
یلدایی پر از امید روشنایی

هر سال شــــب چله که می شــــد، همه از دســــت تلفن های همراه شاکی 
بودند. خیلی ها ســــبدی درســــت کرده بودند و تلفن ها را جمع می کردند 
تا کسی وسط دورهمی یلدایی، گوشــــی اش را دستش نگیرد و دلش از 

جمع دور نشود. اما امسال داستان دیگری است.
 امســــال همین تلفن ها شــــده اند عامل نزدیکی و دورهم بودن. یلدای 
امســــال را کرونا شــــکل دیگری داده، و حاال همه در فضای مجازی سعی 
می کننــــد لحظاتی را کنار هم باشــــند و با دیدن تصویر و شــــنیدن صدای 
، دلشــــان را خوش کنند و یلدا را باهــــم بگذرانند. معنی یلدا هم  یکدیگر

همین اســــت، اینکه به بهانه اش 
به یــــاد هم باشــــیم، از هــــم یاد 

کنیــــم و دلهایمــــان کنار هم 
به  شــــاید  حاال  باشد. 

شرایط  این  خاطر 
نتوانیم  خــــاص 

به طــــور واقعی 
جمع  دورهــــم 

شویم،...
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: شـــهردار همدان در آیین رونمایی از تندیس پرستار

جانفشانی مدافعان سالمت
در نبرد با کرونا در تاریخ ماندگار شد
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ح کرد؛ مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان مطر

ظرفیت عظیم مردم نهاوند 
در حرکت های خودجوش 

فرهنگی و انقالبی
مدیرکل تبلیغات اســــامی استان همدان گفت: شهرستان 
نهاونــــد دارای یکــــی از عظیم تریــــن ظرفیت هــــای فرهنگی و 

انقابی در قبل و بعد از انقاب اسامی است.
گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام محمدهادی نظیری  به 
کرد:  اظهــــار  نهاوند  بــــه  خــــود  وزه  ر یک  ســــفر  حاشــــیه  در 
شهرســــتان نهاوند از نظر ظرفیت هــــای فرهنگی و انقابی 
از پیشــــتازان انقاب اســــامی اســــت و این موجب شده 
فرهنگی  فعالیت های  از  بســــیاری  در  خوبی  رشــــد  اســــت 

شود. مشاهده 
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بررسی مشکالت حمل و نقل 
عمومی کوی ارغوان

مشــــکات حمل و نقل عمومــــی کوی ارغوان و مســــیرهای 
خطوط اتوبوس در این منطقه بررسی شد.

به گــــزارش هگمتانه، در دومین روز هفتــــه ایمنی حمل و نقل 
عمومی بنا به درخواست اهالی کوی ارغوان واقع در کوی شهید 
بهشتی مبنی بر تأمین امکانات حمل و نقل و سایر مشکات 
این منطقه اکبر کاووسی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شــــورای اســــامی شــــهر همدان و رحیم الونــــدی مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و کارشناسان حمل 
و نقل و بار و مسافر با حضور تعدادی از اهالی منطقه از منطقه 
بازدید کردند و در این بازدید به بررســــی مشکات مسیر تردد 

ناوگان عمومی حمل و نقل پرداخته شد.
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ح کرد: دکتر فالحی نماینده مردم همدان مطر

مردم از ما حل مشکالت
را می خواهند و حوصله

دعوای سیاسی را ندارند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسامی  
گفت: مــــا در جابه جایی ها و عزل و نصــــب دخالت نداریم و 
البته تذکر می دهیم، در خصــــوص جابه جایی در فرمانداری 
همدان هم این ســــؤال را پرســــیدم که چرا فرمانداری که به 
عنــــوان فرمانــــدار نمونه و موفق معرفی شــــده اســــت باید 

جابه جا شود.
 به گزارش خبرنگار هگمتانه، حجت االســــام احمدحســــین 
فاحی ظهر شــــنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه مردم از 

عملکرد مجلس اطاع کافی ندارند...
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شهردار همدان تأکید کرد:

لزوم حفظ 
اسناد تاریخی شهر همدان

 شهردار همدان از امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری 
و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران غرب کشور در راستای 

ساماندهی اسناد قدیمی خبر داد.
ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری  گزارش مدیریت  به 
همــــدان؛ عباس صوفی بر لزوم حفظ اســــناد تاریخی شــــهر 
کیــــد کرد و گفــــت: تاریخ چند هزار ســــاله شــــهر  همــــدان تأ
همدان گویای فرهنگ و پیشــــینه درخشــــان مردمان این 
دیار اســــت که بایســــتی در تمامی ابعاد حفــــظ و نگهداری 
شــــود و در جهت معرفی بــــه آیندگان از تمامــــی ظرفیت ها 

برد. بهره  موجود 
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فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

دستگیری 
قاتل خانواده تویسرکانی

فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان از شناســــایی و دســــتگیری قاتل پنج 
عضو خانواده تویســــرکانی خبــــر داد و گفت: این فرد در یکی از اســــتان ها 

شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه، سردار سلمان امیری در جمع خبرنگاران از شناسایی 

و دســــتگیری قاتل خانــــواده تویســــرکانی خبر داد و 
اظهار کرد: روز چهارشــــنبه و به دنبال کشــــف 

( در  جســــد 2 عضو یک خانواده )پــــدر و دختر
شهرســــتان  در  واقع  گاوداری  یــــک  حوالی 
تویســــرکان و مفقــــود شــــدن ســــه عضــــو 

دیگــــر خانــــواده، تاش ها برای روشــــن 
کردن ابعــــاد حادثه و پیدا کردن 

با  که  شــــد  آغاز  مفقودین 
 ، دیگر جسد  سه  کشف 
از  شده  کشــــف  اجساد 
اعضای خانــــواده به پنج 

مورد رسید.

موتورسواران  درخشش 
همدانی در مســـابقات کشوری

و  تیــــم همــــدان در مســــابقات قهرمانــــی کشــــور موتــــور انــــدر
کرد. کسب  را  دوم  مقام  آزاد  دستجات 

مســــابقه انــــدرو قهرمانــــی کشــــور دســــتجات آزاد در روز جمعه 
بیســــت و هشــــتم آذرماه، با حضور مســــؤولین برگــــزاری کمیته 
اندرو فدراســــیون موتورســــواری و در پیســــت اندرو ورزشــــگاه 
تختی تهران و با حضور تیم هایی از اســــتا ن های قزوین، همدان، 
، نیکــــران موتــــور  ، گیــــان، و باشــــگاه های زانیــــار تهــــران، البــــرز
پاســــارگاد و کویر از اســــتان تهــــران، جمعا با 24 شــــرکت کننده 

اصلی از 44 نفر ثبت نام کننده ی این مســــابقه، برگزار شد.
وین"، تیــــم "باشــــگاه زانیار تهران"  در پایــــان تیم "اســــتان قز
و تیــــم "اســــتان همــــدان" به صــــورت مشــــترک و تیــــم توابع 
کسب  اســــتان تهران به ترتیب عناوین اول تا ســــوم تیمی را 

. ند د نمو
ن  ا نیکــــر ه  شــــگا با نــــی  با میز کــــه  بقه  مســــا یــــن  ا ن  یــــا پا ر  د
 ، شــــد ر  ا گز بر تختی  شــــی  ز ر و عــــه  مجمو ر  د د  گا ر ســــا پا ر  تــــو مو
ن  ســــیو ا ر فد و  ر ند ا و  ل  یا تر ر تو مو کمیتــــه  ی  ســــو ز  ا ی  یز ا جو
تــــر  بر ی  تیم هــــا و  ت  ا نفــــر بــــه  نــــی  ا مبیلر تو ا و  ی  ر ا ســــو ر تو مو

. فت گر تعلق 
الزم به ذکر اســــت در این مســــابقات امیــــد زهره وند در بخش 

انفرادی در جایگاه پنجم ایســــتاد.

پیروزی دلچسب
شهرداری همدان در بندر 

با طعم صدرنشینی
پسر سرمربی گل کاشت!

تیــــم شــــهرداری همــــدان در نخســــتین دیــــدار از فصــــل جدید 
لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور مقابل میزبان خود شــــهرداری 

بندرعباس به برتری رسید.
در حالی که طی ســــال های اخیر همواره شــــهرداری بندرعباس در 
خانه گریبان نمایندگان فوتبــــال همدان را می گرفت، این بار تیم 

تحت هدایت رضا طایی منش موفق به برتری شد.
تیم شهرداری همدان با گلزنی آرمین طایی منش توانست به یک 

پیروزی دلچسب دست یابد.
طایی منش در دقیقــــه 44 گل برتری شــــهرداری چی ها را به ثمر 
رســــاند تا نخســــتین گل فصل جدیــــد لیگ دســــته دوم فوتبال 

کشور را به ثمر برساند.
شــــهرداری بــــا این پیروزی و کســــب ســــه امتیــــاز شــــیرین موقتا 

صدرنشین گروه یک لیگ دسته دو فوتبال کشور شد.
شاگردان طایی منش در این مسابقه جانانه حاضر شدند و اجازه 

امتیاز گیری را از حریف سرسخت خود گرفتند.
شــــهرداری امســــال با حمایت همه جانبه عباس صوفی شــــهردار 
همدان تیمــــی بومی و یکدســــت را شــــکل داده و از همین هفته 

نخست خود را به عنوان یک مدعی معرفی کرده است.

امام جمعه همدان تأکید کرد:

پرهیز مسؤوالن استانی از اتخاذ تصمیم های 
حاشیه ساز در ماه های پایانی دولت

مسؤوالن برای خنثی سازی تحریم ها چه کرده اند
 امام جمعه همدان گفت: مسؤوالن اســــتانی باید در ماه های 
پایانی دولت از اتخاذ تصمیم هایی که باعث ایجاد حساســــیت 
و حاشیه می شود مراقبت کنند و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد 

باید توجیه داشته باشد.
بــــه گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در پیام جمعه 
این هفته همدان با اشاره به آیه 5 سوره ممتحنه، اظهار کرد: یکی 
از اسوه هایی که خداوند برای جامعه اسامی در این سوره معرفی 

می کند عملکرد حضرت ابراهیم)ع( و همراهان ایشان است.
وی افزود: یکی از دعاهای حضرت ابراهیم)ع( به عنوان کســــی 
که در میدان مبارزه با کفر و نفاق ورود پیدا کرده، این است که 

"پروردگارا ما را فتنه ای برای جامعه کفر قرار نده".
نماینده ولی فقیه در استان همدان، با اشاره به اینکه برای این 
آیه 2 تفســــیر بیان شده اســــت، مطرح کرد: مراد از فتنه، سبب 
امتحــــان و آزمایش اســــت و این بدان معنی اســــت که جامعه 
اسامی و کســــانی که تبعیت از حضرت ابراهیم)ع( دارند، باید 
مراقب باشــــند، عملی انجام ندهند که آن عمل باعث تقویت 
جامعه کفر شــــود و اینکه متولیان امر باید مراقب باشند حتی 

ندانســــته، زمینه ساز تقویت جامعه کفر و تبدیل به ابزاری برای 
دشمن نشوند. وی به تشریح یکی دیگر از تفسیرهای موجود 
در رابطه با این آیه پرداخت و گفت: جامعه اســــامی نباید دچار 
خطای محاســــباتی و گرفتار مسائلی شــــود که این احساس به 

وجود آید که جامعه کفر بر حق است.
، امروز باید به  امام جمعه همدان با تأکیــــد بر اینکه متولیان امر
این آیه بسیار توجه کنند، عنوان کرد: در شرایط فعلی که کشور 
با مشــــکات اقتصادی روبرو است، درست است که بخشی از 
آنها مربوط به تحریم اســــت اما بخش عظیمی از این مشکات 

به اذعان خود مسؤوالن مربوط به مدیریت های داخلی است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تحریم ها خارج از اختیار ما است، 
بیان کرد: آن قســــمتی از تحریم ها که مربوط به دشــــمنی است 
که اهل منطق و مذاکره نیست، در اختیار ما قرار ندارد و همان 
طور کــــه رهبر انقاب نیز فرمودند چهار ســــال اســــت به تأخیر 
افتاده، اما ســــؤال در این جا اســــت که مسؤوالن در بخشی که 
مربوط به مدیریت داخلی است، برای خنثی سازی تحریم ها چه 

اقدامات عملی انجام داده اند.
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ح کرد: دکتر فالحی نماینده مردم همدان مطر

مردم از ما حل مشکالت
می خواهند  را 

و حوصله دعوای سیاسی را ندارند
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم همدان 
و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــامی  گفــــت: مــــا در 
جابه جایی هــــا و عزل و نصب دخالــــت نداریم و البته تذکر 
می دهیم، در خصوص جابه جایــــی در فرمانداری همدان 
هم این ســــؤال را پرســــیدم که چرا فرمانداری که به عنوان 
فرماندار نمونه و موفق معرفی شــــده اســــت باید جابه جا 

شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حجت االسام احمدحسین 
فاحی ظهر شــــنبه در نشســــت خبری با اشــــاره به اینکه 
مــــردم از عملکرد مجلس اطاع کافی ندارند، اظهار کرد: در 
حوزه استان همدان نیز به همین شکل است و مسائل 
مختلفــــی وجود دارد که آن طــــور که باید و شــــاید اخبار به 

گوش رسانه ها نمی رسد.
وی در ادامــــه با اشــــاره بــــه اینکه مشــــکات اقتصادی ما 
راه حل بیرونی ندارد اضافه کرد: بیشــــتر مشــــکات مردم 
اکنــــون در خصوص مســــائل اقتصادی اســــت کــــه باید 
اذعان کــــرد تنها 16 درصد مشــــکات اقتصادی به تحریم 

برمی گردد و بقیه از سوء مدیریت داخلی است.
وی بــــه گرانی مرغ و تخم مرغ اشــــاره کرد و گفت: درســــت 
نیست که کشــــوری با این همه پیشرفت و ثروت با سوء 
مدیریت مردم را در خصوص چیزهای کوچکی چون مرغ و 
تخم مرغ گرفتار کند، به دلیل کم کاری مســــؤوالن 270 روز 
نهاده های دامی به دســــت مرغداران نرســــید و این دیگر 
به تحریم ربطی ندارد به ســــوء مدیریــــت داخلی ربط دارد و 
گاهی حتــــی تعهداتی نیز در این خصــــوص وجود دارد اما 
مستنداتی وجود دارد که سوء مدیریت را نشان می دهد.

نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــامی تصریح کــــرد: البته ســــخنان ما نباید به ســــمت 
سیاه نمایی برود و در کنار مشکات اقتصادی بسیاری از 
پروژه ها پیش رفته است اما آنچه که در شأن مردم است 

اتفاق نیفتاده است.
حجت االســــام فاحی به فرمایشــــات رهبر انقاب اشاره 
کرد و گفت: مشــــکل اقتصادی مــــا راه حل بیرونی ندارد و 

باید از درون حل شود.
وی در ادامه ســــخنانش در خصوص جابه جایی ها و عزل 
و نصب مدیران اســــتان اظهار کرد: مــــا در جابه جایی ها و 
عــــزل و نصب دخالت نداریــــم و البته تذکــــر می دهیم، در 

خصوص جابه جایی در فرمانداری همدان هم این سؤال 
را پرسیدم که چرا فرمانداری که به عنوان فرماندار نمونه و 
موفق معرفی شده است باید جابه جا شود که البته تلفن 
ما را پاســــخ ندادند و یک پیامک دادند که این جابه جایی 

در حوزه اجرایی است.
مردم از ما حل مشــــکالت را می خواهند و حوصله  �

دعوای سیاسی را ندارند
این مســــؤول تأکید کرد: سخن من این است که مدیری 
که به مــــردم خدمت می کند بگذارید در ســــمتش بماند، 
اما متأســــفانه آنچه که بــــه مردم لطمــــه می زند بحث های 
سیاسی اســــت، مردم از ما حل مشــــکات را می خواهند 
و حوصلــــه دعوای سیاســــی را ندارنــــد، مردم ثبــــات بازار را 

می خواهند.
پیگیر آالیندگی در بهار و کبودراهنگ هستیم �

حجت االســــام فاحی در پاسخ به سؤالی در مورد آلودگی 
هوای شهرســــتان بهار گفــــت: فامنیــــن و کبودراهنگ و 
بخشــــی از بهار که در حــــوزه بنده قرار دارد بــــه دلیلی دچار 
آلودگی هواست که در کبودراهنگ آلودگی بر اثر نیروگاه 
ایجاد شــــده که طی این ســــال ها از نیروگاه حق آالیندگی 
گرفته شــــده اســــت اما اینکه این حق آالیندگی کجا رفته 
و کجا هزینه شــــده اســــت، موضوعی اســــت که پیگیری 
می کنیم اما تاکنون هیچ نهادی به ما پاســــخ نداده است 
و در خصوص آالیندگی شــــهرک صنعتی بهــــار نیز پیگیر 

مسأله هستیم.
وی در قسمت دیگر ســــخنانش در مورد دانش آموزانی 
کــــه مشــــکل تهیــــه گوشــــی همــــراه و... را دارنــــد، گفت: 
آمــــوزش و پرورش 3 ماه تابســــتان را فرصت داشــــت تا 
آموزش مجازی دانش آموزان  زیرساخت های الزم را برای 
فراهــــم کند که برنامه شــــاد طراحی شــــد اما ایــــن برنامه 
مشــــکاتی داشــــت با این وجود شــــروع بــــه کار کرد اما 
مسأله این است که برنامه شاد از 12 میلیون دانش آموز 
در کشور تنها ظرفیت پوشــــش 9 میلیون دانش آموز را 
دارد که این موضــــوع را بارها به وزارتخانــــه تذکر داده ایم 
آموزش به ســــه روش مجــــازی، درس نامه و  و قرار شــــد 

حضوری انجام شود.
نماینده مردم همدان در خانه ملت اظهار کرد: اما مشکل 
اینجاســــت که حتی زیرســــاخت های اینترنتــــی نیز پایین 

اســــت و پهنای باند در برخی نقاط کم اســــت و بر اساس 
، 22 هزار دانش آموز در همدان مشکل تأمین گوشی  آمار
هوشمند دارند که باید به کمک نهادها این موضوع حل 
شــــود و در برخی نقاط هم گفته می شــــود که برای آموزش 

درس نامه ای هم امکانات الزم را ندارند.
فاحی در پاسخ به سؤالی در مورد تعیین تکلیف نیروهای 
نهضت سوادآموزی نیز ابراز کرد: تعیین تکلیف نیروهای 
نهضت قبل از سال 91 به شورای انقاب فرهنگی سپرده 
شــــده و از حیطه مجلس خارج است و بعد از آن هم یعنی 
از سال 91 تا 99 کمیته ای برای تعیین تکلیف این موضوع 

تشکیل شده است.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اسامی در پاسخ به سؤال خبرنگار هگمتانه در خصوص 
مشــــکل مســــکن و طرح مالیات بــــر خانه هــــای خالی در 
همــــدان اظهار کرد: یک میلیون و 700 هــــزار خانه خالی در 
آنها جریمه گذاشته  کشور شناسایی شده است که برای 
شــــده که بی شــــک اثرات محسوســــی در کاهش قیمت 

اجاره بها خواهد داشت.
حجت االســــام فاحی در ادامه افزود: مجلــــس عاوه بر 
ایــــن طرح، طــــرح دیگری برای تأمین مســــکن و ســــاخت 
مسکن ارائه داده اســــت که این طرح 18 وزارتخانه را درگیر 
می کند که این طرح در ادامه طرح مسکن مهر است اما از 

آن کامل تر است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه طرح اقــــدام ملی مســــکن تاکنون 
خروجی نداشــــته اســــت، تصریح کرد: طــــرح دیگر کاهش 
50 درصــــدی تعرفه بنگاه داران اســــت که قرار اســــت این 

کاهش بیشتر شود.

فاحــــی عنــــوان کــــرد: در همــــدان نیز افزایــــش قیمت 
مســــکن ناشــــی از عدم نظارت کافی اســــت و قیمت ها 
در همدان کارشناســــی نیســــت و هرکســــی هر قیمتی 
می خواهــــد می دهــــد این در حالی اســــت کــــه در برخی 
کنترل شده اســــت اما در همدان  اســــتان ها قیمت ها 

ندارد. وجود  نظارت 
پروژه اسکای مال توجیه کارشناسی ندارند �

فاحــــی در قســــمت دیگر ســــخنان خــــود بیان کــــرد: در 
خصوص پروژه اسکای مال طرح توجیه کارشناسی ندارند 
و در فضایی قرار گرفته که اطراف آن نهاد امنیتی، قضایی 
و بیمارســــتانی قــــرار دارد و این طرح توجیه نــــدارد و باعث 
ایجاد مشــــکات ترافیکی می شــــود و اینکه آیا برای خاک 
برداری مجوز داشته است یا نه باید از شهرداری پرس وجو 

شود.
وی در بخش های دیگری از ســــخنانش بــــه عملکرد این 
دوره از مجلس شورای اسامی اشاره و بیان کرد: مجلس 
10 ماه اســــت که کار خود را شروع کرده و بنده نمی توانم به 
خــــودم یا مجلس نمــــره بدهم، اما ایــــن دوره از مجلس با 
تمام حواشــــی و بیماری کرونا کار خود را شروع کرد و تعداد 
روزهای تشــــکیل کمیســــیون ها را افزایش داد طرح های 
کاربردی و نوین ارائه شد و پیگیر مسائل معیشتی مردم 

بود.
آمار اشــــتغال اســــتان با آنچه در تأمین اجتماعی  �

است متفاوت است
این مســــؤول در خصوص ساخت و سازها در کوهستان 
الونــــد و گنجنامه نیز بــــا بیان اینکه ایــــن موضوع در حال 
پیگیری است و کمیته صیانت از کوهستان الوند اراضی 

گرفته شــــده را بررســــی می کند، گفت: آمار اشتغالی که در 
اســــتان اعام می شــــود با آنچه در تأمین اجتماعی است 
متفاوت است و از دیوان محاسبات درخواست کرده ایم 

که آمار اشتغال و آمار تسهیات را دربیاورد.
فاحی با اشــــاره به اینکه در ســــفر نوبخت، معاون رئیس 
جمهور به همــــدان 600 میلیارد تومان بودجه به اســــتان 
اختصاص یافت، گفت: از این مقــــدار 230 میلیارد تومان 

به استان آمده که باقی آن هنوز جذب نشده است.
داروی کرونــــای محقق همدانی در مرحله تســــت  �

بالینی
وی در خصــــوص داروی کرونای تولید شــــده توســــط یک 
محقق همدانی به نــــام قادری نیز اظهار کــــرد: این دارو به 
دانشــــگاه بقیه ا... برده شــــد کــــه کد اخاق هــــم گرفت و 
تســــت بالینی آن انجام شــــد ولی مجوز آن صادر نشد اما 
با این وجود بســــیاری از آن اســــتفاده کردند و بهبود هم 

یافتند.
فاحی گفت: در نهایت با جلســــه ای که بــــا معاون غذا و 
دارو داشــــتیم دستور ســــریع برای مجوز موقت دارو داده 
شــــده و موضوع در حال پیگیری اســــت و این دارو با نام 
میرتوس و به اسم محقق در حال انجام تست های بالینی 

است.
وی در مــــورد واردات واکســــن خارجــــی کرونا هــــم افزود: 
بســــیاری از پزشــــکان عضو در کمیســــیون بهداشــــت و 

کمیته امنیتی موافق وارد کردن واکسن خارجی نیستند.
وی در نهایــــت بار دیگر در خصوص جابه جایی مدیران در 
همدان گفت: دســــتور دولت بر این است که هیچ مدیر 

کارآمدی قبل از انتخابات نباید جابه جا شود.

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری 
شورای شهر همدان:

اهمیت محالت در اداره شهر
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون نظارت بازرســــی و امور 

اداری شورای شهر همدان بر اهمیت محات در اداره شهر تأکید کرد.
گــــزارش هگمتانــــه، علــــی فتحــــی در ویــــژه برنامــــه جشــــنواره  بــــه 

پخش  همــــدان  مرکز  ســــیمای  و  صدا  از  کــــه  یده  برگز وندان  شــــهر
از مدتی وقفه به  پــــس  اینکه برگزاری این جشــــنواره  با بیان  شــــد، 
گفت:  شد  گرفته  ســــر  از  همدان  شهرداری  و  پنجم  شــــورای  همت 
در حــــال حاضــــر مراحل ثبت نام داوطلبان برای جشــــنواره ســــوم 

می شود. طی 
فتحی با تأکید بر اهمیت محات در اداره شهر و اثربخشی آن بر عملکرد 
مثبت مدیریت شهری عنوان کرد: اگر سرآغاز اقدامات مدیریت شهری 

از محات باشد اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.
فتحی افزود: در شــــورای پنجم ســــعی بر آن بود تا به نظرات شــــهروندان 
اهمیت بیشــــتری داده شــــود و نتیجه آن رســــیدگی بیشــــتر به مناطق 
حاشیه و توانمندسازی آنها بود که مردم خود شاهد این اتفاقات مثبت 

در این مناطق بودند.
وی تأکید کرد: در دوره های بعدی شوراها نیز مدیریت محله محوری باید 

در همدان ادامه داشته باشد تا دیگر محله محرومی در همدان نباشد.

عضو شورای اسامی شــــهر همدان با بیان این که به همت شهردار 
همــــدان و همــــکاری شــــورا در ایــــن دوره اتفاقــــات خوبی در شــــهر 
همدان رقم خورده اســــت تصریح کرد: در شــــهرداری همدان سابقه 
نداشــــته اســــت که در یک سال 170 هزار تن آســــفالت ریزی در شهر 

شود. انجام 
فتحــــی تأکیــــد کــــرد: محله محــــوری در مباحــــث عمرانــــی رضایتمنــــدی 

شهروندان را در پی خواهد داشت.

تربیت، دقیقه 90 را برنمی تابد
حسین صادقیان  �

مهمتریــــن مقوله ای که تا پایان عمــــر دنیوی همراه 
انســــان بوده و از ابتدای حیات تا جاودانگی پرونده 
هــــر کســــی را بگونــــه ای ویژه خــــودش رقــــم می زند 
مســــئله بنیادی تربیت است عامل بی بدیلی که در 
اکثر موارد آن هم بهنگام مــــورد غفلت قرار گرفته و 
عده زیادی از اولیا، مســــؤولین اجتماعــــی و به ویژه 

خود نوجوانان و جوانان را گرفتار می کند.
از طرفــــی یکی از عــــادات معمــــوال اشــــتباهی که در 
میان عده زیادی بخصوص در بین مردم وجود دارد 
رسیدگی و توجه به مســــائل و ضرورت  ها در دقیقه 
نود است و کمتر دیده شــــده که اولویت ها مد نظر 
خــــاص قرار گیــــرد. مســــئله تربیت هم مســــتثنی از 
این عادت نیســــت غافل از اینکه این مهم اساسا 
دقیقه نود را بر نمی تابد درست شبیه گچی که برای 
اســــتفاده با آب مخلوط شده و اگر در زمان مناسب 
برای جا و شــــکلی کــــه می خواهیم بــــه کار نگیریم به 
ســــرعت شــــکل گرفته و به اصطاح می میرد و دیگر 

به کاری که پاسخ گوی خواست ماست نمی آید.
برخی از مــــادران و پدران هم این مهــــم را در صورت 
یادآوری به دالئلی به تأخیر می اندازند و بعضا مرسوم 
است که می گویند حاال زود است یا بگذارید بچگی 
اش را بکند در حالی که تربیت بهنگام هیچ تعارضی 
با فعالیت هــــای بهجت زای کودکــــی و نوجوانی که 
بهترین دوران تربیت است نداشته بلکه می توان با 
برخی فعالیت ها و بازی های شادی آفرین تربیت به 

معنای درستش را هم محقق کرد.
تربیت بهنگام در قالب های مختلف که هنری خاص 
را طلب می کند از لوازمی اســــت که دختران و پسران 
مجرد باید قبل از ازدواج در دستور کارشان قرار گیرد. 
جای تاسف است که بگوئیم تعداد زیادی از جوانان 
در آســــتانه ازدواج بیشــــتر به اموری می پردازند که اگر 
مضر نباشد هیچگونه اولویتی برای زندگی اجتماعی 
بنیادی ترین  بعنــــوان  خانواده  تشــــکیل  بخصوص 
نهاد اجتماعی ندارد. همین می شود که یا ازدواج را به 
تاخیر می اندازد و یا اگر تشــــکیل خانواده داد براحتی 
یا بطور طبیعی حاضر به فرزند داشتن و یا فرزند آوری 
نمی شود. حاصلش می شود آنچه شاهدیم که یا آمار 
ازدواج کم اســــت، یا حاضر به بچه داری نمی شوند و یا 
تک فرزنــــدی اختیار می کنند که این هم در جای خود 
معضلی شــــده اســــت در نتیجه افــــراد، خانواده ها و 
جامعه گرفتار چالشــــی می شود که جبران و ترمیم آن 

صعب و دشوار می شود.
تربیــــت فرزنــــدان، مهارت آمــــوزی حتی اگــــر مهارت 
آموزی برای شــــغل هم باشــــد زمان و سن خودش را 
طلب می کند بررســــی کنید برخی از افراد که در اوائل 
جوانی برای شغل در رشته ای مهارت آموزی کرده اند 
گذشته از درس خواندن، توانسته اند عاوه بر تولید، 
درآمدزائی کرده و هم در درس و ادامه تحصیل موفق 
باشــــند هم در تشــــکیل خانواده که بنوعی می توان 

آنان را افرادی جهشی به حساب آورد.
با این حســــاب الزم اســــت بطور چرخشی همه اولیا 
تربیتی اعم از پدران، مادران، معلمین و مســــؤولین 
اجتماعی به هم یادآور شــــویم که تا دیر نشــــده برای 
تربیت ســــازنده اقــــدام کنیــــم و این کار بــــه معنای 
اعمال فشــــار منفی نیســــت و فکر نکنیم با ساده 
انگاری به مســــئله تربیت می توانیم جوانانی تحویل 
جامعــــه بدهیم که موجــــب تحول شــــوند و این در 
حالی اســــت که کشــــور مــــا نیازمند افراد پــــر توان و 
فعال بیشتری اســــت. اگر دقت کرده باشید امروزه 
که تحــــوالت متعــــددی را در عرصه هــــای علم و فن 
آوری شــــاهد هســــتیم عمدتا حاصل تاش عده ای 
جوان و میانسال است که میانگین سنی حدود 27 
ســــال دارند و این ها غالبا همان افرادی هستند که 
تربیتشــــان دقیقه نودی نبوده چون تحقیقا دقیقه 

90 تربیت را بر نمی تابد.

یادداشت

شرکت های دانش  بنیان 
تسهیالت 10 میلیارد تومانی 

می گیرند
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســــتاندار همدان از اختصــــاص 10 میلیارد 
تومــــان تســــهیات بــــرای پرداخت به شــــرکت های 

دانش بنیان و فناور حوزه آی تی این استان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ظاهــــر پورمجاهــــد روز جمعه 
اظهار کــــرد: ایــــن تســــهیات یارانه دار اســــت که از 
ســــوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به استان 

همدان اختصاص یافته است.
وی اضافــــه کــــرد: متقاضیــــان بــــرای دریافــــت این 
تســــهیات بایــــد بــــه اداره کل ارتباطــــات و فناوری 
اطاعات استان همدان مراجعه کرده و با راهنمایی 
و مشــــاوره کارشناســــان برای معرفی بــــه بانک های 
عامل در ســــامانه ای که پیش بینی شــــده ثبت نام 

کنند.
همدان  اســــتادار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: ارائــــه این تســــهیات فرصت خوبی اســــت 
تــــا طرح های مرتبط با حــــوزه آی تی فعال شــــده و به 

کسب و کار خود رونق بدهند.
به نقل از ایرنا، وی بیان کرد: چنانچه در پرداخت این 
تسهیات عملکرد خوبی داشته باشیم، می توانیم 
مبالغ بیشــــتری برای تقویت و توسعه شرکت های 

دانش بنیان و فناور جذب کنیم.

خبــر

پیام تبریک حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس به مناسبت روز پرستار

مطالبات پرستاران در دستور کار مجلس
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: حمیدرضا حاجی بابایی 
نماینده مردم همدان در مجلس در پیامی روز پرستار 

را تبریک گفت.
به گزارش هگمتانه، در بخشی از این پیام آمده است:
باتبریک والدت سراسر سعادت پرستار دشت کربا، 
حضرت زینب کبری)ســــام اهلل علیها( و روز پرســــتار 
به منادیان ســــامت و انســــانیت و عشق و ایمان که 
در طول قریب به یک ســــال گذشــــته، بــــا همه گیری 
بیمــــاری کرونــــا، درجبهه جهــــاد ســــامت، نگهبانان 
صدیق وجود ارزشــــمند ملت بزرگ ایران شــــدند و با 
مجاهدت نقــــش آفرینی کردند و شــــهدای گرانقدری 
ِهم  در این عرصه جاودانه شــــدند و به کاروان " ِعنَد َرّبِ

ُیرَزقوَن" پیوستند.
مطالعات و بررســــی ها نشــــان می دهد اجرای صحیح 
و کامــــل قانون ارتقا بهره وری و بهره مندی پرســــتاران 
، اجــــرای قانون  از مزایای مشــــاغل ســــخت و زیان آور
تعرفه گذاری خدمات پرســــتاری، حذف شــــرکت ها از 
قرارداد پرســــتاران و عقــــد قرارداد مســــتقیم با وزارت 
بهداشــــت تا طــــی مراحــــل اداری اســــتخدام و رعایت 

کامل شــــرح وظایف آنهــــا در مراکزی که مشــــغول به 
فعالیت هســــتند از مهم ترین مطالبات پرســــتاران از 
دولت و مجلس اســــت، با تقدیر و تشــــکر از زحمات 
صادقانــــه، صبــــر و شــــکیبایی کادر ســــامت به ویژه 
پرســــتاران خــــدوم، با اســــتعانت از خداوند ســــبحان 
تاش می کنیــــم، مطالبات بحق این قشــــر تاشــــگر 
را در دســــتور کار مجلس قــــرارداده واز دولت محترم 
نیــــز درخواســــت می کنیم، رفــــع دغدغه پرســــتاران را 
در اولویــــت برنامه هــــای هیأت دولــــت قراردهند، بی 
شــــک مردم عزیز ایران نیز با رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی نهایت همــــکاری را با کادر ســــامت برای 
کاهش ابتای هموطنــــان به بیمــــاری کرونا خواهند 
بــــا الطاف  داشــــت، امید اســــت درآینــــده ای نزدیک 
الهی و رهنمودهای مقام معظــــم رهبری)حفظه اهلل(، 
مجاهدت هــــای علمی متخصصین و کارشناســــان و 
همگرایی و هــــم افزایی ملت بزرگ ایران شــــاهد رفع 
بیمــــاری کرونــــا و پیشــــرفت و اعتای نظــــام مقدس 
جمهوری اسامی ایران در عرصه های علمی، سامت، 

دانش وفناوری واقتصادی باشیم.

پیام شورای شهر به مناسبت روز پرستار
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای شــــهر 
همدان طی ارســــال پیامی ضمن گرامیداشــــت میاد 
حضرت زینب)س(، اسوه ایثارگری و روشنگری دشت 
، از تاش ها و زحمــــات کادر درمان  کربــــا و روز پرســــتار

استان به ویژه پرستاران و بهیاران قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان، 

در پیام سید مسعود عسگریان آمده است:
مقــــام معظم رهبــــری در یکــــی از سخنرانی هایشــــان، 
زمینــــه  در  پرســــتاران  و  پزشــــکان  کار  و  فعالیــــت 
خدمت رســــانی به بیماران مبتا به کرونــــا را جهاد فی 

سبیل ا... دانستند.
بی شــــک بخش عظیمی از آرامش و سامت بیماران 
مرهون تاش و زحمات قشــــر پرســــتاران اســــت که 
بی وقفــــه و خاضعانه از ســــر اخــــاص با برخــــورداری 
، بــــه مراقبــــت و بهبود بیمــــاران کمک  از دانــــش روز

می کنند.
نام گــــذاری روز والدت یگانــــه پرســــتار کربــــا حضرت 
، مدال افتخــــار زرینی بر  زینب)س( به نام روز پرســــتار
عظمت و قداســــت حرفه پرستاری اســــت که نجات 
جان هم نوعان خود را در تمام ســــاعات شــــبانه روز بر 

عهده دارند.
، روز جلوه فداکاری عزیزانی است که زندگی  روز پرســــتار
و سرمایه عمرشان را به کار می گیرند تا بتوانند سامت 
جامعه را به ارمغان آورند؛ بزرگوارانی که آسایش را از خود 

دریغ می کنند تا آرامش را به دیگران ببخشند.

همراهی و ایثار گروه پرستاری در نظام سامت کشور 
و به ویژه روزهای بحرانی بیماری کرونا، شاهدی محکم 
از هدفمندی و تعهد این مجموعه دلسوز و فرهیخته 

است.
با توجه به جانفشــــانی پرســــتاران فداکاری کــــه در راه 
خدمــــت به مــــردم شــــریف اســــتان و در خــــط مقدم 
مبــــارزه بــــا بیماری کرونــــا قــــرار دارند، از مردم شــــریف 
همدان عاجزانه درخواســــت داریم که شیوه نامه های 
بهداشــــتی را رعایت کننــــد و ضمن توجه بــــه رعایت 
فاصله اجتماعــــی، بدون ماســــک در محافل عمومی 
حضور پیــــدا نکنند؛ زیــــرا تاوان ایــــن بی احتیاطی ها را 
می بایست کادر درمان، همشهریان و در نهایت تک 

تک هم میهنان سرزمین عزیزمان بدهند.
امیدواریم که با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از 
سوی مردم و جدی گرفتن بحران کرونا، دیگر شاهد از 
دست دادن هیچ عزیزی به ویژه نیروهای خدوم حوزه 

سامت استان نباشیم.
اینجانب به نمایندگی از اعضای شــــورای شهر و مردم 
قدرشــــناس همدان ضمــــن تبریک ســــالروز والدت 
حضــــرت زینــــب)س( و روز پرســــتار بــــه فرشــــتگان 
سپیدپوش سامت و حافظان عرصه ایثار و خدمت 
کشور به ویژه کادر پرستاری و بهیاری استان همدان، 
از تاش هــــای ارزنــــده و عملکــــرد مؤثــــر ایــــن عزیزان 
قدردانــــی می کنیــــم و امیدواریم همچنان ســــربلند و 

سرافراز باشند.

استاندار همدان در آیین تجلیل از پرستاران استان:

پیگیری مطالبات پرستاران
هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان با قدردانی 
از خدمات شبانه روزی و ارزشمند کادر درمانی برای مقابله 
با ویروس کرونا، گفت: مطالبات و درخواست های جامعه 
پرســــتاری این اســــتان به ویــــژه در حوزه تأمین مســــکن 

پیگیری می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، آیین تجلیــــل از جامعه پرســــتاری 
استان همدان روز شــــنبه و در آستانه ســــالروز والدت با 
ســــعادت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار با تقدیر 
نمادیــــن از 11 پرســــتار شــــاغل در مرکز اســــتان بــــا حضور 

استاندار و جمعی از مسؤوالن محلی برگزار شد.
ســــید ســــعید شــــاهرخی روز شــــنبه در آییــــن تجلیــــل از 
پرســــتاران اســــتان همدان که هم زمان با سالروز والدت 
با ســــعادت حضرت زینب کبری)س( و روز پرســــتار برگزار 
شــــد، اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی جامعه پرســــتاری 
داشتن مسکن اســــت که در این راستا زمینه نام نویسی 

آنها در طرح اقدام ملی مسکن فراهم می شود.
وی اضافه کرد: مســــؤوالن حوزه پرســــتاری باید فهرست 
افراد واجد شرایط را در اختیار متولیان این حوزه قرار دهند 
تا چنانچــــه محدودیت و موانعی برای نام نویســــی در این 

طرح ملی وجود داشت در مکاتبه ای با تهران رفع شود.
اســــتاندار همدان با تبریک میاد حضــــرت زینب )س( و 
 ، روز پرســــتار بیان کرد: حضرت زینب)س( نماد زن فداکار
شجاع و ارزشمند تاریخ اسام و بشریت است و ایشان به 
خاطر پرستاری و هدایت بازماندگان وقایع کربا به عنوان 

بزرگ پرستار تاریخ، نام گرفت.
شاهرخی افزود: جامعه پرستاری استان همدان در جریان 
شیوع ویروس کرونا در مقابله با ویروس و درمان بیماری 
کارهای بزرگی انجام دادند و در این مســــیر حدود یک هزار 

نفر از آنها نیز به این بیماری مبتا شدند.
وی ادامه داد: نقش نظام پرســــتاری در فرایند بهداشت و 
درمان بســــیار اثرگذار و مهم اســــت و آنها نه تنها در زمان 
شــــیوع کرونا در جهان و ایران بلکه در طول دوره خدمت، 

نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کنند.
اســــتاندار همدان اضافه کرد: نقش پرستاران در مقابله و 
درمان کرونا بســــیار پر رنگ تر از دیگر کادر پزشکی است 
اما این موضــــوع به معنای انکار خدمات ســــایر بخش ها 
نیست بلکه کار مراقبت بعد از درمان بر دوش پرستاران 

بوده که این کار بسیار پر مشقت و طاقت فرسا است.
شــــاهرخی گفت: اگر زحمات دقیق و طاقت فرســــای کادر 
پرســــتاری نبود فرآیند درمان به خوبی به نتیجه نمی رسید 
بنابراین نقش پرســــتاران در مقابله با این ویروس بسیار 

برجسته و شایسته قدردانی است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مردم قــــدردان تــــاش تمامــــی کادر 
بهداشت و درمان هســــتند افزود: در 10 ماه گذشته که با 
ویروس مرگبار کرونا روبرو بودیم رابطه جامعه پرســــتاری 
با بیماران بســــیار مطلــــوب بوده و رســــانه ها و دوربین ها 
تنهــــا درصد کوچکی از ایــــن ایثار و فــــداکاری را به نمایش 

گذاشتند.

اســــتاندار همدان اظهار کــــرد: این همه رشــــادت، ایثار و 
جانفشــــانی در راه خــــدا را نمی تــــوان با هیچ معیــــار مادی 
جبران کرد چراکه پرســــتاران جان خود را به خطر انداختند 
حتی با توجه بــــه انتقــــال آلودگی به درون خانــــه، اعضای 

خانواده آنها نیز از بیماری مصون نبودند.
شــــاهرخی یادآوری کــــرد: همانگونــــه کــــه در دوران دفاع 
مقدس شــــاهد اوج ایثار و فداکاری رزمنــــدگان بودیم در 
جریان شــــیوع کرونا نیز کادر بهداشــــت و درمــــان به ویژه 
گاهانه جان خود را فدا می کنند و به  پرستاران فداکارانه و آ

بیمار امید و سامتی می بخشند.
وی اضافــــه کرد: طبــــق آخرین یافته هــــا و آمارهای موجود 
 ، رونــــد بیماری کرونا بــــا ایجاد محدودیت هــــا از ابتدای آذر
همــــکاری مردم و جدیــــت و پیگیری مجموعه دانشــــگاه 
علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان کاهشی و امیدوار 

کننده بوده است.
همچنــــان  خواســــت  مــــردم  از  همــــدان  اســــتاندار 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت کنند و گفت: اعام 
روند کاهش کرونا به معنای کوتاه آمدن ویروس نیست 
بلکه برای اســــتمرار کاهش آمار بســــتری، فوتی و ورودی 
بیمارســــتان ها بایــــد رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

همچنان مورد توجه باشد.
حیــــدری مقدم: یک ســــوم مبتالیــــان بــــه کرونا در  �

استان همدان از کادر درمان هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا نیز گفت: 2 هزار 
و 960 نفر از کارکنان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا از 
ابتدای همه گیری ویروس تاکنون به کرونا مبتا شده اند.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کرد: بــــا در نظر گرفتن بهیاران 
و پرستاران، حدود یک ســــوم مبتایان به کرونا در استان 

همدان از کادر درمان و پرستاری هستند.
، 902 کارمند  وی افــــزود: تاکنون حدود یــــک هزار پرســــتار
بیمارستانی، 717 نفر از کادر بهداشت، 313 پزشک، چهار 
ماما و 88 نفر از کارکنان آزمایشــــگاه در استان همدان به 

کرونا مبتا شده اند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه 
مدافعان ســــامت با جانفشــــانی و از خودگذشتگی برای 
درمان بیمــــاران مبتا بــــه کرونا تاش می کننــــد، تصریح 
کرد: اســــتان همدان همچنین 2 شــــهید مدافع سامت 
را از جامعه پرســــتاری در راســــتای مقابله بــــا کرونا و حفظ 

بهداشت و سامت مردم تقدیم کشور کرده است.
حیدری مقدم اظهار کرد: برای جذب نیرو تاکنون 10 نوبت 
فراخوان داده شــــده اما نیرویی برای جذب به دانشــــگاه 
مراجعه نکرده اســــت بنابراین تبدیــــل وضعیت کارکنان 
با هدف ارتقای امنیت شغلی آنها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامــــه داد: بــــا وجــــود تصویــــب کاهش ســــاعات کار 
موظــــف کادر درمانی خدمــــات دهنده به بیمــــاران کرونا 
حداقل به میزان 20 درصد، منابع آن در وزارت بهداشــــت، 
درمان و آموزش پزشــــکی دیده نشــــده اســــت که با این 
وجود تاش می کنیم از محل منابع اســــتانی آن را تأمین و 

پرداخت کنیم.
ح اقدام  � زرینی: زمینه نام نویســــی پرســــتاران در طر

ملی مسکن فراهم شود
رئیس نظام پرستاری همدان نیز در این آیین گفت: یکی 
از مشکات اصلی جامعه پرســــتاری حتی پیش از شیوع 
ویروس کرونا کمبود نیرو بود که به دنبال شیوع ویروس 
کرونا ایــــن کمبود بیش از پیــــش در بخش های مختلف 

احساس شد.
هادی زرینی افزود: اســــتاندارد پرســــتار بــــه ازای هر تخت 
بیمارســــتانی در غرب آســــیا 2.5 نفر اســــت این در حالی 
است که این آمار در کشور 1.8 و در استان همدان به ازای 

هر تخت 1.3 پرستار است.
وی اضافــــه کــــرد: از آغاز شــــیوع کرونا تاکنــــون هیچیک از 
پرســــتاران همدان از مرخصی اســــتفاده نکــــرده اند مگر 
اینکه به علت ابتا به این ویروس مجبور به استراحت در 

منزل شده باشند.
رئیس نظام پرستاری همدان اظهار کرد: با وجود تصویب 
کاهش ســــاعات کار موظف کادر درمانی خدمات دهنده 
بــــه بیمــــاران کرونا حداقــــل به میــــزان 20 درصــــد تاکنون 
بودجه ای برای این موضوع پیش بینی نشــــده اســــت که 
امید مــــی رود از محل منابع اســــتانداری ایــــن رقم تأمین 

شود.
زرینی یکی از مطالبات اصلی جامعه پرســــتاری را داشــــتن 
سرپناه مناســــب دانســــت و ابراز امیدواری کرد زمینه نام 
نویسی این قشــــر در طرح اقدام ملی مسکن فراهم شده 

و پرستاران در اولویت باشند.
وی ادامــــه داد: با مصوبه مجلس شــــورای اســــامی گروه 
پرستاری جزو مشاغل ســــخت و زیان آور قرار گرفت اما با 
توجه به کمبود منابع یک پرستار پس از 25 سال خدمت 
باید برای احقاق حق به دیوان عدالت اداری برای شکایت 

مراجعه کند.
رئیس نظام پرســــتاری همدان یادآوری کرد: قانون تعرفه 
گذاری برای خدمات پرستاری سال 86 با بیشترین میزان 
رأی در مجلس شــــورای اســــامی تصویب شــــد اما بعد از 
گذشــــت حدود 14 ســــال همچنان این قانــــون بر زمین 

مانده است.
به نقل از ایرنا، قرار است آیین تجلیل از 400 پرستار استان 

همدان امروز در همه شهرستان های استان برگزار شود.
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نماینده مردم مالیر در مجلس:

اختصاص ردیف مستقل اعتباری
برای دانشکده پرستاری مالیر

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای 
اســــامی از موافقــــت مکتــــوب وزیر بهداشــــت بــــا اختصــــاص ردیف 

مستقل اعتباری برای دانشکده پرستاری مایر خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، هــــادی بیگی نــــژاد با اشــــاره به دیــــدارش با وزیر 

بهداشــــت و بررســــی مشــــکات حوزه بهداشــــت و درمان شهرستان 
اظهــــار کــــرد: در ایــــن زمینه بــــا توجه بــــه نیاز شهرســــتان درخواســــت 
اختصاص ردیف مســــتقل اعتباری برای دانشــــکده پرســــتاری را مطرح 

کردیم که موافقت مکتوب وزیر در این خصوص اخذ شد.
وی با بیــــان اینکه در ایــــن دیدار چند پیشــــنهاد مطرح شــــد افزود: در 
خصوص اینکه حدود یک ســــال اســــت درگیر کرونا هستیم و در این 
مدت روند درمانی نتوانســــته نسبت مرگ و میر به میزان ابتا را به طور 

مؤثر کاهش دهد و پژوهش های مســــتند چندانی در دســــت نیست 
آماده کنیم. پیشنهاد دادیم برای هر فرد یک شناسنامه درمان 

نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اسامی اضافه کرد: در این زمینه 
پــــس از جمع آوری چند صــــد هزار اطاعات و تشــــکیل بانــــک اطاعاتی 

می توان اثر هر متغیر را روی روند درمان یا پیشگیری معین کرد.
وی افزود: وزیر نیز عنوان کرد برخی کارها در این زمینه شــــروع شــــده و 

برخی پیشنهادها را نیز اجرایی می کنیم.

یه منجر به سرقت 240  طلب مهر
یالی از حساب زوجه شد میلیون ر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیس فضای 
تولیــــد و تبــــادل اطاعــــات فرماندهــــی انتظامــــی 
از  ریــــال  میلیــــون   240 گفــــت:  همــــدان  اســــتان 
حســــاب زن جوانی کــــه مهریه خــــود را طلب کرده 

شد. برداشت  همسرش  توسط  بود، 
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ »فیروز ســــرخوش 
نهــــاد« اظهار کــــرد: زن جوانی با حضــــور در پلیس 
فتــــا، از برداشــــت غیرمجاز پول از حســــاب بانکی 
اش شــــکایت کرد که برهمین اساس رسیدگی به 
این موضوع در دســــتور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی اضافــــه کرد: بــــا انجام اقدامات فنی و پلیســــی 
مشــــخص شــــد که موجودی حســــاب بانکی فرد 
و  رفته  ســــرقت  بــــه  وی  همســــر  توســــط  شــــاکی، 
متهم پــــس از رأی قاضی مبنی بر پرداخت ســــکه 
به همســــرش با توجه به داشــــتن رمز و اطاعات 
بی درنگ اقدام به برداشــــت پول  بانکی نامبرده، 

است. کرده  خود  همسر  حساب  از 
رئیــــس پلیــــس فضای تولیــــد و تبــــادل اطاعات 
داد:  ادامه  همــــدان  اســــتان  انتظامی  فرماندهــــی 
شــــهروندان بایــــد به صــــورت دوره ای نســــبت به 
تغییر رمز حســــاب بانکی و همچنین فعال سازی 
حســــاب های  از  وجــــه  برداشــــت  پیامک  ارســــال 

کنند. اقدام  خود  بانکی 
کیــــد کــــرد: همچنین افراد باید از گذاشــــتن  وی تأ
اطاعات هویتی و حســــاب بانکی خــــود در اختیار 
دیگر افــــراد به ویــــژه افــــراد ناشــــناس و غریبه به 

کنند. پرهیز  جدی  صورت 

راه های  اصلی نهاوند 
باز است

و  راه  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرسازی نهاوند گفت: با تاش نیروهای راهداری 
شهرستان نهاوند تمامی محورهای اصلی و شریانی 

برف روبی شده و رفت و آمد در آنها جریان دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، وحید صفدری اظهــــار کرد: با 
آغاز نخســــتین بارش برف از ســــاعات اولیه بامداد 
دیروز در محورهای کوهستانی شهرستان نیروهای 
راهداری ما از ســــاعت ســــه و نیم بامداد با تجهیزات 
الزم در جاده ها مستقر شده و اقدام به ماسه و نمک 

پاشی جهت جلوگیری از بسته شدن راه ها کردند.
وی با بیان اینکه با برف روبی و میخ پاشی جاده ها در 
حال حاضر تمام راه های اصلی شهرســــتان باز است 
و رفت و آمــــد در آنهــــا جریان دارد گفــــت: نیروهای 
ما در حال برف روبی محورهای روســــتایی هســــتند 
که انتظار مــــی رود به زودی تمــــام محورهای فرعی و 
روســــتایی شهرستان باز شــــده و رفت و آمد در آنها 

امکان پذیر باشد.
رئیــــس اداره راه و شهرســــازی شهرســــتان نهاوند 
افزود: رفت و آمد وســــایل نقلیــــه در گردنه برف گیر 
آورزمان و منطقه کوهســــتانی گاماســــیاب در محور 
نهاوند بــــه نورآباد بــــا زنجیرچرخ امکان پذیر اســــت 
بنابراین راننــــدگان هنگام عبور از ایــــن مناطق الزم 

است تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.
وی گفــــت: در حــــال حاضــــر در شهرســــتان نهاوند 
دو پایــــگاه امداد جــــاده ای با 25 نیــــروی راهدار و 30 
الت جاده ای در منطقه گرین  دستگاه انواع ماشین آ
و اداره راه و شهرســــازی وجــــود دارد کــــه در روزهای 

زمستان در آمادگی کامل هستند.
صفدری افزود: به منظور جلوگیری از بســــته شــــدن 
راه هــــا و لغزندگــــی جاده ها تاکنــــون 300 تن نمک و 
یک هزار و 200 ماسه ذخیره شده که البته این میزان 
در حال افزایش است که تاش داریم آن را به 2 هزار 

تن برسانیم.

توقیف 4000 کیلوگرم 
غ فاقد مجوز در مالیر مر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان  مایر از توقیف کامیونــــت حامل 4000 

کیلوگرم مرغ بدون مجوز قانونی توزیع خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی با اشــــاره به 
توقیف کامیونــــت حامل مرغ بدون مجــــوز قانونی 
توزیــــع اظهار کــــرد: مأموران مبارزه بــــا قاچاق پلیس 
گاهــــی در حیــــن گشــــت زنی بــــه ایــــن کامیونــــت  آ
مشکوک شدند و طی هماهنگی با دستگاه قضائی 

آن را برای بررسی دقیق متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســــی از این خودرو توسط مأمورین 
مقــــدار 4 هــــزار کیلوگرم مــــرغ قاچاق و فاقــــد مجوز 

قانونی کشف و ضبط شد.
فرمانــــده انتظامــــی مایر تصریــــح کــــرد: ارزش این 
محموله 800 میلیون ریال برآورد شــــد که با تشکیل 

پرونده، متهم تحویل مراجع قانونی شد.
وی خاطرنشــــان کرد: برخــــورد قانونــــی و قاطعانه با 
قاچاق و توزیع خارج از شبکه طیور با جدیت تمام در 

دستور کار پلیس قرار دارد.
ســــلگی افزود: شــــهروندان هرگونه موارد مشابه و 
مظنون و مشــــکوک به تردد کاالی قاچاق را به مرکز 

فوریت های پلیسی 110 اطاع دهند.

خبــر فرماندار اسدآباد:

تحقق ایجاد 600 شغل
تا پایان سال جاری

توسط بنیاد برکت  در اسدآباد
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد از تحقق 
ایجاد 600 شــــغل تا پایان سال جاری توسط بنیاد برکت در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی اظهار کرد: بنیاد برکت 
تا پایان ســــال جاری طی دو ســــال با اعتباری افزون بر 24 
میلیارد تومان اشــــتغالزایی 600 نفر را در سطح روستاهای 
این شهرســــتان هدفگذاری کرده که تحقق 600 نفری این 

طرح تا پایان سال در شهرستان محقق خواهد شد.
وی افــــزود: بنیــــاد برکــــت زیرنظــــر ســــتاد اجرایــــی فرمان 
حضرت امام)ره( از ســــال گذشته فعالیت خود را در زمینه 
اشتغالزایی ُخرد با مطالعه الزم در شهرستان اسدآباد آغاز 
کرد که در سال 98 تعداد 300 شغل در 18 روستای آزمونه 
)پایلوت( هدفگذاری شــــده اســــدآباد با اعتبار 12 میلیارد 

تومان در این شهرستان توسط این بنیاد ایجاد شد.
کتابی با بیان اینکه از شــــغل های ُخرد ســــال گذشــــته 90 
درصد به مشاغل دام سبک اختصاص داشت، افزود: در 

سال جاری نیز تعداد 33 روستای اسدآباد آزمونه اشتغال 
بنیاد برکت قرار دارد که در این هدفگذاری قرار است 300 
شــــغل دیگر با اعتباری افزون بر 12 میلیارد تومان در این 

روستاها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 288 مورد وام اشتغال توسط 
بنیاد برکت طی دو سال در این شهرستان به روستاهای 
هدف و آزمونه اشتغال پرداخت شده است، تصریح کرد: 
تنفس یک ســــاله، حذف بروکراسی های اداری و نرخ سود 
4 درصــــد از مزایای تســــهیات اشــــتغال بنیــــاد برکت در 
رابطه با شــــغل های ُخرد روســــتایی بوده که جای این نوع 
از فعالیت های ایجاد اشتغال در زمینه های اشتغال خرد 

 خالی بود.
ً
واقعا

کتابــــی ادامــــه داد: بنیــــاد برکــــت در زمینه اشــــتغال ُخرد 
روســــتایی ضمن حمایت از اســــتقرار شــــغل نســــبت به 
استمرار مشــــاغل نیز در کنار افراد بوده که این امر از نقش 
مؤثری در رشد و تبدیل اشتغال ُخرد به مشاغل کان دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بنیاد برکت در رابطه با 
مشاغل ُخرد روستایی در 20 رشته شغلی از جمله پرورش 
ماکیــــان، دام، گلخانه در مقیاس کوچک و... فعالیت دارد 
و توسط بانک عامل پارسیان هشت تا 40 میلیون تومان 
تسهیات به افراد متقاضی بعد از اهلیت سنجی های الزم 

پرداخت می کند، گفت: بنیاد برکت زیرنظر ســــتاد اجرایی 
فرمان امام)ره( از 13 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده 
و همواره به صورت چراغ خامــــوش خدمات ارزنده ای را در 

خدمت به مردم انجام داده که قابل تقدیر است.
به نقل از ایســــنا، کتابی خاطرنشــــان کرد: در بدو فعالیت 

ایــــن بنیــــاد در زمینه هایــــی چون مدرســــه ســــازی، راه و 
 داروسازی و بحث بنگاه محور و فعالیت 

ً
ساختمان، اخیرا

با 386 کارخانه بزرگ کشور داشته که از سال 97 در زمینه 
اشــــتغالزایی ُخرد نیز با مطالعه الزم وارد شده که جای آن 

بسیار خالی بود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

مشکل کمبود پزشک عمومی بیمارستان های نهاوند 
حل می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اســــامی گفت: مشکل کمبود 
پزشــــک عمومــــی بیمارســــتان های نهاونــــد حــــل 

می شود.
کرد:  گزارش هگمتانــــه، علیرضا شــــهبازی اظهار  به 
طی دیداری که با معاونت درمانی وزارت بهداشــــت 
آمــــد وضعیت کمبــــود پزشــــک عمومی  به عمــــل 
بیمارســــتان های نهاوند و بخش اورژانس تشریح و 

مقرر شد این کمبودها برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر بــــا توجه به اتمام طرح چند 
پزشــــک عمومی بیمارســــتان شــــهید قدوســــی، 6 
پزشک مورد نیاز این بیمارستان است که طی دیدار 
با معاون وزیر بهداشــــت و پیگیری های انجام شده 
با جایگزینی پزشــــکان مورد نیــــاز موافقت به عمل 

آمد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــامی 
در ارتبــــاط با تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارســــتان 
شهید قدوســــی گفت: این بیمارستان در سال 97 
بدون برخورداری از تجهیزات الزم و اساســــی افتتاح 
شــــد که کاســــتی هایی را بــــرای بخش بهداشــــت و 

درمان شهرستان ایجاد کرد.
وی ادامــــه داد: بــــا توجــــه به راه انــــدازی تعــــدادی از 
بخش ها و واحدهای این بیمارســــتان در گذشــــته 
و افزایــــش تعداد مراجعیــــن و افتتــــاح بخش های 
، بیشــــتر از  باقیمانــــده جدید، نیاز بــــه تجهیزات روز
آنها  گذشــــته احســــاس می شــــود که برای تأمیــــن 

اقداماتی صورت گرفته است.
شهبازی گفت: آی ســــی یو، یکی از بخش های دارای 
مراجعه کننــــده باالســــت کــــه برای ســــرویس دهی 
بیشتر آن نیاز به دســــتگاه ونتیاتور وجود دارد لذا 
برای تأمین آن هشت دســــتگاه از وزارت بهداشت 
درخواست شده که مورد موافقت قرار گرفته است.
وی گفــــت: بــــا توجه بــــه نداشــــتن تجهیــــزات الزم 
برای اتاق عمل بیمارســــتان، دو دســــتگاه ماشین 
هــــم  الرنگوســــکوپ  دســــتگاه  یــــک  و  بیهوشــــی 
درخواست شده که قول مساعد برای تأمین آنها در 

آینده نزدیک داده شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسامی با 
بیان اینکه مجوز ورود پزشــــک متخصص پاتولوژی 
برای شهرســــتان صادر شده است افزود: با توجه به 
وجود ســــه متخصص رادیولوژی در شهرستان نیاز 
به راه اندازی یک دستگاه سونوگرافی در بیمارستان 
آیت اهلل قدوسی وجود دارد که پیگیری های  شهید 

الزم برای جذب این دستگاه به عمل آمده است.
وی افــــزود: در دیدار با معاون وزیر بهداشــــت قول 
مســــاعد برای پرداخــــت 4 میلیارد تومــــان کمک به 
بخش بهداشت و درمان شهرستان طی دو مرحله 
داده شــــد که مرحله اول آن در هفته آینده و مرحله 

دوم نیز به زودی انجام می شود.
به نقل از فارس، شــــهبازی در پایــــان گفت: البته در 
کنار جــــذب تجهیزات بیمارســــتانی، تــــاش ما این 
اســــت که به روزترین تجهیزات با نشان های تجاری 

معتبر را وارد شهرستان کنیم.

استفاده از 160 ُتن ماسه و نمک 
برای بازگشایی راه های مالیر

راهداری  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
و حمــــل و نقل جــــاده ای مایــــر گفــــت: همزمان با 
آغاز ریزش برف و باران در ســــه روز گذشــــته، 160 ُتن 
ماسه و نمک برای بازگشایی محورهای ارتباطی این 

شهرستان استفاده شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، سیداســــماعیل صفوی زاده 
اظهار کرد: در حال حاضر با تاش نیروهای راهداری 
تمامی محورهای مواصاتی اصلی، فرعی و روستایی 
این شهرستان باز است و مشــــکلی در تردد وجود 

ندارد.
وی افزود: بیشــــترین حجــــم بارش بــــرف و باران در 
محورهای مایر بــــه اراک و مایر به همدان در گردنه 
زاغه اســــت و بیشــــترین حجم فعالیــــت نیروهای 
راهداری برای پاک سازی و بازگشایی محورها به ویژه 

مسیرهای روستایی در این 2 محور انجام شد.
جــــاده ای  نقــــل  و  حمــــل  و  راهــــداری  اداره  رئیــــس 
مایر با اشــــاره به نمک پایی مســــتمر در محورهای 
روســــتایی بیان کــــرد: در حــــوزه اســــتحفاظی مایر 
همزمان بــــا ریزش برف و باران حادثه دلخراشــــی در 
سطح جاده های این شهرستان رخ نداد و نیروهای 
راهداری برای خدمت رســــانی به مردم در آماده باش 

کامل هستند.
مایر  راهــــداری  نیروهــــای  داد:  ادامــــه  صفــــوی زاده 
به صــــورت شــــبانه روزی در تمامی محورها مســــتقر 
هســــتند و با توجه به تــــداوم بارش هــــا از رانندگان 
انتظار داریم نســــبت به رعایت نکات ایمنی و همراه 
داشــــتن تجهیــــزات الزم حساســــیت ویژه داشــــته 

باشند.
وی گفــــت: 83 نیروی راهــــداری آمادگی الزم در طرح 
زمستانی امســــال به صورت شــــبانه روزی فعالیت 

دارند و در پنج راهدارخانه  این شهرســــتان اســــتقرار 
پیدا کرده اند.

رئیــــس اداره راهداری و حمل و نقــــل جاده ای مایر 
با اشــــاره به تجهیز 43 دســــتگاه خودروی سبک و 
سنگین در طول اجرای طرح زمستانی گفت: در این 
زمینــــه چهار هزار ُتن ماســــه و 2 هزار ُتــــن نمک برای 
طرح زمســــتانی مایر ذخیره و در طول محورها برای 
استفاده مســــافران در صورت ضرورت ذخیره شده 

است.
راهدارخانه های  آمادگــــی  بــــه  همچنین  صفوی زاده 
آورزمــــان، یونــــس، گردنه زاغــــه، زنگنه و مرکــــز اداره 
اشــــاره و بیــــان کــــرد: بــــه منظور رفــــاه حال بیشــــتر 
بــــه   33348033 و   141 شــــماره های  شــــهروندان 
صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم است 

و هرگونه مواردی را می توانند گزارش دهند.
شهرســــتان مایر دارای حدود یک هزار کیلومتر راه 

اصلی، فرعی و روستایی است.

ح کرد؛ مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان مطر

ظرفیت عظیم مردم نهاوند در حرکت های خودجوش فرهنگی و انقالبی
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل تبلیغات اسامی 
استان همدان گفت: شهرستان نهاوند دارای یکی از 
عظیم ترین ظرفیت هــــای فرهنگی و انقابی در قبل و 

بعد از انقاب اسامی است.
گــــزارش هگمتانه، حجــــت االســــام محمدهادی  به 
نظیــــری در حاشــــیه ســــفر یــــک روزه خود بــــه نهاوند 
از نظــــر ظرفیت های  کــــرد: شهرســــتان نهاوند  اظهار 
فرهنگی و انقابی از پیشــــتازان انقاب اسامی است 
و این موجب شــــده است رشــــد خوبی در بسیاری از 

فعالیت های فرهنگی مشاهده شود.
نظیری بــــا بیان اینکه براســــاس ایــــن ظرفیت ها باید 
ســــرمایه گذاری ویــــژه و ممتــــازی در ایجــــاد همگرایی 
گروه های خودجوش صورت گیــــرد، ادامه داد: تبیین 
این مســــئله براســــاس گفتمان انقاب اسامی باید 

صورت بگیرد.
وی با اشاره به فعالیت های خوب مجموعه تبلیغات 
اســــامی در شهرســــتان نهاوند، افزود: این مجموعه 
ضمن اینکه اقدامات مؤثری در حوزه برگزاری مراســــم  
هیأت های مذهبی و محافل قرآنی داشــــته است، اما 
باید نقش محوری تری در اتصــــال مجموعه فرهنگی 

بر عهده بگیرد.
مدیرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان اتصال 
فعالیت های فرهنگی خودجوش و مردمی در نهاوند 
را دارای برکت هــــای فراوان دانســــت و گفــــت: به نظر 
می رسد براساس ظرفیت های موجود و پیشینه این 
شهرســــتان یک تکاپو و تاش بیشــــتری برای ارتباط 
دستگاه های فرهنگی و مجموعه های اثر گذار مردمی 

باید انجام شود.
نظیری امام جمعه انقابی و دغدغه مند نهاوند را یکی 
از ظرفیت هــــا دانســــت و گفت: یکــــی از ظرفیت های 
مهم این شهرســــتان وجود عالم فرهیخته و دغدغه 

مند به عنوان نماینده رهبر انقاب در این شهرستان 
است که نزدیک به 40 سال در حال فعالیت هستند.

وی انســــجام بین مجموعه های خودجــــوش را الزمه 
حرکت هــــای فرهنگی دهــــه چهارم انقاب برشــــمرد 
و گفت: به نظر می رســــد انســــجام حداکثــــری در دیگر 
فعالیت هــــای فرهنگی در فضای شهرســــتان وجود 
ندارد و به نظر می رســــد کارهای فرهنگی شهرســــتان 

باید آرایش دقیق تر و هدف مند تر به خود بگیرد.
نظیری ایجاد نقطه اتصــــال در مجموعه های فرهنگی 
افــــزود:  و  دانســــت  جدیــــد  دوران  الزم  را  مردمــــی  و 
ظرفیت هــــای آتش به اختیــــار و مردمــــی خودجوش 
بســــیار خوبــــی در نهاونــــد هســــتند، اما اینهــــا نقطه 
اشــــتراک و اتصــــال با هم ندارنــــد، ســــازمان تبلیغات 
اســــامی می تواند نقش ارتباطی و اتصــــال را به وجود 

آورد.
وی با بیــــان اینکــــه در فعالیت های جدیــــد تبلیغات 
اســــامی توجه بــــه جوانــــان و گروه هــــای خودجوش 
مردمــــی محوریــــت دارد، ادامه داد: ما باید به ســــمت 

جوانگرایی در فعالیت های تبلیغی و اســــامی حرکت 
کنیم.

مدیرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان حضور 
جمع پیشکسوتان انقاب اســــامی را ظرفیتی بسیار 
ارزشــــمند عنوان کرد که سال ها عمر خود را در نهاوند 
صــــرف خدمت به انقاب اســــامی کرده انــــد و گفت: 
نســــل جدید نیز بیشــــتر باید در این میان دیده شود 
 
ً
و از ارتبــــاط نســــل های قدیمی و جدیــــد انقاب قطعا

شاهد رویش های عظیم در نهاوند خواهیم بود.
وی اتحاد و همگرایی دستگاه های فرهنگی و مردمی 
نظیــــر تبلیغــــات اســــامی، ســــپاه پاســــداران انقاب 
اسامی و مجموعه های فرهنگی خودجوش را بسیار 
مبارک برشــــمرد و ادامه داد: همه ما این شهرستان را 
به گروه ابوذر می شناســــیم که در دوران سیاه اختناق 
با یک مرام نامه منطبق بر مفاهیم اسام ناب و حیات 
بخش توانستند ساختار و سازماندهی بسیار دقیقی 
داشته باشند و در آن دوره ارزش های انقاب اسامی 

را دنبال کنند.

۲5 درصد مشترکان کم مصرف مالیر مشمول برق رایگان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیر توزیــــع نیروی برق 
مایر با بیان اینکه 25 درصد مشــــترکان مایر مشمول 
طــــرح »برق امید« هســــتند گفــــت: از دیگر مشــــترکین 
تقاضــــا داریم مصرف برق خود را تا حــــد امکان مدیریت 
کنند تــــا از تخفیــــف صد درصــــدی بهای انــــرژی ماهانه 

شوند. بهره مند 
بــــه گــــزارش هگمتانه، رضــــا شــــیردره یکــــی از مهمترین 
برنامه های عملیاتی اداره برق را ارائه خدمات غیر حضوری 
به مشترکین دانســــت و اظهار کرد: در این زمینه بیش از 
40 خدمت این مدیریت از طریق نصب برنامه هوشــــمند 
»برق من« به مشترکین ارائه می شــــود که در این روزهای 
کرونایی یکی از راحت تریــــن راه ها برای مردم و جلوگیری از 

مراجعه حضوری است.
پرداخت،  و  مصــــرف  ســــوابق  نمایش  کرد:  تصریح  وی 
آنی قبــــوض، ثبت خوداظهاری قرائت  امکان پرداخت 
کنتور  آزمایش  و  انشــــعاب  درخواســــت  امکان   ، کنتور
و... از جملــــه خدمــــات نصــــب ایــــن برنامه هوشــــمند 

است.

مدیــــر توزیع نیروی برق شهرســــتان مایر بــــه اجرای طرح 
»برق امید« از ســــوی وزارت نیرو اشــــاره کرد و گفت: طبق 
مصوبــــه هیــــأت دولــــت در ایــــن زمینــــه مشــــترکینی که 
مشــــمول این طرح هســــتند با مصرف به میــــزان تعیین 
شــــده طی هر دوره مشــــمول تخفیف صد درصدی بهای 

برق مصرفی می شوند.
وی با بیــــان اینکه طرح بــــرق امید از اول آبــــان ماه اجرایی 
شــــده و برای ماه های گــــرم 100 کیلووات و برای ســــایر ایام 
80 کیلووات تعریف شــــده است اظهار کرد: این طرح تنها 

مشمول مشترکین خانگی است.
شــــیردره تصریح کرد: این طرح در حال حاضر مشمول 25 
درصد از مشترکین مایری می شود که از دیگر مشترکین 
تقاضــــا داریم مصرف برق خــــود را تا حد امــــکان مدیریت 
کنند تــــا از تخفیــــف صد درصــــدی بهــــای انــــرژی ماهانه 

بهره مند شوند.
وی در ادامه به ســــایر اقدامات حوزه برق شهرستان مایر 
اشــــاره کرد و گفــــت: این اقدامــــات با هــــدف تأمین برق 
مطمئــــن و پایدار به مشــــترکین در حال انجام اســــت که 

آن رفع مشــــکات شبکه ها، روشــــنایی معابر  مهمترین 
و... است.

مدیر توزیــــع نیروی برق شهرســــتان مایر بــــا بیان اینکه 
شــــاخه زنی ها از اواســــط آبان ماه شروع شــــده و همچنان 
ادامــــه دارد گفــــت: در تاشــــیم در فصــــل زمســــتان نیز 
بــــا تأمین بــــرق پایــــدار و مســــتمر موجب آرامــــش خاطر 
همشــــهریان باشــــیم که در این راســــتا برنامه های بازدید 
منظم از شــــبکه های توزیع در نقاط مختلف شهرســــتان 

انجام می شود.
وی با بیان اینکــــه در تمام شهرســــتان برنامه های خوبی 
بــــرای اصــــاح و بهینــــه، توســــعه و احــــداث شــــبکه های 
روســــتایی در حــــال انجام اســــت، گفــــت: تنهــــا هدف ما 

خدمت و رضایت مندی مردم است.
شــــیردره در گفتگو با فــــارس، بر پرداخت بــــه موقع بهای 
برق مصرفی توسط مشــــترکین و رعایت حریم ها در زمان 
ســــاخت و ســــاز تأکید کرد و افزود: همکاری و مشــــارکت 
مردم با این مدیریت باعث خدمت رسانی و ارائه خدمات 

بهتر به مردم می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

دستگیری قاتل خانواده تویسرکانی
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همدان از شناسایی و دستگیری قاتل پنج عضو خانواده 
تویســــرکانی خبر داد و گفت: این فرد در یکی از استان ها 

شناسایی و دستگیر شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــردار ســــلمان امیــــری در جمع 
خبرنــــگاران از شناســــایی و دســــتگیری قاتــــل خانــــواده 
تویسرکانی خبر داد و اظهار کرد: روز چهارشنبه و به دنبال 
( در حوالی  کشف جســــد 2 عضو یک خانواده )پدر و دختر
یــــک گاوداری واقــــع در شهرســــتان تویســــرکان و مفقود 
شدن سه عضو دیگر خانواده، تاش ها برای روشن کردن 
ابعاد حادثه و پیدا کردن مفقودین آغاز شــــد که با کشف 
، اجساد کشف شده از اعضای خانواده به  سه جسد دیگر

پنج مورد رسید.

وی گفت: تیم های انتظامی با همکاری سایر دستگاه های 
شهرســــتان تویســــرکان، جســــد ســــه عضــــو دیگــــر این 
خانواده شــــامل مادر و دو فرزند پسر را در حوالی گاوداری 

مورداشاره شناسایی و کشف کردند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان در تشــــریح چگونگی 
کشــــف این اجســــاد و اطاع از وقوع حادثــــه، تصریح کرد: 
فردی با مراجعه به گاوداری پســــر عمــــوی خود متوجه آثار 
خون در محــــل و همچنین غیبت بســــتگانش در محل 
می شود و بافاصله موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 

110 گزارش می کند.
گاهی  آ وی اظهار کرد: بــــا اعام موضوع، عوامــــل پلیس 
و تیم بررســــی صحنــــه جرم در محــــل حاضر و با بررســــی 
دقیق محل، ابتدا جســــد یک دختر را در فاصله 100 متری 

گاوداری پیدا می کنند که بــــه همین دلیل تحقیق دقیق 
در خصوص کشــــف علت حادثه در دســــتور کار پلیس 

قرار می گیرد.
گاهی شهرســــتان در ادامه  امیری افــــزود: عوامل پلیس آ
( را نیز  تجسس و تحقیق خود، جســــد یک مرد)پدر دختر
، اجساد 5  در محل پیدا کردند و با کشف سه جسد دیگر

عضو این خانواده شناسایی و کشف شد.
وی در خاتمــــه ضمــــن قدردانــــی از دســــتگاه قضایــــی و 
سایر دســــتگاه های امنیتی با اشــــاره به تاش های فنی و 
گاهی برای کشــــف زوایــــای پنهان این  آ تخصصی پلیس 
حادثه، تأکید کرد: با تاش شــــبانه روزی و انجام اقدامات 
فنی و تخصصی پلیس نهایتا جمعه شــــب قاتل در یکی از 

استان ها شناسایی و دستگیر شد.
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امام جمعه همدان تأکید کرد:

پرهیز مسؤوالن استانی 
تخاذ تصمیم های حاشیه ساز  از ا

در ماه های پایانی دولت
مسؤوالن برای خنثی سازی تحریم ها چه کرده اند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امام جمعــــه همدان گفت: 
مســــؤوالن اســــتانی باید در ماه های پایانی دولت از اتخاذ 
تصمیم هایــــی کــــه باعــــث ایجاد حساســــیت و حاشــــیه 
می شود مراقبت کنند و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید 

توجیه داشته باشد.
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در پیام 
جمعه این هفته همدان با اشــــاره به آیه 5 سوره ممتحنه، 
اظهــــار کرد: یکــــی از اســــوه هایی که خداوند بــــرای جامعه 
اســــامی در این ســــوره معرفی می کنــــد عملکرد حضرت 

ابراهیم)ع( و همراهان ایشان است.
وی افــــزود: یکی از دعاهای حضــــرت ابراهیم)ع( به عنوان 
کســــی که در میدان مبارزه با کفر و نفــــاق ورود پیدا کرده، 
این اســــت که "پروردگارا ما را فتنه ای برای جامعه کفر قرار 

نده".
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان، با اشــــاره به اینکه 
برای این آیه 2 تفســــیر بیان شده اســــت، مطرح کرد: مراد 
از فتنه، سبب امتحان و آزمایش است و این بدان معنی 
است که جامعه اسامی و کســــانی که تبعیت از حضرت 
ابراهیم)ع( دارند، باید مراقب باشــــند، عملی انجام ندهند 
کــــه آن عمــــل باعــــث تقویت جامعــــه کفر شــــود و اینکه 
متولیان امر باید مراقب باشــــند حتی ندانسته، زمینه ساز 
تقویت جامعه کفر و تبدیل به ابزاری برای دشمن نشوند.

وی به تشــــریح یکی دیگر از تفسیرهای موجود در رابطه با 
این آیه پرداخت و گفت: جامعه اسامی نباید دچار خطای 
محاســــباتی و گرفتار مســــائلی شــــود که این احساس به 

وجود آید که جامعه کفر بر حق است.
، امروز  امام جمعه همــــدان با تأکید بر اینکه متولیــــان امر
باید به این آیه بســــیار توجه کنند، عنوان کرد: در شــــرایط 
فعلی که کشــــور با مشــــکات اقتصــــادی روبرو اســــت، 
درست است که بخشــــی از آنها مربوط به تحریم است اما 
بخش عظیمی از این مشکات به اذعان خود مسؤوالن 

مربوط به مدیریت های داخلی است.

وی با اشــــاره به اینکه بخشــــی از تحریم ها خــــارج از اختیار 
ما اســــت، بیان کرد: آن قســــمتی از تحریم ها که مربوط به 
دشمنی اســــت که اهل منطق و مذاکره نیست، در اختیار 
ما قــــرار ندارد و همان طــــور که رهبر انقــــاب نیز فرمودند 
چهار ســــال اســــت به تأخیر افتاده، اما ســــؤال در این جا 
اســــت که مســــؤوالن در بخشــــی که مربوط بــــه مدیریت 
داخلی اســــت، برای خنثی ســــازی تحریم ها چــــه اقدامات 

عملی انجام داده اند.
آیت ا... شــــعبانی تصریح کرد: بنا بر گفته مســــؤوالن امروز 
در میــــدان جنگ اقتصادی قرار داریــــم، اما نباید فراموش 
کنیم کــــه در میدان جنگ، فرمانده باید در میدان باشــــد 
و با پشت میز نشســــتن، گزارش گرفتن و دستورالعمل 

مشکات حل نمی شود.
وی بــــا بیان اینکــــه انتظار امــــروز ما از مســــؤوالن حل 70 
درصد از مشــــکات اســــت که به گفته خــــود آنها مربوط 
بــــه مدیریت داخل اســــت، اظهار کــــرد: فرمانــــده میدان 
اقتصــــادی باید به میــــان مردم و بــــازار برود و شــــرایط را از 
نزدیک ببیند، اما متأســــفانه گاهی از مــــوارد با تنبلی های 

مفرط و نبود نظارت ها مواجه هستیم.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه این مســــائل تحلیل نیســــت و بر 
اساس گزارش های دریافتی است، گفت: آنچه امروز به آن 
احتیاج داریم حضور مسؤوالن در کنار مردم و رسیدگی به 

خواسته های مردم است.
امــــام جمعه همدان بــــا بیان اینکــــه همان طــــور که رهبر 
معظم انقاب فرمودند ما در رفع مشــــکات بن بســــتی 
نداریــــم، مطرح کرد: رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر خود 
فرمودنــــد، حمایــــت از دولت تــــا زمانی خواهد بــــود که در 
مسیر ملت قرار داشته باشــــد و لذا برای بررسی این مهم 
خوب اســــت که نظر مردم را در خصــــوص اینکه چه مقدار 
 ، به مردم وعده داده شــــده و چه مقدار وعده های رفع فقر
ارائه مسکن ارزان قیمت و عدالت درآمدی عملیاتی شده 

است را ببینیم.

وی در بخــــش دیگــــری از پیام خود بــــه صحبت های وزیر 
ارتباطات در خصوص فضای مجازی واکنش نشان داد و 
عنوان کرد: اخیرا اتفاقاتی در فضای مجازی رخ داده و یکی 
از مسؤوالن ارشد فضای مجازی کشــــور بر لزوم انجام کار 

فرهنگی تأکید کرده است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان ادامــــه داد: در اینجا 
باید تأکید کنیم که اوال کســــی مسئله فیلتر و قطع فضای 
مجــــازی را مطرح نکرده اســــت و آن چیزی کــــه بارها و بارها 

تأکید شده، مدیریت فضای مجازی است.
نتیجه کار فرهنگی بدون مدیریت فضای مجازی،  �

خنثی شدن آن است
وی بــــا بیان اینکــــه کار فرهنگی زمانی جــــواب می دهد که 
با مدیریــــت فضای مجازی همراه شــــود، گفــــت: امروز در 
جامعه مــــا خیلی از افراد دلســــوزانه و دغدغه مند در حال 

انجام کار فرهنگی هستند.
امام جمعه همدان شــــهید حججی ها و بسیاری از جوانان 
مؤمــــن، دانشــــمند و انقابــــی را محصــــول کار فرهنگــــی 
دانســــت و مطرح کرد: نتیجــــه انجــــام کار فرهنگی بدون 

مدیریت فضای مجازی، خنثی شدن آن است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه خواســــته اصلی از مســــؤوالن این 
اســــت که به دغدغــــه مطالبه گــــران در خصــــوص فضای 
مجازی توجه کنند، گفت: شــــما دولت جمهوری اسامی 
هســــتید و موظف هستید که به مســــائل فرهنگی توجه 

داشته باشــــید، چرا که دولت جمهوری اسامی نمی تواند 
خودش را از کار فرهنگی جدا کند.

مطالبــــه رهبرمعظم انقالب راه اندازه شــــبکه ملی  �
اطالعات است

آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه تأکیــــد رهبر معظم انقاب 
و جریانات انقابی در این زمینــــه به معنای تعطیل کردن 
کــــرد: مطالبــــه رهبرمعظم  فضای مجازی نیســــت، اظهار 

انقاب راه اندازه شبکه ملی اطاعات است.
وی از مســــؤوالن خواســــت تا فارغ از نگاه های سیاســــی به 
دغدغه هــــای خانواده هــــا توجه کنند و گفــــت: امروز فضای 
مجازی در اختیار قشر نوجوان و جوان ما قرار گرفته و از آنجایی 
که با تعطیلی مدارس آموزش ها در این فضا انجام می شود، 

باید فضای مجازی سالم در اختیار نوجوانان قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه بسیاری 
از خانواده هــــا نســــبت بــــه تربیــــت فرزندان خــــود نگران 
هســــتند، مطرح کرد: فضــــای مجازی کــــه در آن قمارخانه 
مجازی راه اندازی شده، خدا می داند چقدر می تواند باعث 

آسیب به خانواده ها باشد.
وی با اشــــاره به اینکــــه رهبر معظم انقــــاب در دیدار اخیر 
خود بر اتحــــاد ملی و هم افزایی بین مســــؤوالن برای حل 
مشــــکات مردم تأکید کردنــــد، اظهار کرد: ایــــن انتظار از 
مسؤوالن وجود دارد که با صحبت و همفکری و پذیرش 
نقدهــــای دلســــوزانه ســــعی در برطرف کردن مشــــکات 

داشته باشند.
مســــؤوالن اســــتان در ماه هــــای پایانــــی دولت از  �

تصمیمات حاشیه ساز اجتناب کنند
امام جمعه همدان مســــؤوالن استانی را نیز به مراقبت در 
تصمیم های خود در ماه های پایانــــی دولت توصیه کرد و 
گفت: مسؤوالن اســــتانی باید در ماه های پایانی دولت از 
اتخاذ تصمیم هایی که باعث ایجاد حساســــیت و حاشیه 
می شود مراقبت کنند و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید 

توجیه داشته باشد.
وی با تقدیر از اقدامات گروه هــــای جهادی و مطالبه گر در 
اســــتان، اظهار کرد: امروز هم گروه های جهادی در عرصه 
کمک های مؤمنانه و هم در ورود به بیمارســــتان و کمک 
بــــه کادر درمــــان ورود خوبی داشــــته اند و هــــم گروه های 
مطالبه گــــری در راســــتای تحقق عدالت کــــه البته نیازمند 
تقویت و حمایت اســــت، امــــا آنچه در حــــوزه مطالبه گری 
مهم اســــت وجود آداب خــــاص و رعایت آن توســــط این 

افراد است.
بــــا تبریک میــــاد حضرت  آیــــت ا... شــــعبانی همچنیــــن 
، با تقدیــــر از مجاهدت های کادر  زینب)س( و روز پرســــتار
درمانی و مخصوصا پرســــتاران، گفت: از مردم می خواهیم 
با رعایت کامل نکات و شــــیوه نامه های بهداشتی هر چه 
زودتر شاهد ریشه کن شدن این بیماری از سراسر جهان 

و کشورمان باشیم.

اعمال محدودیت های یلدایی
۲ شهرستان  استان همدان در وضعیت زرد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان با تأکید 
بــــر اعمــــال محدودیت ها در شــــب چلــــه گفــــت: رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم و همت مسؤوالن 
موجب شد تا وضعیت کرونا در 2 شهرستان نهاوند و بهار 

از نارنجی به زرد تبدیل شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی روز شــــنبه 
در ســــتاد اســــتانی مقابله با ویروس کرونا اظهــــار کرد: هم 
اینک هشــــت شهرســــتان اســــتان در وضعیت نارنجی و 
2 شهرســــتان هم در وضعیــــت زرد کرونایی قــــرار دارند که 
امیدواریم با تداوم روند فعلی و همراهی و همکاری مطلوب 
مردم، به زودی تمامی شهرستان های استان در وضعیت 
زرد قــــرار گیرنــــد. وی ادامه داد: با وجود کاهــــش آمار میزان 
مبتایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و بهبود شرایط 
همدان، اما این وضعیت همچنان شــــکننده است و باید 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی از ســــوی مردم استمرار 

داشته باشد.
اســــتاندار همدان اظهار کرد: با همکاری مردم و تاش کادر 
بهداشت و درمان روند کاهشــــی کرونا را شاهد هستیم و 
موج سوم این بیماری را پشت ســــر گذاشتیم که باید این 

آمارهای امیدوارکننده همچنان تداوم یابد.
شــــاهرخی اظهار کرد: با توجه به شب چله محدودیت های 
جدیدی از ســــوی ســــتاد ملی کرونــــا برای روزهای شــــنبه و 
یکشــــنبه، 29 و 30 آذر پیش بینی شــــده به نحوی که زمان 
پایان فعالیت و تعطیلی اصناف غیر از گروه شــــغلی یک در 

این 2 روز ساعت 18 تعیین شده است.
وی بیــــان کــــرد: همچنین زمــــان ممنوعیت تردد شــــبانه 
خودروهــــا برای این 2 روز از ســــاعت 20 تا 4 صبح اســــت که 
البته حضور میدانی عوامل انتظامی با خودرو چراغ گردان بر 
کاهش حضور و تــــردد رانندگان اثر روانی مثبت و بازدارنده 

دارد.
شاهرخی اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه 
در ستاد کشوری برای برگزاری آیین های این دهه سیاست 
گذاری الزم صورت گرفته است که بر اساس آن سیاست ها 
باید مســــؤوالن اســــتانی با همــــکاری تبلیغات اســــامی 

برنامه هایی با ُبرش استانی در نظر بگیرند.

وی همچنین خواســــتار ایجاد قــــرارگاه ثابت و قــــرار دادن 
کانکس های مجهز و تجهیــــزات در اختیار عوامل انتظامی 

برای پیشبرد برنامه ها در ایام کرونا شد.
حیــــدری مقدم: آمــــار فوتی هــــای کرونا در اســــتان  �

همدان از میانگین کشوری پایین تر است
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا هم با بیان اینکه 
کرونا تاکنون جــــان یک هزار و 372 نفر را در اســــتان گرفته 
است، گفت: آمار فوت بیماران مبتا به کرونا در این استان 

پایین تر از میانگین کشوری است.
رشــــید حیدری مقدم بــــا بیان اینکه در یک هفته گذشــــته 
میانگین فوتی های کرونا در اســــتان به کمتر از چهار نفر در 
روز رســــیده اســــت، افزود: 26 هزار و 136 نفر از ابتدای همه 
گیری ویروس تاکنون در این اســــتان به کرونا مبتا شــــده 
اند کــــه از این تعداد 9 هزار و 625 بیمار بســــتری شــــدند و 
شناســــایی 16 هزار و 511 مورد نیز مربوط به مراکز 16 ساعته 

و سرپایی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان کرد: در حال 
حاضر موارد بســــتری مشــــکوک از 160 نفر در روز به کمتر از 
50 نفر و موارد مثبت بســــتری نیز به کمتر از 10 بیمار در روز 

کاهش یافته است.
حیدری مقدم اظهار کرد: شاخص ســــرایت پذیری در افراد 
بســــتری به 88 صدم درصد و در ُکل به زیر 96 صدم درصد 

رسیده است.
وی اظهــــار کــــرد: نتایــــج طغیان هــــا مؤیــــد این اســــت که 
46.5 درصد علت ابتا شــــرکت در اجتماعــــات، 40 درصد 
تماس های درون خانوادگی، و بخشــــی هم رعایت نکردن 
فاصله در محیط کار است که بی توجهی در محیط کار رو به 

افزایش است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: 46 واحد 
متخلف در یک هفته گذشته در این استان به علت رعایت 
نکردن شــــیوه نامه های بهداشتی پلمب شــــد که شامل 

سوپرمارکت، نانوایی و غذاخوری است.
ســــخنگوی ســــتاد کرونــــا در اســــتان همــــدان نیــــز اظهار 
کــــرد: برگــــزاری کاس عملی آمــــوزش رانندگــــی در جریان 
اســــت و برگزاری کاس تئــــوری نیز با اســــتفاده از ظرفیت 
آموزشــــگاه های فنــــی و حرفــــه ای و رعایت فاصلــــه گذاری 

اجتماعی منعی ندارد.
مهرداد نادری فر افزود: اســــتانداری همدان حدود یک ماه 
پیش اقدام به خرید ســــه دســــتگاه کانکس برای استقرار 
نیروهای نظامی این اســــتان کــــرده و در اختیــــار معاونت 

اجتماعی انتظامی همدان قرار دارد.
وی مراکز شــــماره گذاری و تعویض پاک را از اماکن شلوغ و 
پرازدحام دانست و خواســــتار همکاری مدیریت این مراکز 

برای اصاح وضعیت موجود شد.

مددجویان کمیته امداد امام)ره( ۲4 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه گرفتند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت اســــتان همدان گفت: از ابتدای سال جاری 
بیــــش از 23 میلیارد و 999 میلیون تومان تســــهیات به 

4هزار و 144 نفر پرداخت شده است.
به گزارش هگمتانه، مســــعود کرمی گفت: پرداخـــــت وام به 
نیازمـــــندان تحـت حـــــمایت برای مصـارفی چـــــون پرداخت 
هزینه های درمـــــانی، تحـــــصیلی و معـــــیشتی ســــبب حفظ 
عزت نفس هم وطنان و افزایش امنیت روانی آن ها می شود.

وی ادامــــه داد: راه انــــدازی صندوقــــی باهــــدف تجمیــــع و 
هدایت منابــــع ســــازمانی و ظرفیت های مالــــی و اعتباری 
فرهنگ  گســـــترش  و  ازیک طــــرف  نیکــــوکار  هم وطنــــان 
یاری رســــاندن به نیازمندان جامعه و در نگاهی وســــیع تر 
گره گشــــایی از نیازمندی هــــای هم وطنان از ســــوی دیگر 
نقطه تعالی تحـقق مقوله قرض الحسنه به شـمار می رود و 

بر همین اســــاس صندوق قرض الحسنه امداد والیت در 
حال فعالیت است.

کرمی با اشــــاره بــــه این مطلــــب که 416 مورد تســــهیات 
پرداختی از محل وجوه اداره شــــده صندوق بوده اســــت، 
گفــــت: در این زمینه یــــک میلیــــارد و 871 میلیون تومان 

پرداخت شده است.
وی با اشــــاره به پرداخت 6 میلیــــارد و 381 میلیون تومان 
، گفت: 3هزار  تسهیات اشتغال و خودکفایی به 565 نفر
و 163 نفر نیز از تســــهیات حمایتی بهره مند شده اند که 

15 میلیارد و 747 میلیون تومان هزینه شده است.
مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان همدان 
گفت: بهره گیری و فرهنگ ســــازی جـــــهت توسعه مقوله 
قرض الحســــنه در طول ســــال های گذشــــته و استفاده از 
ظرفیت هــــای عظیم نیکوکاران و خیــــران و پویاتر نمودن 
شــــیوه های دســــتگیری از نیازمندان همــــواره موردتوجه 

جدی کمیته امداد امام)ره( بوده است.

محورهای همدان باز است
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس مرکز مدیریت اطاعــــات راه های اداره کل راهداری و حمل 
و نقــــل جاده ای همدان گفت: بارش متناوب برف در برخی محورهای همدان گزارش می شــــود اما 

تردد در همه محورها عادی و روان است.
بابک گردان روز گذشــــته با اشــــاره به اینکه بارش متناوب برف در برخی جاده ها گزارش می شــــود 
اظهار کرد: بارش برف در محورهای گل تپه، کبودرآهنگ، گرونه دوالیی تویســــرکان و محور نهاوند 

- نورآباد گزارش می شود.
وی بــــا بیان اینکه تردد در محورها به صورت عادی و روان در حال انجام اســــت گفت: هیچ محوری 
به علت بارش برف بسته نیست ولی مسیر همدان - قزوین کیلومتر 110 به علت پاره ای تعمیرات 

بسته است و تردد از خط باالیی صورت می گیرد.
کارشــــناس مرکز مدیریت اطاعات راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با بیان 

اینکه مه گرفتگی در گردنه دوالیی تویســــرکان، گردنه سوباشی و محور علیصدر وجود دارد افزود: 
در سایر محورها پدیده جوی خاصی وجود ندارد.

کید بــــر اینکه راننــــدگان ایمنی کامل برای تردد در جاده ها را داشــــته باشــــند گفت:  وی بــــا تأ
 141 هموطنــــان برای دریافــــت آخرین اطاعات از وضعیت راه های اســــتان با ســــامانه گویای 

بگیرند. تماس 

استان

چرا انتقام؟
محمد جواد بیات  �

در فرمایشــــات اخیر مقــــام معظم رهبــــری در دیدار 
با اعضای ســــتاد بزرگداشــــت ســــردار شــــهید حاج 
قاسم سلیمانی از رســــانه های شنیداری و نوشتاری 
شــــنیدیم و خواندیــــم: تشــــییع میلیونــــی شــــهید 
ســــلیمانی و ابومهدی المهندس در عــــراق و ایران، 
اولین ســــیلی ســــخت به امریکاییها بود اما ســــیلی 
ســــخت تر علیه نرم افــــزاری هیمنه پوچ اســــتکبار و 
اخراج امریکا از منطقه اســــت، آمران و قاتان سردار 
ســــلیمانی نیز بایــــد انتقام پس دهنــــد و این انتقام 
در هــــر زمانی که ممکن باشــــد، قطعی اســــت. آنچه 
در ایــــن فراز از فرمایشــــات فرمانده معظــــم کل قوا 
محرز است عزم جزم رهبری، نظام اسامی در تحقق 
مطالبه مردمی در انتقام خون به ناحق ریخته شــــده 
حافظــــان منافــــع مظلومــــان و مســــتضعفان عالم 
شهیدان سلیمانی و ابومهدی در عرصه بین الملل 
است. که در آستانه سالگرد بزرگداشت آنان از زبان 
ولی امر مســــلمین جهان مطرح گردیــــد و این کام 
صحیح و شــــفاف همان بیان شــــعارها و خواســــت 
میلیون ها نفر انسان آزاده در سراسر گیتی در آیین 
تشــــییع در عراق، ایران و تجلیل در اقصی نقاط دنیا 
است هر چند سال گذشــــته پارلمان عراق به خروج 
امریکایی هــــا از ایــــن کشــــور رای داد. ســــوال اصلی 
این اســــت چرا انتقام؟ به نظر می رســــد آمریکایی ها 
در اشــــغال عراق و به تــــاراج بردن منابــــع نفتی این 
کشــــور عاوه بر ایجاد خسارت های مادی و معنوی 
گســــتاخانه در قتل فرزندان رشــــید این سرزمین در 
حشدالشعبی و بسیج مردمی عراق چون ابومهدی 
المهندس دســــت یازیده نه تنهــــا اکتفا به قتل آنها 
ننموده بلکه میهمان رســــمی دولت عراق را نیز در 
مقام مستشــــار به شــــهادت می رســــانند. وقیحانه 
آنکــــه دولــــت وقت امریــــکا صحــــه بر دســــتور ترور 
مینهد و مدعی عملیات به شــــهادت رســــاندن دو 
سرباز راستین نجات بشریت در نخستین ساعات 
بامداد جمعه سیزدهم دی ماه 98 در فرودگاه بین 
کشــــور میزبان می گــــردد. در این  المللی پایتخــــت 
جنایات تاریخی، نقض آشــــکار حقوق بشــــر و عرف 
بیــــن الملل به وقــــوع می پیوندد. در آن ایــــام دنیا از 
رســــانه های جمعــــی دریافت که دولت عــــراق اعام 
نمود سفر فرمانده سپاه قدس بنا به دعوت رسمی 
این کشور صورت گرفته اســــت و مقرر بود ساعت 
8 صبح همان روز بین نخســــت وزیر عــــراق و آقای 
ســــلیمانی ماقات انجام شــــود. اما آمرین و عامان 
بــــه ترور این فرصت را به تهدید مبدل نمودند و این 
تهدید منجر به آســــیب و خسارت بزرگ ترور شهید 
سرافراز حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
گردید. و در نتیجه عالم اســــام بلکه جوامع بشــــری 
دچار ثلمه شــــد. اعتراف صریح و اقرار دولت امریکا 
در انجــــام این جنایت هولناک، اجــــرای مبانی فقهی 
و حکم قضــــای اســــامی، انتقام، قصــــاص از آمران، 
کارســــاز جبهه مقاومت  عامان شهادت دو سرباز 
و پایــــداری را فراهم میســــازد که ایــــن ناچیزترین جزا 
و تنبیه تروریســــت جهانی اســــت که دنیا را به آتش 
 تحقق این امر در اخراج امریکایی ها 

ً
کشانده و قطعا

آرامــــش در تأمیــــن صلح  از منطقــــه و بازگردانــــدن 
جهانی و رسیدن به حقوق تضییع شده مللی است 
که ادامه حیات را زیر یوغ مســــتکبرین برنمی تابند. 
شــــهیدان  پرافتخــــار  شــــهادت  ســــالروز  برگــــزاری 
ســــلیمانی و ابومهــــدی المهندس عــــاوه بر جنبه 
تعظیم شعائر اســــامی در پاسداشت آیین تجلیل 
ملی از سرباز وطن میثاق دوباره امت اسامی با امام 
و مقتدای خود در حفاظت از اهداف بلند مدافعان 
ل اهلل ساختار مکتب حاج  حرم اســــت که در حریم آ
قاســــم و ابومهدی المهنــــدس را در مبارزه عقیدتی 
تا محو آثار شــــوم کفر و نفاق در دنیا پایه ریزی نموده 
اند. و این مهم با حضور حماســــی هسته های حزب 
اهلل در دنیا شدنی اســــت. کما اینکه تاکنون مردان 
مقاوم در ســــنگر بیــــداری خواب راحت را از چشــــم 

جهان خواران ربوده اند.
والسام

یادداشت میهمان

معرفی رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس جمعیت هال 
احمر شهرستان همدان معرفی شد.

به گزارش هگمتانــــه، آیین تکریــــم و معارفه رئیس 
جمعیت هال احمر شهرستان همدان برگزار شد.

در ایــــن آییــــن که بــــا حضــــور جمعی از مســــؤوالن 
شهرســــتان برگزار شــــد »احمد مطلبی« بــــه عنوان 
رئیــــس جدیــــد جمعیت هــــال احمر شهرســــتان 

همدان معرفی شد.

خبــر

فرمانده سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان:

جنگ نرم مأموریت سپاه در استان ها
ح حاج قاسم آموزش5000 بسیجی در طر

ســــپاه  فرمانــــده  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان گفت: مأموریت 
اصلی سپاه های استانی مطالعه روی جنگ نرم است.
گزارش خبرنگار هگمتانه، ســــردار مظاهر مجیدی  به 
دیــــروز در جمع خبرنگاران با اشــــاره به اینکه هشــــت 
کتاب از تجارب دفاع مقدس نوشــــته شــــده اســــت، 
گفت: 5هزار و 367 تجربــــه در موضوعات مختلف در 

استان همدان ثبت شده است.
وی در ادامــــه ضمــــن تبریــــک هفتــــه پژوهــــش و روز 
پرســــتار اظهار کرد: اعتقاد داریم پایه و اساس انقاب 
با محوریت انسان، تفکر انسانی و تعالی بشر است و 
هرچه بتوانیم مواضع را به صورت علمی جلو ببریم به 

طور قطع فایده بیشتری خواهد داشت.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه در دو ســــه ســــال اول جنگ 
تحمیلی شــــرایط بســــیار ســــختی بود و ما نتوانستیم 
تجربه های دفاع مقدس را در همان زمان ثبت و ضبط 
کنیم، تصریح کرد: از سال سوم و چهارم دفاع مقدس 
ثبت تجربه هــــا از دفاع مقدس آغاز شــــد که شــــهید 
»مهدی بشیری« در اســــتان همدان مشغول ثبت و 

ضبط این تجارب بود.
ســــردار مجیدی خاطرنشــــان کرد: یکــــی از مهمترین 
کارهای دفاع مقدس همین بود که به روز و به هنگام 
کنیم  توانســــتیم موضوعــــات علمــــی را وارد جنــــگ 
به طوری که علم و دانــــش در اختیار دفاع مقدس قرار 
گرفت و جهــــش را در جنگ دیدیم و امــــروز بعد از 41 
ســــال از انقاب اســــامی نتایج آن را در خودکفایی و 

دانش موشکی می بینیم.
وی با بیــــان اینکــــه هیأت هــــای اندیشــــه ورز از افراد 
صاحب نظــــر و دارای تجربــــه کاری در تمــــام پله هــــای 
سپاه توسط معاونت دانش و پژوهش سپاه استان 
تشکیل شــــده است، یادآور شــــد: در استان همدان 
20 هیأت اندیشــــه ورز وجود دارد و معاونت دانش و 
پژوهش به سمتی رفت که برای موضوعات مختلف 
راهکارهایی را با تجاربی که افراد صاحب نظر داشتند، 

ارائه دهد.
با  همدان  اســــتان  انصارالحسین)ع(  ســــپاه  فرمانده 

تأکید بــــر اینکه مأموریت اصلی ســــپاه های اســــتانی 
مطالعه روی جنگ نرم است، اظهار کرد: در جنگ نرم 
مســــائل فرهنگی و موضوعات دیگر با ارائه راهکارها 
و مســــأله محوری مشخص شــــد و اقدامات دانش و 

پژوهش در این موضوعات انجام گرفت.
وی با اشــــاره به اینکه یکی از پایه هــــای اصلی کارهای 
ما روش ها و منش هایی اســــت که از گذشــــته داریم، 
خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند حوادث طبیعی 
از جمله ســــیل و زلزلــــه و کرونا تجــــارب را ثبت و ضبط 

کردیم که در آینده از این تجارب استفاده شود.
ســــردار مجیدی بــــا بیان اینکــــه 5هــــزار و 367 تجربه 
عملی در موضوعات مختلف ثبت شده است، افزود: 
معتقدیم باید از تجربه استفاده کرد اما نباید بر تجربه 
متوقف شــــویم بلکه باید با بهره گیــــری از تجربه های 

گذشته به آینده نگاه کنیم.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان تأکید 
کــــرد: 19 پژوهش کاربــــردی در کارگاه هایــــی با حضور 
اندیشمندان و صاحب نظران انجام گرفته و همچنین 
102 نشریه عمومی از موضوعات کاوش شده به چاپ 

رسیده است.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان 
اینکه 22 نشــــریه تخصصی تداوم دفاع نیز تهیه شــــده 
اســــت، گفت: پژوهش هایی در زمینه سبک مدیریت 
اســــامی و بــــه کار گرفتن جوانــــان در مدیریــــت، نظام 
شایستگی پاسداری، سبک زندگی، نیازهای پژوهشی، 
تبیین اندیشه های راهبردی رهبر انقاب و راهکارهای 

تحقق ارتش ده ها میلیونی انجام گرفته است.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در مــــورد کرونــــا بــــه دنبال 
این هســــتیم کــــه بتوانیم جلــــوی تلفــــات را بگیریم، 
خاطرنشــــان کرد: جلســــاتی با رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا داشتیم تا از ظرفیت بسیج بیشتر 
اســــتفاده شــــود که برهمین اســــاس بســــیجیان در 
کاس های آموزشــــی تحت آموزش قــــرار گرفتند تا در 
کنار کادر درمان فعالیت کنند که بر این اساس 5000 
بســــیجی در این زمینه آموزش دیده و 3000 نفر به کار 

گرفته شدند.
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5 ایران و جهان

روند کاهشی آمار جان 
باختگان کرونا

 44۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و زرد
روز  ظهــــر  از  گفــــت:  بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی 
جمعه تا ظهــــر دیروز و بر اســــاس معیارهای قطعی 
تشــــخیصی، 6 هزار و 421 بیمار جدید مبتا به کووید 
19 در کشور شناسایی شدند و 175 بیمار جان خود 

را از دست دادند.
ســــیما ســــادات الری، ســــخنگوی وزارت بهداشت 
اظهار کرد: مجمــــوع بیماران کووید19 در کشــــور به 

یک میلیون و 152 هزار و 72 نفر رسید.
وی افزود: متأســــفانه در طول این مدت، 175 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 53 هزار و 448 نفر رسید.
الری ابراز داشــــت: خوشــــبختانه تا کنون 875 هزار و 
943 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســــتان ها 
ترخیص شــــده اند؛ضمن اینکه 5591 نفر از بیماران 
مبتــــا به کوویــــد19 در وضعیت شــــدید این بیماری 
تحت مراقبت قــــرار دارنــــد. وی اضافه کــــرد: تاکنون 
6 میلیــــون و 995 هــــزار و 726 آزمایــــش تشــــخیص 
کووید19 در کشــــور انجام شــــده اســــت. سخنگوی 
وزارت بهداشت خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر و بر 
اساس آخرین تحلیل ها، 205 شهرستان در وضعیت 

نارنجی و 243 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

رایگان شدن بهای آب 
مشترکان کم مصرف

در دستور کار
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، بهای آب مشترکانی 
که مصرف آب تا یک سوم الگوی تعیین شده دارند، 

با تخفیف 100 درصد محاسبه خواهد شد.
پس از آغاز بــــه کار فرآیند تخفیف 100 درصدی هزینه 
برق به مشــــترکان کــــم مصرف، دولت نســــبت به 
ادامه این فرآیند به وسیله رایگان کردن هزینه آب و 

برق مشترکان کم مصرف اقدام نمود.
در این ارتبــــاط، هیأت وزیران در جلســــه خود که به 
تاریخ 19 آذرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت نیرو و 
به استناد اصل 138 قانون اساسی برگزار شده بود، 
نسبت به تصویب جزئیات طرح رایگان کردن هزینه 

آب مشترکان کم مصرف اقدام کرد.
به اســــتناد جزئیات ارائه در نامــــه معاون اول رئیس 
جمهــــور به وزارت نیرو، وزارت امــــور اقتصاد و دارایی 
و ســــازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران نسبت به 

تصویب موارد زیر اقدام کردند.
1- بــــا هــــدف بهینه ســــازی مصــــرف آب و تشــــویق 
مشــــترکان کم مصرف خانگی، بــــه وزارت نیرو اجازه 

داده می شود:
الــــف- صورت حســــاب آب و فاضــــاب مشــــترکان 
با مصرف تا یک ســــوم الگوی تعیین شــــده قانون 
توسعه و بهینه ســــازی آب شرب شهری و روستایی 

در کشور را با تخفیف 100 درصد محاسبه کنند.
الزم به ذکر است، در هیأت وزیران در تبصره ای ذیل 
ماده ذکر شــــده، تأکیــــد کردند، ایــــن تخفیف صرفا 
شامل ســــکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری 
شــــهری و روســــتایی می شــــود و واحدهای خالی از 
سکنه و سکونتگاه های غیر دائم نظیر باغ ویاها و 

خانه باغ های مشمول این تخفیف نمی شوند.
2- مشــــترکان با مصــــرف ماهیانه بیــــش از الگوی 
مصرف، 6 مــــاه فرصــــت دارند تا نســــبت به اصاح 
رفتــــار مصرفی و کاهش مصــــرف آب اقدام کنند، در 
پایان این دوره، بهای آب آن دســــته از مشــــترکینی 
که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین شــــده باشد، 
به پیشــــنهاد وزارت نیرو و تصویب شــــورای اقتصاد 

افزایش می یابد.
3- وزارت نیرو موظف اســــت ضمن اطاع رســــانی، 
آمــــوزش و فرهنگ ســــازی، مشــــترکین پرمصرف  را 
نســــبت به اســــتفاده از وســــایل کاهنده مصرف با 
هدف اصــــاح رفتار و کاهش مصــــارف غیر ضروری 

ترغیب کند.
4- دســــتور العمل اجرای این تصویب نامه)شــــامل 
بازنگری در طبقات نصرف و اصاح ضرایب شــــهری( 

ظرف 10 روز توسط وزارت نیرو تدوین و اباغ می شود.

ح معیشتی مجلس  طر
اجرایی شد

 100 هزار تومان برای 40 میلیون نفر
معــــاون اقتصــــادی رئیس جمهور از اجرایی شــــدن 
طــــرح معیشــــتی مجلس خبــــر داد و گفــــت: تعداد 
جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت می کنند، 

تا 40 میلیون نفر افزایش یافت.
محمد نهاوندیان معــــاون اقتصادی رئیس جمهور 
در نشســــت خبری با اشــــاره به مذاکــــره و گفتگوی 
اخیر حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهور 
با محمدباقــــر قالیباف رئیس مجلــــس، اظهار کرد: 
در این مذاکــــره گفت و گوهایی در زمینــــه طرح اخیر 
مجلس درباره کمک بــــه خانوارهای نیازمند صورت 
گرفــــت. وی افزود: بر این اســــاس تفاهــــم عملیاتی 
حاصل شــــد تا اصاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه 
بــــا کرونا کنیــــم. تعــــداد جمعیتی که ایــــن پرداخت 
کمکی را دریافت میکنند تا 40 میلیون نفر افزایش 
پیدا کرد. پرداخت 100 هزار تومــــان در هر ماه برای 4 
ماه خواهد بــــود. نهاوندیان در عین حال تأکید کرد: 
گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( 
هستند براســــاس مصوبه مجلس شورای اسامی 
120 هــــزار تومان را در مــــاه دریافــــت خواهند کرد که 

نخستین پرداخت هم روز گذشته صورت گرفت.

خبــــــــــر

حریرچی:

ابتال به کرونا گناه نیست که پنهانش کنیم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون کل وزیر بهداشت گفت: ابتا به کرونا گناه نیست که عده ای 
آن را پنهان کنند و ضرورت دارد با همکاران ما در طرح »شهید سلیمانی« همکاری کنند و با رعایت 

نکات بهداشتی و قرنطینه خانگی، نسبت به تکمیل دوران درمان خود اقدام کنند.
ایرج حریرچی در حاشــــیه ســــفر به ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نباید از یاد ببریم که در حال 
حاضر ویروس کرونا در ایران وجود دارد و این ویروس در جوامع در حال گردش است. تعداد قابل 

توجهی از مردم در معرض ابتا به ویروس کرونا هســــتند و امکان این هســــت کسانی که یکبار به 
این بیماری مبتا شده اند، بار دیگر مبتا شوند لذا باید در رعایت شیوه نامه ها استقامت داشت.
معــــاون کل وزارت بهداشــــت با بیان اینکه مبارزه بــــا این بیماری همچنان ادامــــه دارد، گفت: الزم 
اســــت مردم نیز همکاری الزم را در این زمینه داشــــته باشند و ضروری است افراد اطمینان کاذب از 

عدم ابتا به این بیماری نداشته باشند.
حریرچی اظهار کرد: ما در وزارت بهداشــــت عاوه بر شــــب یلدا نگران تماشــــای فوتبال به صورت 
دســــته جمعی توســــط خانواده ها هســــتیم، مردم فراموش نکنند که اگر حرف زدن عــــادی 10 برابر 

احتمال انتقال این ویروس را افزایش می دهد، فریاد زدن، امکان ابتا را 50 برابر باال می برد.

وی از مردم خواســــت در صورت ابتا به کرونا، این 
بیماری را پنهان نکننــــد و گفت: ابتا به کرونا گناه 
نیســــت که عده ای آن را پنهان کنند؛ چرا که اغلب 
مبتایــــان، خودشــــان قربانی هســــتند و ضرورت 
دارد با رعایت نکات بهداشــــتی و قرنطینه خانگی، 
نســــبت به تکمیل دوران درمان خود اقدام کنند 
و بــــا همــــکاران مــــا در طــــرح محله محور »شــــهید 

سلیمانی« همکاری کنند.

انعکاس
به بهانه همزمانی روز پرستار و شب چله

روحانی:

به احترام پرســـتاران یلدا را مجازی برگزار کنیم
۲ مصوبه معیشـــتی مجلس و دولت را تلفیق کردیم

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور گفت: 
از مردم می خواهم در این شــــب یلدا بــــرای حمایت از 
پرســــتاران امســــال این دید و بازدیدها و دورهمی ها 
را متوقــــف کنند و از طریق تلفــــن و فضای مجازی این 

مراسم را بدون حضور انجام دهند.
، صبح  حّجت االســــام حســــن روحانی، رئیس جمهور
ی کرونا با 

ّ
( در جلسه ســــتاد مل ، شــــنبه )29 آذر دیروز

، از کادر  تبریک میاد حضرت زینب)س( و روز پرستار
درمانی در مبارزه با کرونا قدردانی کرد.

وی گفت: از مــــردم می خواهیم در این شــــب یلدایی 
به خاطــــر اینکه مصادف اســــت با روز پرســــتار و برای 
حمایــــت از پرســــتاران عزیــــز و حمایت از ســــامت از 
مــــردم جامعه در مراســــم یلدایی که همیشــــه بوده و 
آن احترام به بزرگ خانواده و صله رحم بوده،  اســــاس 
به خاطر حفظ و ســــامتی همان افراد مســــن، امسال 
ایــــن دید و بازدیدهــــا و دورهمی هــــا را متوقف کنند و 
از طریــــق تلفن و فضــــای مجازی این مراســــم را بدون 

حضور انجام دهند.
روحانی ادامــــه داد: جمله ای که ایــــن روزها در فضای 
مجــــازی شــــایع شــــده، جمله درســــتی اســــت؛ »جمع 
ایــــن جمع شــــدن ها باعث  کم نشــــویم«.  نشــــویم تا 
می شــــود خدای ناکــــرده عزیزی را از دســــت بدهیم و 

تأسف دائمی برای ما به جا بگذارد.
رئیس جمهــــور با تشــــکر از مــــردم بابت همــــکاری در 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در دومــــاه اخیر و 
ی کرونا گفت: کســــبه، 

ّ
تبعیــــت از مصوبات ســــتاد مل

اصناف،وســــایل حمــــل و نقــــل و خانواده هــــا خیلی 
مراعات کردنــــد و این افتخار بزرگی اســــت که اول آذر 
آن همــــه نگران بودیــــم و دیدیم که 160 شــــهر ما قرمز 
بــــود و االن که روزهــــای پایانی آذر هســــتیم الحمدهلل 
شــــهرهای قرمز ما صفر اســــت. این فقط بــــا هّمت و 
بزرگواری و همکاری مردم عزیز ما حاصل شده است.

روحانی در ادامه گفت: امروز وقتی آمارها و نمودارها را 
نگاه می کردیم تقریبا همه جا موج ســــوم از موج قبلی 
بیشتر بوده است. در موج سوم که بسیار سهمگین 
بوده بــــه خاطر اینکه هم ویروس قوی تر شــــده بود و 
هم به ســــمت ســــرما رفته بودیم. بحمــــداهلل یک کار 

خوب و بزرگی در این مدت انجام گرفته است.
رئیس جمهور با قدردانی از مــــردم  گفت: کادر درمان 
باالترین ســــهم را در این مبارزه داشته است که از آنها 
هــــم قدردانی می کنیــــم. از همه آنهایی که در شــــرایط 
کرونایی برای رشــــد و اقتصاد کشور اعم از کشاورزان، 
کارگــــران، مهندســــین، بخــــش صنعت و کشــــاورزی 

تاش کردند، قدردانی می کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه 30 میلیون نفر در کشــــور 
ان شــــااهلل از این ماه از برق مجانــــی و همین تعداد از 
جمعیت کشــــور از گاز مجانی اســــتفاده خواهند کرد، 
گفت: همچنین شــــرایط ما در صنعت گاز به گونه ای 
اســــت که دســــت دولت پر اســــت. زیرا هیچ وقت در 
کشــــور تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب نرســــیده 
بــــود. در حالی که در ابتدای دولــــت تولید گاز بیش از 
600 میلیــــون مترمکعب بوده و امــــروز به یک میلیارد 

مترمکعب در روز رسیده است.
وی ادامه داد: در آب هم قدم های اســــتثنایی در این 
آب خلیج فارس و دریای عمان  دولت برداشته شد و 
را داریــــم به فات مرکزی می بریم کــــه اولین بخش آن 
افتتاح شــــد.ان شاء اهلل فازهای بعدی این طرح بسیار 

عظیم در ماههای بعد افتتاح می شود.
رئیس جمهوری اقدامات دولت در زمینه سدســــازی 

را بی نظیر توصیف کــــرد و گفت: در این دولت هر 50 
روز یک سد افتتاح کردیم و این کار عظیم تا پایان این 

دولت همچنان ادامه خواهد داشت.
روحانی ادامه داد: در هر ســــه زمینه بــــرق، گاز و آب در 
این دولت بیش از همه دولت های گذشــــته در طول 
40 سال، رشــــد کافی داشتیم، شــــرایط را آماده کردیم 
و امروز به جایی رســــیدیم که بــــرای افرادی که مصرف 
کم دارند و جزو اقشار آســــیب پذیرند، آب و برق و گاز 
مجانی شــــد و این از افتخارات بــــزرگ دولت دوازدهم 

است.
رئیس دولت دوازدهم با اشــــاره بــــه عصبانیت برخی 
از این طرح دولت، گفت: می دانــــم آنانی که ضد ایران 
هســــتند و تبلیغات می کنند، چقــــدر از طرح آب، برق 
و گاز مجانی عصبانی هســــتند و دیــــدم با چه حرص و 
عصبانیــــت می گویند که چرا دولت ایــــن کار را کرده و 
چرا اینها مجانی شــــده است. دشــــمنان نمی خواهند 

پیشرفت های کشور را باور کنند.
وی افزود: اگر در کرونا، تولید واکسن، خودکفایی های 
بزرگ موفق شــــویم باز هم باورشان نمی شود که ما در 
بســــیاری از زمینه ها در مســــیر خودکفایی و توســــعه 
حرکــــت می کنیــــم؛ به ویژه امســــال که ســــال جهش 
تولید است و کار بسیار خوب و بزرگی در زمینه تولید 

انجام شده و انجام خواهد شد.
روحانــــی با اشــــاره بــــه اقدام دولــــت بــــرای ارائه کمک 
معیشــــتی به افرادی کــــه حقوق ثابــــت ندارند، گفت: 
مــــا همیشــــه به دنبال کمــــک بــــه افــــرادی بودیم که 
حقوق ثابت دارند، این بار به دنبال این هســــتیم که 
کسانی که حقوق ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا 
مخارج خانه را تأمین کنند و این افراد به خاطر شــــرایط 
آزاد خودشــــان فعالیت  کرونایی نتوانســــتند در بازار 
کننــــد. ما تــــاش کردیم برای ایــــن افــــراد در چهارماه 

کمک معیشتی برای هر خانواده در نظر بگیریم.
رئیس جمهور بــــا بیان اینکه قرار بود بابت هر فرد 100 
هزار تومان بدهیم، خاطرنشــــان کرد: مجلس شورای 
آن برای  اسامی هم مصوبه ای داشــــت که بر اساس 
برخــــی از این افــــراد 120 هزار تومان مقرر کــــرده بود. ما 
با هماهنگــــی مجلس این مصوبــــه را تلفیق کردیم تا 
کســــانی که مجلس مقرر کرده بود مانند کمیته امداد 
و بهزیســــتی هر نفــــر 120 هــــزار تومان و بقیــــه 100 هزار 

کنند. تومان دریافت 
روحانــــی با بیــــان اینکه قســــط اول مربوط بــــه آذرماه 
پرداخــــت شــــده و ســــه قســــط دیگر تــــا پایان ســــال 
پرداخت خواهد شــــد، گفت: یکســــری مشــــکات به 
خاطــــر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشــــتیم 

که در جلسه آن را اصاح کردیم.

رئیس مجلس:

هرگز یک گام از اصالح بودجه 
عقب نشینی نخواهیم کرد

خنثی سازی تحریم از اصالح بودجه آغاز می شود
در جنگ اقتصادی سهم تحریم در مشکالت کنونی نسبت به سوءمدیریت کمتر است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس مجلــــس با بیان 
اینکه هرگز یک گام از اصاح ساختار بودجه عقب نشینی 
نمی کنیم، به بیانات رهبر انقاب درباره لزوم خنثی ســــازی 
تحریم ها اشــــاره کرد و گفت: خنثی کــــردن تحریم با اصاح 

سند بودجه آغاز خواهد شد.
محّمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــامی، روز 
( در جلســــه هیأت عمومی دیوان  گذشته )شــــنبه 29 آذر
، از دیوان محاسبات بابت آماده کردن  محاسبات کشــــور
گزارش تفریغ بودجه ســــال 98 یک ماه زودتر نســــبت به 

سنوات گذشته تقدیر و تشکر کرد.
امــــام)ره(، فقه را از کنج حجره هــــا به قلب مؤمنان  �

جاری کرد
رئیــــس مجلس در بخــــش ابتدایی ســــخنان خود گفت: 
حضرت امام خمینی )ره( فقــــه را از کنج حجره ها و حوزه ها 
به قلــــب مؤمنان و مســــلمانان جــــاری کردنــــد و انقاب 
اسامی ثمره فقه اسامی، فرهنگ اهل بیت و مبانی قرآن 
کریم بود. به همین دلیل مورد قبول جامعه قرار گرفت و 

انقاب اسامی پیروز شد.
رئیس قــــوه مقننه کشــــورمان با بیــــان اینکه بــــا پیروزی 

انقاب، اســــام در مســــند قدرت قرار گرفت، اضافه کرد: 
ســــنگر سیاســــی و قــــدرت از دســــت مســــتبدان و نظام 

استکباری گرفته شد.
قالیباف بــــا بیان اینکه بــــا پیروزی انقاب اســــامی همه 
ظرفیت های موجود را در دیوان ساالری که هیچ نسبتی با 
ارزش ها و آرمان های انقاب اســــامی نداشت گذاشتیم، 
ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که دشــــمن 
در ماه هــــای ابتدایی پیــــروزی انقاب از طریــــق گروه های 
مختلف درصدد براندازی انقاب اسامی بود و سرانجام با 
جنگ تحمیلی سبب شد دیوان ساالری در کشور شکل 
بگیرد که هیچ نسبتی با آرمان های انقاب اسامی و امام 

خمینی نداشت.
دشــــمن در جنگ پیروز نشد چرا که معادگرایی و  �

روحیه انقالبی در کشور حاکم بود
رئیس مجلس شــــورای اســــامی بــــا بیان اینکــــه در دهه 
نخســــت انقاب با تمام توان درگیر ایســــتادگی در مقابل 
تهاجمــــات بودیــــم و فرصــــت اصــــاح دیوان ســــاالری را 
 ، نداشــــتیم، تصریــــح کــــرد: البته با کنــــار رفتن بنــــی صدر
ســــاختاری مبتنی بر مردم و آرمان های انقاب اســــامی و 
معاد باوری در جبهه ها شــــکل گرفت و باعث شد جنگ 
تحمیلی را با تکیه بر ارزش های دینی و شــــرعی پشت سر 

گذاشتیم.
وی با بیان اینکه در دهه اخیر کشور درگیر تحریم و جنگ 
اقتصادی تمام عیار اســــت، ادامه داد: دشمن نتوانست 
در جنــــگ نظامی نتیجه دلخواه خود را به دســــت آورد زیرا 
فرهنگ جهاد شــــهادت، معادگرایــــی و روحیه انقابی در 

فضای عمومی کشور حاکم بود.
رئیــــس نهــــاد قانونگــــذاری کشــــورمان افــــزود: شــــهید 
ســــلیمانی نماد و تبلور سیســــتم دفاع مقدس است که 
یک تنه انقاب اســــامی را تا مدیترانه پیش برد و امنیت 
کشور را تضمین کرد به گونه ای که کشور ما در حال حاضر 

در حوزه امنیت به آرامش رسیده است.
، ویژه خوارانه )رانتی(  � ساختار کنونی اقتصاد کشور

است
قالیباف با بیان اینکه توجه به تدوین ســــند مالی بودجه 
در جنگ اقتصادی یکی از موضوعات مهم اســــت، ادامه 
داد: ســــاختار اقتصــــادی کنونــــی ما کاما متکــــی به نفت 
بوده و یک ســــاختار کاما رانتی و دولتی اســــت و به جای 

صادرات، رویکرد واردات دارد.
رئیس مجلس شــــورای اســــامی با طرح این پرســــش که 
در شرایطی که ســــاختار اقتصادی به جای تکیه بر تولید بر 
داللی و ســــوداگری متکی است چگونه می تواند به جنگ 
اقتصادی رود، تصریح کرد: این فرضیه امکان پذیر نبوده 

و یک شوخی بزرگ است.
قالیباف بــــا بیان اینکه ســــند بودجه کشــــور بــــه عنوان 
ســــند مالی مهم آغازگر تغییر در دیوان ساالری و ساختار 
اقتصــــادی اســــت، اضافه کــــرد: از دهه 50 تا بــــه امروز چه 
تغییری در این ســــند ایجاد شــــده اســــت؟ باید گفت در 
این دهه ها در بودجه هیچ اصاحی در راســــتای تطبیق با 

آرمان ها صورت نگرفته است.
بودجه  � در  ع  موضو اساســــی ترین  ســــوءمدیریت 

است
وی با بیان اینکه ســــوءمدیریت اساسی ترین موضوع در 
بودجه اســــت، ادامه داد: بودجه و چالش های آن محدود 
به ســــال 1400 و این دولت نیســــت و حرف من نیز درباره 
الیحه بودجــــه 1400 و دولت کنونی نیســــت بلکه رویکرد 
من آسیب شناســــی این فرایند از ابتدای انقاب تاکنون 

است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه در جنگ 
اقتصــــادی موفــــق بودیم اما بــــه دلیل چالــــش در جنگ 
اقتصادی مردم با مشــــکات بســــیاری روبه رو هســــتند، 
افزود: مقام معظم رهبری در ســــال های اخیر چندین بار از 
دولت درخواست کردند تا اقدامات الزم برای اصاح سند 

بودجه را انجام دهند.
وی درباره ضرورت اصاح ســــاختار بودجه توضیح داد: در 
یک نگاه کان و عمومی، منظور از سیاســــت مالی جیب 
دولت و سیاســــت پولی بــــه معنای جیب مردم اســــت. 
زمانــــی که حرف از جیــــب دولت می زنیــــم یعنی دولت ها 
بودجه را با کســــری تدوین می کنند به این معنا که عاوه 
بر کســــری در تراز عملیاتی، درآمدهای پایدار و مصارف نیز 

با یکدیگر همخوانی ندارد.
کســــری بودجه اثر خــــود را در جیب مردم نشــــان  �

می دهد
قالیبــــاف با بیان اینکــــه رهبر معظم انقــــاب می فرمایند 
کســــری بودجه ام الخبائث اســــت، ادامه داد: کســــری در 
سیاســــت مالی به کسری در سیاســــت پولی یعنی جیب 
مردم از طریق ناترازی بانک ها، افزایش پایه پولی، افزایش 
نقدینگی و... تبدیل می شــــود در نتیجه جیب مردم خالی 

خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اســــامی با بیان اینکه از آن جایی 
که به بازار کار توجهی نشــــد داللــــی افزایش یافت، تصریح 
کرد: در جنگ اقتصادی کنونی سهم تحریم در مشکات 

کنونی نسبت به سوءمدیریت کمتر است.
قالیباف با بیان اینکه زمانی که به سمت تولید نرویم بازار 
کار تعطیل می شود، اضافه کرد: حدود 9 هزار هزار میلیارد 
تومان وارد بازار ســــرمایه شــــد اما این نقدینگی به سمت 
تولید نرفت و از بازار ســــرمایه به ســــمت بازار کار هدایت 
شد به گونه ای که پراید 25 میلیونی به 120 میلیون تومان 

رسید.
مشکالت کنونی در کشور قابل حل است �

رئیــــس نهــــاد قانونگــــذاری کشــــورمان بــــا بیــــان اینکه 
مشــــکات کنونی در کشور قابل حل اســــت مشروط بر 
اینکــــه همه در کنار هم بایســــتیم، گفت: نظــــارت مهم تر 
از قانونگذاری اســــت چرا که با این اقــــدام احکام ناقص و 

بااستفاده مشخص می شود.

قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم در راســــتای اصاح 
ســــاختار بودجه گام نخســــت را محکم برمی دارد، تصریح 
کرد: اصاح ســــاختار بودجه را نمی توان یکساله انجام داد 

اما مجلس یازدهم این کار را از امسال آغاز می کند.
باید با شجاعت کسری بودجه را اعالم کنیم �

رئیس مجلس شــــورای اســــامی با تأکید بر اینکه باید با 
شجاعت کســــری بودجه را اعام کنیم، ادامه داد: هرچند 
دیوان محاســــبات گزارش تفریــــغ بودجه ســــال 1398 را 
نســــبت به سال های گذشــــته یک ماه زودتر تدوین کرد، 
اما این سوال ایجاد می شود که چرا نظارت بر خط نیست؟
وی تأکید کرد: البته منظور از نظارت برخط، محدود کردن 
دســــتگاه های اجرایی و مدیران نیســــت اما گزارش های 
تفریــــغ بودجــــه بایــــد به نحوی باشــــد کــــه بتــــوان جلوی 
آسیب ها را در زمان اندک گرفت و اشکاالت را اصاح کرد.

رئیس نهــــاد قانونگذاری کشــــورمان با بیــــان اینکه باید 
از مدیــــر قــــوی و امیــــن حمایت شــــود، ادامــــه داد: باید از 
تصمیمات این مدیران دفاع کرده و دستگاه های نظارتی 

از این افراد پشتیبانی کند.
هرگز از اصالح بودجه عقب نشینی نخواهیم کرد �

قالیبــــاف با بیــــان اینکه هرگــــز یک گام از اصاح ســــاختار 
بودجه عقب نشینی نمی کنیم، اضافه کرد: همانگونه که 
مقام معظم رهبری فرموده اند در رفع تحریم و خنثی کردن 
تحریم اســــاس با خنثی کردن تحریم است و این امر نیز با 

اصاح سند بودجه آغاز خواهد شد.
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــامی با بیــــان اینکــــه باید 
حرف هــــای خــــوب را عملــــی کنیــــم، ادامــــه داد: دیــــوان 
محاســــبات باید 4 رویکرد شفاف سازی، هوشمندسازی، 
مردمی سازی و کارآمدسازی را در دستورکار خود قرار دهد 

این فلسفه ها خطی نبوده و در هم تنیده هستند.
قالیباف با بیان اینکه باید با توجه به عملکرد دستگاه ها 
از موازی کاری و هم پوشانی جلوگیری شود، افزود: دولت 
باید بــــه دنبال کوچک ســــازی و جلوگیــــری از تمرکزگرایی 
باشــــد به گونه ای کــــه به جــــای تولید خدمت به ســــمت 
خرید خدمت رود چرا که تولید خدمت در دســــتگاه های 
دولتی حدود سه برابر بیشتر نسبت به بخش خصوصی 
هزینه بر است. سفر مســــافر در تهران در سال 87 حدود 
250 تومــــان هزینــــه می برد اما اگر این ســــفر با سیســــتم 
دولتی در اتوبوســــرانی انجام می گرفت حدود 1200 تومان 

به هزینه نیاز داشت.
رئیس مجلس شــــورای اســــامی با بیان اینکه گزارشات 
برخط کوتاه، از خطــــا در زمان اجرا جلوگیری کرده و موجب 
کار بهتر می شــــود، تصریح کرد: هرچند ممکن است ارائه 
گزارشــــات برخط برای تمامی دستگاه ها ممکن نباشد اما 
که بیشــــترین بودجه را  گزارشات شــــرکت هایی  می توان 

دریافت می کنند را اینگونه تدوین کرد.
 به طور مثال هرچند 380 شرکت دولتی موجود است اما 
83 درصد بودجه این شــــرکت ها به 30 شرکت تخصیص 
می یابد بنابراین می توان در مرحله اول 30 شرکت مذکور 

را تعیین تکلیف و بررسی کرد.
هرگونــــه نــــگاه سیاســــی، حزبــــی و مچ گیــــری امــــر  �

غیراخالقی و غیرشرعی است
وی با بیان اینکه گزارش های برخط و سنواتی باید حرفه ای 
و مستقل تنظیم شود، اضافه کرد: هرگونه نگاه سیاسی، 

حزبی و مچ گیری امر غیراخاقی و غیرشرعی است.
رئیــــس نهــــاد قانونگــــذاری کشــــورمان بــــا بیــــان اینکه 
گــــزارش تفریغ بودجــــه بایــــد در اختیــــار دانشــــگاهیان، 
نخبــــگان، نمایندگان مجلــــس و مردم قرار گیــــرد که این 
امــــر یکــــی از مصادیق شفاف ســــازی اســــت، ادامــــه داد: 
باید آسیب شناســــی بودجه ســــال 98 در اختیار رسانه ها 
و نماینــــدگان قــــرار گیــــرد، با تحقق ایــــن مهــــم از آنجا که 
اشــــکاالت موجود در بودجــــه 98 در اختیــــار نمایندگان 
کمیســــیون تلفیق قرار می گیرد می تواند به آنها در بررسی 

بودجه سال آینده کمک کند.
قالیباف با اشاره به مشکات معیشتی مردم تصریح کرد: 
در حــــال حاضر بســــیاری از مردم جزو افــــراد حقوق بگیر از 
صندوق های بازنشســــتگی کشوری و لشگری نیستند و 
تنها تراکنش مالی آنها پرداخت یارانه اســــت بنابراین این 
افراد با تورم کنونی با مشکات بسیاری سر و کار دارند که 

باید برای آنها فکری اساسی شود.
رئیس مجلس شــــورای اســــامی در پایان جلســــه هیأت 
عمومی دیوان محاســــبات از گزارش تفریغ بودجه ســــال 

1398 رونمایی کرد.

اجرای محدودیت های جدید تردد و فعالیت اصناف از روز گذشته
آزمون استخدامی در موعد مقرر برگزار می شود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــخنگوی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونــــا آخرین تصمیمات این ســــتاد برای اجرای 

محدودیت های شب یلدا را تشریح کرد.
علیرضا رئیســــی ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا 
درخصــــوص آخریــــن تصمیمات این ســــتاد اظهــــار کرد: 
مهمترین عامل شــــیوع این بیماری در این فصل ســــرما 
دورهمی خانوادگی است لذا تأکید می شود در شب یلدا 
از برگزاری دورهمی پرهیز شــــود، اگــــر دورهمی خانوادگی 
برگزار شود بیماری طی دو هفته دیگر خیز خواهد داشت.

کاهش 50 درصدی آمار مرگ ومیرها �
رئیســــی با بیان اینکه آمار مرگ و میرها نسبت به یک ماه 

قبل 50 درصد کاهش داشته است گفت: امیدواریم این 
روند روز به روز کمتر شــــود کما اینکه روز گذشــــته شاهد 
ثبت مرگ های زیــــر 200 نفر بودیم، میزان بســــتری نیز 40 
درصد کاهش یافته اســــت و در اکثر استان ها روند نزولی 
اســــت، اکیدا توصیه می شــــود، عدم رعایت شیوه نامه ها 

بیماری را افزایش خواهد داد.

دورهمی یلدا برگزار نکنید �
کرونا افزود: شب های  ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با 
یلدا حواسمان باشد که اگر شــــیوه نامه ها رعایت نشود 
بیمــــاری خیز برمــــی دارد، شــــیوه نامه شــــب یلــــدا برگزار 
نکردن مهمانی و دورهمی اســــت و ایــــن موضوع اصل 

اســــت، صرفا نشســــتن بــــا فاصلــــه در مهمانــــی اثرگذار 
نیســــت. هیچ شــــهر قرمزی در کشــــور نداریم 205 شهر 
نارنجــــی 243 شــــهر مــــا زرد هســــتند کــــه امیدواریم طی 
هفته های آینده شــــهرهای نارنجی زرد شوند و شهرهای 
کردکــــوی در اســــتان گلســــتان، بافت در کرمــــان آمل و 

گلوگاه در مازندارن نیاز به توجه ویژه دارند.
وی ادامه داد: وضعیت این شــــهرها قرمز نیست اما در 
آســــتانه قرمز شدن هستند و اگر شــــیوه نامه ها رعایت 
نشــــوند تبدیل به شــــهرها قرمــــز خواهند شــــد. هفته 
گذشــــته 4 استان مازندارن، گلســــتان، گیان و اردبیل 
در وضعیــــت قرمــــز بودند کــــه از وضعیــــت قرمز خارج 

شدند.

وی در ارتبــــاط بــــا مصوبــــات دیــــروز گفــــت: بحــــث منع 
ترددهای درون شــــهری طی شــــنبه و یکشنبه از ساعت 
8 شــــب خواهد بود و از ســــاعت 18 همه مشاغل به جز 
گروه شــــغلی یک تعطیل هستند، پس از شب یلدا منع 
تردد به حالت قبل بازخواهد گشــــت و تردد بین استانی 
از شــــهرهای نارنجی به ســــایر شــــهرها مشــــمول جریمه 

خواهد بود.

آزمون استخدامی برگزار می شود �
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا درخصوص آزمون 
اســــتخدامی گفــــت: صدهزار نفر پــــس از برگــــزاری آزمون 
آزمون  جذب مراکــــز دولتــــی می شــــوند، 1700 حوزه ایــــن 

مشــــخص شده اســــت و این آزمون با حداقل جمعیت و 
رعایت شیوه نامه ها برگزار خواهد شد. این آزمون دوبار به 
تعویق افتاده است تا شرایط برگزاری آزمون فراهم شود و 

این ازمون دی ماه برگزار می شود.

بررسی بازگشایی مدارس برای پایه اول و دومی ها �
وی تصریح کرد: پیشــــنهاد بازگشــــایی مــــدارس نیز برای 
پایه هــــای اول و دوم ابتدایــــی در شــــهرهای نارنجی و زرد 
مطرح شــــد که ایــــن دانش آمــــوزان بتوانند حضــــوری در 
کننــــد، این بحــــث مخالفین  کاس های درس شــــرکت 
و موافقینــــی دارد کــــه در ایــــن خصــــوص دو هفتــــه دیگر 

تصمیم گیری خواهد شد.



چون آقای حجت الــه امانی مالک پالک 4 فرعی 1806 اصلی بخش 
یــک برابر درخواســت 1724 - 99 مــورخ 1399/09/29 تقاضای 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه 
شــماره 1724-99 مورخ 1399/09/29 متقاضی مدعی می باشد که 
مجاورین را نمی شناسد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد 
کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ سه شــنبه مورخ 1399/10/30 
ساعت 10 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان گلشن، روبروی 
بهداشت حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین 
مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به 

آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 811

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

با ما همراه باشید

یــق مزایده کتبی اقــدام نمایــد. متقاضیان     شــهرداری همدان با اســتناد مجوزهای اخذ شــده در نظــر دارد نســبت به فــروش  دو  قطعه زمیــن از طر
می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس

1
زمین مســکونی تجمیعی 

با کاربری مختلط   
)3 بر معبر 35 متری(

 1/9066
و

1/9603 
249/7755/350/000/0003/000/000/000

شهرک فرهنگیان
بلوار بهنامجو

معبــر 2 مســکونی  زمیــن 
10متری

1/1112922020/900/000/0002/000/000/000
ورودی شهرک 

فرهنگیان

شرایط شرکت در مزایده:
 1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه ماهه 
و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت) الف( قــرار داده و حداکثر تا پایــان وقــت اداری 99/10/09  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه 

بوعلی سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایست فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد 

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

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنــده مزایده مکلف اســت وجه مــورد معامله را به حســاب شــهرداری واریــز  نماید. در صــورت عدم واریــز نقدی وجه مــورد معاملــه در موعد مقرر 

سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- حداکثر  زمان انتقال ســند از تاریخ برگــزاری مزایده یک مــاه بوده و برنده مزایده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکور جهــت انتقال ســند و واریز  الباقی 
وجه ) 10% باقیمانده( اقدام نماید. در غیر  اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. ضمنًا ســند به نام برنده مزایده و یا هر 

شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/10/10 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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گهی مزایده آ

م. الف  1336 شهرداری همدان

4691 1399  شماره  30 آذر  یکشـــنبه   

ورزش6

پرسپولیس یک - اولسان کره ۲
دومین ناکامی پرسپولیس 

در یک قدمی جام
خ رنگ حقیقت نگرفت رویای سر

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم فوتبال پرســــپولیس 
که بــــرای دومین بار در ســــه ســــال اخیر بــــه فینال 
آســــیا راه پیدا کرده بود،  رقابت های لیگ قهرمانان 
بازهم در رســــیدن به عنوان قهرمانی ناکام ماند و به 

جام نرسید.
فوتبال  رقابت های  دوره  هجدهمیــــن  فینال  دیدار 
لیــــگ قهرمانــــان آســــیا که ســــی و نهمیــــن فینال 
مســــابقات باشــــگاهی قاره کهن به حساب می آید 
از ســــاعت 15:30 دقیقه دیروز )شــــنبه( به قضاوت 
عبدالرحمــــن ابراهیــــم از قطر در ورزشــــگاه الجنوب 
دوحه آغاز شــــد که این دیدار با برتــــری 2 بر یک تیم 
اولســــان به پایان رســــید. مهدی عبدی )45( برای 
پرســــپولیس گل زد. و جونیور )45+3 پنالتی و 55 

پنالتی( برای اولسان گل زد.
پرســــپولیس در ایــــن دیدار بــــا ترکیــــب حامد لک، 
زادگان،  کنعانی  محمدحسین  حسینی،  سیدجال 
ســــعید آقایی، مهدی شــــیری )74 آرمــــان رمضانی( 
احمد نوراهلل ی، میاد ســــرلک، بشار رسن، سیامک 
نعمتی، امید عالیشــــاه )90 علی شــــجاعی( و مهدی 

عبدی به میدان رفت.

گزارش این بازی را می خوانید:  �
* بازیکنــــان پرســــپولیس در دقایــــق ابتدایی حفظ 
توپ را در دســــتور کار داشتند و با پاس های کوتاه و 
نزدیک سعی کردند مقابل میل تهاجمی تیم کره ای 

را بگیرند و توپ را در اختیار داشته باشند.
جریمــــه  محوطــــه  پشــــت  کره ای هــــا   :9 دقیقــــه   *
پرســــپولیس صاحب موقعیت شــــدند کــــه ضربه 
بازیکن تیم اولســــان با برخورد به تیر عمودی دروازه 

به بیرون رفت.
* دقیقــــه 15: مهــــدی عبدی پشــــت محوطه جریمه 
خودی روی »دو جایه« مرتکب خطا شد تا تیم کره ای 
صاحب یک ضربه ایســــتگاهی شــــود. این ضربه به 
بدن بازیکنان پرســــپولیس برخورد کــــرد و راهی به 

سمت دروازه پیدا نکرد.
* دقیقــــه 21: تیــــم کــــره ای صاحــــب یــــک موقعیت 
خوب پشــــت محوطه جریمه شــــد که ضربه محکم 
بازیکــــن این تیم را حامد لک با مشــــت دفع کرد. در 
این دقایق تیم اولســــان فشــــار زیــــادی روی دروازه 

پرسپولیس وارد کرد.
* دقیقه 35: پس از حماتی که تیم کره ای داشــــت 
پرســــپولیس چند دقیقه ای نبض بــــازی را در اختیار 
گرفت و یک ضربه کرنر هم روی دروازه حریف ارسال 
کرد اما ثمری نداشــــت. در این دقیقه بشــــار رســــن 
پاس در عمقی را برای عبدی ارســــال کرد اما توپ به 

او نرسید.
* دقیقه 42: پرسپولیس روی حرکت مهدی عبدی 
صاحب ســــومین ضربه کرنر خود شد که این ضربه 
را امید عالیشــــاه روی دروازه اولســــان ارسال کرد اما 
توپ بلند او از روی ســــر همه بازیکنــــان عبور کرد و 

ثمری برای سرخپوشان نداشت.
* دقیقه 45: اشــــتباه مدافع اولســــان در دفع توپ 
باعــــث توپگیری مهدی عبدی شــــد و ایــــن بازیکن 
پس از چند متر حرکت با توپ درون محوطه جریمه 
ضربــــه دقیقی را به ســــمت دروازه زد کــــه توپ به تور 

چسبید و سرخپوشان یک بر صفر جلو افتادند.
* در حالــــی که بازی وارد وقت های اضافه شــــده بود 
داور روی یک صحنه مشــــکوک شــــد و درخواست 
ویدئوچــــک کرد کــــه در بازبینی پنالتی تأیید شــــد و 
جونیور ضربه را زد که لک ضربه اول را مهار کرد اما در 
برگشت این بازیکن توپ را به تور دروازه چسباند تا 

نیمه اول با تساوی به پایان برسد.

نیمه دوم: �
* پرسپولیســــی ها در شروع نیمه دوم توپ و میدان 
را در اختیــــار گرفتنــــد و حماتــــی را هــــم روی دروازه 
حریف پــــی ریزی کردند اما نتوانســــتند خطر جدی را 

ایجاد کنند.
* دقیقــــه 53: توپــــی کــــه روی دروازه پرســــپولیس 
ارسال شده بود با دست مهدی شیری برخورد کرد 
کــــه در صحنه اول داور متوجه این صحنه نشــــد اما 
بعد از درخواســــت ویدئو چک دومین ضربه پنالتی 
به ســــود تیم اولســــان اعام شــــد. مهدی شیری در 
ایــــن صحنه بــــی احتیاطی کــــرد که و وقتــــی به توپ 
نرسید با دست به آن ضربه زد تا دومین پنالتی را به 

تیم حریف هدیه کند.
این ضربه در دقیقه 55 توســــط جونیور به گل دوم 

تبدیل شد. این بار لک بر خاف ضربه حرکت کرد.
* دقیقه 70: پرســــپولیس حماتــــش را روی دروازه 
حریــــف ادامه داد امــــا تاکتیک مناســــب تیم کره ای 
بــــرای خنثی کردن این حمات بــــه خوبی جواب داد 
و دفاع چند الیه آنها اجازه نداد سرخپوشان صاحب 

موقعیت خطرناکی شوند.
* دقیقــــه 84: مدافع تیــــم فوتبال اولســــان درون 
محوطــــه جریمــــه روی احمد نوراهلل ی فشــــاری وارد 
کرد کــــه منجر به ســــرنگونی او شــــد کــــه بازیکنان 
پرســــپولیس اعتقاد به پنالتی داشــــتند اما پس از 
ویدئوچــــک داور قطری پنالتی بــــودن این صحنه را 

رد کرد.
در پنــــج دقیقــــه وقت اضافــــه پرســــپولیس تاش 
زیــــادی کرد تــــا بتواند گل خــــورده را جبــــران کند اما 
حمات این تیم راه به جایی نبرد تا سرخپوشــــان در 
دومین رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازهم 
ناکام بمانند و نتوانند طلســــم سال ها جام نگرفتن 

تیم های ایرانی را بشکنند.

خبــر

پیروزی دلچسب شهرداری همدان
 در بندر با طعم صدرنشینی

پسر سرمربی گل کاشت!

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیــــم شــــهرداری همدان 
در نخســــتین دیــــدار از فصــــل جدید لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور مقابل میزبان خود شــــهرداری 

بندرعباس به برتری رسید.
در حالی که طی ســــال های اخیر همواره شــــهرداری 
فوتبال  نماینــــدگان  گریبــــان  خانه  در  بندرعبــــاس 
همدان را می گرفت، این بــــار تیم تحت هدایت رضا 

طایی منش موفق به برتری شد.
تیم شــــهرداری همدان با گلزنی آرمین طایی منش 

توانست به یک پیروزی دلچسب دست یابد.
طایی منــــش در دقیقــــه 44 گل برتری شــــهرداری 
چی ها را به ثمر رســــاند تا نخستین گل فصل جدید 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور را به ثمر برساند.
شهرداری با این پیروزی و کسب سه امتیاز شیرین 
موقتا صدرنشــــین گروه یک لیگ دسته دو فوتبال 

کشور شد.
شاگردان طایی منش در این مسابقه جانانه حاضر 
شدند و اجازه امتیاز گیری را از حریف سرسخت خود 

گرفتند.

شــــهرداری امســــال با حمایت همــــه جانبه عباس 
صوفی شــــهردار همــــدان تیمی بومی و یکدســــت 
را شــــکل داده و از همیــــن هفته نخســــت خود را به 

عنوان یک مدعی معرفی کرده است.
ترکیب تیــــم شــــهرداری بندرعباس در ایــــن بازی را 
مهدی خسروی، حســــین محمدی، حبیب حبیب 
، فواد  ، علــــی حدادی فر ، علــــی عزیزی، علــــی خبر پور
، محمد  نجاهــــی نژاد، هــــادی دهقانــــی، احمد گمــــار

علی مردانی، علیرضا اسامی تشکیل دادند.
تیم شــــهرداری همدان نیز با ترکیب محمد صابری 
زاده، حســــین کاظمی، ساســــان جعفری کیا، پیمان 
پورقاسمی،  امیرحسین  شــــعبانی،  مجید  حشمتی، 
میثــــم زمانــــی، مهدی خلــــج، آرمین طایــــی منش، 

، محمد بیرانوند وارد میدان شد. محمد عباس تبار
آرمیــــن طایی منــــش بازیکن شــــهرداری همدان 
شــــهرداری  دروازه   44 دقیقــــه  در  شــــد  موفــــق 
بندرعبــــاس را بــــاز کند تا لقــــب اولیــــن زننده گل 
فصل جدید لیگ دســــته دوم کشــــور را از آن خود 

کند.

پاس به دنبال
طلسم شکنی در لیگ 2

هگمتانه، گــــروه ورزش: فصــــل جدیــــد رقابت های لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور در حالی از دیروز شنبه آغاز شده 
که سال ها از درجا زدن فوتبال همدان در لیگ دسته دوم 
فوتبال کشور ســــپری می شــــود و هنوز هیچ یک از 2 تیم 

پاس و شهرداری موفق به صعود نشده اند.
شــــهرداری چی ها پس از صعود از لیگ دسته سه به لیگ 
2 و پاسی ها بعد از ســــقوط تلخ به لیگ 2 همچنان در این 
عرصه از مسابقات با حریفان دست و پنجه نرم می کنند و 

نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.
کم تجربگی، اشتباه های فنی و نبود حمایت های به موقع 
باعث شــــده تا این 2 تیم سال ها پرنوسان در لیگ 2 ظاهر 

شده و در نهایت موفق به صعود نشوند.
تیم شــــهرداری فصل گذشــــته در گروه یک در حالی رتبه 

ششم جدول را کسب کرد که موفق به صعود نشد.
پاســــی ها نیز عجیب ترین نتیجه تاریخ مسابقات لیگ 2 را 
رقم زدند و در حالی که توانســــتند در دور رفت مرحله پلی 
آف یک بر صفر شهرداری آستارا را شکست دهند، در دور 
برگشت و در ضربات پنالتی به این تیم باختند تا بازهم در 

حسرت صعود باقی بمانند.
همیــــن عــــدم نتیجه گیری ســــبب شــــد تا مدیــــران هر 2 
باشگاه دســــت به تغییرات گســــترده بزنند و کادر فنی 2 

تیم تغییر کرد.
بــــه محــــض پایــــان رقابت هــــای لیــــگ 2 فصل گذشــــته، 
رضا طایــــی منش به عنوان ســــرمربی جدید شــــهرداری 
جایگزین هادی گل محمدی شــــد و احمد جمشــــیدیان 

سرمربی پاس جای خود را به مهدی پاشازاده داد.
این تغییرات در شــــرایطی شــــکل گرفت که هــــر 2 تیم به 
دنبال شکســــتن طلســــم ناکامی ها و صعود به لیگ یک 

کشور هستند.

پاس با پاشازاده مدعی اصلی گروه ب �
تیم پاس دیگر نماینده فوتبال همدان نیز از روز دوشنبه 
فصل جدید مســــابقات خود در لیگ دسته دوم فوتبال 

کشور را شروع می کند.
تیمی که امســــال ســــکان هدایتش به مهدی پاشــــازاده 
کشــــور سپرده  ســــرمربی موفق ســــال های اخیر فوتبال 
شــــده و ســــابقه درخشــــان او در صعود تیم های لیگ 2 و 

، مســــووالن ورزش همدان را بر این داشت که  یک کشور
امسال از این مربی کمک بگیرند.

مهدی پاشازاده جزو معدود ســــرمربیان لیگ 2 است که 
در ســــال های اخیر بارها توانســــته تیم هــــای لیگ 2 و یک 

کشور را با نتایج مطلوب، صعود دهد.
این مربی با کوله باری از تجربه هدایت تیم پاس را امسال 
برعهده گرفت تــــا اگر قرار بر افزایش بودجه برای بســــتن 

تیمی قدرتمند باشد، او این تیم را هدایت کند.
پاشــــازاده امســــال به اذعان کارشناســــان فوتبال، تیمی 
قدرتمنــــد، با بار فنی بــــاال و البته با بودجــــه ای چند برابری 
تشکیل داده است و باید دید شاگردان این مربی امسال 

چه نتایجی را رقم خواهند زد.
تیم تحــــت هدایــــت او را بازیکنانی تشــــکیل داده اند که 
اغلب تجربه بازی در تیم های لیگ برتری، یک و دو کشــــور 
را دارند و اســــاس حضور آنها بســــتن تیمی قدرتمند برای 

صعود است.

خط و نشان پاس در گروه ب �
تیم تحت هدایت پاشــــازاده در گروه ب با تیم های نیروی 
شهربابک،  مس   ، بندرماهشــــهر شهرداری  تهران،  زمینی 
نفت امیدیه، شــــهید قندی یزد، شــــهرداری بم، میادمهر 
، شمس آذر قزوین، اترک بجنورد،  تهران، شهدای بابلسر
سردار بوکان، شاهین بندرعامری و عقاب تهران هم گروه 

شده است.
گروهی که به گفته کارشناســــان فوتبال، نتیجه گرفتن در 

آن سخت و دشوار است.
امســــال از تیم های مس شــــهربابک، شــــهید قندی یزد، 
شهرداری بندرماهشهر و سردار بوکان به عنوان تیم های 

مدعی این گروه در کنار پاس یاد می شود.
با این حال پاسی ها فارغ از نام تیم های مدعی این گروه، به 

دنبال صعود مستقیم هستند.
هدفی که مهدی پاشــــازاده در همــــدان دنبال می کند و با 
، از تیم های  وجود اینکه می توانســــت با کمی صبر بیشتر
ناکام در نتیجه گیری لیگ برتر پیشنهاد کسب کند، پاس 

را انتخاب کرد تا زمینه صعود این تیم را مهیا سازد.
براین اساس بود که پاشــــازاده با جذب بازیکنان مطرح و 
مدنظــــرش، بودجه کان را خواســــتار شــــد و حاال همگان 

منتظر هنرنمایــــی تیم تحت نظارت فنی او در فصل جاری 
لیگ 2 هستند.

تیم پاس 2 اردوی تدارکاتی را در تهــــران برپا کرد و چندین 
بازی دوســــتانه را نیز انجام داد تا با آمادگی کامل رهســــپار 

لیگ 2 شود.

مردان باتجربه پاشازاده در پاس �
ترکیــــب تیم پــــاس اگرچه به لحــــاظ بومی گرایی نســــبت 
به فصل قبل کاهش داشــــته اســــت، اما تیمــــی باتجربه، 
قدرتمنــــد و جوان را شــــکل داده و پاشــــازاده بــــر این باور 

است که با همین نفرات می تواند مدعی لیگ باشد.
در تیم او محمدعلی رمضانیان دروازه بان بابلی و با تجربه 
و ســــابق تیم های نفت امیدیه، پارس جنوبــــی، راه آهن و 
مس رفســــنجان در کنــــار احمد محرابی گلــــر فصل قبل 

ایران جوان بوشهر حضور دارند.
لومینیوم ســــازی  آ آشــــتیانی مدافع فصــــل قبل  محمد 
ملــــوان  قبــــل  فصــــل  وینگــــر  اکبرخــــواه  مقــــداد  اراک، 
بندرانزلی، الیاس صالحی بازیکن فصل قبل شــــهرداری 
کاپیتــــان فصل قبــــل پاس و  کاشــــفی  ، رضا  ماهشــــهر
موسی شــــهبازی مهاجم فصل قبل چوکا جزو بازیکنان 

هستند. سرشناس 
عرفان فتاحی، ســــیامک رضایی، محمدرضا پایداری، داود 
، میاد  ســــعادتی، امین کاشــــفی، میاد داودی، رضا ایــــار
حســــن پور و اشــــکان واحدی دیگر بازیکنان کلیدی تیم 

پاس در فصل جاری به شمار می روند.
پاشــــازاده اگرچه فهرســــت نفــــرات تیم خــــود را باتوجه به 
سهمیه مســــابقات تکمیل نکرده اما همچنان می تواند 

بازیکن جدید در اختیار بگیرد.

پاس در اندیشه شکار عقاب �
نخســــتین بازی پاس در فصل جدیــــد رقابت های لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور مقابل عقاب تهران خواهد 

بود.
تیمی که به تازگی از لیگ سه رهسپار لیگ 2 کشور شده 
اســــت و حاال باید به مصاف تیم قدیمــــی و باتجربه پاس 

برود.
پاســــی ها در هفته نخســــت لیگ 2 میزبان عقاب تهران 
خواهد بود و این در حالی است که بارش برف و برودت 

دمای هوا در جریان بازی تأثیرگذار خواهد بود.
ســــابق  کاپیتــــان  اســــدی  مرتضــــی  بــــا  امســــال  عقــــاب 

تراکتورسازی تبریز رهسپار لیگ 2 شده است و برای پاس 
حریفی ناشناخته محسوب می شود.

نماینده تهران اگرچه نخســــتین تجربه حضورش در لیگ 
2 را ســــپری می کند اما هرگز دوســــت نــــدارد زنگ تفریح و 

کاندیدای سقوط در فصل جاری باشد.
حضور آنها در همــــدان مقابل تیم مدعی پاس می تواند با 
ارایه بازی دفاعی همراه باشــــد تا از این بازی سخت خارج از 

خانه به یک امتیاز ارزشمند برسند.
پاســــی ها اما برای شــــروع خوب در لیگ 2 و قرار گرفتن در 
صف باالنشینان جدول، محکوم به پیروزی در این دیدار 

خانگی هستند.
آنها هرگز دوســــت ندارند که در نخستین بازی خود که در 
خانه نیز برگزار می شود، مقابل تیم عقاب امتیاز از دست 

بدهند.
بازی برابر تیمی ناشــــناخته و البته کم بضاعت برای پاس 
بســــیار مهم اســــت تا بتواند از نخســــتین دیدار خود سه 

امتیاز مهم را کسب کند.
دیدار تیم های پاس و عقاب تهران روز دوشنبه از ساعت 
14 و 15 دقیقه در ورزشــــگاه شــــهید حاجــــی بابایی مریانج 

برگزار می شود.

پومسه کار همدانی در جهان طالیی شد
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت ورزش های ناشنوایان استان همدان از کسب 2 نشان طای 

مسابقات جهانی پومسه ناشنوایان 2020 توسط تکواندو کار ناشنوای همدانی خبر داد.
علی زیوری با اشــــاره به برگزاری اولین دوره مســــابقات جهانی پومسه ناشنوایان 2020 که به صورت 
مجازی از تاریخ 19 تا 20 آذر ماه برگزار شــــد، از کســــب 2 نشان طا توســــط محمود اکبری تکواندو کار 

ناشنوای همدانی در بخش انفرادی و پیر در این دوره از رقابت ها خبر داد.

رئیس هیأت ورزش های ناشــــنوایان استان همدان، افزود: درخشــــش مقتدرانه محمود اکبری 
تکواندو کار ناشــــنوای همدانی در مســــابقات جهانی پومسه ناشــــنوایان 2020 و کسب 2 نشان 
طــــا در این دوره از مســــابقات جهانی پومســــه ناشــــنوایان، نشــــان دیگری از شایســــتگی ها و 
توانمندی های جوانان رشــــید این سرزمین اســــت. اهتزاز پرچم باشکوه کشــــورمان به میمنت 

ایــــن پیروزی برگ زرین دیگری در کارنامه جوانان عزیز ما خواهد بود.

از مربیــــان، کادر فنــــی و قهرمانــــان تیم ملی  ود: اینجانــــب ضمن تقدیــــر و تشــــکر  افــــز وی 
زش دوســــت کشــــورمان، به  پومســــه ناشــــنوایان، این حضور افتخار آمیز را به همه ملت ور
زش و جوانان اســــتان همدان تبریــــک و تهنیت  خصــــوص دکتر حمید ســــیفی مدیر کل ور
عــــرض نمــــوده و از درگاه خداوند متعال عزت و ســــربلندی هر چه بیشــــتر را بــــرای همگان 

دارم. مسالت 

درخشش موتورسواران همدانی در مسابقات کشوری
هگمتانه، گروه ورزش: تیم همدان در مسابقات قهرمانی 

کشور موتور اندرو دستجات آزاد مقام دوم را کسب کرد.
مسابقه اندرو قهرمانی کشور دستجات آزاد در روز جمعه 
بیســــت و هشــــتم آذرماه، بــــا حضور مســــؤولین برگزاری 
کمیته اندرو فدراسیون موتورســــواری و در پیست اندرو 
ورزشــــگاه تختی تهران و با حضور تیم هایی از استا ن های 
 ، ، گیان، و باشــــگاه های زانیار قزوین، همدان، تهران، البرز
نیکران موتور پاســــارگاد و کویر از اســــتان تهران، جمعا با 
24 شــــرکت کننده اصلی از 44 نفــــر ثبت نام کننده ی این 

مسابقه، برگزار شد.

در پایان تیم "اســــتان قزوین"، تیم "باشــــگاه زانیار تهران" 
و تیم "اســــتان همدان" بــــه صورت مشــــترک و تیم توابع 
استان تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم تیمی را کسب 

نمودند.
در پایان این مســــابقه که میزبانی باشــــگاه نیکران موتور 
پاسارگاد در مجموعه ورزشــــی تختی برگزار شد، جوایزی از 
ســــوی کمیته موتورتریال و اندرو فدراسیون موتورسواری 

و اتومبیلرانی به نفرات و تیم های برتر تعلق گرفت.
الزم بــــه ذکر اســــت در این مســــابقات امیــــد زهره وند در 

بخش انفرادی در جایگاه پنجم ایستاد.
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7 استان
جشنواره نمایشنامه نویسی همدان 

فراخوان داد
ثار 15 بهمن مهلت ارسال آ

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی همدان از 
انتشار فراخوان جشنواره نمایشنامه  نویسی خبر داد.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید محمدرضا جــــوادی از انتشــــار فراخوان نخســــتین جشــــنواره 

تقویــــت  راســــتای  در  جشــــنواره  ایــــن  اینکــــه  بیــــان  بــــا  و  داد  خبــــر  نمایشنامه نویســــی 
ویج فرهنگ واالی ایرانی اســــامی و شناســــایی رشــــد و اســــتعداد ها  نمایشنامه نویســــی، تر
در این حوزه برگزار می شــــود اظهار کرد: موضوع نمایشــــنامه های این جشــــنواره آزاد اســــت، 
امــــا پرداختن بــــه مضامین ملــــی و مذهبی بهــــره گیری از دســــت مایه های فرهنگــــی بومی و 
ارزش هــــای دفاع مقــــدس با اســــتفاده صحیــــح از عناصر تشــــکیل دهنــــده درام در اولویت 

بود. خواهد 
وی در خصــــوص شــــرایط شــــرکت در این جشــــنواره هم بیــــان کرد: ایــــن جشــــنواره پذیرای آن 
دســــته از متون نمایشــــی اســــت که پیش از این به چاپ نرسیده، در هیچ جشــــنواره یا مسابقه 

نمایشنامه نویســــی شرکت نکرده و همینطور به اجرای عموم در نیامده باشند.
کید بر اینکه هر نمایشــــنامه نویس می تواند تنها با دو اثر در جشــــنواره شــــرکت کند  جوادی با تأ
تصریح کرد: هر نویســــنده مجاز است فقط متقاضی شرکت در یکی از بخش های جشنواره باشد 

و نمایشــــنامه های ارسالی باید به صورت تایپ شده به دبیرخانه ارسال شود.
کید بر اینکه  معاون امور ســــینمایی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان با تأ
جشــــنواره در دو بخش اصلی و هنرجویان برگزار می شــــود آخرین مهلت ارســــال آثار را 15 بهمن 
ماه اعام کرد و گفت: مراســــم پایانی جشنواره معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز در نیمه نخست 

اسفند ماه برگزار خواهد شد.

ژیال طاهری نویسنده داستان های کودک:

»ورزش« و »انشا« مرا به دنیای نویسندگی برد
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: ژیــــا طاهری نویســــنده 
داســــتان های کــــودک در همــــدان ضمن تأکید بــــر لزوم 
حمایــــت مســــؤوالن از نویســــندگان می گویــــد: ورزش و 
نوشــــتن کار اصلی من اســــت و این دو مورد شخصیتم را 
می سازند، با بچه ها احســــاس خوبی دارم چون احساس 

می کنم دنیا با بچه ها خیلی دنیای قشنگ تری است.
به گزارش هگمتانه، از درس انشــــا و ورزش به نویسندگی 
رســــیده و اکنون کتاب چهارجلدی داستان های آموزشی 
ورزشی را در دست چاپ دارد، عاقه به دنیای کودکان او را 
از نوشتن برای بزرگساالن دور کرده و سال هاست در این 

راه قلم می زند.
این نویسنده پرتاش ژیا طاهری نویسنده داستان های 
کودکانه اســــت کــــه گفت وگــــوی او را با فــــارس در ادامه 

می خوانید.
لطفا ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید. �

ژیا طاهری هســــتم 40 ســــال ســــن دارم و حدود 10 سال 
است نوشتن را کار و مشغله خودم قرار دادم.

شروع کار نوشتن شما از کجا بود؟ �
در  انشــــا  درس  کاس  از  نویســــندگی ام  کار  طاهــــری: 
مقطع تحصیلــــی اول راهنمایی آغاز شــــد کاس ورزش و 
انشا همیشــــه برای من دوست داشــــتنی بود و بهترین 
ســــاعت های درســــی ام بود. به قــــدری عاقمنــــد بودم و 
خوب می نوشــــتم که در مســــابقات مدرسه همیشه رتبه 

می آوردم.
نویســــنده کودک هســــتم و برای کودکان می نویسم اما 
اوایــــل کار حوزه هنری اســــتان می رفتم و آنجــــا دوره های 

داستان نویسی را با نمره 20 گذراندم.
شروع کارم با مجات بود و داستان های کودک می نوشتم 
اما مدتی اســــت که به غیر از داستان، کارهای آموزشی هم 

می نویسم.
رشته  دانشــــگاهی ام ارشــــد تربیت بدنی اســــت بنابراین 
تلفیــــق عاقه من به انشــــا و ورزش این شــــد کــــه اکنون 

داستان های ورزشی و آموزشی می نویسم.
 از دوران کودکی عالقمند به کتاب و داستان بودید  �

یا به یکباره ایجاد شد؟
طاهری: پــــدر خدابیامرزم کتاب خوان و بســــیار اهل قصه 
و شــــاعری بود به طوری که هرشــــب با تمام فعالیت هایی 
که داشــــت برای ما از افســــانه ها و قصه ها می گفت گاهی 
از خــــودش برای ما قصه درســــت می کــــرد و می گفت و ما 

بعدها متوجه می شــــدیم که قصه ها ســــاختگی بود، شعر 
هم می گفت به طوری که حافظ و سعدی را حفظ بود.

* چرا تصمیم گرفتید که برای کودکان بنویسید؟
طاهری: راســــتش خیلــــی بچه هــــا را دوســــت دارم اما آن 
موقع که کاس داستان نویسی می رفتم برای بزرگساالن 

می نوشتم که خیلی هم خوب پیش می رفت.
یک روز دفتر را بســــتم و گفتم برای بزرگترها نمی نویســــم 
زیرا در دنیــــای بزرگترها که می رفتم بایــــد خودم هم در آن 
دنیا بودم و دنیای بزرگترهــــا چیزی نبود که به من آرامش 

بدهد، جذابیت داشته باشد و لبخند را برایم بیاورد.
چون معلم بودم و بــــا بچه های ابتدایی هم کار می کردم با 
آنها احســــاس خوبی داشــــته و دارم و دنیا با بچه ها خیلی 
دنیای قشنگ تری اســــت بنابراین شروع به نوشتن برای 

بچه ها کردم.
 از کارهای داستانی خود بفرمایید؟ �

طاهــــری: همــــه کارهایــــم داســــتان اســــت و بــــا مجات 
ســــنجاقک، پوپک، روزهــــای زندگی و دوســــت ارغوان کار 

کرده ام.
پنــــج جلــــد کتــــاب در دســــت چــــاپ دارم که چهــــار مورد 
داستان های آموزشــــی و ورزشی است که 12 رشته ورزشی 
به صورت آموزشی داستانی برای بچه ها گفته شده است.

یک جلد کتاب هم در دســــت تصویرگری است که حوزه 
هنری آن را منتشــــر می کند که سال آینده چاپ می شود، 
همچنین حدود 100 داســــتان دارم که در مجات کار شده 

است.
 اولین داستانی که گفتید چه بود؟ �

طاهــــری: )می خنــــدد(؛ اولین داســــتانم »االغ دل صورتی« 
بود. االغ دل صورتی االغی بود که به صورت مادرزادی یک 
حلقه صورتی دور کمرش وجود داشت و حیوانات جنگل 
همه مسخره اش می کردند که تو پسری چرا حلقه صورتی 

دور کمر داری و....
در این داستان شــــعر کوچکی هم در بین داستان گفته 
شــــده که برای بچه ها جذابیت دارد، این داستان آموزش 
اعتماد به نفس به بچه ها را دارد تا آنها یاد بگیرند هر آنچه 
هستند را قبول داشته باشــــند و آنطور که دوست دارند، 

زندگی کنند.
از دوران نویسندگی خود خاطر ه  خاصی دارید؟ �

طاهری: بله، در ســــفری که به مریوان داشــــتم مجله ای به 
دستم رسید که داســــتان من با عنوان »گاوصندوق« که 

بیشتر تخیلی فانتزی بود، در آن منتشر شده بود از دیدن 
داســــتانم در آن مجله و شــــهر دیگری خیلی خوشــــحال 

شدم و خاطره خوبی بود.
 در مراحل کار نویسندگی خود استاد هم داشتید؟ �

بلــــه؛ و دقیقا وجود یک اســــتاد الزم اســــت و مــــن هم به 
شــــاگردانم توصیه می کنم حتما در کارهای خود از اساتید 

بهره مند شوند.
حــــوزه هنری همدان با هزینه کم اســــاتید خوبی دارد که با 
افراد در روش های مختلف کار می کنند و وقت می گذارند.

حدود پنج ســــالی اســــت کــــه کارگاه آفرینش هــــای ادبی 
در حــــوزه هنری راه انــــدازی شــــده و من هم همراه ســــایر 
همکارانم که نویسنده کودک هستند، در آن حضور دارم 
و اکنون جمع ما تبدیل به جمع صمیمی و دوستانه شده 

است.
کارگاه مــــا در مرکز آفرینش های ادبی حــــوزه هنری ماهانه 
یکبــــار برگزار می شــــد که در ایــــن کارگاه کارهــــای یکدیگر 
را می خواندیــــم و نقــــد می کردیــــم. همچنیــــن کتاب های 
جدیدی هم که مطالعه داشــــتیم آنجا نقــــد می کردیم و به 

نوعی تبادل اطاعات داشتیم.
امــــا در مدت شــــیوع کرونا کاس هــــای ما در پــــارک برگزار 
می شــــد که آن هم با محدودیت های جدید و سردی هوا 
برگزار نمی شود اما امیدواریم شرایط به زودی عادی شود.

داستان نویســــی  کاس هــــای  نمی دانســــتم  کار  اوایــــل 
کجاســــت اما وقتی کتاب می خواندم خیلی چیزها دســــتم 
می آمد و خود خواندن یک آموزش برای نویسندگان است.

باید این کاس ها باشد چون تکنیک ها را یاد می دهد اما 
خود نویســــنده هم باید جوهره نوشــــتن داشته باشد که 

استعداد مهم است.
 در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ �

طاهری: ورزش و نوشــــتن کار اصلی من اســــت و این دو 
مورد شخصیتم را می سازند.

در زمینه ورزشی چگونه فعالیت داشته و دارید؟ �
طاهــــری: مربی گــــری در رشــــته آمادگی جســــمانی دارم اما 
والیبال و ژیمناستیک نیز کار کردم؛ حدود 27 سال پیش 
عضو تیم ژیمناســــتیک بودم و از حدود 10 سال پیش هم 
در تیم والیبال بودم، 20 ســــال است که ازدواج کرده ام اما 

ارتباط خودم را با دنیای ورزش قطع نکردم.
چرا نوشتن داستان های ورزشی را انتخاب کردید؟ �

طاهــــری: خودم قبا معلم ورزش بــــودم و با بچه ها ورزش 

هــــم کار کردم بنابراین تــــا جایی که اطــــاع دارم در ورزش، 
معلم ورزش عملــــی کار می کند و می گــــذرد و دانش آموز 

چیزی به عنوان کتاب ورزش ندارد.
در همین راستا من 12 رشــــته قدیمی و جدید ورزشی را به 
صورت طنز و آموزشــــی در چهــــار جلد کتاب جــــا دادم که 
اداره تربیت بدنی اســــتان نیز قرار اســــت بعد از چاپ آنها 
همکاری کنــــد و اینها را به دســــت محصان برســــاند که 

امیدواریم محقق شود.
چند فرزند دارید و آنها چقدر به نویسندگی و کتاب  �

عالقمند هستند؟
طاهــــری: دو فرزند دارم پســــرم دانشــــجو و دخترم کاس 
هفتم است. پسرم شعرهای خوبی می گوید و می نویسد 

و قلم خوبی هم دارد.
تاکنون بارها اصرار کردم به جمع های ادبی بیاید اما قبول 
نمی کند و می گوید فقط برای دل خودم می نویسم؛ دخترم 
هم کتاب های رمان زیاد می خواند، اما متأسفانه رمان های 
خارجــــی را دوســــت دارد در حالی کــــه من تمایــــل دارم با 

نویسندگان ایرانی آشنا شود.
امــــا این را هم بایــــد گفت که در کتاب فروشــــی ها کارهای 
ترجمــــه زیــــاد اســــت وهمیــــن موجب شــــده تــــا بچه ها 
کتاب های ترجمه شــــده فان نویســــنده خارجی را خیلی 
بیشتر از کتاب های نویسندگان مطرح داخلی بشناسند.

از دیــــدگاه شــــما مســــؤوالن چــــه حمایت هایی از  �
نویسندگان دارند؟

طاهری: متأســــفانه مسؤولی که دلســــوز باشد و بخواهد 
کاری در حوزه فرهنگــــی انجام دهد کم داریم، اغلب خیلی 
ضعیف کار می کنند اما در حوزه هنری افرادی هستند که 

زحمات زیادی در حوزه نشر متحمل می شوند.
چنــــد وقت پیش شــــهرداری همدان از مــــن و تعدادی از 
همکارانــــم دعوت به همــــکاری کرد که خیلی خوشــــحال 
شــــدیم از اینکه ما را کنار هم جمع می کند؛ در این کار قرار 
بود نشــــریه ای ویــــژه بچه ها به صورت هفته نامه منتشــــر 
کنیم بر همین اســــاس ما شروع به نوشــــتن کردیم و کار 
هــــم خوب پیش می رفــــت، اما یکی دو ماه کــــه کار کردیم 

گفتند بودجه نیست.
این نشریه می توانست به صورت ماهانه یا هفتگی چاپ 
شــــود و با هزینه کم در اخیتار بچه ها قــــرار گیرد اما چنین 
نشد؛ متأســــفانه نمی دانم بودجه کجاســــت؟ به نظر من 
ابتدا باید بودجه در قســــمت فرهنگی و در اختیار بچه ها 

قرار گیرد در حالی که بچه ها و مسائل فرهنگی در اولویت 
آخر هستند.

نویسندگان و شاعران ما با عشق و قلب خود می نویسند 
و هــــر کاری می کنند با زحمات خودشــــان اســــت، به طور 
مثال افــــرادی مثل آقای باباجانی با عشــــق کار می کنند و 
آنها  نویســــندگان را کنار هم جمع می کنند، داستان های 
را می خواننــــد و نقد می کنند کــــه در مجموع برای بچه های 

ایران تاش می کند.
به نظر شــــما باید برای بهتر شدن حال شعر و ادب  �

چکار کرد؟
طاهری: در ابتدا باید کســــی که در راس امور است، فردی 
گاهی از شعر و ادب داشته باشد و دنیای  فرهنگی باشد، آ
گاهی داشته باشد، 100  نویسندگی را بشناســــد زیرا وقتی آ

درصد برای آن وقت می گذارد و برنامه ریزی می کند.
مجاتی با عنوان »رشد« در مدارس داریم که بنده با مدیر 
مدرســــه ای که در آن بودم صحبت کردم با اخذ هزینه کم 
ایــــن مجات را تهیه و در اختیار آنهــــا بگذاریم تا با مطالعه 
گاهی خود را باال ببرند اما برخی  این مجات سطح علمی و آ

خانواده ها مخالف بودند.
بــــرای خــــوب شــــدن حــــال شــــهر و ادب از یک طــــرف با 
مســــؤوالن بی توجه و از یک طرف با خانواده ها مشــــکل 
داریــــم که نمی خواهنــــد وقت بگذارند؛ ایــــن دو طرف هم 
نمی خواهند برای کارهای فرهنگی وقت بگذارند و هزینه 

کنند و بیشتر درگیر مسائل اولیه زندگی هستند.
 آینــــده نویســــندگی و داســــتان نویســــی را چگونه  �

می بینید؟
طاهری: به نظرم در گذشــــته وضعیت بهتــــر بود، یعنی در 
جمعی که نویسندگان و شاعران هستند حرف اول و آخر 

را بودجه ای که به مؤسسات داده می شود، می زند.
این اواخر می گویند اوضاع بــــه خاطر باال رفتن قیمت دالر 
و گرانــــی کاغذ خراب اســــت و چاپ کتاب خیلــــی هزینه بر 

است.
 کدام داستانتان را بیشتر دوست دارید؟ �

طاهری: این را خیلی از من می پرســــند اما این سوال مثل 
این اســــت که بپرســــید کدام فرزند خود را دوست دارید؛ 
من با همه داستان هایم زندگی می کنم چون لحظه ای که 
می نویســــی از وجود خود مایه می گذاری، پس همه آنها را 

دوست دارم.
اما یکسری داستان ها در هفته نامه ای با عنوان مجموعه 
داســــتان های »آنا دانا« که خواهر برادر دوقلو بودند، چاپ 
شــــده اســــت که وقتی این داســــتان را می نوشــــتم واقعا 
خودم را یک شخصیت پنج ساله می دانستم به طوری که 
حتی در طی روز از دیالوگ آن داستان استفاده می کردم و 

فکر می کنم همه نویسنده ها اینگونه باشند.
 سخن پایانی اگر هست؛ بفرمایید. �

طاهری: تشکر می کنم از خانواده هایی که عاقمند و پیگر 
هستند و برای آینده بچه ها تاش می کنند زیرا اینها برای 

آرامش و آینده ایران زحمت می کشند.
همچنیــــن تشــــکر می کنــــم از فرهنگیــــان و مســــؤوالن 

، هرچند کم هستند. دلسوز

: شهردار همدان در آیین رونمایی از تندیس پرستار

جانفشانی مدافعان سالمت در نبرد با کرونا درتاریخ ماندگار شد
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: شــــهردار همــــدان از 
رونمایــــی تندیــــس پرســــتار خبــــر داد و گفــــت: این 
تندیــــس بــــه پــــاس جانفشــــانی مدافعان ســــامت 
در آســــتانه والدت حضــــرت زینــــب کبــــری)س( و به 
مناسبت روز پرستار در مقابل سردر ورودی دانشگاه 

علوم پزشکی ابن سینا نصب شد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، عبــــاس صوفی بعد از 
ظهر روز گذشــــته در آیین رونمایی از تندیس پرستار 
با اشــــاره به رشادت پرســــتاران و کادر درمان در جبهه 
ســــامت خاطرنشــــان کرد: همدان در عرصــــه نبرد با 
کرونا دو بانوی شهید پرستار را تقدیم میهن اسامی 
کرد بنابراین قدردانی از زحمات مدافعان ســــامت به 
عنوان یک وظیفه برای ما بود و بر همین اســــاس این 
تندیس به عنوان تندیس سامت در این روز مبارک 

با حضور مسؤوالن استان نصب و رونمایی شد.
صوفی سپس به نقش سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شــــهری شــــهرداری همدان در طراحی و ساخت 
ایــــن تندیس اشــــاره کرد و افــــزود: تــــاش مجموعه 
همکاران بنده در این ســــازمان بر مــــدار هنر و ابتکار 
بر مــــدار تقویت روحیه نشــــاط و خودباوری در شــــهر 

می گردد.
شــــهردار همــــدان تصریح کــــرد: همراهی شــــهرداری 
و کادر درمــــان در طول یک ســــال گذشــــته همراهی 
مطلوبــــی بوده چرا کــــه در جبهه پیشــــگیری وظایف 
بیشــــماری بــــرای شــــهرداری ها از قبیــــل ضدعفونی 
معابر و اماکــــن عمومی، ضدعفونی نــــاوگان حمل و 
نقل شــــهری، کنترل و پیشــــگیری از ازدحــــام در روز 
بازارها، کنتــــرل ورودی و خروجی شــــهرها، حمایت از 
گروه های جهــــادی و انجام چندیــــن برنامه اجرایی و 
فرهنگی در نظر گرفته شــــده بود که بــــه خوبی انجام 
شــــد و در جبهه مبارزه با این ویــــروس منحوس نیز 
شــــاهد از جان گذشتگی و تاش شــــبانه روزی کادر 

درمان و پرســــتاران بودیم که با زبان ساده نمی توان 
آن را بیان کرد.

وی همچنیــــن تأکید کرد: همراهی مردمی بیشــــترین 
نقــــش را در توفیقات مربوط به مبارزه با کرونا داشــــته 
که همچنان دست یاری به ســــوی مردم دراز کرده ایم 
تا با رعایت نکات بهداشــــتی و شیوه نامه های تعیین 
شــــده، همه با هم بتوانیم روزی جشن نابودی کامل 

کرونا را شاهد باشیم.
رئیس شورای اسامی شــــهر همدان نیز در این آیین 
بیــــان کرد: رهبــــر انقــــاب، فعالیت و کار پزشــــکان و 
پرســــتاران در زمینه خدمت رسانی به بیماران مبتا به 

کرونا را جهاد فی سبیل ا... دانسته اند.
سید مسعود عســــگریان با تبریک روز پرستار افزود: 
با توجه به جانفشــــانی پرســــتاران فداکاری کــــه در راه 
خدمت به مردم شریف اســــتان و در خط مقدم مبارزه 

با بیمــــاری کرونا قرار دارنــــد، از مردم همــــدان عاجزانه 
درخواســــت داریــــم که شــــیوه نامه های بهداشــــتی را 
رعایت کنند و ضمن توجه به رعایت فاصله اجتماعی، 
بدون ماســــک در محافل عمومی حضور پیدا نکنند؛ 
زیرا تاوان این بی احتیاطی ها را می بایست کادر درمان، 
همشهریان و در نهایت تک تک هم میهنان سرزمین 

عزیزمان بدهند.
همچنین در این آیین محمدعلی محمدی سرپرست 
فرمانداری همدان از کادر درمان و مدافعان ســــامت 
تقدیر کرد و اقدام شــــهرداری در زمینــــه مبارزه با کرونا 
همچنین نصب تندیس پرستار را از سوی شهرداری 

همدان قابل تقدیر دانست.
رشــــید حیدری مقدم رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا نیز از این اقدام شهرداری در راستای تکریم 

پرستاران و مدافعان سامت تقدیر کرد.

شهردار همدان تأکید کرد:

لزوم حفظ اسناد تاریخی شهر همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان از امضای 
تفاهم نامه همکاری بین شــــهرداری و ســــازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران غرب کشــــور در راســــتای ساماندهی 

اسناد قدیمی خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ عباس صوفی بر لزوم حفظ اســــناد تاریخی شــــهر 
همدان تأکید کــــرد و گفت: تاریخ چند هزار ســــاله شــــهر 
همدان گویای فرهنگ و پیشــــینه درخشان مردمان این 
دیار اســــت که بایســــتی در تمامی ابعاد حفظ و نگهداری 
شــــود و در جهت معرفی به آینــــدگان از تمامی ظرفیت ها 

موجود بهره برد.
وی در ادامه تصریح کرد: اســــناد تاریخــــی بخش مهمی از 
هویت و فرهنگ سرزمین ها را معرفی و تبیین می کند که 
ضرورت دارد این اســــناد تاریخی جمع آوری، طبقه بندی و 
به صورت کاما تخصصی نگهداری و مستند سازی شود.

این مســــؤول عنوان کرد: شخصا به تاریخ و فرهنگ کهن 
شــــهر همدان بســــیار عاقمندم و معتقدم بایستی این 
فرهنگ چنــــد هزار ســــاله در تمامی ابعاد مستندســــازی 
شــــود و در اختیار عمــــوم و آیندگان قرار گیــــرد که در این 
زمینه آماده هرگونه همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران غرب کشور هستیم.
شــــهردار کانشــــهر همدان در ادامــــه افزود: بر اســــاس 

برنامه ریــــزی صورت گفتــــه و به همت ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــــی، مــــوزه بلدیه همدان بــــا هدف جمع 
آوری، نگهداری و مستندســــازی تاریخ مدیریت شهری و 
معرفی به شــــهروندان در مجتمع عین القضات همدانی 
در حال راه اندازی اســــت که در این زمینه نیازمند کســــب 
آموزش های تخصصی از ســــوی سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران غرب کشور هستیم.
صوفــــی در ادامــــه تصریــــح کــــرد: بــــا توجــــه به ضــــرورت 
معرفــــی و حفظ گنجینه های پنهان شــــهر همــــدان آماده 
همکاری های مشــــترک با سازمان اســــناد و کتابخانه ملی 
ایران غرب کشــــور و در صورت لزوم امضــــای تفاهم نامه 
همکاری مشــــترک در برگزاری نمایشگاه ها،  همایش ها و 
آموزشی، علمی و پژوهشــــی مرتبط با سازمان  برنامه های 

اسناد و کتابخانه ملی ایران هستیم.
عباس صوفی در این خصوص گفت: انتقال تمامی اسناد 
و مدارک راکد مکتوب، دیداری، شــــنیداری و الکترونیکی 
طبقه بندی شده شهرداری همدان با هماهنگی و نظارت 
اداره حراســــت شــــهرداری با هدف مستندســــازی تاریخ 

بلدیه همدان در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل ســــازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران غرب کشور 
نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه شاهد رویکرد مثبت 
شــــهردار همدان در زمینه حفظ و نگهداری اسناد تاریخی 

هســــتیم که همیــــن موضوع کمــــک زیادی به پیشــــبرد 
اهداف دارد که جای تقدیر دارد.

میثــــاق گــــودرزی بیــــان کــــرد: اســــناد قدیمــــی مکتوب 
شهرداری ها، اطاعات ارزشــــمند و منحصر به فردی را در 
زمینه اداره شــــهر و موضوعات مرتبط بــــا آن و همچنین 
شــــرایط کشــــور در مقاطع مختلــــف در اختیــــار خانواده 
مدیریت  اندرکاران  دســــت  شوراها،  و  شهرداری ها  بزرگ 
شهری و روســــتایی، پژوهشگران، دانشگاهیان و عموم 
که ســــاماندهی این اســــناد  عاقمنــــدان قرار می دهــــد 
مطابــــق ضوابط ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملــــی ایران 

ضرورت دارد.
وی تصریح کــــرد: امیدوریم با همکاری های این ســــازمان 
بــــا شــــهرداری همــــدان شــــاهد مستندســــازی اصولــــی 
گذشته های دور مدیریت شــــهری و توجه بیش از پیش 
آنها به موضوع ساماندهی و حفظ اسناد و سوابق و تداوم 

برگزاری برنامه های فرهنگی فاخر باشیم.
وی بیان کرد: در راســــتای توســــعه مستندســــازی اسناد 
فرهنگــــی و تاریخــــی همــــدان نیازمنــــد حمایــــت جــــدی 
شــــهرداری هســــتیم که در این زمینه می توان از ظرفیت 
باالی فرهنگسرا های شهر همدان در این زمینه بهره برد 
و امیدواریــــم با امضای تفاهم نامه هــــای همکاری بتوانیم 

گام های مهم و اثرگذاری را در این حوزه شاهد باشیم.

بررسی مشکالت حمل و نقل عمومی کوی ارغوان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: مشــــکات حمــــل و نقل 
عمومی کوی ارغوان و مســــیرهای خطوط اتوبوس در این 

منطقه بررسی شد.
به گــــزارش هگمتانه، در دومین روز هفتــــه ایمنی حمل و 
نقــــل عمومی بنا به درخواســــت اهالی کــــوی ارغوان واقع 
در کوی شهید بهشــــتی مبنی بر تأمین امکانات حمل و 
نقل و ســــایر مشــــکات این منطقه اکبر کاووسی رئیس 
کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــامی شــــهر 
همدان و رحیم الوندی مدیرعامل ســــازمان حمل و نقل 
بار و مســــافر شهرداری و کارشناســــان حمل و نقل و بار و 
مســــافر با حضور تعدادی از اهالی منطقه از منطقه بازدید 
کردند و در این بازدید به بررســــی مشــــکات مسیر تردد 

ناوگان عمومی حمل و نقل پرداخته شد.
رحیم الوندی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــــهرداری ضمن بیان مشکات موجود اهالی با توجه به 
شــــرایط کنونی آب و هوا بیان کرد: ایــــن منطقه با توجه به 
اینکه مســــیر طوالنی تا محدوده اصلــــی کوی دارد و بحث 
بــــرودت آب و هوا و وجــــود حیوانات و ســــگ های ولگرد 
می تواند خطرات متعددی را برای اهالی در بر داشته باشد 
بر همین اساس بر آن شدیم تا در مسیر خطوط اتوبوس 
را راه انــــدازی کنیــــم و بــــا توجه به اجرای آزمایشــــی مســــیر 
اتوبوس در این محدوده در انتهای مســــیر برای دور زدن 
اتوبــــوس خطراتی وجود دارد که اگر از لحاظ ایمنی مســــیر 
توســــط گاردریل و نیوجرســــی یا دیواره بتنی مسیر ایمن 

گردد اجرای این امر حتمی و بامانع است.
کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای  کاووســــی رئیس 
اســــامی شــــهر همدان نیــــز در ایــــن بازدیــــد از صبوری و 
پیگیری اهالی در خصوص رفع مشــــکات منطقه تشکر 
و عنوان کرد: سعی می کنیم با همکاری شهرداری منطقه 

دو نسبت به رفع این نقیصه اقدام کنیم.
در ادامــــه بازدیــــد از منطقه نبــــود امکانات رفاهــــی اعم از 
مرکز تأمین خواربــــار و نانوایی و... از ســــوی اهالی مطرح و 
قول مســــاعد داده شد که با سازمان مشــــاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی این مشکل نیز برطرف شود.

تش نشانان جشن یلدای آ
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: سرپرســــت آتش نشــــانی 
همدان از جشــــن یلدای آتش نشــــانان خبر داد و گفت: 
آتــــش نشــــانان ایثارگرانی هســــتند که با همــــت و تاش 
خود عهده دار مسؤولیت خطیری هستند که ارمغان آن 

ایمنی و آرامش برای شهروندان است.
به گزارش هگمتانه، ســــیدصادق پورســــینا بیــــان کرد: در 
بلندترین شب ســــال به نام یلدا سعی همه بر این است 
که صله رحم بجای آورند و در کنار بزرگترها و خانواده خود 
باشــــند هر چند یلدای امســــال متفاوت تر از ســــال های 
قبل هم اســــت و هر گونــــه رفتار فردی و یــــا جمعی خارج 
از دســــتورالعمل ها و شــــیوه نامه های بهداشــــتی نتایج 

زیانباری را به دنبال خواهد داشت.
وی اذعان کرد: شــــب یلدا فرصت و بهانــــه ای برای با هم 
بودن اســــت اما شــــیوع ویــــروس کرونا در طــــی ماه های 

گذشته، جشن ملی یلدا را هم مانند بسیاری از آیین های 
مذهبــــی و ملی متفاوت کرده اســــت هر چند این شــــیوه 
متفاوت و دور از بزرگان خانواده بودن برای آتش نشانان 
ملموس است و با توجه به شرایط ویژه آتش نشانان باید 

شب یلدا را با همکاران و دور از خانواده باشند.
وی ادامه داد: آتش نشــــانان روزی کــــه لباس خدمت را بر 
تــــن می کنند قطعا این موارد را نیز بایــــد بپذیرند که خیلی 
،تاســــوعا و  ، ســــیزده بدر از مناســــبت ها مانند یلدا، نوروز
عاشــــورا و حتی شــــب های قــــدر در ماه مبــــارک رمضان را 
نمی تواننــــد در خانه و کنار خانواده باشــــند به هر حال کار 
آنان خدمت اســــت و خدمت در لباس آتش نشــــانی در 
لحظه ممکن اســــت به نجات جان یک نفر بیانجامد. این 
مردان بی ادعا همیشــــه در لباس رزم مهیا هســــتند تا اگر 

حادثه ای پیش آمد اعزام شوند.

گفتگو
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حدیث

همین اعالم شکر را از تو می خواستم
ل داوود شکر نعمت ها را به جای آورید، ولی  در قرآن کریم آمده اســــت:  ای آ

عده کمی شکر گزار الهی برای نعمت هستند.
حضرت امام جــــواد)ع( فرموده اند، نعمت از طرف خداوند قطع نمی شــــود 

مگر اینکه شکرگزاری از طرف بندگان بریده شود.
حکایــــت: روزی پیامبر مکرم اســــام)ص(از مردی ســــؤال کردند، چگونه 
 همین سؤال را کردند 

ً
، حضرت مجددا صبح کردی؟ مرد پاســــخ داد، به خیر

فرد باز هم همین جواب را داد، رسول گرامی اسام برای سومین بار سؤال 
را تکــــرار کردند، مرد پاســــخ داد حمد می کنم خــــدا را و شــــکر او را می گویم، 

حضرت فرمود می خواستم همین شکر را بگویی.
گفته اند شکر چشم آنست که عیبی از کسی دیدی بپوشانی و شکر گوش 

این است که چیزی زشت بشنوی عیان نکنی
نفس می نیارم زد از شکر دوست

که شکری ندانم که در خورد اوست
عطایی است هر موی او بر تنم
چگونه به هر موی شکری کنم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

نماهنگ »رویای ایرانی«
 تماشایی شد

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: نماهنــــگ »رویــــای ایرانی« عنــــوان تازه ترین 
محصول مرکز موسیقی )مأوا( است که توسط گروه سرود »وصال« اجرا 

و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
شــــادی و امیــــد تم اصلــــی نماهنگ رویای ایرانی اســــت کــــه در تک تک 
کلمــــات آن موج می زند و کارگردان نیز تاش کــــرده تا فیلمنامه ای کوتاه 
بر همین اساس بنویســــد. چند نوجوان به عنوان قهرمان های کوچک 
رویای ایرانی در قالب چتربازانی هستند، از قلب آسمانی آبی و نیز ابرهای 

متراکمی که چهره شهر را پوشانده است عبور می کنند.
ســــپس در شــــهر حرکت کرده و گلوله هایی را در فضای آســــمان منفجر 
می کنند که حاوی اســــتیکرها یا شکلک های خنده است. شکلک هایی 

که روی زمین فرود آمده و لبخند را بر لبان مردم شهر می نشاند.
در ایــــن نماهنگ کــــه به قلم امیر ارجینی تولید شــــده، احســــان جوادی 
، ســــید میثم ســــجادی کارگردان، طاها چوگان باز تهیه کننده  آهنگساز

صوت و علی شمس به عنوان تهیه کننده نماهنگ حضور دارند.

نماهنگ

یلدایی پر از امید روشنایی
اعظم مهری

هر ســــال شــــب چله که می شــــد، همه از دســــت 
ســــبدی  خیلی ها  بودند.  شــــاکی  همراه  تلفن های 
درســــت کرده بودنــــد و تلفن ها را جمــــع می کردند 
تا کســــی وســــط دورهمــــی یلدایی، گوشــــی اش را 
دســــتش نگیرد و دلــــش از جمع دور نشــــود. اما 
امســــال داســــتان دیگری است. امســــال همین 

تلفن ها شده اند عامل نزدیکی و دورهم بودن.
یلدای امســــال را کرونا شــــکل دیگری داده، و حاال 
همه در فضای مجازی ســــعی می کننــــد لحظاتی را 
کنار هم باشند و با دیدن تصویر و شنیدن صدای 
، دلشــــان را خوش کننــــد و یلــــدا را باهم  یکدیگــــر

بگذرانند.
معنی یلدا هم همین است، اینکه به بهانه اش به 
یاد هم باشیم، از هم یاد کنیم و دلهایمان کنار هم 
باشد. حاال شاید به خاطر این شرایط خاص نتوانیم 
به طور واقعی دورهم جمع شــــویم، امــــا مجازی که 
می توانیم. می توانیم با جمله ای، با کامی، یکدیگر 

را شاد کنیم.
امســــال یلــــدا بــــا والدت با ســــعادت بانــــو زینب 
کبری)س( مقارن شــــده، روزی که همیشــــه به نام 
پرستار گره خورده، و حاال شــــاید بیشتر از همیشه 
در این بلندترین شب سال، باید حواسمان باشد 
که پرســــتار ها و کادر درمان، چه جانفشــــانی هایی 
که برای نجات جان انســــان ها نکردند! امســــال به 
احترام همه پرســــتاران غیور و فداکار سرزمینمان، 
در شــــب یلدا دست به آسمان برداریم و از خداوند 
بخواهیــــم، هرچــــه زودتر این ویــــروس منحوس از 

بین برود و آرامش به همه جا برگردد.
به احترام همه پرســــتاران، امســــال یلــــدا را در خانه 
بمانیــــم و دورهمی هایمان را مجــــازی کنیم. به یاد 
داشــــته باشــــیم که همه ما با یاری خــــدا و همدلی 
با هم می توانیم این شــــرایط ســــخت را پشــــت سر 
، دل بســــپاریم به  بگذاریم و به امید یلداهای دیگر

سپیدی صبح فردا.

حرفهای صمیمی

را خــــون  بجوشــــد  انــــدرون  ســــاعتم  هــــر 
را بیــــرون  مــــردم  نیســــت  واگاهــــی 
دیدســــت لیلــــی  روی  آنکــــه  مگــــر  اال 
کــــه چــــه درد می کشــــد مجنــــون را؟ دانــــد 
سعدی

له و سلم(: رسول خدا )صلی اهلل علیه و آ

هر کس برای بر آوردن نیاز بیماری بکوشد، چه آن را برآورده سازد 
و چه نسازد، مانند روزی که از مادرش زاده شد

از گناهانش پاک می شود.
من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 16

عکس روز
ح شهید »سلیمانی« در مرکز سالمت دکتر سمیعی بازدید فرمانده سپاه استان همدان از روند اجرای طر

حکایتی از بدن »سوراخ، سوراخ« شهید تندگویان در اسارت رژیم سفاک بعث

وزیر نفت شما اینجاست!
هگمتانه، گروه فرهنگی: گفتم این سرباز می گوید شما وزیر نفت ایرانید. 
گفت: آره وزیر نفت بودم ولی االن یک اســــیرم. پرســــیدم اسم و فامیلی 

شما چیست؟ گفت: »من محمد جواد تندگویانم!«.
29 آذرماه ســــالروز تجلیل از شــــهید محمد جواد تندگویان است که در 
دوران دفاع مقدس اســــیر بعثی ها شد، شهیدی که حتی در زندان های 
مخوف بعثی دست از مقاومت برنداشت. روایت زیر به نقل از غامرضا 
رضازاده، کوچک ترین اســــیر ایرانی از دیدار با شهید تندگویان در دوران 

اسارت است که در کتاب »اسیر کوچک« آمده  است.
روزی به مادرم گفتم دستشــــویی دارم! کلی در زدم تا سرباز عراقی پشت 
در آمد و داد زد چــــکار داری؟ گفتم می خواهم دستشــــویی بروم. گفت 
صبرکن تا یک سرباز بیاید بعد برو.گفتم وقتی دستشویی فشار می آورد 

که نمی توانم صبر کنم. با ناراحتی گفت خودم می برمت.
در بین راه گفت می خواهی چیز عجیبی نشانت بدهم؟ گفتم چه چیزی؟ 

گفت اول ببین بعد می گویم!
گفتم اول بگو! گفت می خواهم وزیر نفت کشــــورتان را نشانت بدهم. 
سرباز بعثی گفت: وزیر نفت شما اینجاست.گفتم دروغ می گویید. وزیر 

نفت در کشور خودمان است.
گفت بیا خودت با او صحبت کن تا باورت شود ولی به کسی چیزی نگو. 
20 متــــر آن طرف تر از ســــوله ما اتاقی بود که درِ آن با قفل و زنجیر بســــته 
شــــده بود. به آنجا رفتیم و سرباز در زد. شــــخصی خیلی ضعیف و رنجور 
پشت پنجره آمد. سام کردم. لهجه ام برایش تعجب آور بود.گفت سام! 
پســــرم شما کی هستی؟ گفتم من با خانواده ام اســــیر شدم. زد زیر گریه. 
خیلی ضعیف شده و لباس هایش تکه و پاره بود.چند دقیقه پیشش 

بودم. بدنش زخمی و سوراخ سوراخ شده بود.
درِ سلول از آهن ضخیمی درست شده  بود و آن را با قفل و زنجیر بسته 

بودند. پنجره ای روی در بود که از بیرون باز و بســــته می شــــد و از شکل 
سلول مشخص بود که در شــــبانه روز هیچ نوری به داخل آن نمی تابید. 
سلول اتاقی به طول 2 تا 3 متر و عرض یک و نیم متر بود و در همین اتاق 
دستشویی می رفت. گفتم این ســــرباز می گوید شما وزیر نفت ایرانید. 
گفت آره وزیر نفت بودم ولی االن یک اســــیرم. بعثی ها حاضر نیســــتند 
مشخصات مرا به صلیب سرخ بدهند. حواست باشد به همه بگویی با 
من چه می کنند. پرسیدم اسم و فامیلی شما چیست؟ گفت من محمد 

جواد تندگویانم!
گفتم اگر شــــما هم زودتر از ما بیرون رفتید خبر مــــا را به ایرانی ها بدهید 
چون هیچ کس از ما خبر ندارد. 150 نفریم که در سوله کنار شما هستیم 
 
ً
و به تازگی به اینجا آمدیم. تندگویان گفت چون شما با خانواده اید حتما
آزادتان می کنند ولی مرا به این سادگی ها رها نمی کنند. به همه سفارش 
کن از چیزی نترسند و محکم باشــــند. صحبت هایم تمام نشده بود که 
ســــرباز عراقی با پس گردنی مرا کنار کشید و پنجره سلول را بست. در راه 
برگشت گفت اگر به کسی چیزی بگویی می کشمت و من قسم خوردم 

که به کسی چیزی نگویم.

فیلم »شهربانو« آماده ارائه به جشنواره فجر
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم »شــــهربانو« به کارگردانی مریم بحرالعلومی 
که با مشــــارکت بنیاد ســــینمایی فارابی ساخته شده اســــت، برای ارائه به 

سی ونهمین جشنواره فیلم فجر آماده شده است.
مریم بحرالعلومی که پس از فیلم »پاســــیو« امســــال نخستین فیلم بلند با 
پروانه ساخت ســــینمایی خود را با نام »شهربانو« ساخته است، عنوان کرد: 
فیلم برای ارائه به دبیرخانه جشــــنواره آماده اســــت، پروانه نمایش آن صادر 

شده است و این روزها تیزر و پوستر فیلم را آماده می کنیم.
بحرالعلومی ادامه داد: برای حضور در جشنواره امسال ثبت نام می کنیم و 

فرصت شرکت در جشنواره را از دست نمی دهیم.
او افــــزود: بــــرای »شــــهربانو« و تمــــام دوســــتان و همراهانــــم در این فیلم 
آرزوی موفقیت و درخشــــش دارم. »شــــهربانو« فیلمی مادرانه با مضمونی 
آسیب شناســــانه و اجتماعی اســــت که مبتنی بر چالشــــی در یک خانواده 

روایت می شود.

بازیگران: فرشــــته صــــدر عرفایــــی، بهناز جعفری، گاره عباســــی، ســــامان 
صفــــاری، محمدولــــی زادگان، علــــی کیان ارثــــی و بهرنگ علــــوی، با حضور 

یوسف تیموری و با صدای افتخاری مه لقا باقری.
: کارگــــردان: مریــــم بحرالعلومی،  عوامل ســــازنده ایــــن فیلم عبارت انــــد از
نویسنده فیلم نامه: پژمان تیمورتاش، مدیرتصویربردارى: مسعود امینی 
تیرانــــی، مدیرصدابردارى: علی کیــــان ارثی، طراحی و ترکیــــب صدا: محمود 
موســــوی نژاد، طراح صحنه: بابک کریمی طارى، طراح لباس: فرحناز نادرى، 
: امیریل ارجمند،  طراح گریم: امید گلزاده، تدوین: ســــینا گنجوى، آهنگساز
تصحیح رنگ: ســــامان مجدوفایی، عکاس: پویان بحق، مشاور رسانه اى: 
: حبیب قلی زاده، دســــتیار اول کارگردان: مجید  مریم قربانی نیــــا، برنامه ریز
مافی، مدیرتدارکات: حســــین میرزامحمــــدى، مدیرتولید: روح اله مهاجرى، 
ســــرمایه گذاران: مریم بحرالعلومی - بنیاد ســــینمایی فارابی، تهیه کننده: 

پگاه احمدى، مجرى طرح: مریم بحرالعلومی.

مناسبت

انتشار شعر جدید افشین عال
سجده در خون

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: افشــــین عا 
جدیدتریــــن شــــعر خــــود را در توصیــــف 
شهید  کشــــورمان،  هســــته ای  دانشمند 
صهیونیزم  ایــــادی  توســــط  که  فخری زاده 

ترور شد سرود و منتشر کرد.
کشــــور ســــروده  عا شــــاعر نام آشــــنای 
شــــهید  بــــه  را  خــــون«  در  خود»ســــجده 
هســــته ای  دانشــــمند  فخــــری زاده 
کشــــورمان که به شهادت رسید، تقدیم 

است. کرده 
در جنگ یا در جاده می میرد

عاشق ولی آزاده می میرد
گاهی به مقصد می رسد اما

گاهی میان جاده می میرد

هرگز نخواهد گشت غافلگیر
ای مرگ! مرد، آماده می میرد

از سجده ی خونین چه می داند
آن کس که بر سجاده می میرد

نازم به آن پیری که در راهش
بس پیرو دلداده می میرد

کی ترسد از زنهار هشیاران
مردی که مست از باده می میرد
بر عهد حیدر هر که پابرجاست
در خاک و خون افتاده می میرد
این قدر هیزم؟ شمع کافی بود

پروانه خیلی ساده می میرد
بیچاره دشمن! فارس را نشناخت

پنداشت فخری زاده می میرد


