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اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان همدان در نظر دارد گذر 
فرهنــگ و هنــر را در مجتمــع فرهنگــی و هنری ســردار شــهید ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی )هنرســتان هنرهــای زیبــا(  واقــع در شــهرک 
مدنــی راه انــدازی نمایــد. به ایــن وســیله از متقاضیان و مســئوالن 
مراکــز فرهنگــی و هنــری کــه از ایــن اداره کل مجــوز فعالیــت دریافت 
نموده انــد، دعــوت بــه عمل می آید جهت کســب اطاعات بیشــتر و 
دریافــت فرم های مربوطه تــا تاریخ 99/10/30 به اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، واحــد معاونت فرهنگــی و رســانه ای مراجعه و یا 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدانبا شماره تلفن 20-32512118 داخلی 124 تماس حاصل نمایند.

کمیسـیون  انتصـاب شایسـته جنابعالـی بـه عنـوان »مشـاور رئیـس محتـرم 
تبریـک  صمیمانـه  را  همـدان«  شـهر  اسـامی  شـورای  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
و  توسـعه  زمینـه  شـما  حضـور  داریـم  اطمینـان  نمـوده،  عـرض  تهنیـت  و 
را بـه همـراه خواهـد داشـت. موفقیـت و  اعتـای ورزش شـهروندی همـدان 

آرزومندیـم. عرصـه  ایـن  در  را  سـربلندی تان 

جناب آقای

هادی بلوری

تبریک و تهنیت

مهــرداد حمــــزه

انتصـاب بجـا و شایسـته حضرتعالـی را بـه عنـوان معـاون پشـتیبانی و توسـعه 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان همـدان تبریـک و تهنیـت عـرض می کنـم. 
امید است در سایه توجهات حضرت حق سامت و پیروز و سربلند باشید.

جناب آاقی مهدی مرادی رفعت
تبریک و تهنیت

جناب آاقی حبیب شهنوازیان
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان بهار

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

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

وحيد علی ضمير 
معاون خدمات شهری شهرداری همدان

و  سلحشـوری  روح  تداوم بخـش  و  جهـاد  و  ایثـار  غنـی  فرهنـگ  از  زنـده ای  اسـناد  جانبـازان 
هسـتند. اسـامی  انقـاب  آینده سـاز  نسـل های  میـان  در  به ویـژه  جامعـه  در  مقاومـت 

سـرهنگ »حسـن نوروزی« از جانبـازان و آزادگان دوران دفاع مقدس، مسـئول مدرسـه 
راهیان کوثر و مسـئول سـابق بسـیج فرهنگیان و بسـیج پیشکسـوتان اسـتان همدان امروز 

بر اثـر ابتا بـه بیمـاری کرونا درگذشـت. 
درگذشـت ایـن جانبـاز و آزاده گرانقـدر را خدمـت خانـواده محتـرم تسـلیت عـرض می نماییـم؛ 
، بردبـاری و طـول عمـر  بـرای آن مرحـوم، علـو درجـات و بـرای خانـواده محتـرم و بازمانـدگان صبـر

از درگاه خداونـد سـبحان مسـئلت داریـم.

سپاه انصارالحسین؟ع؟ همدان

نه 
متا
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گزارش

صفحه     7

هگمتانه گزارش می دهد

کبد چرب ثمره تغذیه ناسالم

صفحه  ۲

صفحه  4

امام جمعه همدان:

چشم بسته شبکه های غربی 
بر حوادث اخیر آمریکا

نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اتفاقات اخیر در آمریکا و 
رفتار دوگانه شبکه های غربی گفت: اگر کوچکترین این حوادث در کشور 

مــــا رخ می داد چــــه تبلیغاتــــی می کردند، اما 
آمریکا بسته  اتفاقات  بر  را  چشمشان 

و به نحو دیگری تفسیر می کنند.
شــــعبانی  حبیــــب اهلل  آیــــت  اهلل 
درخطبه های نمــــاز جمعه همدان 

با اشــــاره به مســــائل و اتفاقات 
از جمله حمله  آمریــــکا  انتخابات 

به کنگره آمریکا، کشته شــــدن چند 
پایین کشیدن  حوادث،  این  در  نفر 

و آتــــش زدن پرچــــم آمریــــکا در خود 
این کشور اظهار کرد: نیاز است درک 

عمیقی از لیبرال دموکراسی غرب داشته 
باشیم.

اندر حکایت آشفته  بازار کاالهای اساسی

دوگانههایتخممرغی

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه  ۸

تأکید گردان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت تدوین پیوست تاب آوری برای پروژه های شهری

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

د سرمایه های 
ّ

شهروند برگزیده مول
فرهنگی و اجتماعی است

رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر همدان گفت: شهروند برگزیده 

مولد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی است.
به گــــزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید بیان 
کــــرد: خوشــــبختانه رونــــد اجرایی جشــــنواره 
شــــهروندان برگزیده با تالش اعضای شورای 
اجرایــــی،  کمیته هــــای  سیاســــت گذاری، 
روند  اطالع رسانی،  و  تبلیغات  و  علمی_داوری 

صعودی و خوبی داشته  است.

امام خامنه ای:

بی اعتمادی به واکسن های 
یکایی، انگلیسی و فرانسوی آمر
بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم ها به ضرر ماست
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هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شــــهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیســــت شــــورای 
اســــالمی شهر همدان بر تدوین پیوســــت تاب آوری برای 

پروژه ها در شهرداری همدان تأکید کرد.
به گــــزارش هگمتانه، کامران گردان در جلســــه مشــــترک 
کمیســــیون های خدمات شــــهری، حمل و نقل و ترافیک 
و محیط زیســــت بــــا کمیســــیون حقوقی و رســــیدگی به 
شــــکایات مردمی، افزود: با توجه به موفقیت شــــهرداری 
همدان در حوزه تاب آوری بر این اساس دبیرخانه کشوری 
شهرهای تاب آور در همدان راه اندازی می شود که این امر 

افتخاری برای این کالن شهر است.
گردان اضافه کرد: مدیریت شــــهری همدان از ســــال های 
گذشــــته در زمینه تــــا ب آوری وارد شــــده و با تــــالش تیم 
مدیریــــت بحران شــــهرداری و کمک مســــؤوالن اســــتان 
توانسته با موفقیت های کســــب شده در این خصوص، 

دبیرخانه شهرهای تاب آوری کشوری را دریافت کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات مجموعه شهرداری همدان 
به ویژه مدیریت بحران و خانم روحی رئیس این مجموعه 
اظهار کــــرد: زحمــــات و تالش ایــــن مجموعــــه در معرفی 
همــــدان و مطــــرح شــــدن آن به عنوان شــــهر تــــاب آور در 
کشور و جهان یکی از افتخاراتی است که باید قدردان این 

بزرگواران باشیم.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
با اشــــاره به وجود 41 بــــالی طبیعی در جهــــان، اظهار کرد: 
همدان مســــتعد 31 مورد از بالیای طبیعی اســــت که باید 
در راستای پیشگیری از این بالیا و بروز آسیب های ناشی 
از این حــــوادث آموزش های الزم به اقشــــار مختلف داده 

شود.
گردان با بیــــان اینکه توجه به مدیریت بحــــران به مطالبه 
مردم تبدیل شــــده اســــت، یادآور شــــد: مدیریت بحران 
را  شــــهرداری همدان اقدامات و مســــؤولیت های زیادی 
دارد و اکنون نیز فعالیت های خوبی در دست اقدام دارد 
اما متأســــفانه این مدیریت با کمبود نیرو مواجه اســــت و 

باید با توجه به حجم کار و مسؤولیت های واگذار شده به 
آن تقویت نیروی انسانی را جزو اولویت های این مجموعه 

قرار داد.

همدان الگوی تاب آوری کشور �
وی با تأکید بر اینکه باید به جریان ســــازی پیرامون نشان 
تــــاب آوری شــــهر همدان کمــــک کنیــــم، افــــزود: نگرش 
تاب آوری در همه حوزه های شــــهرداری باید وجود داشته 

باشد.
گردان همچنین بر صدور مجوز برای به کارگیری پژوهشگر 
جهت موضوع نشان تاب آوری تأکید کرد و گفت: با توجه 
، باید ضمن  به راه اندازی دبیرخانه شهرهای تاب آور کشور

دقت به این موضوع، دستورالعمل های آن رعایت شود.
وی با اشــــاره به اینکه شورای شهر و شــــهرداری به جریان 
تــــاب آوری کمک کننــــد تا در تمــــام ســــازمان ها و مناطق 
شهرداری موضوع تاب آوری نهادینه شود، افزود: همدان 
در تاب آوری الگویی در کشــــور شــــده و این باعث افتخار 

مدیریت شهری همدان است.
گردان تأکید کرد: برای ماندگاری دبیرخانه در شهر همدان 
باید پیگیری های بعدی و فعالیت ادامه داشته باشد چرا 
که با عدم فعالیت این دبیرخانه را از دســــت خواهیم داد. 
بر این اســــاس باید برای نگه داشــــتن این عنوان تالش 

کنیم.

: راه انــــدازی دبیرخانه شــــهرهای تاب آور  � علی ضمیر
کشوری برای نخستین بار در همدان

معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز در این جلسه 
گفت: مدیریت شــــهری همدان با زحمات و فعالیت های 
مؤثر در بحث تاب وری به نتیجه و دســــتاورد بزرگی دست 

یافته اما این زحمات مظلوم واقع شده است.
وحیــــد علی ضمیر اضافه کرد: دبیرخانه شــــهرهای تاب آور 
کشــــوری برای نخســــتین بار است که در کشــــور در شهر 
همدان تشــــکیل می شــــود و این افتخاری برای این کهن 

شهر است.
وی به ارائه گــــزارش کوتاهی از فرآیند شــــکل گیری و روند 
رسیدن به نتیجه تاب آوری پرداخت و افزود: از آنجایی که 
دبیرخانه به مدت یک ســــال در همدان مســــتقر خواهد 
بود برای نگه داشــــتن آن باید تالش کنیم که دبیرخانه در 

همدان تداوم داشته باشد.
علی ضمیر با اعــــالم اینکه هفته آینده بــــا حضور مقامات 
کشــــوری در همدان  تــــاب آوری  کشــــوری دفتر دبیرخانه 
افتتاح می شــــود، افزود: این مراســــم در قالب همایش به 

صورت وبینار برگزار خواهد شد.

گام بنــــدی فعالیــــت  � روحــــی: تدویــــن محورهــــا و 
دبیرخانه شهرهای تاب آور

مدیر اداره مدیریت بحران شــــهرداری همدان هم در این 
جلســــه به بیان خالصه ای از روند اخذ دبیرخانه کشــــوری 
شــــهرهای تاب آور در همدان پرداخت و گفت: شهرداری 
همــــدان براســــاس فعالیت هــــا و موفقیت هایــــی که در 
تاب وری داشــــته به عنوان دبیرخانه کشــــوری شــــهرهای 

تاب آور انتخاب شده است.
بیتا روحی با اشــــاره به اینکه شــــهرداری همدان فعالیت 
رســــمی خود را در حــــوزه تــــاب آوری از اواخر تیرماه ســــال 
98 آغــــاز کرد، افــــزود: برای عضویت در پویش شــــهرهای 

، سایر شهرداری های استان بعد از طرح موضوع و  تاب آور
تصویب در شورای اسالمی هر شهر درخواست عضویت 
، به  به امضای شــــهردار و به همراه مصوبه شــــورای شــــهر
شهرداری همدان ارسال و مراحل انجام آن صورت گرفت.
روحی اضافه کرد: در این راستا جلسات توجیهی، آموزش 
مباحث نحوه تاب آورسازی شــــهرها، جلسه با شهرداران 
مراکز شهرســــتان های اســــتان همدان برای اجرای هرمی 
گاهی شــــهرداران برگزار  طــــرح و نیز به منظور ارتقا ســــطح آ
شد؛ بنا به مصوبات و دســــتورات مدیریت بحران استان 
شــــهر اللجین و نهاونــــد به عنوان پایلوت مرکز آموزشــــی 
انتخاب و کارگاه های آموزشی بسترسازی 10 اصل تاب آور 

سازی برگزار شد.
روحــــی بــــا بیــــان اینکه بــــه منظور انتقــــال دانــــش فنی و 
پیاده ســــازی اصول دهگانه تاب آوری، ارزیابی شــــهرهای 
نهاوند، اللجین در طی دو دوره، صورت گرفت، اضافه کرد: 
آموزشی با حضور شــــهرداران، کارشناسان  این دوره های 
و بــــا تدریس رضا بطحایی مدافع رســــمی پویش شــــهرها 
و نماینــــده آن پویــــش در ایران، شــــهر نهاونــــد به عنوان 
پایلوت مرکز آموزش شهرهای جنوبی و شهر اللجین نیز 
به عنوان پایلوت مرکز آموزش شــــهرهای شمالی استان 

انتخاب شده و دوره های آموزشی برگزار شد.
مدیــــر اداره مدیریــــت بحــــران شــــهرداری همــــدان ادامه 

داد: در نهایت در مســــیر دســــتیابی به تاب آوری شــــهر و 
اســــتان همدان، با بهره گیری از تجربــــه و نظرات مدیران، 
اندیشــــمندان و صاحب نظران علمی، تخصصی داخلی و 
خارجی که نقشی مؤثر در نیل به این مقصود ایفا می کنند 
نخســــتین همایش همدان اســــتان تاب آور را در دی ماه 
سال 98 و با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
و همراه با رونمایی کتاب چگونه شهرها را تاب آورتر کنیم 
و دستگاه شــــتاب نگاشــــت در مرکز همایش های قرآنی 
و بین المللی شــــهرداری همــــدان برگزار و از مســــؤوالن، 
اســــاتید، دانش پژوهان و کارمندان حوزه مدیریت بحران 
شهرداری ها و شهرداران و اعضای شورای اسالمی شهرها 

در این همایش دعوت به عمل آمد.
بیتــــا روحی اضافه کرد: با توجه به پیگیری های شــــهرداری 
همدان و حمایت ها و مساعدت مدیرکل مدیریت بحران 
اســــتان و عنایت ویژه رئیــــس ســــازمان مدیریت بحران 
کشور با تشکیل دبیرخانه کشــــوری شهرهای تاب آور در 

شهرداری همدان موافقت شد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
روحی بــــا بیان اینکه در حــــال حاضر محورهــــا و گام بندی 
فعالیت دبیرخانه تدوین شده اســــت، گفت: هم اکنون 
نیز در حال تهیه ســــند ملی تــــاب آوری از جمله تاب آورری 

برای حوادث و نیز تاب آورری شهری هستیم.

اندر حکایت آشفته  بازار کاالهای اساسی

دوگانه های تخم مرغی
صفورا کاظمیان  �

هیچ بــــه ما مربوط نیســــت کــــه تقصیر کیســــت! تا 
همین اواخر اینکه "اول مرغ بود یا تخم مرغ" هم یک 
جوک بود هم چیســــتان هم موضوعی دم دســــتی 
برای فلسفیدن. کی فکرش را می کرد روزگاری برسد 
که همین تخم مرِغ دســــتمایه جوک  و هزل و هجو پا 
بگذارد جای پای پیاز و با دیدنش اشــــکمان درآید؟! 
با اتفاقات اخیــــر همه ما باید اعتــــراف کنیم که اول 

تخم مرغ بوده اصال ممکن نیست جز این باشد.
غیــــر از ایــــن اعتراف، یــــک ریش ســــفیدی هم برای 
ســــازش دو وزارت خانــــه قدرتمنــــد بــــه تخــــم مــــرغ 
بدهکاریــــم تا بلکه دســــت از سرکشــــی بــــردارد، رام 
شــــود و بگذارد جوک مان را بسازیم؛ اصال ما این جور 
کبک مــــان خروس  کیفــــور می شــــویم و  وقت هــــا 
می خواند. بــــرای این حال و روز هــــم جوک خواهیم 
ســــاخت، کلیــــپ و دابســــمش خواهیم ســــاخت، 
گل پســــران را تخم مرغ در دســــت به خواســــتگاری 
خواهیم فرســــتاد و از این قبیل طبایع که قبال هم از 

خودمان بروز داده ایم.
حاال چه فرقــــی می کند تقصیر گــــردن وزارت صمت 
باشد یا جهاد کشاورزی، چه فرقی می کند کدام یکی 
این وسط بیشتر مقصر اســــت که ما در نهاده های 
طیور همچنین دام وابســــته ایم؟ اصال مهم نیست 
گــــردن کی بیندازیــــم که تخم مرغ همیــــن چندماهه 
پیش روی دســــت تولیدکننده مانده بوده و چون 
حمایت نشدند تولید را کاهش دادند؟ چه اهمیتی 
دارد تقصیر کدامشان اســــت که جوجه ریزی مدتی 
عقب افتاده و بازار به مشکل خورده؟ اصال به ما چه 
ارتباطی دارد که کدام یک اصرار دارد قیمت دستوری 
برای تخــــم مرغ تعیین کنــــد و فکر می کنــــد ارزانی با 
دســــتور و فشــــار ممکن اســــت؟ واقعا چه اهمیتی 
دارد که همین قیمت دستوری، تخم مرغ را هم مثل 
دالر دو نرخی کرد؟ ما یک ریش ســــفیدی بدهکاریم 
و این بدهی را خواهیم پرداخت تا ســــتاد تنظیم بازار 
و حمایت از حقوق مصرف کننده و چه می دانم این 
وزارت و آن یکی، حرف خودشــــان را بزننــــد و بازار راه 

دیگری برود و ما مردم سازش کنیم.
همیشــــه همین بوده یکی آب و یکی آتش، و میان 
دعوا چــــه می کنند؟ نرخ که از قبل تعیین شــــده، جز 
تالش برای خواباندن جار و جنجال مگر ما وظیفه ای 
داریم؟! ما میان دعوای مــــرغ و تخم مرغ مثل مواقع 
دیگــــر ریش ســــفیدی و میــــان داری خواهیــــم کرد، 
گوش مــــان را روی خبرها خواهیم بســــت؛ تصمیم، 
تصمیِم بازار اســــت حتی تعجب هــــم نمی کنیم که 
ماه هاســــت نهادها فریــــاد می زنند فــــروش دانه ای 
، تخم مرغ  و شــــانه ای تخم مرغ ممنوع اســــت و بــــازار
کیلویی را با تخلــــف به ما دانه ای می فروشــــد. دیگر 
شجاعت مان زیاد شــــده حتی اگر یک دانه تخم مرغ 
برای مــــان 2 هزار تومــــان آب بخــــورد، آب توی دل ما 
تــــکان نمی خورد، که تکان هم نخورده! شــــاهد دارم 
برای این ادعا؛ خبر ســــاعت 14 پنجشنبه یکی از این 
شــــجاعت ها را پخش کرد؛ تخم مــــرغ را دانه ای 2 هزار 
تومان به یکی از شــــهروندان فروخته بودند و آب از 

آب تکان نخورده بود.
به ما مربوط نیست که تقصیر کیست ما بدهی مان 

را به تخم مرغ هم خواهیم پرداخت.

یادداشت

15 هزار تن نهاده دامی 
در راه همدان

دامداری های صنعتی از طریق سامانه 
»بازارگاه نهاده های دامی« خوراک مورد نیاز 

خود را تهیه کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان جهاد 
کشــــاورزی اســــتان همدان از اختصاص 15 هزار تن 
نهاده دامی به دامداری های استان خبر داد و گفت: 
این ســــهمیه مختص دام های ســــبک و ســــنگین 

غیرصنعتی است.
به گــــزارش هگمتانــــه، منصــــور رضوانی جــــالل روز 
جمعه اظهار کرد: این ســــهمیه شــــامل ذرت، جو و 
ســــویا اســــت که به صورت کنســــتانتره و نهاده در 

اختیار دامداران استان قرار می گیرد.
مختــــص  نهــــاده  میــــزان  ایــــن  کــــرد:  کیــــد  تأ وی 
و  اســــت  ســــنتی  ســــنگین  و  ســــبک  دام هــــای 
دامداری هــــای صنعتــــی بایــــد از طریــــق ســــامانه 
»بــــازارگاه نهاده هــــای دامــــی« خوراک مــــورد نیاز 

کنند. تهیه  را  خود 
کشــــاورزی استان همدان با  رئیس سازمان جهاد 
بیان اینکه این ســــهمیه تنها نیمی از نیاز دام های 
اســــتان را تأمین می کنــــد، گفت: تأمیــــن نهاده ها 
در ســــامانه بــــازارگاه به روال عــــادی بازگشــــته و از 
مشــــکالت این ســــامانه کاسته شــــده اما هنوز در 
بخش حمل و نقــــل محموله ها مشــــکالتی وجود 

دارد.
رضوانــــی جــــالل خاطرنشــــان کــــرد: در ایــــن راســــتا 
معاونــــت  و  نظارتــــی  دســــتگاه های  دادســــتانی، 
پیشگیری از مفاســــد اقتصادی نیروی انتظامی وارد 
عمل شــــده اند تا موانع ارســــال محموله نهاده های 

دامی برداشته شود.
وی از بهبــــود وضعیت مرغداری های اســــتان از نظر 
خریــــد نهاده خبر داد و افزود: خــــوراک مورد نیاز این 
واحدها از طریق ســــامانه بازارگاه در اختیارشان قرار 

می گیرد.

خبــر

سرپرست فرمانداری همدان:

انتهای بلوار آزادگان تا حیدره ایمن شود
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان خواســــتار ســــاماندهی و ایمن سازی مسیر حد 
فاصل انتهای بلــــوار آزادگان تا ورودی روســــتای حیدره 

شد.
به گــــزارش هگمتانه، محمدعلی محمــــدی در کارگروه 
امــــور زیربنایی و تأمین مســــکن شهرســــتان همدان 
گفــــت: بــــا توجه به حجــــم ترافیــــک عبوری بین شــــهر 
همــــدان و روســــتاهای مســــیر گردشــــگری امامــــزاده 
محسن باید ایمن سازی و ســــاماندهی این مسیر مد 

نظر قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری همدان با اشاره به طرح در دست 
اجرای مسیر بازگشــــت امامزاده محسن افزود: مسیر 
آزادگان تا ورودی روســــتای  حد فاصل انتهــــای بلــــوار 
حیدره بسیار پر خطر و کم عرض است که باید نسبت 

به اصالح این مسیر اقدام الزم به عمل آید.
وی بــــا بیــــان اینکه طرح های در دســــت اجــــرا باید با 
آینده نگری جوانب  اســــتناد به مطالعه مشــــاوران و 
مختلف آغاز شــــود تصریح کرد: طرح های برنامه ریزی 
شــــده باید به دقت کارشناسی شــــود تا در آینده نیز 

باشد. دفاع  قابل 

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

نباید گذاشت مردم را فریب دهند
دولت ناتوان از مدیریت بورس

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: نماینده مــــردم همدان 
در مجلس شــــورای اســــالمی تأکید کرد: امروز دشمن 
به دنبال فریب مردم و تحریف اســــت  و عده ای هم به 
دنبال آن هســــتند تا با دادن آدرس اشتباه، باز هم رأی 
مــــردم را متعلق به خود کنند و با ایجــــاد دوگانگی های 

مختلف همچون احتمال جنگ، مردم را بترسانند.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احمد حسین فالحی 
در نشســــت بصیرتی در مدرســــه علمیه آیت ا... آخوند، 
با گالیــــه از اینکه انتظــــار بر آن بود که بیشــــتر یاد عالمه 
»مصباح« و شهید »ســــلیمانی« در کشور و به خصوص 
دارالمؤمنین همدان گرامی داشــــته شود، اظهار کرد: ما 

مدیون عمار انقالب و سردار انقالب هستیم.
وی گفت: یکی از این بزرگان مرزبان اندیشه های فکری 
اســــالم و انقالب و دیگری مرزبان امنیــــت مردم ایران 

اسالمی بود.
نماینده مردم همدان در مجلس شــــورای اســــالمی با 
اشاره به اینکه عالمه »مصباح« صاحب فکر و اندیشه 
واالیی بــــود و توجه ویــــژه ای به انجام کار تشــــکیالتی 
داشــــت، تصریح کرد: در دهه هفتاد کــــه با هجوم بی 
سابقه ای به ارزش ها و اندیشه های دینی مواجه شده 
بودیم، آیت ا... مصباح بود که بــــا تمام توان در مقابل 

کرد. آنها ایستادگی 
وی افزود: ایشــــان در عرصه دفاع از والیت، طرح والیت 
را راه اندازی کردند که یکی از کارهای تشکیالتی ماندگار 

از آیت ا... مصباح است.
فالحی، حزب اهلل لبنان، حشــــد الشــــعبی و انصاراهلل 
یمــــن را از نمونه هــــای بارز صدور انقالب دانســــت و 
خاطرنشــــان کرد: برخی از افراد به تبدیل شدن ایران 
کید داشــــته و دارند، در  به ژاپن اســــالمی و چین نو تأ
حالــــی که با ایــــن تفکرات نــــه قدرت اقتصــــادی پیدا 
کردیم و نه بعد معرفتی، اما صدور انقالب و تفکرات 
انقالبی همچــــون تفکرات عالمــــه مصباح را می توان 

در نقاط مختلف دنیا به خوبی مشــــاهده کرد.
وی با تأکید بر اینکه بیانات و رفتار رهبر معظم انقالب 
حســــاب شــــده و با برنامه اســــت، عنوان کــــرد: یکی از 
جوامــــع هــــدف رهبر انقــــالب بــــرای توجه و انجــــام کار 
تشکیالتی، حوزه های علمیه است که باید برای تحقق 

آن برنامه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس فراکســــیون حمایت از جبهه مقاومت مجلس 

شــــورای اســــالمی با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال 
فریب مردم و تحریف اســــت، ابراز کرد: عده ای به دنبال 
آن هستند تا با دادن آدرس اشتباه، باز هم رأی مردم را 
متعلق به خود کنند و بــــا ایجاد دوگانگی های مختلف 

همچون احتمال جنگ، مردم را بترسانند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن جرأت حمله به ایران را ندارد، 
مطرح کرد: دشمن به خوبی می داند که حمله به ایران تمام 

منطقه را درگیر خواهد کرد و دست به این کار نخواهد زد.
فالحی تصریح کرد: نه با مذاکره تحریم ها برطرف شــــد و 
نه آن درخت گالبی ثمر داد، بلکه هر روز شــــاهد به هم 
ریخته شدن اقتصاد و از دست دادن شغل های مردم 

در جامعه بودیم.
وی کلید حل مشــــکالت را در درون کشــــور دانست و 
گفــــت: روحانیت باید برای روشــــنگری مردم به میدان 
بیایند، تا عده ای با تحریف انقالب و آدرس اشــــتباه، بار 

دیگر مردم را دچار مشکل نکنند.
نماینده مردم همدان در پاســــخ به سؤال یکی از طالب 
در رابطــــه با اســــتیضاح وزیر اقتصــــاد اظهار کــــرد: وزیر 
اقتصاد از مجلس کارت زرد دریافت کرد اما اســــتیضاح 
نشــــد، چرا که اگر وزیری از این دولت اســــتیضاح شود، 
کل دولت از حد نصاب خواهد افتاد و مجبور هستیم 

فعال با شرایط موجود کار را جلو ببریم.
وی ادامــــه داد: البته طرحی در مجلــــس در حال آماده 
شدن اســــت که اگر هر یک از مسؤوالن اجرایی کشور 
نتوانند پاســــخ قانع کننده ای بــــه مجلس بدهند، برای 
همیشه از گرفتن سمت سیاسی محروم خواهند شد.

فالحی بــــا بیــــان اینکه مشــــکل بــــورس، یک مشــــکل 
مدیریتی اســــت، مطرح کرد: بورس فرصتی مناسب برای 
جهش اقتصادی کشور بود اما متأسفانه دولت همانند 

موضوعات دیگر توانایی مدیریت صحیح در آن را نداشت.
وی با اشــــاره به اینکه اصــــالح بودجه، یکــــی از وظایف 
دولت اســــت، خاطرنشــــان کرد: به دلیــــل آنکه دولت 
اقــــدام به اصالح بودجه نکرده اســــت، مجلس وارد کار 

شده و کار دولت را هم مجلس انجام می دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــــورای اســــالمی با 
بیــــان اینکه دولت از بنــــده به خاطر نطــــق در مجلس 
شــــکایت کرده، یادآور شــــد: مجلس بــــا جدیت کامل 
پیگیر پرونده های تخلف اقتصادی اســــت تــــا آن را به 

دستگاه قضا تحویل دهد.

تأکید گردان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت تدوین پیوست 
تاب آوری برای پروژه های شهری

امام جمعه همدان:

یکا چشم بسته شبکه های غربی بر حوادث اخیر آمر
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان با اشــــاره به اتفاقات اخیر در آمریکا و رفتار دوگانه 
شــــبکه های غربی گفت: اگر کوچکتریــــن این حوادث در 
کشور ما رخ می داد چه تبلیغاتی می کردند، اما چشمشان 
را بر اتفاقات آمریکا بسته و به نحو دیگری تفسیر می کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت  اهلل حبیــــب اهلل شــــعبانی 
درخطبه هــــای نماز جمعه همدان با اشــــاره به مســــائل و 
اتفاقات انتخابات آمریــــکا از جمله حمله به کنگره آمریکا، 
کشته شــــدن چند نفر در ایــــن حوادث، پایین کشــــیدن 
و آتــــش زدن پرچم آمریــــکا در خود این کشــــور اظهار کرد: 
نیاز اســــت درک عمیقی از لیبرال دموکراسی غرب داشته 

باشیم.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه "ترامپ محصــــول ایــــن لیبرال 
دموکراســــی غربی اســــت" افــــزود: آنهایی به دموکراســــی 
غربی چشم دوختند و آمریکا آمال و آرزویشان است این 

اتفاقات را ببینند.
امــــام جمعه همدان با بیان اینکه "آمریکا ســــالیان ســــال 
به بهانه دموکراســــی در افغانســــتان هزاران نفر را کشت 
و به بهانه دموکراســــی به عراق حمله کــــرد و چندین هزار 
نفر را کشــــت" گفت: حاال یکی از خانم های کشته شده در 
حوادث آمریکا که 14ســــال در ارتــــش و نیروی هوایی این 
کشــــور بوده و از آنهایی بوده که در لشکرکشــــی به غرب 
آسیا حضور داشته، به اســــم دموکراسی و با گلوله لیبرال 

دموکراسی در آمریکا کشته می شود.
آیت اهلل شعبانی تأکید کرد: در هرجای دنیا فسادی وجود 
دارد پــــای آمریکا در میان اســــت، بی ثباتی وجود داشــــته 
باشد پای آمریکا است و جنگ باشــــد پای آمریکا است و 

همه هم به بهانه صدور دموکراسی است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشاره به اینکه "اگر 
در کابــــل بی ثباتی وجود دارد و در عراق این همه انســــان 
کشته می شود از دخالت آمریکا است و اگر آنان مشغول 

بازسازی نظام خودشان باشند دنیا نفس خواهد کشید" 
تصریح کرد: آنها می خواهند تفکر خود را به دنیا القا کنند و 

همه دنیا برده آنها باشد.
آیت ا... شعبانی با اشــــاره به اینکه "برخی جوانان احساس 
می کنند شــــعار مرگ بر آمریکا یک شــــعار سیاسی است" 
تأکید کرد: از این عزیزان در خواست می کنم تمدن آمریکا 

را مطالعه کنند.
وی با اشــــاره به رفتار دوگانه شــــبکه های خارجی و فضای 
مجازی در قبال اتفاقات آمریکا نســــبت به اتفاقات ایران 
و غرب آســــیا اظهار کــــرد: اگر کوچکترین ایــــن حوادث در 
کشور ما رخ می داد چه تبلیغاتی می کردند، اما چشمشان 
را بــــر اتفاقات آمریکا بســــته و به نحو دیگری آن را تفســــیر 

می کنند.
امام جمعه همدان در بخش دیگری با گرامی داشــــت یاد 
آیــــت اهلل مصباح یزدی گفت: در روزگاری که دین اســــالم، 

تشیع، توسط جریان های سیاسی مورد هجمه قرار گرفت 
و در همین کشــــور بعضی از روشن فکرنماها و سکوالرها 
گفتنــــد می شــــود علیه دین خــــدا قیام کــــرد، گفتند دین 
افیون حکومت ها اســــت و احکام اسالمی کارآمدی ندارد 
و برخی از سیاســــیون گفتنــــد قرآن قابل نقد اســــت این 
عالم بزرگوار وارد میدان شــــد و اگر امروز برخی افراد نقدی 
به ایشــــان وارد می کنند به خاطر این است که مقابل این 

تفکرات ایستاد و آبرو گذاشت.
آیت اهلل شعبانی افزود: در همین همدان مرحوم آیت اهلل 
مصباح یزدی شــــهر به شــــهر رفتند و بــــه تبیین مباحث 
دینــــی پرداختند و رهبــــر معظم انقــــالب بارها از ایشــــان 

تعریف و تمجید کردند.
وی بیــــان کرد: بــــه کســــانی که منتقد ایشــــان هســــتند 
پیشــــنهاد می کنم ابتدا آثار ایشــــان را مطالعه کنند و بعد 

انتقاد کنند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با گرامیداشــــت 19 
دی گفت: به تعبیر رهبر معظم انقالب در سخنرانی دیروز 
ایشــــان، در 19 دی 56 در قم اولین تیر بــــر پیکر بت بزرگ 
زده شــــد که امروز این بت بزرگ در حال فرو ریختن و رو به 

افول است.
آیت اهلل شــــعبانی بــــا عرض تســــلیت به خانواده کشــــته 
شدگان ســــانحه هوایی اوکراین گفت: آن اتفاق به لحاظ 
شرایط سخت گذشته بود که منجر به خطای انسانی شد.
وی تصریــــح کــــرد: البته مســــؤوالن عذرخواهــــی کردند و 
امیدوارم پیگیر مســــائل حقوقی این حادثه ای که همه ما 

را داغدار کرد باشند.
به نقل از تســــنیم، امام جمعه همدان با تســــلیت چهلم 
شــــهید فخری زاده اظهار کرد: در شهر همدان شاهد رشد 
13درصدی مصرف گاز نســــبت به مدت مشــــابه در سال 
گذشته هستیم که باید مراقبت کنیم و مدیریت مصرف 

داشته باشیم تا دچار مشکل نشویم.

11۸ به روز شد
وه خبر همــــدان: مدیر فناوری اطالعات  هگمتانــــه، گر
بــــه منظور  گفت:  شــــرکت مخابرات اســــتان همــــدان 
سراســــر  مشــــترکان  تلفن  اطالعــــات  یکپارچه ســــازی 

رسانی شد. وز 118 همدان به ر ، ســــامانه  کشور
وز  ر شــــیری  محمدصــــادق  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
 118 ســــامانه  رســــانی  وز  ر بــــه  بــــا  ود:  افــــز پنجشــــنبه 
اســــتان  در  ثابت  تلفن  مشــــترکان  اطالعات  همدان، 
ورهای اصلی مخابرات کشــــور منتقل  همدان، به ســــر

. شد
رســــانی  وز وی اظهار کرد: پیش بینی کرده بودیم با به ر
که با  118 همدان با اختالل همراه باشد  این ســــامانه، 
وز  بر از  مخابرات،  شــــرکت  کارشناســــان  ســــنجی  نکته 

شد. جلوگیری   118 ســــامانه  در  اختالل  هرگونه 
 ، نه ما ســــا ین  ا نی  ســــا ر ز و ر به  با   : د کر ن  ا عنو ی  شــــیر
ه  د نکــــر ی  تغییــــر  1 1 8 ر  د هــــی  د ت  مــــا خد کیفیــــت 
منتقل  ن  ا تهــــر بــــه  ه هــــا  د ا د ر  و ســــر تنهــــا  و  ســــت  ا

. ست ا ه  شد

ســــامانه  ســــازی  یکپارچه  طرح  اجرای  با  کرد:  بیان  وی 
سراســــر  در  ثابــــت  تلفــــن  مشــــترکان  اطالعــــات   ،118
، در هــــر اســــتان قابــــل دسترســــی و ارائــــه به  کشــــور

است. کنندگان  درخواست 
مدیــــر فنــــاوری اطالعــــات شــــرکت مخابرات اســــتان 
58 کاربر دارد  118 همــــدان،  گفت: ســــامانه  همــــدان 
24 ســــاعته بــــه مخاطبان خدمــــات ارائه  و بــــه صورت 

. می کنند
یــــح کرد: پیــــش از این ارتبــــاط مخاطبان این  وی تصر
118 در  بــــه ســــه مرکــــز  ســــامانه در اســــتان همــــدان، 
وصل  تویســــرکان  و  مالیر  همــــدان،  شهرســــتان های 
می شــــد که بــــا اجرای ایــــن طرح امــــکان پاســــخ گویی 
کشــــور فراهم  118 در سراســــر  بــــه مخاطبان  کاربــــران 

. ست ا
30 هزار تماس برای  وزانه بیش از  شــــیری اظهار کرد: ر
دولتی  مراکز  و  شــــرکت ها  افراد،  تلفن  شماره  از  اطالع 

می شود. برقرار  همدان  اســــتان   118 سامانه  با 

: معاون اقتصادی استاندار
ظرفیت تعاونی ها و اتحادیه ها برای تأمین ارزان مایحتاج مردم

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان گفت: تعاونی ها و 
اتحادیه ها بهترین گزینه شــــبکه توزیع هستند و باید از این ظرفیت های استان برای عرضه آسان و 

ارزان مایحتاج مردم استفاده کنیم.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد ظهر پنجشــــنبه در ســــتاد تنظیم بازار استان همدان گفت: از 
بخش خصوصی به عنوان مباشر برای تأمین و عرضه اقالم مورد نیاز استان استقبال می کنیم و در 

صورت نیاز تسهیالت بانکی به این افراد ارائه می شود.
وی با بیان اینکه بازرســــی اســــتان کمبــــود نیرو دارد و با تأمیــــن منابع مورد نیاز این مشــــکل حل 

می شود اظهار کرد: کنترل و نظارت در حفظ آرامش بازار نقش کلیدی دارد.
وی از تقویت تیم های بازرسی اســــتان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال خبر داد و گفت: هرچه به 
ایام پایانی سال نزدیک می شــــویم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها اهمیت بیشتری پیدا می کند و 

این موضوع در اولویت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
، سازمان  معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان با تأکید بر اینکه دســــتگاه های دیگر

صنعت، معدن و تجارت اســــتان را برای تأمین و توزیع اقالم اساســــی یاری کنند تا عرضه و تقاضا به 
تعادل برسد تصریح کرد: تقویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضروری است.

وی با اشــــاره به اینکه این تشکل ها می توانند گره گشای بســــیاری از مشکالت باشند از همین رو در 
استان پشتیبانی می شوند یادآور شد: از بخش خصوصی به عنوان مباشر برای تأمین و عرضه اقالم 

مورد نیاز استان استقبال می کنیم و در صورت نیاز تسهیالت بانکی به این افراد ارائه می شود.
به نقل از فارس، پورمجاهد در پایان خاطرنشان کرد: تعاونی ها و اتحادیه ها بهترین گزینه شبکه توزیع 

هستند و باید از این ظرفیت های استان برای عرضه آسان و ارزان مایحتاج مردم استفاده کنیم.

تمدید مهلت واریز اولیه 
متقاضیان مسکن ملی

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مهلــــت واریز اولیه و 
تکمیل موجودی متقاضیان طرح ملی مســــکن در 

همدان تمدید شد.
به گــــزارش هگمتانه، مهلت واریــــز اولیه و تکمیل 
موجودی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تمدید 
شــــد. بر اســــاس این گزارش با توجه به احراز شرایط 
متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن، چنانچه افراد 
متقاضی مســــکن تاکنون موفق به افتتاح حساب 
و واریــــز مبلغ آورده اولیه نشــــده  انــــد، می توانند در 
فرصــــت باقی مانده نســــبت به تکمیــــل موجودی 

اقدام کنند.
در این گزارش آمده است: 200 هزار واحد مسکونی 
بــــرای کارگران، بازنشســــتگان و مســــتمری بگیران 
کــــه  اســــت  احــــداث  حــــال  در  اجتماعــــی  تأمیــــن 
تســــهیالت و اقدامــــات حمایتــــی وزارت تعاون در 
این خصوص، ویژه کارگران، بازنشســــتگان و سایر 
گروه  های هدف، مشــــمول متقاضیانی خواهد شد 

که پرداخت اولیه آن ها کامل شده باشد.
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: استاندار

همدان آزمونه کشت های گلخانه ای کشور می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: اســــتاندار همدان با اعالم اینکه همدان آزمونه کشت های گلخانه ای 
کشــــور می شود گفت: بر اساس سند راهبردی توسعه همدان، 210 هکتار گلخانه در مدت 3 سال 

در استان همدان ایجاد می شود.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی در جریــــان بازدیــــد از روند اجرای طرح مســــکن 
آبــــاد از توابع شهرســــتان کبودراهنــــگ اظهار کرد: این طرح شــــامل  محرومان روســــتای حاتم 

احداث 2 هزار واحد مســــکن روســــتایی اســــت که تابســــتان امســــال با حضور دکتــــر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســــازمان برنامه و بودجه کشــــور کلنگ زنی شــــد و هم اکنون با 

است. اقدام  دست  در  خوبی  پیشرفت 
وی همچنین در مراســــم کلنــــگ زنی مجتمع 20 هکتــــاری گلخانه کوریجان با اعــــالم اینکه همدان 
آزمونه کشــــت های گلخانه ای کشور می شود، گفت: بر اساس ســــند راهبردی توسعه همدان، 210 

هکتار گلخانه در مدت 3 سال در استان همدان ایجاد می شود.
اســــتاندار همدان با قدردانی از مشــــارکت بخشــــی خصوصی برای اجرای پروژه عنوان کرد: ســــرانه 
گلخانه های همدان از 107 هکتار به 174 هکتار رســــیده اســــت و امروز روستای کوریجان به عنوان 

روســــتای آزمونــــه و نمونه و همچنین اســــتان همــــدان نیز به عنوان اســــتان آزمونه کشــــت های 
گلخانه ای کشور معرفی شده اند.

وی همچنین از صدور اخذ مجوز سرمایه گذاری 330 میلیارد تومانی در سدگرین نهاوند خبر داد و 
بیان کرد: مجوز ماده 56 این پروژه از طرف دولت تدبیر و امید صادر شــــده اســــت و به زودی ادامه 

عملیات اجرایی این پروژه به صورت ویژه آغاز می شود.
با پیگیری های زیاد به ســــرانجام  کرد: این اقدام دولت  از تســــنیم، شــــاهرخی اظهار  به نقل 
رگــــی در عرصــــه خدمت به مــــردم شهرســــتان نهاوند محســــوب  رســــیده اســــت و کمک بز

. د می شو

"آجرپزی" صنعتی به قدمت هزاره ها

پیگیری ثبت ملی 
میل کوره های مالیر

از  ســــنتی  آجرپــــزی  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشــــاغل کهنی اســــت که قدمــــت آن بــــه هزاره ها 
می رســــد؛ هنری که امــــروزه می توان رد پــــای آن را در 

کوره های آجرپزی خاموش جست وجو کرد.
از شــــغل های  گزارش هگمتانه، آجرپزی ســــنتی  به 
کهنی اســــت کــــه قدمت آن، دســــت کم بــــه 5 هزار 
ســــال پیش می رســــد و آن طور کــــه منابــــع تاریخی 
نشان می دهد؛ نخســــتین بار در ساخت شهرهای 
»بین النهرین« و »دره ســــند« پاکســــتان به کار برده 

شده است.
کوره های آجرپزی که حاال سال هاســــت؛ جای خود را 
به نوع صنعتی داده اند در سرتاســــر ایران و هر جا که 
خاک خوب وجود داشته یا خبری از سنگ نبوده، رد 

پایی از این کوره ها می توان پیدا کرد.
بنایی دایره شــــکل و مرتفع به بلندهمتی مردانی که 
خاک و آب را بــــه هم می آمیختند تا بــــا عرق جبین و 
رنج، خشت  خشــــِت بنای خانه ها را تأمین کنند. در 
شــــهر تاریخی مالیر نیز کوره های آجرپزی وجود دارد 
و هرچند خاموش، اما زیبایی اندیشه و هنر ایرانی را 
به نمایش می گذارد. این کوره ها با نیم قرن قدمت، 
میراث ماندگاری از گذشــــته نه چندان دور است که 

فرهنگ، هنر و بافت قدیمی شهر را معرفی می کند.
به گفتــــه رئیــــس میراث  فرهنگی، صنایع دســــتی و 
، این شهرســــتان در قدیم، دارای  گردشــــگری مالیر
کوره های فراوانی بوده که بخشــــی از آجــــر مورد نیاز 

غرب کشور را تأمین می کرده است.
ابراهیم جلیلی می افزاید: از این نوع کوره ها و میل ها 
دو مورد باقــــی مانده که نیاز به ثبت و نگهداری دارد 
آجرپزی مالیر به  و درخواســــت ثبت میل کوره های 

شورای ثبت میراث فرهنگی ارسال شده است.
وی بیان می کند: دو میــــل کوره مالیر که قدمت آن 
بــــه دوره دوم پهلــــوی برمی گردد در ورودی شــــهر از 
سمت سامن قرار گرفته و قطر آن ها 14 و ارتفاعشان 

35 متر است.
به نقل از تســــنیم، جلیلی اعالم می کند: ساختمان 
کوره هــــای آجرپزی قدیمی شــــامل دو بخش کوره و 
میل یا دودکش اســــت که میل ها یــــا دودکش ها، 
ارتفاع بســــیار بلندی داشــــته و ازفاصلــــه دور هم به 

راحتی قابل مشاهده است.

کسب رتبه سوم 
« کشور  »جشنواره علمدار

توسط معلم نهاوندی
آموزش و پرورش  هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر 
شهرستان نهاوند گفت: معلم نهاوندی رتبه سوم 

« کشور را به دست آورد. »جشنواره علمدار
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدحســــین دارایی اظهار 
« که  کرد: در جشــــنواره فرهنگــــی و هنــــری »علمدار
به منظور گرامیداشــــت ســــالروز شــــهادت ســــردار 
حاج قاســــم سلیمانی برگزار شــــد یکی از فرهنگیان 
این شهرســــتان موفق شد رتبه ســــوم کشوری این 

مسابقات را کسب کند.
«، با  وی گفت: جشــــنواره فرهنگــــی هنری »علمــــدار
، مقاومت و  هدف گســــترش و تعمیق فرهنگ ایثار
شــــهادت و صیانت از میراث ارزشــــمند سردار رشید 
اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی انجام گرفته است.

مدیر آمــــوزش و پرورش شهرســــتان نهاونــــد افزود: 
جشــــنواره کشــــوری فرهنگــــی و هنــــری در 10 رشــــته 
هنری و ادبی ویژه معلمان سراســــر کشــــور برگزار شد 
کــــه معصومه کیانــــی از هنرآمــــوزان این شهرســــتان 
موفق شــــد در رشته نقاشــــی خط رتبه ســــوم کشور را 
به خود اختصاص دهــــد. وی افزود: عــــالوه بر برگزاری 
این مســــابقات، جشــــنواره »ســــرباز وطن« نیــــز ویژه 
دانش آموزان برگزار شــــد که جمعــــی از دانش آموزان 
شهرستان نیز آثار خود را به دبیرخانه آن ارسال کرده اند.

ح کرد؛ فرمانده انتظامی نهاوند مطر

سارقان خودرو در نهاوند 
دستگیر شدند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان نهاونــــد گفت: یــــک خودرو مســــروقه 
گاهی  کشــــف و ســــارقان با تالش مأموران پلیس آ

این شهرستان دستگیر شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، احمد ســــاکی اظهــــار کرد: در 
پــــی وقوع یک فقره ســــرقت خودرو پراید در ســــطح 
شهرستان نهاوند، شناسایی و دستگیری سارقان 
گاهان پلیس  و کشــــف خــــودرو در دســــتور کار کارآ

گاهی شهرستان قرار گرفت. آ
وی با اشــــاره به با انجام اقدامات فنی توسط پلیس، 
گفت: این خودرو در یکی از نقاط فرعی شهرســــتان 
در حالی که محتویات داخل آن توســــط ســــارقان به 

سرقت رفته بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان نهاوند بــــا بیان اینکه 
گاهی شهرســــتان با اســــتفاده از  مأمــــوران پلیس آ
ظرفیت های درون و برون سازمانی و توانمندی های 
فنی، ســــه ســــارق را دســــتگیر کردنــــد، ادامــــه داد: 
متهمــــان دســــتگیر شــــده در تحقیقــــات فنــــی، به 
ســــرقت خــــودرو ســــواری پرایــــد و محتویــــات آن با 

همدستی سه نفر دیگر اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه 
تالش برای دستگیری همدستان این سارقان ادامه 
دارد، گفت: پرونده قضائی به همراه شاکی و متهمان 

تکمیل و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

خبـــــــر

قانون فصل الخطاب باشـــد؛ مشکالت شورای شهر تویسرکان حل می شود

یشـــه ای نیست؛ لجبازی است! اختالفات ر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: سخنگوی شورای 
اســــالمی تویســــرکان با بیان اینکــــه اگر قانون 
هرکس  و  باشــــد  شــــورا  اعضای  فصل الخطاب 
باشــــد  نداشــــته  قانون  از  را  خــــودش  تفســــیر 
اختالفات  گفــــت:  می شــــود  حــــل  مشــــکالت 

است! لجبازی  نیست؛  ریشه ای 
به گــــزارش هگمتانه، برای بررســــی مشــــکالت 
ابتدا  تویســــرکان  شهر  شــــورای  در  پیش آمده 
نگاهــــی اجمالــــی بــــر رونــــد وضعیت شــــورای 
شهر تویســــرکان در طول این ســــال ها داریم؛ 
پنجمین دوره شــــورا متشــــکل از افراد جوان و 
اوایل  همان  اما  گرفت؛  شــــکل  پیشکســــوت 
کار اختــــالف بیــــن اعضا خــــود را نشــــان داد و 

به مــــرور زمان این اختالف پررنگ تر شــــد بــــه نحوی که 
نتیجه ای جز اســــتعفای یکی از اعضــــای اصلی در همان 

نداشت. نخست  سال های 
مدتی از این موضوع نگذشــــته بود کــــه دو عضو اصلی 
دیگــــر هم بــــه دلیل تخلفــــات مالی طبق گفتــــه این دو 
، اســــتعفا دادند و این اختالف به اینجا ختم نشــــد؛  نفر
دو عضو مســــتعفی شــــکایت به قانون برده و سرانجام 
دوبــــاره بــــا رأی شــــورای حــــل اختــــالف اداری به شــــورا 
برگشــــتند، این اختالف با موضوع اســــتیضاح شــــهردار 
وقت و انتخاب سرپرســــت و تعطیلی شورا با بستن درِ 
اتاق شــــورا و انتظار مردم در مقابــــل درِ آن ادامه یافت 
تا اینکه احســــان پیری بــــا پیگیری حق خــــود مجدد به 
عنوان شــــهردار و سه عضو اصلی شــــورا معارفه شدند 
اما گویا ســــناریوی شــــورای شــــهر تمام شــــدنی نیست 
ویدادی  و در هــــر فصل خود با خلــــق قصه ای جدیــــد، ر
ارائه  جامعــــه  به  صادقانــــه  خدمــــت  جای  به  شــــگفتانه 

می دهد.
عصــــر 19 آذرماه احســــان پیری پس از اخــــذ رأی دیوان 
عدالت اداری به عنوان شــــهردار به شهرداری برگشت 
همزمــــان هم ســــه عضــــو شــــورا یعنــــی مازیــــار عبدی، 
براســــاس  هم  شــــاه محمدی  فتانه  و  پیری  علی اشــــرف 
آنچه قانون دســــتور داده به صحن شورا باید به عنوان 
گویا  که  را شــــروع می کردند  اعضای اصلی فعالیت خود 
هیچ گونــــه دعوتی از آن هــــا به عمل نیامــــده تا اینکه 15 
دی ماه ســــه عضو اصلی و دو عضو علی البدل همزمان 

می کنند. شرکت  شورا  جلسه  در  هم  با 
البته شــــایان ذکر اســــت حدود یــــک ماه اخیــــر یعنی از 
زمــــان بازگشــــت پیری به شــــهرداری تاکنون جلســــات 
شــــورا تشــــکیل نمی شــــده و یا اگــــر هم برگزار می شــــد 
کارآمدی نداشت و همچون این چند سال کار مردم به 
دلیل شــــکاف عمیق بین اعضای شــــورا بر زمین مانده 
اســــت به همین منظور با مسعود حمیدیان سخنگوی 

می خوانید؛ ادامه  در  که  کردیم  گفت وگو  شورا 

 شــــنیده ها حاکــــی از تعطیلی شــــورا شــــهر برای   �
چندمین بار دارد؟ دلیل این اتفاق چیست؟

شــــورا تعطیل بردار نیســــت و در کار مــــردم نباید وقفه 
اختالفــــات  تصمیم گیــــری  مرجــــع  باالتریــــن  بیفتــــد، 
، شــــورای حل اختالف مرکزی  شــــوراهای اسالمی شــــهر

که صادر می کند الزم االجراست. است و رأی 
رای شــــورای حل اختالف مرکزی در مــــورد مازیار عبدی، 
علی اشــــرف پیری و فتانه شــــاه محمدی باید اجرا شود؛ 

همان طور که دو عضو مســــتعفی شورا محمد شاهرخی 
و مریم مرادیه که با رأی شــــورای حــــل اختالف مرکزی به 
کار برگشــــتند باید این ســــه عضو اصلی شــــورای شــــهر 
تویسرکان نیز طبق رأی شــــورای حل اختالف مرکزی به 

برگردند. شورا 
شهرستان  فرماندار  توســــط  اختالف  حل  شــــورای  رأی 
ابــــالغ شــــده؛ اما  بــــه محمــــد شــــاهرخی رئیس شــــورا 
 19 متأســــفانه تاکنون رأی اجرا نشده اســــت؛ فرماندار 
به  پیری  احسان  بازگشــــت  و  معرفی  با  همزمان  آذرماه 
عنوان شــــهردار در جلســــه شــــورا با حضور مسووالن 
مربوطه برگشت ســــه عضو اصلی به شورا را نیز معارفه 
کرد، اما رئیس شــــورا اعضای اصلی را به جلسه دعوت 

. نمی کند
بنــــده بــــه عنــــوان یک عضــــو از رئیس شــــورای شــــهر 
تویسرکان در راســــتای تمکین به قانون می خواهم که 
رای را اجــــرا کند و نگذارد بیش از این به این اختالفات 
دامــــن زده شــــود؛ فصل الخطــــاب بــــرای همه مــــا باید 

باشد. قانون 
اعضای  همزمــــان  حضور  اهمیــــت  حائز  و  جالــــب  نکته 
اصلی و اعضای علی البدل روز دوشــــنبه هفته جاری در 
جلســــه شــــورا بود، نباید به این موضوع نگاه یک سویه 
داشــــت مگر ممکن اســــت عضــــو اصلــــی و علی البدل 
همزمان با هم کار کنند اگر رئیس شــــورا با نگاه مدبرانه 
در جایگاه مدیریتی در این موضوع ورود نکند پس چه 

کند. حل  مشکل  باید  کسی 

دلیل رئیس شورا مبنی بر عدم دعوت سه عضو   �
اصلی به شورا را بفرمایید؟

رئیــــس شــــورا می  گوید این ســــه عضــــو را بنده ســــلب 
عضویت کــــردم، طبق یک مصوبه تأیید شــــده توســــط 
شــــورای انطبــــاق، ســــه عضــــو اصلــــی ســــلب عضویت 
شــــده اند؛ در حالی که این کار که اعضای شــــورا توســــط 

خود اعضا ســــلب عضویت وجاهت قانونی ندارد.
ســــلب عضویت از شــــورا بر عهده دو نهاد است؛ یعنی 
دادســــتانی که بــــا توجه بــــه تخلفات که آن هم شــــرایط 
خاص خود را دارد و دیگری شورای حل اختالف مرکزی 
حتی  شوراهاســــت.  امــــور  به  رســــیدگی  مرجع  تنهــــا  که 
اســــتانداری و فرمانداری هم نمی توانــــد بر این موضوع 

کنند. ورود 
کید اعضای شــــورا بر این اســــت که ایــــن اختالفات را  تأ
بیش از ایــــن دامن نزنیم و به جای تعطیلی شــــورا برای 
رســــیدگی به کار مردم برنامه ریزی شــــود تــــا در حداقل 

فرآینــــد زمانی باقــــی مانده تا پایان کار شــــورای 
تأثیرگذار  گامــــی  فوق العاده  جلســــات  با  پنجم 

برداریم. خدمت  در 
اســــالمی  شــــهر  شــــورای  کنونی  اصلی  اعضای 
مرکزی  اختالف  شــــورای  رای  طبق  تویســــرکان 
مســــعود  محمدشــــاهرخی،  عبــــدی،  مازیــــار 
حمیدیــــان، مریــــم مرادیــــه، علی اشــــرف پیری، 
اســــماعیل بگی  آقــــای  و  شــــاه محمدی  فتانــــه 
هستند و اعضای علی البدل در واقع جانشین 

می شوند. محسوب  اصلی  اعضای  موقت 

به نظر شما مشــــکالت شورا حل شدنی   �
است؟

واقعیــــت این اســــت کــــه اختالفــــات خیلی ریشــــه ای 
را  خــــود  فصل الخطــــاب  شــــورا  اعضــــای  اگــــر  نیســــت 
آن نکنند  از  قانــــون دانســــته و تفســــیرهای مختلــــف 
رای  موضوع  شــــفاف  طور  بــــه  اجرایی  دســــتگاه های  و 
شــــورای اختالف مرکــــزی را به طور قاطع شفاف ســــازی 
کنند قطعا اختالفات شــــورا هم حل می شود. بنابراین 
قانــــون بایــــد اجــــرا شــــود تــــا این اعضــــا صحن شــــورا 

. ند د گر بر

آنچه در اذهان تداعی   � طی سال ها فعالیت شورا 
می شــــود چیزی نیســــت جز کشــــمکش و مجادله 
بیــــن اعضــــا که بــــه دو گــــروه مقابــــل هم تقســــیم 

ع را تأیید می کنید؟ شده اند، این موضو
واقعیــــت ایــــن اســــت کــــه آن گونــــه که مــــا از شــــورای 
شــــهر بــــرای خدمات دهــــی انتظار داشــــتیم خــــوب کار 
نکــــرد؛ اما ایــــن موضوع دلیــــل بر این نیســــت که هیچ 
خدمتــــی انجــــام نشــــده اســــت. کارهایــــی که ســــالیان 
ســــال همچنــــان بالتکلیــــف مانــــده بــــود، بــــا پیگیری 
شــــورا به ســــرانجام رســــید به عنوان مثال پوشش پل 
باب الحوائج، پیاده راه سازی کل شــــهر و تکمیل، تجهیز 

. شهر سطح  پارک های  مناسب سازی  و 
متأســــفانه اختالفات شــــورا سبب شــــد خدمات خوب 
شــــورا دیده نشــــود اعضــــای شــــورا تلفیقــــی از تجربه و 
تخصص بود که شورا نتوانســــت از این ظرفیت به نحو 

کند. بهره وری  مطلوب 

دلیــــل شــــکاف و گروه بنــــدی بین اعضای شــــورا   �
چیست؟

واقعیت این اســــت که خیلی از این اختالفات ریشه ای 
نیســــت... بیشــــتر اختالف ســــلیقه، دیدگاه و شاید به 

است. افراد  بین  ما  لجبازی  و  لج  نوعی 
طی یک ســــالی که بنده رئیس شورای شــــهر بودم یک 
وز جلســــات تعطیــــل نشــــد؛ بلکه عــــالوه بــــر برگزاری  ر
جلســــات روزانه، جلســــات فوق العاده هم در راســــتای 
رســــیدگی به امور و ارائه خدمات بــــه مردم برگزار کردیم؛ 
مدیــــری، مدیر اســــت کــــه بتوانــــد دو طیــــف مخالف و 

موافق را به نحو شایســــته مدیریت کند.
به نقل از فارس، وی ادامه داد: بر همین اســــاس همه 
اعضای شــــورا انتظار دارند رئیس شــــورای اسالمی شهر 
گروه را  تویســــرکان با مدیریتی فراجناحی و تیمی هر دو 
مدیریت کند بــــه نحوی که مورد تأیید دو گروه موافق و 

گیرد. قرار  مخالف 

تصویب خرید توافقی کشمش از باغداران
مشوق های صادراتی به صادرکنندگان سبزه پرداخت می شود

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر در 
مجلس شــــورای اســــالمی از تصویــــب خریــــد توافقی 
کشــــمش از باغداران خبــــر داد و گفت: مشــــوق های 

صادراتی به صادرکنندگان سبزه پرداخت می شود.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم احــــد آزادی خواه 
با اشــــاره به اینکه توســــعه روزافزون شــــهر ســــامن از 
برنامه ها و اولویت های اســــتان به شــــمار می رود اظهار 
کرد: گردشگرپذیر شدن شهر زیرزمینی سامن اولویت 

نخست پیشرفت این شهر است.
وی به ایجاد یک واحد بســــته بندی محصوالت انگور و 
شــــیره به عنوان یکی از مصوبات سفر معاون توسعه 
روستایی رئیس جمهوری به مالیر اشاره کرد و احداث 
آن را در حوزه نشان ســــازی تجاری و مدل شهرســــتانی، 

کاری بزرگ در حوزه انگور و مشتقات آن برشمرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بــــه اینکه اعتبار مــــورد نیاز این واحد نیز دیده شــــده و 
برای اجــــرای آن باید بخش خصوصی اعالم آمادگی کند 
فعالیت 60 واحد خیارشــــور در شهرک صنعتی سامن 
را ظرفیتی ویژه دانســــت و افزود: بــــا توجه به اینکه این 
واحدها تاکنون تسهیالتی دریافت نکرده اند، پیگیری 
الزم را انجــــام می دهیم تا تســــهیالت مورد نیــــاز را برای 

واحدهای خیارشور اخذ کنیم.
وی با اشاره به پیگیری های مستمر برای رفع مشکالت 
تولیدکننــــدگان کشــــمش در ایــــن شهرســــتان، این 
خبر خوش را به باغداران داد که در نشســــتی با رئیس 

مجلس شورای اســــالمی، خرید توافقی انواع کشمش 
تیزابی و آفتابــــی با قیمت 20 و 18 هــــزار تومان از طریق 

کارخانجات مصوب شد.
آزادی خواه تأکید کرد: به منظور خرید توافقی کشــــمش، 
مصوب شد مشــــوق های صادراتی در قالب تسهیالت 
بــــا نرخ بهــــره پایین از طریــــق وزارت جهاد کشــــاورزی به 
صادرکنندگان کشمش پرداخت شود تا با خرید توافقی 

کشمش، بخشی از مشکالت باغداران رفع شود.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی در پایان ســــخنانش گفت: در 
ایــــن رابطه مبلــــغ 500 میلیــــارد ریال تســــهیالت با نرخ 
ترجیحی برای خرید کشمش از سازمان برنامه و بودجه 

درخواست شده است.

فرماندار نهاوند:

90 درصد تولیدات باغی نهاوند
 خام فروشی می شود

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار نهاوند با بیان 
اینکه 90 درصد محصوالت باغی این شهرســــتان خام 
فروشــــی می شــــود، گفت: با توجه به ظرفیت های ویژه 
شهرستان در بخش کشاورزی، احداث صنایع تبدیلی 

از اولویت های مهم این منطقه است.
به گــــزارش هگمتانه، مــــراد ناصری روز پنج شــــنبه در 
ظرفیت های  از  اســــتفاده  و  تولید  از  حمایت  جلســــه 
اظهار  نهاونــــد،  شهرســــتان  باغــــی  و  زراعــــی  بالقــــوه 
آب فراوان و  بــــا  کرد: نهاوند ســــرزمین چهــــار فصل 
همدان  اســــتان  کشــــاورزی  قطب   ، حاصلخیز خــــاک 

می شود. محسوب 
و  ویــــژه  ظرفیت هــــای  دارای  نهاونــــد  گفــــت:  او 
امکان  و  فرصت  تاکنــــون  که  اســــت  توجهی  قابل 
نشده  فراهم  آنها  ز  ا برداری  بهره  و  شــــدن  شکوفا 

. ست ا
ناصری با اشــــاره به اینکه نیمی از جمعیت شهرستان 
افــــزود:  داده انــــد،  تشــــکیل  روســــتائیان  را  نهاونــــد 
تعاونی های روســــتایی از جمله ظرفیت هایی است که 
جایگاه خود را پیدا نکرده و از این پس برای تقویت آن 

تالش می کنیم.
فرمانــــدار نهاونــــد ادامــــه داد: در یــــک مــــاه گذشــــته 
پیگیری هایی در سازمان تعاون روستائی کشور درباره 
فــــرآوری محصــــوالت باغی مانند ســــیب داشــــتیم که 

امیدواریم مؤثر واقع شود.
گشــــنیز هم رتبه  او با بیــــان اینکه نهاونــــد در تولید 
نخست کشــــور را دارد، گفت: 65 تا 70 درصد گشنیز 
کشــــور در نهاوند کشــــت و برداشــــت می شــــود که 
نیازمنــــد توجــــه ویژه بــــرای اســــتفاده بهینــــه از این 

است. ظرفیت 
بــــه نقــــل از ایرنــــا، ناصری خاطرنشــــان کــــرد: احداث 
صنایــــع تبدیلــــی از نیازهای ضروری این شهرســــتان 
است و تعاونی های روســــتایی باید در زمینه فرآوری 
و بســــته بنــــدی گشــــنیز و ســــاخت ســــردخانه برای 

کنند. سرمایه گذاری  باغی  محصوالت 

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: اســــتاندار همدان گفت: 
صــــدور مجوز ســــرمایه گذاری ســــد گرین، کمــــک بزرگ 
330 میلیــــارد تومان در  دولت تدبیــــر و امید با اعتبــــار 

راســــتای خدمت به مردم شهرستان نهاوند است.
دیدار  در  شــــاهرخی  سیدســــعید  هگمتانه،  گــــزارش  به 
اســــالمی  شــــورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینــــده  با 
افزود: ســــد گرین بــــا آبگیری 21 میلیــــون مترمکعب در 
حال انجام اســــت و بــــه زودی به صورت ویــــژه عملیات 

می شود. آغاز  آن  اجرایی 
وی با اشــــاره به صدور ماده 56 پروژه سد گرین نهاوند 
از ســــوی دولــــت، از جمله اهــــداف احداث این ســــد را 
تأمین آب شرب نهاوند و روســــتاهای تابعه، تأمین آب 
کشــــاورزی حق آبه های موجود این شــــهر و روستاهای 
کشــــاورزان  آب مــــورد نیاز  اطــــراف و همچنیــــن تأمین 

کرد. عنوان 
اســــتاندار همدان به اجرای طرح های بزرگ در نهاوند در 
راستای سند راهبردی اشاره و بیان کرد: سعی کردیم با 
تدوین ســــند راهبردی و عملیاتی سه ساله، به تفکیک 

کنیم. عمل  شهرستان ها 
شــــاهرخی ادامــــه داد: مــــردم بــــه دنبــــال مســــووالن و 
و  مشــــکالت  حاشــــیه  بــــدون  کــــه  هســــتند  مدیرانــــی 

کنند. حل  را  مسائل شان 
وی یــــادآور شــــد: طبــــق برنامــــه راهبــــردی و عملیاتــــی 
مهم  تحوالت  شــــاهد  شهرستان  این  استان،  سه ساله 

بود. خواهد  اثرگذاری  و 

اینکه در شهرستان نهاوند به  با بیان  استاندار همدان 
دنبــــال اجرای طرح ها و پروژه های کالن هســــتیم، توجه 
ارتقا معیشــــت، باالبردن درآمد و ایجاد اشــــتغال در  به 
حوزه های مختلف را از اولویت های شهرســــتان نهاوند 

برشمرد.
را  نهاونــــد  گلخانه هــــای  ایجــــاد  همچنیــــن  شــــاهرخی 
ظرفیت خوبی برای ایجاد اشــــتغال و تحولی در صنعت 

کرد. عنوان  شهرستان  این  در  زی  کشاور
وی گفــــت: معتقــــد هســــتیم وفــــاق و همدلــــی کــــه در 
استان وجود دارد، توســــط مدیران و نمایندگان استان 

شود. تقویت  اسالمی  شورای  مجلس  در  همدان 
کید کرد: برای اینکــــه بتوانیم آینده  اســــتاندار همدان تأ
بهتری برای این اســــتان رقــــم بزنیم و تمامــــی برنامه ها 
و اهــــداف توســــعه ای را تحقق بخشــــیم، بایــــد به دور از 

اختالفات و در کنار هم از حاشــــیه ها دوری کنیم.
اقدامات  شهری  خدمات  حوزه  در  شد:  یادآور  شاهرخی 

خوبی در شهرســــتان نهاوند صورت گرفته است .

انتقال آب سد گرین به شهرهای دیگر یک شایعه  �
است

همچنیــــن نماینــــده مــــردم نهاوند در مجلس شــــورای 
اســــالمی نیــــز در گفتگویــــی اظهار کــــرد: بــــا رایزنی های 
گرین  ســــد  احداث  نیــــاز  مــــورد  اعتبار  گرفتــــه  صــــورت 
نهاونــــد از محــــل تبصــــره 56 و بــــا موافقــــت ســــازمان 

شد. تأمین  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت 

علیرضا شــــهبازی با بیان اینکه موافقت سازمان برنامه 
56 به معنی تأمین اعتبار ســــد گرین  و بودجه با تبصره 
از محــــل منابــــع دولتی نیســــت اظهار کرد: اســــتفاده از 
که بخــــش دولتی  56 زمانی صــــورت می گیــــرد  تبصــــره 
تــــوان تأمین اعتبار یک پروژه را نداشــــته باشــــد پس با 
اجرای آن از ســــوی بخش خصوصی در قالب تبصره 56 

می آورد. عمل  به  موافقت 
وی افــــزود: با توجه بــــه اینکه اعتبارات ســــالیانه دولتی 
را نداشــــته و سالیان درازی به طول  کفاف تکمیل طرح 
می انجامید که سد گرین به ســــرانجام برسد لذا با توجه 
به اســــناد و مدارک موجود ما از حدود یک ســــال پیش 
تــــالش کردیم مشــــارکت بانک هــــا را برای احــــداث این 

کنیم. جلب  پروژه 
عضــــو کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس شــــورای 
اســــالمی افزود: بر این اساس و به واســــطه رایزنی هایی 
آمد سرانجام  که با مدیران عامل چندین بانک به عمل 
 40 56 بانک کشــــاورزی با ســــهم  مقرر شــــد طبق ماده 
کدام با سهم  درصدی، بانک های تجارت و صادرات هر 
30 درصــــد مجموعــــا صد درصــــد اعتبار مورد نیاز ســــد 
330 میلیارد تومان اســــت تأمین کنند که  گرین را کــــه 

در این زمینه رئیس ســــندیکای بانک هــــا نقش مؤثر و 
داشتند. مثبتی 

 56 آقــــای نوبخــــت هــــم با تبصــــره  وی افــــزود: اینکــــه 
موافقــــت کرد بــــه معنی تأمیــــن اعتبار دولتی نیســــت 
بلکه طبــــق قانون در صورتی که بخــــش خصوصی برای 
ســــرمایه گذاری در پروژه ای اعالم آمادگی کرد الزم است 

ســــازمان مدیریت هم با این مشارکت موافقت کند.
شــــهبازی گفت: البته ســــازمان مدیریــــت و برنامه ریزی 
هــــم متعهد شــــده که پــــس از اجرای طرح ســــد گرین از 
ســــوی بانک های مذکور اصل و ســــود ســــرمایه گذاری 
آنها بازگرداند که با این  آنان در پروژه را به  صورت گرفته 
وجود در نهایت اعتبارات هزینه شــــده برای اجرای سد 

بود. خواهد  دولتی  منابع  محل  از 
وی در پاســــخ به این ســــوال که معموال ایــــن نگرانی در 
بین مردم شهرســــتان وجود دارد که ممکن اجرای سد 
منافــــع زیادی برای شهرســــتان نداشــــته باشــــد گفت: 
البته اینکه گفته می شــــود در صورت احداث ســــد، آب 
آن در اختیار دیگر شــــهرهای اســــتان گذاشته می شود 
یک شــــایعه است زیرا االن شــــهرهای اطراف سد دارند 
همچنین  و  گردشگری  توســــعه  باعث  می تواند  پروژه  و 

شود. شهرستان  کشاورزی 
عضــــو کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس شــــورای 
اســــالمی در پایان افزود: برای جلب موافقت ســــازمان 
گذشــــته نیــــز پیگیری های الزم  مدیریت طی هفته های 

رسید. نتیجه  به  سرانجام  و  شد  انجام 
عملیــــات اجرایی ســــد گریــــن نهاوند خردادماه ســــال 
90 آغــــاز شــــد که قــــرار بــــود در مــــدت زمان 6 ســــال به 

برسد. بهره برداری 
هدف از احداث این ســــد تأمین آب شرب شهر نهاوند 
آبه های  آب کشــــاورزی حق  و روســــتاهای تابعه، تأمین 
موجــــود ایــــن شــــهر و روســــتاهای اطــــراف و همچنین 

است. کشاورزان  نیاز  مورد  آب  تأمین 
تامیــــن نیازهای زیســــت محیطی، افزایــــش تولید انرژی 
35 گیگاوات  گاماســــیاب به میــــزان  آبی نیــــروگاه  برق 
ساعت در سال از دیگر اهداف احداث این سد است.
نوع ســــد گرین نهاوند سنگریزه ای با هسته رسی است 
40 میلیون  آن  611 متــــر و حجم مخــــزن  آن  و طول تــــاج 

است. سال  در  مترمکعب 
ســــد گرین نهاوند یکی از سدهای ایران است که در 19 

دارد. قرار  نهاوند  شهر  جنوب  کیلومتری 

استاندار همدان در دیدار با شهبازی نماینده نهاوند خبر داد:

ین«  گر عملیات اجرایی »سد 
330میلیارد  سرمایه گذاری  با 

آغاز می شود تومانی 
نماینده مردم نهاوند در مجلس: موافقت با تبصره 56 به معنی تأمین اعتبار 

سد گرین از محل منابع دولتی نیست
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انتقام خون شهید سلیمانی
غالمرضا فریدونی  �

اولین سالگرد شهید سلیمانی فرصتی شد تا دوباره 
جنایات آمریکا برای مردم جهان تداعی شود. آمریکا 
صدها بــــار با ایــــران و جبهه مقاومت و کشــــورهای 
آزاده، جنگ و ترور نیابتی را اداره کرده است ولی این 
بار مستقیما و مباشــــرتا با شلیک موشک از بالگرد 
اقــــدام به ترور سیدالشــــهدای مقاومت  آمریکایی، 
حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون 
حشدالشــــعبی می کند و رئیس جمهور جنایت کار 
، مســــؤولیت ترور را می پذیرد، برخالف  و ابله آن نیز
هدف قــــرار دادن هواپیمای مســــافربری جمهوری 
اسالمی ایران در سال67 و به شهادت رساندن 224 
تــــن زن و مرد و 66 کودک بی گناه کــــه ادعا می کرد از 

روی اشتباه آن را زده است.
چرایــــی گســــتاخی آمریــــکا در بــــروز جنایت آشــــکار 
خود مبحث مفصلی می خواهد کــــه به طور اختصار 
می توان به پیــــروزی جبهه مقاومت بر گروه تکفیری 
داعش در ســــوریه و عراق، پیروزی انصاراهلل یمن بر 
ائتالف ســــعودی و شــــیوخ مرتجع عرب و اسراییل 
و آمریــــکا، حماقــــت و تهی مغــــزی ترامــــپ و دادن 
پیام هــــای ضعف از مدیران غرب گرای درون کشــــور 

اشاره کرد.
اما آنچه اهمیــــت دارد نحوه برخــــورد و انتقام از این 
جنایت اســــت تا التیامی بــــر قلب هــــای جریحه دار 
شــــده  آزادگان جهان باشــــد و هم هیمنه پوشــــالی 
آمریکا شکســــته شــــود و هم اهرم بازدارنده ای برای 
مســــتکبران و زورگویــــان قــــرار گیرد تــــا هوس غلط 
زیــــادی نکننــــد. در ایــــن باب بــــه چند نکته اشــــاره 

می کنم:
1- حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع در تهران 
و عــــراق، اولین انتقام از اســــتکبار جهانی به شــــمار 
می رود و دنیا را شوکه کرد. دولت ترامپ و متحدین 
را  ابومهندس  و  ســــلیمانی  ســــردار  منطقــــه ای اش 
تروریســــت خوانده اند در حالی که آنها شاهد حضور 
میلیون ها نفر در مراســــم تشــــییع بودند که نشان 
می دهد نیروی قدس ایران، حشــــد الشعبی عراق و 
نیروی مقاومت از پشــــتوانه عظیم مردمی برخوردار 

هستند و آمریکا از آن محروم است.
2- ایران در پاســــخ به این تــــرور ناجوانمردانه، پایگاه 
نظامــــی آمریکا در عراق »عین االســــد« را مورد حمله 
موشــــکی قرار داد. حمله نظامی ایــــران اولین حمله 
نظامی بعد از جنگ جهانی دوم به یک پایگاه نظامی 
آمریکا بود. این واقعه، قدرت نظامی ایران در مقابله 
به مثل را نشان می دهد. اکنون متحدان منطقه ای 
آمریکا بــــه خوبی درک می کنند کــــه در صورت وقوع 
جنگ بین ایران و آمریکا، آنها قربانی بزرگ این جنگ 

خواهند بود.
3- باتوجه به فراملی بودن شــــخصیت حاج قاسم، 
 محدود به یک یا چند نقطه 

ً
انتقام خون او نیــــز قطعا

نخواهــــد بــــود و منافع واشــــنگتن در اقصــــی نقاط 
جهــــان، حتــــی در خاک این کشــــور مســــتعد ضربه 
خوردن است. انتقام های متعدد و ضربات سنگین 
به مواضع آمریکایی ها باید به یک نتیجه »راهبردی« 
منتهی شــــود و آن، اخــــراج آمریکا از عــــراق و منطقه 

است.
4- گروه هایــــی از جوانــــان آزادی خــــواه جهــــان باید 
، هرکسی  تشکیل شــــود و به صورت آتش به اختیار
را که در ماجرای ترور سردار ســــلیمانی و المهندس 
نقش داشــــته مــــورد هدف قــــرار دهند. فهرســــت 
کســــانی که مــــورد انتقام قــــرار خواهنــــد گرفت یک 
فهرست باز و بزرگی است و شــــامل افراد متعددی 
خواهد شــــد. ترامپ و پمپئو مهره های آشــــکار این 
فهرست هستند که دیر یا زود باید به سزای اعمال 

نگین شان برسند.
آمریــــکا را غلبه  5- رهبــــر معظم انقــــالب انتقــــام از 
نرم افــــزاری بــــر هیمنــــه پوچ اســــتکبار دانســــت که 
نیازمنــــد همت جوانــــان انقالبی و نخبــــگان مؤمن 
است. قوی شدن در همه عرصه ها از جمله اقتصاد، 
علم و فناوری و دفاعی ضرورتی انکار ناپذیر اســــت، 
چون تا قوی نشــــویم دشــــمنان از طمــــع، تعرض و 

تجاوز دست بر نخواهند داشت.
6- انتقــــام نهایــــی خــــون بــــه ناحــــق ریخته شــــده  
شهیدان ســــلیمانی و المهندس و همراهان آنان، 
از نقشــــه جهان اســــت. شــــهید  حذف اســــراییل 
ســــلیمانی »شــــهید القــــدس« اســــت و رزمندگان 
آزادی قدس  جبهه هــــای مقاومــــت باید همیشــــه 
شریف را از دســــت رژیم صهیونیســــتی اسراییل از 
یاد نبرند و بــــه عنوان هدف غایــــی و نهایی در نظر 

باشند. داشته 
در صورتــــی انتقــــام شــــخصیت ممتــــاز و بی نظیــــر 
حاج قاســــم محقق می شــــود که موارد گفته شــــده 
جامــــه عمــــل بپوشــــد و بــــه یقیــــن تحقق آنهــــا، با 
همــــت جوانــــان و آزادی خواهان و اندیشــــمندان 
در سراســــر دنیا امکان پذیر اســــت. مردم سوگوار 
شــــهدای 13 دی ماه 98 فرودگاه بغداد، تا مجازات 
پای  از  حامیانشان  و  تروریســــت  دولت های  کامل 
نمی نیشــــنند و قاتلین تا رسیدن مرگشان، خواب 

راحت نخواهند داشت.

یادداشت میهمان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کتابخانه های 
عمومی اســــتان همدان با اشــــاره به برگزاری نخســــتین 
جشــــنواره ملی شــــعر و داستان »دوســــت من کتاب«، 
گفت: لوح این جشــــنواره در هفته کتاب رونمایی شــــد 
که مهلت ارســــال آثار به جشــــنواره تا پایــــان بهمن ماه 

است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عاطفه زارعی ظهر پنجشنبه 
در نشســــت خبــــری کــــه در فضای مجــــازی برگزار شــــد با 
اشاره به برپایی نخستین جشــــنواره ملی شعر و داستان 
»دوســــت من کتاب«، اظهار کرد: این جشنواره به صورت 
ملــــی بــــوده و آثار بســــیاری تاکنون به جشــــنواره ارســــال 
شــــده اســــت که تا پایان بهمن ماه ادامــــه دارد و نتایج در 

اسفندماه اعالم می شود.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه دبیرخانه ایــــن جشــــنواره، دبیر 
محفل ادبــــی هگمتانــــه اداره کل کتابخانه هــــای عمومی 
اســــتان همدان اســــت، عنوان کرد: این محفل از ابتدای 
سال جاری تشکیل شــــده و تاکنون برنامه های فرهنگی 

بسیاری را ارائه کرده است.
زارعی با اعالم اینکه این جشــــنواره در سه گروه سنی برگزار 
می شــــود و نگاه ویژه ای را به ادبیات کــــودک و نوجوان با 
موضوعات کتاب، مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانــــی دارد، افزود: عــــالوه بر اینکه کــــودکان و نوجوانان 
می تواننــــد در این جشــــنواره شــــرکت کنند، شــــاعران و 
نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان هم زمینه حضور در 

جشنواره را دارند.
وی تصریح کــــرد: بزرگان ادبیات کودک و نوجوان کشــــور 
از جملــــه مصطفی رحمان دوســــت، بیوک ملکــــی، کمال 
شــــفیعی، محمدرضــــا یوســــفی، محمود پوروهــــاب برای 
آمادگــــی کرده اند و  همکاری با دبیرخانه جشــــنواره اعالم 

داوری را بر عهده دارند.
کید بر اینکه هدف نمایی جشــــنواره  این مســــؤول با تأ
ظرفیت هــــای  شناســــایی  و  خوانــــی  کتــــاب  ترویــــج 
کتابخانه ها بــــه کودکان و نوجوانان اســــت، گفت: این 
کمک   ، برتر اســــتعدادهای  کشــــف  هدف  با  جشــــنواره 

به شــــکوفایی و معرفی آنها، ایجاد حس رقابت  ســــالم، 
تالش در تولیــــد آثار فاخر ادبی در عرصه ملی با موضوع 
آثار  کتاب خوانــــی، تالش در انتشــــار و چــــاپ  کتــــاب و 

می شود. برگزار  و...  برگزیده 
وی در قســــمت دیگــــر ســــخنانش گفــــت: طــــی 9 ماه 
کل  اداره  توســــط  فرهنگــــی  برنامــــه  هــــزار   14 گذشــــته 

کتابخانه های عمومی در فضای مجازی برگزار شــــد.
زارعی اظهار کرد: 42 هزار نفر در جشــــنواره کتاب خوانی 
کتاب،  آن در هفته  بــــر  که عالوه  کردند  رضوی شــــرکت 

برنامه های مختلفی در فضای مجازی برگزار شــــد.
دبیر محفــــل ادبی هگمتانه نیز در این نشســــت، با بیان 
اینکه نخســــتین جشنواره ملی شــــعر و داستان کودک و 
نوجوان شیرازه 3 پدیده است، گفت: اولین آن ادبیات و 
تجلی آن در شعر و داســــتان و دوم کودکان و نوجوانان و 

مورد سوم همدان است.
مســــعود طاهری عضــــد تصریح کــــرد: نکته قابــــل توجه 
بخــــش  ســــه  در  آن  جداگانــــه  محورهــــای  جشــــنواره  در 

کــــودک، نوجوان و بزرگســــال اســــت که با تفکیک ســــن 
شرکت کنندگان به این سه گروه سنی، بستر رقابت برای 

همه سنین فراهم می شود.
وی گفــــت: در نهایت در هر گروه ســــنی بــــه 3 برگزیده در 
بخش شــــعر و 3 برگزیده در بخش داستان جوایزی اهدا 

می شود که در مجموع 36 نفر خواهند بود.

، افراد  طاهــــری عضــــد بــــا بیــــان اینکه بــــرای ارســــال آثــــار
نشــــانی بــــه  جشــــنواره  رایانامــــه  طریــــق  از   می  تواننــــد 
مراجعه   Samakpl.ir وبــــگاه  یــــا   mahfel@hamadanpl.ir  
کننــــد، گفت: افــــراد می توانند ســــؤاالت خــــود را از طریق 
 صفحه رسمی اینستاگرام محفل ادبی هگمتانه به نشانی

 hegmatane-mahfel با ما در میان بگذارند.

مهلت شرکت در جشنواره
 »دوست من کتاب« تا پایان بهمن ماه

پیام تسلیت سپاه انصارالحسین)ع( 
در پی درگذشت جانباز »حسن نوروزی«

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان 
، ســــرهنگ »حسن نوروزی« را  با صدور پیامی درگذشــــت جانباز گرانقدر

تسلیت گفت.
به گزارش هگمتانه، ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان با صدور 

، ســــرهنگ »حســــن نوروزی« را  پیامی درگذشــــت جانباز و آزاده ســــرافراز
تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:
انا هلل و انا الیه راجعون

جانبازان اســــناد زنده ای از فرهنگ غنی ایثــــار و جهاد و تداوم بخش روح 
سلحشــــوری و مقاومت در جامعه به ویژه در میان نســــل های آینده ساز 

انقالب اسالمی هستند.

درگذشــــت جانباز و آزاده گرانقدر »حســــن نــــوروزی« را خدمت خانواده 
محترم وی تسلیت عرض می نماییم؛ برای آن مرحوم، علو درجات و برای 
، بردبــــاری و طول عمر از درگاه خداوند  خانواده محترم و بازماندگان صبر
ســــبحان مســــئلت داریم. گفتنی است ســــرهنگ »حســــن نوروزی« از 
جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس، مســــؤول مدرسه راهیان کوثر و 
مسؤول سابق بسیج فرهنگیان و بسیج پیشکسوتان استان همدان 

روز پنجشنبه بر اثر ابتال به بیماری کرونا درگذشت.

توزیع مستمر اقالم اساسی در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان صنعت، 
معــــدن و تجــــارت اســــتان همدان بــــا تأکید بــــر اینکه 
کمبودی در زمینه تأمین کاالهای اساسی وجود ندارد، 
گفت: توزیع اقالم مورد نیاز مردم شامل برنج، گوشت، 
، همچنان و به صورت  شــــکر و روغن با نرخ تنظیم بازار

مستمر در استان ادامه دارد.
گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا متین روز پنجشــــنبه  به 
اظهــــار کــــرد: برهمیــــن اســــاس از ابتدای ســــال جاری 
تاکنون، ســــه هزار و 27 تن برنج هنــــدی و 120 تن از نوع 

پاکستانی در این استان توزیع شده است.
وی گفت: 254 تن گوشــــت قرمز منجمد و یک هزار و 
45 تن مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی نیز در فواصل 
زمانی مشــــخص برای جلوگیری از التهــــاب و کمبود در 

، توزیع و به دست مصرف کنندگان رسیده است. بازار
متین خاطرنشــــان کرد: در این مــــدت 2 هزار و 628 تن 
شکر نیز برای اســــتفاده خانوارها در واحدهای صنفی، 
صنعتــــی و فروشــــگاه های زنجیره ای و معتبر اســــتان 

توزیع شده است.
توزیع 2 هزار و 49 تن انــــواع روغن خوراکی برای مصرف 
خانوار از دیگر اقالمی است که رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان به آن اشاره کرد و افزود: 
عالوه بر این 722 تــــن روغن نباتی نیز برای تأمین مواد 
اولیه بخش صنف و صنعت تأمین و در اختیار آنها قرار 

گرفته است.
وی با اشــــاره به اینکه آذرماه امسال با افزایش تقاضای 
مرغ مواجه شــــدیم، اظهار کرد: به دلیل کمبود تولید و 
جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سراســــر کشور 517 

تــــن مرغ منجمــــد با همکاری شــــرکت پشــــتیبای امور 
دام اســــتان همــــدان در فواصــــل زمانــــی مختلف بین 

واحدهای صنفی و فروشگاه ها توزیع شد.
رئیــــس ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجارت اســــتان 
همــــدان همچنین بــــه کمبــــود روغن خوراکــــی در ماه 
گذشــــته اشــــاره کرد و گفت: یــــک هزار و هشــــت تن 
روغن خوراکی برای مصرف مــــردم، 100 تن برای مصرف 
واحدهــــای تولیــــدی و 150 تــــن نیز به عنوان ســــهمیه 
فروشــــگاه های اســــتان با قیمت مصوب عرضه شده 

است.
متین تصریح کرد: با هدف برقراری تعادل بین عرضه و 
تقاضا در آذرماه سال جاری، 195 تن برنج هندی تأمین 

و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.
بــــه نقل از ایرنــــا، متین تصریــــح کــــرد: در زمینه فراهم 
کــــردن کاالهــــای مــــورد نیــــاز مــــردم هیچ مشــــکل و 
کمبودی نداریم و هر زمان که نیاز باشد اقالم اساسی 
موردنیــــاز برای جلوگیری از افزایــــش قیمت ها در بازار 

عرضه می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

د سرمایه های فرهنگی و اجتماعی 
ّ

شهروند برگزیده مول
است

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس کمیســــیون 
همدان  شــــهر  اســــالمی  شــــورای  اجتماعی  فرهنگــــی 
گفت: شــــهروند برگزیده مولد سرمایه های اجتماعی و 

فرهنگی است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اکبر کاوســــی امید بیــــان کرد: 
خوشبختانه روند اجرایی جشنواره شهروندان برگزیده 
کمیته های  سیاســــت گذاری،  شورای  اعضای  تالش  با 
اجرایی، علمی_داوری و تبلیغات و اطالع رســــانی، روند 

صعودی و خوبی داشته  است.
وی بیان کــــرد: آذرماه امســــال برنامه ریزی هــــای الزم و 
مدون برای برگزاری جشــــنواره صورت گرفت و شورای 
سیاســــت گذاری جشــــنواره با هدف تعیین راهبردها، 
تصویــــب رئوس فعالیت هــــا و نظارت کالن بــــر فرآیند 

اجرای جشنواره تشکیل شد.
کاوســــی افــــزود: در حــــال حاضر بــــر اســــاس آمارهای 
دریافتی از درگاه های الکترونیکی، کد دستوری و وبگاه 
جشــــنواره )در قالــــب خوداظهاری و معرفــــی دیگران( 
نزدیک به 600 نفر ثبت نام کرده اند که این روند تا امروز 

ادامه داشت.
وی بیان کرد: رویکرد اصلی این جشنواره، حفظ کرامت 
شــــهروندان همدانی اســــت؛ زیرا معتقدیــــم پرداختن 
به ارتقــــای این امر در مدیریت شــــهری ضــــرورت دارد 
، ظهور و بروز آن، شــــاهد افزایش  کــــه در صورت تبلــــور
سرمایه های اجتماعی _فرهنگی جامعه و حِس واقعی 
تعلق خاطر نسبت به شهر و شهروندان خواهیم بود.

کاوســــی ادامه داد: تجلی شــــعار امســــال جشــــنواره با 
«، در  عنــــوان »همدان؛ شــــهر برتر با شــــهروندان برتــــر
راســــتای رویکرد همراهی شهروندان در حوزه مدیریت 
شــــهری به منظور توسعه پایدار شــــهر همدان است و 
با ارائــــه خدمات بهتر از ســــوی مدیران و شــــهروندان، 
آبادانی شهر و رســــیدن به جایگاه واقعی شهر را شاهد 

خواهیم بود.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــــهر همدان با بیان اینکه جشــــنواره ســــومین سال 
پیاپی خود را پشــــت ســــر می گذارد بیان کرد: دبیرخانه 
دائمی آن هــــم در تاالر قرآن همدان مســــتقر شــــده و 
ســــعی ما بر آن اســــت تا روند اجرای جشــــنواره منظم 
و مــــدون پیگیــــری شــــود؛ از ایــــن رو به منظــــور ارتقای 
مشارکت شهروندان در راستای توسعه پایدار شهری 

در حوزه هــــای اجتماعی، فرهنگی، اقتصــــادی و... گامی 
رو به جلو برداشته ایم؛ از سوی دیگر اعتماد بیشتری از 
سوی شهروندان نســــبت به مدیریت شهری را شاهد 

خواهیم بود.
ایــــن مســــؤول افزود: شــــهروندی کــــه مولد ســــرمایه 
اجتماعی و فرهنگی باشد، شهروند برگزیده محسوب 
می شــــود؛ زیرا موجب افزایش مشــــارکت شهروندان 
خواهد شــــد و همبستگی در شــــهر همدان را هم ارتقا 
می دهــــد؛ از این رو معتقــــدم تولید ســــرمایه اجتماعی 
می توانــــد یکــــی از اثربخش ترین نقش های شــــهروند 

برگزیده در شهر باشد.
وی گفت: شــــهرهمدان بــــه عنوان »پایتخــــت تاریخ و 
تمدن ایران « و دارالمؤمنین و دارالمجاهدین می تواند 
زیســــت ســــالمی برای شــــهروندان ایجاد کند؛ هرچند 
اگر شــــهروندان نســــبت به شهراحساس مسؤولیت 
بیشتری داشته باشند، در مرحله نخست زندگی خود 
، زیباتر و لذت بخش تر خواهد  و سایر شهرندان را بهتر

کرد.
وی ادامــــه داد: ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان متولی اصلی کمک به ارتقای سطح 
فرهنــــگ شــــهروندی و در نــــگاه کلی تر ارتقای ســــطح 
فرهنــــگ عمومــــی جامعــــه اســــت و تقویــــت فرهنگ 
شــــهروندی با افزایش همبســــتگی مردم در محالت و 

، ارتباط مستقیم دارد. احساس تعلق مردم به شهر
کاوســــی در پایان از تمامی رسانه ها به  ویژه صداوسیما 
کــــه بــــه عنــــوان همیــــار مدیریــــت شــــهری در برگزاری 

جشنواره شهروندان برگزیده همدان، قدردانی کرد.

تهدید چاقی و اختالالت اسکلتی عضالنی در دانش آموزان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرگروه 
بهداشتی  معاونت  غیرواگیر  بیماری های 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا با 
بیان اینکه اختالالت اســــکلتی - عضالنی 
دانش آمــــوزان را تهدیــــد می کنــــد گفت: 
والدین و آموزش و پرورش باید به ورزش 

روزانه آنها اهمیت دهند.
ســــادات  راضیه  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
میرمعینی با اشــــاره به اینکه بیماری های 
کرونــــا نیز یکی  از بیماری  غیرواگیر قبــــل 
از چالش هــــای مهــــم در حوزه ســــالمت 
افزایش  کرد:  اظهار  می شــــدند  محسوب 
عوامــــل خطــــر بیماری  هــــای غیرواگیر به 

دلیل شیوه زندگی نامناســــب و ماشینی  شدن زندگی ها 
کــــه تغذیه  ناســــالم، فعالیت بدنی کم، اســــترس زیاد را در 

برمی گیرد به موضوع نگران کننده تبدیل شده است.
وی بــــا بیــــان اینکه افزایــــش امید بــــه زندگی هــــم یکی از 
مهم تریــــن عوامل افزایــــش موارد بیماری هــــای غیرواگیر 
اســــت گفت: موضوع افزایش امید به زندگی مسلما خود 
منجر به افزایش تعداد افراد مسن در جامعه می شود که 
می تواند تعداد موارد بیماری های مرتبط را هم در جمعیت 

باال ببرد.
مدیرگــــروه بیماری هــــای غیرواگیــــر معاونت بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با اشــــاره بــــه اینکه 
متأســــفانه بیمــــاری کرونــــا محدودیت هایــــی را در زندگی 
عــــادی ایجاد کــــرد افــــزود: یکــــی از مهمتریــــن چالش ها 
کاهش فعالیت بدنی افراد اســــت یعنــــی فعالیت بدنی 
اغلب کســــانی کــــه فعالیت کمی هــــم داشــــتند به صفر 
رسیده و تنها به نشست و برخاســــت محدود خانه ختم 

شده است.
وی با بیان اینکه تعطیلی ســــالن های ورزشــــی و فضاهای 
گردشــــی محدودیت هایی اســــت که باعــــث افزایش کم 
تحرکــــی در جامعه شــــده عنوان کــــرد: حضــــور در منزل و 
تغذیه های نامناســــب باعث افزایش خطر بیماری شــــده 
که البته قبل از کرونا هم تغذیه نامناســــب وجود داشت 

و برخی افراد توجه چندانی به آن نداشتند.
میرمعینی با اشــــاره بــــه اینکه پخت کیک هــــای مختلف 
و مصرف بــــاالی شــــیرینی ها در این ایام افزایــــش یافته و 
مصرف زیاد آنها باعث بیماری می شــــود اما خیلی در مورد 
افزایش مصرف فســــت فودها اطالع کافــــی نداریم چون 
مدتــــی مراکــــز تهیه این مــــواد غذایی تعطیــــل بود گفت: 
مســــأله بیماری های غیرواگیر این اســــت که به طور حاد 
چیزی را نشــــان نمی  دهــــد و نمی توانیــــم االن بگوییم که 

مثال چاقی و افزایش وزن چقدر شده و اثرات آن به آرامی و 
بی سرو صداست و در سیر مداوم و آرام تأثیرات مضر خود 

را خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه قطعا افزایش وزن فرزندان را در ایام کرونا 
بیشتر داشــــتیم که از قبل هم جزو چالش ها بوده است 
هنگام  دانش آمــــوزان  نامناســــب  بدنی  موقعیت  افزود: 
درس خواندن یک چالش جدی است که امیدوارم زودتر 

فکری به حال این موضوع شود.
مدیــــر گــــروه بیماری هــــای غیرواگیر معاونت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به اینکه والدین 
و دســــت اندرکاران به فکر باشــــند چراکه دانش آموزان با 
یک گوشــــی همراه و تبلت صبح تا ظهر در موقعیت بدنی 
نامناســــبی قرار دارند که عــــالوه بر خطر چاقــــی اختالالت 
عضالنی و اســــکلتی پیدا خواهند کرد گفت: باید جایگاه 
خاصی برای فعالیت بدنی فرزندان در منزل در نظر گرفته 

شود.
وی با بیــــان اینکه یکی از مهمتریــــن چالش های موجود 
در دوران کرونا استرسی است که شــــاید تیر آخر را به بروز 
بیماری هایی نظیر سکته قلبی و مغزی می زند افزود: باید 
به فکر بود و عوامل خطرزا را کاهش داد؛ اطالع رســــانی در 
این زمینه بسیار حائز اهمیت است و رسانه ها می توانند 

در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
میرمعینی با بیــــان اینکه مراجعات به مراکــــز درمانی برای 
مراقبــــت  از بیماری هــــا کم شــــده کــــه البته یــــک دوره ای 
هــــم بســــیار محدود شــــده بود، امــــا مراقبان ســــالمت و 
بهورزان به فکر ســــالمتی آنها هســــتند گفت: آنها عالوه 
بر رصــــد وضعیت بیماران مبتال به دیابت، فشــــار خون و 
، با افرادی که بــــه مراقبت نیاز دارند  بیماری های غیرواگیر
مانند زنان باردار و ســــالمندان تماس گرفته و شــــرح حال 

آنها را می گیرند و وضعیتشان را می سنجند.

غیرواگیر  بیماری هــــای  گــــروه  مدیر 
معاونت بهداشــــتی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابــــن ســــینا ادامــــه داد: از 
فعالیت  توجه  مورد  مســــائل  دیگر 
بدنی اســــت که با آموزش و پرورش 
را  ورزش  زنــــگ  کردیــــم  هماهنــــگ 
در مــــدارس داشــــته باشــــند یعنی 
ورزش  زمــــان  مــــدت  در  معلمــــان 
دانش آمــــوزان را ترغیــــب کننــــد که 
مناسبی  ورزشــــی  فعالیت  منزل  در 
موضــــوع  ایــــن  و  باشــــند  داشــــته 

ادامه دار باشد.
وی با اشــــاره به اینکه لــــوح حرکات 
کششــــی تهیه شــــده و در اختیــــار مســــؤوالن آموزش و 
پــــرورش قرار گرفته تا در کالس ها نصب شــــود و معلم 5 
دقیقه وســــط هر کالس مجازی دانش آموزان راترغیب به 
انجام این حرکات کنــــد گفت: امیدواریم بــــه توصیه های 
ورزشــــی و فراهم شــــدن اوقات مفرح با همراهی معلمان 

توجه شود .
میرمعینی بــــا بیان اینکه به صدا و ســــیمای مرکز همدان 
تأکیــــد کردیم که به ورزش و فعالیت بدنــــی افراد و تغذیه 
مناســــب توجه الزم را داشته باشد و آموزش های الزم ارائه 
شــــود افزود: بهورزان نیز با خانواده هــــا تماس می گیرند و 

این موضوعات را یادآوری می کنند.
وی خاطرنشــــان کرد: افراد برای فعالیــــت بدنی در مناطق 
خلوت حتمــــا وقت کافی اختصاص دهنــــد چرا که جبران 
آســــیب هایی که در ایــــن دوران به آنها وارد می شــــود، به 

راحتی امکان پذیر نیست.
مدیــــر گــــروه بیماری هــــای غیرواگیر معاونت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا با اشاره به اینکه پوکی 
اســــتخوان، انــــواع ســــرطان ها و آســــم جــــزو بیماری های 
غیرواگیر هســــتند و هیچ کــــدام از آنها عمال از فهرســــت 
تأثیرپذیران کرونا مستثنی نیستند بیان کرد: درصد قابل 
توجه فوتی های ناشــــی از کرونا مربوط به افراد دارای بیمار 

غیرواگیر بود.
وی افــــزود: آمــــوزش و پــــرورش باید در هر هفتــــه یک فایل 
آموزشــــی برای انجام حرکت ورزشی داشــــته باشد و حداقل 

صبح ها برای دانش آموزان یک زمان ورزشی اختصاص دهد.
به نقل از فــــارس، وی بیان کــــرد: نبایــــد از صدماتی که در 
ایــــن دوران دانش آمــــوزان می بینند غافل شــــد چون با 
محدودیت های این دوره دچار مشــــکالت روحی و روانی 
نیز می شــــوند و این موضــــوع یک اولویت اســــت و جای 

بحث و گفت گوی بسیار دارد.

نامه بنیاد پرفسور محمود حسابی خطاب به دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

نقش بی بدیل زنده نگه داشتن نام بزرگان در پیشرفت جامعه
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: بنیاد پروفســــور محمود 
حســــابی در نامــــه ای خطاب بــــه حمیدرضا حاجــــی بابایی 
رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه مجلــــس بر نقش بی 
بدیــــل زنده نگه داشــــتن نــــام و یاد بزرگان در پیشــــرفت 

جامعه تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، متن این نامه بدین شرح است:

اندیشــــمند گرانمهــــر حضــــرت آقــــای دکتــــر حمیدرضــــا 
حاجی بابایی ریاســــت محترم کمیسیون برنامه و بودجه و 

محاسبات
و نماینده گرانقدر مجلس شورای اسالمی

لطــــف ایــــزد یکتا را ســــپاس بــــی کــــران که باعث شــــده، 
اندیشــــمندان مبتکری چــــون آن وجود دانــــش آفرین با 
تمام تــــوان و ابتکار و اندیشــــه، مانند جواهــــری در عرصه 
علــــم و ادب و فرهنگ ایران زمین، هــــر روز بیش از دیروز 
در جامعه تالش و جانفشــــانی کنید، و زهی این سعادت 
را که دوســــتی و همراهی با خاندان ارزشــــمند شــــما مایه 
خوش دلی و پشــــت گرمی همه ما ارادتمندان در خانواده 
پروفســــور حســــابی می باشــــد و این افتخــــار را نصیبمان 
می ســــازد که از دست پربرکت تک تک آن مهربانان هر بار 

گوهری درخشان دریافت نماییم.
✍بر همین اســــاس از کتاب ارزنده مرحمتی »حاج جالل« 
، فــــداکار و راهگشــــایتان که به  زندگینامــــه پــــدر بزرگــــوار
همراه اعضای آن خانواده معظــــم از هیچ ایثاری در جهت 

حفظ مرزهای کشــــور عزیز اســــالمیمان در برابر حمالت و 
تهاجمات دشــــمن چــــه در زمان جنگ تحمیلــــی و چه در 
عرصه هــــای دیگر فروگــــذار ننمودند و بــــا تقدیم فرزندان 
برومنــــد خــــود در راه دفاع از انقالب عظیممــــان این آب و 
خاک مقدس را برای همیشه از هر گزندی به دور داشتند، 

قلبا و عمیقا، قدردانی می نمایم.
خشــــنودیم از عنایــــات خــــاص و عشــــق و عالقــــه ای که 
حضرتعالی و به تبع آن، خانواده گرانســــنگتان که همگی 
دلبســــتگی نامحــــدودی نســــبت به گســــترش دانش و 
پژوهش دارید و هر بار در سعادت دیدارتان با ارائه نکات 
و رهاوردهایی ناشــــی از توجه به هم اندیشــــان خود یعنی 

معلمان، اســــتادان، علما و دانشمندان به ویژه پروفسور 
حســــابی، بنیانگــــذار علــــوم نوین در ایــــران مــــا را مفتخر 

می فرمایید.
بنابــــر این مراتب، می تــــوان نتیجه گرفت کــــه جاوید نگاه 
داشــــتن نام و یاد بــــزرگان هر کشــــوری، اشــــاعه تفکرات 
ایشان و نشر آثارشــــان نقش مهم و بی بدیلی در تربیت 
نسل جوان و نهایتا پیشــــرفت جامعه دارد، چنانچه رهبر 
عظیم الشــــأنمان در پیام تاریخی خود در شــــهر همیشه 

جاودان شیراز فرمودند:
»خدمتــــی که دکتر حســــابی به فرهنگ ایــــران نموده اند، 
کمتر از خدمتی نیســــت که برای فیزیک ایران انجام داده 

اند. «
شــــایان ذکر اســــت که این اثر رزین از سالله پاک و شریف 
و متعهد به راستی و درستی شــــما، نه تنها مورد استفاده 
خانواده اســــتاد دکتر ســــید محمــــود حســــابی و همگی 
همیــــاران ما در این بنیــــاد قرار گرفته، بلکــــه برای مطالعه 
ســــایر پژوهندگان مراجعه کننده در کتابخانه این بنیاد، 

همچون گنجینه ای بی مانند محفوظ خواهد ماند.
امید اســــت با مدد الهی در انجام خدمــــات زیربنایی خود 

چون همیشه موفق و مؤید باشید.
در خاتمه با بهترین آرزوها، ســــالمت، بهروزی و توفیقات 
روزافــــزون جنابعالی و خانــــدان جلیــــل را از درگاه خداوند 

متعال خواستاریم.



 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326005000936 مورخه 1399/10/02 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی عوضعلی 
رحمت آبادی فرزند نوروزعلی به شماره شناسنامه 97 و به شماره ملی 3960485611 
صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 64/34 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره 896 فرعی از 229 فرعــی از 3871 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع 
در کمربندی نهاوند -  بروجرد، جنب دانشــگاه آزاد. حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از 
مالک رســمی آقای احســان اهلل میری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 851

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326005000975 مورخه 1399/10/08 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین گودرزی 
فرزند اسمعلی به شماره شناسنامه 3 و به شماره ملی 3962797904 صادره از نهاوند 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/73 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
415 فرعی 3 اصلی بخــش 3 ثبت نهاوند واقع در کمربندی نهاوند -  بروجرد، جنب 
دانشگاه آزاد. حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی آقای حمزه سیف تصرفات 
مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 854

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابــر رأی شــماره 96/1517 مورخــه 96/10/16 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای منوچهر مردانی فرزند امین اله به شماره شناسنامه 525 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 93/17 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1542/1 اصلی واقع در اسدآباد، چهارراه تویسرکان، کوچه شهید شفعیی 
خریداری با واســطه از مالک رسمی آقای عبداهلل سبزه ایی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 392

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شــماره 139960326005000977 مورخــه 1399/10/08 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمرضا لطیفی علی آبادی فرزند قاســم علی به شــماره شناســنامه 3978 و 
به شــماره ملی 3931635716 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب ســاختمان 
مغازه به مســاحت 80/92 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4149 اصلی بخش یک 
ثبت نهاوند حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی )ســند مالکیت مشاعی( 
تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 861
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326005000907 مورخه 1399/09/24 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســن 
ســلگی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 3 و به شــماره ملی 3961985480 
صادره از نهاوند در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به مساحت 45087/36 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 31 اصلی بخش 3 ثبت نهاوند واقع در اراضی روستای 
حبیب آباد حقوق ارتفاقی ندارد. خریداری از مالک رســمی )ســند مشاعی متقاضی( 
تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 857
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شــماره 139960326005000978 مورخه 1399/10/08 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای یوسف سیاوشی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3950281568 
و به شماره ملی 3950281568 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 74/68 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1863 اصلی بخش یک ثبت 
نهاوند حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی علی مراد ســاکی تصرفات 
مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 858

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابر رأی شــماره 99/1069 مورخه 99/09/09 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اشرف شمسی فرزند علی صفدر به شماره شناسنامه 6 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 379/05 مترمربع در قسمتی 
از پالک 66 اصلی واقع در اســدآباد، خیابــان آزادی، ابتدای کوچه آزادی 2 
خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای ابراهیم شعبانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 385
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/06

برابر رأی شماره 139960326005000937 مورخه 1399/10/02 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالوحید  
سیاوشــی فرزند ولی به شــماره شناسنامه 4838 و به شــماره ملی 3962598650 
صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 40/50 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره 896 فرعی از 229 فرعــی از 3871 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع 
در کمربندی نهاوند -  بروجرد، جنب دانشــگاه آزاد. حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از 
مالک رســمی آقای احســان اهلل میری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 855

4708 1399    شماره  20 دی   شـــنبه   

5 ایران و جهان

در گزارشی اعالم شد؛

شهادت 100 هزار فلسطینی از آغاز اشغال تاکنون
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رسانه های فلسطین اعالم کردند که از آغاز اشغال فلسطین در سال 

1948 تا پایان سال 2020 میالدی 100 هزار فلسطینی به شهادت رسیده اند.
وز شهید  خبرگزاری رســــمی فلســــطین )وفا( در گزارشــــی به مناســــبت هفتم ژانویه برابر با ر
2020 میالدی  1948 تا پایان سال  وز اشــــغال فلســــطین در ســــال  فلســــطینی اعالم کرد: از ر

11 هزار نفر آنها مربوط بــــه انتفاضه دوم تا به  100 هزار فلســــطینی به شــــهادت رســــیده اند که 
است. وز  امر

طبق ایــــن گزارش، تنها در ســــال 2014 )جنــــگ 51 روزه( 2 هزار و 240 فلســــطینی به شــــهادت 
رســــیده اند که 2 هزار و 181 نفر آنها ســــاکن نوارغزه بوده اند. تعداد شــــهدا در سال 2019 به 151 

48 نفر رسیده است. 2020 به  نفر و در سال 
، در ادامه گزارش آمده اســــت: رژیم صهیونیستی در ســــال گذشته میالدی پیکر 13  به نقل از مهر
شــــهید فلسطینی را تحویل نداده اســــت و تعداد پیکرهای شــــهدایی که نزد این رژیم نگه داشته 

شده به 73 نفر رسیده است.

انعکاس
مراسم بزرگداشت چهلم شهید دکتر فخری زاده

دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت دونالد ترامپ
 را صادر کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دســــتگاه قضایی عراق 
حکم بازداشــــت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را 
به دلیل جنایت ترور ســــردار شهید سلیمانی و شهید 

ابومهدی المهندس صادر کرد.
قاضی ویــــژه دادگاه تحقیــــق الرصافه که مســــؤولیت 
پرونــــده جنایــــت ترور شــــهیدان ســــردار حاج قاســــم 
ســــلیمانی و ابومهدی المهندس را برعهده دارد، حکم 
آمریــــکا را بر  بازداشــــت دونالد ترامپ رئیــــس جمهور 

اساس ماده 406 قانون مجازات عراق صادر کرد.
، این قاضــــی پس از تکمیــــل اظهارات  بــــه نقل از مهــــر
شــــاکیان حقیقــــی از اعضــــای خانــــواده المهنــــدس و 

نیز تکمیل تحقیقــــات اولیه، حکم بازداشــــت دونالد 
ترامپ را صادر کرده اســــت. شورای عالی قضایی عراق 
در بیانیــــه ای با اعالم ایــــن خبر افــــزود: تحقیقات برای 
شناســــایی ســــایر عوامل ایــــن جنایت ادامــــه خواهد 

داشت.
شهید سردار قاســــم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی 
قدس ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی و ابومهدی 
المهندس 13 دی ماه ســــال 1398 به دستور مستقیم 
»دونالــــد ترامــــپ« رئیــــس جمهــــور آمریــــکا در حمله 
پهپــــادی نظامیان تروریســــت این کشــــور در عراق در 

نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.

عراقچی:

آمریکا تحریم ها را لغو کند
غنی سازی ۲0 درصدی را متوقف می کنیم

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: معاون سیاســــی وزیر 
خارجــــه با بیــــان اینکــــه آمریــــکا تحریم هــــا را لغــــو کند، 
غنی سازی 20 درصدی را متوقف می کنیم، گفت: ما برای 
بازگشت آمریکا آغوش باز نمی کنیم، این به آنها بستگی 

دارد که چه تصمیمی بگیرند.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، 
در گفتگو با شــــبکه بــــا NHK ژاپن با بیــــان اینکه ایران 
تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی را آغاز کرده است، 
تصریح کرد: این اقدام برخالف تعهدات ایران در برجام 
اســــت ولی براســــاس حق ایران طبق بنــــد 36 صورت 
می گیرد بنابراین نقض برجام نیســــت. در صورت لغو 
تحریم ها توســــط آمریکا می توان غنی سازی20 درصدی 

را متوقف کرد.
عراقچی خاطرنشــــان کرد: مــــردم ایران در چهار ســــال 
آمریکا صدمــــات زیادی  گذشــــته از اثرات تحریم هــــای 

دیده اند.
معاون وزیر امــــور خارجه افزود: به عنوان یک دیپلمات، 
یک دقیقه را هم از دست نخواهم داد تا اطمینان حاصل 

شود که تحریم ها یک بار دیگر برداشته می شوند.
وی گفت: اگر تحریم ها برداشــــته شده و ایران بتواند از 
توافق هســــته ای بهره مند شــــود، به تعهدات خود باز 
می گردد. غنی ســــازی 20 درصدی به راحتی و به سرعت 

قابل برگشت است.

عراقچی درباره احتمال بازگشت دولت جدید آمریکا به 
برجام اظهار کرد: این به خود آنها بستگی دارد که تصمیم 
بگیرند. بایدن باید بجای ابراز آمادگی با کلمات، اقدامات 
قاطع اتخاذ کند. ایران اقدامات بایدن و نه حرف های او را 

از نزدیک زیر نظر خواهد داشت.
معاون سیاســــی وزیر امور خارجه افزود: ما از بازگشــــت 
آمریکا به برجام استقبال می کنیم، اما برای بازگشت آنها 

التماس نمی کنیم.
وی در ادامــــه گفــــت: ایران منتظر خواهــــد ماند تا ببیند 
چگونــــه می خواهند به توافــــق هســــته ای برگردند و به 

تعهدات خود عمل کنند.
کره جنوبی حق نگهداری اموال ایران را ندارد  �

معاون وزیر امور خارجــــه در خصوص توقیف نفتکش 
کره جنوبی در خلیج فارس اظهار کرد: این یک مســــئله 
سیاسی نیست و ارتباطی با وجوه مسدود شده ایران در 

کره جنوبی ندارد.
، عراقچی افزود: داستان نفتکش موضوع  به نقل از مهر
دیگری است و شواهد و اســــنادی وجود دارد که نشان 

می دهد این نفتکش باعث آلودگی دریا شده است.
وی ادامه داد: کره جنوبی حق مسدود کردن دارایی ایران 
را ندارد. این مســــئله  مهمی است و قطعا این موضوع را 
در دیــــدار با معاون وزیــــر امور خارجه کــــره جنوبی که به 

زودی به ایران سفر خواهد کرد، مطرح می کنم.

بیانیه سپاه به مناسبت سالروز سقوط هواپیمای اوکراینی

یکا یستی آمر اتفاقی تلخ در پی ماجراجویی های ترور
قدردانی از نجابت و شکیبایی خانواده های معظم شهدا

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــپاه پاســــداران انقالب 
اســــالمی در بیانیه ای با گرامیداشــــت 18 دی ماه ســــالروز 
شــــهادت جمعــــی از هموطنان عزیــــز در حادثه ســــقوط 
شــــکیبایی  و  نجابــــت   ، صبــــر از  اوکراینــــی،  هواپیمــــای 
خانواده های معظم آنــــان قدردانی و تأکید کرد: ملت ما با 
درک و تحمل سختی های ناشی از دشمنی ها و توطئه های 
،مصمم تر از گذشته در پی کنار زدن  نظام سلطه و استکبار
دشمنان از مسیر پرافتخار و آینده درخشان فراروی بوده 
و انتقام سخت از آنان نیز دســــتور کار پاسداران انقالب و 

مجاهدان مؤمن امت اسالمی خواهد بود.
به گزارش هگمتانه دربخشی از این بیانیه آمده است:

با گذشت یک سال از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینی که پس از ماجراجویی وجنایت تروریستی امریکا 
و متعاقب آن ضربه موشــــکی به پایگاه تروریســــت ها در 
عین االســــد و شــــرایط جنگــــی منطقــــه رخ داد؛ همچنان 
فراق فرزنــــدان عزیز ملت ایران غــــم و اندوهی عمیق را در 

دل های همگان گذاشته است.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه پاســــداران انقالب اسالمی، 
طی چهار دهه اخیر همواره در میدانهای مبارزه با ظالمین 
و مســــتکبرین در دفاع از امنیــــت و منافع ملی و صیانت 

از آرامش و ســــالمت مــــردم حضور شــــجاعانه و فداکارانه 
داشته و جان خود را ســــپر بالی ملت ایران کرده اند؛ خاطر 

نشان کرده است:
بار ســــنگین فــــراق فرزندان عزیز ایران بســــیار ســــخت و 
اندوهبار است و این اتفاق تلخ که در پی ماجراجویی های 
ضد انســــانی و اقدامات تروریســــتی امریــــکا در منطقه به 

وقوع پیوست؛ بار دیگر اوج خباثت و کینه توزی استکبار 
جهانی علیه جمهوری اســــالمی و ملت ایــــران را به اثبات 
رســــاند و قلبهای مردم شــــهید پرور ایــــران را جریحه دار و 

اندوهگین کرد.
به نقل از سپاه نیوز در پایان این بیانیه با ابراز تاسف و تاثر 
آحاد فرماندهان، مســــؤولین و کارکنان پاسداران  عمیق 
انقالب اســــالمی نسبت به وقوع این حادثه دردناک و ابراز 
همدردی مجــــدد با خانواده های معظم شــــهدا و تأکید بر 
بهــــره گیری از گزارش هــــای کمیته های تخصصی بررســــی 
حادثه و رفع کاستی ها و معایب برای جلوگیری از حوادث 

و وقایع مشابه تأکید شده است:
ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی نهــــادی برخاســــته از 
بطــــن مردم و خــــادم، پیشــــمرگ، هم درد و شــــریک غم و 
شــــادی هموطنــــان در تمامــــی صحنه ها بــــوده وخواهد 
بــــود وملت شــــریف و فهیــــم ایــــران نیز بــــا درک و تحمل 
سختی های ناشی از دشــــمنی ها و توطئه های نظام سلطه 
،مصمم تر از گذشته در پی کنار زدن دشمنان  و اســــتکبار
از مسیر پرافتخار و آینده درخشــــان فراروی بوده و انتقام 
سخت از آنان نیز دستور کار پاسداران انقالب و مجاهدان 

مؤمن امت اسالمی خواهد بود.

انتقاد قالیباف از بی دقتی در مصارف ارزی

منفعت دالالن در ارز 4۲00 تومانی است
کسری بودجه یعنی دست کردن دولت در جیب مردم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه مقننه با اشــــاره 
به تصمیم قاطعانه مجلس برای اصالح ســــاختار بودجه، 
گفت: بیشترین منفعت ارز 4200 تومانی در جیب دالالن 

می رود.
محمدباقــــر قالیبــــاف روز پنج شــــنبه در جلســــه نهایــــی 
پیگیری و نظارت میدانی در استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: محرومیت این اســــتان دلیل اصلــــی برای انتخاب 
چهارمحــــال و بختیاری به عنوان ســــومین مقصد ســــفر 

استانی بود.
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی نظــــارت را مهم ترین کار 
مجلس دانســــت و ادامه داد: سؤال، استیضاح، تفحص و 
غیره برخی از ابزارهای نظارتی مجلس است؛ یک ابزار مهم تر 
برای نظارت درست و واقعی بازدیدهای میدانی است که در 

این سفرها به دنبال تحقق همین موضوع هستیم.
وی با اشــــاره به توصیه حضرت علــــی)ع( به مالک توضیح 
داد: ایشــــان در توصیه خود به مالک تأکید می کنند به آن 
دسته از مشــــکالت مردم رســــیدگی کن که از کوچکی به 

چشم نمی آید و دسترسی به تو هم ندارند.
قالیبــــاف افزود: مگر می شــــود مــــا خود را پیــــرو حضرت 
)ع( بدانیــــم و در اتاق های خود، به گمــــان خودمان  امیــــر
ســــرگرم کارهــــای بزرگتر شــــویم و محرومیــــن را فراموش 
نکنیم؛ البتــــه در حــــوزه برنامه ریزی برای حل مشــــکالت 
پیشران های درســــت و کالن را باید با دقت بررسی کنیم 
ولــــی حق نداریم در رســــیدگی بــــه وضعیــــت محرومان و 

دوردستان به این بهانه کوتاهی کنیم.

در نظارت ها دنبال مچ گیری از مدیران نیستم  �
رئیس مجلس ادامــــه داد: من خودم ســــابقه کار اجرایی 
دارم و خــــودم را مکلــــف کردم که ســــنگ از جلوی مســــیر 
مدیــــران اجرایی بردارم و هیــــچ گاه در بازدیدها و نظارت ها 

دنبال مچ گیری از مدیران نیستم.
وی افــــزود: امروز ما در دو بخش آســــیب پذیر شــــده ایم، 

یکی ســــوءمدیریت و یکی بروکراسی پیچیده که هر دو به 
فرصت های کشور آسیب می زند.

قالیبــــاف افزود: مجلس در تالش اســــت از تورم در حوزه 
قانون بکاهد و بستر را در حوزه خدمت روان کند.

وی با اشــــاره به یک پروژه در چهارمحال و بختیاری انتقاد 
کرد: یک پروژه در این اســــتان بیش از یک دهه است که 
به سرانجام نرســــیده و مردم منطقه نسبت به مسؤوالن 

ناامید شده بودند.
رئیس مجلس در خصوص کســــری بودجــــه توضیح داد: 
کســــری بودجه یعنی تــــورم و گرانی و به زبان ســــاده یعنی 
دســــت کردن دولــــت در جیب مــــردم؛ ما امــــروز باید اگر 

کسری بودجه هم داریم واقعی با آن مواجه شویم.

معطل ماندن پروژه ها نتیجه عدم اصالح هاست  �
وی با اشــــاره بــــه تصمیم قاطعانــــه مجلس بــــرای اصالح 
ســــاختار بودجه، ادامه داد: اینکه امروز یــــک تونل یا یک 
بیمارســــتان بیش از ده ســــال اســــت به نتیجه نرسیده 

نتیجه همین عدم اصالح هاست.
قالیباف اضافه کرد: بودجه 1400 تقدیم مجلس شده ولی 
در اصالح آن گام هایی که مدنظر بوده انجام نشده و حتما 
مجلس بر اســــاس وظیفــــه ذاتی خود اصالحــــات را انجام 

خواهد داد.
وی توضیح داد: ما امروز در حوزه مصارف ارزی دقت کافی 
را نداریم؛ در همین ســــال 99 بیــــش از 9 میلیارد دالر برای 
ارز 4200 تومانی برای تهیه اقالم ضروری مردم محقق شد و 

امروز خود مردم قضاوت کنند که آیا این موضوع توانسته 
ارزانی را ایجاد کند.

اگر دغدغه معیشــــت مردم را داریم باید ســــاختار   �
بودجه را اصالح کنیم

وی افزود: اگر دغدغه معیشت مردم را داریم باید ساختار 
بودجــــه را اصالح کنیم تا دســــت دالالن قطع شــــود چون 
امروز بیشــــترین منفعــــت ارز 4200 تومانی در جیب دالل 

می رود.
وی با اشــــاره بــــه اینکه معیشــــت مــــردم دغدغــــه اصلی 
مجلس اســــت، افزود: ما در بودجه 1400 تولید و اشتغال 

و معیشت مردم را به جد پیگیری می کنیم.

مطالبه مردم چهارمحــــال و بختیاری در خصوص   �
آب به حق اســــت/ حل مشــــکالت اســــتان بــــا نگاه 

محرومیت زدایی
قالیباف در خصوص مسائل چهارمحال و بختیاری افزود: 
دغدغه هــــا و اولویت هــــای مردم احصا شــــده و جلســــات 
متعددی با مدیران اســــتانی برگزار شــــده  است و با همان 

نگاه محرومیت زدایی برای حل مشکالت تالش می کنیم.
وی کشــــاورزی و دامداری را ظرفیت های مهم چهارمحال 
و بختیــــاری عنوان کــــرد و افزود: پارک هــــای علم و فناوری 
ظرفیت های بزرگی دارد و حتما بــــا جدیت به این موضوع 

خواهیم پرداخت.
به نقل از فارس، رئیس مجلس ابــــراز امیدواری کرد: باید 
حمایــــت کنیم غبــــار محرومیــــت از چهــــره چهارمحال و 

بختیاری زدوده شود.
قالیباف آب را مطالبه اول مردم و مســــؤوالن چهارمحال 
و بختیاری دانســــت و افــــزود: مردم درخواســــت به حق و 
منصفانــــه ای دارند که حتما در کمیســــیون کشــــاورزی و 
انــــرژی مجلس و با همراهی دولت این مشــــکل را برطرف 

خواهیم کرد.

سقوط دالر آغاز شد
دالر زیر ۲0 هزار تومان؟

با اعالم رسمی پیروزی بایدن و پذیرش ترامپ، روند 
سقوط دالر در ایران آغاز شده است.

خبرهــــای رســــیده حکایــــت از هجوم دالل هــــا برای 
فروش دالر را دارد.

حــــال باید دید روند ســــقوط دالر چقــــدر ادامه دارد؛ 
برخی کارشناســــان معتقدند قیمت واقعی دالر زیر 

20هزار تومان است.

سوءاستفاده قاچاقچیان 
کاخ نشین از کوله برها

گفت: قاچاقچــــی اصلی همان  رئیس قوه قضائیــــه 
کاخ نشینی است که از عده ای کوله بر سوءاستفاده 

می کند.
اینکــــه مــــا کاری کــــه انجام می شــــود را ســــاماندهی 
نمی کنیم و بعــــد افراد را به عنــــوان »متخلف« تلقی 
 ناتوانی 

ً
می کنیم اصاًل قابل قبول نیست و این قطعا

محض است.

هرکس در ماجرای ترور سردار 
شهیدسلیمانی نقش داشته 

را می زنیم
فرمانده ســــپاه خطاب به ترامپ گفــــت: انتقام ما از 
عامالن شهادت ســــردار ســــلیمانی قطعی و جدی 
اســــت. شــــما فکر می کنید مــــا در برابر خــــون برادر 
شــــهیدمان یــــک ســــفیر زن در آفریقــــای جنوبی را 
می زنیم؟ کســــانی را می زنیم که در شهادت این مرد 

بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند.
حاج قاســــم بارها انتقام خود را قبل شهادت   �

گرفت
فرمانده کل سپاه همچنین گفت: دشمن را از قلب 
سیاست های منطقه به حاشــــیه بردیم. حاج قاسم 
هرگز اجــــازه نداد دشــــمن برای قدرت هســــته ای و 
نظامی ایران حد بگذارد. قاســــم ما ده هــــا بار انتقام 

خود را قبل از شهادتش از دشمنان گرفته بود.

به راحتی قادر به غنی سازی 
90 درصد هستیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پیشرفت ها به 
گونه ای اســــت که ما به راحتی می توانیم هر درصدی 
غنی ســــازی انجام بدهیم حتی بــــاالی 40 درصد، 60 

درصد و 90 درصد را به راحتی تولید کنیم.
اگر امروز تصمیم بگیریم باالی 20 درصد غنی سازی 
کنیم، به راحتی قابل انجام اســــت و در حال بررســــی 

موارد نیاز هستیم.

الیحه بودجه 1400 دولت 
برای فروپاشی تنظیم شده

الیــــاس نــــادران رئیس کمیســــیون تلفیــــق الیحه 
بودجــــه 1400 گفت: مردم ســــفره خــــود را در 7 و نیم 
ســــال اخیر کوچک تر می بینند، ولــــی تالش داریم تا 
حداقل برای درست زندگی کردن و آبرومندانه اداره 
کــــردن زندگی مــــردم کارهایی را انجــــام دهیم. الیحه 
بودجه 1400 دولت برای فروپاشــــی تنظیم شــــده، نه 
؛ این در حالی است که قرار بود دالر  برای اداره کشور
هزار تومانی بعد از گشایش ها تحویل مردم بدهند.

اخبار کوتاه



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

برابــر رأی شــماره 99/1317 مورخــه 99/10/15 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمحســین لری فرزند همت اله به شــماره شناسنامه 38970 صادره از 
کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 126 مترمربع در قسمتی 
از پالک 2212 اصلی واقع در اســدآباد، خیابــان 15 خرداد، روبه روی امامزاده 
چی چی امام خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای فتح اهلل فتوحی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 427

آگهی حصر وراثت

م.الف 349

آقای حاج داوود طاهری دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 111/9900495ح 
از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود طاهری 
به شناســنامه شماره 25 در تاریخ 1394/03/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- گلقدم طاهری به شــماره شناسنامه 8283 
به شــماره ملی 4031708998 متولد 1349/05/01 صادره از حوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی 
2- ملوک طاهری به شــماره شناسنامه 5 به شــماره ملی 4032147541 متولد 1328/02/10 
صادره از حوزه 4 کبودراهنگ همسر متوفی 3- سارا طاهری به شماره شناسنامه 1797 به شماره 
ملی 4031714130 متولد 1358/12/02 صادره از حوزه 2 بهار فرزند متوفی 4- صفورا طاهری 
به شماره شناسنامه 1520 به شماره ملی 4031711360 متولد 1354/08/13 صادره از حوزه 2 
بهار فرزند متوفی 5- خدیجه طاهری به شــماره شناسنامه 1828 به شماره ملی 4031714440 
متولد 1359/10/13 صادره از حوزه 2 بهار فرزند متوفی 6- کلثوم طاهری به شماره شناسنامه 6 
به شــماره ملی 4032153231 متولد 1352/01/01 صادره از حوزه 3 کبودراهنگ فرزند متوفی 
7- داود طاهری به شماره شناسنامه 2 به شماره ملی 4032154457 متولد 1361/02/18 صادره 
از حوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی 8- شهناز طاهری به شماره شناسنامه 1167 به شماره ملی 

4031706669 متولد 1345/08/07 صادره از حوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف گل تپه

کارت شناسایی نمایندگی بیمه به شماره نمایندگی 
587130 بــه نام زهرا افشــاری به شــماره ملی 
3874524620 مفقود شده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

گازرسانی به صنایع شهرستان های اسدآباد و بهار فاز یک موضوع مناقصه: 

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 52-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.5874(
)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/10/20   

شرح مختصر کار:
1-  مبلغ برآورد اوليه پروژه 8.480.000.000 )هشت ميليارد و چهارصدوهشتاد ميليون( ریال می باشد.

2-  مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 424.000.000   )چهارصدوبيست وچهار ميليون(  ریال می باشد.
3-  مدت اجرای پروژه 360 روز می باشد.

4-  متقاضيان باید عضو سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند. 
5-  متقاضيان باید دارای حداقل رتبه 5 تأسيسات و تجهيزات باشند.

6-  حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاری مناقصه حداقل سه مناقصه گر می باشد.
7- حداقل امتياز ارزیابی کيفی مناقصه گران 65 می باشد.

 متقاضيان شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/10/15 ســاعت 15 مهلت دارند نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کيفی به ســایت ســامانه تدارکاتی 
الکترونيکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کيفی حداکثر تا ساعت 13 روز  سه شنبه  1399/11/07 از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 

www.nigc-hm.ir  :آدرس اینترنت 

  

کارکنان استانداری همدان شرکت تعاونی مسکن 
جلســه مجمــع عمومــی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مســکن اســتانداری همدان رأس ســاعت 15 روز  یکشــنبه 

مورخه 1399/11/26 در محل نمازخانه استانداری واقع در ساختمان استانداری، طبقه همکف برگزار می شود.
کلیه اعضا )صاحبان ســهام( دعوت به عمل می آید در موعد مقرر در مجمع فوق حضور بهم رســانیده و یا وکالی خود  بدینوســیله از 
که تمایل به حضور به عنوان بازرس را دارند، درخواســت می شــود مدارک خود را  کلیه اعضاء محترم  کتبــًا معرفــی نماینــد. ضمنــًا از  را 

گهی به دفتر شرکت واقع در ساختمان استانداری طبقه زیرین تحویل نمایند. کثر تا 10 روز پس از انتشار آ حدا

کتبی هیأت مدیره و بازرس در مورد عملکرد ســال   گزارش   -1 
1398

ح و تصویب صورت های مالی سال 1398 2- طر
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال 1399

ح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء 4- طر
5- تعیین و تصویب حق الزحمه مدیرعامل و مدیران

ح و تصویب پاداش سالیانه هیأت مدیره 6- طر

7- انتخــاب بــازرس اصلــی و علی البدل و تعییــن حق الزحمه 
بازرس

که داوطلب شــرکت در انتخاب  ضمنًا مؤسســات حسابرســی 
بازس تعاونی هستند، می توانند جهت ثبت نام تا پایان وقت 

اداری مورخه 99/11/02 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

گهی دعوت  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اولآ نوبت 

حمید پورحسینی
کارکنان استانداری همدان رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن 

 دستور جلسه: 

با ما همراه باشید

4708 1399    شماره  20 دی   شـــنبه   

ورزش6

کامیاران 
کام همدان را تلخ کرد

تیم  پیروزی هــــای  نــــوار  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
خانــــه بســــکتبال اســــدآباد با شکســــت مقابل 

شد. متوقف  کامیاران  پاس 
در ادامــــه رقابت هــــای لیــــگ یــــک بســــکتبال و 
از گــــروه )الــــف( منطقــــه شــــمال تیم هــــای خانه 
بســــکتبال اســــدآباد و پاس کامیاران به مصاف 
83-80 تیم  برتــــری  با  کــــه این دیــــدار  هم رفتند 

رسید. پایان  به  کامیاران  پاس 
ایــــن شکســــت در حالی بــــرای نماینده اســــتان 
همــــدان رقــــم خورد کــــه اســــدآبادی ها تــــا پایان 
58-56 از حریف خود پیش بودند  کوارتر ســــوم 
اما در وقــــت چهارم 17 بر 12 نتیجــــه را به نماینده 

کردند. واگذار  کردستان 
پیش از ایــــن بازی تیم اســــدآباد با ســــه پیروزی 
بســــکتبال  خانــــه  تیم هــــای  مقابــــل  پیاپــــی 
کرمانشــــاه، خانــــه بســــکتبال کردســــتان و خانه 
)قزوین( صدرنشــــین گروه خود  بســــکتبال البرز

بود.
در دیگــــر بــــازی ایــــن گــــروه نیــــز تیم هــــای خانه 
و  ســــخت  دیــــداری  در  کردســــتان  بســــکتبال 
-75 )قزوین(  البرز بســــکتبال  خانه  برابر  نزدیک 
74 به پیروزی رســــید تا این تیم هــــم مانند خانه 
بســــکتبال اســــدآباد با 3 پیروزی و یک باخت در 

باشد. مسابقات  برگشت  دور  انتظار 

»محمد حسامی« مدیر روابط 
عمومی باشگاه پاس شد

هگمتانــــه، گروه ورزش: 
حســــامی؛  محمــــد 
فعال  و  ورزشی  خبرنگار 
عنــــوان  بــــه  رســــانه ای، 
عمومــــی  روابــــط  مدیــــر 
باشــــگاه پــــاس همدان 

شد. منصوب 
محمــــد  حکمــــی  طــــی 

حسامی به عنوان »مدیر رسانه و روابط عمومی« 
شد. منصوب  همدان  پاس  باشگاه 

کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

جام ملت های ۲0۲3 آسیا 
درخردادماه 140۲ برگزار 

خواهد شد
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
با صدور اطالعیه ای زمان برگــــزاری جام ملت 2023 

آسیا در چین را خردادماه سال 1402 تعیین کرد.
ایــــن  کنفدراســــیون،  ایــــن  اطالعیــــه  براســــاس 
مســــابقات بیست و ششــــم خردادماه 1402 آغاز و 
در بیســــت و پنجم تیرماه با برگــــزاری دیدار نهایی 

این رقابت ها به پایان می رسد.
این مسابقات به صورت همزمان در 10 شهر چین 

برگزار خواهد شد.
همچنین برای نخستین بار در این رقابت ها تعداد 
تیم هــــا افزایــــش یافته اســــت. درحالی کــــه به طور 
معمــــول در جام ملت های آســــیا 16 تیــــم برتر قاره 
کهن با یکدیگر رقابت می کردنــــد در این دوره قرار 
است 24 تیم آســــیایی حضور داشته باشند و برای 

کسب عنوان قهرمانی در آن تالش کنند.

خبــر

تالش ورزش همدان 
برای حضور فعال در لیگ های کشوری

هگمتانه، گروه ورزش: ورزش همدان پس از ســــال ها حضور 
، هم اینک حضوری پرشور  کم رنگ در لیگ های مختلف کشور
و چشمگیر در این عرصه از مسابقات حرفه ای و نیمه حرفه ای 

دارد.
در ســــال های اخیــــر حضور رشــــته های ورزشــــی همــــدان در 
لیگ های کشــــور بنا به دالیــــل مختلف به ویــــژه نبود منابع 
مالی الزم کمتر به چشــــم خورد اما مدیریت جدید دســــتگاه 
ورزش استان با حمایت های الزم، تنور حضور همدان در این 
عرصه از مسابقات را داغ کرده است. هم اکنون نه تنها شاهد 
حضور پرشمار رشته های ورزشی استان در لیگ های کشوری 

هستیم بلکه نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.
هر چند در این بین جای رشته های پرطرفدار و پرمخاطب نظیر 
کشتی در لیگ های کشوری خالی اســــت اما در مقابل، تنوع 

رشته های ورزشی حاضر در لیگ دیده می شود.
افزون بــــر شهرســــتان همدان، ســــایر شهرســــتان ها نیز در 
تکاپو برای حضور در لیگ های کشــــوری هستند که نشان از 
بسترسازی های مناسب برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری 

در حوزه ورزش حرفه ای دارد.
در حــــال حاضر ورزش اســــتان همــــدان در رشــــته هایی نظیر 
بســــکتبال، فوتبال، اســــکواش، قایقرانی، والیبــــال، والیبال 
نشســــته، دو ومیدانی جودو، کاراته، والیبال و رشته های رزمی 

دارای نماینده در لیگ های کشوری است.

فصل طالیی ورزش همدان در لیگ �

تیم های ورزشی همدان در لیگ های کشوری تا به اینجا خوش 
درخشیده اند.

پاس و شهرداری در لیگ دسته دوم فوتبال کشور همچنان 
بدون باخت با حریفان رقابت می کنند و البته تیم شــــهرداری 
بــــا حمایت های بســــیار خــــوب شــــهردار همدان توانســــته 

صدرجدول را نیز تصاحب کند.
گرین کشاورز نهاوند نیز با حمایت بخش خصوصی و کمک 
مالی دستگاه ورزش آماده حضور قدرتمند در لیگ دسته سه 
کشور است. تیم والیبال سروقامتان همدان نیز توانست با 
درخشش در رقابت های دور مقدماتی لیگ دسته یک کشور 

جواز صعود به مرحله دوم را کسب کند.
بانوان آمادای نیز تاکنون نتایج خوبی کسب کرده اند و آنها نیز 

به دور دوم والیبال دسته یک کشور راه یافته اند.
کیمیا زارعی نیز نماینده همدان در لیگ قایقرانی کشور است و 
تجربه گرانبهای او در مسابقات بین المللی این فرصت را داده 

تا با درخشش در لیگ همچنان در سطح اول کشور باشد.
بســــکتبال اســــدآباد نیز با کســــب نتایج مطلوب توانست 
حضوری قدرتمند در دور رفت لیگ یک داشته باشد و تنها با 

یک شکست آماده حضور در دور برگشت می شود.
اســــکواش همدان نیز بــــا تغییرات در رأس هیأت توانســــته 
تحول اساســــی در ماه های اخیر داشته باشــــد و اکنون نیز به 

دنبال حضوری قدرتمند در لیگ برتر کشور است.
سایر رشته های ورزشی همدان نیز درگیر حضور در مسابقات 
لیگ هستند و براســــاس آمارهای موجود، نزدیک به 20 تیم از 

این استان در لیگ های کشوری حضور دارند.

شکوفایی استعدادها در لیگ �
معــــاون توســــعه ورزش قهرمانــــی اداره کل ورزش و جوانان 
همدان در این باره گفت: حضور در لیگ های کشوری بهترین 

راهکار استعدادیابی در ورزش همدان است.
عباس قهرمانــــی افــــزود: در همین راســــتا بخش خصوصی 
می توانــــد در راســــتای توســــعه ورزش اســــتان با حضــــور در 
لیگ های کشوری، عالوه بر حمایت از استعدادها، زمینه ساز 

شکوفایی و شناسایی آنها شوند.
وی اضافه کرد: هیأت های ورزشی می توانند با جذب حامیان 
مالی بخش خصوصی شرایط تیمداری و حضور در لیگ های 
کشوری را فراهم ســــازند و این مهم به رشد و پیشرفت آنها 

کمک شایانی می کند.
قهرمانی بیان داشت: تمامی رشته های ورزشی همدان این 
ظرفیت را دارند که در قالب لیگ فعال شــــوند و با این اقدام 
می تواننــــد در کوتاه ترین مدت به شناســــایی اســــتعدادها 

بپردازیم.
وی با بیان اینکه ورزشــــکاران شــــاخص و مستعد در سطح 
استان پرشــــمار هستند، گفت: شــــهرهای مختلف استان 
دارای اســــتعدادهای پرشــــمار هســــتند که باید در راستای 

فعالیت آنان در سطح حرفه ای برنامه ریزی الزم را داشت.
معــــاون ورزش همدان خاطرنشــــان کرد: دســــتگاه ورزش 
استان نیز در حد توان از تیم های حاضر در لیگ های کشوری 

حمایت می کند و زیرساخت های الزم را فراهم می کنیم.

حمایت دستگاه ورزش از تیم های لیگی �
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همــــدان نیز گفت: شــــکوفایی 
استعدادهای نخبه پشتوانه ای مهم در تداوم موفقیت های 
ورزش این اســــتان اســــت و حضور در لیگ های کشوری این 

بستر را مهیا ساخته است.
حمید ســــیفی اســــاس رشــــد و موفقیــــت ورزش قهرمانی را 
شناســــایی و پرورش اصولی استعدادها و نخبه ها دانست و 
اظهار کرد: دســــتگاه ورزش استان توجه اساسی به این حوزه 
دارد و از آنجــــا که حضور در لیگ های کشــــوری به شــــکوفایی 

نخبه های ورزش کمک می کند، حمایت الزم را داریم.
وی بیان کرد: امروزه تداوم موفقیت های ورزش در هر کشــــور 
نیاز بــــه برنامه ریزی و نخبه پــــروری دارد و در همــــدان نیز این 
رویکرد باید با قدرت اجرا شــــود و یکی از سیاست های اصلی 

دســــتگاه ورزش حضور هرچه بیشــــتر تیم هــــای همدانی با 
حمایت بخش خصوصی در لیگ های کشوری است.

سیفی اضافه کرد: ورزش این اســــتان با وجود استعدادهای 
پرشمار برای رسیدن به جایگاه اصلی هنوز به تکامل نرسیده 
و باید با برنامه ریزی مطلوب و تــــالش وافر به این هدف مهم 
دســــت یافت. وی افزود: همدان سرشــــار از اســــتعدادهای 
ورزشــــی اســــت که نیاز به شــــکوفایی دارند و در این مســــیر 
هیأت های ورزشــــی باید بیشــــترین تالش را داشــــته باشند. 
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شــــد: باید به ســــمتی 
حرکت کنیم که امید در جامعه افزایش یابد و با تأمین امکانات 
ورزشی و رفاهی مورد نیاز مردم، نسبت به ایجاد فضای سالم و 

شاد زمینه های الزم را مهیا سازیم.
سیفی گفت: ورزشــــکاران و مربیان همدان شایسته بهترین 
امکانات و زیرساخت های ورزشی هستند و باید مطالبه به حق 

ورزشکاران عملیاتی شود.

وجود 11 خانه ورزش روستایی در اسدآباد
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد از وجود 11 خانه ورزش روستایی در 

روستاها و دهستان های پر جمعیت این شهرستان خبر داد.
وستاها  ر در  وســــتایی  ر زش  ور خانه   11 وجود  از  اسدآباد  جوانان  و  زش  ور اداره  پرســــت  سر
این  ونا  کر شــــرایط  دلیل  به  گفت:  و  داد  خبر  شهرســــتان  این  پرجمعیت  دهســــتان های  و 
شــــرایط  از  گذر  با  قطعا  و  نبوده  فعالیــــت  دارای  فعال  شهرســــتان  زش  ور خانه های  تعــــداد 
آغاز  ونا شهرســــتان مجــــددا فعالیت خــــود را  ونــــا و بــــا تصمیم و اعالم ســــتاد کر فعلــــی کر

کرد. خواهند 
علی جمور در دیدار بخشــــدار مرکزی اســــدآباد با وی به منظور پیگیری توسعه خانه های ورزش 
روســــتایی در بخش مرکزی اظهار کرد: در راســــتای ارتقا و تقویت ورزش جوانان روستایی یکی 
از مهمترین اولویت ها و برنامه های اداره ورزش و جوانان شهرســــتان توسعه خانه های ورزش 

است. روستایی 
وی ضمن تقدیر از بخشــــدار مرکزی، دهیاران و شوراهای اســــالمی روستاهای بخش مرکزی را یک 
فرصت مناســــب برای توســــعه ورزش روســــتایی خواند و گفت؛ از دهیاران و شــــوراهای اســــالمی 

درخواست داریم که هر جا مکان یا زمین مناسب وجود دارد برای توسعه و ارتقای ورزش روستایی 
به اداره ورزش و جوانان معرفی کنند.

بخشــــدار مرکــــزی هم با اشــــاره به اســــتفاده بهینــــه از فضاهای موجود ســــالن های ورزشــــی و 
زمین های چمن در ســــطح روســــتاها گفت؛ برای حفظ و حراســــت از اماکن ورزشی روستاها نیز 

آید. عمل  به  اساسی  اقدام  باید 
ســــلیمان نظری دوســــت خواســــتار برنامه ریزی دقیق و الزم برای توســــعه فضاهای ورزشی در 

شد. مرکزی  بخش  روستاهای 

بوجاری برای "شهرداری" قضاوت می کند، اکبری برای "پاس"
هگمتانه، گروه ورزش: اســــامی داوران قضاوت کننده در 
دو دیدار معوقه هفتــــه اول و بازی های هفته چهارم لیگ 

دسته دوم باشگاه های کشور مشخص شد.
برنامه بازی ها و اســــامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر 

است:

معوقه هفته اول - شنبه ۲0 دی ماه 99 �
اســــپاد تهران - فوالدنوین اهواز - ساعت 14 - ورزشگاه 

شهید کشوری تهران
مصطفــــی عزیــــزی - رســــول بابایــــی - مهدی دوســــتی - 

: رامین عرفانیان محمود بهرامی - ناظر
شــــهدای بابلسر - سردار بوکان - ســــاعت 14 - ورزشگاه 

شهید علیزاده بابلسر
بهمن ممشلی - کامران ســــعیدی - امید کمی - محسن 

: سعید بخشی زاده معقولی - ناظر

هفته چهارم - شنبه ۲0 دی ماه 99 �
علم و ادب تبریز - شــــهرداری بندرعباس - ســــاعت 14 - 

ورزشگاه شهرداری تبریز
علی محمــــدی پور - پویان خشــــنود - یاســــر عباســــی - 

: فرزاد معبودی مجتبی رحیمی - ناظر
ویستا توربین تهران - نفت و گاز گچساران - ساعت 14 - 

ورزشگاه غدیر تهران
عنایت قوچ کانلــــو - متین قیــــدی - محمدرضا اخالقی - 

: فرشید افشار میالد واحدی - ناظر
ســــپیدرود رشــــت - ایرانجــــوان بوشــــهر - ســــاعت 14- 

ورزشگاه سردارجنگل رشت
امیر معصومی - ســــعید دلیر - ســــعید محمدی - میثم 

: محمد دوستی آخوندی - ناظر

یکشنبه ۲1 دی ماه 99 �
شهرداری بم - اترک بجنورد - ساعت 14- ورزشگاه ارگ بم
فرزین تمیزی - نذیر احمد حســــین زهی - مهدی اکبرزاده 

: سیداحمد موسوی - محمدعلی یعقوبی - ناظر
آواالن کامیاران - محتشــــم تبریز - ساعت 14 - ورزشگاه 

آزادی کامیاران
محمد امیرنژاد - سید نعمت میرغفار - ابوالفضل بیات - 

: مهدی پاکزاد محمد مولوی - ناظر
امید گناوه - مس نوین کرمان - ســــاعت 14- ورزشــــگاه 

سراجی گناوه
محمــــد اکبریان - ســــامان انبارپــــور - مهــــرداد مختاری - 

: مجید شمس احسان رهنورد - ناظر
میالد مهر تهران - پاس همدان ســــاعت 14 - ورزشــــگاه 

کشوری تهران
احسان اکبری - احسان حســــن زاده - وحید هلیرودی - 

: ایرج احمدی محسن اسدی - ناظر
شــــاهین بندرعامــــری - مس شــــهربابک - ســــاعت 14 - 

ورزشگاه شهدا اهرم تنگستان
علی کریمی - عیســــی کوراوند - محمد درفشان - سعید 

: قاسم واحدی کیانی - ناظر
عقاب تهران - شمس آذر قزوین - ساعت 14 - ورزشگاه 

عطرسیب باقرشهر

شــــهاب محمــــدی - حیدرعلــــی صیامیان - ســــید یاســــر 
: حمید نظری نوربخش - محمد معافی - ناظر

شهرداری ماهشهر - نفت امیدیه - ساعت 14 - ورزشگاه 
شهدا ماهشهر

جواد بختیاری - پیمان نادری - عباس عســــگری - میثم 
: جواد شرفی رفیعی - ناظر

پنجشنبه ۲5 دی ماه 99 �
فوالدنویــــن اهــــواز - ملــــی حفاری اهــــواز - ســــاعت 14 - 

ورزشگاه اختصاصی فوالد اهواز
ســــجاد یاری - مسعود آزادی پور - احمد دوستکی - صابر 

: البرز حاجی پور بادپا - ناظر
شــــهرداری همدان - اسپاد تهران - ساعت 14 - ورزشگاه 

قدس همدان
حســــین بوجاری - احمــــد رفیعی - محمــــود ذوالفقاری - 

: صادق نوری محمدرضا دالوری - ناظر

جمعه ۲6 دی ماه 99 �
شهیدقندی یزد - شهدا بابلســــر - ساعت 14- ورزشگاه 

نصیری یزد
غالمرضا ادیبــــی - ابراهیم امتنانی - علــــی فغانی - محمد 

: علیرضا جاللی نصرتی - ناظر
سردار بوکان - نیروی زمینی تهران - ساعت 14 - ورزشگاه 

خاتم االنبیاء بوکان
ســــیاوش خالقی - حجت حیدری فر - علی شکری - رضا 

: مهرداد ذهبی شهسواری - ناظر

مدیرعامل پاس:

هدفی جز صعود نداریم
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل باشگاه پاس گفت: 
هدفی جز صعــــود نداریم و برای رســــیدن به این مهم 
تــــالش مضاعــــف را در فضای اتحــــاد و همدلــــی انجام 

می دهیم.
امیر عظیمی در نشســــت با اعضای کانــــون هواداران 
پاس با تأکید بر اینکه همه ما یک خانواده هســــتیم و 
هدفی جز صعــــود نداریم، اظهار کرد: در ادامه فصل نیز 
این حمایت ها به شکل بهتری ادامه خواهد داشت و 

هدف ما صعود تیم به لیگ یک است.
وی اضافه کرد: فصل ســــختی در پیش داریم و تمامی 
تیم ها انگیــــزه صعود دارند بنابراین مــــا نیز باید تالش 

خود را برای کسب نتایج مطلوب دوچندان کنیم.
عظیمی خاطرنشان کرد: امســــال برای رسیدن به این 
موفقیت، مهدی پاشــــازاده را به عنــــوان بهترین گزینه 
انتخــــاب کردیم و امیدوارم با این مربــــی بزرگ و کارنامه 

دار بتوانیم به هدف خود دست یابیم.
وی هواداران را پشــــتوانه عظیم برای پاس دانســــت و 
افزود: همواره به خواسته هواداران احترام گذاشته ایم 
و معتقدم آنها ســــرمایه اصلی و بازوان توانمند باشگاه 

هستند.
مدیرعامــــل پاس خاطرنشــــان کــــرد: از اینکــــه کانون 
هــــواداران پاس بــــه شــــکلی منســــجم و هماهنگ در 
کنار تیم حمایت هــــای الزم را دارد، سپاســــگزارم و این 

حمایت ها باید تداوم یابد.
امیر عظیمی اظهار کرد: هواداران پشــــتوانه انگیزشی و 
دلگرم برای تیم هســــتند که قطعا این زنجیره حمایتی 

می تواند مسیر موفق را پایه ریزی کند.
رئیــــس کانــــون هــــواداران پاس نیــــز گفــــت: دلگرمی 
هــــواداران حمایت مســــووالن اســــت و پیگیری های 

مسووالن همواره مورد تقدیر ویژه هواداران است.
علی صمدی با اشــــاره به جایگاه مهم کانــــون هواداران 
پاس افزود: کانون هواداران تشکل مستقل و مشوق 
اســــت و هرگز از مســــیر کمک بــــه اعتالی پــــاس خارج 

نمی شویم.
وی اضافــــه کرد: کانــــون حمایت از مدیریت باشــــگاه را 
وظیفه خود می داند و تا زمانی که مسیر درست و موفق 
را در پیش داشــــته باشــــیم، جانانه در خدمت باشــــگاه 

هستیم و کمک به موفقت تیم را مورد تأکید داریم.
صمدی هواداران پاس را پرشــــورترین هواداران فوتبال 
در لیگ 2 دانست و گفت: همه این افراد حتی در شرایط 
فعلی که درهای ورزشگاه بسته است، پشت نرده های 

خارج از ورزشگاه تیم را مورد تشویق قرار می دهند.
وی عضــــوت در کانون هــــواداران را عشــــق بی منت و 
بدون چشــــم داشــــت می داند و گفت: همواره رســــم 
میهمان نوازی را به جا آورده ایم و تیم را مورد تشــــویق 
و حمایت قرار داده ایم. امیدواریم امسال سال صعود 

پاس باشد.
در ایــــن نشســــت مقــــرر شــــد معاونــــت فرهنگــــی و 

مشوقین پاس شکل بگیرد.
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هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت - زهــــرا ذوالفقاری: 
کبــــد چرب کــــه حاصــــل زندگی ماشــــینی امروز اســــت 
افــــراد جامعــــه در پیش  که  با شــــیوه زندگی ناســــالمی 

است. شایع  بیماری های  جزء  گرفتند، 
یکی از بیماری های شــــایع در جهــــان بیماری کبد چرب 
اســــت، کبد چرب از بیماری های قرن 21 به شمار می آید 
کــــه در اثر رســــوب و تجمع بیش از حــــد چربی در بافت 
کبــــد ایجاد می شــــود، در نتیجه، اختالالتــــی در فعالیت 
طبیعی کبد به وجود می آورد که باعث نارســــایی کبدی 

می شود.
5٪ تــــا 10٪ وزن کبــــد در حالــــت طبیعــــی از بافت چربی 
تشکیل می شــــود، اگر بافت چربی بیش از10٪ وزن کبد 

را تشــــکیل داد؛ به آن کبد، کبد چرب می گویند.
متأســــفانه کبد چرب بســــیاری از افراد جامعــــه را درگیر 
کــــرده و روند آن رو به افزایش اســــت و بایــــد بدانید که 

آن وجود ندارد. درمان دارویی قطعی نیز برای 
که معموال با مصرف  کبد چرب مشکلی اســــت  بیماری 
الکل همراه اســــت اما چیــــزی که در حــــال حاضر مورد 

توجه اســــت بیمار کبد چرب غیر الکلی است.
همانطور که از نام این بیماری مشــــخص اســــت، دلیل 
این نوع کبد چرب مواردی غیر از مصرف الکل اســــت. 
بســــیاری از مردم هیچ نشــــانه ای از خود بروز نمی دهند 
و بــــه همیــــن دلیل اســــت که کبد چــــرب غیــــر الکلی را 

می نامند. خاموش  بیماری 
تقریبــــا از هــــر 5 مــــورد، یکی پیشــــرفت کــــرده و حالت 
التهابی تــــر بیمــــاری کبد را بــــه خود می گیرد که اســــتاتو 
هپاتیــــت غیر الکلی نام دارد، اســــتاتو هپاتیت می تواند 

شود. کبد  سرطان  و  سیروز  به  تبدیل 
دکتر علــــوی متخصص بیماری های داخلــــی اظهار کرد: 
کم تحرکی، افزایش وزن و اســــتفاده  کبد چرب به دلیل 
از غذاهــــای پرکالری، کم فیبر و غذاهای آماده با ســــس 
حداقل  داشــــتن  همچنیــــن  می شــــود  ایجــــاد  فــــراوان 
ســــبب  متأســــفانه  اضافه وزن  و  فیزیکی  فعالیت هــــای 

است. شده  بیماری  این  افزایش 
وی بــــا بیــــان اینکــــه کبد چــــرب بیمــــاری شهرنشــــینی 
اســــت، عنوان کرد: جهت تعیین شــــدت یــــا گرید کبد 
آن یک نظام درجه بندی در نظر گرفته شــــده  چرب برای 
است، تشــــخیص درجه بیماری برای ارائه برنامه درمانی 

مناســــب و بهبود سریع بیمار اهمیت دارد.

اضافــــه وزن  � و  یکــــی  فیز فعالیت هــــای  حداقــــل 
متأســــفانه سبب افزایش این بیماری شده است

این متخصص ادامه داد: درجه یا گرید 1، گونه ســــاده ای 
اســــت که عملکرد کبد را مختل نمی سازد، اما همچنان 
عارضه ای   ،2 گریــــد  یــــا  درجه  اســــت،  مدیریت  نیازمنــــد 
از پیشــــرفت بیماری  که به منظــــور جلوگیری  متوســــط 
بایــــد تحت درمان قــــرار گیــــرد، درجه یا گریــــد 3، حالت 
شــــدید بیماری است که معمواًل با بروز عالئم کبد چرب 

است. توأم 
بهداشــــتی  معاونت  جامعه  تغذیه  بهبــــود  گروه  رئیس 
گفتگو با خبرنگار  دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا در 
هگمتانــــه بــــا بیــــان اینکــــه بیمــــاری کبد چــــرب علل و 
علل  مهم ترین  امــــا  کرد:  عنوان  دارد،  مختلفــــی  عوامل 
تغذیــــه ای که در ایجــــاد آن نقش دارنــــد عبارتند از رژیم 
غذایی نادرســــت، چاقی و اضافــــه وزن و دریافت بیش 

کالری در یک وعده غذایی است. از اندازه 
زو کاوه ای ادامــــه داد: نخســــتین قــــدم در درمان کبد  آر
آن تغییر شــــیوه زندگی،  چرب و پیشــــگیری از ابتال بــــه 
اســــتفاده از غــــذای ســــالم، فعالیــــت بدنــــی بیشــــتر و 

ل است. رسیدن به وزن ایده آ
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه آنچه کــــه در این بیمــــاری مهم 
اســــت، دریافت مقدار کالری اســــت و نه منبع دریافت 
آن، گفــــت: زمانــــی که فرد از یــــک ماده غذایــــی بیش از 
انــــدازه مصــــرف می کند، ایــــن کالری اضافــــی به صورت 

می شود. ذخیره  بدن  در  چربی 
ایــــن کارشــــناس تغذیــــه اضافه کــــرد: حتی کســــانی که 
مصرف زیاد میوه دارند تــــا وزن خود را کاهش دهند به 
دلیل اینکه قند میوه نیز ممکن اســــت به چربی تبدیل 

باشند. خود  قند  دریافت  مراقب  باید  شود 
آنچــــه که مهم اســــت  کاوه ای تصریــــح کــــرد: بنابرایــــن 
کنتــــرل کالــــری دریافتی به صورت درســــت و مناســــب 
است و فردی که تصمیم به رژیم کاهش وزن دارد، باید 

کند. تبعیت  اصولی  و  علمی  رژیم  از 
کرد: تعــــداد وعده های  بیــــان  وی در همیــــن خصوص 
غذایی باید زیاد امــــا در حجم کم بوده حذف وعده های 
غذایی اشــــتباه اســــت و می تواند فرد را مستعد ابتال به 

نماید. چرب  کبد 

پرهیز از اســــتفاده از چربی اشــــباع مانند روغن  �
آن بــــا  ینــــی  گوســــفند و جایگز جامــــد و یــــا دنبــــه 

اشباع غیر  روغن های 
بهداشــــتی  معاونت  جامعه  تغذیه  بهبــــود  گروه  رئیس 
بر تنظیم  کید  با تأ دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
برنامــــه غذایی و تعدیل در دریافت مواد غذایی، عنوان 
کــــرد: پرهیز از اســــتفاده از چربــــی اشــــباع مانند روغن 
آن با روغن های  جامد و یا دنبه گوســــفند و جایگزینــــی 
غیر اشــــباع مانند روغن زیتون البته آن هم به اندازه کم 

گیرد. قرار  افراد  غذایی  برنامه  در  مناسب  و 
کاوه ای در ادامــــه ســــخنانش بر مصرف ســــبزیجات، به 
کیــــد کرد و افزود:  ویــــژه ســــبزیجات و میوه های رنگی تأ
افراد نباید میوه زیاد مصرف کنند روزانه دو یا ســــه عدد 
میوه آن هم بــــا فاصله و در وعده های مختلف می تواند 

کند. کمک  سالم  غذایی  ژیم  ر به 

کمبود ویتامین دی دارند مســــتعد  � که  کســــانی 
هستند چرب  کبد 

وی با اشــــاره به اینکه افراد دچار به کبد چرب می توانند 
غذاهــــای فیبــــردار مانند حبوبات و ســــبزیجات مصرف 

کید کرد. ، گردو تأ ، چای سبز کنند، بر اســــتفاده از سیر

کید بــــر اینکه افراد  این متخصص تغذیــــه در ادامه با تأ
بایــــد مصــــرف قندهای ســــاده همچــــون مربا، عســــل، 
دســــر و.. را خیلی خیلی محــــدود کنند، اظهــــار کرد: فرد 
مانند  اشــــباع  چربی هــــای  خــــوردن  از  بایــــد  همچنیــــن 
پوســــت مرغ، چربــــی گوســــفند، پرهیز کــــرده و مصرف 
گوشــــت قرمــــز را کاهــــش دهد و و گوشــــت ســــفید را 

کند. جایگزین 

نمیتــــوان گفــــت که فقط افــــراد چاق دچــــار کبد  �
می شوند چرب 

کاوه  ای در بخش دیگر ســــخنانش تصریح کرد: خوردن 
نــــان ســــبوس دار ماننــــد ســــنگک آن هــــم بــــه اندازه 
مناســــب در برنامه قــــرار بگیــــرد و از خــــوردن نان های 

ســــفید، نان باگت، نان ُتست، و.. پرهیز شود.
وی با بیان اینکه ممکن اســــت فردی چاق نباشد ولی 
کبد چرب داشــــته باشــــد، ابراز کرد: نمیتــــوان گفت که 

می شوند. چرب  کبد  دچار  چاق  افراد  فقط 
کید بر اینکه در افراد چاق دارای کبد  این مســــؤول با تأ
چــــرب اولین کار این اســــت که وزن کاهــــش پیدا کند، 
ور بــــوده و ناگهانی  گفت: ایــــن کاهش وزن بایــــد به مر
نباشــــد و رژیم هایــــی که کاهش وزن زیــــاد را در یک ماه 
تبلیــــغ می کنند کامال اشــــتباه بوده و خطرناک اســــت و 
حتی کبد چــــرب را حادتر می کند،کاهــــش وزن متعادل 

است. کیلوگرم  یک  تا  نیم  هفته ای 
کاوه ای بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در کبــــد چرب،کبــــد دچار 
التهاب می شــــود، تصریــــح کرد: از همیــــن روی خوردن 
مــــواد غذایی کــــه التهــــاب را کاهش می دهــــد و حاوی 
خوردن  کــــه  می شــــود  توصیــــه  اســــت  آنتی اکســــیدان 
انگور  چون  میوه هایی  نارنجی،  و  قرمز   ، ســــبز سبزیجات 
به ویژه انگور ســــیاه، خوردن مغز گردو بدلیل داشــــتن 

امگا3، می تواند بــــروی بهبود کبد چرب کمک کند.

ســــیر یک ماده غذایی بســــیار مؤثــــر در کاهش  �
است چربی 

وی با اعالم این مطلب که ســــیر یک ماده غذایی بسیار 
مؤثر در کاهش چربی اســــت، عنوان کرد: خوردن چای 
ســــبز با توجه به باال بردن ســــوخت و ساز بدن هم مؤثر 

است.
کید کرد: کســــانیکه که کمبود  این متخصــــص تغدیه تأ
ویتامیــــن D دارنــــد مســــتعد کبــــد چــــرب هســــتند و از 
Dدارنــــد باید از  همیــــن رو کســــانیکه کمبــــود ویتامین 

کنند. استفاده  ویتامین  این  مکمل های 
کاوه ای گفــــت: بــــا توجــــه به نقــــش باکتری هــــای روده 
در ســــالمتی، بنابراین خــــوردن لبنیات و ماســــت های 
پروبیوتیــــک و مکمل های پروبیوتیک زیر نظر پزشــــک 

کند. کمک  چربی  کاهش  در  میتواند 

کبد چرب خود را با این روش به راحتی 
آب خوردن درمان کنید

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: بر اساس آموزه های 
طب ســــنتی، یکی از کلیدی ترین مبانی حفظ ســــالمت 
هر فردی و پیشــــگیری از ابتال به امراض مختلف، "نحوه 
غذا خوردن" افراد اســــت؛ این که انسان به هنگام صرف 
غذا، با چه سرعت و کم  وکیفی غذای خود را بخورد، نقش 
چشــــمگیری در ســــالمت هر فرد و جلوگیری از ابتال به 

بیماری های مختلف دارد
به نوشته تسنیم، متأســــفانه امروزه، سریع غذا خوردن 
تبدیل به رویه غالب در اکثر افراد شده است به گونه ای 
که بســــیاری از افراد ظرف کمتر از 10 دقیقه وعده غذایی 

ناهار یا شام خود را صرف می کنند!
باید توجه داشت که یکی از دالیل اصلی پرخوری و ابتال 
به چاقی، ســــریع غذا خوردن اســــت چرا کــــه اکثر افرادی 
که به عادت بد و غلط ســــریع غذا خوردن مبتال هستند 
 در هــــر وعده غذایی بیش از نیــــاز روزانه خود، غذا 

ً
حتما

می خورند یعنی ســــریع غذا خوردن، منجر به عدم ارسال 
به موقع پیام سیری به مغز و ادامه پروسه خوردن توسط 

فرد می شود!
اما پیامد اصلی و وخیم سریع غذا خوردن، موردی که در 

سطور باال به آن اشاره کردیم، نیست!
پیامد اصلی ســــریع غذا خوردن که لطمــــات زیادی را به 
سالمت گوارش، کبد و قلب شما تحمیل می کند، "عدم 

جویدن کامل لقمه های غذاست!!"
بله! "جویدن کامل لقمه غذا" یکــــی از کلیدی ترین رموز 
حفظ سالمتی و پیشــــگیری از ابتال به طیف گسترده ای 
، جویدن کامل هر لقمه  از بیماریها است، اما چرا و چطور
تا این حد در حفظ ســــالمتی و حتی در درمان بسیاری از 

بیماریها مؤثر است؟!
در پاسخ به این سؤال مهم باید به صورت خالصه گفت 
وقتی به هنــــگام غذا خوردن،  فرد بــــا آرامش و به صورت 
آهسته اقدام به صرف غذا می کند عماًل هر لقمه غذا بین 
15 تا 20 مرتبه جویده می شود و وقتی هر لقمه بین 15 تا 
20 مرتبه جویده شــــود، مقدار زیادی بزاق دهان ترشــــح 
می شــــود و غذای داخل حفره دهانی به صورت کامل با 
بزاق ترکیب می شود و مانند یک شیرابه رقیق وارد مری 

و معده می شود.
این یعنی شــــما با جویدن کامل هر لقمه، نیمی از فراید 
هضم کامل و صحیح غذا را در دهان و با بزاق دهان خود 

به انجام رسانده اید!!
، وقتی هر لقمه غذا به اندازه کافی جویده  از ســــوی دیگر

شــــود )حداقل 10 مرتبه( فرصت برای ترشــــح بزاق کافی 
فراهم می شــــود و بزاقی که با غذا آمیخته می شــــود، یک 
معجزه گــــر تمام معنا بــــرای هضم و جــــذب کامل غذا و 

تأمین سالمتی انسان است.
اما حاال یک نکته بســــیار جــــذاب و مهم که شــــاید باور 
آن برای شــــما مشکل باشد! بر اســــاس آموزه های طب 
سنتی، بسیاری از بیماری  ها از جمله بیماری های گوارشی 
و کبدی به وســــیله حجم مناســــبی از بــــزاق دهانی که با 
لقمه های غذا آمیخته و وارد معده می شود، قابل درمان 

است!
بله! درســــت خواندیــــد! اصــــاًل تعجب نکنیــــد که یکی 
از حکمت هــــا و موهبت هــــای الهــــی، "بزاقی اســــت که 
به صورت غیرارادی به هنگام تناول غذا از دهان ترشــــح 
 کاربردی غیر از آسان کردن عمل بلع 

ً
می شــــود" و ظاهرا

غذا ندارد اما باید بدانیم این بزاق، هزاران نقش و تأثیر در 
فرایند هضم، گوارش و جذب غذا در بدن انســــان دارد و 
خداوند در آن، ترکیباتی قرار داده که خود به تنهایی قادر 

به درمان بسیاری از بیماری ها است.
اما حاال یک خبــــر خوش برای آن دســــته از افرادی که به 

"کبد چرب" مبتال هستند!
گاهی از نقش و اهمیت بســــیار کلیدی  حاال و پــــس از آ
"بزاق" در ســــالمت جســــم و حتی در درمــــان بیماریها،  
اصاًل نگران کبد چرب گرید 1 یا 2 خود نباشید! کافیست 
برای درمان از همین امروز شــــروع کنید... می پرسید که 

چه چیزی را باید برای درمان کبد چرب خود شروع کنید!
از همین امروز شما یک کار بسیار ساده را با جدیت تمام 
شروع کنید و نتیجه معجزه آسای آن را در کمتر از یک ماه 
ببینید و آن اینکه به هنگام غذا خوردن، هر لقمه غذای 
خود را حداقل 10 مرتبه بجوید و به همین سادگی، منتظر 
پاکسازی و بازگشت ســــالمت کبد خود و خالصی از شر 

کبد چرب باشید!!
البته یــــک پرهیز بســــیار مهــــم و کلیدی را کنــــار کامل 
جویدن غذای خود فراموش نکنید و آن پرهیز از مصرف 
"آب یخ" است چرا که دشــــمن بزرگ سالمت کبد شما، 

آب خیلی یخ و سرد محسوب می شود.
در طب سنتی، درمان های مختلفی برای کبد چرب وجود 
دارد اما یکی از بهترین و مجرب ترین روش های درمانی 
بــــرای این بیماری که نه نیاز به مراجعه به متخصص دارد 
و نه نیاز به داروی خــــاص و نه نیاز به هزینه  مالی، همین 

دستورالعمل "جویدن کامل غذاست".

عالئم و نشانه های کبد چرب چیست؟
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: هر فرد با دیدن 
این عالئم باید مشــــکوک شــــده وبه پزشک مراجعه 

کند.
بی حالی از عالئم کبد چرب

احساس خستگی و بی حالی مداوم
کاهش وزن و اشتها

حالت تهوع
ضعف عمومی

درد در مرکز و یا سمت راست بخش باالی شکم
سردرگمی، مشکل در تمرکز

گیجی
تمایل به خونریزی راحت تر و سریع

مهم ترین نشانه هایی که از اختالل در کبدتان خبر می دهند
 Liver( به نقل از نمناک، اگر کبد چرب تا نارســــایی کبد
failure( و ســــیروز یا التهاب شــــدید کبدی پیشــــرفت 

کند، عالیم کبد چرب آن به شرح زیر است:
زرد شدن رنگ چشم از عالئم اختالالت کبد

رنگ چشم های تان به زردی می گراید.
شکم تان از آب پر می شود.

به یکی از هپاتیت های آ، ب یا سی مبتال هستید.
در بدن تان احساس خارش دائمی می کنید.

مدام خسته هستید.
اضافه وزن دارید.

سردرگم و فراموشکار شده اید.

پزشکی و 
سالمت

هگمتانه گزارش می دهد

کبد چرب 
ثمره تغذیه ناسالم

کبد کودکان هم چرب می شود

خوردن چیپس و پفک 
را محدود کنید

سال های  در  سالمت:  و  پزشــــکی  گروه  هگمتانه، 
اخیــــر با تغییر ســــبک زندگــــی خصوصــــا تغییر در 
تغذیه، شــــاهد افزایش بعضــــی بیماری ها، به ویژه 
امراض وابســــته بــــه متابولیســــم بدن هســــتیم، 
بیماری هــــای غیرواگیــــری که بســــیار مخاطره آمیز 
بــــوده و زندگی فــــرد مبتــــال و خانــــواده او را تحت 
الشــــعاع قرار می دهــــد، کبد چرب، یکــــی از همین 
بســــیار  بیمــــاری  مــــی رود.  شــــمار  بــــه  بیماری هــــا 
خطرناکــــی که همــــه گروه های ســــنی و جنســــی را 

می کند. تهدید 
که  هستند  معتقد  صاحبنظران  ایســــنا،  نوشته  به 
مشکالت جســــمی در کنار مسائل روحی و روانی، 
در ماه های اخیر و به دلیل شــــرایط ناشی از شیوع 
کوویــــد19 و افزایش زمان ماندن افــــراد در خانه و 
کاهش تحرکات جســــمی و فیزیکــــی، خصوصا در 

است. شده  بیشتر  کودکان، 
کارشــــناس تغذیــــه واحــــد بهبــــود تغذیــــه مرکــــز 
اینکه  بیان  با   ، شــــیراز انقالب  شــــهدای  بهداشت 
کودکان هــــم بروز می کنــــد، گفت:  کبد چــــرب در 
شــــیوع کبد چــــرب در کــــودکان چاق نســــبت به 

است. باالتر  طبیعی،  وزن  با  کودکان 
اعظــــم زمانــــی در گفــــت و گویی افــــزود: بــــا تغییر 
شــــرایط زندگی در دهه های گذشــــته بروز چاقی به 
صورت نگران کننده ای در بیشــــتر جوامع بشــــری 
رو به افزایش اســــت و کــــودکان و نوجوانان نیز از 

اند. نبوده  مستثنی  پدیده  این 
او اضافــــه کــــرد: کبد چــــرب، بیمــــاری خاموش در 
کودکان چاق تغییر شــــیوه زندگی به ویژه کاهش 
تحــــرک بدنی نقــــش مؤثــــری در افزایــــش ابتال به 
ایــــن بیمــــاری دارد؛ کبد چــــرب یکــــی از اختالالت 
مزمن کبدی اســــت که همــــراه با تجمــــع چربی در 
کبد به میزان بیش از پنــــج درصد وزن کبد، ایجاد 
چاقی  نامناسب،  غذایی  رژیم  تحرکی،  بی  می شود؛ 
به ویژه چاقی شــــکمی، دیابت نــــوع دو و افزایش 
چربــــی خون از جمله مهم تریــــن علت های ابتال به 

می شود. محسوب  چرب  کبد 
را پیشــــگیری دانســــت  زمانــــی بهتریــــن راهــــکار 
که  تغذیه ای ســــت  توصیــــه  از  مــــواردی  گفــــت:  و 
والدیــــن باید بــــرای کــــودکان خود رعایــــت کنند؛ 
البته باید توجه داشــــت که عادات غذایی والدین 

دارد. ماندگاری  و  عمیق  بسیار  اثر  فرزندان  روی 
کــــرد: مصــــرف نان های ســــبوس  دار  وی اضافــــه 
مانند نان ســــنگک و نــــان بربــــری در رژیم غذایی 
کــــودک به جای نان  های بدون ســــبوس، محدود 
کردن مصرف انواع نوشــــیدنی شــــیرین، خصوصا 
 ، طعم دار شیرهای  صنعتی،  آبمیوه   ، گازدار نوشابه 
بیســــکویت، کیک خامه ای، شکالت و بستنی و... 
بیماری  از  پیشــــگیری  در  تأثیرگذار  راهکارهــــای  از 

است. چرب  کبد 
کــــردن  یــــن  جایگز تغذیــــه،  کارشــــناس  ایــــن 
، آب پز و تنوری به جای ســــرخ  پــــز غذاهــــای بخار
جای  به  چــــرب  کم  لبنیــــات  از  اســــتفاده  شــــده، 
کرد:  اضافه  و  توصیــــه  نیــــز  را  چــــرب  ُپر  لبنیــــات 
کردن  ین  جایگز و  مایونز  ســــس  مصرف  کاهش 
کم  ماست  از  اســــتفاده  با  ســــالم  ســــاالد  سس 
چــــرب، آبلیمو، ســــرکه یا آب نارنج و ســــبزی های 
توصیه هــــای  و  جــــز زیتــــون،  وغــــن  ر و  معطــــر 

است. تغذیه ای 
کاهــــش مصرف خامه،  زمانی با اشــــاره به اینکه 
و  چرب  ُپر  ماســــت  کره،  ای،  پنیرخامه   ، سرشــــیر
های ســــرخ شــــده هم می تواند در  ی، غذا مه ا خا
کاهــــش خطــــر ابتال به کبــــد چرب مفید باشــــد، 
ســــالم  آب  نوشــــیدنی،  ین  بهتر کــــه  کرد  کیــــد  تأ
می برد  بیــــن  از  را  عطــــش  تنهــــا  نــــه  آب  اســــت، 
مطلوب  تأثیــــری  بــــدن  ســــالمت  حفظ  بر  بلکــــه 

دارد.
همــــه  بــــرای  وعــــده،  میــــان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  او 
وه هــــای ســــنی خصوصــــا کــــودکان بــــه دلیل  گر
توصیــــه  اکیــــدا  رشــــد،  ســــن  در  داشــــتن  قــــرار 
میان  از  اســــتفاده  کردن  محدود  اســــت،  شــــده 
مانند  کم،  تغذیــــه ای  زش  ار با  غذایی  وعده های 
فرآورده هــــای غــــالت حجیــــم شــــده، شــــکالت، 
و  نبات  آب  و  شــــور  چــــوب  پاســــتیل،  چیپــــس، 

دیگــــر تنقالت را توصیه کرد.
کردن  محدود  یــــا  گذاشــــتن  کنار  همچنین  زمانی 
مصــــرف انواع غذاهــــای آماده، خصوصــــا غذاهای 
پرچــــرب را یــــادآور شــــد و گفت: غذاهــــا و تنقالت 
و میــــان وعده های ســــنتی، بهترین مــــواد مغذی 
برای هر فردی اســــت که به دنبال سالمت جسم 
محســــوب می شود. بنابراین، اســــتفاده از سبزی، 
خوراک های  و  سوپ  خورشت،  آش،  ساالد،  میوه، 
حاوی ســــبزیجات، نــــه تنها نیازهــــای غذایی بدن 
را تأمیــــن می کنــــد بلکــــه ســــالمت را بــــه مخاطره 

نمی اندازد.
کــــودکان  وزن  کاهش  تغذیــــه،  کارشــــناس  ایــــن 
آنان بــــه پیروی از رژیم مناســــب  چاق با تشــــویق 
غذایــــی و البته تحــــت نظارت متخصصــــان تغذیه 
را یــــک ضرورت بــــرای کاهــــش خطر ابتــــال به کبد 
کودکان  ابتــــالی  که  کــــرد  کید  چرب دانســــت و تأ
آنــــان را در زمان بزرگســــالی  به کبد چــــرب، زندگی 
و ســــالمندی هم با مشــــکالت متعــــددی مواجه 

کرد. خواهد 
زمانی یادآور شــــد: انجام ورزش به شــــکل روزانه و 
هفتگی با برنامه ی مشــــخص و مداوم، از ســــنین 
کودک، این رفتار را در ســــبک زندگی افراد نهادینه 

کرد. خواهد 

هشدار

بهترین میوه ها و خوراکی های طبیعی 
برای درمان و کنترل کبد چرب

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: درمان فوری کبد چرب 
با روش های طبیعی و استفاده از میوه ها مزایایی نسبت 
به مصرف داروها دارد که اصلی ترین آنها تقوی سیســــتم 
ایمنی بــــدن و افزایش مقاومت در برابر بیماری هاســــت. 
از آنجا کــــه بیماری کبدچرب از جمله بیماری های خاموش 
و بی نشــــانه اســــت، پیشــــگیری از ابتــــال بــــه آن از جمله 

اولویت ها قرار می گیرد.
به نوشته نمناک، این بیماری معموال زمانی خود را نمایان 

می کند که ذرات چربی بخش زیادی از سلول های کبدی را 
به خود درگیر کرده اند. کبد چرب پس از درگیر کردن کبد 
با عالئمی مانند ضعف، خســــتگی و احساس سنگینی و 

فشار در ناحیه فوقانی و راست شکم بروز می کند؛

درمان سریع کبد چرب با چند میوه )خیلی فوری( �

لیمو مؤثر در درمان فوری کبد چرب: �
لیمــــو یکــــی از بهتریــــن و پرطرفدارتریــــن میوه های فصل 

تابستان و زمستان است اما نوع ترش ان برای درمان کبد 
چرب بیشــــتر مورد اســــتفاده قرار می گیرد. نوشــــیدن یک 
لیوان آب که در آن عصاره یک لیموترش تازه وجود دارد در 
آغاز روز می تواند بهترین دارو برای پیشگیری از ابتال به کبد 
چرب باشــــد. از آنجا که لیمو سرشار از ویتامین C است و به 
عنوان یک آنتی اکسیدان می تواند نقش مؤثری در هضم 
و جذب مواد مفید در بدن داشــــته باشد، قابلیت زیادی در 
پیشــــگیری و درمان کبد چرب دارد. با اضافه کردن آب یک 
لیمــــو به یک پارچ آب، در خانه آب لیمو درســــت کنید حتی 
می توانید لیموی خرد شده نیز به آن، اضافه نمایید. به طور 
منظم از این آبمیوه بنوشــــیددر صورت دلخواه، می توانید 

مقداری عسل نیز به آن اضافه کنید.

درمان فوری کبد چرب با استفاده از لبو و آب لبو: �
لبو را حلقه حلقه کنید خشــــک کنید روی بخاری یا شوفاژ 
بعد پودرش کنید مثل زعفــــران دم کنید برای رنگ غذا یا 
.آب لبو را درقالب یخ بریزید هر وقت الزم داشــــتید  دســــر

،رنگ  یک حبه را از فریزر دراورید برای تزیین پلو، رنگ دسر
فرنی، حتــــی رنگ مربــــا به، اگر رنگ نداشــــت زیــــرا آب لبو 

بهترین درمان کم خونی است.
آب لبو یکــــی از راه هــــای طبیعیه درمان پوکی اســــتخوان 
اســــت. خوردن یک لیــــوان آب لبــــو در صبح و شــــب در 
درمان فشــــار خون باال مؤثر اســــت. یکی از راه های درمان 
کبد چرب نوشیدن آب لبو است.خوردن آب لبو از ابتال به 
فراموشی و آلزایمر در سنین باال جلوگیری می کند. آب لبو 

در درمان سرطان خون،مؤثر است.

نقش توت ها در درمان سریع کبد چرب: �
توت ها این میوه های خوشــــمزه که انــــواع مختلفی دارند 
یکی از منابع غنی آنتی اکســــیدان به شــــمار می روند. این 
نوع میوه ها غنی از آنتی اکســــیدان اســــت و کبد را ترمیم 
می کند. برای دفع چربی از سلول های کبد، از انواع توت ها 

استفاده کنید.

انگور برای درمان فوری کبد چرب: �
یک لیوان آب تازه انگور بنوشید و یا از خوردن یک خوشه 

انگور کامل همراه با صبحانه لذت ببرید.
نکته:اگر تحت درمان هســــتید، قبل از مصرف این دارو با 
پزشــــک مشورت کنید، زیرا ممکن اســــت با برخی داروها 

تداخل داشته باشد.

� : درمان فوق العاده سریع کبد چرب با سیر
،برای پاکســــازی کبد عالی است. ســــیر به فعالسازی  ســــیر
آنزیم هایی که کبد را از ســــموم پاک می کنند، کمک می کند. 
همچنیــــن دارای دو ترکیب طبیعی به نام های آلیســــین و 
سلنیوم است،که به فرآیند پاکســــازی کبد کمک می کنند 
و از کبد در برابر آسیب ســــموم محافظت می کنندر عالوه 
بر آن، ســــیر میزان کلســــترول و تری گلیســــرید را کاهش 
می دهد، که مانند بار ســــنگینی برای کبد هستند و مانع از 
عملکرد درســــت کبد می شــــوند. برای ارتقا دادن سالمت 
کبد، از ســــیر تازه به جای ســــیر فرآینده شده، چرخ شده و یا 

، 2 تا 3 حبه سیر تازه بخورید  پودر سیر استفاده کنید. هر روز
و در پخت غذا نیز از آن اســــتفاده کنید حتی می توانید بعد 
از مشورت با پزشک، از مکمل های سیر نیز استفاده کنید.

چغندر برای درمان کردن کبد چرب خیلی سریع: �
، یک غذای مفید دیگر برای پاکســــازی و بهبود  چغندر نیز
عملکرد کبد اســــت؛ بــــه دلیل اینکه سرشــــار از فالنوئید 
گیاهی و بتا کاروتن است، باعث می شود که عملکرد کلی 

 ، کبد تحریک شــــود و بهبود یابد. بــــه اضافه اینکه، چغندر
تصفیه کننده طبیعی خون نیز اســــت، به راحتی از چغندر 
تازه یا آب چغندر در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید.
با اســــتفاده از 1 فنجان چغندر خرد شــــده یا رنده شــــده، 2 
قاشــــق غذاخوری روغن زیتون و آب نصف یک لیمو، یک 
ســــاالد قوی برای پاکســــازی کبد تهیه کنید همــــه مواد را 
، هر دو ســــاعت،  مخلوط کنید و به مدت یک هفته هر روز

دو قاشق از این ساالد بخورید.

تأثیر سیب در درمان کبد چرب خیلی فوری: �
، راز ســــالمت کبد است. سیب سرشار  یک ســــیب در روز
از پکتیــــن، یک فیبــــر محلول اســــت و می تواند ســــموم 
سیستم گوارش و کلســــترول خون را کاهش دهد و هم 

چنین از کار زیاد کبد جلوگیری می کند.

درمان و رفع سریع بیماری کبد چرب با گردو: �
هرروز یک مشــــت گــــردو را به عنوان اســــنک، بجوید هم 
چنیــــن می توانید گــــردو را روی ســــاالد، غذاهــــای جانبی، 

سوپ و یا هر چیز پختنی بریزید.

بروکلی برای درمان بیماری کبد چرب: �
فیبر بــــاالی موجــــود در بروکلی باعث بهبــــود گوارش نیز 
می شود عالوه برآن، بروکلی حاوی ویتامین های محلول و 
چرب مانند ویتامین E است، که یک آنتی اکسیدان مهم 
برای عملکرد کبد می باشد. ســــه بار در هفته، یک فنجان 

بروکلی بخورید تا کبدتان سالم بماند.
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حدیث

مقدس اردبیلی به دلیل حمل امانت
سوار مرکب استیجاری نشد

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: خداوند شــــما را فرمان 
داده است که امانت ها را به صاحبانش بدهید.

حضرت امــــام علــــی علیه الســــالم فرموده اند: برتریــــن ایمــــان امانتداری و 
زشت ترین اخالق خیانت ورزی در امانت است.

حکایت:
 آیــــت ا.. مقدس اردبیلی که ســــرآمد دوران خود بود چهارپایــــی را به عنوان 
مرکب برای ســــفر به منطقه ای اجاره کرد وقتی بخشــــی از مسیر را طی کرده 
بود کسی به او رســــید و با توجه به مقصد آقای اردبیلی امانتی را به او سپرد 
که وزن قابل توجهی داشــــت که ببرد و به شــــخصی تحویــــل دهد، جناب 
مقــــدس وقتی بار را روی حیوان گذاشــــت تا مقصد خودش ســــوار مرکب 
نشــــد چون با صاحب مرکب این گونه قرار گذاشــــته و حاضر نشد با اضافه 

وزن به نوعی خیانت در امانت کرده باشد.
تو را با من نه عهدی بود ز اول
بیا بنشین بگو آن را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تکیه گاه
هگمتانه، گروه فرهنگی: مستند داستانی »تکیه گاه« به کارگردانی غزال 

روستا ساخته شده است.
مستند داستانی »تکیه گاه« به کارگردانی غزال روستا برای نمایش آماده 

شده است.
داســــتان »تکیه گاه« در مورد دختری اســــت به نام پرستو که اوج روزهای 
جوانی اش با دوران کهنســــالی و پیری پدر و مــــادرش گره خورده و او را بر 
سر 2 راهی سرگردان کرده است؛ تنها عشــــق می تواند گذشت را در دل 
ما حک کند، این فیلم روایت تمام کســــانی است که عاشقانه پدر و مادر 

خود را تنها نگذاشته اند.
پرستو قائدرحمت و مارال حیدری بازیگران مستند داستانی »تکیه گاه« 

هستند.
غزال روســــتا فارغ التحصیل کارشناســــی ارشد رشته  رســــانه دیجیتال و 
فیلم از دانشگاه مدیترانه شرقی اســــت و چند تجربه بازیگری در سینما 

و تئاتر را در کارنامه دارد.
: کارگردان  و تهیه کننده: غزال روستا، دستیار  عوامل این فیلم عبارتند از
: شــــاهین عراقی،  : علی آشــــتیانی، تصویربردار اول کارگــــردان و برنامه ریز
: نیلوفر نوایی، مجری طرح:  تدوین: امیرحســــین تحسینی، طراح پوســــتر

. : مینو فرسار ، سرمایه گذار نقطه عطف سینما تئاتر

 مستند

ماهی کــــه قدش به ســــرو می ماند راســــت
آیینــــه بــــه دســــت و روی خــــود می آراســــت
گفــــت کــــردم  پیشکشــــش  دســــتارچه ای 
وصلــــم طلبــــی زهــــی خیالــــی کــــه توراســــت
حافظ 

امام مهدی علیه السالم:

هیچ چیز مانند نماز
 بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

من ال یحضره الفقیه، جلد 1، صفحه 49۸

فراخوان اعطای تسهیالت کارا به کسب و کارهای سینمایی
هگمتانه، گروه فرهنگی: ســــازمان سینمایی کشور ثبت 
نام متقاضیان دریافت تسهیالت »کارا« در حوزه کسب و 

کارهای سینمایی و سمعی بصری را آغاز کرده است.
ثبت نام اعطای تسهیالت کارا ویژه کسب و کار و فعاالن 
ســــینمایی و ســــمعی بصری در چارچوب دســــتورالعمل 
پرداخت تســــهیالت بنگاه محور به فعالیت ها، کسب و 
کارهای غیردولتی آســــیب دیده از ویروس کرونا و شیوه 
نامه اعطای تســــهیالت بخــــش فرهنگ، هنر و رســــانه از 
تاریخ 10 دی آغاز شده است و تا سی ام این ماه ادامه دارد.

در توضیحات تکمیلی این خبر آمده است:
»بــــه منظــــور حمایــــت از کســــب و کارهای ســــینمایی و 
سمعی بصری در شــــرایط شیوع کرونا و حفظ فرصت های 
- صنعــــت ســــینما؛ 1752 نفــــر از  شــــغلی و رونــــق هنــــر

اشــــخاص حقیقی و حقوقــــی فعال در عرصه های ســــالن 
ســــینما، مراکز پشــــتیبانی فنی ســــینمایی )اســــتودیو و 
البراتوارها(، مؤسســــات ســــینمایی، آموزشــــگاه های آزاد 
ســــینمایی، تهیه کنندگان فیلم، مؤسسات تولید ابزار و 
تجهیزات ســــینمایی و سایر کســــب و کارهای سینمایی 
)صدابرداران، صداگذاران، عکاسان و کارگردانان( به شرح 
فهرست پیوســــت، برای بارگذاری در سامانه کارا به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارســــال شــــد، اشخاص معرفی 
شــــده باید حداکثر تا تاریخ 30 دی به سامانه کارا مراجعه و 

نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.
از آنجــــا که بارگذاری اطالعات مشــــموالن در ســــامانه کارا 
منوط به تکمیــــل بودن اطالعات هر شــــخص )حقیقی یا 
حقوقی( در فهرست پیوست اســــت، فعاالن سینمایی 

می تواننــــد بــــا مراجعه بــــه فایل هــــای زیر ضمــــن اطالع از 
، نسبت به ارائه  قرارداشــــتن نام خود در فهرســــت مذکور
اطالعات تکمیلی )کدملی/ اســــتان/ شهرستان/ شماره 
همراه/ شــــماره مجوز فعالیت و...( به سازمان سینمایی 

اقدام کنند.«

عکس روز
پویش »من قاسم سلیمانی ام« توسط پایگاه مقاومت شهید حضرتی

امام خامنه ای:

بی اعتمادی به واکسن های 
یکایی، انگلیسی و فرانسوی آمر

بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم ها به ضرر ماست 
 آنچه آمریکایی ها میخواستند در سال۸۸ بر سر ایران بیاورند، در سال 99 بر سر خودشان آمد

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: حضرت آیــــت اهلل خامنه ای با تأکید 
بــــر اینکــــه ورود واکســــن آمریکایــــی و انگلیســــی ممنوع اســــت، 
خاطرنشــــان کردند: اگر آمریکایی ها توانسته بودند واکسن تولید 

کنند این افتضاح در کشور خودشان به بار نمی آمد.
ســــخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســــالروز قیام تاریخی مردم 
قم در 19 دی 1356، روز گذشته بدون حضور جمعیت و به صورت 

تلویزیونی از شبکه های یک و خبر سیما و رادیو ایران پخش شد.
محورهای بیانات رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

-ســــالم می کنم به مردم قم و به حوزه علمیه عظیم الشــــان. وضع 
دیدار ســــالیانه امســــال ما متأسفانه به این شــــکل است و من از 
مشاهده چهره های منور برادران قمی محروم هستم ولی این هم 
یکی از اشکال زندگی است و از فراز و نشیب هاست. زندگی از این 

کوچه پس کوچه ها زیاد دارد.
-از مردم عزیز سپاســــگزاری می کنم به خاطر حرکت عظیم حماسه 
گونه که در ســــالروز شهادت شهید ســــلیمانی در کشور به وجود 
آوردند. شهید ســــلیمانی و ابومهدی در حرکات خودجوش مردم 
در سرتاســــر کشور تجســــم عینی پیدا کردند و روح تازه ای به کالبد 
کشــــور و ملت دمیده شــــد. با هیچ بخشنامه و دســــتوری امکان 
نداشت چنین حرکتی ایجاد شــــود. این حرکت ناشی از بصیرت و 

حرکت مردم است.
- همچنین تجمــــع بزرگ و شــــگفت انگیزی در بغــــداد و در برخی 
دیگر از شهرها برای تکریم و بزرگداشت شهید ابومهدی و شهید 
ســــلیمانی تشــــکیل شــــد؛ از همه برادران و خواهران که در ایران و 

عراق بودند تشکر می کنم.
-یاد شــــهدای جانباخته در تشــــییع کرمان و حادثه تلخ هواپیما در 
 حادثه تلــــخ و ناگواری بود. این 

ً
تهــــران را گرامی می داریم که حقیقتا

حادثه مسؤولین کشور را داغدار کرد و امیدواریم خداوند شهدای 
کرمان و تهران را مشــــمول لطف و رحمت خــــودش قرار دهد و به 
خانواده های آنها صبر و تسال عنایت کند. البته وظایفی مسؤولین 

دارند که تذکر داده شده است.
-در چهلمین روز شهادت شــــهید فخری زاده هستیم که باید یاد 
ایشان را گرامی بداریم. او شهید عالیقدر و شخصیت بزرگی بود. ما 
دو چهره علمی یعنی شهید فخری زاده و آیت ا... مصباح را از دست 
دادیم. این دو چهره علمی برجسته ای بودند و از هر دو میراث های 

ارزشمندی باقی مانده است.
-الزم اســــت ما از یاد 19 دی سال 56 حراست کنیم، یکی هم اینکه 

باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی نگهبانی کنیم.
-این یکــــی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بــــود. هر ملتی نقاط 
اوج و حضیــــض دارنــــد. نقطه اوج را بایــــد زنده نگهداشــــت زیرا به 
آیندگان روحیه می دهد و هم باعث افتخار و عزت ملی است. این 

نقاط اوج در تاریخ ثبت می شود و راه آیندگان را روشن می کند.
-باید از مضمون حادثه 19 دی حراســــت کنیــــم، زیرا راویان خائن و 
برخی تحلیلگران ســــعی می کنند محتوای حوادث بزرگ را به سود 
خودشان و به ســــود قدرت های غاصب دنیا تغییر بدهند. این کار 
از قدیم بوده اســــت. امروز با امکانات ارتباطات جمعی این امکان 
در اختیار قدرت های مغرض قــــرار دارد که حوادث را تغییر دهند و 

تفسیر غلط کنند و افکار عمومی را منحرف سازند.
- یکی از کارهای مهم دســــتگاه های جاسوســــی همین اســــت که 
حوادث دنیا را از زبان و قلم دیگران و آنچه را که مورد نظر خودشان 
 یک کتابی 

ً
اســــت به زبان این تحلیلگــــران منعکس کنند. اخیــــرا

مطالعه کــــردم که یک آمریکایی آن را جمع کرده اســــت. این کتاب 
درباره تسلط سازمان جاسوسی ســــیا بر مجالت عمده دنیاست. 
شــــرح می دهد که چگونه ســــازمان ســــیا در مقــــاالت و گفته های 
نویســــندگان معروف دخالت کردند و تفسیر خودشان را به جای 
تفســــیر واقعی به افکار عمومی القا کردند. نــــه فقط در مطبوعات 
آمریــــکا بلکه مجــــالت و مطبوعات اروپایــــی. ایــــن کار در دنیا رایج 

است.

-با این کار تحلیل انحرافی و تفســــیر غلط خــــود را به افکار عمومی 
منتقل می کنند و افکار عمومی را گمراه می کنند. این خطری است 

که همیشه وجود دارد.
-درباره 19 دی مراقب باشــــیم این اتفاق نیفتد. رهبری این حرکت 
عمومی یک مرجع تقلید و روحانی بزرگ و شخصیت برجسته مبلغ 
و مــــروج مبانی معرفتی دینی بود. از اول مبارزه این رهبر بزرگ مردم 
را به دین دعوت می کرد. حرکت مردم قم یک حرکت دینی بود زیرا 

با رهبری امام و تعالیم ایشان بود.
-این حرکت قم یک حرکت ضدآمریکایی و ضد اســــتکباری بود و 
حرکتــــی بود ضد قدرت های خبیثی که به خاطر منافع خودشــــان از 
رژیم دیکتاتور و ضد دین پهلــــوی حمایت می کردند. این قیام هم 
جنبه دینی و هم جنبه ضد آمریکایی اشــــت. قیام 19 دی را می توان 

اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ دانست.
-امــــروز وضع و حال بت بــــزرگ را می بینید. این وضع دموکراســــی 
و افتضاح انتخاباتی و حقوق بشرشــــان اســــت که چنــــدر روز یکبار 
یک سیاهپوســــت را بدون دلیل می کشــــند و قاتــــل هم تعقیب 
نمی شــــود. این ارزش های آمریکایی اســــت که مایه مســــخره دنیا 
شده است. این هم وضع اقتصاد فلج شان است که ده ها میلیون 
بیکار و گرســــنه دارند. البته این چیز مهمی اســــت اما عجیب این 

است که هنوز عده ای قبله و امید و آرزویشان آمریکاست.
- برخی ها فکر می کنند اگر با آمریکا تعامل، آشــــتی و رفیق شــــدیم 
کشور بهشــــت برین می شــــود. کشــــورهای منطقه ای که امروز با 
آمریکا هســــتند ببینید وضعشــــان چطوری اســــت. آمریکا بعد از 

حادثه 19 دی دنبال سلطه جهنمی خودش در ایران است.
-آمریکا به طور مرتب درصدد بازگشت به وضعیت گذشته است. 
برخــــی دولت های خائن منطقه هــــم به او کمــــک می کنند. آمریکا 
منافع خــــودش را در بی ثباتی منطقه می بینــــد. وقتی خودش را به 

منطقه مسلط کند، تا قبل از آن نفعش در بی ثباتی است.
-یک وقت با داعــــش و یکبار با فتنه 88 دنبال بــــی ثباتی منطقه 
اســــت. حاال یک یاوه گوی آمریکایی می گوید ایران عامل بی ثباتی 
منطقــــه اســــت. ما موجب ثبــــات هســــتیم و در مقابل بــــی ثباتی 
آمریکایی ایســــتادیم. در سال 88 می خواســــتند ایران را بی ثبات 
کنند اما همان کار در سال 99 بر سر خودشان آمد. همین کاری که 
پریروز عده ای در واشــــنگتن به کنگره رفتنــــد و آدم های کنگره را از 
داالن های مخفی فراری دادند، می خواســــتند در ایران انجام دهند. 

اما خدواند موفق شان نکرد.
، یکی  -یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین ایران و جبهه استکبار
مســــاله تحریم یکی مســــاله حضور منطقه ای ایران و یکی مســــاله 
توان دفاعی ایران و قدرت موشــــکی ایران اســــت. آنهــــا دائم یک 
چیزی می گویند و این طرف هم جواب می دهد. البته مســــؤولین 

داخلی جواب استکبار در هر سه مساله را دادند.
-جبهــــه غــــرب موظفند این حرکــــت خباثت آمیز تحریــــم را خاتمه 
دهنــــد و آن را فــــورا متوقف کنند. ایــــن وظیفه آنهاســــت که همه 
تحریم ها را بردارند. این یک دشمنی بزرگ و بی جهت با ملت ایران 
است. البته بارها گفتم که آنها باید تحریم را بردارند و ما اقتصادمان 
را طوری تنظیم کنیم که با وجود تحریم بتوانیم کشور را اداره کنیم.

-ما فــــرض کنیم تحریم رفــــع نخواهد شــــد. البته به تدریــــج بی اثر 

می شــــود اما اگر تحریم باقی بماند اقتصاد را باید طوری برنامه ریزی 
کنیــــم که با رفت آمــــد و تحریم و بازیگری دشــــمن دچار مشــــکل 
نشویم. ما این را به صورت سیاست اقتصاد مقاومتی ابالغ کردیم.
-اینکه فالن کار را بکنید و نکنید حرف بیخودی است، تحریم باید 
برداشته شــــود. در مورد حضور منطقه ای ما که می گویند چرا ایران 
در منطقه حضور دارد باید بگویم نظام اســــالمی موظف اســــت که 
دوســــتانش را در منطقه تقویت کند. حضور مــــا به منظور تقویت 
هوادارانمان اســــت. نباید کاری کنیم که دوستان و وفاداران ایران 
در منطقه تضعیف شــــوند. حضــــور ما ثبات آفرین اســــت. حضور 
جمهوری اسالمی موجب برداشته شدن موجبات بی ثباتی است.
-ایــــران حق نــــدارد وضع دفاعی کشــــور را طوری قــــرار دهد که یک 
آدم بــــی عرضه ای مثل صدام بتواند به تهران موشــــک بزند و ایران 
کاری از دســــتش برنیایــــد. در این تهران یا موشــــک عراقی می آمد 
کــــه اروپایی ها داده بودند یا هواپیمای میــــگ 25 می آمد و بمباران 
می کرد و ما کاری نمی توانســــتیم بکنیم. امروز قدرت دفاعی ایران 
طوری است که دشــــمنان ما ناگزیرند که توانایی ایران را به حساب 
بیاورند. وقتی موشــــک جمهوری اســــالمی می تواند پرنده متجاوز 
آمریکایی را ســــاقط کند، آن وقتی که موشــــک ایرانــــی پایگاه عین 
االســــد را در هم بکوبند، مجبورند در محاســــبات خودشــــان آن را 
حساب کنند. ما نباید کشور را بی دفاع بگذاریم و نباید کاری کنیم 
که دشــــمن جرأت کند و مــــا نتوانیم کاری درمقابل دشــــمن انجام 

ندهیم.
-ما برخی تعهدات برجامی را کنارگذاشــــتیم و اخیرا هم 20 درصد را 
آغاز کردیم. ما فرض کنیم آمریکا به برجام بازگردد. ما هیچ عجله ای 
نداریــــم آمریکا به برجــــام برگردد. مســــاله ما این نیســــت، آنچه که 
مطالبه منطقی ماســــت رفع تحریم هاســــت. این حق غصب شده 
ملت ایران اســــت. آمریکا و اروپا وظیفه دارنــــد حق ملت ایران را ادا 
کنند. اگر تحریم ها برداشــــته شد بازگشت آمریکا به برجام معنایی 
خواهد داشت. البته خسارت های ما هم جزو مطالبات ماست. اما 

اگر تحریم ها برداشته نشد بازگشت برجام به ضرر ماست.
-البته من به مسؤولین در قوه مجریه و قوه مقننه در این زمینه ها 

گفتم با دقت و با رعایت کامل ضوابط پیش بروند.
-تصمیــــم مجلس و دولت در بــــاب لغو تعهــــدات برجام تصمیم 
درســــتی است. وقتی طرف مقابل به هیچکدام از تعهداتش عمل 

نمی کند معنی ندارد ایران به تعهداتش 
عمــــل کنــــد. از مدتــــی پیــــش تدریجــــا 
برخی تعهدات را لغــــو کردند و اخیرا هم 
تعهدات دیگــــری را کنار گذاشــــتند. اگر 
آنها به تعهداتشــــان برگردنــــد ما هم به 
از اول برجام  تعهداتمــــان برمی گردیــــم. 
گفتم تعهد در برابــــر تعهد یعنی باید کار 

متناظر کنیم
-شــــنیدم که ســــوال می شــــود بنده در 
یــــک برنامــــه تلویزیونــــی یکبــــار گفتــــم 
دولت جوان حــــزب اللهی بایــــد بیاید و 
یکبار گفتــــم صالح نیســــت از مجربین 
استفاده نشــــود. این دو با هم می سازد. 
مــــن معتقــــد بــــه تکیــــه بــــر نیروهــــای 
بــــه  اعتمــــاد  معنــــای  هســــتم.  جــــوان 
نیروهای جوان این اســــت کــــه دربرخی 
مدیریت های مهم باید از آنها اســــتفاده 

شود.
آمریکایی و انگلیســــی  -ورود واکســــن 
ممنوع اســــت. اگر آمریکایی ها توانسته 
بودند واکســــن تولید کنند این افتضاح 
کرونایی در کشورشــــان پیش نمی آمد. 
گاهــــی  نیســــت«.  هــــم  اعتمــــاد  »ایــــن 
اوقات اینها می خواهند واکســــن را روی 
ملت هــــای دیگر آزمایــــش کنند. من به 
فرانسه هم خوشبین نیستم زیرا سابقه 

خون های آلوده را دارند.
- حــــرف پایانی بــــه مردم عزیــــز اینکه روز 
گذشــــته ملت ایــــران در ســــایه اتحاد و 
عزم راسخ و در ســــایه دین داری و حضور 
بهنگام و در ســــایه مجاهدت توانست 
این انقــــالب عظیم را انجــــام دهد و این 
کار بزرگ که مســــیر تاریخ بشــــر را عوض 
کــــرد انجــــام داد. امــــروز همــــان ملت با 
همان توانایی ها و با تجربه های بیشــــتر 
با امکانــــات چندین برابــــر حضور دارد و 
می تواند بر همه موانــــع فائق آید. هم در 
مســــائل تولید و هم ارزش پــــول و هم 
مسائل فرهنگی و سیاسی و نظامی این 

ملت می تواند موفق شود.

 هنوز عده ای امروز قبله شان 
یکاست  آمر

آمریکا   برخی ها فکر می کنند اگر با 
تعامل، آشتی و رفیق شدیم کشور بهشت 

برین می شود. کشورهای منطقه ای که امروز با 
آمریکا هستند ببینید وضعشان چطوری است


