دسترسی به مالکین
نــدارد ،لذا به اســتناد کــد  914مجموعه بخشــنامههای ثبتی در
خصوص تعیین طول اضالع و مســاحتدار کردن اســناد مالکیت و
همچنین ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزماالجرا
به کلیه مالکین مجاور پــالک فوقالذکر ابالغ میگردد که در تاریخ
سهشــنبه مورخ  1399/12/12ساعت  10صبح در محل وقوع ملک
واقع در نهاوند ،خیابان  17شــهریور ،جنب نجاریها ،بنبســت امام
حســین حضور یابند .بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین
مشاعی مانع از انجام عملیات نقشهبرداری نمیگردد .چنانچه نیاز به
آگهی مجدد باشد ،در همین روزنامه درج میگردد.

چون خانم مهتاب ســیفی مالک مشــاعی از ششدانگ پالک 1511
اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تکبرگی پالک فوق را
از این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی میباشــد که مجاورین و
مالکین مشــاعی پالک مذکور را نمیشناسد و دسترسی به مالکین
نــدارد ،لذا به اســتناد کــد  914مجموعه بخشــنامههای ثبتی در
خصوص تعیین طول اضالع و مســاحتدار کردن اســناد مالکیت و
همچنین ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزماالجرا
به کلیه مالکین مجاور پــالک فوقالذکر ابالغ میگردد که در تاریخ
شنبه مورخ  1399/12/16ساعت  10صبح در محل وقوع ملک واقع
در نهاونــد ،میدان پای قلعه حضور یابند .بدیهی اســت عدم حضور
مجاورین و مالکین مشــاعی مانــع از انجام عملیات نقشــهبرداری
نمیگردد .چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد ،در همین روزنامه درج
میگردد.

محمدعلی جلیلوند  -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

محمدعلی جلیلوند  -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

م.الف 929

م.الف 931

قیمت مر غ کاهش نیافت

تداوم مشکل تخصیص نهاده به کارخانههای خوراک

هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهان :نایب رئیس کانون سراسـ ــری مرغداران گوشـ ــتی از افزایش حدود
هزارتومانی قیمت مرغ در روزهای اخیر خبر داد.
حبیب اسـ ــداهلل نژاد از افزایش حدود هـ ــزار تومانی قیمت مرغ در بازار خبـ ــر داد و گفت :قیمت هر
کیلوگرم مرغ زنده  17هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم آماده طبخ نیز  24هزار تومان است.
وی افزایـ ــش تقاضا را یکی از دالیل رشـ ــد قیمت مـ ــرغ در روزهای اخیر عنوان و اضافـ ــه کرد :یکی از

اخبار کوتاه

قالیباف عازم روسیه شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
به منظور سفری سه روزه عازم روسیه شد.
قالیباف در این سفر با ویچیسالو والودین ،رئیس
دومای دولتی روسـ ــیه و رئیس شورای عالی امنیت
ملی روسیه دیدار میکند.
رئیـ ــس مجلـ ــس همچنین قرار اسـ ــت پیـ ــام رهبر
معظم انقـ ــاب را به نماینده رئیسجمهور روسـ ــیه
تقدیم کند.

دالیل دیگر این اسـ ــت که قیمت مرغ بـ ــا توجه به افزایش نرخ مؤلفههـ ــای تولید در همین حدود
است.
ایـ ــن فعال بخـ ــش خصوصی در بخش دیگری از سـ ــخنان خود با اشـ ــاره به عدم رفع مشـ ــکل
امـ ــکان تخصیص نهـ ــاده مرغداران بـ ــه کارخانجات خـ ــوراک دام جهت تأمیـ ــن دان مرغدارانی
که دان آماده اسـ ــتفاده میکنند در سـ ــامانه بازارگاه گفـ ــت :کوتاهی و قصـ ــور در ایجاد امکان
تخصیص نهـ ــاده به کارخانجات توسـ ــط مرغـ ــدار قابل قبول نیسـ ــت و فکـ ــر نمیکنم که این
مسـ ــاله ناشی از عدم توانایی برنامه نویسی باشـ ــد بلکه بحث کوتاهی یا شیطنت در این میان
مطرح است.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

اگر میخواهند ایران به تعهدات برجامی خود
برگردد آمریکا باید همه تحریمها را لغو کند

شـ ــورای عالی قضایی عراق اعالم کرد :بنا به دعوت
«فائـ ــق زیدان» رئیس شـ ــورای عالـ ــی قضایی عراق،
آیتا« ...سـ ــید ابراهیم رئیسـ ــی» رئیس قوه قضائیه
جمهوری اسـ ــامی ایران امروز دوشنبه در صدر یک
هیأت بلندپایه قضایی به بغداد سفر میکند.

سرلشکر سالمی:

ما در حال قطع همه
وابستگیهاهستیم

زنگنه:

قیمت دست ما نیست
دست خداست

وزیر نفت درباره افزایـ ــش قیمت مواد اولیه خوراک
صنایـ ــع پاییـ ــن دسـ ــتی گفـ ــت :قیمت دسـ ــت ما
نیست ،دست خداست .هیچ دولتی هم نمیتواند
در قیمتگذاری دخالت کند و تنها فساد و رانت به
همراه دارد.
وقتـ ــی قـ ــرار شـ ــد دولـ ــت در زنجیـ ــره قیمتگذاری
دخالت نکنـ ــد ،تا آخر هم نباید دخالـ ــت کند و آن را
به قواعد بازار واگذار کند ،فقط این که رقابت باشـ ــد
و ویژهخواری نباشد.

سفیر ایران:

محمول ه بعدی واکسن روسی
کرونا آخر بهمن
ارسال میشود
محمولههـ ــای بعدی واکسـ ــن «اسـ ــپوتنیک وی»،
آخر بهمن و دهه اول اسـ ــفند و دهه دوم اسـ ــفند و
فروردین ارسال میشود.
ان شـ ــاءاهلل ظرف دو ماه و نیم تولید مشـ ــترک را به
نتیجه برسانیم و در ایران این واکسن را تولید کنیم؛
کما اینکه واکسن داخلی به خوبی پیش میرود.

نوبت دوم وام ضروری
بازنشستگان کشوری
امروز پرداخت میشود
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشسـ ــتگی کشوری
از پرداخت نوبت دوم وام ضروری بازنشسـ ــتگان و
وظیفه بگیران این صندوق در روز دوشنبه بیستم
بهمن  99خبر داد .نوبت نخست این وام سوم دی
ماه به حساب مشموالن واریز شده بود.

تأیید موضع رهبر انقالب
در مورد واکسنهای
آمریکایی
دکتـ ــر "ویولت داغـ ــر" رئیس کمیسـ ــیون حقوق
بشـ ــر عربـ ــی در پاریـ ــس گفـ ــت :سـ ــخنان امـ ــام
خامنهای و سیدحسـ ــن نصراهلل درباره ممنوعیت
اسـ ــتفاده از واکس ـ ـنهای آمریکایی کامال درست
اسـ ــت؛ چراکـ ــه شـ ــرکت فایـ ــزر تاکنون بـ ــه خاطر
آسـ ــیبی که داروهـ ــای آن به مـ ــردم زده چندین بار
محکوم و جریمه شده است.
به گفتـ ــه متخصصـ ــان ،فایزر در مقایسـ ــه با سـ ــایر
واکس ـ ـنها عـ ــوارض زیـ ــادی دارد و در واقـ ــع اصـ ــا
واکسن نیست.

تفحص از شرکت ملی
دخانیات ایران تصویب شد

نمایندگان موافقـ ــت خود را با تحقیـ ــق و تفحص از
شـ ــرکت ملی دخانیات به دلیل سیاستهای غلط
این شـ ــرکت در نابودی تولید تنباکو و تولید سیگار
داخلی و تقدیم بازار داخلی به کمپانیهای آمریکایی
و انگلیسی موافقت خود را ابراز داشتند.
همچنین تحقیـ ــق و تفحص از عملکـ ــرد بانکهای
خصوصی به دلیل بنـ ــگاهداری این بانکها و نقض
مقـ ــررات بانـ ــک مرکـ ــزی و اعطای تسـ ــهیالت کالن
به اشـ ــخاص خاص و فقدان شـ ــفافیت مورد تأیید
نمایندگان قرار گرفت.

قیام خونین مردم در جمعه سیاه  17شهریور که جرقهای برای پیروزی انقالب شد

ایران و جهان
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انعکاس

این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است

سید ابراهیم رئیسی
به عراق سفر میکند

فرمانـ ــده کل سـ ــپاه گفـ ــت :کشـ ــور ایـ ــران در حال
پیشرفت است و ما در حال قطع همه وابستگیها
هستیم.
ما با همه کشورهای دنیا متفاوت هستیم چراکه ما
در تحریـ ــم جهانی هسـ ــتیم و هیچکس به ما کمک
نمیکند.
دوسـ ــتان مـ ــا در بهترین حالت با ما فقط دشـ ــمنی
نمیکنند ،ولـ ــی هیچکس کمک نمیکنـ ــد که این
کشور روی پای خودش بایستد.

اسداهلل نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی مرغدار نمیتواند سهمیه نهاده خود را از طریق بازارگاه به
کارخانجات تخصیص دهـ ــد و خوراک آماده تحویل بگیرد ،افزود :این کار باعث افزایش هزینههای
تولیدکنندگان میشود.
به نقل از مهر ،وی تصریح کرد :این در حالی اسـ ــت که بعد از خرید نهاده توســــط مرغدار ،فهرست
کارخانجات فعال میشـ ــود و مرغدار میتواند نهادهای را که خریداری کـ ــرده به کارخانجات تحویل
دهـ ــد .اما در این حالت دیگر کارخانجات قبول نمیکنند که نهـ ــاده را با نرخ مصوب بخرند و دان را
بـ ــه قیمت مصوب تحویل تولیدکننده بدهند .بنابراین باید قیمت جدیدی برای نهاده و به تبع آن
برای دان آماده تعیین شود که این روند هزینه اضافی برای مرغدار دارد.

دوشـــنبه  20بهمن 1399

شـــماره 4732

بنای بر مبالغه درخصوص نیرو و توان
داخلی نیست ،اما واقعیتهای درون را
ببینیم و آن را ارتقاء دهیم و بدانیم که
اگر با هرتوانی ،مرعوب دشمن شویم از
کار خواهیم افتاد .اتحاد کلمه مردم و
همچنین مسؤوالن عامل اصلی عبور از
بسیاری از مشکالت در  42سال گذشته
بوده و این هماهنگی و همصدایی باید
ادامه یابد.
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :حضـ ــرت آی ـ ـتاهلل
خامن ـ ـهای فرمانـ ــده معظـ ــم کل قـ ــوا صبـ ــح دیـ ــروز
(یکشـ ــنبه) در دیـ ــدار جمعـ ــی از فرماندهـ ــان نیـ ــروی
هوایـ ــی و پدافنـ ــد هوایـ ــی ارتـ ــش ،بیعـ ــت تاریخـ ــی
همافران بــــا امام خمینــــی(ره) در  19بهمـ ــن  57را یکی
از شگفتیسـ ــازیهای مهـ ــم و از عوامـ ــل اصلی پیروزی
انقـ ــاب و همچنین نشـ ــاندهنده خطای محاسـ ــباتی
آمریکاییها برشـ ــمردند و گفتند :الزمه استمرار حرکت
پرشـ ــتاب انقالب ،حضور مردم در صحنـ ــه ،کار و تالش
بیوقفـ ــه ،اتحـ ــاد کلمه بـ ــه خصوص میان مسـ ــؤوالن،
اعتماد به وعده الهــــی و افزایش مؤلفههای قدرت ملی
در عمل است.
رهبر انقـ ــاب اسـ ــامی همچنین قضایـ ــای فضاحتبار
اخیـ ــر آمریـ ــکا و سـ ــقوط ترامـ ــپ را افول آبـ ــرو ،قدرت و
انتظام اجتماعی و سیاسـ ــی آمریکا خواندند و با اشـ ــاره
بـ ــه اظهارنظـ ــر مقامهای اروپایـ ــی و آمریکایـ ــی دربارهی
برجـ ــام و تحریمها تأکید کردند :آمریکاییها و اروپاییها
حق هیچگونه شــــرطگذاری ندارند زیرا تعهدات برجامی
خـ ــود را نقض کردنـ ــد و آن طرفی که باید شـ ــرط بگذارد
جمهوری اسـ ــامی اسـ ــت زیرا به تعهدات خـ ــود پایبند
بود .بنابرایـ ــن ایران هنگامی به تعهـ ــدات برجامی خود
بازخواهد گشـ ــت که آمریکا همـ ــه تحریمها را در عمل و
نه در حرف یا بـ ــر روی کاغذ ،لغو کند و این لغو تحریمها
مـ ــورد راسـ ــتیآزمایی ایران قـ ــرار گیرد .این ،سیاسـ ــت
قطعـ ــی و غیرقابل برگشـ ــت جمهوری اسـ ــامی و مورد
اتفاق همه مسـ ــؤوالن اسـ ــت و هیچکس از آن عدول
نخواهد کرد.
فرمانده کل قوا در این دیــــدار حادثه  19بهمن  1357را
از ایاماهلل خواندند و افزودند :جدا شــــدن بخش مهمی
از ارتش و پیوسـ ــتن آنها به امام و مردم شـ ــبیه معجزه
بود زیرا تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود
و در نهایـ ــت از آنجایی ضربه خوردند کـ ــه هیچگاه تصور
نمیکردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای به خطای محاسـ ــباتی عجیب
دولت دموکرات آمریکا در آن زمان ،در ارزیابی شــــرایط
کشـ ــور و مردم نیز اشـ ــاره کردند و گفتنـ ــد :آمریکاییها
بـ ــه ارتـ ــش شاهنشـ ــاهی بسـ ــیار امیـ ــدوار بودنـ ــد و بر
اسـ ــاس اخبار قطعی ،کودتایی را طراحـ ــی کرده بودند تا
با دستگیری سران و پیشــــروان انقالب و با استفاده از
خشونت گسـ ــترده علیه مردم ،مانع سقوط رژیم شوند
اما یکی از عواملی که نقشـ ــه شـ ــیطانی آنها را باطل کرد،
حرکت نیروی هوایی در نوزدهم بهمن بود.
ایشـ ــان با تأکید بر اینکـ ــه خطای محاسـ ــباتی آمریکا در
قبـ ــال ایـ ــران ادامـ ــه دارد و همچنان درک و شـ ــناخت
صحیحـ ــی از ملت ایـ ــران ندارنـ ــد ،افزودند :یـ ــک نمونه
از ایـ ــن خطـ ــای محاسـ ــباتی در فتنه  88بـ ــود که رئیس
جمهـ ــور دموکـ ــرات آمریـ ــکا به خیـ ــال آنکـ ــه کار را تمام
ً
خواهد کرد ،رسما از فتنه حمایت کرد.
رهبر انقالب اسـ ــامی تحریمهای بیسـ ــابقه با هدف از
پا درآودن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاســــباتی

آمریـ ــکا برشـ ــمردند و گفتند :یکی از همـ ــان احمقهای
درجه یک ،دو ســــال پیش گفته بود که عید ژانویه 2019
را در تهران جشـ ــن میگیریم .حاال آن شـ ــخص خودش
بـ ــه زبال ـ ـهدان تار یـ ــخ رفتـ ــه و رئیـ ــس او هم با لگـ ــد و با
افتضاح از کاخ سـ ــفید اخراج شـ ــده اسـ ــت اما جمهوری
اســــامی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است.
حضرت آی ـ ـتاهلل خامنهای بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه در قبال
دشـ ــمن و معیـ ــوب بـ ــودن دسـ ــتگاه محاسـ ــباتی آن
نباید سـ ــادهانگاری کرد ،خاطر نشـ ــان کردنـ ــد :عوامل
دیگـ ــری نیـ ــز در موفق بـ ــودن حرکت انقالب اسـ ــامی
مؤثر بودهاند کـ ــه عبارتند از کار و تـ ــاش ،حضور مردم
در صحنه و ایمـ ــان آنان به لزوم این حضـ ــور ،اعتماد به
وعده الهی و طراحیهای متقابل.
رهبر انقالب اسـ ــامی تأکید کردند :با نشستن و تماشا
کردن هیچ کاری پیش نمیرود .مســــؤوالن با حضور در
ً
میــــدان کار و عمل ،و با اعتماد به خدا ،دائما مؤلفههای
قدرت ملـ ــی را افزایـ ــش دهند و در عمـ ــل تولید قدرت
کنند.
ایشـ ــان یکی از مظاهر تولید قـ ــدرت را تقویت نیروهای

آمریکاییها کودتایی را طراحی کرده
بودند تا مانع سقوط رژیم شوند اما یکی
از عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل
کرد ،حرکت نیروی هوایی در نوزدهم بهمن
بود .خطای محاسباتی آمریکا در قبال
ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت
صحیحی از ملت ایران ندارند .یک نمونه از
این خطای محاسباتی در فتنه  88بود که
رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال
ً
آنکه کار را تمام خواهد کرد ،رسما از فتنه
حمایت کرد.

مسـ ــلح به تناسـ ــب اقتضائات منطق ـ ـهای و بینالمللی
برشـ ــمردند و با تجلیـ ــل از رزمایشهـ ــای اخیر افزودند:
انجـ ــام چنیـ ــن رزمایشهای بـ ــزرگ و اعجـ ــاب برانگیز،
آن هم در شـ ــرایط تحریـ ــم ،در واقع تأمیـ ــن امنیت ملی
بهدسـ ــت فرزندان کشور در نیروهای مسـ ــلح کشور و
بسیار افتخار آمیز است.
حضرت آی ـ ـتاهلل خامن ـ ـهای الزم ـ ـهی تولید قـ ــدرت در
نیروهای مسـ ــلح را عالوه بر تقویـ ــت تجهیزات ،حفظ و
ارتقای روحیه ،ایمان و قدرت معنوی نیروها دانســــتند
و گفتنـ ــد :خطای بـ ــزرگ برخـ ــی کشـ ــورهای منطقه این
اسـ ــت کـ ــه امنیـ ــت ملـ ــی خـ ــود را از بیگانـ ــگان طلب
میکنند و با وجود میلیاردها دالر هزینه و تحقیر شـ ــدن
و توهین شـ ــنیدن ،در نهایت در بزنگاههـ ــا امنیت آنها
تأمین نمیشـ ــود؛ همانگونه که در قضایای چند سـ ــال
قبل مصر و تونس و یا در سرنوشت محمدرضا پهلوی
دیدیم.
ایشـ ــان در ادامه لـ ــزوم مراقبـ ــت از بروز خطا و اشـ ــتباه
در داخـ ــل را نیـ ــز گوشـ ــزد کردنـ ــد و افزودنـ ــد :یکـ ــی از
اشــــتباههای بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن
شــــویم و یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید
ببندیم.
رهبر انقالب اسـ ــامی با تأکید بر اینکه بنـ ــای بر مبالغه
درخصوص نیـ ــرو و توان داخلی نیسـ ــت ،خاطرنشـ ــان
کردند :امــــا واقعیتهای درون را ببینیــــم و آن را ارتقاء
دهیـ ــم و بدانیم کـ ــه اگر بـ ــا هرتوانی ،مرعوب دشـ ــمن
شویم از کار خواهیم افتاد.
حضـ ــرت آیتاهلل خامن ـ ـهای ،افرادی را کـ ــه در خصوص
تواناییهـ ــای آمریـ ــکا و برخـ ــی قدرتهـ ــا ارزیابیهـ ــای

غیرواقعی دارند ،بـ ــه قضایای اخیر امریـ ــکا ارجاع دادند
و افزودند :حـ ــوادث فضاحتبار اخیر آمریکا ،مسـ ــایل
کوچکی نیسـ ــتند و نباید درچارچـ ــوب افول یک رئیس
جمهور ناباب ارزیابی شـ ــوند بلکه این قضایا افول آبرو،
قدرت و انتظام اجتماعی آمریکا است.
ایشـ ــان با اسـ ــتناد به اظهـ ــارات صاحبنظران برجسـ ــته
سیاسـ ــی آمریـ ــکا گفتنـ ــد :خـ ــود آنهـ ــا میگوینـ ــد نظام
اجتماعی آمریکا از درون پوسـ ــیده است و برخی سخن
از دوران پسا آمریکا به میان آوردهاند.
رهبر انقـ ــاب ا سـ ــامی افزودنـ ــد :اگر شـ ــبیه قضایای
آمر یـ ــکا در هرنقطـ ــه دیگـ ــر از دنیـ ــا بـ ــه خصـ ــوص در
کشـ ــورهایی که آمریکا بـ ــا آنها مشـ ــکل دارد ،رخ داده
بـ ــود ،آن را رهـ ــا نمیکردنـ ــد امـ ــا امپراطـ ــوری خبری در
دســــت آنها اســــت و تالش دارند تا ماجرا را تما مشده
نشـ ــان دهند درحالیکه قضیه تمام نشده و دنبالهدار
است.
ایشـ ــان علـ ــت دسـ ــتپاچگی و سراسـ ــیمه بـ ــودن
رژیمهای وابسـ ــته به آمریکا در منطقـ ــه بخصوص رژیم
صهیونیسـ ــتی و یاوهگوییهـ ــای اخیـ ــر آنهـ ــا را ترس و
اضطراب از واقعیت افول آمریـ ــکا در محیط بین المللی
و محیط داخلی دانستند.
حضـ ــرت آی ـ ـتاهلل خامن ـ ـهای در بخـ ــش دیگـ ــری از
سخنانشـ ــان با اشـ ــاره به اظهارات مقامهای آمریکایی
ً
و اروپایـ ــی در قضیه تحریمها ،گفتنـ ــد :اوال در جمهوری
اسالمی هیچکس گوشـ ــش بدهکار مهملگوییهای
افراد بدون اسـ ــتحقاق در آمریکا و اروپا نیست.
ً
ایشـ ــان افزودنـ ــد :ثانیا بر اسـ ــاس منطق و اسـ ــتدالل،
آمریکا و سه کشـ ــور اروپایی که تعهدات برجامی خود را
زیر پا گذاشـ ــتهاند ،حق تعیین شرط و شروط برای برجام
ندارند.
ً
رهبر انقالب اسـ ــامی تأکیـ ــد کردند :آنهـ ــا صرفا در یک
برهـ ــه بسـ ــیار کوتـ ــاه در اول کار ،بعضـ ــی از تحریمها را
ً
ً
موقتا تعطیـ ــل کردند اما بعدا تحریمهـ ــا را برگرداندند و
حتی افزایش هم دادند ،بنابراین حق گذاشـ ــتن شرط و
شروط ندارند.
رهبر انقالب اسـ ــامی تأکید کردنـ ــد :طرفی که حق دارد
برای ادامه کار برجام شـ ــرط بگذارد ،جمهوری اسـ ــامی
ایران است چرا که از اول به همه تعهدات برجامی خود
عمل کرد ولـ ــی آنها تعهدات خود را نقض کردند.
ایشـ ــان سیاسـ ــت قطعـ ــی ،غیرقابـ ــل بازگشـ ــت و
عدولناپذیر جمهوری اسـ ــامی در خصوص برجام را که
مورد اتفاق همه مسـ ــؤوالن کشور است ،به این شکل
بیـ ــان کردند :اگر میخواهند ایران بـ ــه تعهدات برجامی
خود برگردد بایـ ــد آمریکا تحریمها را در عمل و نه با زبان
ً
آزمایی
و یا روی کاغذ ،کال لغو کند ،آنگاه پس از راسـ ــتی
ِ
صحت لغـ ــو تحریمها ،جمهوری اسـ ــامی بـ ــه تعهدات
برجامی خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اسـ ــامی مسـ ــؤوالن و دسـ ــت انـ ــدرکاران
امور کشـ ــور را بـ ــه اتحـ ــاد کلمـ ــه و همصدایـ ــی توصیه
موکد کردنـ ــد و گفتند :اتحـ ــاد کلمه مـ ــردم و همچنین
مسـ ــؤوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت در
 42سـ ــال گذشـ ــته بوده و این هماهنگی و همصدایی
باید ادامه یابد.
فرمانـ ــده کل قـ ــوا ،نیروهای مسـ ــلح را به ادامـ ــه تولید
قـ ــدرت توصیـ ــه و در پایـ ــان تأکیـ ــد کردنـ ــد :بـ ــه لطف
خداونـ ــد و دعای حضرت ولی عصر (عـ ــج) فردای ملت

آن طرفی که حق شرط گذاشتن در برجام را
دارد ایران است چون به همهی تعهدات
عمل کرد ،نه آمریکا و سه کشور اروپایی
که کل تعهدات را زیرپا گذاشتند .اگر
میخواهند ایران به تعهدات برگردد،
آمریکا باید همهی تحریمها را لغو کند و ما
راستیآزمایی کنیم و ببینیم درست است
آنوقت به تعهدات برگردیم.

ً
و کشـ ــور ایران ،قطعا بـ ــه مراتب بهتـ ــر و باالتر از امروز
خواهد بود.
پیش از سـ ــخنان رهبر انقالب اسـ ــامی ،امیر سـ ــرتیپ
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشـ ــی
از برنامههای این نیرو در سـ ــال گذشـ ــته گفت :نیروی
هوایی با سـ ــابقه حضور اثرگذار خـ ــود در انقالب و حفظ
دسـ ــتاوردهای آن ،امـ ــروز با دسـ ــتی پـ ــر از رویشهای
برخاسـ ــته از تفکر مقاومت و آموزههای مکتب شـ ــهید
سـ ــلیمانی ،با انگیزهتر از پیش در مسـ ــیر ارتقای قدرت
هوایی کشور گام برداشته است.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم از دستور کار دولت خار ج شد
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهـ ــان :وزیر اقتصـ ــاد گفت:
الیحه اصـ ــاح مالیاتهای مسـ ــتقیم بـ ــه هیأت دولت
آمـ ــده اما بـ ــه دلیـ ــل همزمانی بـ ــا بودجه از دسـ ــتور کار
دولت خارج شد.
فرهاد دژپســــند ،وزیر امــــور اقتصــــادی و دارایی درباره
سرنوشـ ــت الیحه اصالح قانون مالیاتهای مسـ ــتقیم
گفـ ــت :ایـ ــن الیحه بـ ــه هیأت دولـ ــت آمد اما بـ ــه دلیل

همزمانـ ــی با الیحـ ــه بودجـ ــه  1400از دسـ ــتور کار دولت
خارج شد.
وی افزود :باید تالش کنیم تا ایــــن موضوع بار دیگر در
دستور کار دولت قرار بگیرد.
وزیر اقتصـ ــاد همچنین در بـ ــاره آئین نا مـ ــه مالیات بر
کاال هـ ــای تجملـ ــی که بـ ــه گفتـ ــه رئیس سـ ــازمان امور
مالیاتی در کمیسـ ــیون اقتصادی دو لـ ــت به تصویب

ر سـ ــیده ا سـ ــت ،گفت :این آئیننامه به هیأت دولت
آ مـ ــده و در آینـ ــده نزد یـ ــک کار تصو یـ ــب آن انجـ ــام
میشود.
وی در پاسـ ــخ به این سـ ــوال کـ ــه آئین نامه چـ ــه زمانی
تصویب خواهد شـ ــد ،گفت :پیگیر هستیم تا در هفته
جاری کار بررسی آن در دولت انجام شود.

رونمایی از  3اسکناس با صفرهای کمرنگ
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و
جهـ ــان :رئیس سـ ــازمان
اسـ ــکناس
تولیـ ــد
و مسـ ــکوک بانـ ــک
مرکـ ــزی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه
توزیـ ــع اسـ ــکناسهای
جدیـ ــد بـ ــه زودی آغـ ــاز
میشـ ــود ،گفـ ــت :همـ ــه
اسـ ــکناسهای جدید در
اندازههای مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح
حذف چهار صفر از پول ملی ،در اســــکناسهای جدید
چهار صفر ارقام اسکناس کمرنگ چاپ شده است.
بانک مرکزی در راستای اصالحیه قانون پولی و بانکی و
حذف صفرها از پول ملی ،از اسکناسهای جدید خود
رونمایی کرد.
امیـ ــر شـ ــکری رئیـ ــس سـ ــازمان تولیــــد اســــکناس و
مسـ ــکوک بانک مرکزی در این مراسم اظهار کرد :همه
اسـ ــکناسهای جدیـ ــد در اندازههــــای مســــاوی چاپ
خواهد شـ ــد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول
ملی ،اسـ ــکناسهای جدید چهار صفر ارقام اسکناس
کمرنگ چاپ شده است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه بـ ــرای ایــــن اســــکناسها از تصویر
نمادهای ملی و مذهبی اســــتفاده شده است تصریح
کرد :توزیع این اسـ ــکناسها نیز بــــه زودی آغاز خواهد

شد.
در اسکناسهای جدید ،اســــکناسهای  10هزار ریالی
عدد یــــک و  4صفر کمرنــــگ دارد و در ســــمت ،چت و
پشت اسکناس ،عدد یک درج شده است.
اســــکناسهای  20هزار ریالی و  50هــــزار ریالی به همین
شکل است .طرح اســــکناسها هم با اسکناسهای
موجود تغییر کرده است.
 16بهمن ماه هم از اســــکناس  100هــــزار ریالی رونمایی
شــــد که با یک صفر پررنــــگ و  4صفر کمرنــــگ طراحی
شده بود.
به نقل از فــــارس ،طبق اصالحیه قانــــون پولی و بانکی
واحد پول ایران به تومان تغییــــر کرده اما بانک مرکزی
برای اجرای این قانون دوره زمانی  2ســــاله در نظر گرفته
است .طبق قانون جدید هر یک تومان معادل یکصد
قران یا  10هزار ریال است.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

 8سیاست برای ساماندهی کنکور تدوین و بررسی شد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگـ ــی گفـ ــت :در سـ ــاماندهی کنکور  8سیاســــت
پیشـ ــنهادی توسـ ــط سـ ــتاد علم و فنــــاوری دبیرخانه
شـ ــورای عالی انقالب فرهنگی تدوین و در ستاد نقشه
جامع علمی کشور ارائه و بررسی شده است.
جلسه  144شـ ــورای سـ ــتاد راهبری اجرای نقشه جامع
علمی کشـ ــور به ریاست ســــعیدرضا عاملی به صورت
حضـ ــوری و مجـ ــازی در دبیرخانه شــــورای عالی انقالب
فرهنگی برگزار شد.
سعیدرضا عاملی ضمن تبریک والدت حضرت فاطمه
زهـ ــرا (س) و روز زن و میالد حضرت امــــام خمینی (ره)
گفت :خدا را شـ ــاکر هسـ ــتیم که چهل و دومین سال
پیروزی انقالب اسالمی را جشن میگیریم.
عاملـ ــی در ادامه در مورد دســــتور جلســــه که بــــه ارائه
گـ ــزارش وزارت آموزش و پـ ــرورش در خصوص امنیت
نهـ ــای اسـ ــتاندارد در بحــــث ســــاماندهی کنکور
آزمو 
اختصـ ــاص داشـ ــت ،گفـ ــت :در بحــــث ســــاماندهی
نظـ ــام سـ ــنجش و پذیـ ــرش (کنکــــور ) بایــــد مجموعه
سیاس ـ ـتهای پیشـ ــنهادی در نظر گرفته شود که به
همین منظور  8سیاسـ ــت پیشــــنهادی توسط ستاد
علم و فناوری دبیرخانه شـ ــورای عالی انقالب فرهنگی
تدویـ ــن و در سـ ــتاد راهبری اجرای نقشــــه جامع علمی
کشور ارائه و بررسی شده است.
وی با اشـ ــاره به مصوبه جلسه  139ســــتاد نقشه جامع

علمی کشــــور مبنــــی بــــر ســــهم  60درصدی سـ ــوابق
تحصیلــــی در کنکــــور ،اظهار کــــرد :به همیــــن منظور از
وزارت آموزش و پرورش درخواســــت کردیم گزارشـ ــی از
وضعیت آزمونهای فعلی و سیاستهای پیشنهادی
برای آزمونهای آتی ارائه کند.
دبیــــر شــــورای عالی انقــــاب فرهنگــــی با بیــــان اینکه
یادگیری از سنجش اهمیت بیشتری دارد ،افزود :باید
ارتبــــاط آموزش و پــــرورش با حوزههای آینــــده آموزش
عالی کشــــور ،صنعت ،پزشــــکی ،کشــــاورزی ،خدمات
و… ارتقا یابد چراکه در این شــــرایط دانشآموز یادگیری
بیشتری خواهد داشت.
رئیس ســــتاد راهبری اجرای نقشــــه جامع علمی کشور
ادامــــه داد :چندوجهــــی شــــدن آزمونهــــای آموزش و
پرورش که شامل سواالت تستی ،تشریحی و خالقیت
اســــت ،باید تأمین شــــود .همچنین غیر مرکزی شدن
آزمونهای آموزش و پرورش بســــیار مهم است چرا که
تجربه جهانی نیز حاکی از این است که استاندارد بودن
ســــواالت و آزمونها بر یکسان بودن سواالت اولویت
دارد.
عاملــــی بر مدیریت رفع اســــترس از آزمونهای کشـ ــور
تأکید کرد و گفت :اعتماد بخشــــی به آزمونهای برگزار
شده توسط وزارت آموزش و پرورش و همچنین ایجاد
استانداردهای الزم برای صحیح انجام شدن آزمونها و
تصحیح برگههای امتحانی بسیار حائز اهمیت است.

اعالم مهمترین مؤلفه تعیین دستمزد سال آینده
به دولت سپرده شد
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :عضو کارگری شــــورای
عالی کار گفت :در جلسـ ــه دســــتمزد ،برخــــی به دنبال
ایجاد شـ ــائبه در مورد هزینه ســــبد معیشت بودند که
مورد مخالفـ ــت نمایندگان دولت و کارگران قرار گرفت
و اعالم این عدد به دولت سپرده شد.
محمدرضـ ــا تاجیـ ــک در مـ ــورد تعییــــن هزینــــه ســــبد
معیشت که مقدمه مهم برای تعیین حداقل دستمزد
سـ ــال آینده مشـ ــموالن قانون کار اســــت ،اظهار کرد:
چارچوب کمیته مزد مشخص اســــت که باید در مورد
تعیین هزینه سـ ــبد معیشــــت کارگران تصمیمگیری
کند؛ با توجه به اینکه عدد تورم بســــیار بزرگ است و به
تبع آن ،هزینه سبد معیش ـــت خانوار کارگری هم بزرگ
میشـ ــود ،متأسـ ــفانه برخی از اعضای کمیته به دنبال
شـ ــائبه افکنی هسـ ــتند تا اعضای کمیته در مورد این
عدد به تفاهم نرسند.
عضو کارگری شـ ــورای عالی کار افزود :قصدشــــان این
است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت
تعیین دستمزد وجود نداشته باشد.
وی ادامـ ــه داد :این موضوع مورد اعتــــراض نمایندگان
کارگـ ــری و دولـ ــت که در جلســــه حضور داشــــتند ،قرار
گرفت.

تاجیک گفت :با توجه به اینکه اعداد و آمار در دسـ ــت
دولت اســــت و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه
بیشــــتر از نماینــــدگان کارفرمایــــی و کارگــــری اسـ ــت،
مقرر شــــد امســــال اعداد مربوط به تورم و هزینه سـ ــبد
معیشــــت از ســــوی نمایندگان دولت ارائه شود ،البته
گروه کارگری هم برآورد خــــود را دارد اما اعداد دولت به
نظر دقیقتر اســــت؛ در همین راســــتا نمایندگان مرکز
آمار هم در جلسه حضور داشتند.
عضو کارگری شــــورای عالــــی کار افزود :جلسـ ــه بعدی
کمیته مزد به احتمــــال زیاد هفته بعد برگزار میشـ ــود
و کارگروه دولت ،اعداد را در جلســــه ارائه خواهد کرد تا
بررسی شود.
وی گفت :انتظار میرود قبل از شــــروع اسفند در مورد
هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل
شود و بتوانیم ســــریعتر جلسات شورای عالی کار برای
تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.
تاجیک در مــــورد زمان دقیــــق برگزاری جلســــه بعدی
کمیته مــــزد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه ســــه شـ ــنبه
این هفته  21بهمن ماه اســــت و برخی از اعضای کمیته
حضور ندارند ،جلســــه دوشــــنبه هفته جــــاری یا هفته
آینده برگزار میشود.

دو ش ــنبه  20بهمن 1399
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ش ــماره 4732

موفقیت همدانیها در فدراسیون جهانی دوچرخه سواری

ورزش

هگمتانه ،گروه ورزش :مسعود قیاسـ ــی دبیر کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه سواری ،در رشته
جاده به عنوان نماینده داوری کشـ ــورمان در این دوره داوری شرکت و آزمونهای مربوط داور ملی
فدراسیونجهانی  UCIرا با موفقیت گذراند.
در این دورههای داوری بین المللی  UCIبا توجه به شـ ــرایط جهانی کرونا ،که به صورت وبینار مجازی
به مدت سـ ــه روز برگزار شـ ــد ،نمایندگان داوری بیش از  50کشور حضور داشـ ــتند ،در دوره داوری

خبــر

رشـ ــته جاده نماینده  UCIآندریــــاس بوی ویداس از لیتوانــــی و مدرس دوره ویــــن پوماریو از کانادا
بودند.
مسـ ــعود قیاســــی دبیر کمیته آموزش فدراســــیون دوچرخه ســــواری ،در رشــــته جاده بـ ــه عنوان
نماینده داوری کشــــورمان در این دوره داوری شرکت و با موفقیت در آزمونهای مربوطه داور ملی
فدراسیونجهانی  UCIشد.

امروز؛ بازی مرگ و زندگی سروقامتان در نیمه نهایی لیگ والیبال

جدول گلزنان لیگ دسته دوم در پایان
هفته هفتم

مس رفسنجان حریف برنده بازی
سروقامتان و عقاب ملل اردبیل

مهاجم پاس در
سودای آقای گلی

بهترین گلزن شهرداری همچنان مصدوم

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تیـ ــم سـ ــروقامتان همـ ــدان
بـ ــرای صعود بـ ــه مرحله نهایی لیگ دسـ ــته یـ ــک والیبال
باشـ ــگاههای کشـ ــور و راه یابی به جمع چهار تیم برتر این
دوره از مسابقات تنها یک دیدار فرصت دارد.
تهـ ــای والیبال لیگ
دور دوم مرحلـ ــه نیمه نهایـ ــی رقاب 
دسته اول باشـ ــگاههای ایران در حالی شـ ــنبه گذشته با
برگزاری چهار دیدار در  2سـ ــالن ورزشـ ــی امام خمینی (ره)
و شـ ــهید گرزین گرگان برگزار شد که سروقامتان همدان
دسـ ــت به کار بزرگی زدند و حریف قدرتمند اردبیلی خود را
با شکست بدرقه کردند.
در سومین روز از این مسابقات سه تیم صعود کننده به
مرحله نهایی مشـ ــخص شدند و تکلیف تیم آخر راه یافته
به این مرحله دوشنبه مشخص خواهد شد.
تیم مس رفسنجان در بازی یکطرفه سه دست متوالی و
با نتایج  25بر  25 ،22بـ ــر  21و  25بر  23در برابر تیم زندهیاد
باقرزاده بابلسـ ــر به پیروزی رسـ ــید و با کسب  2پیروزی در
برابـ ــر حریف ،به عنوان اولین تیم راهـ ــی مرحله نهایی این
رقابتها شد.
همچنین در دومین مسابقه تیم پاس گرگان با نتیجه 3
بر  2از سـ ــد تیم فوالد نیشابور خراسان رضوی عبور کرد تا
جواز حضور در جمع چهار تیم مرحله بعد را به دست آورد.
تیم پاس گرگان در این مسابقه در دستهای اول و دوم
به ترتیب با نتایج  25بر  20و  25بر  23حریفش را شکست
داد و در دستهای سـ ــوم و چهارم نتیجه را با حساب 26
بـ ــر  28و  25بر  27واگذار کرد تا تکلیـ ــف تیم برنده در گیم
پنجم مشخص شد.
در آخرین دست این بازی نماینده گلستان بهتر از حریف
بـ ــازی کرد و در پایان با نتیجه  15بـ ــر  9برنده از زمین بیرون

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :مهاجم تیـ ــم فوتبال پاس
همدان با درخشش در دو هفته متوالی موفق شد
خود را به یک قدمی صدر جدول گلزنان لیگ دسته
دوم برساند.
هفتـ ــه هفتم در نهایت بـ ــا برگزاری یک دیـ ــدار باقی
مانده از گروه اول رقابتها به پایان رسید.
در پایـ ــان این هفتـ ــه از رقابتها  24بـ ــار توپ از خط
دروازهها عبور کرد که میانگین  71/1گل در هر بازی
به ثبت رسید.
مقداد اکبرخواه مهاجم تیم فوتبال پاس همدان با
گلزنی در دیدار تیمش مقابل شهدای بابلسر  4گله
شد و به یک قدمی صدر جدول گلزنان رسید.
نیما اسـ ــکندرزاده مهاجم تیم فوتبال نفت امیدیه
برخالف هفتههای گذشته توانسـ ــت در این هفته
بـ ــرای تیمش گلزنی کنـ ــد و با همـ ــان  5گل در صدر
جدول گلزنان رقابتها باقی ماند.
امـ ــا آرمین طالیی منـ ــش بهترین گلزن شـ ــهرداری
همدان همچنان در مصدومیت بسر میبرد.
جدول گلزنان لیگ دسـ ــته دوم تا پایان هفته هفتم
رقابتها به شرح زیر است:
5گل:
نفت امیدیه :نیما اسکندرزاده
4گل:
پاس همدان :مقداد اکبرخواه
3گل:
سردار بوکان :حسین قره داغی
شمس آذر قزوین :سیدایمان موسوی
ویسـ ــتاتوربین تهـ ــران :جهانگیر عسـ ــگری  -جواد
موالیی
مس شهربابک :سعید مرتضوی
علم و ادب تبریز :مجتبی جادری
آواالن کامیاران :کیوان مارابی
2گل:
شهرداری همدان :آرمین طالیی منش
عقاب تهران :محسن تیموری  -فردین نجفی
شهرداری بندرعباس :علیرضا اسالمی
شهیدقندی یزد :مرتضی حیدری
سردار بوکان :علی اصغر شیردل
نیروی زمینی :امیر علیدادی
سپیدرود رشت :محمد غالمی
شهرداری بندرماهشهر :مهدی یار احمدی
میالدمهر تهران :دانیال مهدیان
اسپاد تهران :جعفر دسومی
ملی حفاری اهواز :بهنام بنیادزاده  -رضا احمدیان زاده
امید گناوه :مرصاد فالح نژاد  -محمد جلیزی
علم و ادب تبریز :بهزاد نوروزی  -سجاد جوادی
شمس آذر قزوین :اسماعیل کرد
ایرانجوان بوشهر :مهدی چاهکوتاه زاده
شهدای بابلسر :سیداحد شفیعی
مس شهربابک :حامد کتابی  -علیرضا ولی زاده
شاهین بندرعامری :میالد دریانوردی  -داوود جنه

آمد و راهی مرحله فینال شد.
در دیگر مسابقه نیز تیمهای ایرانشید چالوسو هوادار
تهران بـ ــه میدان رفتند کـ ــه در نهایـ ــت نماینده چالوس
بازهم به برتری رسید.
تیم ایرانشید چالوس که در مسابقه اول هم با نتیجه 3
بر  2به پیروزی رسیده بود ،توانست با  2پیروزی متوالی به
مرحله نهایی راه یابد.
سروقامتان امیدوار به صعود
تیم سروقامتان همدان نیز دیگر دیدار حساس این دور
از مسـ ــابقات را برگـ ــزار کردند و در نهایت پیـ ــروز این بازی
سخت شدند.
نماینـ ــده همدان در دس ـ ـتهای اول و دوم بـ ــه ترتیب با
نتایج  25بر  18و  25بر  12توانسـ ــت عقـ ــاب ملل اردبیل را
شکست دهد و در س ـ ـتهای سوم و چهارم با نتایج  21بر
 25و  24بر  26نتیجه را واگذار کرد اما در دست پنجم و آخر
با نتیجه  15بر  11نماینده اردیبل را مغلوب ساخت.
مسـ ــابقه اول ایـ ــن  2تیم بـ ــا نتیجه  3بر یک به سـ ــود تیم
عقـ ــاب ملـ ــل اردبیل بـ ــه پایان رسـ ــیده بود و بـ ــا توجه به
پیروزی تیم سروقامتان همدان در مسابقه دوم ،تکلیف
تیم راه یافته به مرحله نهایی در مسـ ــابقه سوم مشخص
خواهد شد.
حاال سـ ــروقامتان در دیداری حسـ ــاس و سرنوشـ ــت ساز
باید امروز دوشنبه به مصاف نماینده اردبیل بروند تا تیم
پیروز راهی مرحله نهایی شود.
این مسابقه امروز دوشـ ــنبه  20بهمن ماه جاری در گرگان
برگزار میشود.
این بازی برای هر  2تیم بسـ ــیار سرنوشـ ــت سـ ــاز است و
تیمی که از موقعیتهای امتیازگیری بهترین اسـ ــتفاده را

داشته باشد ،جشن صعود خواهد گرفت.
مرحله نهایی لیگ والیبال چشم انتظار تیم چهارم
براسـ ــاس برنامه کمیته برگزاری ایـ ــن رقابتها در مرحله
نهایی که هنوز زمان آن اعالم نشــــده چهار تیم در تهران
با هم دیدار خواهند کرد و طبق جدول مشــــخص شــــده
تیم پـ ــاس گرگان به مصاف ایرانشـ ــید چالوس خواهد
رفـ ــت و تیـ ــم مـ ــس رفسـ ــنجان در برابر برنـ ــده تیمهای
سـ ــروقامتان همـ ــدان و عقاب ملل اردبیـ ــل قرار خواهد
گرفت.
برندگان مسـ ــابقات نهایی ،ضمن کسـ ــب جـ ــواز صعود
مسـ ــتقیم به لیگ برتر والیبال باشـ ــگاههای کشور برای
فصل آینده ،دیدار فینـ ــال را برگزار خواهند کرد و تیمهای
بازنده مرحله نهایی برای مشـ ــخص شدن تیمهای سوم
و چهـ ــارم ایـ ــن فصل لیـ ــگ دسـ ــته اول والیبـ ــال مردان
باشگاههای کشور با هم مسابقه خواهند داد.

پاس را با شعارهای دلنواز نمیشود ساخت!

برتری پرگل پاس همدان در جام حذفی فوتبال کشور

شاگردان پاشازاده دقایق پایانی طوفان به پا کردند
هگمتانه ،گروه ورزش :تیم پاس همدان در مرحله دوم جام
حذفی فوتبال کشـ ــور به برتری پرگل مقابل میهمان خود
دست یافت.
در این دیدار که عصر دیروز یکشـ ــنبه به میزبانی ورزشگاه
شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد ،تیم پاس چهار بر یک
برابر میعاد پارس آباد به پیروزی رسید.
علیرضا شـ ــکوهی دقیقه  ،22رسـ ــول رضایـ ــی دقیقه ،87
مقداد اکبرخواه دقیقـ ــه ( 94پنالتی) و عرفان فتاحی دقیقه
 95گلهای تیم پاس در این بازی را به ثمر رساندند.
تـ ــک گل میعاد پـ ــارس آبـ ــاد در دقیقه  75توسـ ــط محمد
اصالنی وارد دروازه پاس شد.
احمد مهرابی ،امین کاشفی ،میالد داوودی ،محمد عنایتی،
رسول رضایی ،شـ ــهریار شیروند ،مهران کاظمی ،ابوالفضل
زمردی ،علیرضا شکوهی ،رضا ایار و موسی شهبازی ترکیب
تیم پاس در این بازی را تشکیل دادند ضمن اینکه عرفان
فتاحی ،سیامک رضایی ،میالد حسن پور و مقداد اکبرخواه
به عنوان یـ ــار ذخیره وارد زمین شـ ــدند .منصور نصراللهی،
بهرام حسـ ــن پور ،علی بینا ،محمدعزیـ ــزی ،مهران نور زاده،
محمداصالنی ،حامدبرند ،مرتضی میرزاده،سهیل حضوری،

جزئیات محدودیتهای سراسری ورزشی تا  24بهمن

آزادسـ ــازی خرمشهر ) با حضور  14تیم صعود کرده از مرحله
دوم و تیمهای لیگ یک امروز دوشـ ــنبه  20بهمن ساعت
 15در سـ ــالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به
صورت برخط و غیرحضوری برگزار میشود.

معرفی قهرمانان بدمینتون جام فجر همدان

 2برابر شدنتعطیلیاستخرهاوباشگاهها

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تـ ــا  24بهمنماه سـ ــالجاری در
 36شـ ــهر ،اسـ ــتخرهای سرپوشیده ،باشـ ــگاههای ورزشی
ورزشهای پربرخورد و باشـ ــگاه ورزشـ ــی سـ ــالنی و در 178
شهر نیز صرفا باشـ ــگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد و
باشگاههای ورزشـ ــی سالنی تعطیل خواهند بود و همانند
هفته گذشته ،خبری از اعمال شدیدترین محدودیتهای
ورزشـ ــی که شـ ــامل مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی
است ،نخواهد بود.
طبق جـ ــدول گرو ههـ ــای شـ ــغلی ،مراکـ ــز تمریـ ــن و انجام
مسـ ــابقات ورزشـ ــی در گـ ــروه شـ ــغلی دو ،اسـ ــتخرهای
سرپوشـ ــیده به عنوان گروه شـ ــغلی سـ ــه و باشـ ــگاههای
ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو
و نیز باشگاه ورزشـ ــی سـ ــالنی به عنوان گروه شغلی چهار
تعیینشدهاند.
طبق آخرین اعالم سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملی مقابله با کرونا،
هم اکنون از نظر شـ ــیوع ویروس ،تعداد شهرهای نارنجی از
 18تا به  36مورد رسـ ــیده و دوبرابر شده که این یک هشدار

توحید نصرتـ ــی و علی رضا زرگـ ــر نیز در ترکیـ ــب تیم میعاد
پـ ــارس آباد در این بـ ــازی به میدان رفتند .تیـ ــم پاس با این
پیروزی به مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور راه یافت.
مراسـ ــم قرعه کشـ ــی مرحله سـ ــوم جـ ــام حذفی( یـ ــادواره

است ،همچنین شـ ــهرهای زرد از  130به  178مورد رسیده و
شهرهای آبی از  306به  234شهر کاهش یافته است.
مناطقنارنجی
طبق اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حال حاضر
36شهر کشور در وضعیتنارنجییاسطحهشدار 2قرار دارند
و محدودیتهای مشاغل سطح 3و 4در آنها اجرا میشود؛
بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و
باشگاههایورزشیورزشهایپربرخورداز جملهکشتی،کاراته
وجودوونیز باشگاهورزشیسالنیبهعنوانگروهشغلیچهار
در مناطقنارنجیمجاز بهفعالیتنیستند.
مناطقزرد
همچنین نقاطی که در وضعیت زرد قرار دارند سطح شغلی
نهـ ــا محـ ــدود خواهد بود که شـ ــامل باشـ ــگاههای
 4در آ 
ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو
و نیز باشـ ــگاههای ورزشی سالنی اسـ ــت که وضعیت 178
شهر زرد اعالم شده و شامل محدودیتهای سطح شغلی
چهارم تا پایان هفته جاری خواهند بود.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :قهرمانـ ــان بدمینتـ ــون
گرامیداشـ ــت جام فجر همدان روز شـ ــنبه بـ ــا برگزاری
یک دوره مسـ ــابقه به میزبانی سـ ــالن حجاب این شهر
معرفی شدند.
در ایـ ــن دوره از پیکارها  60ورزشـ ــکار در قالب پنج رده
سـ ــنی از شهرهای همدان ،مالیر و بهار به مدت  2روز با
یکدیگر رقابت کردند.
در ایـ ــن مسـ ــابقات و در رده سـ ــنی نونهـ ــاالن ،مهدیار
فرمانی ،نیکان سـ ــوری ،امیررضا بشری  -مهدی منافی
بـ ــه ترتیب اول تا سـ ــوم شـ ــدند و رده سـ ــنی نوجوانان
حسـ ــام رحمانی عنوان نخست را کسـ ــب کرد ،عرشیا
ادیب پور دوم شـ ــد ،وحیـ ــد محمـ ــودی و محمد آریان
بتوئی به طور مشترک سوم شدند.
همچنین در رده جوانان مبین دهبانی مقام نخسـ ــت
را کسـ ــب کرد ،امیررضا یعقوبی برسکوی دوم ایستاد،
آرمین ترک و محمد سـ ــرمیلی به صورت مشترک سوم
شدند.
در مسـ ــابقات رده سـ ــنی بزرگسـ ــاالن زیر  35سال نیز

شاهکار صعود
مدیرعامل باشگاه والیبال سروقامتان همدان میگوید:
صعود بـ ــه جمع چهار تیم برتر لیگ دســــته یــــک والیبال
کشور شـ ــاهکار بزرگی اسـ ــت که امیدوار برای رسیدن به
این مهم هستیم.
مهدی محبی مسـ ــعود افـ ــزود :مرحله نیمــــه نهایی هرگز
قابل مقایسه با دور مقدماتی نبود و تیمهای قدرتمندی
روانه مسـ ــابقات شـ ــدند به طوری که جدال ســــروقامتان
همدان برابر حریفـ ــان در واقع نبرد جوانــــان با تجربههای
والیبال کشـ ــور بـ ــود و امیـ ــدوارم در آخرین بــــازی در این
میدان سرنوشت ساز موفق باشیم.
وی اضافه کـ ــرد :در آخرین بازی مرحله پلــــی آف مقابل
عقاب ملل اردبیل جای اشـ ــتباه نیســــت و هر تیمی که
بتواند بهترین اسـ ــتفاده را از موقعیتها داشته باشد،
صعود میکند.

سـ ــعید روحی قهرمان شـ ــد ،امین گروسـ ــیان بر جای
دوم قرار گرفـ ــت ،علی پرخو و یاسـ ــین ترابی به صورت
مشترک سوم شدند.
در رده زیر  35سـ ــال دوبـ ــل نیز مبیـ ــن دهبانی و علی
پرخو اول شـ ــدند ،علـ ــی جهانگیری و سـ ــعید روحی بر
سـ ــکوی دوم قـ ــرار گرفتند ،امیر مهـ ــدی راعی و مهدی
توتونچی نیز سوم شدند.
رقابتهای35تا45سالدوبلپیشکسوتاننیز برگزار شد
ودر پایانامیر نادریومهدیتوتونچیقهرمانشدند،جالل
وفاییوبهروز نوروزیمقامدومراکسبکردندوامیرحسین
نجومیبههمراهفرهاداحمدیسومشدند.
در رده سـ ــنی بـ ــاالی  45سـ ــال پیشکسـ ــوتان دوبل،
محمدرضا رجبی و سـ ــعید پاک نژاد عنوان نخسـ ــت را
به دسـ ــت آوردند ،مسـ ــعود بابکیان و علیرضا کریمی
جاوید دوم شـ ــدند ،امیـ ــر حیدرى و علیرضا ورشـ ــوچى
مقام سوم را کسب کردند.
نفرات برتر این رقابتها لوح و نشان قهرمانی دریافت
کردند.

هگمتانه ،گروه ورزش :وقتی ســــخن از تیم پاس به میان
میآید ،حتی در رده دسته دو کشور؛ این نام بزرگ است که
چندین سال به ورزش همدان اعتبار بخشیده و به لطف
همینتیمبودهکهخیلیهابهنانونوارسیدندوبرخینیز
صاحب اسم و رسم شدند.
ســــالها از عمر پاس در همدان سپری میشود و در این
مدت هرگز نتوانسـ ــته طعم شــــیرین صعود را مزه کند.
تیمیکهمیلیاردهاتومانبابتحیاتشهزینهشدامافقر
مدیریتیسببشدتاراهبهجایینبرد.
هر سال نیز با شـ ــروع فصل شــــعارهای دلنواز ،جمالت
چشـ ــم نـ ــواز و محله بـ ــرو و بیا بــــرای برخی افــــراد که هرگز
نتوانستندپاسرابهسرمنزلمقصودبرسانند.
امسال نیز با شـ ــروع فصل بازهم شــــاهد نماهنگهای
دلنـ ــواز حمایت و حکایت هســــتیم تا صعــــود! از آقایان
م یشـ ــنویم اما دریغ از عمل به وعدهها و تعهدهایی که
بایددر مرحلهاجراقرار دهند.
دعوت از مهدی پاشازاده هر اندازه که بوق و کرنای خبری
را همراه داشت و اینکه پاس با این مربی نام آشنا ،کاربلد و
جزو معدود مربیان متبحر در صعود تیمها به دستجات
باالتر قطعا فصل خوبی را سپری میکند ،اما همه چیز رها
شدهوهیچعزمیبابتصعوددیدهنمیشود.
آنچنان که با هربار امتیاز از دســــت رفتن همه مغموم و نا
امیدمیشوندوباهر برد،تصوراتبر اینمیشودکهپایان
روزهای ناخوشـ ــی پاس اســــت و همه چیز خوش و خرم
قلمدادمیشود.
اما با کمی تامل نسـ ــبت به حال و روز پــــاس در خواهیم
یافتکهانتظاراتبسانجادهاییکطرفهشدهوانتظارات
فقط از مهدی پاشــــازاده و شــــاگردانش به عنوان رهروان
این مسیر ختم میشود و گویی دیگران در قبال این تیم
مسوولنیستند.
اینگونه است که روزهای خوش پاس جدا از عده قلیلی از
هواداران ثابت و متعصب ،پای خیلیها به تیم و اطرافش
باز میشود و تعصب واهیرابهرخ میکشند.
اما چه کسـ ــی قرار اسـ ــت این قصه پردرد سالها خانه به
دوشــــی پاس و درجا زدن در پایینترین لیــــگ ایران را به
پایانیخوشبرساند.
آیا این توقع هست که مهدی پاشازاده با همین سبک و
سیاق آقایانتیمرارهسپار صدر وصعود کند؟!
آیا بی جا نیست این چنین که اکنون پاس شروع امیدوار
کننده را برای رســــیدن به صدر جدول آغاز کرده ،با شعار و
شـ ــعرگونه ،عمل به وعدهها را همچــــون توپ فوتبال به
زمیندیگریبیندازید!؟
ما و همه هواداران نمیدانیم و شــــاید نخواهیم دانست
پشـ ــت پرده قـ ــول و قرارهای شــــما مســــووالن در قبال
حمایت از پاس چه بوده و هست.

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

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

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

موسی حنیفه  -رئیس ثبت اسناد و امالک

موسی حنیفه  -رئیس ثبت اسناد و امالک

موسی حنیفه  -رئیس ثبت اسناد و امالک

برابــر رأی شــماره  139960326034001016هیــأت اول موضــوع قانــون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حــوزه ثبت ملک همدان  -ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
مریم معز موســوی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه  9صادره از همدان در
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  199مترمربع قسمتی از پالک  -175اصلی
واقع در حومه بخش دو خریداری از مالک رســمی آقای ســید علی میرموسوی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 1595

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05 :

برابــر رأی شــماره  139960326034000798هیــأت اول موضــوع قانــون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان  -ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای جعفر یعقوبیان فرزند عباس به شماره شناسنامه  2044صادره از همدان در
یک باب یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  6900مترمربع قسمتی از پالک
 -176اصلــی واقع در حومه بخش دو محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 1598

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05 :

محبی مسعود بیان کرد :قرار گرفتن بر سکوی مسابقات
اصلیتریــــن هــــدف مــــا در فصل جــــاری اســــت و تالش
میکنیم در جمع چهار تیم برتر لیگ یک باشیم.
وی با اشــــاره به اینکــــه از عملکــــرد کادر فنــــی و بازیکنان
رضایت داریم ،یادآور شــــد :باید با تالش بیشــــتر و کسب
ســــهمیه صعــــود بتوانیم مــــزد زحمــــات چندمـ ــاه اخیر را
بگیریم.
تیمهــــای شــــهرداری جــــوان ارومیــــه ،مس رفسـ ــنجان،
ســــروقامتان همــــدان ،مقاومت بســــیج ،ملـ ــوان تهران،
مجتمع فــــوالد خراســــان ،اشتادســــازه مشــــهد و هوادار
تهــــران ،تیمهــــای رعد پدافنــــد قم ،سامســــونگ جویبار،
عقاب ملل اردبیل ،پاس گرگان ،صنایع اردکان ،ایرانشید
چالوس ،خوش ســــیمای آمل و هوشــــیار تبریز در فصل
جاری رقابتهای لیگ دســــته یک والیبال کشور شرکت
کردند.

برابــر رأی شــماره  139960326034000779هیــأت اول موضوع قانون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان  -ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای جعفر یعقوبیان فرزند عباس به شماره شناسنامه  2044صادره از  -در
یک قطعه باغ میوهزار به مساحت  12282/60مترمربع قسمتی از پالک 176
اصلی واقع در حومه بخش دو خریداری از مالک رسمی آقای حسین آقاجانی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 1597

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/20 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05 :

واقعیت امر در این است که به جز عباس صوفی رئیس
هیأت فوتبال که پاشنه کشیده در همدان و فدراسیون
موانع پــــاس را پیگیری و برطرف کرده و مسـ ــاعدتهای
حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس،
دیگر هیچ گام مهمی برای این تیم در سال جاری برداشته
نشدهاست.
بیخیالیدیگر مسووالنراچهمیشود گفت؟
اما آیا وجدانشان راحت است که جوانان مستعد فوتبال
اقصی نقاط کشــــور را با صد امید به همــــدان آورده و این
چنیندر تنهاییخودرهایشانکنند.
آیا میپذیرید به جای سرمربی تیم دقایقی در تمرین حاضر
شــــده و غرغرها و نالههای بازیکنانی که نــــان آور خانواده
هایشان هســــتند را بی پولی و وعدههای خسته کننده،
تحملکنند.
و آیا ایــــن چنین کــــه امیر عظیمــــی در مقام سرپرسـ ــتی
مدیرعاملی باشــــگاه؛ تأکید میکنیم نه مدیرعامل بلکه
سرپرستیمدیرعاملیباشگاه،هزینههایتیمراتابهاینجا
متحمل شــــده و حتی دریغ از اعطــــای حکم مدیرعاملی،
تقدیر در خور شــــان به خاطر ماهها حمایت و ،...سکوت
اختیار کرده،وظیفهذاتیمیدانید؟
آیا قرار نیست دستان مهربان آقایان مسوول بر سیمای
خســــته و دل نگران پاس و هوادارانش کشیده شود .آیا
تصور براین است که پاس با همان یک حامی میبایست
مسیر سختلیگ دو را تا صعود ادامه دهد؟
اگر این اســــت ،متعجبم که امیر عظیمی اگــــر قرار بر این
چنین حمایتی داشــــت ،چه بهتر که راهی تیمهای بزرگی
همچون اســــتقالل و پرسپولیس م یشــــد تا الاقل نامی
ماندگارتر از خودبرجایبگذارد.
اینتصور هماناشتباهیاستکهاقایانمسوولدر این
سالها کردهاندواینکهبنایحمایتفردیباشدو آقایان
دورنگاهحمایتیوالبتهمعنویبهتیمداشتهباشند.
اینکــــه برای پاس زمین و اســــتراحتگاه واگذار شـ ــده را نه
تنها نبایــــد حمایت دانســــت ،بلکه وظیفــــهای در قبال
محبوبترینتیمورزشیشهر میدانیم.
حمایــــت بــــه این چیزها نیســــت بلکــــه حمایـ ــت به آن
معناست که دست به جیب شــــد ،آنهم نه شخصی ،در
چارچوب قانون حمایت از رشــــتهها و تیمهای ورزشی ،و
پاس را هم اکنون که نیاز مبــــرم دارد ،مورد لطف و عنایت
قرار داد.
الاقل برای یکبار هم که شــــده از گذشــــته پاس درس
عبرت بگیرید .گذشتهای که به موقع پول به تیم تزریق
نشد دست آخر مسووالنش کاسه چه کنم چه کنم به
دست گرفتند و نهایت این شــــد که میلیاردها تومان
هزینه کردند ،البته نه به موقع و نوش دارویی شد پس
از مرگ سهراب.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  1299هیأت پنجم موضوع قانــون تعیینتکلیف ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید عباس آل طاهافر فرزند سیدعلی
به شــماره شناســنامه  1856صادره از بهار در  1/5دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ و زمین محصور و بنای احداثی در آن به مساحت  36896/10مترمربع
پــالک  1340فرعــی از  132اصلی واقع در بخش چهار حــوزه ثبت ملک بهار،
اراضی حســینآباد عاشــوری خریداری (وقف) از مالک رســمی آقای فتحاله و
داریوش نظری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 497

هادی یونسی عطوف -رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

تاریخ انتشار نوبت اول1399/11/05:

تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/20 :

در هفتمین روز از دهه فجر انجام شد

حضور مدیر شرکت
پخش فرآوردههای نفتی منطقه
همدان در سامد
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :مدیر شـ ــرکت پخـ ــش فرآوردههای نفتی

منطقـ ــه همدان با حضور در سـ ــامانه الکترونیکی ارتبـ ــاط مردم و دولت
(سامد) استانداری ،پاسخ گوی تماسهای تلفنی مردم استان بود.
به گزارش هگمتانه ،امین روسـ ــتایی یکشـ ــنبه 19 ،بهمن مـ ــاه ،از طریق
شـ ــماره تماس ارتباط تلفنی  ،111بدون واسـ ــطه و در راستای تکریم ارباب
رجوع و احقاق حقوق شـ ــهروندان به مطالبات و سـ ــواالت عمومی مردم
پاسخ داد.
بــــر پایه این گزارش ،وی در هفتمین روز از دهــــه مبارک فجر ،به مدت

دوشـــنبه  20بهمن 1399

2سـ ــاعت و با هدف تسـ ــریع در انتقال مشـ ــکالت و نظرات مردمی به
واحدهای مربوطه ،پاسـ ــخ گویی سـ ــریع و رسـ ــیدگی مؤثـ ــر به تقاضای
مردم پذیــــرای تماسهای تلفنی دریافتی مردم بود.
به نقل از روابط عمومی این شـ ــرکت ،از ابتدای سـ ــال  99تاکنون ،این
سومین بار اسـ ــت که مدیر شـ ــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
همــــدان در مرکز ارتباط مردم و دولت حاضر شـ ــده و پای صحبتها و
مشکالت مردم مینشیند.

استان

افتتاح دفتر مشاوران حقوقی و قضایی بسیج کارگران در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسـ ــؤول سـ ــازمان بسـ ــیج
کارگران و کارخانجات کشور گفت :مرکز مشاوره حقوقی و
قضایی کارگران به منظور کاهش مشکالت حقوقی قشر
کارگر افتتاح شد.
به گـ ــزارش خبرنگار هگمتانه ،هم زمان بـ ــا دهه فجر دفتر
مشاوره حقوقی و قضایی بسـ ــیج کارگران و کارفرمایان با
همکاری سـ ــپاه انصارالحسین(ع) اسـ ــتان و مرکز وکالی
دادگستری در همدان افتتاح شد.
سـ ــردار علی حسـ ــین رعیتـ ــی فـ ــرد در آیین افتتـ ــاح دفتر
مشـ ــاوره حقوقی و قضایی در محل تشـ ــکلهای کارگری
و کارفرمایی سـ ــپاه اسـ ــتان همدان اظهار کـ ــرد :این مرکز
به صورت رایگان به کارگران ،کارفرمایان و بازنشسـ ــتگان

اجرای وبینار
«فجر فاطمی
و مقاومت انقالبی»

برگزاری  23برنامه برای بزرگداشت
مقام زن در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسؤول مرکز فرهنگی
خانواده سپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان از برگزاری
 23برنامه طی هفته بزرگداشـ ــت مقام زن در همدان
خبـ ــر داد و گفت :وبینـ ــار «فجر فاطمـ ــی و مقاومت
انقالبی» در همدان برگزار میشود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،زهـ ــرا کرمی با گرامیداشـ ــت
سالروز والدت با سـ ــعادت بانوی دو عالم حضرت
فاطمـ ــه زهـ ــرا (س) بـ ــه نقـ ــش محوری و اساسـ ــی
زن در خانـ ــواده و اجتمـ ــاع و قدر و منزلـ ــت زنان در
اسالم اشاره و اظهار کرد :سـ ــالروز بزرگداشت مقام
زن فرصت مناسـ ــبی برای تبیین سـ ــیره فاطمی در
جامعه اسـ ــت چراکـ ــه زندگی درخشـ ــان این بانوی
بزرگوار ،الگویی مناسب برای همه انسانها بهویژه
زنان عالم است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه تقارن ایـ ــام اهلل دهه فجر و سـ ــالروز
بزرگداشـ ــت مقام زن عنوان کرد :سالروز بزرگداشت
مقام زن یادآور جایگاه رفیع و واالی زن در تفکر الهی
و اسـ ــامی ،نظام مقـ ــدس جمهوری اسـ ــامی ایران
و نقـ ــش و تأثیرگـ ــذاری آنان در پیروزی شـ ــکوهمند
انقالب اسالمی است.
مسـ ــؤول مرکـ ــز فرهنگـ ــی خانـ ــواده سـ ــپاه
انصارالحسـ ــین(ع) همدان از برگزاری  23برنامه طی
هفته بزرگداشت مقام زن در همدان خبر داد و بیان
کرد :برگزاری کاروان جشن فاطمی ،برگزاری مسابقات
فرهنگی-هنری ،دل نوشته ،مسـ ــابقات پیادهروی
خانوادگـ ــی بـ ــه صـ ــورت کوه پیمایـ ــی و پیـ ــادهروی،
مسـ ــابقات کتاب خوانـ ــی ،اردوی مجـ ــازی با حضور
فرزندان  7تا  12سـ ــال ،تجلیـ ــل از  20نفر از برگزیدگان
مسـ ــابقه کتاب خوانی «وظایف ما و پدر و مادر زنده»
و ...از جمله این برنامهها است.
وی همچنیـ ــن از برگـ ــزاری وبینـ ــار «فجـ ــر فاطمـ ــی و
مقاومت انقالبـ ــی» خبر داد و گفت :ایـ ــن برنامه روز
دوشنبه  20بهمن ماه به صورت سراسری در استان
همدان برگزار میشود که هدف از برگزاری این برنامه
ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فاطمی در خانوادهها
است.
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خبــر

با حضور مسؤول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور

مسؤول مرکز فرهنگی خانواده سپاه
انصارالحسین(ع)همدان:

شـــماره 4732

خدمـ ــات ارائـ ــه میدهـ ــد و در صورتـ ــی که هرکـ ــدام از این
گرو ههـ ــا در محاکم قضایـ ــی نیاز به حضور وکیل داشـ ــته
باشند حداقل حق الوکاله را باید پرداخت کنند.
وی در ادامه خاطرنشـ ــان کرد :در حال حاضر 11.5میلیون
نفر کارگر بیمه شـ ــده و حدود  7میلیون کارگر بیمه نشده
ً
در کشـ ــور وجود دارد که معموال از قشر متوسط به پایین
جامعـ ــه هسـ ــتند و برای حل مسـ ــائل خود بـ ــه مراکز قوه
قضائیه با مشکالتی مواجه هستند.
وی افتتاح دفتر مشاوران حقوقی را خدمتی به قشر کارگر
و زحمـ ــت کش جامعه دانسـ ــت و خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در
راسـ ــتای تحقق این مهم بنا شد تا از ظرفیت کارشناسان
و متخصصـ ــان مرکـ ــز وکالی اسـ ــتان اسـ ــتفاده شـ ــود و

بـ ــرای کاهش مشـ ــکالت موضوعات حقوقـ ــی کارگران و
کارفرمایان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس سـ ــازمان بسـ ــیج کارگـ ــران و کارخانجات کشـ ــور
با اشـ ــاره به اینکه در این راسـ ــتا از ظرفیت بسـ ــیج برای
صلح و سـ ــازش اسـ ــتفاده میشـ ــود ،گفت :امیدواریم
این مراکز در دیگر شهرسـ ــتانهای اسـ ــتان همدان نیز
راهاندازی شود.
فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز بسیج کارگری شهرستان
همـ ــدان را بـ ــا وجود فرماندهـ ــان خـ ــوش ذوق و پیگیر با
آیندهای روشـ ــن اعالم کرد و ادامه داد :در سـ ــپاه و بسیج
شهرسـ ــتان همدان فعالیتهای قابـ ــل توجهی صورت
گرفته و امیدواریم همینگونه ادامه یابد.

خاطرهایاز مبارز زندانیقبلاز انقالبدر همدان

سرهنگ پاسدار علی بقایی با اشاره به فعالیتهای انجام
شـ ــده از ابتدای سـ ــال جاری تاکنون تصریح کرد :امسال
فعالیت نیروهای بسـ ــیجی و حزب اهلل همدان با رزمایش
دفـ ــاع بیولوژیک آغاز شـ ــد و محیــــط کارگــــری از ویروس
منحـ ــوس کرونا گندزدایی شـ ــد و در ادامه ارتباط بســــیج
کارگری بـ ــا کمک مؤمنانـ ــه و جمــــعآوری و توزیع کمکها
ادامه یافت.
وی در پایان خاطرنشـ ــان کرد :همراهی و همکاری بســــیج
جامعه کارگـ ــری با جامعـ ــه کارگری همدان بســــیار خوب
اسـ ــت و امیدواریـ ــم در مرکز مشــــاوره حقوقــــی کارگران و
کارمنـ ــدان بتوانیم در ارائه مشـ ــاوره بــــه کارفرمایان و حل
مشکالت حقوقی کارگران کمکی کرده باشیم.

دردسرهای سلطنت و «سوتی»های پهلوی دوم
هگمتانه ،گروه اندیشه :سـ ــلطنت برای محمدرضا پهلوی
کار سـ ــنگینی بود .خودش هم این را میگفت .عالوهبرآن
پهلوی دوم در  37سـ ــال سـ ــلطنتش به دالیل شـ ــخصی
دردسـ ــرهای زیـ ــادی داشـ ــته و در اینهمه سـ ــال تعدادی
ُ
«سوتی» گلدرشت و ناجور هم داده است!
به گزارش هگمتانـ ــه ،پهلوی دوم گاهی وقتـ ــی کم میآورد
چیزهایی میگفت که مایه شـ ــگفتی و مضحکه م یشـ ــد و
البتهسوتیهایویبیشتر از اینکهمایهخندهوتفرجباشد،
تلخ است .این سوتیهای عجیب که در تاریخ ثبت شده و
بهقول امروزیها «سوتی تاریخی» محسوب میشود ،اغلب
بهدلیل تیپ شخصیتی وی رخ داده و تعدادی هم به دلیل
ضعف وی در برابر سایر اعضای خاندان سلطنتی پهلوی .با
تعدادی از مشهورترین سوتیهای پهلوی دوم آشنا شوید.
به کشتن دادن کارگردان مشهور!
شـ ــاه پهلوی برای اولین بار در یک فیلم دید که تصاویری را
با بالگرد فیلمبرداری کردهانـ ــد و خیلی ذوق کرد .به همین
دلیـ ــل از طریـ ــق وزارت فرهنگ ایـ ــران گیر داد بـ ــه «آلبرت
الموریس» که یکی از بزرگان سـ ــینمای فرانسه بود و خیلی
بااسـ ــتعداد بود تا به ایران بیاید و با بالگرد یک فیلم خیلی
کلی درباره طبیعت و فرهنگ ایران بسـ ــازد .الموریس هم
در سـ ــال  1347شمسـ ــی آمد و فیلم «باد صبا» را سـ ــاخت
و تحویـ ــل داد و رفت؛ فیلم خوبی هم بوده گویا .ولی شـ ــاه
هنردوسـ ــت و هنرپرور از فیلم خوشـ ــش نیامد و یک نظر
هنری داد و گفت چرا پیشرفتهای صنعتی ایران در فیلم
نیست.
دوباره با الموریس صحبت کردند که بیاید و از صنعت ایران
که شاه گمان میکرد خیلی شکوفا شده ،فیلم بگیرد .شاه
بهویژه اصرار داشـ ــت که از سد کرج که نماد پیشرفت ایران
بود فیلـ ــم بگیرند و بچپانند داخل فیلـ ــم قبلی .الموریس
بیچاره هم با اینکه اصال دلش نمیخواسـ ــت به فیلمش
دست بزند ،ولی باالخره راضی شـ ــد و آمد و رفت با بالگرد از
سد کرج فیلم بگیرد که بالگرد سقوط کرد و جوانمرگ شد؛
بینوا  48سالش بود!
تصاویری که گرفته بود از حادثه بالگرد باقی ماند و چسبانند
ته فیلم که شـ ــاه خوشـ ــش بیاید .آخریـ ــن فیلم الموریس
از نظـ ــر هنـ ــری بر باد رفـ ــت و خودش هم از دسـ ــت رفت و
سـ ــینمای جهان بهویژه سـ ــینمای فرانسـ ــه ،پهلوی دوم را
نبخشـ ــید .مرگ الموریس و همراهانش شد تاوان سوتی
شاه پهلوی که درباره هنر نظر داده بود و اصرار پشت اصرار
کرده بود تا یک فیلم را درست کند!
شاه چگونه جلوی خواهرش ایستاد؟
«اشـ ــرف پهلوی» خواهر دوقلوی شـ ــاه در ایـ ــران و جهان

مشـ ــهور بـ ــود بـ ــه قاچاقچـ ــی بینالمللـ ــی مـ ــواد مخدر و
آبرو نگذاشـ ــته بـ ــود بـ ــرای سـ ــلطنت پهلـ ــوی .فقط یک
نمونهاش اینکه مشهور اسـ ــت در سال  1348شمسی
با یک چمـ ــدان حاوی تریاک در فرودگاه زوریخ سـ ــوئیس
بازداشـ ــت شـ ــد و وقتی فهمیدند گذرنامه سیاسی دارد و
خواهر شاه است ،سوئیس ـ ـیها خجالت کشیدند و بعد
از چند تـ ــا تلفن و هماهنگـ ــی ولش کردند .البته اشـ ــرف
خجالت نکشید و به کارش ادامه داد و بعدها شد بخشی
از مافیای مواد مخدر در جهان.
احتماال درباریان هم بعضیهایشان خجالت میکشیدند
از ایـ ــن وضعیت عجیـ ــب ،ولی شـ ــاه در مقابل خواهرش
ضعیـ ــف بود و نمیتوانسـ ــت جلویـ ــش را بگیـ ــرد .کار به
جایی رسـ ــیده بود که دسـ ــتگاههای اطالعاتی کشورهای
اروپایی ،اشرف پهلوی را زیر نظر داشتند و سفارت آمریکا
در گزارشـ ــی در دوره پهلوی نوشـ ــت« :یکـ ــی از مهمترین
جنبههـ ــای فعالیـ ــت اشـ ــرف پهلـ ــوی مربوط بـ ــه قاچاق
موادمخدر توسط دولت است».
سـ ــوتی جالب و جملـ ــه تاریخـ ــی پهلـ ــوی دوم دراینباره
هم بـ ــهنقل از ارتشـ ــبد سـ ــابق «حسـ ــین فردوسـ ــت» از
نزدیکان درباره پهلوی در کتاب «ظهور و سقوط پهلوی»:
«اشـ ــرف قاچاقچی بینالمللی بود و بهطور مسجل عضو
مافیای آمریکاسـ ــت .او بـ ــه هرکجا که میرفـ ــت در یکی از
چمدانهایش هروئین حمل میکرد و کسـ ــی هم جرأت
نمیکرد آن را بازرسـ ــی کند .این مسـ ــئله توسـ ــط بعضی از
مأمورین به من گزارش شـ ــد و من نیز به محمدرضا اطالع
دادم کهاشرف چنین کاری میکند .محمدرضا دستور داد
که به او بگویید این کار را نکند!»
یعنـ ــی وقتی در نهایت به پهلوی دوم پنـ ــاه برده بودند که
«بیا خواهـ ــرت را جمع کن» او هـ ــم کار را حواله داده بود به
خودشـ ــان که بگویید نکنـ ــد؛ به همین سـ ــادگیها بوده
موضوع!
هنر آوانگارد و دفاع شاه!
پهلوی دوم از سـ ــال  1346شمسی با حفظ سمت خودش
در جایگاه یک کارشـ ــناس هنری ،کار هنر را در مملکت داد
دست زنش که او هم خودش را کارشناس درجه یک هنری
میدانسـ ــت .فرح پهلوی هم تعدادی از اهالی هنر را که نام
و نشـ ــانی ندارند در عالـ ــم هنر ،گردآورد و یک «جشـ ــن هنر
شـ ــیراز» راه انداختند که اشک از چشـ ــم «جشن» و «هنر» و
«شیراز» درآورد!
این جشـ ــنواره سـ ــاالنه که احتماال یکـ ــی از مضحکترین و
شلمشورباترین جشـ ــنوارههای تاریخ هنر است و بهگفته
فرح پهلوی قرار بود هنر اصیل و سـ ــنتی تمـ ــام جهان را به

ایران بیاورد تا سـ ــال  1356برگزار میشد و یکی از اهدافش
هـ ــم این بود کـ ــه هنر آوانگارد (پیشـ ــرو) جهان غـ ــرب را به
ایرانیان معرفی کند .اینطوری بود که با پول ملت ،برخی از
آدمهای مشـ ــکلدار و عاصی را هم از سراسر جهان دعوت
میکردنـ ــد و آنها هـ ــم میآمدند و میدیدنـ ــد َبه َبه چه خبر
اسـ ــت و هرکاری به ذهنشان میرسـ ــید ،انجام میدادند و
همانها مشهورترین برنامههای این جشن را برای ایرانیها
اجرا کردند؛ تئاترهایی در این حد که نامشـ ــان «زارتان ،برادر
تارزان» بود!
حـ ــاال در جشـ ــن هنـ ــر شـ ــیراز آن مشـ ــهورها چـ ــه بودند؟
نمایشهای برهنگی و تجاوز جنسی واقعی روی سن .یک
بار هم یک یشـ ــان آمد و یک صحنه تجاوز جنسـ ــی را در یک
تئاتر خیابانی در شـ ــیراز اجرا کرد و چه بسـ ــاطی شـ ــد جلوی
چشم مردم و چقدر خجالت کشیدند شیرازیهای چشم و
دل پاک .سوتی شاه هم دفاعش از جنبه هنری این جشن
حیرتانگیز جلوی سفیر بریتانیا بود.
ـران دوره پهلوی
«آنتونی پارسـ ــونز» سـ ــفیر بریتانیـ ــا در ایـ ـ ِ
مینویسـ ــد« :از جمله نمایشات مسـ ــخرهای که من از این
جشـ ــن بهیاد دارم صحنهای از نمایـ ــش رقاصان برزیلی بود
که حین رقص سر مرغهای زنده را با دندان جدا میکردند...
جشـ ــن هنر شیراز در سـ ــال  1977از نظر کثرت صحنههای
شهـ ــای اخالقی ایرانیان از جش ـ ـنهای
اهانتآمیـ ــز به ارز 
پیشـ ــین فراتر رفتـ ــه بود .به طـ ــور مثال یک شـ ــاهد عینی،
صحنههایی از نمایشی را ...برای من تعریف کرد .گروه تئاتری
کـ ــه این نمایش را ترتیـ ــب داده بودند یک بـ ــاب مغازه را در
ً
توآمد شـ ــیراز اجـ ــاره کرده و ظاهرا
یکی از خیابانهای پر رف 
ً
میخواسـ ــتند برنامه خود را بـ ــه طور کامال طبیعـ ــی در کنار
خیابـ ــان اجرا کنند .صحنـ ــه نمایش نیمـ ــی در داخل مغازه
و نیمـ ــی در پیـ ــادهرو مقابل آن بود .یکـ ــی از صحنهها که در

انقالب شکوهمند اسالمی در همدان به روایت مطبوعات

پیادهرو اجرا میشد ،تجاوز به عنف بود که بهطور کامل (نه
ً
بهطور نمایشـ ــی و وانمودسازی) بهوســــیله یک مرد (کامال
عریان یا بدون شـ ــلوار ـ درسـ ــت به خاطر نــــدارم ـ) با یک زن
که پیراهنش بهوسـ ــیله مرد متجاوز چاک داده م یشــــد در
مقابل چشم همه صورت میگرفت...
واکنـ ــش مردم عادی شـ ــیراز که ضمن گــــردش در خیابان
یا خریـ ــد از مغازهها با چنین صحن ه مســــخره و تنفرانگیزی
روبرو میشدند ،معلوم است ،ولی موضوع به شیراز محدود
نشـ ــد و طوفان اعتراضـ ــی که علیه این نمایش برخاســــت
به مطبوعات و تلویزیون هم رس ـــید .مــــن بهخاطر دارم که
این موضوع را با شـ ــاه در میان گذاشــــتم و بــــه او گفتم اگر
چنین نمایشـ ــی به طور مثال در شهر وینچستر انگلیس
اجرا م یشـ ــد ،کارگردان و هنرپیشــــگان آن جان ســــالم بدر
نمیبردند .شاه مدتی خندید و چیزی نگفت»!
وقتیقاطعانهتکذیب کرد!
به نقـ ــل از فارس ،در دهه  50شمســــی تشــــت رســــوایی
سـ ــاواک از بام ایران افتاده بـ ــود و صدایش تا همهجا رفته
بود .حتی نهادهـ ــای بینالمللی و خبرنــــگاران خارجی نیز
رژیم شـ ــاه را به شـ ــکنجه مخالفـ ــان متهــــم میکردند و در
اینباره اسناد و شـ ــواهد ارائه میدادند .ولی شاه خودش
کبـ ــار هم ســــوتی داد در این
را زده بـ ــود به بیخبـ ــری و ی 
حد که قاطعانه شـ ــکنجه در ایران را تکذیــــب کرد؛ آن هم
جلـ ــوی دوربین و در حالی که کامــــا معلوم بود و خودش
و خبرنگار خارجی و همه میدانستند در حال دروغ گفتن
اسـ ــت .وقتی خبرنگار از وی پرســــید« :پس شما قاطعانه
شـ ــکنجه در ایران را تکذیب میکنید» چنین گفت« :بله،
البتـ ــه مجبور نیسـ ــتم تکذیب کنــــم چون اصال به شــــما
مربوط نیست ،ولی تکذیب میکنم»!
امینرحیمی

وقتی ساواک از ترس یک
نمایش تانک در خیابان
مستقر میکند

هگمتانه ،گــــروه خبر همدان :پیشکســــوت هنری
تئاتــــر و مبــــارز زندانــــی قبــــل از انقالب اسـ ــامی در
همدان بــــه بیــــان خاطراتــــش از مبــــارزات پیش از
انقالب پرداخت.
به گزارش هگمتانه ،سید جواد مساوات اظهار کرد:
تأثیرگذاری هنر در افزایش روحیــــه مبارزان پیش از
انقالب بسیار با اهمیت است.
وی افــــزود :برخــــی از فعالیتها از مدرســــه و دوران
دانشجویی شــــروع میشــــود ،ما نیز تئاتر را از سال
 1356بــــا تعدادی از دوســــتان در شــــرایطی که هنوز
رژیم شاهنشــــاهی و اختناق آن وجود داشـ ــت آغاز
کردیم.
وی بــــا بیان اینکــــه در یــــک نمایش رفتارهـ ــای غیر
انســــانی نیروهای ســــاواک و دســــتگیری مبارزان را
اجــــرا کردیم ،ادامــــه داد :به اتفاق  10نفر از دوسـ ــتان
دانشــــجو ،تئاتر مناجــــات یک مبــــارز انقالبـ ــی را به
روی صحنــــه بردیم که در این نمایــــش این مبارز زیر
شکنجههای ساواک قرار میگرفت.
مساوات افزود :اجرای این نمایشها بیش از هشت
روز طول کشید و هم زمان نمایشگاههای کتاب هم
برگزار کردیم که مورد استقبال مردم قرار گرفت.
این پیشکســــوت تئاتر که در ســــال  56دانشجوی
دانشکده کشاورزی دانشــــگاه بوعلی سینا بوده با
تأکید بر اینکه روحیه جوانی سرشــــار از نشاط است،
اظهــــار کرد :دوســــتانی همچون شــــهید سـ ــماوات
و شــــهید توپچــــی در ایــــن نمایــــش مــــا را همراهی
میکردند.
وی با بیــــان اینکه بارهــــا در هنگام اجــــرای نمایش
از طــــرف رئیــــس دانشــــگاه بوعلی ســــینا تهدید به
تعطیلــــی برنامه شــــدیم ،افزود :حضور و اسـ ــتقبال
از نمایش به حــــدی بود که تانــــک نظامی در مقابل
دانشگاه قرار دادند تا نمایش متوقف شود.
وی ادامــــه داد :اجرای نمایش بســــیار با اسـ ــتقبال
مــــردم مواجه شــــد و از آنجا کــــه بنده نقــــش مأمور
ســــاواک را بازی میکردم مردم نــــگاه خوبی به نقش
ساواکی که من اجرا میکردم نداشتند.
بــــه نقل از مهر ،مســــاوات با بیــــان اینکه وضعیت
کنونی تئاتر با گذشــــته آن قابل مقایســــه نیست،
افــــزود :عرصه هنر زبانــــی گویا ،صریــــح و دارای بعد
مبارزاتی اســــت ،هنر تئاتر به دلیل ویژگیهای ذاتی
نظیــــر شــــفافیت ،صراحــــت و رو در رویی بـ ــا مردم
میتواند نقشــــی مهــــم در ارائــــه مفاهیــــم انقالبی
داشته باشد.

همدان میزبان دومین
جشنواره عکس و فیلم
محیط زیست

هگمتانــــه ،گــــروه خبر همــــدان :دومین جشـ ــنواره
عکس و فیلم محیط زیست اســــتان همدان ،ویژه
تاالبها و زیستگاههای آبی اســــتان در اسفند ماه
برگزار میشود.
به گزارش هگمتانه ،مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان همدان گفت :فراخوان این جشنواره در سه
بخش عکس و فیلم حرفه ای ،عکس و فیلم تلفن
همراه و عکس و فیلم محیط بانان استان همدان،
هم زمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی در استان
همدان منتشر میشود.
محسن جعفری نژاد ادامه داد :هدف از برگزاری این
جشــــنواره ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست ،به
تصویر کشــــیدن ظرفیتها و داشــــتههای طبیعی
اســــتان در حــــوزه تاالبهــــا و زیســــتگاههای آبـ ــی،
قدردانی از فعاالن و عالقه مندان به حوزه عکاسـ ــی
و تصویربــــرداری از حیات وحــــش و طبیعت و تهیه
آرشیوی از آخرین عکسهای حیات وحش و مناظر
طبیعی استان همدان است.
وی بیــــان کرد :رابطه انســــان و تاالب بــــا دو موضوع
تعاملهــــا و تعــــارض هــــا ،حیــــات وحش تـ ــاالب،
گردشــــگری تاالب ،جوامع محلی تاالب ،زیباییهای
تــــاالب و ســــایر موضوعــــات مرتبــــط بــــا تـ ــاالب از
موضوعات این جشنواره است.
جعفری نژاد خاطرنشان کرد :فراخوان این جشنواره
به زودی در سطح ملی منتشر میشود.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،ورز ش ــی صبح ا س ــتان همدان
دو ش ــنبه  20بهمن ماه 1399
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امام صادق علیه السالم:

بیست و دوی بهمـــــــن

وقتی برادر مسلمانی پیش انسان بیاید و نیاز
خود را مطرح کند ،اگر انسان به کمک او برخیزد
مثل کسی است که در راه خدا جهاد نماید.

روز شکست دشمـــــــن
کتــــــاب ما قــــــرآن است
مکتب ما اسالم اســـــت

مستدرک ،ج  ،2ص 407

عکس روز

مسیر
برگزاری کالس های خود امدادی و دگرامدادی در حلقههای صالحین پایگاه شهدا حوزه شهید مبارکی

مکتب سیاسی امام خمینی(ره)

جهانی یک مکتب
نگاه بینالمللی و
ِ
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :مکتب سیاسـ ــی
امام دارای شـ ــاخصهایی اسـ ــت{ ...شـ ــاخص
دیگر }از شـ ــاخصهای مکتب سیاسـ ــی امام،
جهانی این مکتب اسـ ــت.
نگاه بینالمللـ ــی و
ِ
مخاطب امام در سـ ــخن و ایدهی سیاسی خود،
بشریت اسـ ــت؛ نه فقط ملت ایران .ملت ایران
این پیام را به گوش جان شنید ،پایش ایستاد،
برایش مبارزه کرد و توانسـ ــت عزت و استقالل
خـ ــود را بهدسـ ــت آورد؛ اما مخاطب ایـ ــن پیام،
همهی بشریت است .مکتب سیاسی امام این
خیر و اسـ ــتقالل و عزت و ایمـ ــان را برای همهی
امت اسالمی و همهی بشریت میخواهد؛ این
رسالتی اسـ ــت بر دوش یک انسان مسلمان.
البتـ ــه تفـ ــاوت امام بـ ــا کسـ ــانی که بـ ــرای خود
رسـ ــالت جهانی قائلند ،این اسـ ــت که مکتب
سیاسی امام با توپ و تانک و اسلحه و شکنجه
نمیخواهد ملتی را به فکـ ــر و به راه خود معتقد
کند.
آمریکاییها هم میگویند ما رسـ ــالت داریم در
دنیا حقوق بشر و دموکراسی را توسعه دهیم.
راه گسـ ــترش دموکراسـ ــی ،کاربرد بمب اتم در

هیروشیماست؟! توپ و تانک و جنگافروزی
و کودتاگری در امریکای التین و آفریقاسـ ــت؟!
امروز هم در خاورمیانه ایـ ــن همه دغل بازی و
فریبگـ ــری و ظلم و جنایت به چشـ ــم میخورد.
بـ ــا ایـ ــن وسـ ــایل میخواهنـ ــد حقوق بشـ ــر و
رسالت جهانیشان را گسترش دهند! مکتب
سیاسی اسالم فکر درست و سخن نوی خود
را با تبیین در فضای ذهن بشریت رها میکند
و مثل نسـ ــیم بهـ ــاری و عطر گلهـ ــا در همهجا
میپیچد.
کسـ ــانی که شامهی درستی دا شـ ــته باشند،
آن را استشـ ــمام میکننـ ــد و از آن بهـ ــره
میبر نـ ــد؛ همچنا نکـ ــه ا مـ ــروز در بسـ ــیاری
از کشـ ــورهای دنیـ ــا بهـ ــر هی آن را برد ها نـ ــد.
فلسـ ــطینیها میگوینـ ــد مـ ــا حیـ ــات دوباره
و بیـ ــداری خـ ــود را از پیـ ــام ا مـ ــام گرفتهایم؛
لبنانیهـ ــا میگوینـ ــد مـ ــا پیـ ــروزی خـ ــود
بـ ــر ار تـ ــش رژیـ ــم صهیونیسـ ــتی و ا خـ ــراج
صهیونیس ـ ـتها را از مکتـ ــب ا مـ ــام درس
گرفتهایـ ــم؛ مسـ ــلمانها در هـ ــر نقط ـ ـهی
دنیـ ــا  -جوانهـ ــای مسـ ــلمان ،رو شـ ــنفکران

میداننـ ــد؛ تود ههـ ــای ا مـ ــت ا سـ ــامی با نام
ا سـ ــام احسـ ــاس عزت میکنند؛ این همان
نـ ــگاه بینالمللـ ـ ِـی مکتـ ــب امام به مسـ ــائل
بشـ ــر ا سـ ــت؛ مخصوص دنیای ا سـ ــام هم
نیسـ ــت؛ لذا امروز مسـ ــألهی فلسطین برای
ما یک مسـ ــألهی اصلی است؛ مصایب امت
اسالمی برای ما دردناک است.
آنچه در دنیای اسـ ــام اتفاق میافتد ،برای ملت
ایران و کسانی که به نام و یاد امام بزرگوار دلبسته
و دلخوش هسـ ــتند ،مسـ ــائل اساسـ ــی است؛
نمیتوانند نسـ ــبت بـ ــه این مسـ ــائل بیتفاوت
بگذرند .برای همین اسـ ــت که دنیای اسـ ــتکبار
میخواهد بزرگترین جنایتها را نسبت به ملتهای
مسـ ــلمان انجام دهد؛ در حالیکه دیگر ملتهای
مسـ ــلمان نبینند ،نفهمند و تصمیـ ــم نگیرند؛
ّ
حتی اعتـ ــراض هم نکنند .ملت ایـ ــران میبیند،

مسـ ــلمان ،نخبـ ــگان مسـ ــلمان  -فتوحات
فکـ ــری خـ ــود در میدا نهـ ــای سیا سـ ــی را
برخا سـ ــته و برآمد هی از مکتـ ــب فکری امام

میفهمد ،اعتـ ــراض میکنـ ــد ،موضـ ــع میگیرد
و نسـ ــبت به مسـ ــائل دنیای اسـ ــام بیتفاوت
نمیماند.
بیانات رهبر معظم انقالب در سالگرد ارتحال حضرت امام
خمینی(ره) 1383/03/14

رازونیاز

ایستگاه آسمان

وصیتنامه شهید سید اصغر حسینى

راه حق

من عاشق جد بزرگوارم امام حسین (ع) هستم
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کجای ایـ ــن خاک
بـ ــودی ،زیـ ــر کـ ــدام آسـ ــمان ،آن لحظه کـ ــه این
کلمـ ــات از قلب پرشـ ــورت جاری میشـ ــد؟ زیر
آتـ ــش کدام خمپـ ــاره وآمـ ــاج کدام گلولـ ــه برایم
نوشـ ــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی
با تمام وجودت جانت را گذاشـ ــته بودی البالی
واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از عبورت؟ مینوشتی
از افقهـ ــای گلگـ ــون ،از جوان ههـ ــای روییده در
خاکهای تفتیـ ــده .تو مینوشـ ــتی و امروز منم
که میخوانمش ،منم که صدای تو شـ ــده ام در
خوابهای سـ ــنگین دنیا .تو مینوشتی و امروز
مائیـ ــم که کلمات تـ ــو را فریادیم ،چشـ ــم هایت
را بیداریـ ــم و دسـ ــتانت را در اهتـ ــزاز ،ای جاودانه
تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بـ ــا سـ ــام و درود بر مهـ ــدى موعـ ــود و نایب بر
حقش امام امت و ملت شهیدپرور ایران.
الهم ارزقنا توفیق الشـ ــهادة فى سبیله...خدایا
شهادت در راهت را به من عطا فرما.
خداوند متعال را شکر میکنم که به من توفیق
داد تا در صف سـ ــربازان امام زمان قـ ــرار بگیرم،
خدایـ ــا مـ ــن گنهـ ــکارم و معصیتهاى بسـ ــیار
کردهام چگونه بر در خانه تو بیایم شـ ــرمندهام و
به جز تو کسى را ندارم .الهى و ربى من لى غیرک،
یارب از تو طلب مغفرت دارم.
امام عزیـ ــز تو مطمئن باش کـ ــه رزمندگان تو به
ندایت لبیک گفته و در جبهـ ــه تا آخرین نفس
مىجنگند و پوزه ابرقدرتها را به خاک خواهند
مالید.
اى ملت شـ ــهیدپرور و غیور از شـ ــما مىخواهم

امام را تنها نگذارید و به سخنانش گوش دهید
و تا نابودى صدام جنایتکار از پاى ننشینید.
مادر عزیزم تو براى من خیلى زحمت کشـ ــیدى،
بیخوابیها کشـ ــیدى تا مـ ــرا بزرگ کـ ــردى ،مرا
حالل کن که زحمتهاى تو جبرانناپذیر است
فقط از تو مىخواهم که مرا حالل کنى و ببخشى
و افتخار کن که یـ ــک رزمنده تربیت کردهاى تا با
کفر بجنگد و شهید شود.
اى پدر بزرگوار و مهربانم از تو نیز خواهشى دارم
که مرا حالل کنى چـ ــون زحمتهاى تو هم براى
من جبرانناپذیر است.
پدر و مادرم از شما خواهش و تمنا دارم که براى
من گریه و زارى نکنید بلکه خوشـ ــحال باشـ ــید
که فرزندانتان را در راه خدا و براى لبیک گویى به
نداى امام عزیز عطا کردهاید.

برادرانم از شهادت من ناراحت نباشید و هر دو
شـ ــما اول در سنگر مدرسـ ــه به نداى رهبر عزیز
لبیـ ــک بگوئید و بعـ ــد از من اسـ ــلحه مرا زمین
نگذاریـ ــد که به زمین بیفتد و سـ ــاح مرا بردارید
و با کفر و ظالمان جهـ ــان بجنگید و آنها را نابود
سازید.
من عاشق جد بزرگوارم حسین بن على هستم،
من عاشقم و مىخواهم به معشوق بپیوندم و
از خداى بزرگ مىخواهم بـ ــه من توفیق دهد تا
در گرماگرم جنگ همانند جد بزرگوارم حسـ ــین
لب تشنه جان دهم وبه دین خود ادا کنم.
خداوندادلمدادهبجاىبهیکمنزلنمىگیردقرار
برم جاى دگـ ــر منزل بگیرم که ایـ ــن منزل ندارد
اعتبار

«خیابان» فیلمی با سوژه زندگی یک شهید

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگـ ــی :تصویربرداری فیلم داسـ ــتانی
«خیابان» به نویسـ ــندگی و کارگردانی سیدحسن یوسفی
و تهیهکنندگـ ــی علی اصغر بهنیـ ــه در اوایل مهرماه 1399
در تهران آغاز و در آبان ماه در شهرسـ ــتان کاشان به پایان
رسید.
تصویربرداری فیلم داستانی «خیابان» در ژانر اجتماعی به
پایان رسیده است.
نویسـ ــندگی و کارگردانی این فیلم توسـ ــط سیدحسـ ــن
یوسـ ــفی انجام شده و تهیهکنندگی آن را علی اصغر بهنیه
بر عهده دارد.
در خالصه داسـ ــتان فیلم آمده اسـ ــت :مجید محتشمی

در قرآن کریم آمده اســــت :او کسی است که توبه را از بندگانش میپذیرد و
بدیها را میبخشد و آنچه را انجام میدهید میداند.
حضــــرت امام علــــی(ع) فرمودهاند:توبه دلهــــا را پاک میکنــــد و گناهان را
میزداید.
حکایت :کسی بود به نام عتبه که به مالک دینار مشهور و جنایتکار و اهل
گناه بود ،روزی در حال حرکت نگاهش به سر گوسفندی که با دندانهای
کج شده روی آتش قرار داده بودند افتاد با توجه به زمینههایی ذهنی که در
او وجود داشــــت به یاد دوزخیان افتاد که در جهنم چه حال و وضعی دارند
همین مشــــاهده او را متحول و به توبه جدی کشــــاند و بــــه تدریج در جرگه
خوبان روزگار درآورد.
بازآی هر آنچه هستی بازآی
گر کافر و گبر و بتپرستی بازآی
این درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی بازآی

فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای
برونسپاری حفاظت فیزیکی،اپراتوری  ،نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن و ایستگاه پمپاژ ،ایستگاه گندزدایی و
تصفیهخانه آب شهرستان همدان به شماره ج99/269 /

خدایاخدایا
تا انقالب مهدی
خمینی را نگهدار
شاید این شعر ،صدها بار مرا منقلب کرده است که هیچ
غزلی این تأثیر را در من نداشته است».
ارادت این شاعر خوش آوازه به حضرت امام جایی نمایان
م یشـ ــود کـ ــه وی در غزلـ ــی زیبا کـ ــه در اسـ ــتقبال از غزل
معروف حافظ سـ ــروده اسـ ــت امام خمینی(ره) را با الفاظ
و مضامینی بلند پایه «رهبر کبیر» و «خمینی بتش ـــکن»
مینامد.
«حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهـان میتـوان گرفت»
حافظ
آبی که خاک کشـور م ــا در میان گرفت
خاکش جواهری است که در پرنیان گرفت
بنشان غبــار فتنــه که این نوبهار عشــق
چون ابـر انقالب بـه ســر سایب ــان گرفت
جانبخش بــود بـاد بهارش به کوه و دشت
هر جا گذشت سبزه بجنبید و جـان گرفت
سیمرغ دین به کوری اسفندیار کفـ ــر
پــرورد رستمی که کمین و کمــان گرفت
خواهم شدن بنعره ،به خاک حکیم ط ــوس
کان ژندهپیل زنده شد و هفت خــوان گرفت
این «رهب ــر کبیر»« ،خمینی بتشکن»
خـط امان خــود از «ام ــام زمـ ــان» گرفت
سر پنجه «ولی» است کزین آستــان بـرون
بیخ گلوی فتنـه آخ ــر زمـ ــان گرفت...
وی در بیت پایانی این غزل زیبا میگوید:
طفالنـه رفت ب ــر در میخانــه «شهریار»
ّاما پیالــه از کف پیر مغ ــان گرفت

سی نما
که در اتوبوس و شهر در حال پرسـ ــه زدن است با روحیه
کنجکاو به اسـ ــامی خیابانها حساسـ ــیت ویژهای نشان
میدهد و به تابلوهای خیابانها نگاهی خاص میکند.
او هر روز بـ ــه دنبال یک نکته جدید اسـ ــت و با پیداکردن
هرنکت ـ ـهای به یـ ــاد گذشـ ــتههای حـ ــدود  40سـ ــال قبل
میافتد .مجید زمانـ ــی که به محله خود میرود و به تابلوی
کوچه خودشـ ــان نگاه میکند که روی آن نوشـ ــته شـ ــده
کوچه شهیدمجید محتشمی...
انتخـ ــاب نهایی لوکیش ـ ـنها از سیدحسـ ــن یوسـ ــفی و
انتخاب بازیگران این فیلم برعهده علی اصغر بهنیه بوده
است.

«برگرفته از صحیفه سجادیه»

مشاهده سر بریان گوسفند
عتبه را به توبه واداشت

نوبتاول(تاریخانتشار)1399/11/20:

ماجرای دلدادگی شهریار به انقالب اسالمی و امام خمینی(ره)
ماردوشـ ــان دی آسـ ــیمه سـ ــر و پا به فرار پرچم کاوه نوروز
پدیدار آمد
رفت ضحاک عداوت به کنار از سـ ــر کار تا فریدون عدالت
به سر کار آمد
دور خودخواهی و خونخواری اغیار گذشـ ــت نوبت یاری و
غمخواری احرار آمد
وی کـ ــه حقیقتـ ــا دلباختـ ــه مکتـ ــب بنیانگـ ــذار انقـ ــاب
اسالمی،امام خمینی(ره) بود در همان نخستین ساعات
ورود امام به خاک میهن در  12بهمن 1357در سـ ــرودهای
اینگونه از مقام امام راحل تجلیل کرد:
دلی دارم چـ ــو برگ گل کـ ــه از آهی به درد آیـ ــد ولیکن درد
عشقش هم همه با آه سرد آید
فضـ ــای آفرینش با تو دریایی اسـ ــت بی پایـ ــان تو دریادل
نهنگی باش گو دریانورد آید
چه نیکو سنتی تجلیل جمهوری اسـ ــامی که چون نوروز
هر سالش نوآیین سالگرد آید
خدا پس داده در روزی چنین با ما امام ما که شمع جمع ما
و رهبر هر فرد فرد آید
بهاری سبزداری چون جوانی قدر اگر دانی که پیری هست
و از در چون خزان زار و زرد آید
جهان از ناجوانمـ ــردان نگهدارد همه جانـ ــب کجا نامرد را
دیدی که جانبدار مرد آید
بیـ ــوک نیک اندیـ ــش مؤلف کتـ ــاب "در خلوت شـ ــهریار"
که روایتگر زوایای پنهان حیات شـ ــخصی و ادبی شـ ــهریار
است در این باره مینویسد:
روزی که انقالب پیروز شـ ــد اسـ ــتاد چنان به شور و شوق و
شـ ــعف درآمدند که اگـ ــر بگویم در همه مدت دوسـ ــتی ام،
ایشان را چنان خوشـ ــحال ندیده بودم خطا نرفته ام .زمانی
که جمهوری اسالمی پایه هایش را استوار کرد از طرف صدا
و سیما برای مصاحبه با شهریار آمدند .درست یادم هست
که اولین کالم ایشـ ــان این بود :زودتر از این میآمدید ،من
خیلی وقت است که انتظار شما را میکشم.
شـ ــهریار بعدها در مصاحبهای در پاسـ ــخ به این سوال که
زیباترین و تأثیرگذارترین شعر فارسی کدام است،گفت:
«حقیقت شـ ــعر ،حرفی اسـ ــت که از دل بـ ــر بیاید و در دل
بنشـ ــیند من در این دوره انقالب ،از این شعر ،شاهکارتر
ندیدم که این جمعیت یکدفعه فریاد میزنند:

خدایا هرکه را تو یاری دهی
خوار ساختن خوارکنندگان به او زیان نرساند
و هر که را تو عطا کنی امساک ّ
ممسکان از او نکاهد
و هر که را تو هدایت کنی گمراه ساختن گمراه کنندگان از راه نبرد
پس بر ّ
محمد و آلش رحمت فرست
ّ
و ما را به قوت خود از شر بندگانت بازدار
و به عطای خویش از غیر خود بینیاز فرمای
و در پرتو ارشاد خود به راه حق رهسپارساز
خدایا بر ّ
محمد و آلش رحمت فرست
و سالمت دلهای ما را در یادکردن عظمت خود
و آسایش بدنهامان را در شکر نعمت خود و چربزبانیمان را
در توصیف عطای خود قرار ده خدایا بر ّ
محمد و آلش رحمت فرست
و ما را از دعوت کنندگانت که به سوی تو داللت میکنند
و از ّ
خاصانت که نزد تو اختصاص یافتهاند قرار ده
ای مهربانترین مهربانان

وصیتنامه شهید سید اصغر حسینى

شاعرانه
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :شـ ــاعر غزل «عل ـ ـیای همای
رحمت» که اشـ ــعار وی شـ ــهرت جهانـ ــی دارد زبان گویای
مـ ــردم آذری زبان برای بیـ ــان محبت و دلبسـ ــتگی آنها به
ارزشهای انقالبی و ملی بود.
محمدحسـ ــین بهجت تبریزی(شـ ــهریار ) در کنار شعرای
بزرگی همچون نظامی گنجوی ،خاقانی شـ ــروانی ،مولوی،
صائب تبریزی و ...از ارکان شـ ــعر فارسی به حساب میآید.
تاجایی که صاحب نظران وی را مهمترین شاعر رمانتیک
معاصر میدانند.
وی که به سـ ــبب قلم لطیف و در عین حال استوارش در
میان دوسـ ــتداران شـ ــعر به "حافظ ثانی" معـ ــروف بوده و
تاکنون اشعارش به  90زبان زنده ی دنیا به ترجمه رسیده
اسـ ــت رابطه ی کم نظیری با انقالب اسالمی و رهبر معظم
انقالب دارد.
شـ ــهریار از همان آغارین روزهای پیروزی انقالب اسالمی
تا واپسـ ــین لحظات عمـ ــر خـ ــود در سـ ــال  ،1367بارها با
سرایش اشـ ــعاری نسبت به انقالب اسـ ــامی و ارزشهای
ملی و مذهبی ابراز محبت و تفقد داشـ ــته و همواره آیینه
تمام نمای عشـ ــق و والیتمداری مـ ــردم انقالبی آذربایجان
بوده است.
دلبسـ ــتگی شـ ــهریار به این ارزشها و سـ ــرایش اشـ ــعار
فـ ــراوان از طرف او درمورد موضوعاتـ ــی مثل دفاع مقدس
و مناسـ ــبتهای مذهبی و انقالبی ،هم در زمان حیاتش
و هم بعد از وفات او از سـ ــوی مخالفان قابل باور نبوده و
وی را هـ ــدف هجمههای گوناگون قـ ــرارداده به صورتی که
نامگذاری سالمرگ او در سال  1381به نام روز ملی شعر و
ادب ایران از سـ ــوی عدهای همیشه محل اخالف و بحث
بوده و هست.
ّ
به گفته طاهری خسروشاهی -سردبیر مجله سفینه تبریز
و پژوهشـ ــگر متون اسـ ــام و ایران و ادبیات آذربایجان-
شهریار در اولین قصیده اش برای انقالب چنین میگوید:
مژدهای دل که تو را یار خریدار آمد دل به دلخواه تو و بخت
تو را یار آمد
غرفه حسن چراغان کن و نازی بفروش کز تو هم مشتری
عشق به بازار آمد
کار گل ،زار نخواهد شدن از زاغ که دوش بلبل آهنگ غزل
کرد و به گلزار آمد

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

بازیگـ ــران ایـ ــن فیلم عبارت اسـ ــت از  :عرفـ ــان نمینی،
محسن تاج امینی ،سـ ــمیه نجفی و سعید پیامیپور .
همچنین این فیلم داسـ ــتانی با حمایت سـ ــازمان بسیج
هنرمندان تهران بزرگ و کانون بسـ ــیج هنرمندان کاشان
ساخته شـ ــده که قرار اسـ ــت پس از تدوین و اصالح رنگ
و صداگذاری به جشـ ــنوارهای معتبر بینالمللی راه یابد و
سپس به پخش از شبکه نمایش خانگی برسد...
فیلم داسـ ــتانی «پنهان پیـ ــدا» از سـ ــاختههای دیگر علی
اصغر بهنیه اسـ ــت که در ژانر علمی-اجتماعی و حماسی
اسـ ــت و به زودی فیلم داسـ ــتانی «وسـ ــنی» را در ژانر طنز
کلید خواهد زد.

شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامی خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار برونسپاری حفاظت فیزیکی ،اپراتوری ،نگهداری
و بهره برداری از چاهها و مخازن و ایستگاه پمپاژ ،ایستگاه گندزدایی و تصفیه خانه آب شهرستان همدان با برآورد  54.684.371.151ریال را به
مدت یکسال به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته آب (حداقل پایه  )5یا گواهینامه
صالحیت بهره برداری آب از وزارت نیرو و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود با ارائه درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500/000
ریال به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره  0101396197001بابت خرید اســناد مناقصه در ساعت اداری از تاریخ  99/11/20لغایت 99/11/28
به دفتر قراردادهای این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1.536.843.712ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین معتبر تسلیم
یا مبلغ مذکور را به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره  0101396197001واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات
قطعی تائید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و حســب مورد ضمانتنامه یارســید واریز وجه یا چک بانکی و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده
را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشــنهادهای فاقد ســپرده ،فاقد امضاء ،مشــروط و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شــود ،ســپردههای
ً
مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه است.
مهلــت عــودت اســناد تکمیــل شــده مناقصه تا پایــان وقــت اداری مــورخ  1399/12/09ومحل تحویــل دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب می
باشد .پاکات ساعت  9مورخ  1399/12/10در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
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