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تجلیل نماینده ولی فقیه در استان
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گزارش

سرپرست فرمانداری همدان:

مسؤولیت سنگین شهرداری با استقرار دبیرخانه شهرهای تابآور
ضرورت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی کردن مطالعات متناسب با عنوان شهر تابآور

صفحه 2

آئینهای یلدایی در محدودیتهای کرونایی
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صفحه 3

سردار ابوحمزه
به همرزمان شهیدش پیوست

پیام تسلیت فرمانده سپاه همدان و نماینده ولی فقیه در سپاه
انصارالحسین علیه السالم در پی درگذشت سردار ابوحمزه

نقشآفرینی سردار ابوحمزه الهامبخش
نسلهای امروز و فردای سپاه
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شهردار همدان:

در شب والدت حضرت زینب (س) و به همت معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه چهار صورت گرفت

سردار ابوحمزه جانبازی نستوه
و مدافع والیت و انقالب بود

عکس  :هگمتانه  -ابراهیم ترنجیان

حمایت شهرداری همدان
گرمابخش شب سرد یلدای بی سرپرستان
تقدیر شهردار همدان از مشارکت خیرین در تجهیز و بهسازی گرمخانه

صفحه 2

عباس صوفی شــــهردار همدان درگذشت ســــردار غالمعلی ابوحمزه،
فرمانده سابق سپاه انصارالحسین علیهالسالم را تسلیت گفت.
صوفی سردار ابوحمزه را جانبازی نستوه خواند که در تمام عمر بابرکت
خــــود مدافع والیــــت و انقالب بــــود و در این راه بدون چشمداشـ ــت و
سهمخواهی از ایثار جان خود فروگذار نکرد.
شهردار همدان این مصیبت و ضایعه را به محضر رهبر انقالب و همرزمان
ایشانهمچنینخانوادهارجمندسردار ابوحمزهتسلیتگفت.

راهیابی «خواب ماندگان» از همدان به جشنوارههای ایتالیا و سوئد
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :فیلم «خـ ــواب ماندگان» به
کارگردانی فرزانه قائمی ،در دومین حضور بین المللی خود
منتخب بیسـ ــت و پنجمین دوره جشـ ــنواره بین المللی
 )Caprihollywood 2020 )Film Festivalکشور ایتالیا شد.
به گزارش هگمتانه ،این جشـ ــنواره که از سـ ــال  1995کار
خود را آغاز کرده هر ساله در تاریخ بیست و ششم دسامبر
تا دوم ژانویه ،در جزیره کاپری ایتالیا برگزار میشود و هدف
آن کشف اسـ ــتعداد و نمایش ماجراجوییهایی از سراسر
جهان اسـ ــت که رؤیا و واقعیت را درهم آمیخته باشند که

با توجه به همه گیری کرونا ،امسـ ــال جشــــنواره به صورت
برخط برگزار خواهد شد.
این فیلم کوتاه به نویسـ ــندگی ،کارگردانی و تهیهکنندگی
فرزانـ ــه قائمی و انجمـ ــن سـ ــینمای جوانــــان ایران-دفتر
همدان روایتکارگری جوان را که همسر موقتش ناپدید
شـ ــده ،روایـ ــت میکند که سـ ــفری را بــــرای یافتنــــش آغاز
میکند.
گفتنی اسـ ــت عالوه بر این ،فیلم خواب مانــــدگان ،با نام
بین المللـ ــی ( ،)Dream Haulersمنتخــــب دهمین دوره

جشنواره بین المللی سوئد شده است .این جشنواره که
انستیتو فیلم ســــوئد یکی از برگزارکنندگان آن است ،در
تاریخ هفت تا بیســــت و یک دســــامبر در شهر استکهلم
سوئد برگزار میشود.
فیلــــم اول ایــــن فیلمســــاز همدانی بــــا نام «اعــــا» هم در
چندیــــن جشــــنواره معتبــــر داخلــــی و خارجــــی ،از جمله
جشــــنواره اوزارک آمریکا در ســــال  ،2017جشــــنواره کفالو
ایتالیا  ،2017جشــــنواره فیلم شــــهر و ...به نمایش درآمده
است.

سامانه  124برای گزارش گرانفروشی
تشکیل  120پرونده تخلف در  5روز

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :معاون نظارت و بازرسـ ــی
سـ ــازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان گفت:
هیچ گونه کمبودی در بـ ــازار وجود ندارد و مردم میتوانند
گران فروشیها را به سامانه  124گزارش کنند.
به گزارش هگمتانه ،داریوش صفـ ــاری اظهار کرد :از هفته
پیش تاکنون نظارت بر بازار و کاالهای اساسی موجود در
بازار تشدید شده و با متخلفان برخورد شده است.
وی بـ ــا بیان اینکه در طول  5روز گذشـ ــته  120پرونده برای
واحدهای متخلف تشـ ــکیل شده اسـ ــت تصریح کرد :در
این ایام نظارت بر کاالهای پر مصرفی مانند مرغ ،گوشـ ــت
قرمز ،برنج ،میوه ،آجیل ،شـ ــیرینی و تخم مرغ تشدید شده
است.

معاون نظارت و بازرسـ ــی سـ ــازمان صمت استان همدان
با بیـ ــان اینکه قیمت مصوب هر کیلو مرغ در بازار همدان
 20هـ ــزار و  400تومان تعیین و اعالم شــــده اســــت گفت:
فروش مرغ به قیمت باالتر از نرخ مصوب تخلف بوده و با
متخلفان برخورد میشود.
صفـ ــاری با تأکید بـ ــر اینکه بازرســــان ما به صــــورت روزانه
وضعیت بازار مرغ را رصد میکنند اظهار کرد :ممکن است
برخی واحدها در نقاط حاشـ ــیهای و دور از چشم بازرسان
اقدام به گران فروشـ ــی کنند که از مــــردم میخواهیم گران
فروشی واحدها را به سامانه  124گزارش دهند.
وی دربـ ــاره افزایـ ــش قیمت تخم مرغ در روزهــــای اخیر نیز
تصریح کرد :گرانی تخم مرغ یک موضوع کشوری است.

معاون نظارت و بازرســــی ســــازمان صمت استان همدان
افزود :در حــــال حاضر قیمت هر کیلو تخــــم مرغ  14هزار و
 500تومان اعالم شــــده که فروشگاهها ملزم به رعایت آن
هستند.
صفــــاری با بیان اینکه در برخی واحدها تخم مرغ به صورت
شــــانهای به فــــروش میرســــد گفــــت :قیمت هر شـ ــانه
متناســــب با انــــدازه و وزن تخم مرغها بیــــن  29تا  32هزار
تومان است.
به نقل از تســــنیم ،وی در بخش دیگری بــــه فراوانی انواع
روغن در فروشــــگاههای همدان اشاره کرد و افزود :روغن
جامد کــــه در یک دوره با کمبود مواجه بود اکنون به اندازه
تقاضا در بازار موجود است.

 480پرستار تبدیل وضعیت میشوند

امتیاز ویژه پرستاران بخش کرونا هنگام تبدیل وضعیت

سرتیپ دوم پاسدا ر مرحوم غالمعلی ابوحمزه
عروج ملکوتی جانباز سرافراز سردار رشید اسالم

را به عموم دوستان و همسنگرانش تسلیت عرض میکنیم

روزانهم هگمتاهن

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیـ ــس سـ ــازمان نظام
پرسـ ــتاری همـ ــدان گفـ ــت :کادر پرسـ ــتاری این اسـ ــتان
متشـ ــکل از چهار هزار و  700نیرو است که  480نفر از آنها
شرکتی هستند که به زودی تبدیل وضعیت میشوند.
به گزارش هگمتانه ،هادی زرینی روز یکشـ ــنبه اظهار کرد:
تبدیـ ــل وضعیت نیروهای شـ ــرکتی ابتدا در کمیسـ ــیون
بهداشـ ــت و درمـ ــان مجلس شـ ــورای اسـ ــامی مطرح و
مسـ ــؤوالن سـ ــازمان نظـ ــام پرسـ ــتاری نیز پیگیـ ــر جذب
نیروهای شرکتی ،قراردادی و تبصرهای شدند.
وی با بیان اینکه هفت هزار نیروی شـ ــرکتی در کشـ ــور تا
پایان سـ ــال جذب م یشـ ــوند بیان کرد :پرسـ ــتارانی که در
بخـ ــش کرونـ ــا در حال خدمت هسـ ــتند هنـ ــگام برگزاری
آزمون از امتیاز ویژهای در این جذب برخوردار میشوند.
رئیس سـ ــازمان نظام پرسـ ــتاری همدان افزود :نیروهای
شرکتی با توجه به سـ ــالهای خدمت و خدمات رسانی در
بخشهای کرونا با امتیاز در آزمون شرکت میکنند.
وی خاطرنشـ ــان کرد :استاندارد پرسـ ــتار به ازای هر تخت
بیمارسـ ــتانی در غرب آسـ ــیا  2.5نفر اسـ ــت این در حالی
است که این آمار در کشور  1.7و در استان همدان به ازای
هر تخت  1.4پرستار است.
زرینی اضافـ ــه کـ ــرد :همـ ــدان دارای چهارهـ ــزار و  700کادر

پرسـ ــتاری در بخش خصوصی و دولتی شامل اتاق عمل،
بیهوشـ ــی ،بهیار ،پرسـ ــتار و فوریتهای پزشکی است و
برای رسیدن به استاندارد نیازمند جذب  500تا  600پرستار
است.
مرگ پرستار همدانی در سانحه رانندگی
رئیس سـ ــازمان نظام پرستاری همدان اظهار کرد« :انیس
منوچهری» از پرسـ ــتاران فعال در پایگاه شــــکاری شهید
نوژه استان همدان چهارشـ ــنبه هفته گذشته در سانحه

جادهای جان خود را از دســــت داد و هم زمان با روز پرستار
مجلس ترحیمی برای او برگزار شد.
زرینی افــــزود :این پرســــتار  23ســــاله از یک ســــال پیش
مشــــغول بــــه فعالیت شــــد و پــــس از  6مــــاه فعالیت در
بخش کرونا قصد سه روز اســــتراحت و دیدار با خانواده را
داشت که در ســــانحه جادهای همراه با پدر و برادر هنگام
عزیمت به اســــتان محل ســــکونت بر اثر سانحه رانندگی
جان باخت.
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استان

ارسال منظر تاریخی هگمتانه تا همدان
به یونسکو در 1400

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدسـ ــتی
و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان گفت :پرونده ثبت جهانـ ــی منظر تاریخی
هگمتانه تا همدان تا پایان سال تکمیل و سال آینده به یونسکو ارسال
میشود.
به گـ ــزارش هگمتانه ،علـ ــی مالمیر روز گذشـ ــته در خصـ ــوص وضعیت

پرونـ ــده ثبـ ــت جهانی تپـ ــه هگمتانه اظهار کـ ــرد :بر اسـ ــاس تفاهمی که
اسـ ــتاندار با وزیر میراث فرهنگی به صورت حضوری داشـ ــتند و تقسیم
کار شـ ــده بود قرار شد با شتاب بیشـ ــتری پرونده ثبت جهانی هگمتانه
تکمیل شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد تا پایان سـ ــال پرونده هگمتانه تکمیل شود و
سال  1400پرونده برای بررسی ثبت جهانی به یونسکو ارسال شود گفت:
تکمیل پرونده زمانبر اسـ ــت ،آثاری که امسال ثبت جهانی شدند بیشتر

خبــر

سرپرست فرمانداری همدان:

مسؤولیت سنگین شهرداری
با استقرار دبیرخانه شهرهای تابآور

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

مدیریت پسماند
نیازمند برنامه جامع و هدفمند
هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون خدمات شهری
شـ ــهردار همدان بر تعامل شـ ــهروندان با مدیریت
شـ ــهری برای داشتن شـ ــهری عاری از آلودگی تأکید
کرد و گفت :مدیریت پسـ ــماند نیازمند برنامه جامع
و هدفمند است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،وحیـ ــد علی ضمیـ ــر در ویژه
برنامه جشـ ــنواره شـ ــهروندان برگزیده که از صدا و
سـ ــیمای مرکز همدان پخش شـ ــد گفت :داشتن
شـ ــهری سـ ــالم و عاری از آلودگی نیازمند همکاری،
مشارکت و تعامل شـ ــهروندان با مدیریت شهری
است.
علـ ــی ضمیر افـ ــزود :برای داشـ ــتن شـ ــهری زیبا و
عاری از آلودگی شـ ــکل گیری مشـ ــارکت و تعامل
سـ ــازنده مبتنـ ــی بـ ــر برنام ـ ـهای جامـ ــع و هدفمند
ضروری است.
وی بر آگاه سـ ــازی و فرهنگ سـ ــازی به خصوص در
حوزه سـ ــامت اجتماعـ ــی خانوادهها تأکیـ ــد کرد و
گفت :آشنا کردن هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان
با قوانین شـ ــهروندی و اجتماعی ،به منظور داشتن
جامعهای سالم و ایمن ضروری است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان خاطرنشان
کرد :مدیران شـ ــهری بـ ــا برنامهریزی که در شـ ــهرها
انجام میدهند در جهت رشـ ــد و پیشرفت شهرها
برنامهریزی میکنند که زیرساختهای دستیابی به
توسعه شهرها فراهم میشود.
وی به نقش کلیدی و مهم شـ ــهروندان اشـ ــاره کرد
و گفت :شهروندان مسـ ــؤولیت پذیر ،اخالق مدار،
مشـ ــارکت جو و مردم مدار شـ ــهروندان برگزیدهای
هسـ ــتند که بـ ــا الگوسـ ــازی در جامعه بـ ــا مدیریت
شهری همراه هستند.
علی ضمیر عنوان کرد :روزانه و به طور متوسـ ــط 400
تن زباله در شهر همدان تولید میشود.
وی ادامـ ــه داد :تولیـ ــد پسـ ــماند؛ جابجایی ،تفکیک
و پـ ــردازش از مبدأ؛ جم ـ ـعآوری و همچنین تفکیک،
پـ ــردازش ،تغییـ ــر و تبدیل پسـ ــماند ،چرخـ ــه اصلی
پسماند را شکل میدهند.
علی ضمیر عنوان کرد :هر زمان همراهی شهروندان
را بـ ــا مدیران شـ ــهری داشـ ــتیم مسـ ــیر توسـ ــعه و
پیشرفت آسانتر شـ ــده اسـ ــت و زمانی که اعتماد
متقابل بین شهروندان و مدیران ایجاد شود سطح
مشارکت باالتر میرود.
معاون خدمات شهری شـ ــهردار همدان ادامه داد:
اقدامات گسـ ــتردهای در حوزه فضای سـ ــبز در شهر
در چند سال اخیر انجام شـ ــده است و بیش از 150
پارک کوچک و بزرگ در شهر همدان داریم.
وی گفت :بیش از  620هکتار فضای سـ ــبز شـ ــهری
در شـ ــهر همدان وجود دارد و نگهداری فضای سبز
اقدام بزرگی اسـ ــت که در جهت کاشـ ــت ،نگهداری
و توسـ ــعه آن هر سـ ــاله در فصول مختلف کاشت
گیاهان انجام میشود.
وی بیـ ــان کـ ــرد :احـ ــداث دو پـ ــارک فرامنطق ـ ـهای از
اقدامات بزرگ مدیریت شهری در همدان است.

الستیک نیمی از خودروهای
عبوری از همدان صاف است

 40درصد خودروها بدون تجهیزات زمستانی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :رئیـ ــس پلیس راه
اسـ ــتان همدان گفت 40 :درصد خودروهای عبوری
از جادههای این اسـ ــتان تجهیزات زمستانی به ویژه
زنجیر چرخ به همراه ندارند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،سـ ــرهنگ رضا عزیـ ــزی روز
یکشنبه اظهار کرد :با توجه به قرار داشتن در فصل
سرد سال و کوهسـ ــتانی و برفگیر بودن جادههای
همدان همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد
در جادههای کوهستانی الزامی است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :تجهیزات زمسـ ــتانی تنها شـ ــامل
زنجیـ ــر چرخ نیسـ ــت بلکـ ــه تجهیزات فنـ ــی خودرو،
الستیک ،شیشـ ــه شـ ــور ،برف پاک کن و چراغهای
خودرو نیز باید پیش از حرکت کنترل شود و راننده
از سالم بودن آنها اطمینان یابد.
رئیس پلیس راه اسـ ــتان همدان افزود :السـ ــتیک
نیمی از خودروهای عبوری از جادههای این اسـ ــتان
صاف و فاقد «آج» الزم است و چنانچه جاده لغزنده
باشد خودرو به علت صاف بودن الستیک از مسیر
اصلی خارج میشود.
سـ ــرهنگ عزیزی از رانندگان خواسـ ــت نسـ ــبت به
تجهیز خودرو پیش از حرکت توجه داشـ ــته باشند
در غیر این صورت چنانچه وارد جاده شـ ــوند عالوه
بر آسـ ــیب زدن به خـ ــود و خودرو ،به وسـ ــیله نقلیه
دیگران نیز خسارت وارد میکنند.
وی گفـ ــت :هم اینـ ــک جادههای این اسـ ــتان باز و
تـ ــردد روان در آن جریـ ــان دارد و در برخـ ــی نقاط به
علت ذوب شـ ــدن بـ ــرف و برودت هـ ــوا به صورت
مقطعی شـ ــاهد یـ ــخ زدگی جاده به طـ ــول پنج تا 30
متر هستیم.
رئیس پلیس راه اسـ ــتان همدان بیان کرد :رانندگی
در این شرایط بسیار خطرآفرین است چرا که راننده
با سـ ــرعت در حال تردد اسـ ــت و یک باره به سـ ــطح
لغزنده رسیده که به علت اسـ ــتفاده ناگهانی از ترمز
از مسیر اصلی خارج و واژگون میشود.
سرهنگ عزیزی خواسـ ــتار تردد با سرعت مطمئنه،
پرهیز از ترمز ناگهانی در صورت رسـ ــیدن به سـ ــطح
لغزنده ،کاهش سرعت با رسیدن به نقاط دارای یخ
زدگی و حفظ آرامش و خونسـ ــردی و پرهیز از عجله
برای رسیدن به مقصد شد.

آثار منقول بودند و فقط اورامانات جزو آثار نامنقول ثبت شده بود.
مدیـ ــرکل میراث فرهنگی ،صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان
تصریح کـ ــرد :پروندههایی که در حـ ــال حاضر در دسـ ــتور کار آمادگی برای
ارسال به یونسکو است ،یکی کاروانسراهاست که دو کاروانسرای فرسفج
و تاجآباد از همدان هم در آن قرار دارد و دیگری پرونده راهآهن است.
وی بـ ــا بیان اینکه ثبت جهانی هگمتانه به تنهایی مدنظر نیســــت بلکه
منظـ ــر تاریخی هگمتانـ ــه تا همدان در نظر اسـ ــت اضافه کـ ــرد :این ثبت

میتوانــــد بافت تاریخی همدان و تغییرات آن طی ســــالهای گذشـ ــته را
شامل شود که در این صورت چندین شاخصه ثبت جهانی را دارا بوده و
هگمتانه به عنوان بخشی از این هسته تاریخی به ثبت میرسد.
به نقل از فــــارس ،مالمیر با بیان اینکه برای ثبــــت جهانی قبل از تکمیل
پرونده و بعد از تکمیل و ثبت نیز اقداماتی باید انجام شــــود گفت :برای
تکمیل پرونده عواملی مانند حذف ســــواره از بافت و ...مدنظر است که
در استانداری موارد مدنظر پیگیری میشود.

ضرورت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی کردن مطالعات متناسب با عنوان شهر تابآور

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :سرپرسـ ــت فرمانداری
همـ ــدان بـ ــر مسـ ــؤولیت مضاعـ ــف مدیریت شـ ــهری
همدان با کسـ ــب عنوان شهر تابآور تأکید کرد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدعلی محمدی در جلسـ ــه
سـ ــتاد پیشـ ــگیری ،هماهنگـ ــی و فرماندهی پاسـ ــخ به
بحران شهرسـ ــتان همـ ــدان گفت :اطالق عنوان شـ ــهر
تـ ــاب آور بـ ــه همـ ــدان مسـ ــؤولیت مدیریت شـ ــهری را
مضاعف میکند و باید متناسـ ــب با این لقب اقدامات
الزم انجام شود.
سرپرسـ ــت فرمانـ ــداری همدان با اشـ ــاره بـ ــه مطالعات
سـ ــیالب شـ ــهر همدان افزود :مطالعـ ــات و پژوهشها
باید با هدف اجرا انجام شـ ــود و ضمن عملیاتی شـ ــدن
برای رفع دغدغههای مدیریت شـ ــهری خروجی داشـ ــته
باشد.
وی اضافه کرد :اسـ ــتانداردهایی بـ ــرای ارتقای تاب آوری
شـ ــهرها در برابـ ــر مخاطـ ــرات طبیعـ ــی در ایـ ــن پویش

پیشبینی شـ ــده که شـ ــهردارهای عضو در این پویش
ملزم به رعایت آن هستند.
محمـ ــدی پاسـ ــخ بـ ــه مطالبــــات عمومــــی و جلــــب
مشـ ــارکتهای مردمی را از جمله ضرورتهای مدیریت
شـ ــهری برشـ ــمرد و بیـ ــان کــــرد :حفــــاری ناشــــی از طرح
انتقال سـ ــیالب در خروجی پل رســــالت باعث انحراف
خودروهـ ــای عبوری شـ ــده و با گذشــــت مــــدت زمانی
بسـ ــیار طوالنی هنـ ــوز به س ـــرانجام نرســــیده و بســــیار
خطرآفرین است.
وی با تأکید بر مسؤولیت پذیری مدیران دستگاههای
اجرایی عضو این سـ ــتاد تصریح کرد :هر دســــتگاهی به
فراخـ ــور مسـ ــؤولیتی کـ ــه برعهــــده دارد مکلف اســــت
وظایف خود را انجام دهد.
سرپرسـ ــت فرمانـ ــداری همــــدان ضمــــن قدردانــــی از
تـ ــاش شـ ــبانه روزی عوامل راهــــور انتظامــــی در اجرای
طـ ــرح مدیریت هوشـ ــمند محدودیتهــــای کرونایی در

شهرســــتان همدان افزود :در مواجهه با شــــرایط خاص
فعلــــی بایــــد از همه تــــوان خود بــــرای رفع مشـ ــکالت و
افزایش رضایتمندی استفاده کنیم.
وی با اشــــاره به طرحهای پیشبینی شده شهرداریها
برای مواجهــــه با بحرانهای احتمالی ناشــــی از شـ ــرایط
جــــوی در فصل زمســــتان اظهار کــــرد :در روسـ ــتاها نیز
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرسـ ــتان ضمن
ایجــــاد آمادگی الزم بــــا اولویت بازگشــــایی مسـ ــیرهای
اصلــــی بــــرای مســــیرهای فرعــــی از ظرفیــــت دهیاریها
استفاده کند.
محمدی بــــا بیان اینکــــه بســــیاری از شــــانههای خاکی
راهها بر اثر بارشها دچار آســــیب میشــــود تأکید کرد:
اقدامــــات فنــــی و اصالحــــات مورد نیــــاز حاشـ ــیه راهها
بســــیار بــــا اهمیــــت اســــت و در کاهش آسـ ــیبهای
احتمالی مؤثر است.

در شب والدت حضرت زینب (س) و به همت معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه چهار صورت گرفت

حمایت شهرداری همدان ،گرمابخش شب سرد یلدای بی سرپرستان
تقدیر شهردار همدان از مشارکت خیرین در تجهیز و بهسازی گرمخانه

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :هـ ــم زمان با شـ ــب والدت
حضـ ــرت زینب(س) و بـ ــا حضور رئیس و برخـ ــی از اعضای
شورای اسالمی شـ ــهر ،شـ ــهردار همدان ،معاون خدمات
شـ ــهری ،مدیر منطقه چهار و تعـ ــدادی از خیرین گرمخانه
شهرداری همدان تجهیز و بهسازی شد.
 صوفی :توجـ ــه به کرامـ ــت انسـ ــانی از مؤلفههای
مهم مدیریت شـ ــهری است /شـ ــهروندان از طریق
تماس با مرکز  ١٣٧افراد بی سـ ــرپناه و کارتن خواب
را معرفی کنند
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـ ــهرداری
همدان؛ شـ ــهردار همدان در این مراسـ ــم گفت :در شـ ــب
والدت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اتفاق مبارکی
رقم خورد و بازسـ ــازی ،تجهیز و مناسـ ــب سـ ــازی گرمخانه
همدان به همت شهرداری منطقه چهار ،معاونت خدمات
شهری و مشارکت خیرین رقم خورد.
عبـ ــاس صوفی افـ ــزود :توجـ ــه به کرامـ ــت انسـ ــانی یکی از
مؤلفهها و شاخصهای مهم در مدیریت شهری است ،چرا
که معتقدیم شأن و منزلت افراد در هر شرایط بایستی حفظ
و پاسداری شود.
وی تصریح کـ ــرد :پیش از ایـ ــن گرمخانه شـ ــهرداری محل
چندان مناسبی برای شهروندان بیسرپناه و کارتن خواب
نبود که با تمهیدات اندیشـ ــیده شـ ــده این مرکز بهسازی
و تجهیز شد که امیدواریم کاسـ ــتیها و نواقص موجود در
اسرع وقت مرتفع شود.
وی ادامه داد :افزایش امکانات بهداشتی ،رفاهی ،معیشتی
و ...در این مرکز مورد توجه قرار گرفته است که خوشبختانه
خیرین در این موضوع مشارکت بسیار خوبی را داشته اند
و امروز شاهد رضایت نسبی افراد بیسرپناه و کارتن خواب
در این مرکز هستیم.
شـ ــهردار همدان در ادامه بیان کـ ــرد :در حال حاضر در این
مرکز  70شـ ــهروند بی سـ ــرپناه حضور دارند کـ ــه به صورت
شـ ــبانه روزی بـ ــه آنهـ ــا خدمات دهـ ــی م یشـ ــود و نیازمند
حمایتهای جدی هسـ ــتند که در کنار موضوعات رفاهی

ماندگاری سرمای هوا تا دو
روز آینده

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :کارشـ ــناس ادارهکل
هواشناسی استان همدان گفت :آسمان استان طی چند
روز آینده در اکثر سـ ــاعات صاف تا قسـ ــمتی ابری است و
برهمین اسـ ــاس سـ ــرمای هوا تا اواخر روز چهارشـ ــنبه در
استان ماندگار است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،محمد حسـ ــن باقری شـ ــکیب روز
یکشـ ــنبه اظهار کرد :نقش ـ ـههای ماهـ ــوارهای وجود یک
سـ ــامانه بارشـ ــی را در ترازهای باالتر نشـ ــان میدهد که از
بعدازظهر چهارشـ ــنبه به تدریج آسـ ــمان اسـ ــتان را تحت
تأثیر خود قرار میدهد به نحوی که در روزهای پایانی هفته
شاهد بارش پراکنده برف در استان خواهیم بود.
وی با اشـ ــاره به اینکه سـ ــرمای هـ ــوا همچنان تـ ــا روزهای
پایانی هفته در اسـ ــتان همدان ماندگار است ،افزود :برای
روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش حدود  2درجهای دمای
هوا را برای استان پیشبینی میکنیم.
کارشـ ــناس ادارهکل هواشناسی اسـ ــتان همدان با بیان
اینکه شـ ــامگاه شنبه سـ ــردترین شب اسـ ــتان در سال
جاری بود ،گفـ ــت :رزن با دمای منفی  10درجه سـ ــانتیگراد
و اسـ ــدآباد بـ ــا  6درجه سـ ــانتیگراد باالی صفر بـ ــه ترتیب
سردترین و گرمترین نقاط استان طی شنبه بودند.
باقری شـ ــکیب ادامـ ــه داد :دمـ ــای هوای شـ ــهر همدان
نیز طی شـ ــبانه روز شـ ــنبه در سردترین سـ ــاعت هشت
درجه سـ ــانتیگراد زیر صفر و در گرمتریـ ــن زمان یک درجه
سانتیگراد باالی صفر بود.

و بهداشتی بایسـ ــتی موضوع مددکاری اجتماعی را در این
مرکز مورد توجه قرار دهیم تا شاهد بازگشت این عزیزان به
کانون گرم خانوادهها باشیم.
وی ادامـ ــه داد :در شـ ــهر همدان سـ ــه گرمخانـ ــه داریم که
مدیریـ ــت گرمخانه بانوان بـ ــا اداره کل بهزیسـ ــتی همدان
اسـ ــت و دو گرمخانه آقایان نیز در اختیار شـ ــهرداری است
کـ ــه یکی از آنها بازسـ ــازی و تجهیز شـ ــد و گرمخانه دیگر نیز
بازسازی و مناسب سازی خواهد شد.
یس ـــرپناه
این مسـ ــؤول افزود :پیش از این شـ ــهروندان ب 
و کارتن خوابها حضورشـ ــان در گرمخانه شـ ــهرداری تنها
محدود به سـ ــاعات شـ ــب بود کـ ــه بر اسـ ــاس برنامهریزی
صورت گرفته افرادی که شـ ــاغل هسـ ــتند صب حهـ ــا از این
مرکز خارج و شبها مجددا جهت اسکان مراجعه میکنند
و افراد فاقد شغل نیز میتوانند روزها در این مرکز بمانند.
صوفـ ــی با اعـ ــام اینکـ ــه متولیـ ــان گرمخانه درباره اسـ ــناد
هویتی ،اشتغال و بازگشت به خانواده افراد مذکور با ثبت
احوال ،امور اجتماعی اسـ ــتانداری ،آمـ ــوزش فنی و حرفهای
و بهزیسـ ــتی همـ ــکاری الزم را دارد ،بیان کرد :شـ ــهروندان
همدانی میتوانند در صورت مشـ ــاهده افراد بی سـ ــرپناه و
کارتـ ــن خواب ،از طریق تماس با مرکـ ــز  ١٣٧موضوع را اعالم
کننـ ــد تا این افراد توسـ ــط نیروهای گشـ ــت شـ ــهرداری به
گرمخانهمنتقلشوند.
 عسـ ــگریان :این مرکز سـ ــرپناهی مطمئن و ایمن
برای شهروندان بی سرپناه و نیازمند حمایت است
رئیس شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان نیز با حضور در این
مرکز از نزدیـ ــک در جریان اقدامات انجام شـ ــده قرار گرفت و
اظهار کرد :این اقدام بسیار ارزنده و مناسب در شب والدت
حضرت زینب (س) و روز پرسـ ــتار رقم خورد که این موضوع
خداپسندانهبهنوعیبیارتباطباموضوعپرستارینیست.
سید مسعود عسگریان گفت :این مرکز سرپناهی مطمئن
و ایمن برای شهروندان بی سرپناه و نیازمند حمایت است
که خوشبختانه شاهد اقدامات خوبی در این مرکز هستیم
که جا دارد از حضور پررنگ خیرین در این امر خداپسـ ــندانه

تشکر کنم.
وی ادامـ ــه داد :خدمات رسـ ــانی بـ ــه تمامی شـ ــهروندان از
وظایف شورای اسـ ــامی شهر و شـ ــهرداری همدان است
کـ ــه در این زمینه خدمات دهی مناسـ ــب به افـ ــراد نیازمند
حمایت ،که بنا به دالیلی از نعمت خانواده بی بهره هستند
بسیار حایز اهمیت است و ضرورت دارد در ابعاد گوناگون
به این عزیزان توجه ویژهای شود.
 کاوسـ ــی امید :زمینه بازگشـ ــت افراد بی سرپناه به
کانون خانواده فراهم شود
رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی و اجتماعی شـ ــورای اسالمی
شهر همدان نیز در این مراسم گفت :توجه و جهت گیری
مناسـ ــب شـ ــهرداری به موضوعات اجتماعی جـ ــای تقدیر
ویژهای دارد که در این بین توجه به افراد بی سرپناه و کارتن
خواب بسیار ارزنده است.
علی اکبر کاوسی امید ادامه داد :این عزیزان به عنوان جزئی
از جامعه نباید طرد شوند که خوشبختانه مدیریت شهری
به این عزیزان توجه ویژهای دارد و بایستی این حمایتها در
تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد :تک تک مسـ ــؤوالن و شهروندان نسبت به
افراد بی سـ ــرپناه و کارتن خواب شهر مسؤولیت اجتماعی
و انسـ ــانی دارند که در ایـ ــن زمینه انجام کارهای پیوسـ ــته

و مـ ــددکاری در جهت بازگشـ ــت ایــــن افراد بــــه کانون گرم
خانواده بسیار مهم و ضروری است.
 یوسـ ــفی نویـ ــد :مشـ ــارکت خیرین در بهسـ ــازی و
تجهیز گرمخانه جای تقدیر دارد
مدیر منطقهچهار شهرداریهمداننیز در ابتدایاینمراسم
بااشارهبهاینکه گرمخانههمدانوضعیتمطلوبینداشت
و از لحاظ بهداشتی و امکانات ،مشکالتی داشت ،گفت :طی
بازدید سال گذشته شهردار همدان در شب یلدا از این مرکز
و شنیدن درخواســــتهای افراد ســــاکن در گرمخانه ،بر آن
شدیم که در سال جاری گرمخانه شــــهرداری واقع در میدان
باباطاهر را بهسـ ــازی و تجهیز کنیم که در آغاز فصل ســــرما،
گرمابخش این مکان باشیم که این موضوع با حمایتهای
اعضایشورایاسالمیشهر وشهردارهمدانمحققشد.
مجید یوسـ ــفی نوید گفـ ــت :شــــهرداری همــــدان بر خود
وظیفه میداند در ایام سـ ــال ،به ویژه فصل سرما برای افراد
بیسرپناه و فاقد مسکن ،سرپناه و غذای گرم تأمین کند.
وی در ادامـ ــه گفت :بـ ــا وجود منابــــع محدود شــــهرداری،
خوشـ ــبختانه خیرین حضور جدی و بســــیار ارزشــــمندی
در اجـ ــرای این پـ ــروژه داشـ ــتند که به نوبــــه خــــود از اقدام
خداپسندانه آقایان تقیپور ،زارعی و صحبتی تشکر میکنم
و از خداوند برای این بزرگواران آرزوی ســــامتی و طول عمر

دارم و امیدوارم در اجرای سایر پروژهها نیز شاهد مشارکت
این عزیزان باشیم.
وی تصریح کرد :بهسازی و تجهیز این گرمخانه با مشارکت
معاونــــت خدمــــات شــــهری در مســــاحت  250مترمربع و
اعتباری بالــــغ بر  8میلیارد ریــــال که حدود یک سـ ــوم آن از
سوی خیرین تأمین شد؛ به اتمام رسید.
مدیــــر منطقه چهــــار افزود :احداث  3چشــــمه سـ ــرویس
بهداشــــتی و  3باب حمام ،اجرای ســــرامیک کف و دیوارها،
رنگآمیــــزی دیوارها و تخت خوابهــــای مراجعان ،خرید و
نصب یک دستگاه لباسشویی جهت شستشوی روزانه
پوشــــاک ،احداث اتــــاق رختکن و خریــــد و نصب کمدهای
بسـ ــازی کامل
اختصاصــــی ،خرید و نصــــب پکیج و مناس 
سامانه گرمایشی از جمله اقدامات انجام شده در این مرکز
است .وی در پایان با اشاره به اینکه شهرداری روزانه میزبان
حدود  70نفر از افراد فاقد ســــرپناه اســــت ،گفت :توزیع غذا
در ســــه وعده صبحانه ،ناهار و شــــام ،توزیع مواد شـ ــوینده
و بهداشــــتی جهت مصــــرف کارتن خواب هــــا ،ضدعفونی
مرکــــز و توزیع ماســــک و مــــواد ضدعفونی به ایـ ــن افراد در
راستای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا از جمله خدماتی
اســــت که در گرمخانه شهرداری همدان به این عزیزان ارائه
میشود.

پس از  15ماه پیگیری

شهرداری همدان صاحب یگان حفاظت انتظامی میشود
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :پس  15م ـــاه تالش
و پیگیـ ــری اداره پیشـ ــگیری و رفـ ــع تخلفات شـ ــهری
شــــهرداری همدان ،یگان حفاظت انتظامی شهرداری
همدان راهاندازی میشود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،بـ ــا توجـ ــه بـ ــه پیگیریهـ ــا و
هماهنگیهـ ــای صـ ــورت گرفته طی ماههای گذشـ ــته
توسـ ــط اداره پیشـ ــگیری و رفـ ــع تخلفـ ــات شـ ــهری
شهرداری همدان جلسهای با موضوع تشکیل یگان
حفاظت شـ ــهرداری همدان با حضور نمایندگان ناجا
و رئیس پلیس پیشـ ــگیری اسـ ــتان همدان ،شهردار
همدان ،معاونان خدمات شــــهری ،مالی و اقتصادی،
برنامهر یـ ــزی و توسـ ــعه منابـ ــع انسـ ــانی شـ ــهرداری،
مدیریـ ــت حراسـ ــت و مدیـ ــر اداره پیشـ ــگیری و رفع
تخلفات شـ ــهری شـ ــهرداری همدان در دفتر شهردار
همدان برگزار شد.
در آغـ ــاز جلسـ ــه شـ ــهردار همـ ــدان بیان کـ ــرد :حفظ
حقوق شهروندی ،امنیت اجتماعی و انضباط شهری
نیازمند همـ ــکاری همه دسـ ــتگاهها و عـ ــزم همگانی
اسـ ــت که این امر با توجه به همکاری بین شـ ــهرداری
و نیروهـ ــای انتظامی همـ ــدان و تعامل بسـ ــیار باالی
این دو نهاد منجر بــــه راهاندازی این یگان در همدان
خواهد شــــد و باید از بانیان این امر تشکر کرد.
عباس صوفـ ــی افزود :با توجه بـ ــه اینکه هدف نیروی
انتظامـ ــی ،توسـ ــعه و ارتقـ ــا امنیـ ــت اسـ ــت و تقویت
امنیت حاصل یک رفتار جمعی و مسـ ــؤولیت پذیری
اجتماعی اسـ ــت بـ ــه همیـ ــن منظور اجـ ــرای این طرح
قطعا در حفظ آرامش و صیانت از حقوق شـ ــهروندان
و پیشـ ــگیری از ناهنجاریهای اجتماعی در بسـ ــیاری
از نقاط شـ ــهر کمـ ــک شـ ــایانی میکند و بـ ــرای پلیس
پیشـ ــگیری نیز اقدامـ ــات این یـ ــگان حائـ ــز اهمیت
است.

سرهنگ حسن نژاد به عنوان فرمانده یگان حفاظت
اماکـ ــن و شـ ــخصیتهای ناجـ ــا نیز ضمـ ــن تبریک به
شـ ــهردار همدان برای پیگیری و راهاندازی این یگان
اظهار کـ ــرد :با توجه بـ ــه اهمیت تقویت مسـ ــؤولیت
اجتماعـ ــی یـ ــگان حفاظت شـ ــهرداری با نبـ ــوغ ،فکر و
تدبیر شهردار همدان شـ ــکل خواهد گرفت و نیروی
انتظامی نیز به منظور تقویت و سـ ــاماندهی این یگان
را پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.
وی در همیـ ــن راسـ ــتا اظهار کـ ــرد :همدان بـ ــه عنوان
شـ ــهر پایلـ ــوت در کشـ ــور پـ ــس از تهـ ــران انتخاب و
موافقـ ــت الزم از سـ ــتاد مشـ ــترک نیروهای مسـ ــلح و
ناجا و وزارت کشـ ــور برای شـ ــهر همدان اخذ و پس از
بررسی جلسـ ــه نهایی و تنظیم صورتجلسه به زودی
شـ ــاهد تشـ ــکیل و راهاندازی این یگان در شهرداری
همدان و بـ ــه ویژه در اداره پیشـ ــگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری همدان خواهیم بود.
وی در ادامـ ــه بـ ــه بیان وظایـ ــف این یـ ــگان پرداخت
و اظهـ ــار کـ ــرد :تعامـ ــل و همـ ــکاری خوب شـ ــهرداری
همـ ــدان و فرماندهی انتظامی اسـ ــتان همدان باعث
شـ ــد در آینـ ــده نزدیـ ــک یـ ــگان حفاظـ ــت شـ ــهرداری
راهاندازی شود.
وی در پایـ ــان صحبتهـ ــای خـ ــود ضمـ ــن تشـ ــکر از
شـ ــهردار همـ ــدان و مجموعـ ــه شـ ــهرداری بـ ــه خاطر
شـ ــروع همکاری و تشـ ــکیل یگان حفاظت شهرداری
تأکید کـ ــرد :با توجه به پیشـ ــینه پلیس در همکاری با
ارگانهای مختلف همچون یـ ــگان حفاظت اداره کل
راه و شهرسـ ــازی ،یگان حفاظت محیط زیست ،یگان
حفاظـ ــت قوه قضائیـ ــه و ...با اقتدار بـ ــرای تأمین نظم
و انضبـ ــاط شـ ــهروندان به طـ ــور شـ ــبانه روزی در کنار
شهرداری همدان حضور خواهد داشت.
در ادامه معاون خدمات شـ ــهری شهردار همدان نیز

گفـ ــت :در حال حاضر طبق تفاهم نامــــهای که با بنیاد
تعاون ناجا و اداره پیشـ ــگیری و رفع تخلفات شــــهری
منعقد شـ ــده تعداد  38نفر از عوامل انتظامی و راهور
در این اداره مشـ ــغول همکاری با یگانهای مختلف
عملیاتی این مدیریت هســــتند کــــه پس از راهاندازی
یگان حفاظـ ــت همه عوامل در اختیــــار آن قرار گرفته
و بـ ــه صورت منسـ ــجم ز یـ ــر نظــــر فرمانده ایــــن یگان
مشغول به انجام وظیفه خواهند شد.
وحید علـ ــی ضمیر با بیـ ــان اینکه امر بــــه معروف و
نهی از منکر یکی از شـ ــاخصههای توسعه امنیت و
انضبـ ــاط اخالقی در جامعه اســــت ،اظهار کرد :یگان
حفاظت شـ ــهرداری با اراد های محکم و در را سـ ــتای
تو سـ ــعه آ سـ ــایش ،آرا مـ ــش و امنیت شــــهروندان
همدا نـ ــی شـ ــکل خواهد گرفــــت ،از طرفی بــــا توجه
به ورود شـ ــهرداری در حوزه ر فـ ــع تهدیدهای حوزه
انسـ ــانی ،زیسـ ــتی ،امور عمرانی و ساخت و سازها و
خدماتی رفاهی شـ ــهروندان ،یــــگان حفاظت نیز در
کنار شـ ــهرداری فعالیت خود را شــــروع و بــــا اقتدار
کا مـ ــل برای ایجـ ــاد انضباط شــــهری تــــاش خواهد
کرد.
مدیـ ــر پیشـ ــگیری و رفع تخلفات شــــهری شــــهرداری
همدان نیز در این جلسـ ــه اظهار کرد :تشــــکیل یگان
حفاظـ ــت انتظامـ ــی اداره پیشــــگیری و رفــــع تخلفات
شهری یکی از اقدامات زیرســــاختی بود که طی ماهها
برنامهریزی و برگزاری جلســــات متعدد پیگیری شد و
امروز شاهد به بار نشستن آن هستیم.
محمدعلـ ــی گلشـ ــن گفت :یــــگان حفاظــــت انتظامی
یک ابـ ــزار بازدارنده و یک نیروی ناظــــر همراه با قدرت
قضایی و پشتوانه قانونی است.
وی همچنین با اشـ ــاره به ضرورت تشکیل این یگان
گفـ ــت :اقدامات ایـ ــن یـ ــگان میتواند پیشــــگیرانه و

قبل از انجام و اتمام تخلف باشد.
گلشــــن بیان کــــرد :این یــــگان میتواند تخلـ ــف را در
ابتــــدا مهار کرده و از بروز هرگونــــه نارضایتی اجتماعی
جلوگیری کند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه وظایــــف ذاتــــی ایــــن یـ ــگان در
حوزههای کنترل ســــاخت و ســــازها ،رفع ســــد معبر و
انضباط شــــهری و نگهــــداری و محافظت از وسـ ــایل
شــــهروندان در ایــــن اداره میتواند در حــــوزه وظایف
ایــــن یگان تعریف شــــود و بــــا قابلیت راهگشـ ــایی از
بســــیاری از معضالت و مشکالت جلوگیری کند.
وی همچنیــــن تحقــــق امنیــــت ،آرامــــش و انضبـ ــاط
اجتماعــــی و شــــهری را از رویکردهای یــــگان حفاظت
شهرداری برشمرد.
در انتهای جلســــه ســــرهنگ مهرآذین رئیس پلیس
پیشــــگیری اســــتان همــــدان نیــــز ضمــــن قدردانی از
شــــهردار همــــدان گفت :با توجــــه به اینکــــه همکاری
بیــــن شــــهرداری و نیــــروی انتظامــــی در سـ ــالهای
گذشــــته اثر مثبتی بر اقدامات صورت گرفته در حوزه
مدیریــــت شــــهری و مقوله امنیت داشــــته تشـ ــکیل
یگان حفاظت مســــتقر در شــــهرداری و به ویژه اداره
پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری قطع بــــه یقین در
پیشگیری بسیاری از جرائم و تخلفات حوزه مدیریت
شــــهری مؤثر خواهد بود کــــه در نتیجــــه کاهش این
تخلفات بــــه میزان قابــــل توجهی در کنتــــرل بزههای
اجتماعی مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی اســــت در این جلسه مقرر شــــد در هفته آتی
مدیران شـ ــهرداری همــــدان بازدیدی از شـ ــهرداری
تهــــران و یگان حفاظت انتظامی آن داشــــته با شـ ــند
تــــا به زودی این یگان برای اولین بار در کشـ ــور پس
از شـ ــهرداری تهران در شــــهرداری همدان را هاندازی
شود.

اختصاص 72میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان بهزیستی نهاوند

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :سرپرسـ ــت اداره بهزیسـ ــتی نهاوندگفت:
بیـ ــش از  72میلیـ ــارد ریـ ــال تسـ ــهیالت بـ ــرای اشـ ــتغال جامعه هدف
بهزیسـ ــتی نهاوند در سـ ــال  99اختصاص یافـ ــت و  60درصد این مبلغ
توسط افراد دارای معلولیت جذب شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،مریم سـ ــلگی با اشـ ــاره به پرداخـ ــت بیش از
 42میلیـ ــارد ریال تسـ ــهیالت اشـ ــتغالزایی به مددجویان بهزیسـ ــتی

نهاونـ ــد ،اظهار کـ ــرد :بیش از  72میلیارد ریال تسـ ــهیالت در سـ ــال
 99برای اشـ ــتغال جامعه هدف بهزیسـ ــتی نهاونـ ــد اختصاص یافته
که بیش از  60درصد این مبلغ توسـ ــط اف ـــراد دارای معلولیت جذب
شده است.
وی افزود :این تسـ ــهیالت تاکنون به  187متقاضی پرداخت شـ ــده که
از ایـ ــن تعداد  96نفر آنهـ ــا از افراد دارای معلولیت بوده که با تشـ ــکیل

دوشـــنبه
پرونده و طرح در کمیته اشتغال شهرستان به بانکهای عامل معرفی
شدهاند.
سرپر سـ ــت اداره بهزیسـ ــتی نهاو نـ ــد بیان کرد :بانک کشـ ــاورزی
بـ ــا پردا خـ ــت مبلـ ــغ  27میلیارد ریال و پسـ ــت بانک بـ ــا پرداخت
مبلـ ــغ  3میلیـ ــارد ر یـ ــال بـ ــه ترتیـ ــب بیشـ ــترین و کمترین سـ ــهم
در پردا خـ ــت این تســــهیالت را به عنـ ــوان بانک عا مـ ــل به عهده

داشتهاند.
به نقـ ــل از مهـ ــر ،وی با بیـ ــان اینکه در حـ ــال حاضر متقاضیــــان زیادی
برای دریافت تسـ ــهیالت اشـ ــتغالزایی در بین اف ـــراد دارای معلولیت و
بهطور کلی همه مددجویان وجود دارد ،متذکر شــــد :این افراد به دلیل
نداشتن ضامن از دریافت این تسهیالت با وجود داشتن سایر شرایط
محروم هستند.

«فال سوزن» همدانیها
تا «شبچره» و «شام محبت»
است /و نام هر کس را که دوست دارند بیاید میگویند.
آئین کرسیگذاری
هـ ــوای سـ ــرد همـ ــدان آن قـ ــدر سـ ــخت بـ ــود کـ ــه بـ ــرای
کرس ـ ـیگذاری و گـ ــرم کردن خانـ ــه هم آیین خاصـ ــی برگزار
میشـ ــد ،شب اول کرس ـ ـیگذاران همه خانهها پلو تهیه و
تناول میکردند؛ روی کرسیها ظرفی پر از مویز یا شانی جا
خوش میکرد تا بهانهای باشد برای جمع شدن دوستان
و آشنایان و «مبارک باد» این آیین.
در همدان قدیم زمستان به «چله بزرگه» و «چله کوچکه»
تقسیم میشد چون مردم معتقد بودند چله بزرگه  40روز
اسـ ــت و از اول دی شروع م یشـ ــود و چله کوچیکه  20روز
است که از یازدهم تا آخر بهمن ادامه دارد.
چهار روز از آخر چله بزرگه و چهار روز اول چله کوچکه را هم
«چار چار» میگفتند ،در چله کوچیکه هوا به قدری سـ ــرد و
طاقتفرسا میشد که اغلب حوضها از شدت یخبندان
میترکید.
شام محبت» ،شام ویژه شب یلدا
شـ ــام ویژه شـ ــب یلدا یا همان شـ ــب چله همدان «شام
محبت» نام داشـ ــت ،اگر بین دو خانـ ــواده اختالفی پیش
میآمـ ــد و یا صلـ ــه رحم قطع میشـ ــد بزرگ فامیـ ــل آن دو
خانـ ــواد ه را به خانه خود دعوت میکرد و با این شـ ــام بین
آنها صلح و سازش برقرار میکرد.
این شـ ــام فقـ ــط ویژه آن دسـ ــته از افـ ــرادی بود کـ ــه با هم
کدورت داشتند و سـ ــایر فامیل خانواده با گذشت پاسی
از شـ ــب به خانه بزرگ خانواده میآمدند و آیین شب یلدا
را آغاز میشد.
یکی از رسوم کهن همدان در این شب متل گفتن ،قصه
گویی ،شـ ــاهنامهخوانی و سـ ــخنوری اسـ ــت ،بعد از آیین
قصهگویی و شاهنامه خوانی ،سخنوری و مشاعره ،نوبت
به بازیهای سـ ــرگرمکننده میرسـ ــید کـ ــه زیباترین بازی
مخصوص این شب ،بازی شیرین «مهرهریزان» بود.

«مهرهریزان»
شـ ــب چله فال گرفتـ ــن و مهره انداختن نیـ ــز رواج دارد به
شـ ــکلی که یک نفر یک کوزه کوچک به نام قوزوله میآورد
و به همه میگویـ ــد میخواهم مهره بریزم ،هر کس هر چه
دارد مثل دکمه ،مهره ،سنجاق که خودش آن را بشناسد
در کـ ــوزه میریـ ــزد بعد در کـ ــوزه را آهسـ ــته میبندند و زیر
ناودان رو به قبله آویزان میکنند.
این کوزه یک شبانهروز میماند تا شب چله که همه جمع
شدند کوزه را آورده به دسـ ــت دختر نابالغی میدهند و او
را عروس میکنند ،دویاق که یک پارچه گلی رنگی اسـ ــت
به سـ ــر او میاندازند او هم کـ ــوزه را در بغل گرفته دانه دانه
مهرههـ ــا را که در کوزه هسـ ــت بیرون میآورد ولی نشـ ــان
نمیدهد تا شعر خوانده شود.
گاه شـ ــعری از حافظ و گاه شـ ــعری محلی میخوانند و آن
وقت عروس مهره را نشـ ــان میدهـ ــد مهره مال هر کس
بود شـ ــعر هم مربوط به او میشود ،گاه هر یک از حاضران
یک شـ ــعر میخواند تا مهرهها تمام شـ ــود ،این فال بین
همدانیها طرفداران پر و پاقرصی دارد.
فال سوزن

وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه تأکیـ ــد معـ ــاون وزیر بهداشـ ــت،
نماینـ ــدگان مـ ــردم مالیـ ــر و دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی
نسـ ــینا بر این اسـ ــت که اورژانس بیمارسـ ــتان امام
اب 
حسین(ع) در سـ ــال جاری تکمیل شـ ــده و مورد بهره
برداری قـ ــرار بگیرد ،خاطرنشـ ــان کرد :در همین راسـ ــتا
تالش همـ ــه جانبهای رخ داده و همگـ ــی پیگیر تکمیل
این پروژه مهم هستیم.
ترکاشـ ــوند بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه رونـ ــد احـ ــداث اورژانـ ــس
بیمارستان امام حسین(ع) مالیر در سال  95کلید زده
شـ ــد و تاکنون حدود  25میلیارد تومـ ــان برای آن هزینه
شده اسـ ــت ،گفت :این اورژانس در واقع دروازه ورودی
خدمات تخصصی درمانی در جنوب اسـ ــتان به بیماران
و مصدومـ ــان به شـ ــمار میرود و بخش عمـ ــدهای از بار
خدمات درمانی شهرستان و جنوب استان را به دوش
خواهد کشید.
وی با بیـ ــان اینکه این اورژانـ ــس در دو طبقه با زیربنای
 2200مترمربـ ــع در حال احداث اسـ ــت ،افزود :طبقه اول
اورژانـ ــس شـ ــامل آندوسـ ــکوپی ،تریاژ ،اتـ ــاق پذیرش،
رادیولوژی ،دندانپزشکی ،آزمایشگاه و اتاق عمل بوده و
دارای  24تخت برای بزرگساالن و سه تخت برای اطفال
است.
افتتاح  400پروژه درمانی بهداشـ ــتی و آموزشی در
استان همدان
مدیرکل دفتر توسـ ــعه منابـ ــع فیزیکی و امـ ــور عمرانی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت :ظرف
پنج تا شش سال گذشـ ــته در حوزه سالمت نزدیک به
 37هزار و  500تخت بیمارسـ ــتانی ساخته شد که بیش
از یک سوم تختهای موجود کشور است.
دکتـ ــر امیـ ــر سـ ــاکی در بازدیـ ــد از پروژههـ ــای اورژانس
بیمارسـ ــتان امـ ــام حسـ ــین (ع) و مهر مالیر ،افـ ــزود :به

مالیر نیز دستور داده شد در اسرع وقت انجام شود.
اورژانـ ــس بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) تا پایان
سال باید به بهره برداری برسد
رئیس شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان مالیر نیز با تأکید بر
اینکه اورژانس بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) به عنوان
"مرکز ترومای جنوب اسـ ــتان" به شـ ــمار میرود ،گفت:
این مرکـ ــز به بیمـ ــاران و مصدومان حـ ــوادث مختلف،
خدمات رسانی گسترهای ارائه میدهد.
محسن ترکاشوند افزود :بیمارسـ ــتان امام حسین(ع)
به عنوان یکـ ــی از مراکز درمانی بسـ ــیار مهم در جنوب
استان به شمار میرود که باید توجه ویژهای به آن شود
بنابراین تالش همه جانبهای از سـ ــوی مسؤوالن ارشد
وزارت بهداشـ ــت ،مسووالن اسـ ــتانی و شهرستانی در
حال رقم خوردن اسـ ــت تـ ــا این پروژه کلیدی امسـ ــال
تکمیل و راهاندازی شود.
وی اظهار کـ ــرد :طـ ــی دو بازدیدی که دکتر امیر سـ ــاکی،
مسـ ــؤول منابـ ــع فیزیکـ ــی وزارت بهداشـ ــت و درمان
به همـ ــراه نمایندگان مـ ــردم مالیر در مجلـ ــس و دیگر
مسؤوالن مالیر از این پروژه داشـ ــتند ،تأکید شد روند
تکمیل اورژانس بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) شدت
بگیرد.
ترکاشـ ــوند با اشـ ــاره به اینکه طـ ــی روزهای اخیـ ــر نیز در
معیت حجت االسـ ــام آزادیخواه با دکتـ ــر جان بابایی،
معاون درمان وزیر بهداشـ ــت و درمان دیدار و گفت و
گو کردیم ،افزود :در این جلسـ ــه مقرر شـ ــد پنج میلیارد
تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یابد.
رئیس شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان مالیر به پیشـ ــرفت
فیزیکـ ــی  95درصـ ــدی حـ ــوزه سـ ــاختمانی ایـ ــن پروژه
اشـ ــاره کرد و ادامه داد :امکانات ،تجهیزات تخصصی و
تختهای اورژانس در حال خریداری است.

جذب  14پزشـــک متخصص در نهاوند طی 6ماه
اختصاص یکمیلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزش ــکی

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیرشـ ــبکه بهداشت
و درمـ ــان شهرسـ ــتان نهاونـ ــد از جـ ــذب اعتبار یک
میلیـ ــارد تومانـ ــی در خریـ ــد تجهیـ ــزات پزشـ ــکی در
نهاونـ ــد خبر داد و گفت 14 :پزشـ ــک در مدت  6ماه
برای این شهرستان جذب شده است.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،سـ ــیامک دانشـ ــور بـ ــا تبریک
فـ ــرا رسـ ــیدن میـ ــاد حضـ ــرت زینب کبـ ــری (س) و
روز پرسـ ــتار اظهـ ــار کرد :پرسـ ــتاران به عنـ ــوان یکی
از اصلیتر یـ ــن حلقههـ ــای نظام سـ ــامت ،نقش به
سزایی در حفظ و ارتقای سالمت جامعه دارند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه پرسـ ــتاری نه یـ ــک تخصص
و نـ ــه یک شـ ــغل ،بلکـ ــه هنـ ــری اسـ ــت متعالی که
در آن هنرمنـ ــد آالم بیمـ ــار را مرهـ ــم مینهـ ــد و
زخمهای جسـ ــم و روح بیمـ ــار را التیام میبخشـ ــد
افـ ــزود :در این شـ ــرایط کـ ــه ویروس کرونـ ــا هر روز
وجهـ ــی از پیچیدگیهـ ــای خود را نشـ ــان میدهد،
مدافعـ ــان عرصه سـ ــامت نهاوند همگام با سـ ــایر
زحمتکشـ ــان کادر درمان ،خسـ ــتگیناپذیر هر روز
نمایـ ــی از فداکاری و ایثار خـ ــود را در عرصه خدمت
عیان میکنند.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان نهاونـ ــد در ادامه
بـ ــه تشـ ــریح عملکـ ــرد  6ماهـ ــه حـ ــوزه بهداشـ ــت و

شهرستان

فعالیت  80درصد از پرستاران
مالیر در بخش کرونا

یکی دیگر از رسـ ــوم قدیمیها در شـ ــب یلدا فال سـ ــوزن
است به طوری که یک تکه پارچه تازه و آب ندیده میآورند
یک نفر زن مسـ ــن و با کمال که شعر از حفظ دارد ،شعری
میخوانـ ــد و دختر بچـ ــه کوچک و معصومـ ــی روی همان
پارچه سوزن میزند.
حاضران مجلس در دل نیت میکنند .خواندن هر شعر که
تمام شــــده در هر محلی که دختر ســــوزن زده (البته دیگران
محل سـ ــوزن زدنها را نبایند ببینند) مخصوص یک شـ ــعر
است و هر کسی هر نیتی دارد یکی از آنها را که مخصوص یک
شعریاستانتخابوشعر راجوابنیتخودمیداند.
فرستادن شب چلهای عروس
یکی دیگر از رسـ ــوم شـ ــب چله فرسـ ــتادن شب چلهای
اسـ ــت که برای عـ ــروس عقد کـ ــرده میفرسـ ــتند به این
ترتیـ ــب که دختـ ــری را که عقـ ــد کردهاند و هنـ ــوز به خانه
بخت نبردهاند ،خانواده شوهر وظیفه دارد برایش شب
چلهای بفرستند.
برای عروس آجیل شـ ــور به اضافه مرغ و ماهی و یک قواره
پارچه ارسال میشود ،اینها را درون سینی میگذارند و اگر
زیاد باشد داخل خوانچه قرار میدهند و با شیرینی به خانه

عروس میفرستند.
عروس هم در عوض چیـ ــزی مانند پارچه پیراهنی یا پارچه
لباسـ ــی یا جوراب بـ ــرای داماد میفرســــتد همــــراه با یک
جعبه شیرینی شـ ــب چله میگویند ،میخندند و شبچره
میخورند و تا نصف شـ ــب مینشــــینند که از فــــردا دیگر
روزها بلند خواهد شـ ــد ،داستان حســــین کرد شبستری
میگویند و سـ ــمک عیار را میخوانند و تفریح و شــــبچره را
به اوج میرسانند.
به نقل از فارس ،شرایط کرونایی در دور همی شب یلدا اثر
گذاشته اما این طور نیسـ ــت که رسمو رسومات تعطیل
شـ ــود بلکه محدود میشـ ــود ،در شــــب یلدای امســــال
خانوادهها میوه و شبچره را در برنامه دارند اما هر خانواده
در خانه خود این جشـ ــن زمسـ ــتانی را میگیــــرد و دور هم
جمع نمیشوند تا کرونا از بین برود.
امسـ ــال با شیوع کرونا مردم که نوروز و رمضان و تابستان
و پاییز کرونایـ ــی را تجربه کردند ،باید برای حفظ ســــامتی
خود و خانوادههایشـ ــان یلدای خانوادگی و به دور از جمع
شدن را تجربه کنند به امید اینکه به زودی به شرایط عادی
قبل برگردیم.

شمارش معکوس برای افتتاح «مرکز ترومای جنوب استان همدان»
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مالیـ ــر در بیـ ــن
دیگر اسـ ــتان همدان ،چون نهاوند و
شهرسـ ــتانهای ِ
تویسـ ــرکان ،به عنوان مرکز ارجاع بهداشـ ــتی و درمانی
به شـ ــمار میرود و بیمارستان امام حسـ ــین(ع) مالیر،
بیمارسـ ــتان معینشـ ــهرهای جنوبی اسـ ــتان است و
بیماران تصادفی شهرها و اسـ ــتانهای همجوار به این
محلاعزام م یشـ ــوند ،همین امر سبب شده اورژانس
جدیـ ــدی در بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) بـ ــرای ارائه
خدمات به مراجعان احداث شود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،اورژانـ ــس در حـ ــال احـ ــداث
بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) مالیر ،به عنـ ــوان یکی از
مجهزتریـ ــن و بزرگترین اورژانسهای کشـ ــور به شـ ــمار
رفته و تکمیل و راهاندازی آن از مطالبات مهم مردم این
شهرستان است.
تخصیص  50میلیـ ــارد ریال اعتبـ ــار برای تکمیل
اورژانس بیمارستان امام حسین(ع)
در همیـ ــن رابطه بـ ــه تازگی نماینده مالیـ ــر در مجلس و
رئیس مجمع نمایندگان اسـ ــتان همدان با دکتر جان
بابایـ ــی ،معاون درمان وزیر بهداشـ ــت و درمان دیدار و
گفتگو کرد.
حجت االسـ ــام احـ ــد آزادیخواه با مثبـ ــت ارزیابی کردن
این جلسـ ــه ،صدور دسـ ــتور بـ ــرای خرید دو دسـ ــتگاه
دیالیـ ــز از محل خرید هیأت امنای ارزی ،تجهیز سـ ــی تی
اسکن بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) و سی تی اسکن
بیمارسـ ــتان مهر مالیر را از نتایج این نشسـ ــت عنوان
کرد.
وی بیان کرد :در این نشسـ ــت با موافقـ ــت دکتر جان
بابایـ ــی مجـ ــوز  50میلیـ ــارد ریـ ــال اعتبار بـ ــرای تکمیل
اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) صادر شد که رقم
قابل توجهی اسـ ــت و بـ ــرای تجهیز اورژانـ ــس  36تخته
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خبــر

آئینهای یلدایی در محدودیتهای کرونایی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :بـ ــا شـ ــیوع کرونـ ــا و لزوم
رعایـ ــت فاصلهگـ ــذاری اجتماعی رسـ ــم و رسـ ــومات یلدا
هم مشـ ــمول محدودیت کرونایی میشود و متفاوت از
گذشته خواهد بود.
به گـ ــزارش هگمتانه ،شـ ــب یلـ ــدا یا همان شـ ــب چله ما
ایرانیها مانند سایر روزها و ش ـ ـبهای خاطرهانگیز دیگر
دارای آداب و رسوم جذابی است که همدان نیز ماند سایر
نقاط کشور آداب خاص خود را دارد.
درست اسـ ــت کرونا ،میهمان ناخوانده این روزها ،بساط
خود را پهـ ــن کرده و مانـ ــع از دورهمیهای یلدایی شـ ــده
است اما برخی از آداب و رسوم این شب بلند سال ،بدون
دورهمیها هم پابرجاست.
نیمنگاهی به آداب و رسوم همدانیها در شب چله
همدان یهـ ــا بـ ــه شـ ــب «یلـ ــدا»« ،شـ ــب چلـ ــه» میگویند،
شـ ــبی خاطرهانگیز کـ ــه با «شـ ــبچره» همراه اسـ ــت ،یعنی
خوراکیهایی که بعد از شـ ــام و کنار خانواده در این شـ ــب
مصرف میشود ،شـ ــبچره همدانیها شـ ــامل کشمش،
شـ ــبرانی ،هندوانه ،تخمه خربزه ،انار ،گردو ،کدو ،لبو ،میوه
و ...که روی کرسی خودنمایی میکند ،در همدان چند ماه
قبل از فرارسـ ــیدن زمسـ ــتان ،کدبانوی خانه در فکر شب
چله اسـ ــت و خود را برای تهیه خوراکیها و شـ ــبچره آماده
میکند.
در بعضی از خانوادهها رسـ ــم است شـ ــب چله بیشتر در
خانه بزرگ خانواده جمع میشوند ،البته هر کس مقداری
شبچره و میوه و سایر مایحتاج شب چله را با خود میآورد.
یکی از خوراکیهایی کـ ــه بزرگترها از ابتدای پاییز آن را برای
شب یلدا نگه میدارند ،انار و به است که از قدیم گفتهاند
«سیب سردی ،انار نامردی ،به دستم بده اگر مردی» انار را
یا دان میکنند یا بیشتر نصف کرده و در ظرف میچینند.
بچ ههـ ــا کـ ــه میدانند شـ ــب چله مهمـ ــان میآیـ ــد با هم
میخوانند :امشب شـ ــب چله اسـ ــت ،خاله جان سر پله
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درمـ ــان شهرسـ ــتان پرداخـ ــت و گفـ ــت :در ایـ ــن
مـ ــدت مجاهدت همـ ــکاران در واحدهـ ــای مختلف
زیرمجموعه شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان و همکاری
مسووالن اســــتانی و شهرستانی اقدامات خوبی در
حوزه بهداشت ودرمان صورت گرفته است.
وی از جذب  14پزشـ ــک متخصص خبر داد و افزود:
در رشـ ــتههای ارتوپـ ــدی ،زنـ ــان و زایمـ ــان ،داخلـ ــی،
جراحـ ــی عمومـ ــی ،عفونـ ــی ،قلـ ــب و عـ ــروق ،گوش
و حلـ ــق وبینـ ــی ،چشـ ــم ،جراحـ ــی مغـ ــز و اعصـ ــاب،
پاتولـ ــوژی ،طـ ــب فیزیکـ ــی و توانبخشـ ــی نیروهایی
جذب شدهاند.
دانشـ ــور از پیگیـ ــری را ها نـ ــدازی پا یـ ــگاه سـ ــوم
اورژانس پیش بیمارستانی در سـ ــطح شهرستان
خبـ ــر داد و گفت :آ غـ ــاز طرح "هر خانه یـ ــک پایگاه
سـ ــامت" و اد غـ ــام آن بـ ــا طـ ــرح شـ ــهید واالمقام
سپهبد شـ ــهید حاج قاسم سـ ــلیمانی در پیگیری
هوشـ ــمند و قرنطینه و درمان زود هنگام بیماران
کرونایی و کنترل موج سـ ــوم بیماری بسـ ــیار مؤثر
بوده است.
وی بیـ ــان کـ ــرد :دو دسـ ــتگاه اکسـ ــیژن سـ ــاز برای
بیمارسـ ــتانهای آی ـ ـتا ...علیمرادیـ ــان و شـ ــهید
قدوسـ ــی خریـ ــداری شـ ــده کـ ــه در بیمارسـ ــتان

علیمرادیـ ــان وارد چرخه کار شـ ــد و در بیمارسـ ــتان
قدوسـ ــی نیز مراحـ ــل نصـ ــب و راهانـ ــدازی در حال
پیگیری است.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان نهاونـ ــد از تأمین
یـ ــک دسـ ــتگاه آمبوالنـ ــس خبـ ــر داد و با اشـ ــاره به
راهانـ ــدازی بخـ ــش ام آر آی بیمارسـ ــتان قدوسـ ــی
خاطرنشـ ــان کرد :در مـ ــدت  6ماه تهیـ ــه و تزریق گاز
هلیوم به دستگاه در شـ ــرایط تحریم ،کارشناسی در
تنظیم قرارداد بــــرای واگذاری بــــه بخش خصوصی،
تهیـ ــه تجهیـ ــزات جانبـ ــی ،تعییـ ــن مسـ ــؤول فنـ ــی،
تکمیـ ــل کادر و کارکنـ ــان نیروی انسـ ــانی مورد نظر
توسـ ــط بخش خصوصی به طول انجامیـ ــد و به ثمر
نشست.
وی با اشــــاره به خرید  10دستگاه دیالیز و  2دستگاه
 ROبرای راهاندازی بخش دیالیز جدید با امکانات و
دستگاههای مجهز به روز عنوان کرد :یک دستگاه
سـ ــل کانتـ ــر تهیه کـ ــه در آزمایشـ ــگاه بیمارسـ ــتان
قدوسی به کار گرفته شده است.
دانشور در پایان ســــخنانش بیان کرد :یک میلیارد
تومـ ــان اعتبار برای خریـ ــد تجهیزات پزشـ ــکی مورد
نیاز مرکز بهداشت و سـ ــایر واحدهای تابعه شبکه
بهداشت و درمان جذب شد.

طور متوسـ ــط تعـ ــداد تختهای آی سـ ــی یو در کشـ ــور
حدود  2.5برابر شـ ــده و در بعضی از استانها این عدد
چهار تا پنج برابر افزایش یافتـ ــه همچنین حدود  10هزار
ساختمان جدید شامل فضاهای بهداشتی اعم از مرکز
بهداشـ ــت ،خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشتی
شهری و روستایی ،طی چند سال به بهره برداری رسیده
است.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :در بحـ ــث مدیریـ ــت کرونـ ــا ،مراکز 16
سـ ــاعته راهاندازی شـ ــده که فشـ ــار بیماران کرونایی را
در بیمارسـ ــتان کاهـ ــش میدهد و در حـ ــوزه فضاهای
آموزشـ ــی نیز حدود  30درصد فضای آموزشـ ــی افزایش
یافته است.
سـ ــاکی با اشـ ــاره به اینکه در اسـ ــتان همـ ــدان طی این
مدت افـ ــزون بر  400پـ ــروژه اعم از درمانی بهداشـ ــتی و
آموزشی افتتاح شده که در طول تاریخ علوم پزشکی کم
سابقه بوده اسـ ــت ،افزود :اقدامات خوبی نیز در سطح

شهرسـ ــتان مالیر طرح ریزی شده که بخشی از آن انجام
شده و بخشی دیگری در حال انجام است.
وی بـ ــه تأمیـ ــن و نصـ ــب دسـ ــتگاه اکســــیژن ســــاز در
بیمارسـ ــتانها کـ ــه مهمتریـ ــن درمــــان بــــرای بیماران
کرونایـ ــی بـ ــوده و پـ ــروژه اورژانـ ــس بیمارســــتان امــــام
حسین(ع) اشـ ــاره کرد و گفت :با همکاری مدیر شبکه
و پیگیـ ــری نمایندگان ،طی جلس ـ ـهای کــــه در وزارتخانه
داشـ ــتیم چهار میلیـ ــارد تومان اعتبــــار تخصیص داده
شـ ــد و دو میلیارد تومان نیـ ــز برای کمک بــــه اورژانس
بیمارستان مهر درنظر گرفته شد.
به نقل از ایسنا ،ساکی خواسـ ــتار مساعدت خیرین در
بحث اورژانس بیمارسـ ــتان مهر شـ ــد و تأکید کرد :باید
بـ ــه زودی و برای موج بعـ ــدی کرونا در فصل زمســــتان
بخش اورژانس بیمارسـ ــتان امام حسین(ع) به مرحله
بهره برداری برسـ ــد تا به راحتی مسـ ــیر بیمار کرونایی و
غیرکرونایی تفکیک شوند.

امتحانات نوبت اول در مالیر حضوری و غیر حضوری
برگزار میشود
هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر آموزش و پرورش
شهرسـ ــتان مالیر گفـ ــت :امتحانات نوبـ ــت اول در
مالیـ ــر به صـ ــورت حضـ ــوری و غیـ ــر حضـ ــوری برگزار
میشود.
به گزارش هگمتانه ،محمدرضا بشـ ــری در جلسـ ــه
ستاد امتحانات که با حضور اعضای ستاد در سالن
جلسات این اداره برگزار شـ ــد اظهار کرد :امتحانات،
ارزشیابی و بازخورد گرفتن در آموزش جایگاه بسیار
با اهمیتی دارد.
وی بـ ــا بیـ ــان ایـ ــن کـ ــه امتحانـ ــات دی مـ ــاه میزان
موفقیت آموزشهـ ــای مجازی را از ابتدای سـ ــال تا
به حال را نیز مشـ ــخص خواهد کـ ــرد افزود :درصدد
هسـ ــتیم با عنایت بـ ــه دسـ ــتورالعملهای وزارتی و
اسـ ــتانی امتحانات و رعایت دقیق شـ ــیوهنامههای
بهداشـ ــتی امتحانات نوبت اول را به بهترین شکل
در سطح شهرستان برگزار کنیم تا هم دانشآموزان
و هـ ــم معلمـ ــان از پیشـ ــرفتهای حاصله تـ ــا این
زمان آگاه شـ ــده و در راسـ ــتای رفع نواقص احتمالی
برنامهریزی کنند.
مدیر آمـ ــوزش و پرورش شهرسـ ــتان مالیـ ــر ادامه
داد :در مقطـ ــع ابتدایـ ــی دروس فارسـ ــی خواندنی و
نوشتاری و ریاضی پایه اول و دوم به صورت حضوری

البته با رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی و
در قالب گروهبندی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه سـ ــایر دروس ابتدایــــی و در همه
پایهها غیر حضوری و در بسـ ــتر شــــبکه شــــاد برگزار
خواهد شـ ــد افزود :امتحانات متوســــطه اول و دوم
به جز امتحانات شایستگیهای فنی در شاخه فنی
و حرف ـ ـهای و مهارتی در شـ ــاخه کار و دانش و ســــایر
دروس به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
بشری در پایان سخنانش اضافه کرد :تاریخ برگزاری
امتحانات از ششم تا سی ام دی ماه خواهد بود.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :رئیس نظام پرستاری
مالیر گفــــت 80 :درصد از پرســــتاران شهرسـ ــتان
مالیــــر در بخــــش مربــــوط بــــه بیمــــاران کرونایـ ــی
فعالیت داشــــتند و بیش از  30درصد از همکاران
به کرونا مبتال شدند.
به گــــزارش هگمتانــــه ،غالمرضا مباشــــری ضمن
تبریــــک میالد بــــا ســــعادت حضرت زینــــب کبری
(س) اظهــــار کرد :در حــــال حاضر در شهرسـ ــتان
مالیر بیــــش از یکهزار پرســــتار داریم کــــه از این
تعداد  800نفر عضو ســــازمان نظام پرستاری مالیر
هستند.
وی با اشــــاره به فعالیت پرســــتاران مالیر در مراکز
درمانی شهرســــتان افزود :بیشــــترین پرسـ ــتاران
شهرستان را پرســــتاران زن تشــــکیل میدهند و
حــــدود  25درصد پرســــتاران ما آقایان هسـ ــتند و
کمبود پرســــتار را در شهرســــتان به ویژه در حوزه
آقایان پرستار داریم.
رئیس ســــازمان نظام پرستاری مالیر با بیان اینکه
خانواده پرســــتاری شامل پرســــتار  ،بهیار و کمک
پرستار کارشــــناس اتاق عمل و هوشبری هستند
تصریح کرد :مشــــکل کمبود پرســــتار نــــه تنها در
شهرستان مالیر که در سراسر کشور وجود دارد.
وی در ادامه با اشـ ــاره به اینکه در نظام پرسـ ــتاری
ما بــــه دنبــــال نشــــان دادن جایــــگاه حرف ـ ـهای و
واقعی پرســــتاران هســــتیم گفت :با شــــیوع کرونا
پرســــتاران ما در کنار ســــایر کادر درمــــان ایثار و از
خودگذشــــتگی خــــود را بــــه نمایش گذاشـ ــتند و
کرونا با همه بدیها و مشــــکالتی کــــه برای دنیا و
مردم ایجــــاد کرد جایگاه پرسـ ــتاران و زحمات این
قشر را نشان داد.
مباشــــری با بیــــان اینکه اتفاقات خوبی در سـ ــطح
کشــــور در حــــوزه پرســــتاری در حال انجام اسـ ــت
گفت :یکی از خألهایی که سالهاســــت پرستاران
بــــا آن مواجهنــــد فوقالعــــاده ویژهای اسـ ــت که
همه جا بوده اما برای پرســــتاران لحاظ نشـ ــده که
امیدواریــــم دولت در این زمینه نـ ــگاه ویژهتری به
پرستاران داشته باشد.
وی با بیان اینکه لطف مردم به مدافعان سالمت
ســــتودنی اســــت افــــزود :شــــیوع کرونا حجـ ــم کار
کادر درمــــان را چنــــد برابر کــــرد اما باز هــــم با این
وجــــود رعایت مــــوارد بهداشــــتی از ســــوی مردم
در زمانهــــای متعــــدد از جملــــه محدودیتها بار
سنگین را از دوش همکاران ما کم کرد.
رئیس ســــازمان نظام پرســــتاری مالیر با اشاره به
شــــدت موج ســــوم کرونــــا در مهرماه و آبـ ــان ماه
تصریح کــــرد 80 :درصد از پرســــتاران شهرسـ ــتان
مالیــــر در بخــــش مربــــوط بــــه بیمــــاران کرونایـ ــی
فعالیت داشــــتند و بیش از  30درصد از همکاران
ما خودشــــان به کرونــــا مبتال شــــدند و تعدادی از
آنهــــا در بخشهــــای مراقبتهای ویژه بسـ ــتری و
شدت بیماری باالیی داشتند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه تعــــدادی از همــــکاران مـ ــا
داوطلبانــــه وارد ایــــن بخش کرونا شــــده و با همه
ســــختیها از جان و دل خدمت کردند بر حمایت
بیشــــتر از این قشر و رفع مشــــکل کمبود پرستار
تأکیــــد کــــرد و گفت :بــــا توجه بــــه کمبود شـ ــدید
واقعا نیروهای مـ ــا از دل و جان در این مدت مایه
گذاشــــته تا کمبودی در خدمترسانی به بیماران
نداشته باشیم.
مباشــــری با بیان اینکه طبق وعده مسؤوالن قرار
اســــت اورژانس بیمارســــتان امام حســــین(ع) تا
پایان امســــال به بهرهبرداری برســــد گفت :با این
وجود کمبود نیروی پرسـ ــتار واقعا در مالیر جدی
است و باید این مشکل رفع شود.
وی در ادامــــه ضمــــن تقدیــــر از مــــردم بــــر رعایت
بیشــــتر دســــتورالعملها ،دوری از دورهمیها به
یژه در شــــب یلدا تأکید کرد و افزود :شــــیوع کرونا
نه تنها بــــرای کادر درمــــان بلکه بــــرای همه مردم
دوران ســــختی بوده و اگر کمی تحمــــل کنیم این
روزهای سخت میگذرد.
رئیس نظام پرســــتاری مالیر با بیان اینکه امسال
با توجه به شــــیوع کرونــــا و محدودیتهـ ــا برنامه
همه ســــاله جشــــن تجلیل از پرســــتاران را نداریم
گفــــت :پیــــام تبریــــک در کانــــال فضــــای مجـ ــازی
مدافعــــان ســــامت ،دیدار بــــا مســــؤوالن و امام
جمعه با رعایت شــــیوهنامهها ٬دیدار با پرسـ ــتاران
به صورت محدود در بیمارسـ ــتان و اهدای شاخه
گل به پرســــتاران به پاس قدرشناسی از این قشر
از جمله برنامه های ما در این روز است.
به نقل از فارس ،وی یادآور شـ ــد :بـ ــا توجه به چند
برابر شــــدن ظرفیتهای معرفی پرســــتاران نمونه
حدود  50تا  60پرســــتار نمونه را به اســــتان معرفی
کردهایــــم و یــــک پرســــتار نمونــــه کشــــوری نیز از
شهرستان مالیر داریم.
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استان

خبــر
استاندار همدان:

روز پرستار فرصت ارج نهادن
به ایثار این قشر مجاهد است
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :اسـ ــتاندار همدان در
پیامی به مناسـ ــبت روز پرسـ ــتار گفت :نام گذاری روز
خجسته و با سعادت میالد حضرت زینب کبری(س)
به نـ ــام روز پرسـ ــتار ،مایه فخر جامعه سـ ــختکوش
پرسـ ــتاران و بیانگر اهمیت و جایگاه حرفه مقدس و
ارزشمند پرستاری و فرصت مغتنمی برای ارج نهادن
به خدمات ،ایثار و مجاهدتهای این قشر پرتالش و
نجیب و مجاهد است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،سیدسـ ــعید شـ ــاهرخی روز
یکشـ ــنبه با صدور پیامی ضمن گرامیداشت میالد
با سـ ــعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار،
افزود :امروز در شـ ــرایط سـ ــخت کرونایی قرار داریم
و کادر بهداشـ ــت و درمان کشـ ــور تمام توان خود را
برای حفظ سـ ــامتی عزیزان ما بهکار گرفتهاند و همه
مـ ــا میتوانیم با رعایت شـ ــیوهنامهها عالوه بر حفظ
سـ ــامتی جامعه به کادر بهداشـ ــت و درمان کمک
کنیم.
در ادامـ ــه پیـ ــام اسـ ــتاندار همـ ــدان آمده اسـ ــت:
اینجانـ ــب ضمن تبریک میالد با سـ ــعادت حضرت
زینب(س) بـ ــه محضر تمامی پرسـ ــتاران پر تالش،
از زحمـ ــات و تالشهـ ــای ارزنده همـ ــه کادر درمان
بهخصـ ــوص پرسـ ــتاران اسـ ــتان همدان تشـ ــکر و
قدردانـ ــی نمـ ــوده ،توفیـ ــق و ارتقا روزافـ ــزون مقام
و منزلـ ــت همـ ــه پرسـ ــتاران زحمتکـ ــش را از درگاه
خداوند متعال مسألت دارم.

به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شد

ثبت آخرین روز پاییز بهنام
قصه و قصهگویی در تقویم

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :ثبت س ـ ـیام آذر،
شب چله در تقویم رسمی کشـ ــور به نام روز قصه و
قصهگویی ،از سوی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد
شده است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،فاضل نظـ ــری رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل کانون پـ ــرورش فکری کودکان
و نوجوانان چندی پیش با ارسـ ــال نامهای رسـ ــمی
به سـ ــعیدرضا عاملـ ــی دبیر شـ ــورای عالـ ــی انقالب
فرهنگـ ــی ایـ ــن پیشـ ــنهاد را با هدف پاسداشـ ــت
و هدایـ ــت هدفمند میـ ــراث معنوی شـ ــب چله و
سنت ارزشـ ــمند قصه و قصهگویی بهصورت رسمی
مطرح کرد.
در ایـ ــن زمینـ ــه پـ ــس از موافقـ ــت دبیر این شـ ــورا،
موضوع به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع شد
و کانون نیز مسـ ــتندات و پژوهشهایـ ــی در حوزه
قصه و قصهگویی به ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی ارسال کرده است.
مدیرعامـ ــل کانـ ــون در نامـ ــه درخواسـ ــت ثبـ ــت
روز سـ ــی آذر بـ ــه عنـ ــوان روز قصـ ــه و قصهگویی در
تقویم رسـ ــمی کشـ ــور ،این سـ ــنت کهن را به مثابه
سـ ــنگری برای صیانت از گذشـ ــته و افتخارات ایران
اسـ ــامی و گونهای هنری برای ترویج و نگهداشـ ــت
دس ـ ـتآوردها و داشـ ــتههای فرهنگی مـ ــا توصیف
کرده است.
فاضل نظـ ــری در این نامـ ــه بر اهمیـ ــت قصهگویی
در فرهنگ قرآنـ ــی و اسـ ــامی و کارکردهای مختلف
فرهنگـ ــی مترتـ ــب بـ ــر آن در سـ ــپهر فعالیتهـ ــای
فرهنگی بهعنـ ــوان موضوعی ویـ ــژه و قابل اهتمام
نیـ ــز تأکید کـ ــرده و از سـ ــویی دیگر توجـ ــه به هجوم
همـ ــه جانبـ ــه و شـ ــبیخون فرهنگی به سـ ــنتهای
ارزشمند ایرانی اسالمی و تالش هدفمند دشمنان
در جایگزینی الگوهای غیر بومی و نامتعارف به جای
سنتهای اصیل ملی همچون شب چله ،نوروز و…
را یادآور شده است.
مدیرعامل کانـ ــون در ادامه این نامه آورده اسـ ــت:
قرار دادن روزی مشـ ــخص در تقویم رسـ ــمی کشور
همزمـ ــان بـ ــا شـ ــب چلـ ــه بـ ــه عنوان شـ ــب یـ ــا روز
قصهگویـ ــی میتوانـ ــد در غن یسـ ــازی ،جهتدهـ ــی
آگاهانـ ــه و تعالی رسـ ــوم شـ ــب چلـ ــه و اهتمـ ــام به
موضوع خانواده و سـ ــبک زندگی و ترویج قصههای
بومی ،دینی و انقالبی و دفاع مقدس اثرگذار باشـ ــد.
چه اینکـ ــه در واقع شـ ــب چلـ ــه از گذشـ ــته تاکنون
شـ ــب قصهگویی و دیدار با بزرگان و ریشسفیدان
خانواده نیز بوده است.
فاضـ ــل نظری با بیـ ــان اینکه کانون پـ ــرورش فکری
کودکان و نوجوانان ،یکـ ــی از نهادهای اثرگذار حوزه
قصهگویی با تجرب ه برگزاری  22جشنواره بینالمللی
در این حوزه است ،پیشـ ــنهاد کرده است با تعیین
روز «س ـ ـیام آذر به عنوان روز قصه و قصهگویی» در
پاسداشـ ــت و هدایت هدفمند این میراث معنوی
اقدامی صورت گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرده است با اتخاذ این
تصمیم فرهنگـ ــی و مواجهه فعال بـ ــه جای برخورد
منفعالنه از دچار شـ ــدن سنت شب چله (که شب
قصه و صلهرحم است) به سرنوشت رسومی چون
چهارشنبه آخر سال و غیره جلوگیری شود.
ایـ ــده نامگـ ــذاری شـ ــب چله بـ ــه عنـ ــوان روز قصه و
قصهگویـ ــی در تقویـ ــم رسـ ــمی کشـ ــور سـ ــالهای
گذشـ ــته از سـ ــوی کانون پرورش فکـ ــری کودکان و
نوجوانان مطرح شد اما اکنون بررسی این پیشنهاد
بهصورت رسـ ــمی ارائه و در دسـ ــتور کار شورای عالی
انقالب فرهنگی قرار گرفته اسـ ــت کـ ــه امید میرود
این روز در تقویم سال  1400ثبت شود.

فعاالن موسیقی تسهیالت میگیرند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :دفتر موسـ ــیقی معاونت امـ ــور هنری وزارت فرهنگ و ارشـ ــاد
اســــامی از هنرمندان ،فعاالن و مؤسســــات هنری در حوزه موســــیقی دعوت کرد تا برای بهره
مندی از تسـ ــهیالت  12درصدی صندوق کارا ،درخواستهای خود را ثبت کنند.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،با توجه به آسـ ــیب فعاالن عرصه موسـ ــیقی به واسـ ــطه همـ ــه گیری کرونا
و نیـ ــز با توجه بـ ــه اسـ ــتمرار محدودیتهـ ــا و تعطیلـ ــی فعالیتهـ ــای این حوزه ،در بیسـ ــت و
هشتمین کارگروه بررسـ ــی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشـ ــی از شیوع ویروس کرونا مقرر

شـ ــد برای استمرار حمایت از فعاالن عرصه موسیقی تسـ ــهیالت بانکی با بهره 12درصد به آنان
اعطا شود.
به منظور حمایت از هنرمندان حوزه موسـ ــیقی این تسـ ــهیالت بانکی تا اردیبهشت سال 1400
تنفس خواهد داشت.
همه متقاضیان برای دریافت این تسـ ــهیالت بانکی میتوانند با مراجعه به سـ ــامانه کارا ،ضمن
مطالعه شرایط ،اطالعات الزم را بر اسـ ــاس فرمهای مربوطه تکمیل کنند.

عالقه مندان به اســــتفاده از این تســــهیالت اعم از اســــاتید و هنرمندان ،گروههای موسـ ــیقی
سـ ــنتی ،کالســــیک و نواحــــی ثبــــت شــــده در دفتــــر موســــیقی ،اســــتودیوهای صدابـ ــرداری و
شرکتهای تک منظوره موســــیقی میتوانند در خواست خود را مطابق اطالعات فرم پیوست
به نشانی  music@farhangmail.irارسال کنند.
دفتر موســــیقی پس از بررســــی درخواست ها ،واجدان شــــرایط را به ســــامانه کارا برای دریافت
تسهیالت معرفی میکند.

تجلیل نماینده ولی فقیه در استان
به همراه نماینده مردم در مجلس
خبرگان رهبری از پرستاران همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :نماینده ولی فقیه در استان
همـ ــدان بـ ــه همـ ــراه نماینده مـ ــردم همـ ــدان در مجلس
خبرگان رهبـ ــری از کادر درمان و پرسـ ــتاران بیمارسـ ــتان
بعثت قدردانی کردند.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،پیش از ظهر یکشـ ــنبه،
هـ ــم زمان بـ ــا سـ ــالروز والدت حضرت زینـ ــب کبری(س)
و گرامیداشـ ــت روز پرسـ ــتار ،نماینـ ــده مـ ــردم همدان در
مجلـ ــس خبرگان رهبری بـ ــه همراه نماینـ ــده ولی فقیه در
اسـ ــتان همدان و جمعی از حوزویون بـ ــرای تجلیل از کادر
درمان و به ویژه پرسـ ــتاران در بیمارستان بعثت همدان
حاضر شدند و سپس در بیمارستان آتیه حضور یافتند.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان در مجلـ ــس خبـ ــرگان رهبری در
حاشـ ــیه تجلیل از پرسـ ــتاران بیمارسـ ــتان بعثت همدان
با تأکید بر قدردانی از کادر درمان ،پرسـ ــتاران ،کسـ ــانی که
جان خـ ــود را در راه سـ ــامت مردم فدا کردنـ ــد و نیروهای
مردمی ،اظهار کرد :عده زیادی از طالب حوزهها ،بسیجیان
و نیروهـ ــای مردمی در کنـ ــار کادر درمـ ــان فداکارانه در راه
سالمت مردم قدم گذاشتند.
آیتا ...سـ ــیدمصطفی موسوی اصفهانی با اشاره به اینکه
این افراد برای رضای خدا قدم برداشـ ــتند ،گفت :کسی که
یک نفر را احیا کند گویی هزار نفر را زنده کرده است.
وی بـ ــا قدردانـ ــی از پرسـ ــتاران و کارکنان دانشـ ــگاه علوم
پزشـ ــکی ابن سـ ــینا ابراز کـ ــرد :همانطور که یـ ــک روز در
جبهههـ ــای نبرد علیه صدام بـ ــا  250هزار شـ ــهید از کیان
مملکت دفاع شـ ــد در ایـ ــن راه نیز خواهـ ــران و برادران در
برابـ ــر این بیمـ ــاری از مردم دفـ ــاع کردند و در ایـ ــن راه هم

شهید شدند.
مدیر حوزه علمیه اسـ ــتان همدان با تأکیـ ــد بر اینکه یکی
از بهترین کارها و واجبات نجات جان انسـ ــانها اسـ ــت،
ً
تصریح کرد :هرکسـ ــی یک نفر را عمدا بکشـ ــد گویی همه
انسـ ــانها را کشته اسـ ــت و سـ ــقط جنین هم مانند قتل
نفس است.
در ادامه این مراسـ ــم نماینده ولی فقیه در استان همدان
نیز با اشـ ــاره بـ ــه اینکه فلسـ ــفه حضور ما در بیمارسـ ــتان
بعثـ ــت اعالم قدردانی از کادر درمان و پرسـ ــتاران اسـ ــت،
اظهـ ــار کرد :از تمـ ــام گروههای جهـ ــادی کـ ــه در اینجا برای
قدردانی حضور یافتند تشکر میکنیم.
آی ـ ـتا ...حبی ـ ـبا ...شـ ــعبانی ادامـ ــه داد :طی ایـ ــن  10ماه
شرایطی فراهم شـ ــد تا زحمات کادر درمان بیش از پیش
ظهور و بروز کند و محبوبیت آنهـ ــا را افزایش داد و اکنون
تمام مردم بر این سختیها قدردان هستند.
وی با اشـ ــاره به اینکه مردم قدردان زحمـ ــات کادر درمان
هستند ،عنوان کرد :امروز اگر کشـ ــور در تولید واکسن و
مدیریت بیماری موفقیت داشـ ــته اسـ ــت به همت کادر
درمان ،مدافعان سـ ــامت و پرستاران اسـ ــت و اتفاقات
خوبی در این دوران خلق شد.
امام جمعه همدان به حدیثی از پیامبر اعظم(ص) اشـ ــاره
کرد و گفت :اگر یک فرد تنها یک شب از بیماری پرستاری
کند با حضرت ابراهیم(ع) محشور میشود.
آیتا ...شـ ــعبانی در ادامه ابراز کـ ــرد :محبوبیت اجتماعی
خوب اسـ ــت اما وقتی با انگیزههای انسانی ،نوعدوستی
و مجاهدت توأم شود اتفاقات خوبی صورت میپذیرد.

وی با اشـ ــاره به اینکه تحمل بیحوصلگـ ــی بیمار و برخی
سـ ــخنان بیمار ارزش باالیی دارد ،عنوان کرد :پرسـ ــتاران
سـ ــختیهای بسـ ــیاری را متحمل م یشـ ــوند و پرستاران
گالیهمندیهایـ ــی دارند کـ ــه البته فقط مختص اسـ ــتان
همدان نیسـ ــت و حقوق و مزایا ی پرسـ ــتاران فاصلههای
بسیاری دارد که باید به مطالبات آنان رسیدگی شود.
وی بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه باید اسـ ــتانداردهای پرسـ ــتاری در
بیمارسـ ــتانها رعایت شـ ــود ،عنوان کـ ــرد :این موضوعی
است که باید به صورت ملی حل و فصل شود.
آیتا ...شعبانی تأکید کرد :هرچند انگیزههای مالی باید در
نظر گرفته شود اما وقتی این سختیها با انگیزههای الهی

حضور سرپرست فرمانداری همدان در بیمارستان آ تیه
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :سرپرسـ ــت فرمانداری
همدان هم زمان با سـ ــالروز میالد با سـ ــعادت حضرت
زینـ ــب(س) و روز پرسـ ــتار بـ ــا حضـ ــور در بخشهـ ــای
مختلف بیمارستان آتیه همدان ضمن دیدار مدافعان

سالمت از تالشهای کادر درمان قدردانی کرد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،در ایـ ــن بازدید معاون سیاسـ ــی
امنیتـ ــی فرمانـ ــدار ،رئیس اتـ ــاق اصنـ ــاف و رئیس مرکز
بهداشت شهرستان سرپرسـ ــت فرمانداری همدان را

گره زده شود بیشک تحمل آن بسیار راحت میشود.
نماینده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان به فرمایشــــات رهبر
انقـ ــاب مبنی بر قدردانی از کادر درمان تأکید کرد و افزود:
گروههای جهادی در کنار کادر درمان قرار دارند تا باری را از
روی دوش مدافعان سالمت بردارند.
آیتا ...شـ ــعبانی اظهار کرد :جامعه درمانی ما در مقابله با
این بیماری در حال مجاهدت هستند و آنها که ایستادند
به طور واقعی جهاد کردند.
رئیـ ــس دانشـ ــگاه علـ ــوم پزشــــکی ابــــن ســــینا هم در
این برنامـ ــه اظهار کرد :تاکنـ ــون  3هزار نفــــر از کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا به کرونا مبتال شدند

بــــا این وجود کوچکتریــــن خللی در کار ما ایجاد نشـ ــد
و همکاران مــــا همچون جهاد فی ســــبیلا ...در این راه
فعالیت میکنند.
رشــــید حیدریمقــــدم افزود :از ایــــن تعداد ،یک هـ ــزار نفر
پرستار بودند که عالئم بالینی این بیماری را داشتند.
وی ابراز کرد :اکنون با تالش جهادگران در استان همدان
نهتنها کمبود ماسک نداریم بلکه ماسک  11استان را هم
تأمیــــن میکنیم و در دنیا تنها  8کشــــور شــــجاعت این را
دارند که بگویند واکســــن کرونا را تولید کرده اند که ایران
هم جزء این  8کشــــور اســــت و ایران بدون وابسـ ــتگی به
هیچ کشوری توانست روی پای خود بایستد.

تأکید سرپرست فرمانداری همدان:

همراهی میکردند.
محمد علی محمدی با اهدا لوح سـ ــپاس ،گل و تبرکات
آسـ ــتان قدس رضوی به پرسـ ــتاران ،از تالش ایثارگرانه
مدافعان سالمت در روز پرستار تقدیر کرد.

فتحیان نسب سرپرست معاونت امور زیربنایی شهرداری همدان شد

اتحادیهها بر اجرای شیوه نامهها بیشتر نظارت کنند
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :سرپرســــت فرمانداری
همدان تأکیـ ــد کـ ــرد :اتحادیههــــای صنفی بــــر اجرای
شـ ــیوهنامهها و محدودیتهــــا در واحدهــــای ذیربط
بیشتر نظارت کنند.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمد علی محمدی در ســــتاد
مقابلـ ــه و مدیریـ ــت کرونــــای شهرســــتان همــــدان با
قدردانی از همراهی شایسته مردم و اصناف در رعایت
الزامات و محدودیتهای کرونایی گفت :اتحادیههای
صنفـ ــی بـ ــر اجـ ــرای شـ ــیوهنامهها و محدودیتهــــا در
واحدهای ذیربط بیشتر نظارت کنند.
سرپرسـ ــت فرمانداری همدان با اشــــاره به محدودیت
فعالیـ ــت واحدهای صنفی گروههای شــــغلی  2و  3و4
از سـ ــاعت  18روزهـ ــای  29و  30آذرماه افزود :تشــــدید
محدودیتها به مناسـ ــبت شب چله با هدف کاهش
تـ ــردد و قطع زنجیره شـ ــیوع ویــــروس مــــورد تأکید قرار
گرفته که امیدواریـ ــم مردم به این مهم توجه و همراهی
نمایند.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه آرامســــتان باغ بهشــــت همدان از
جملـ ــه اماکن آلوده و پرخطر ویروس کرونا محســــوب
میشـ ــود اظهار کرد :ضمن اســــتمرار ممنوعیت ورود
خودروهای شـ ــخصی به باغ بهشت انتظار داریم تعداد
بسـ ــیار محدودی خانواده متوفی را همراهی کنند و در
این مکان پرخطر شاهد ازدحام و تجمع نباشیم.
محمـ ــدی از رفع مشـ ــکل ترافیک تقاطع بلــــوار آیتا...
نجفی خبر داد و افزود :بســــته بودن یک مســــیر از پل

شــــهید قهاری هم زمان با اســــتقرار گروه راهور جهت
کنترل ترددهــــا در این نقطه و مســــدود کردن ورودی
خیابان ســــتاره باعث ایجاد مشــــکالت جدی در تردد
شــــهروندان و ســــایر خودروهای عبوری شـ ــده بود که
اقدام الزم در این خصوص انجام شد.
وی اجــــرای طــــرح محله محور شــــهید ســــلیمانی را در
راســــتای پیشــــگیری و قطــــع زنجیره شــــیوع ویروس
بســــیار اساسی و مهم دانســــت و تصریح کرد :با تمام
توان برای اجرای هــــر چه مطلوبتر ایــــن طرح پای کار
هستیم و از ظرفیت سایر ادارات نیز در این خصوص
استفاده میکنیم.
سرپرست فرمانداری همدان در پایان افزود :ایام فاطمیه
را در پیش رو داریم که تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ
خواهد شــــد تا با همراهی مردم و هیأتهای حسینی بر
اســــاس شــــیوهنامهها و محدودیتهای تعیین شده
مراســــم ســــوگواری این ایام را به نحوی برگــــزار کنیم تا با
مشکل مواجه نشویم.

به مناسبت والدت حضرت زینب(س) و روز پرستار

تقدیر مدیر منطقه یک شهرداری
از خانواده شهدای سالمت همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :با حکم شـ ــهردار همدان،
امیر فتحیان نسب با حفظ سمت به عنوان سرپرست
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شـ ــهری شهرداری
همدان منصوب شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،معـ ــاون برنامهریزی و سـ ــرمایه
انسانی شهردار همدان در آیین معارفه فتحیان نسب
گفت :شهرداری همدان دارای اسـ ــتغنای نیروی کیفی
اسـ ــت و تجارب ارزنده همکاران پاسـ ــخ گـ ــوی نیازهای
تخصصی در سایر نقاط مدیریتی است.
مرتضی حضـ ــرت زاده در ادامـ ــه افزود :شـ ــالوده تربیت

سرمایه انسانی در شهرداری همدان بر مبنای شایسته
سـ ــاالری اسـ ــت و امروز شـ ــاهد بلوغ نیروی انسانی در
مدیریت بخشهای مختلف مدیریت شهری هستیم.
وی سـ ــپس بهره وری را از دیگر خصیصههای مدیریتی
در شهرداری همدان توصیف کرد و افزود :خوشبختانه
آحـ ــاد کارکنـ ــان شـ ــهرداری همـ ــدان دارای ظرفیـ ــت
توانمندی و دانش فنی هسـ ــتند و امـ ــروز به این اتفاق
افتخار میکنیم.
حضـ ــرت زاده در پایان سـ ــخنان خود از مسـ ــاعی عزیزاهلل
یوسـ ــفی معاون سابق قدردانی و خاطرنشـ ــان کرد :یکی از

مصادیق توانمندی منابع انســــانی در شــــهرداری همدان
همین نمونه هاست که در مناصب مدیریتی مهم استان
هموارهرویمدیرانشهرداریحسابباز میشود.
معاون مالی و اقتصادی شـ ــهردار همـ ــدان نیز فرصت
خدمت گزاری به شهروندان را موهبت الهی دانست و
گفت :باید از هر فرصتی که برای خدمت به مردم دست
میدهد به نحو احسن بهره ببریم.
رضا ابرارخرم افزود :چشم انداز مطلوبی پیش روی شهر
همدان قـ ــرار دارد چرا که همـ ــه ارکان خدمـ ــت گزاری با
وحدت رویه به هدف توسعه میاندیشند.

مسؤول هیأت رضوان الجواد(ع) همدان:

یلدای زینبی برای نیازمندان
هگمتانــــه ،گــــروه خبر همدان :مســــؤول هیــــأت فرهنگی
مذهبی رضــــوان الجــــواد(ع) همدان گفت :در شــــب چله
امســــال هم زمان با میالد حضرت زینب(س) بســــتههای
معیشــــتی با عنوان یلدای زینبی بین نیازمندان این شــــهر
توزیع خواهد شد.
به گزارش هگمتانه ،علــــی خودمند اظهار کرد :این هیأت از
ســــال  89توسط دانشجویان انقالبی تأسیس شد و عالوه
بر اجرای برنامههای مذهبی و کارکردهای فرهنگی اردوهای
جهادی و اقدامات اجتماعی گســــترده توســــط این هیأت
صورت گرفته است.
وی بیــــان کــــرد :توزیــــع شــــیر خشــــک میــــان زلزلــــه زدگان

ســــرپلذهاب ،اقدام در راســــتای کمکهای مؤمنانــــه در ایام
کرونــــا و ماه مبارک رمضــــان ،توزیع بیش از  200بســــته غذایی
بین نیازمندان ،توزیع بستههای معیشــــتی در ایام شهادت
امــــام جــــواد(ع) و پخت و توزیع حــــدود 1000بســــته غذای گرم
بخشـ ــی از اقدامات اجتماع محور است که انجام شده است.
خودمند با اشاره به تقارن شب چله و میالد پر برکت حضرت
زینب(س) ،ادامه داد :در سـ ــالروز والدت حضرت زینب(س)
 69بســــته معیشــــتی به نیت حروف ابجد نام مبارک حضرت
زینب(س) توزیع م یشـ ــود .وی با اشاره به ضرورت شناسایی
دقیقنیازمندانبه کمکهایمؤمنانه،افزود:شناساییافراد
بی بضاعت توسط اعضای هیأتها صورت گرفته است و در

اینمیانخیرانهمبسیار بهاینمجموعهکمککردهاند.
خودمند توزیع درسـ ــت و حفظ کرامت و عزت نیازمندان را از
مهمترین مالحظات این هیأت برشمرد و گفت :تالش شده
است این اقدامات به بهترین نحو صورت گیرد.
مســــؤول هیأت رضوان الجواد(ع) حضور در فضای مجازی
و اجــــرای برنامههــــای زنــــده از طریــــق اینســــتاگرام را یکی از
راهکارهای انجام برنامه فرهنگی در شــــرایط جدید دانست
و گفت :در تپــــه عباس آباد در ایام محرم امســــال با رعایت
شــــیوهنامههای بهداشــــتی  11شب برنامه باشــــکوهی اجرا
شــــد که به جرأت میتوان گفت یکی از برنامههای منسجم
هیأتها در شهر بود.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :به مناســــبت روز والدت
پرسـ ــعادت حضـ ــرت زینب کبــــری(س) و روز پرســــتار
مدیر و کارکنان شـ ــهرداری منطقه یک با خانوادههای
شـ ــهیدان مدافع سالمت همدان موســــوی و قیامتی
دیدار کرده و با ارج نهادن به مقام واالی این شهدا یاد و
نام آنها را گرامی داشتند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،مدیــــر منطقه یک شــــهرداری
همدان بـ ــا تبریک والدت پرســــعادت حضــــرت زینب
کبری(س) گفت صبر و پایــــداری این حضرت در تاریخ
بی نظیر است و این صفت نیکو پس از شهادت امام
حسین(ع) بیشتر ظهور کرد.
مسعود دهبانی صابر ادامه داد :یکی از القاب حضرت
زینب ،عقیله بنی هاشم است که به معنای خردمندی
بسیار حضرت زینب(س) اســــت و دشمنان هیچگاه
نتوانسـ ــتند بزرگـ ــی و صالبــــت حضــــرت زینــــب(س)
را بشـ ــکنند کـ ــه نمونـ ــه ایــــن را میتــــوان در تاریــــخ در

دربــــار عبیــــداهلل بن زیــــاد مشــــاهده کرد کـ ــه حضرت
زینب(س) خطاب به او فرمودند «این عالم و هسـ ــتی
را نمیشناســــی من از خاندان رســــالت و پرورشیافته
دامان پیامبر(ص) هســــتم و میفهمم کــــه ما ُ
رأیت اال
ً
جمیال چه معنایی دارد» و این گفتگو نشان از فرزانگی
و فرهیختگی و چرایی لقب عقیله بنیهاشم دارد.
دهبانی صابر با تکریم فداکاری و ایثارگریهای شهدای
مدافع سالمت گفت :مدافعان ســــامت این روزها با
از خودگذشتیهای بســــیار مجاهدانه در مقابل کرونا
ایســــتادگی کرده اند و این از خودگذشتگیها هیچگاه
از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد.
وی نام گــــذاری روز والدت حضرت زینب(س) به عنوان
روز پرســــتار را ادای احتــــرام بــــه تمامی زحمت کشـ ــانی
دانســــت که به دنبــــال خدمت شــــبانه روزی بـ ــه مردم
هستند و از تمامی زحمات ارزشمند پرستاران که در این
برهه حساس پشتیبان مردم بودند تقدیر و تشکر کرد.

دوشـــنبه

محسن رضایی:

آمریکا بداند ما در کمین هستیم تا انتقام سخت را بگیریم
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :دبیر مجمع تشـ ــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتقام سـ ــخت از
عین االسـ ــد شروع شـ ــده ولی ادامه دارد ،گفت :ما «لبالمرصاد» هستیم؛ ما در کمین هستیم تا در
موقعیتهای مناسب ،ضربات خودمان را به آمریکاییها وارد کنیم.
محسـ ــن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،عصر دیروز (یکشـ ــنبه  30آذر ) در حاشیه
افتتـ ــاح رادیو مقاومت با بیان اینکه سـ ــردار شـ ــهید سـ ــلیمانی بهعنوان شـ ــهید جبهه مقاومت

اخبار کوتاه

جان باختن  177بیمار کرونا
در کشور
وضعیت قرمز نداریم

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  177بیمار
کرونا در کشور خبر داد.
سیماسـ ــادات الری سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت
گفت :از ظهر روز شـ ــنبه تا ظهر دیروز  30آذر  1399و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6 ،هزار و 312
بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشـ ــور شناسایی
شد که  805نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید 19در کشور به یک
میلیون و  158هزار و  384نفر رسـ ــید .متأسفانه در
طـ ــول این مدت 177 ،بیمار کوویـ ــد 19جان خود را از
دسـ ــت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  53هزار و  625نفر رسید.
وی عنوان کرد :خوشـ ــبختانه تا کنـ ــون  885هزار و
 54نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارسـ ــتانها
ترخیـ ــص شـ ــدهاند 5563 .نفر از بیمـ ــاران مبتال به
کوویـ ــد 19در وضعیـ ــت شـ ــدید این بیمـ ــاری تحت
مراقبت قرار دارند.
به گفتـ ــه الری ،تا کنون  7میلیـ ــون و  46هزار و 447
آزمایش تشـ ــخیص کووید 19در کشـ ــور انجام شده
است.
وی عنوان کـ ــرد :در حال حاضر و بر اسـ ــاس آخرین
تحلیل ها 205،شهرسـ ــتان در وضعیـ ــت نارنجی و
 243شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

موافقت رئیسجمهور
با استخدام  12هزار نفر از فرزندان
شهدا و جانبازان

سـ ــازمان اداری و اسـ ــتخدامی کشـ ــور از موافقـ ــت
رئیـ ــسجمهـ ــور بـ ــا درخواسـ ــت سـ ــازمان اداری و
اسـ ــتخدامی برای اسـ ــتخدام  12هزار نفـ ــر از فرزندان
شهدا و جانبازان  70درصد و باالتر خبر داد.
معـ ــاون رئیسجمهور و رئیـ ــس سـ ــازمان اداری و
اسـ ــتخدامی کشـ ــور طی نامهای به ریاسـ ــت محترم
جمهوری اسـ ــامی ایران درخواسـ ــت کرد باتوجه به
بنـ ــد (ج) ماده ( )87قانون برنامه ششـ ــم توسـ ــعه،
نسـ ــبت به اسـ ــتخدام  12هزار نفر از فرزندان شهدا و
فرزندان جانبازان  70درصد و باالتر عالوه بر سهمیه
مقـ ــرر در ماده ( )21قانون جامعه خدماترسـ ــانی به
ایثارگران اقدام شود.
اسـ ــتخدام این تعـ ــداد از فرزندان شـ ــاهد و فرزندان
جانبـ ــازان  70درصد و باالتر از طریـ ــق برگزاری آزمون
اختصاصـ ــی بیـ ــن آن دسـ ــته از فرزنـ ــدان کـ ــه فاقد
شغل هسـ ــتند ،در تمام دسـ ــتگاههای اجرایی اعم
از مشـ ــمول قانـ ــون مدیریـ ــت خدمات کشـ ــوری و
دسـ ــتگاههای غیرمشـ ــمول و دارای مقررات خاص
صورت خواهد گرفت.

قالیباف:

مجلس قانون
«تعرفهگذاری خدمات پرستاری»
را پیگیری میکند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت  :مجلس قانون
«تعرفهگذاری خدمات پرستاری» را پیگیری میکند.
محمدباقـ ــر قالیبـ ــاف در صفحـ ــه شـ ــخصی خود در
توئیتر خاطرنشان کرد :مجلس قانون «تعرفهگذاری
خدمات پرستاری» را پیگیری میکند.
متن کامل به این شرح است:
روز پرسـ ــتار را به مجاهدان خط مقدم مبارزه با کرونا
که فرشتۀ نجات جان مردم هستند تبریک میگویم؛
قدردان فداکاریهای بیدریغ شما هستیم.
در مجلـ ــس خـ ــود را موظف میدانیم اجـ ــرای دقیق
قانون «تعرفهگذاری خدمات پرسـ ــتاری» را که امروز
مورد تأکید رهبر معظم انقـ ــاب هم بود ،پیگیری و
بر آن نظارت کنیم.

ایران موفق به ساخت "کیتهای
تشخیص سرطان" شد
انواع کیتهای تشـ ــخیص طبی سرطان و عفونت از
نوع «االیزا» توسـ ــط یک شرکت دانشبنیان داخلی
تولید شد.
یک شـ ــرکت دانش بنیان کشـ ــورمان از سـ ــال 84
فعالیت خود را در حوزه تولید کیتهای تشـ ــخیص
طبی از نوع االیزا آغاز کرد.
این کیتها در  2نوع کیتهای  96و  192تسـ ــتی به
بازار عرضه شـ ــد و در مدت کوتاهی به دلیل کیفیت
باال جایگاه خود را در بازار پیدا کرد.
به گفته افشـ ــین تاجدین مدیرعامل این شـ ــرکت
تهـ ــای تشـ ــخیص طبـ ــی ایـ ــن
دانشبنیـ ــان ،کی 
شـ ــرکت با سـ ــرعت باالیـ ــی جانشـ ــین محصوالت
مشابه خارجی شـ ــد و در حال حاضر بیش از  70نوع
کیت تشخیصی االیزا برای شناسـ ــایی بیماریهای
مختلفی در این مجموعه فناور تولید میشود.
تهـ ــای تولیـ ــدی مجموعه مـ ــا برای
وی افـ ــزود :کی 
تشـ ــخیص انواع بیماریهای عفونی ،ناهنجاریهای
هورمونـ ــی ،مارکرهای سـ ــرطانی و غیره تولید شـ ــده
اسـ ــت و در بیمارسـ ــتانها و مراکـ ــز درمانـ ــی مـ ــورد
استفاده قرار میگیرد.
ایـ ــن فعال فناور ادامـ ــه داد :پنل تیروئیـ ــدی یکی از
محصوالت تولیدی ما اسـ ــت .این نـ ــوع پنل یکی از
پنلهای کامل موجود در بازار است که شستشوی
یک مرحلهای یکی از مزیتهای آن به شمار میرود.
پنل باروری هم محصول دیگر شـ ــرکت است که در
اختیار جامعه پزشکی قرار دارد.

بینالملل ،در طول عمر خودش خدمات بسـ ــیار بزرگی به ایران داشت ،گفت :سردار سلیمانی در
ّ
ّ
این ده سـ ــال آخر ،درجه و رتبه و قله بلند مقاومت را چندین پله و چند ارتفاع بزرگ باال برد به طوری
ّ
که امروز مقاومت بعد از شهادت ایشان به عنوان یک قله و به عنوان مکتب رهاییبخش تبدیل
شده است.
وی تصریح کرد :امروز مبارزین انسـ ــانیت و آزادی و حق و عدالت به شـ ــهید قاسم سلیمانی افتخار

میکنند و به او تکیه خواهند کرد و از سردار سلیمانی برای مبارزات خود ،درس خواهند گرفت.
دبیر مجمع تشـ ــخیص مصلحـ ــت نظام افزود :آمریکا هم مطمئن باشـ ــد که با تدبیــــر و برنامهریزی
خودمان تا آنها را از منطقه اخراج نکنیم ،انتقام سختما کامل نخواهد شد .انتقام سخت از عین
االسد شروع شده ولی ادامه دارد .ما «لبالمرصاد» هستیم .ما در کمین هستیم تا در موقعیتهای
مناسب ،ضربات خودمان را به آمریکاییها وارد کنیم.

رهبر انقالب:

قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری الزماالجراست
 3سال پیش به مسؤوالن گفتم باید  30هزار پرستار استخدام کنید

هگمتانه ،گروه ایران و جهـ ــان :حضرت آیتاهلل خامنهای
فرمودند  :امروز پرسـ ــتاران در چشـ ــم مردم از همه عزیزتر
و از همیشـ ــه عزیزتر و شـ ــرافتمندتر هسـ ــتند؛ این لطف
خداسـ ــت که امیدواریم همواره به همین شـ ــکل باشد و
افزایش پیدا کند.
حضرت آیتاهلل خامن ـ ـهای رهبر معظم انقالب اسـ ــامی
صبـ ــح دیـ ــروز (یکشـ ــنبه) بهمناسـ ــبت والدت حضرت
زینب کبری(س) و روز پرسـ ــتار بهصورت زنده از سـ ــیمای
جمهوری اسالمی ایران با مردم سخن گفتند.
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری به این شرح است:
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
الرحیم
رب العالمین و ّ
الصالة و ّ
والحمدهلل ّ
السـ ــام علی سـ ـ ّـیدنا
محمد و آله ّ
سیما ّ
الطاهرین ّ
ّ
بقیة اهلل فی االرضین.
روز پرستار را که ّ
مشرف به نام حضرت زینب کبریٰ
مزین و ّ
(سـ ــام اهلل علیها) اسـ ــت ،به همهی پرسـ ــتاران عزیز و به
گروه پرستاری تبریک عرض میکنم .امیدوارم که خداوند
متعال توفیقات خودش را شـ ــامل حال همهی شـ ــماها
بکنـ ــد و نی ـ ـکروزی و خوشعاقبتـ ــی و سـ ــعادت دنیا و
آخرت را نصیب شـ ــما پرستاران عزیز و گروههای پرستاری
بکنـ ــد .الزم میدانم به خانوادههای گرامـ ــی و عزیزی که در
حوادث کرونا عزیزان خودشـ ــان را که پرستار بودند از
این
ِ
دست دادند تسلیت عرض بکنم و برای آن درگذشتگان
فداکار و مجاهد ،از خداوند متعال طلب ّ
علو درجات کنم.

پرستار فرشتهی رحمت بیمار؛ هم مددکار پزشک
و هم غمگسار مریض
امروز بحمداهلل پرسـ ــتاران در چشـ ــم مردم ما از همیشـ ــه
عزیزتـ ــر و شـ ــرافتمندترند؛ و این لطف خـ ــدا و نعمت خدا
اسـ ــت .امیدواریـ ــم که همواره به همین شـ ــکل باشـ ــد و
افزایش پیدا کند .پرسـ ــتار فرشـ ــتهی رحمت بیمار است؛
ایـ ــن یک تعبیر واقعی اسـ ــت ،بـ ــه هیچ وجـ ــه مبالغهآمیز
نیست؛ هم با جسم بیمار سر و کار دارد ،هم با روح بیمار.
در مورد جسـ ــم بیمار ،پرسـ ــتار در واقع شـ ــریک و همکار
و مددکار پزشـ ــک اسـ ــت .بخـ ــش ّ
مهمـ ــی از کار بهبودی
جسمی بیمار را پرسـ ــتار انجام میدهد؛ این در مورد جسم
مریـ ــض .در مـ ــورد ارتباط بـ ــا روح مریض ،پرسـ ــتار در واقع
غمگسـ ــار و نوازشـ ــگر و آرامشبخش مریض است؛ این
نقش بسیار ّ
مهمی است .پرسـ ــتاران ،هم به جسم بیمار
کمک میکننـ ــد و بهبودی او را سـ ــرعت میبخشـ ــند و در

مـ ــواردی امکانپذیر میکنند ،و هم اینکـ ــه جان او را ،روح
او را ،اعصاب او را آرامش میبخشـ ــند؛ با یک لبخند ،با یک
حرف گرم ،بـ ــا یک حرکت مهربانانه ،احسـ ــاس خوبی را در
بیمار به وجود میآورند و در روح او اثر میگذارند.

نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودی بیمار
آن کمـ ــک جسـ ــمانی را که عـ ــرض کردیم اینها شـ ــریک و
ً
همکار پزشـ ــکند ،بایـ ــد خیلی مهم شـ ــمرد؛ چـ ــون واقعا
مهم اسـ ــت .حاال آن بیماری که احتیاج به پرستاری ندارد
و سـ ـ ِـرپا است یا بیماری سـ ــبکی دارد ،بحثی در او نیست؛
لکن بیماری که نیاز به پرسـ ــتار دارد ،اگر بهترین پزشـ ــک
[هـ ــم] در بالین او حاضر بشـ ــود و دسـ ــتور بدهد و کمک
کند ّاما پرستاری نباشـ ــد که او را حمایت کند و در آغوش
ّ
محبـ ــت خودش بگیرد ،بهبودی بسـ ــیار دشـ ــوار خواهد
شد؛ یعنی نقش پرستاری در بهبودی بیمار نقش مهم و
بزرگی است و اگر پرستار نباشد ،ممکن است در مواردی
معالجه به نتیجه نرسد.
شهـ ــای واالی
غمگسـ ــاری و مهربانی؛ یکـ ــی از ارز 
اسالمی
ّامـ ــا در بـ ــاب کمک روحـ ــی که گفتیم غمگسـ ــار اسـ ــت،
روحیهبخـ ــش اسـ ــت ،مهربانیکـ ــن اسـ ــت ،ایـ ــن یکی از
ارزشهای واالی اسـ ــامی اسـ ــت .در اسـ ــام ،شـ ــفقت و
همدلی و مهربانی یکی از دسـ ــتورهای عمده است .اینکه
در قرآن کریـ ــم میفرماید ُ«ر َح ُ
ماء َب َین ُه ـ ـم» یعنی با یکدیگر
مهربانند ،رحیمنـ ــد ،این فقط مربوط به بیمارها نیسـ ــت،
مربوط به همه اسـ ــت .همه باید نسـ ــبت بـ ــه همدیگر با
شـ ــفقت باشـ ــند ،با مهربانی باشـ ــند؛ این کاری است که
پرستار انجام میدهد .پرسـ ــتارها برای این کار ،خودشان
را ،روحیهشـ ــان را آماده میکنند ،خسـ ــته هم میشـ ــوند؛
این کار ،خیلی خسـ ــتهکننده هم هست ّاما در عین حال
ّ
تحمـ ــل میکنند؛ آنجایی که باید لبخنـ ــدی بزنند به بیمار،
لبخند میزنند .این یکی از مهمترین ارزشـ ــهای اسـ ــامی
ً
و از توصیههای اسالمی اسـ ــت .واقعا تالش برای کاهش
آالم یک انسان ،جزو زیباترین مناظر زندگی انسانها است.
مناظـ ــر اعجابانگیز از ّ
فع ّ
الیتهای پرسـ ــتاران در
ماههای اخیر
مـ ــن میخواهم عـ ــرض بکنم ایـ ــن زیبایی در این سـ ــال

کرونایی ،در این ماههای کرونایی ،بیشتر خودش را نشان
داد .پرسـ ــتارهای ما در بیمارستانها ،از خودشان حرکاتی
را نشـ ــان دادند ،مناظری را نشـ ــان دادنـ ــدّ ،
فع ّ
الیتهایی
ً
را نشـ ــان دادند که حقیقتـ ــا اینها مایهی اعجاب انسـ ــان
میشـ ــود .خود پرسـ ــتاری یـ ــک کار دشـ ــواری اسـ ــت ،کار
ُپراضطرابی است؛ حاال اگر چنانچه بر این دشواری و بر این
اضطراب ،این هم اضافه شـ ــد که خطر واگیری وجود دارد،
خطـ ــر ابتال وجود دارد ،ایـ ــن خیلی کار را دشـ ــوارتر میکند.
پرسـ ــتاران ما این کار دشـ ــوارتر را در ایـ ــن دوران کرونایی
انجام دادند؛ با اینکه جان خودشـ ــان در خطر بود ،با اینکه
احتمال میدادند که خودشان مبتال بشوند ،در عین حال
این کار را انجام دادند و مجموعهی پرستاری ما ،پرستاران
ً
انصافا کار بزرگی را در این ّ
مدت به ثبت رساندند.
عزیز ما،

دو تکلیف مسووالن )1 :اجرای قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری
خب ،این مجاهدتی که در این ّ
مدت انجام گرفت ،پرستارها
را در چشـ ــم مردم عزیز کرد .تا قبل از این قضایا ،مردم خیلی
ّ
اهم ّیت کار پرسـ ــتاری نداشتند؛ در این ّ
توجهی به ّ
قضیهی

کرونا مردم فهمیدند که پرسـ ــتاری چه کار بزرگی است ،چه
کار ّ
مهمی اسـ ــت ،چه ارزشـ ــهای واالیی در درون آن وجود
دارد؛ این را مردم فهمیدند .بنابراین ،به چشم مردم -همان
ً
طور که قبال هم گفتم -اینها عزیز و شرافتمندتر از همیشه
شـ ــدند ،لکن این کافی نیست؛ من این را میخواهم عرض
بکنم ،این کافی نیسـ ــت .بله ،شما به چشم ما مردم خیلی
عزیزید لکن مسـ ــؤوالن هم تکالیفی دارنـ ــد ،باید تکالیف
خودشـ ــان را انجام بدهنـ ــد ،باید به فکر باشـ ــند .من ّ
البته
در ایـ ــن زمینه نمیتوانـ ــم بحث ّ
تخصصی بکنـ ــم و این کار
بایستی در مراکز ّ
تخصصی انجام بگیرد .شاید یکی از کارهای
الزماالجرا که بـ ــه بنده گزارش دادند عبارت باشـ ــد از اجرای
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که این قانون ّ
مدتها
قبل تصویب شـ ــده و آن طور که برای من گفته میشـ ــود،
این قانون به سـ ــود پرستارها است و برای آنها مفید است
لکن اجرا نشده؛ یک قانونی است بایستی اجرا بشودّ .
البته
کارهای دیگری هم وجود دارد.

ّ )2
جد ّیت در استخدام پرستارها
از جمله کارهای خیلی خوب ،اسـ ــتخدام پرسـ ــتار اسـ ــت.
مـ ــن ّ
البته این را شـ ــاید در سـ ــه چهـ ــار سـ ــال پیش یک
وقتی به مسـ ــؤولین محترم گفتم که باید حدود سی هزار
ّ
پرسـ ــتار را اسـ ــتخدام کنید؛ مشکالتی داشـ ــتند و ُمتعذر
ً
شـ ــدند به آن مشکالت و نشـ ــد؛ اخیرا خب یک اقداماتی
ّ
انجام گرفته .این را باید بشـ ـ ّـدت و بـ ــا جد ّیت دنبال کنند؛
شـ ــوخی نیست .وضع پرسـ ــتارهای ما بایسـ ــتی آنچنان
باشـ ــد که اینها بتوانند با خیال راحت به کارشان بپردازند؛
خانوادههایشـ ــان هـ ــم بایسـ ــتی خاطرجمـ ــع باشـ ــند که
این جوانشان ،زنشـ ــان ،مردشـ ــان که داخل بیمارستان
مشغول به این خدمت بزرگ است ،در این کار توفیقاتی
خواهد داشـ ــت .امیدواریم انشـ ــاءاهلل خـ ــدای متعال به
همه این توفیق را بدهد.
ّ ً
مجددا روز پرستار را که روز والدت حضرت زینب
خب ،من
ٰ
کبری (سـ ــام اهلل علیها) اسـ ــت به همهی شما پرستاران

عزیـ ــز و به گروههـ ــای پرسـ ــتاری تبریک عـ ــرض میکنم و
نشـ ــاءاهلل همهی شـ ــما مشـ ــمول لطف و
امیـ ــدوارم که ا 
رحمت الهی باشید و انشاءاهلل شما را دعا خواهم کرد.
ّ
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته».

دیدهبان اروپایی فاش کرد؛

البی خطرناک امارات در بروکسل

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :دیدهبـ ــان اروپایی فاش
کرد که چگونه امارات از گروههای فشار در بروکسل برای
پیشـ ــبرد اهداف خود بهره میبرد تا خود را میانهرو معرفی
کند و وجهـ ــه رقبای منطقهای از جمله ایران را خدش ـ ـهدار
کند.
دید هبـ ــان اروپایـ ــی از رشـ ــد گروههـ ــای فشـ ــار اماراتی در
بروکسـ ــل پایتخت بلژیک پرده برداشت و اینکه اتحادیه
اروپـ ــا تدابیر و اقدامـ ــات الزم را برای مقابله بـ ــا البی اماراتی
که در راسـ ــتای بهبـ ــود وجهه ابوظبی تـ ــاش میکند و در
عین حال اهداف سیاست خارجی امارات را در جنگهای
خونین یمن و لیبی الپوشانی میکند ،به عمل نمیآورد.
بر اسـ ــاس گزارش دیدهبـ ــان اروپایی؛ گروههای فشـ ــار به
نفع ابوظبی حرکـ ــت میکنند و طمعورزیهـ ــای امارات در
راسـ ــتای یک قدرت بزرگ نرم در پایتخـ ــت اتحادیه اروپا را
مورد حمایت قـ ــرار میدهند .امارات یکی از کشـ ــورهایی
اسـ ــت که بیشـ ــترین هزینه را در زمینه گروههای فشار در
دنیا انجام میدهد و این در زمانی است که خود را کشوری
میانـ ــه رو معرفـ ــی میکنـ ــد و همزمان اهداف سیاسـ ــت
خارجی خود در جنگهـ ــای خونین از یمن تا لیبی را دنبال
میکند.
امارات یکی از کشـ ــورهایی اسـ ــت که بیشـ ــترین هزینه را
در زمینه گروههای فشـ ــار در دنیا انجـ ــام میدهد و این در
زمانی اسـ ــت که خود را کشـ ــوری میانـ ــه رو معرفی میکند
و همزمان اهداف سیاسـ ــت خارجی خـ ــود در جنگهای
خونین از یمن تا لیبی را دنبال میکند.
دید هبـ ــان اروپایی فاش کـ ــرد که امارات کارشناسـ ــانی در
بروکسل مقر اتحادیه اروپا دارد که شامل نخست وزیران
سابق اروپایی و گروههای فشـ ــار مستشاری (دیپلماسی
خصوصی) و البیگری است که از اقدامات امارات حمایت
میکنند.

در ادامـ ــه ،دید هبـ ــان اروپایی به گامهای جدیـ ــد امارات در
بروکسل و تحرکات و بلندپروازیهای امارات برای تبدیل
شدن به قدرت نرم جهانی اشـ ــاره میکند و این گروههای
فشـ ــار که ابوظبی برای پیشـ ــبرد اهداف خـ ــود از آنها بهره
میبرد نه تنهـ ــا در راسـ ــتای بهبود وجهه امـ ــارات حرکت
میکنند بلکه آنرا به عنوان متحدی میانه و دوست برای
اتحادیه اروپا معرفی میکنند.
امـ ــارات به واسـ ــطه گروههـ ــای البیگر قصـ ــد دارد تا خود
را مقتـ ــدر و اقدامـ ــات ابوظبـ ــی را بـ ــه عنـ ــوان یـ ــک نیروی
تثبیتکننـ ــده در خلیج فـ ــارس معرفی کنـ ــد .در گزارش
دید هبـ ــان اروپایی همچنین تأکید شـ ــده که همه عواملی
کـ ــه در این بـ ــاره به امـ ــارات کمک میکنند ،وسـ ــیلهای در
راستای سرپوش گذاشتن بر استبداد ابوظبی است.
دیدهبـ ــان اروپایـ ــی فاش میکند کـ ــه ابوظبـ ــی از مبارزه با
تروریسـ ــم به عنوان بهان ـ ـهای برای نقض حقوق بشـ ــر و
خدشه دار کردن وجهه مخالفان و نیز به عنوان ابزاری نرم
برای تخریب وجهه رقبـ ــای منطقهای از جمله قطر ،ترکیه و
ایران به ادعای اینکه آنها حامی تروریسـ ــم هسـ ــتند ،بهره
میبرد .دیدهبان اروپایی فاش میکند که ابوظبی از مبارزه
با تروریسـ ــم به عنوان بهانهای برای نقض حقوق بشـ ــر و
خدشه دار کردن وجهه مخالفان و نیز به عنوان ابزاری نرم
برای تخریب وجهه رقبـ ــای منطقهای از جمله قطر ،ترکیه و
ایران به ادعای اینکه آنها حامی تروریسـ ــم هسـ ــتند ،بهره
میبرد.
طبق این گزارش گروههای فشـ ــار در راسـ ــتای سـ ــرپوش
گذاشتن بر جنبه تاریک اسـ ــتبدادی شیخ نشین سرشار
از ثـ ــروت نفت حرکـ ــت میکنند و آنرا شـ ــریک باثبات در
منطقـ ــه که کمکهای بشردوسـ ــتانه میکند و همپیمان
علیه تروریسم است ،معرفی میکنند.
دید هبـ ــان اروپایی به جنبه تاریک امـ ــارات از قبیل ارتکاب

جنایـ ــات جنگـ ــی در یمن و سـ ــرکوب مخالفـ ــان مصری و
حمایت از نظام عبدالفتاح السیسی در مصر و دامن زدن
به بحران لیبی از طریق حمایتهای تسـ ــلیحاتی و رفتار بد
بـ ــا کارگران خارجی و سـ ــرکوب مخالفـ ــان در داخل امارات
پرداخته است.
بر اساس این گزارش؛ امارات از سال  2017تالش جدیدی
برای تشـ ــکیل قدرت نرم در قلب اروپا انجام داده اسـ ــت
و اینکه در عرصه جهانی وزن و ثقلی داشـ ــته باشـ ــد و این
تحـ ــرکات ابوظبی از نـ ــگاه دیدهبان اروپایی بخشـ ــی از آن
به رقابـ ــت منطقهای با قطر و دیگـ ــر قدرتهای منطقهای
مربوط میشود.
دید هبـ ــان اروپایـ ــی در ادامـ ــه به ناکامـ ــی اتحادیـ ــه اروپا در
کشـ ــف ارقام هزینههای امارات در زمینه گروههای فشـ ــار
در کشـ ــورهای عضو این اتحادیه اشـ ــاره کرده و به نقصان
شفافیت در اروپا پرداخته است و اینکه شفافیت الزم در
زمینه گروههای فشار نیست.
در ادامه دیدهبان اروپایی به مراکز پژوهشی و شرکتهای
سرمایهگذاری اروپایی که نقش به سزایی در بهبود وجهه
امارات و تخریب وجهـ ــه رقبای منطقهای آن دارد ،پرداخته
اسـ ــت از جمله مؤسسه «بوسـ ــوال» در بروکسل ،شرکت
«اسوسـ ــیت»و شـ ــرکت مشـ ــاوره در زمینه دیپلماسـ ــی
خصوصی ( )privatised diplomacyبا عنوان «وسـ ــتفالی
گلوبال ادوایزری».
دیدهبان اروپایی در پایان به اتحادیه اروپا توصیه میکنند
کـ ــه روزنهها را ببنـ ــدد و نقصهـ ــا را در زمینـ ــه قوانینی که
اجازه فعالیت به گروههای فشـ ــار میدهد را برطرف سازد
تا ماهیت روابط گروههای فشـ ــاری که به نفع کشـ ــورهای
خارجی فعالیت میکنند ،مشـ ــخص شـ ــود و اینکه وجهه
کشـ ــورهایی کـ ــه اتحادیه اروپـ ــا آنها را ناقض حقوق بشـ ــر
مینامد ،خوب جلوه داده نشود.
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در مراسم روز پرستار؛

وعدههای نمکی به پرستاران
از پرداختهای ویژه تا استخدامهای جدید

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :وزیر بهداشت ،در مراسم
روز پرسـ ــتار که به صـ ــورت مجازی برگزار شــــد ،چند خبر
خوب به پرسـ ــتاران داد و از زحمات آنان در بحران کرونا،
تقدیر کرد.
سـ ــعید نمکی ،با بیان اینکه من در مقابل همه جامعه
بهداشـ ــت و درمان و نظام سالمت کشــــور سر تعظیم
فرود میآورم ،گفـ ــت :امروز دیگر روز پرســــتار را فقط روز
پرستار نمیبینم .همانطور که روز پزشک ،داروساز ،علوم
آزمایشگاهی و… ،را دیگر تنها مختص این افراد نمیبینم،
بلکه این روزها متعلق به همه جامعه پزشکی است .زیرا
در این مدت جامعه پزشـ ــکی و نظام سالمت ثابت کرد
که همه در کنار هم و به عنوان ید واحد در خدمت مردم
هسـ ــتند .این عظمت ،همبســــتگی و وفاق در جامعه
پزشـ ــکی و در تاریخ این مملکت ثبت شــــد و حرمت و
عزت این جامعه را مردم از کودک و بزرگ و در نسلهای
آتی در قلـ ــب ،روح و ذهن و صفحات تاریخ این مملکت
خواهد ماند .روز پرستار را به این عزیزان تبریک میگویم.
وی ادامـ ــه داد :گرچه امروز دلم نمیآید از آنچه که درباره
مسـ ــائل مادی برای این عزیزان دنبال میکنیم ،حرفی
بزنم ،اما به هر حال زندگی خرج دارد و متأســــفانه گاهی
کرامـ ــت انسـ ــانی درگیر این مســــائل مــــادی و دنیوی
میشـ ــود .ما تالش کردیم در این ایام و در سال قحطی
منابع اقدامی انجام دهیم .متأسفانه ما یکی از بدترین
ایام تاریخ این مملکت را از نظر شرایط اقتصادی داریم،
مدیریت میکنیم .قحط س ـــالی امسال را در هیچ سالی
در تاریخ بعد از انقالب این کشور نداشتیم .به هر حال
من دسـ ــتی بر آتش بودجه و مســــائل مالی داشــــتم،
اما سالی به سـ ــختی امسـ ــال در نظام اقتصادی کشور
نداشـ ــتیم؛ چه از نظر ارز و چه از نظر ریال .این تنگنایی

که متأسفانه بر ما تحمیل شــــد ،با مضایقی همراه شد
که در تهیه نیازهای نظام ســــامت اعــــم از تجهیزات و
دارو هم با بــــی رحمی و قســــاوت تحریمکنندگان بین
المللی همراه شــــد که ســــر دســــته آن هم آمریکاییها
بودند .ما در این سال سخت تالش کردیم ،بیشترین
افزایش ســــنواتی را برای پرســــنل بهداشــــت و درمان
کشــــور رقم بزنیــــم .در حالی کــــه چنین پدیــــدهای را در
تاریخ سالهای گذشته و افزایشی در این سطح را برای
حقوق و مزایای این افراد نداشتیم؛ به طوری که نسبت
بــــه آخرین ماه ســــال  ،1398حــــدود  100درصد افزایش
یافت که بار مالی سنگینی هم تحمیل کرد.
نمکی افزود :برای جامعه شــــریف پرستاری هم از امروز
 50درصــــد فوقالعاده ویژه را در احــــکام لحاظ خواهیم
کــــرد .در عین حــــال بــــه معاونیــــن توســــعه ،درمان و
پرســــتاری ابالغ کردم که برای پرســــتاران عالوه بر کارانه
از ابتدای ســــال برای عزیزانی که در بخشهای کرونا کار
میکردند ،فوقالعاده ویژه دیگری را به عنوان سـ ــختی
کار لحاظ کنیم که گرچه رقمها باال نیســــت ،اما در وسع
خودمــــان بتوانیم ســــمبلی از قدرشناســــی خودمان را
خدمت این عزیزان اعالم کنیم .وی افزود :ضمن اینکه
امســــال  20هزار مورد اســــتخدام در جامعه پرستاری را
داریم که بعد از ســــالهای بعد از انقــــاب اولین بار در
کشــــور چنین اقدامی را انجــــام میدهیم و اولویتمان
هم با پرستارانی است که به عنوان شرکتی و قراردادی
در مجموعههای وزارت بهداشت زحمت میکشیدند
و با اولویت پرســــتارانی که در بخشهای کرونا زحمت
میکشــــیدند ،اما بــــاز هم میدانیم که کافی نیسـ ــت و
امیدواریــــم بتوانیم قدمهایی را بــــرای قدردانی مادی و
معنوی از این قشر عزیز برداریم.

شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری
مشخص شد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :نمایندگان مجلس شـ ــورای
اســــامی شــــرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاسـ ــت
جمهوری را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در نشسـ ــت علنی دیروز (یکشـ ــنبه،
 30آذر ) قـ ــوه مقننه ،در جریان رسـ ــیدگی به اصالح موادی از
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با ماده یک
با 151رأی موافق 35 ،رأی مخالف و  14رأی مخالف از مجموع
 242نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:
مــــاده  35قانــــون انتخابــــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری مصوب
 5/4/1364بــــا اصالحــــات و الحاقات بعدی به شـ ــرح ذیل
اصالح میشود:
ماده  -35داوطلبان ریاســــتجمهوری باید واجد شـ ــرایط
اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح
ذیل است:
 .1رجال مذهبی و سیاسی
 .2ایرانیاالصل و نداشـ ــتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت
سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال
 .3مدیر و مدبر
 .4حسن سابقه ،امانت و تقوا
 .5مؤمــــن و معتقد بــــه مبانی جمهـ ــوری اسـ ــامی ایران و
مذهب رسمی کشور
همچنین در بند ب تأکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری
جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد
شرایط عمومی ذیل باشند:
 .1داشــــتن مــــدرک تحصیلی حداقل کارشناسـ ــیارشـ ــد یا
معادل آن مـ ــورد تأییـ ــد وزارت علوم ،تحقیقـ ــات و فناوری
یــــا وزارت بهداشــــت و درمــــان و آموزش پزشـ ــکی و یا مرکز
مدیریت حوزههای علمیه
 .2حداقل سن  40سال تمام و حداکثر سن  70سال تمام در
هنگام ثبت نام
 .3برخورداری از سـ ــامت و توانایی جسـ ــمی و روانی کافی،
جهت ایفای مسؤولیت ریاست جمهوری
 .4داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
در جریانرسیدگیبهجزئیاتنمایندگانبند5رابهکمیسیون
ارجاع دادند ،در این بند آمده است؛ عدم محکومیت به جرائم
اقتصادیوانتخاباتی،جرائمعلیهامنیتداخلیوخارجیکشور،
اقدام بر ضدنظام جمهوری اســــامی ایران ،ارتـ ــداد ،خیانت در
امانتوجرائمعلیهعفتعمومی
در تبصــــره گفته شــــد؛ در صورتـ ــی که اتهامـ ــی در خصوص
جرائم موضــــوع این بند متوجـ ــه داوطلبی باشـ ــد که واجد
شــــرایط مقرر در این قانون است ،شـ ــورای نگهبان پس از

استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک
مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع
ذی صالح ،نسـ ــبت به صالحیت داوطلـ ــب تصمیم گیری
مینماید.
 .6عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق
اجتماعی
 .7نداشـ ــتن سـ ــوء سـ ــابقه امنیتـ ــی و عدم وابســــتگی به
گروههایغیرقانونی
 .8عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
 .9عـ ــدم سـ ــابقه اس ـــتعمال یـ ــا اعتیـ ــاد بـ ــه مـ ــواد مخدر و
روانگردان
ً
 .10سابقه تصدی حداقل مجموعا  6سال در مناصب ذیل:
الف -مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ()71
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8
ب -معاون رؤسای قوای سهگانه
پ -اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص
مصلحتنظام
ت -رئیس کل بانک مرکزی
ث -رئیس دیوان محاسبات کشور
ج  -استاندار
چ -شهردار شهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت
ح -رئیـ ــس سـ ــازمانها و نهادهای دولتی و مؤسســــات و
نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ -فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری
و باالتر
د -رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سطح کشور
ذ -مدیر حوزههای علمیه کشور
در تبصره  1تأکید ش ـــد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای
ریاس ـ ـتجمهوری در چارچـ ــوب نظـ ــر تفسـ ــیری شــــورای
نگهبـ ــان در خصـ ــوص «تعریف و اعالم معیارها و شــــرایط
الزم برای تشـ ــخیص رجال سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر
بودن نامزدهای ریاسـ ــت جمهوری» موضـ ــوع بند «10-5
سیاس ـ ـتهای کلی انتخابات» ،برعهده شـ ــورای نگهبان
میباشد.
ً
تبصره  2میگوید :وزارت کشـ ــور صرفـ ــا در صورتی اقدام به
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاسـ ــت جمهوری مینماید
که مطابق تشریفات مقرر در ماده ( ،)55واجد شرایط مقرر
در اجـ ــزای « »6« ،»5« ،»4« ،»2« ،»1و « »10بنـ ــد (ب) این ماده
بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام
ارائه نمایند.
در تبصـ ــره  3آمـ ــده اسـ ــت :داوطلبـ ــان ریاس ـ ـتجمهوری
موظفند به هنگام ثبتنام ،سوابق قابل ارزیابی در خصوص
تصدی مسؤولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
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مهاجم شهرداری همدان:

هدفمان صعود است
هگمتانه ،گروه ورزش :مهاجم گلزن شـ ــهرداری همدان گفت :شـ ــروع خوبی در لیگ دسته دوم
داشـ ــتیم و امیدوارم در نهایت بتوانیم به لیگ آزادگان صعود کنیم.
آرمیـ ــن طالیـ ــی منش در خصـ ــوص بازی برابـ ــر شـ ــهرداری بندرعباس اظهـ ــار کرد :تیـ ــم فوتبال
شـ ــهرداری بندرعباس به خوبی از شـ ــرایط میزبانی خود بهره میبرد ،هر دو تیم در این دیدار بازی

برجای مانده از دیدار شهرداری همدان و شهرداری بندرعباس

حمایت همه جانبه مسووالن
از پاس
هگمتانه ،گروه ورزش :در نشست اعضای کانون
هـ ــواداران پاس بـ ــا عباس صوفـ ــی رئیس هیأت
فوتبال و امیر عظیمی مدیرعامل باشـ ــگاه پاس،
بر حمایت همه جانبه از تیم تأکید شد.
عباس صوفی رئیـ ــس هیأت فوتبـ ــال همدان با
بیان اینکه تیـ ــم پاس با حمایت همه جانبه آماده
حضور در مسـ ــابقات شده اسـ ــت ،گفت :ترکیب
خوبی را تشـ ــکیل داده ایم و هـ ــدف ما موفقیت
پاس است.
وی بـ ــا قدردانـ ــی از کانـ ــون هواداران پـ ــاس بابت
پیگیری دغدغههـ ــای تیم گفت :حمایتها قطعا
ادامه خواهد داشت و هیچ مشکلی وجود ندارد.
امیـ ــر عظیمـ ــی نیز بـ ــا بیـ ــان اینکه تاکنـ ــون همه
هزین ههـ ــا بابـ ــت آمـ ــاده سـ ــازی تیم و حضـ ــور در
مسـ ــابقات صورت گرفته اسـ ــت ،گفـ ــت :تأمین
پوشـ ــاک ،ورودی مسـ ــابقات و اردوهـ ــای آمـ ــاده
سـ ــازی تیم با هزینه الزم انجام شـ ــده اسـ ــت و در
ادامه نیز این حمایتها پر رنگتر انجام میگیرد.
وی ،سـ ــاماندهی آکادمی پاس ،پرداخت درصدی
از قراردادهای اعضای تیم و سایر نیازهای ضروری
تیم را از دیگر تصمیمات در دست اقدام دانست
و گفـ ــت :بـ ــرای آماده سـ ــازی تیـ ــم پـ ــاس از هیچ
کوششی فروگذار نبوده ایم.
رئیس کانون هواداران پاس نیز در این نشست
گفت :حضور سرپرستی جوان و البته با کوله باری
از تجربه در تیم یکـ ــی از بهترین تصمیمات اتخاذ
شده از مدیریت باشگاه بود و امیدواریم در ادامه
نیز بستر فعالیت افراد مسـ ــتعد ،باتجربه و مفید
مهیا شود.
علی صمدی افزود :از افـ ــرادی که در هر جایگاهی
به تیم پاس کمـ ــک کنند و منشـ ــا موفقیت تیم
باشـ ــند حمایـ ــت میکنیـ ــم و هرگـ ــز قصد مـ ــا زیر
سـ ــوال بردن زحمات نیسـ ــت اما همواره طرفدار
واقعیتها هسـ ــتیم و دسـ ــت افرادی که به این
تیم کمک میکنند را میفشاریم.
وی اضافـ ــه کرد :انتظـ ــار داریم بسـ ــتر انگیزه برای
سرپرستی تیم مهیا شود ضمن اینکه مهمترین
نیاز ضـ ــروری تیم حل برخی مسـ ــایل قـ ــراردادی
اسـ ــت که امیدواریم هرچه سـ ــریعتر برطرف شود
تا بـ ــا آرامش و انگیـ ــزه مضاعف راهی مسـ ــابقات
شویم.

تقدیر از امید قایقرانی همدان
در اردوی تیم ملی
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :مدیرکل ورزش و جوانان
استان همدان با حضور در دریاچه آزادی با رئیس
فدراسیون قایقرانی دیدار کرد.
حمید سـ ــیفی مدیرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان
همدان بـ ــا حضـ ــور در دریاچـ ــه آزادی بـ ــا علیرضا
سهرابیان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیـ ــدار در خصـ ــوص توسـ ــعه قایقرانی در
اسـ ــتان همـ ــدان بـ ــا حمایـ ــت اداره کل ورزش و
جوانان صحبت شد.
رئیس فدراسـ ــیون قایقرانی در ایـ ــن دیدار گفت:
اسـ ــتان همدان یکـ ــی از هیأتهای ما اسـ ــت که
ورزشـ ــکاران زیادی در رشـ ــتههای مختلف دارد و
حتی ورزشکار این اسـ ــتان نماینده قایقرانی ایران
در المپیک بوده است.
علیرضا سهرابیان بیان کرد :انتظار ما از قایقرانی
همـ ــدان بیش از اینهاسـ ــت و اکنون که فردی
کامـ ــا ورزشـ ــی و قهرمـ ــان ،در رأس ورزش ایـ ــن
اسـ ــتان قـ ــرار گرفته ،حتمـ ــا حمایت بیشـ ــتری از
ورزشـ ــکاران خصوصا قایقرانان صـ ــورت خواهد
گرفت.
مدیـ ــرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان نیز در
این دیدار با اعالم آمادگی برای حمایت از قایقرانی
اظهـ ــار کـ ــرد :حمایـ ــت از ورزشـ ــکاران خصوصـ ــا
رشـ ــتههای فعـ ــال و نشـ ــانآور را رسـ ــالت خـ ــود
میدانم.
حمید سیفی ادامه داد :قایقرانی همدان همیشه
ظرفیـ ــت خوبـ ــی داشـ ــته و بـ ــا حمایـ ــت از هیأت
اسـ ــتان ،تـ ــاش میکنیم روزهـ ــای بهتـ ــری برای
قایقرانی همدان بسازیم.
در این دیدار «کیمیا زارعی» ورزشکار همدانی تیم
ملی روئینگ نیز دقایقی در جلسه حضور پیدا کرد
و مدیرکل ورزش و جوانان همدان به نمایندگی از
قایقرانان استان همدان از وی تقدیر کرد.

گام محکم شاگردان
طالییمنش در لیگ  2کشور
هگمتانه ،گروه ورزش :در هفته نخست رقابتهای لیگ
دسته دوم فوتبال کشـ ــور تیم فوتبال شهرداری همدان
موفق شـ ــد با نتیجه یک بر صفر حریف هـ ــم نام خود را در
بندرعباس شکست دهد.
قطـ ــار لیگ دسـ ــته دوم فوتبال کشـ ــور پـ ــس از وقفهای
طوالنی از شـ ــنبه گذشـ ــته با انجام  3دیدار در بندرعباس،
تبریز و اهواز به حرکت درآمد.
تهـ ــا شـ ــهرداریچیهای دیار
در هفته نخسـ ــت این رقاب 
هگمتانه به سـ ــواحل خلیج همیشه فارس سفر کردند تا
برابر حریف همنام خود شهرداری بندرعباس قرار بگیرند.
شاگردان طالییمنش برای برداشتن محکم گام نخست
به دنبال  3امتیاز و پیروزی در این میدان بودند.
این دیدار از سـ ــاعت  14با قضاوت احمد اکبری آغاز شـ ــد
در یک ربع ابتدایی این دیدار به دلیل شرایط آب و هوایی
تیـ ــم فوتبال شـ ــهرداری بندرعبـ ــاس توپ و میـ ــدان را در
اختیار داشـ ــت اما با گذشت زمان شاگردان طالییمنش
توپ و میدان را در اختیار گرفتنـ ــد و بازی خود را به حریف
دیکته کردند.
در حالـ ــی که تنهـ ــا دقایقی اندکی بـ ــه پایان بـ ــازی در نیمه

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :برای اولیـ ــن بار طی مدت
اخیر هیچ شـ ــهری در کشـ ــور از نظر شیوع ویروس
کرونـ ــا در وضعیـ ــت قرمـ ــز قـ ــرار نـ ــدارد ،اتفاقی که
باعث میشـ ــود پـ ــس از مدتها شـ ــاهد فعالیت
مراکـ ــز تمرین و انجام مسـ ــابقات ورزشـ ــی در گروه
شـ ــغلی  2در سراسر کشور باشیم.
طی چند هفته گذشـ ــته به دلیـ ــل قرمز بودن برخی
شـ ــهرها و اسـ ــتانها از نظر شـ ــیوع ویروس کرونا،
تعطیلـ ــی و محدودیتهای ورزشـ ــی در بیشـ ــترین
سـ ــطح ممکـ ــن قـ ــرار داشـ ــت و ورزش نیـ ــز از این
قضیه مستثنی نبود.
طبق جـ ــدول گروههـ ــای شـ ــغلی ،مراکـ ــز تمرین و
انجـ ــام مسـ ــابقات ورزشـ ــی در گـ ــروه شـ ــغلی دو،
اسـ ــتخرهای سرپوشـ ــیده بـ ــه عنوان گروه شـ ــغلی
سـ ــه و باشـ ــگاههای ورزشـ ــی ورزشهای پربرخورد
از جملـ ــه کشـ ــتی ،کاراتـ ــه و جـ ــودو و نیز باشـ ــگاه
ورزشی سالنی به عنوان گروه شـ ــغلی چهار تعیین

در این دیدار نخسـ ــتین پیروزی رقابتهای لیگ دسـ ــته
دوم فوتبـ ــال کشـ ــور رقـ ــم خـ ــورد همچنیـ ــن گل آرمین
طالییمنـ ــش نیز به عنـ ــوان اولین گل ایـ ــن رقابتها در

شد هاند.
طبـ ــق تازهتر یـ ــن اظهارات سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملی
مقابله با کرونا ،خوشـ ــبختانه در سـ ــطح کشور هیچ
شـ ــهر قرمزی وجود ندارد و  205شهر در موقعیت
نارنجی و  243شـ ــهر در موقعیت زرد هستند.
ورزش در مناطق قرمز
براسـ ــاس تصمیم سـ ــتاد ملـ ــی مقابله بـ ــا کرونا در
مناطق قرمز  ،مشاغل گروه دو ،سه و چهار تعطیل
اسـ ــت که طبق تقسـ ــیم بنـ ــدی صـ ــورت گرفته در
حوزه ورزش شـ ــامل تعطیلی مراکـ ــز تمرین و انجام
مسـ ــابقات ورزشـ ــی ،اسـ ــتخرهای سرپوشـ ــیده،
باشگاههای ورزشـ ــی ورزشهای پربرخورد از جمله
کشـ ــتی ،کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی
میشـ ــود .بنابراین برای اولین بـ ــار پس از مدتها
شـ ــاهد این هستیم که مشـ ــاغل گروه  2در بخش
ورزش یعنـ ــی مراکـ ــز تمر یـ ــن و انجـ ــام مسـ ــابقات
ورزشـ ــی بتوانند در شـ ــهرهایی کـ ــه وضعیت آنها

قرمز بوده اسـ ــت ،فعالیت کنند.
ورزش در مناطق نارنجی
طبق اعالم سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملی مقابلـ ــه با کرونا،
در وضعیـ ــت نارنجی یا سـ ــطح هشـ ــدار  2که حدود
 150شهر یا شهرسـ ــتان جزو این محدوده هستند،
محدودیتهـ ــای مشـ ــاغل سـ ــطح  3و  4در آنهـ ــا
اجـ ــرا میشـ ــود؛ بنابراین اسـ ــتخرهای سرپوشـ ــیده
به عنوان گروه شـ ــغلی سـ ــه و باشـ ــگاههای ورزشی
ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو
و نیز باشگاه ورزشی سـ ــالنی به عنوان گروه شغلی
چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیسـ ــتند.
ورزش در مناطق زرد
همچنیـ ــن طبق اعـ ــام ،نقاطی نیز کـ ــه در وضعیت
زرد قـ ــرار دارند سـ ــطح شـ ــغلی  4در آنهـ ــا محدود
خواهـ ــد بـ ــود کـ ــه شـ ــامل باشـ ــگاههای ورزشـ ــی
ورزشهـ ــای پربرخـ ــورد از جملـ ــه کشـ ــتی ،کاراته و
جودو و نیز باشــــگاه ورزشی سالنی است.

تصاحب توپ از روی نقطـ ــه پنالتی را کادر فنی ،بازیکنان و
هواداران پرسپولیس هیچ وقت فراموش نخواهند کرد.
«حامـ ــد لک» سـ ــنگربان پرسـ ــپولیس نخسـ ــتین ضربه
پنالتی جونیـ ــور را به خوبی دفع کرد اما مهاجم سـ ــرحال و
سـ ــرزنده برزیلی اولسـ ــان از کندی بازیکنان پرسپولیس
بـ ــه خوبی بهره برد و توپ برگشـ ــتی را بـ ــدون کوچکترین
مزاحمتی از سوی مدافعان درون دروازه جای داد.
همچنیـ ــن پرسپولیس ـ ـیها در اسـ ــتفاده از ضربـ ــات کرنر
عملکرد بسـ ــیار مناسب تری نسـ ــبت به حریف داشتند
آنـ ــان در این دیدار هشـ ــت مرتبه کرنر زدنـ ــد این درحالی
بود که بازیکنان اولسـ ــان تنها یک کرنر به روی دروازه لک

ارسال کردند.
افزون براین شـ ــاخص ها ،بازیکنان اولسـ ــان با دریافت 2
کارت زرد از داور قطری این دیدار جریمه شدند.
بدین ترتیب باید عنوان کرد براسـ ــاس آمـ ــار دیدار نهایی
این رقابتها ،تقریبا همه چیز به سود پرسپولیس بود اما
اولسان هیوندای در این دیدارپیروز شد و جام قهرمانی را
تصاحب کرد.
تیم فوتبال پرسـ ــپولیس تهران با شکست  2بر یک برابر
تیم اولسان هیوندای کرهجنوبی به عنوان نایب قهرمانی
لیگ قهرمانان آسـ ــیا بسنده کرد .تک گل پرسپولیس در
دقیقه  43توسط مهدی عبدی به ثمر رسید.

«پاس» امروز میزبان عقاب
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تیم پـ ــاس بعدازظهر امـ ــروز در
نخسـ ــتین دیدار از هفتـ ــه اول لیگ دسـ ــته دوم فوتبال
کشور در گروه ب پذیرای عقاب تهران خواهد بود.
این مسـ ــابقه امـ ــروز به میزبانی ورزشـ ــگاه شـ ــهید حاجی
بابایی مریانج برگزار میشود.

هادی یونسی عطوف -رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/16 :

داوران زنجانی بازی پاس  -عقاب را قضاوت میکنند.
همچنین براساس اعالم کمیته داوران ،کادر داوری دیدار
پاس و عقاب تهران از زنجان انتخاب شدند.
تیم داوری این مسابقه را داور وسط :محمد رامیان ،کمک
اول :میالد قنبری️،کمک دوم :ناصر صالحی️،کمک چهارم:

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

برابر رأی شــماره  - 139960326005000582مورخ  1399/07/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای وحید سوری فرزند حمیداهلل به شماره شناسنامه  371و به شماره
ملی  3962766863صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت
 13/44مترمربــع پالک  1111اصلی واقع در بخش یک ثبت نهاوند ،خیابان 17
شــهریور ،جنب امامزاده مهدی حقوق ارتفاقی ندارد ،خریداری از مالک رســمی
الیاس گیالنی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است.
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 763

زیرساختهای تیراندازی همدان
در کشور بینظیر است

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :رئیس هیــــأت تیراندازی
اسـ ــتان همدان گفت :با اقدامــــات صورت گرفته،
زیرساختهای تیراندازی همدان افزایش یافته و
این زیرساختها در کشور بینظیر است.
بـ ــه گزارش هگمتانه روز یکشــــنبه در مراســــمی با
حضور رئیس هیـ ــأت تیراندازی اســــتان همدان،
و سـ ــایر اعضـ ــای هیـ ــأت از سرپرســــت ،مربــــی و
تیراندازان تیم بانوان همدان حاضر در مسابقات
لیگ دسته اول بانوان کشــــور و همچنین نفرات
برتر مسابقات میکس دو نفره جام سردار شهید
سلیمانی تقدیر به عمل آمد.

آمار برای پرسپولیس
جام برای اولسان

هگمتانه ،گروه ورزش :تیم فوتبال پرسـ ــپولیس در دیدار
نهایی لیگ قهرمانان آسیا که عصر روز شنبه در ورزشگاه
«الجنـ ــوب» قطـ ــر برگزار شـ ــد بـ ــا نتیجه  2بر یـ ــک مغلوب
اولسـ ــان هیوندای کـ ــره جنوبی شـ ــد و دسـ ــتش از جام
قهرمانی کوتاه ماند.
بـ ــر اسـ ــاس آمـ ــار اعـ ــام شـ ــده پایـ ــگاه اطـ ــاع رسـ ــانی
کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا ،بازیکنان پرسـ ــپولیس در
بیش از  57درصد دقایق زمـ ــان این دیدار مالکیت توپ
را در اختیار خود داشتند.
شـ ــاگردان «یحیـ ــی گل محمدی» همچنین در شـ ــاخص
درگیری برای تصاحب توپ با بازیکنان حریف ،با  14درصد
اختـ ــاف عملکرد مناس ـ ـبتری نسـ ــبت بـ ــه رقیب خود
داشتند.
در شـ ــاخص درگیری در هوا برای تصاحـ ــب توپ عملکرد
شـ ــاگردان «کیم دو هون» بهتر از بازیکنان پرسـ ــپولیس
قتـ ــر از بازیکنان
بـ ــود و در  54درصـ ــد از درگیریهـ ــا موف 
پرسپولیس بودند.
در شـ ــاخص پیگیـ ــری برای تصاحـ ــب توپ هر چنـ ــد آمار
ای.اف.سـ ــی برابری بازیکنـ ــان  2تیم را نشـ ــان میدهد اما
بیشـ ــک پیگیری «جونیور» زننده هر  2گل اولسان برای

فصل جاری ثبت شد.
قاضی این میدان نیز توانسـ ــت قضاوت بسیار خوبی را از
خود به نمایش بگذارد.

محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/15 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/01 :

غالمرضا قلیچ خانی و ناظر داوری :محمدحسین ابراهیمی
تشکیل میدهند.
تی مهـ ــای پاس و عقاب تهران امروز دوشـ ــنبه از سـ ــاعت
 14:15در ورزشگاه شـ ــهید حاجی بابایی مریانج به مصاف
هم میروند.

تأکید بر ظرفیت تیراندازان همدانی
رئیس هیــــأت تیراندازی اســــتان همــــدان در این
مراسم با بیان این که مســــابقات لیگ دسته اول
بانوان از مهرماه سـ ــال  98کلید خورد اظهار کرد :از
شهریور ماه کار بستن تیم را سرمربی تیم آغاز کرد.
ناصـ ــر محمودی افـ ــزود :اصــــرار مــــا و کادر فنی و
سرپرسـ ــتی تیم بر اسـ ــتفاده از بازیکنان بومی بود
و تیمی کامال بومی را روانه مســــابقات کردیم.
وی با بیان ایــــن که قرار بود این مراســــم را زودتر و
با شـ ــکوهتر ،و نیز با حضور مدیران ورزش استان
و اصحاب رسانه برگزار کنیم گفت :به دلیل شیوع
کرونا و محدودیتهای اعمال شده مجبور شدیم
مراسم را دیر و با مهمانان کمتر برگزار کنیم.
رئیـ ــس هیـ ــأت تیرانـ ــدازی اســــتان همــــدان بــــا
بیـ ــان این که شـ ــعار هیــــأت برای حضــــور در این
مسـ ــابقات اسـ ــتفاده از ظرفیت بازیکنــــان بومی
بومی بـ ــوده تصریح کرد :این افتخار نیســــت که با
داشتههای اسـ ــتانهای دیگر در مسابقات لیگ
حاضر شـ ــویم و حضـ ــور این تیم بســــیار جوان در
مسـ ــابقات لیگ سـ ــبب افزایش تجربه تیراندازان
همدانی و در نتیجه کســــب نتایــــج بهتر در آینده

آگهی دعوت از مجاورین
چون خانم اعظم پادگانه مالک ششــدانگ پالک  3222اصلی بخش
یــک نهاوند تقاضای صدور ســند تکبرگی پالک فوق را از این اداره
نموده است و متقاضی مدعی میباشد که مجاورین و مالکین مشاعی
پالک مذکور را نمیشناسد و دسترسی به مالکین ندارد ،لذا به استناد
کد  914مجموعه بخشنامههای ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع
و مســاحتدار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده  18آییننامه
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزماالجرا به کلیه مالکین مجاور پالک
فوقالذکر ابالغ میگردد که در تاریخ چهارشنبه مورخ 1399/10/24
ساعت  10صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند نهاوند  -دهبوره
راه حضور یابند .بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی
مانع از انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگردد .چنانچه نیاز به آگهی
مجدد باشد ،در همین روزنامه درج میگردد.
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گفتنی اســــت؛ تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در هفته
دوم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور  7دی ماه
میزبان مس نوین کرمان است.

در مراســـم تجلیل از تیم تیراندازی بانوان همدان مطر ح شد:

لیگ قهرمانان آسیا؛

برابــر رأی شــماره  139960326007001026مورخــه  1399/08/26هیأت
موضوع قانون تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای
حســین مهری فرزند عباس به شماره شناسنامه  415صادره از بهار در سه دانگ
مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان کلنگی به مساحت  416/67مترمربع
پالک  11090فرعی قســمتی از پالک شماره  374فرعی از  139اصلی واقع در
بهار ،بخش چهار همدان خریداری معالواســطه از مالک رسمی آقای علی فرزند
حسن محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/01 :

نخسـ ــت باقی مانده بود آرمین طالییمنش موفق شد با
یک ضربه سر زیبا و تماشایی دروازه شهرداری بندرعباس
را باز کند تا بازی در نیمه نخسـ ــت با یک گل به سـ ــود تیم
فوتبال شهرداری همدان به پایان برسد.
با آغاز بـ ــازی در نیمه دوم رضا طالیی منش سـ ــرمربی تیم
فوتبـ ــال شـ ــهرداری همدان موفق شـ ــد با تفکـ ــرات خود
حمالت شـ ــهرداری بندرعباس را در دقایق نخست بازی
در نیمه دوم کنترل کند و با گذشـ ــت زمان بازی متعادلی
را شاهد بودیم.
در این دقایق محمد صابری دروازه بان تیم فوتبال شهرداری
همداننیز در چندصحنهعملکردمثبتیداشت.
در  20دقیقه پایانی مسابقه تیم فوتبال شهرداری همدان
چندین بار در ضد حمالت میتوانست به راحتی گل دوم
را به ثمـ ــر برسـ ــاند و در جدیترین حمالت شـ ــوت زیبای
مهدی خلج با فاصله بسیار کم تبدیل به گل نشد.
در دقایق پایانی مسـ ــابقه نیز این تیم فوتبال شـ ــهرداری
همـ ــدان بود کـ ــه با بـ ــردن توپ بـ ــه کنارهها به سـ ــامت
توانست  3امتیاز شـ ــیرین این دیدار را در خلیج همیشه
فارس صید کند.

اولین آزادباش مراکز تمرین و مسابقات ورزشی در سراسر کشور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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خوبی به نمایش گذاشــــتند و توانستند چند موقعیت ایجاد کنند.
بازیکن شــــهرداری همدان در خصوص گلزنی در این دیدار ،بیان کرد :تمام اعضای تیم شهرداری
همـ ــدان برای کسـ ــب موفقیت تالش میکننـ ــد ،گلی که به ثمر رسـ ــاندم حاصـ ــل کار خوب کل
مجموعه بــــود ،امیدوارم در ادامه نیز بتوانم عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارم.

طالیی منش در پاســــخ به این ســــوال که ،چه نظری در خصوص شــــرایط گروهبندی لیگ دسته
ً
دوم دارید ،خاطر نشــــان کرد :تیمهای خوبی در گروه ما حضور دارند و قطعا هیچ دیداری در لیگ
دسته دوم آســــان نخواهد بود ،اما شــــهرداری همدان برای صعود تالش خواهد کرد و میتوانیم
در انتهای فصل جشن صعود را در همدان برپا کنیم.

محمدعلی جلیلوند -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

خواهد شد.
محمودی با بیــــان این که بـ ــرای اداره هیأت و نیز
افزایش زیرســــاختها تالشهای بسیاری در این
مدت انجام شده اســــت گفت :با زیرساختهای
فراهم شــــده وضعیت تیراندازی استان همدان از
نظر زیرســــاختها ،ســــالن و تجهیزات و امکانات
در کشور بینظیر است.

همدلی در تیراندازی همدان
ســــرمربی تیم لیگ دســــته اولی همدان حاضر در
مسابقات لیگ بانوان نیز با تقدیر از حمایتهای
هیأت تیراندازی استان همدان اظهار کرد 12 :تیم
در ایــــن مســــابقات شــــرکت کردند و تأکیــــد ما بر
استفاده از بازیکنان بومی بود.
فر یــــدی افزود :حتــــی ترجیــــح دادیــــم از بازیکنان
حرفــــهای خود ماننــــد خانــــم جامبزرگ اســــتفاده
نکنیــــم و آنهــــا در مســــابقات لیــــگ برتـ ــر بـ ــا
قراردادهای باالتر حضور داشته باشند.
وی با اشــــاره بــــه این کــــه رئیس هیــــأت در بحث
بســــتن تیم و رقــــم قراردادهــــا به مــــن اختیار تام
دادنــــد افزود :همدلی خوبی بین هیأت اسـ ــتان و
تیم همدان برقرار بود.
فر یــــدی با اشــــاره بــــه این کــــه رکوردهــــای فردی
تیرانــــدازان همدانــــی در ایــــن مســــابقات فراتر از
انتظــــار بود تأکیــــد کــــرد :تیراندازان تیــــم همدان
بسیار مســــتعد و با انگیزه هستند.
همچنیــــن در ایــــن مراســــم حســــین کرمــــی دبیر
هیــــأت و چهاردولــــی نایب رئیــــس بانــــوان نیز با
ایراد ســــخنانی از زحمات کادر فنی ،سرپرسـ ــتی و
تیراندازان تیم همدان حاضر در مسـ ــابقات لیگ
دسته اول قدردانی کردند.
در پایان مراســــم نیز بــــا اهدای لــــوح و هدایایی از
عوامل و بازیکنــــان این تیم تقدیر به عمل آمد.

با ما همراه باشید

پیام تسلیت سپاه ناحیه همدان در پی عروج فرمانده سابق سپاه
انصارالحسین(ع)همدان

ابوحمزه مجاهدی خستگیناپذیر در همه
عرصهها

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــپاه ناحیه همدان در پیامی درگذشت جانباز  8سال دفاع مقدس،
سـ ــردار والیتمدار و رشید اسالم غالمعلی ابوحمزه فرمانده سابق سـ ــپاه انصارالحسین(ع) استان
همدان را تسلیت گفت.

به گزارش هگمتانه ،متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل اهلل الرحمن الرحیم
َ
ّ
ِإ َنا هّلل ِوإ ّنا ِإل ِیه َر ِاج ُعون
درود خدا بر دالور مردانی که در طول زندگی خویش مجاهدت ،اسـ ــتقامت ،استواری و پایداری را در
پرونده زرینشان نگاشته و سرافراز و پر افتخار در راه سربلندی کشور اسالمی و عظمت ملت ایران
لحظهای نیاسودند.
بیشـ ــک سـ ــردار بسـ ــیجی ،غالمعلی ابوحمزه از زمـ ــره مجاهدانـ ــی بود که سـ ــالهای جوانی
خویش را در کربالهای  8سـ ــال دفاع مقدس و صحنههای پرخطر پاسـ ــداری و دفاع از انقالب

اسالمی ایران سپری کرد.
آری آن جانباز سـ ــرافراز ،بعد از دفاع مقدس نیز به صورت جهادی و خسـ ــتگی ناپذیر در عرصههای
مختلف فرهنگی و بصیرتی حضوری فعال و مسـ ــتمر داشـ ــت و با صالبـ ــت در برهههایی از زمان،
پاسداران استان سمنان ،تهران ،قزوین ،مرکزی ،همدان ،کرمان را راهبری نمود.
سپاه ناحیه همدان ،عروج ملکوتی این جانباز رشید اسالم و سرباز وفادار والیت را به خانواده معزز
ایشان ،مردم والیتمدار استان همدان و نیز همرزمانش تسلیت عرض مینماید.
از پیشـ ــگاه خداوند متعال علو درجات را برای ایشان خواستار و امیدواریم این روح آسمانی با ارواح
طیبه شهدای کربال همنشین باشد.

ریشههای عدم موفقیت
در قطع وابستگی به نفت

هگمتانه ،گروه اندیشــــه :کاهش وابســــتگی اقتصاد کشــــور به
صادرات نفت خام ،توصیه همیشــــگی و راهبــــردی رهبر انقالب
اسالمیبههمهدولتهابودهاستاما آنهادر تحققاینرهنمود
موفق نشدهاند .پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRبرای بررسی
ریشههای عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت ،یادداشتی
از آقایدکتر مسعوددرخشان،استاداقتصادانرژیوعضوهیأت
علمی دانشکدهی اقتصاد دانشــــگاه عالمه طباطبایی منتشر
میکند.
رهبر انقالب ســــال هاست که در جلســــات عمومی و خصوصی
و در سخنرانیهایشــــان درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد
ملی به صادرات نفت خام تأکید میکنند ،اما دولتها در تحقق
این رهنمود موفق نشــــدهاند .در این یادداشت ریشههای عدم
موفقیتدر قطعوابستگیبهنفترابررسیمیکنیم.
ریشههایتاریخی
بهلحاظ تاریخی ،وابســــتگی اقتصاد ملی بــــه درآمدهای حاصل از
صدور نفت خام بــــه دورهی پهلوی ّاول برمیگــــردد .در آن زمان
تولیــــد از میادیــــن نفتی کشــــور افزایش یافت ،صــــادرات نفت
خام بیشــــتر شــــد و جریان وابســــتگی دولت بــــه دالرهای نفتی
شــــکل گرفت .در دورهی پهلوی دوم ،نهتنهــــا روند صعودی در
وابستگی بودجههای سالیانه و برنامههای توسعهی اقتصادی
به درآمدهای نفتی اســــتمرار داشــــت ،بلکه با چهار برابرشــــدن
قیمت نفت خام در اوائل دههی  ،1350فرآیند وابستگی دولت
بهدالرهاینفتیشتابگرفت.
نکتهی مهمتر این است که ب هســــبب وابستگی نظام سیاسی
در عصــــر پهلوی دوم بــــه ســــرمایهداری لیبرال بهویــــژه آمریکا و
انگلستان ،ساختار اقتصاد ملی بهلحاظ الگوی مصرف کاالها و
خدماتویابهتر بگوییمسبکزندگیبهسمتتقلیدکور از غرب
متمایل شد ،ارزشهای بومی تغییر کرد و تجملگرایی و مصرف
کاالهای غربی ،شــــاخصی برای رشد و توســــعهی اقتصادی شد؛
حتینگرشها،شیوهیرفتار،طرز گفتار وکیفیتروابطاجتماعی
بهویژه در طبقهی مدیران ارشــــد کشور و اقشار تحصیلکردهی
وابســــته به دولت و نیز در بین واردکننــــدگان و توزیعکنندگان
کاالهایخارجیبهسرعتتغییر کردورنگولعابخارجیگرفت.
ناگفته نماند که رسانهها نقش فعالی در چنین انحطاط فرهنگی
ایفا کردند که ثمرهی آن تثبیت و تقویت حلقههای وابســــتگی
به واردات و تشدید حلقههای وابســــتگی به دالرهای نفتی بود؛
لذا بعد از گذشــــت نیم قرن هنوز شاهد استمرار چنین وضعی
هستیم .سؤالی که در ذهن همهی ما شکل میگیرد این است
که چرا انقالب اسالمی نتوانست این حلقههای وابستگی را قطع
کند؟ امیدواریم در خالل این بحث ،پاسخی اجمالی به این سؤال
داشتهباشیم.
سازوکاری که به آن اشاره شد موجب شد که سازمانبندی تولید
کاالهایی که در بازارهای بومی کشور عرضه میشد ،از محصوالت
کشاورزیگرفتهتامحصوالتصنعتی،مختلشودوسطحتولید
آنها ب هشــــدت کاهش یابــــد؛ لذا بیکاری زیاد شــــد و مهاجرت از
روستاها و شــــهرهای کوچک بهسمت شــــهرهای بزرگ شدت
ف کاالهــــای وارداتی
گرفت که نتیجهی آن چیزی جز رشــــد مصر 
بهویژه در شهرهای بزرگ نبود .بدین ترتیب ،از منظر دولتمردان
افزایش صادرات نفت خام امری ضروری و غیر قابل اجتناب بود؛
ن وسیله میتوانســــتند پاسخگوی حجم عظیمی
زیرا فقط بدی 
از واردات باشــــند .بیدلیل نیست که ســــاخت بنادر بزرگ برای
تسهیلوارداتکاالیکیاز اولویتهایپهلویدومبودکهباعث
شــــد طبقهی جدیدی از تجار و بازرگانان شــــکل بگیرد که هدف
اصلی آنانهموارداتبود.اینطبقهیجدیدخودرابهدولتمردان
ارشــــد نزدیک میکردند که با کســــب انحصارات بتوانند از ثروت
ً
بادآوردهینفتیسهمبیشتریببرند.حتماسؤالمیکنیدکهچرا
چنینوضعی،کموبیش،هنوز هموجوددارد؟
اعتقاد راسخ پهلوی دوم به لیبرالیسم سیاسی غرب و کوشش
ً
نامبرده برای حلشدن در آن نظام منطقا ایجاب میکرد که نظام
تولیداتصنعتیکشور بهسمتصنایعمونتاژ جهتگیریکند.
برای نمونه میتوان به تولید خودروی پیکان اشاره کرد که مونتاژ
شــــرکت هیلمن بود .پهلوی دوم شــــرکت خودروســــازی ایران
ناسیونال را که بعد از انقالب اسالمی به ایران خودرو تغییر نام داد
تأسیس کرد تا شرکت هیلمن را تحت عنوان «پیکان ،خودروی
ملی» مونتاژ کند .بدین ترتیب ،پهلوی دوم در کنار پاسخگویی
به تقاضای روزافزون خودرو در داخل کشــــور ســــعی کرد شرکت
خودروسازی هیلمن انگلیســــی را که در حال ورشکستگی بود
نجات دهد .سرانجام شرکت هیلمن ورشکست شدّ ،اما تولید
پیکان در ایران برای حدود چهل سال ادامه یافت و سرمایههای
ملی را به باد داد.

مالحظــــه میفرماییــــد که قبــــل از انقالب اســــامی ،دولتهای
وابســــته به دالرهای نفتی و سرســــپردهی ســــرمایهداری لیبرال
چگونه توانســــتند طبقهی جدیدی از اصحاب صنعت را شکل
دهند که هدفشان راهاندازی صنایع مونتاژ بود .بدیهی است که
این طبقه نیز همچون ّ
تجاری که واردکنندهی کاال بودند ســــعی
میکردند خــــود را به دولتمردان ارشــــد و محور قدرت سیاســــی
نزدیک کنند و از «جاننثاران درگاه ملوکانه» باشند بدین امید که
سهمبیشتریاز دالرهاینفتیرانصیبخودکنند.
در دو دهــــهی آخر ســــلطنت پهلــــوی دوم شــــاهد دو پدیدهی
همزمان بودیمّ .اول اینکه جمع کثیری از کارشناسان آمریکایی و
انگلیسی تحت عنوان مشاوران اقتصادی رژیم شاهنشاهی در
ایران حضور داشتند .هدف واقعی این کارشناسان این بود که بر
جریان تخصیص دالرهای نفتی در سازمان برنامه و وزارتخانههای
ذیربط اقتصادی نظارت کنند که در جهت اســــتقالل اقتصادی
و کاســــتن از وابســــتگی اقتصاد ملی به نفت اســــتفاده نشود.
دوم اینکه مدیران ارشــــد اقتصادی از جمله رؤسای بانک مرکزی
و ســــازمان برنامهوبودجــــه و همچنیــــن اکثــــر وزراء و معاونیــــن
وزارتخانههای مربوط به امــــور اقتصادی را از بین ایرانیانی انتخاب
میکردند که تحصیلکردهی دانشــــگاههای آمریکا و انگلستان
ً
بودند و دقیقا همان جهانبینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان
خارجی را داشــــتند .در یک کلمه گزینش مدیران ارشد اقتصادی
کشور بر مبنایاعتقادراسخ آنانبهسرمایهداریلیبرالوپذیرش
حاکمیت آمریکاییها و انگلیسیها بر مقدرات اقتصادی کشور
بود .اکنون بار دیگر ممکن اســــت این سؤال در ذهن مخاطب
شکل میگیرد که اگر کارشناســــان خارجی را کنار بگذاریم آیا هم
اکنون نیز شــــواهدی در تأیید مشــــابهت آن الگــــو با وضعیت
موجوددر کشور نمیبینیم؟
توهمخریدتوسعهاقتصادیبادالرهاینفتی
کارشناســــان و مشــــاوران خارجی و تحصیلکردگان غربزدهی
ایرانی،مدیریت کالندر همهیزمینههاماننداقتصاد،سیاست،
فرهنگ،آموزشعالی،امور نظامی،دفاعی،امنیتیواز همهمهمتر
نطام آموزش کودکان و نوجوانان را در دست داشتند و در طراحی
الگوهای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی ،طرز فکرها ،ســــبک
زندگی ،ارزشها ،اخالقیات و آرمانهای ملی نقش درجهی ّاول را
ایفامیکردند.هدفغاییاینبودکهجامعهرابهاینباور برسانند
که تنها راه رشد و ترقی کشور و تأمین رفاه و سعادت مردم در این
است که سبک زندگی و شیوهی مدیریت غرب را الگو قرار دهند
و با حلشدن در نظام سرمایهداری لیبرال و برخورداری از حمایت
سردمداران آن نظام بهویژه آمریکا و انگلستان بتوانند به اهداف
پیشگفت هدستیابند.
در چنین شــــرایط و اوضاع و احوالی ،طبیعی بود که مدیران ارشد
کشــــور به این باور برسند که کسب هرچه بیشتر دالرهای نفتی
و تزریــــق آن به اقتصاد ملی برای ســــاختن جلوههایــــی از تمدن
ســــرمایهداری لیبرال در ایران نهتنها ضروری است ،بلکه اولویت
اصلی سیاســــتگذاریهای اقتصادی و سیاسی است .بیدلیل
نیست که پهلوی دوم که سرمست از سیل دالرهای نفتی بود،
دیوانهوار فریــــاد میزد که بایــــد در تولید و صــــادرات نفت خام از
عربستان سعودی پیش ی بگیریم تا قدرت ّاول در صادرات نفتی
باشیم ،ضمن آنکه با تصاحب حجم بیشــــتری از دالرهای نفتی
بتوانهرچهسریعتر به«دروازههایتمدنبزرگ»رسید.
نکتــــهی حائز اهمیت این اســــت که نهتنها پهلــــوی دوم ،بلکه
اعوان و انصار اقتصادیاش شــــامل وزیر اقتصــــاد و امور دارایی،
رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس ســــازمان برنامهوبودجه ،رؤسای
بانکهای بزرگ و دیگر وزرای مرتبط با مســــائل اقتصادی به این
باور رسیده بودند که توسعهی اقتصادی همچون کاالیی است
که میتــــوان آن را با دالرهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد.
این مقامات دلباختــــهی غرب از این حقیقــــت غافل بودند که
توسعه و پیشرفت اقتصادی فرآیندی بسیار پیچیده است که
مستلزم استقالل فرهنگی و استقالل سیاسی است تا بتوان به
خودباوری رسید و با تکیه به نیروهای دلسوز و توانمند داخلی از
یکســــو و آگاهکردن طبقات مختلف اجتماعی بهویژه جوانان و
دانشجویان به سیاستهای استعماری غرب از سوی دیگر ،در
مسیر پیشرفتاقتصادیبهمعنایدقیقکلمهگامبرداشت.
در اینجا نیز سؤالی به ذهن مخاطب متبادر میشود که چرا هنوز
دولتمردان ما توسعهی اقتصادی را همچون کاالیی میدانند که
میتــــوان آن را با دالرهای نفتی از غرب خریداری کرد؟ در تأیید این
نکته ،اگر بهخاطر داشته باشیم بعد از امضای برجام و گشایش
موقتیدر صادراتنفتخام،در یکیاز نخستیناقداماتقرارداد
خریــــد هواپیماهای مســــافری جدیدی به مبلــــغ ده میلیارد دالر
امضاء شــــد با این توجیه که هماکنون با دالرهای نفتی خوبی که

در دســــت داریم مردم خوب ما حق دارنــــد با هواپیماهای خوب
ً
مسافرت کنند .در این توجیه ّاوال معلوم نبود که منظور از «مردم
ً
خوب ما» کدام قشــــر از جامعه هستند و ثانیا اگر با تخصیص ده
میلیــــارد دالر از درآمدهای نفتی میتوان این قشــــر از جامعه را به
حق خودرساند آیا بسیاری از حقوق سایر «مردم خوب ما» پایمال
نمیشود؟
بدین ترتیب ،مالحظه میشود که چنین رویکردی به توسعهی
ً
اقتصادی اساسا تفاوتی با گذشــــته ندارد .ریشهی هر دو رویکرد
همان اعتقاد به تعریف ساده و غیر علمی از توسعهی اقتصادی
است که میتوان آن را همچون کاالیی از کشورهای پیشرفتهی
ســــرمایهداری خریداری کرد .حاصــــل آنکه اگر چنیــــن رویکردی
کموبیش بر ذهن دولتمردان ما حاکم باشد که هست ،آنگاه هر
مانعی در برابر صادرات نفتی باید به هر قیمتی برطرف شود؛ حتی
به قیمت تضعیف ارزشهای راســــتین که توسعهی اقتصادی
واقعی در ذیل آنها قابل تعریف و حصول است.
فرصتسوزی در بهرهبرداری از روحیه انقالبی جامعه و
تحکیم حلقههای وابسـ ــتگی به دالرهای نفتی بهواسطه
پذیرشدستورالعملهایصندوقبینالمللیپول
ً
باید به نکت ه بسیار مهمی اشاره کرد که متأسفانه این روزها کامال
مغفول مانده است .میتوان ادعا کرد که در خالل هشت سال
دفــــاع مقدس ،نظام اقتصادی کشــــور تا حد زیــــادی با نظامهای
فرهنگی ،دفاعی و سیاســــی کشور همسویی داشت و این امر را
میتوانیکیاز برکاتدفاعمقدسدانست.اگر دولتسازندگی
میتوانســــت آن فرهنگ اقتصــــادی را که در خــــال دوران دفاع
مقدس در ســــبک زندگی اقتصادی اعــــم از حوزههای مصرف و
تولید شکل گرفته بود حفظ کند و آن را زمینهی تحقق استقالل
اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی قرار
دهد،آنگاهامروز باتهدیدیبهنامتحریمحداکثریروبهرونبودیم.
ــــگ عدالتخواهی و
متأســــفانه دولــــت ســــازندگی از آن فرهن ِ
روحیهیاستقاللطلبیاقتصادیکهدر خاللدفاعمقدسایجاد
شده بود و آن روحیههای انقالبی که در همهی طبقات بهویژه در
مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان ،دانشگاهیان ،نویسندگان و
اصحاب اندیشه و هنر بهوجود آمده بود استفاده نکرد .بهعبارت
دیگر ،دولت سازندگی یک فرصت تاریخی داشت که با استفاده
از فرهنگ استقاللطلبانهای که در خالل جنگ تحمیلی شکل
گرفتهبودبتوانداقتصادیراپایهگذاریکندکهباکاهشروزافزون
وابستگیبهدالرهاینفتی،کشور رابهاستقاللواقعیاقتصادی
برساند.
حاصل آنکه سیاســــتهای دولــــت در آن زمان کــــه الهامگرفته
از دســــتورالعملها و توصیههای صندوق بینالمللی پول بود
موجب شد که ساختار وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی
که در دوران دفاع مقدس تضعیف شــــده بود بعد از پایان جنگ
ً
تحمیلیمجدداتقویتشود.
مروری بر عملکرد دولتهــــا چنین تصوری را القا میکند که گویا
برای مدیران ارشــــد اقتصادی کشور هرچه هست پاداش است
و مجازاتی در کار نیست .آن نظام مدیریت اقتصادی که بر اساس
پاداش و مجازات اســــتوار نباشــــد به اســــتقالل نخواهد رسید و
نمیتوانداقتصادملیرااز وابستگیساختاریبهدرآمدهاینفتی
آزاد کند.
وابســــتگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام
جلوهای از وابســــتگیهای فکری و تعلقات قلبی مدیران ارشــــد
اقتصــــادی در خالل دولتهای گذشــــته به نظام ســــرمایهداری
لیبرال و پذیــــرش حاکمیت و قــــدرت بالمنازع آمریکاســــت .به
همین دلیل اســــت که این دســــته از مدیران الزمهی توسعهی
اقتصــــادی را همکاری و یا بهاصطالح «تعامل ســــازنده با اقتصاد

جهانی» و حرکت در «مســــیری» میدانند که اقتصاد جهانی برای
ً
ما ترسیم کرده است .البته منظورشــــان از اقتصاد جهانی صرفا
آمریکا و متحدان اصلیاش در اروپاســــت .متأسفانه این نکته را
آگاهانه یا ناآگاهانه فراموش کردهاند که در بطن این شـ ــعارهای
زیباحقایقتلخینهفتهاست.تعاملسازندهباسردمداراننظام
اقتصاد جهانی آن هم در موقعیت ضعیف و از سر ناچاری چیزی
جز پذیرشسلطهیاستکبار نیستکه آمریکادر رأس آناست.
منظور از حرکت در مسـ ــیری که نظام سلطه برای ما ترسیم کرده
ل مشاوران
است چیزی جز پذیرش بیچونوچرای دستورالعم 
و کارشناسـ ــان آمریکایی و انگلیسـ ــی و نهادهـ ــای بینالمللی
همچون صنـ ــدوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیسـ ــت که
جملگی ساخته و پرداختهی همین مستکبران استثمارگرند که
میخواهنـ ــد ملتهای آزادیخواه جهان را تحت سـ ــلطهی خود
بگیرند.
بعد از پایـ ــان جنگ تحمیلی ،کارشناسـ ــان صندوق بینالمللی
پول به ایران آمدند تا خطمشـ ــی و دسـ ــتورالعملهای صندوق
برای ســــازندگی اقتصاد ایــــران را به دولت ســــازندگی ابالغ کنند.
دستورالعملهای صندوق که تحت عنوان کلی سیاستهای
تعدیل اقتصادی مطرح شـ ــد شـ ــامل مواردی بود که مهمترین
آنها خصوص یسـ ــازی ،تأسیس بانکهای خصوصی ،تأسیس
شرکتهایبیمهیخصوصی،آزادسازیتجاری،آزادسازیتدریجی
نـ ــرخ ارز ،حمایت از سـ ــازوکار تعییـ ــن قیمـ ــت کاال و خدمات در
بازارهای آزاد و رقابتی ،بسترسازی برای تأسیس بورسهای جدید
برای سفتهبازی و ...است .که متأسفانه این دستورالعملها بدون
نقدجدیموردپذیرشقرار گرفت.
دالیل ناکامی دولت در گسسـ ــتن بندهای وابسـ ــتگی
اقتصادملیبهدالرهاینفتی
مدیریت اقتصـ ــادی فعلی نیز کموبیش همـ ــان راه دولتهای
قبلی را طـ ــی کـ ــرد ه و میکنند و اعتقاد راسـ ــخ دارند کـ ــه با تزریق
دالرهای نفتی به اقتصاد ملی میتوان به توسـ ــعهی اقتصادی و
سپس به اقتصاد آزاد شده از دالرهای نفتی رسید .این مدیران و
مشاورانآنانمعتقدندکهتنهاراهکار توسعهیاقتصادیکشور
این است که دیدگاه اقتصاددانان غربی را بهعنوان علم اقتصاد
بپذیریم و الگوهای طراحی شده توســــط اقتصاددانان صندوق
بینالمللیپولوبانکجهانیرابهعنواننقشهیراهبهکار گیریم.
آیا این دسته از مدیران و مشــــاوران اقتصادی آنان نمیدانند که
پیرویکردن از آموزههای صندوق و بانک جهانی و اقتصاددانانی
که مزدور این نهادهای سلطهگر هستند نتیجهای جز حلشدن
در اقتصادهای سـ ــلطهگر سـ ــرمایهداری لیبـ ــرال و در رأس آنها
آمریکانخواهدداشت؟
حتـ ــی برخی اقتصاددانـ ــان اروپایی و آمریکایی که گوی فسـ ــاد و
بیســــوادی در نظریهپردازیها و آموزههای اقتصــــادی را از اربابان
آمریکایـ ــی خـ ــود ربودهانـ ــد ،همچون پیـ ــروان فـ ــون هایک که
هماکنون در مؤسس ـ ـهی فون میزس در آمریـ ــکا فعالیت دارد
بیکار ننشسـ ــتهاند و مشـ ــغول تربیت و پـ ــرورش نمایندگان و
مزدورانخوددر کشورهایدر حالتوسعهاز جملهایرانهستند.
ً
البتهناگفتهنماند کهفونهایکبعداز  93سالعمر کهعمدتادر
ترویج لیبرالیسم و ســــرمایهداری لیبرال و نوکری سیاستمداران
آمریکایی در ساختن نظریات اقتصادی برای توجیه جهانخواری
و سلطهگری نظام سـ ــرمایهداری گذشت ،سـ ــرانجام حدود سی
سال قبل فوت شد؛ ّاما یکسال قبل از رفتن از این دنیا «مدال
رئیسجمهور برای آزادی» را در سال 1991از دستان آلودهی جورج
بوشرئیسجمهور آمریکاگرفتتااز خدماتعلمیاوبرایتأیید
نظام سرمایهداری تقدیر شود .پیروان هایک در مؤسسهی فون
میزس در آمریکا و در ایران میکوشــــند تا با ظاهری زیبا و علمی،

ّاما با باطنی زشت و توطئهآمیز ،لیبرالیســــم و نظام سرمایهداری
لیبرال را تحت عنوان «آزادی اقتصادی بهمثابهی شــــرط الزم برای
توسـ ــعهی اقتصادی» معرفی کننـ ــد و آن را بهعنوان تنها الگوی
توســــعهی اقتصادی برای ایران اســــامی ترویج دهند .امید خام
این افراد این است که اندیشههای انقالبی را در بین آن دسته از
دانشجویان و استادان اقتصاد که مؤمن و متعهد به ارزشهای
راسـ ــتین اسـ ــام هسـ ــتند غیر علمی جلوه دهند و یــــا جوانان
پژوهشـ ــگری را که از بضاعت علمی اندکــــی برخوردارند با نظرات
سستوبیپایهیخودبفریبند.
تکـ ــردن دربارهی اقتصــــاد مقاومتی با
به یاد بیاوریـ ــم که صحب 
برخی مدیران اقتصادی چقدر مشکل بود؛ این دسته از مدیران
بهدالیلی کموبیش مشابه ،برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نیز اهمیت چندانی قائل نبودند؛ زیرا الگوهای غربی توســــعهی
اقتصـ ــادی را هم بهلحاظ علمـ ــی و هم بهلحاظ قابلیــــت اجرایی
کافی میدانستند و هر الگوی دیگری برای توسعهی اقتصادی،
استقاللاقتصادیورهاییاز وابستگیبهدالرهاینفتیرانهتنها
غیر علمی،بلکهغیر ضروریمیپنداشتند.
حاصل آنکه همین عوامل موجب شد که دولتها در گسستن
بندهای وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی موفق نباشند و
کشور در مقابلتحریمهایحداکثریبیدفاعشد.
هشدار بهدولتمردان
من نگران هسـ ــتم که همـ ــان خطای راهبردی کــــه بعد از جنگ
تحمیلی انجام شـ ــد ،بهصورت دیگـ ــری اکنون اتفــــاق بیفتد .در
ســــالهای اخیر ،دولتمردان غایت کوشــــش خود را کردند که به
تفاهمی با غرب برسند .نتیجهای که حاصل شد برجام بود که در
آن «نقدهایی را دادیم» و در مقابل «وعدههایی را گرفتیم»؛ چندی
نگذشـ ــت که آن وعدهها بر باد شـ ــد و جمهوری اســــامی ایران
ماند و «خسارتی محض»؛ علیرغم شکست فاحش این راهبرد
میتوان گفت که شکست برجام نتایج ارزشمندی نیز بهبار آورد.
مهمترینثمرهیشکستبرجاماینبودکه:
ً
 اوال افکار عمومی ،کموبیش در همهی اقشار اجتماعی ،بدینً
سو جهتگیری کرد که اوال سیاستمداران غربی و در رأس آنها
ً
آمریکاییهااساساقابلاعتمادنیستند؛
ً
 ثانیا برای اســــتقالل و رشد و توسعهی اقتصادی راهی جز تکیهبر توانمندیهای داخلی و مقاومت حداکثری در مقابل تهاجم و
کارشکن یسلطهگرانوزورگویانغربینیست؛
ً
 ثالثـ ــا کاهش وابسـ ــتگی اقتصـ ــاد ملی به دالرهــــای نفتی بایدسرلوحهی برنامههای هر دولت انقالبی باشد تا زمینه و فرصت
برایتحریمهاینفتی آمریکااز بینبرود.
بهعبارتدیگر،شکستبرجامموجبشدکهآرمانهایانقالبی
در کشـ ــور تقویت شـ ــود و ضرورت اقدامات انقالبــــی در اصالح
ساختار اقتصادی کشـ ــور بیش از پیش احساس شود .چنین
ثمرهی نیکویی زنگ خطر بزرگی برای آمریــــکا و متحدان اروپایی
اوست؛ زیرا استقالل اقتصادی کشور ما را بهدنبال دارد که در کنار
استقالل سیاسی و توان دفاعی کشور ،مانع جدی و مستحکمی
در مقابل زیادهخواهیهای این سـ ــلطهگران است ،ضمن آنکه
نویدبخش پیروزی برای تمام جنبشهای آزادیطلب بهویژه در
کشورهایاسالمیاست.
امـ ــروز آمریـ ــکا راهی نـ ــدارد جز اینکــــه شــــکوفایی ارزشهای
انقالبـ ــی در افکار عمومی کشـ ــور مــــا را خنثی کنــــد .از این رو
اعطای مجوزهای مشروط و موقتی از طرف دولت آمریکا برای
گشـ ــایش نمایشی در تحریمهای نفتی چندان از واقعیت دور
نیست تا افکار عمومی را از موضعگیریهای انقالبی بهسمت
سـ ــازش و تعامالت سـ ــازنده با غرب تغییر جهت دهند .باید
مراقب چنین برنامههایی بود.

سردار ابوحمزه به همرزمان
شهیدش پیوست

سردار ابوحمزه بدون چشمداشت انجام وظیفه میکرد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :جانشـ ــین فرمانده
سـ ــپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان با بیان اینکه سردار
ابوحمزه فرمانده روزهای سـ ــخت و مـ ــرد بحران بود ،با
اشاره به سادهزیستی ایشـ ــان گفت :وی زندگی ساده
و بیآالیشـ ــی داشـ ــت و هیـ ــچ گاه به مسـ ــائل دنیایی
اهمیت نمیداد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــردار مهدی فرجی با تسـ ــلیت
عروج ملکوتی سردار غالمعلی ابوحمزه ،فرمانده سابق
سپاه انصارالحسین(ع) همدان اظهار کرد :ایشان یکی
َ
از فرماندهان ق َدر و شجاع و از بزرگان سپاه بود.
وی با بیان اینکه سـ ــردار ابوحمـ ــزه از ابتدای آغاز جنگ
تحمیلـ ــی تا پایـ ــان آن در جبهههای نبـ ــرد نقشآفرینی
کرد ،گفت :این فرمانده بـ ــزرگ در دوران دفاع مقدس
در عملیاتهای مختلف دچار مجروحیت شـ ــدیدی از
کل بدن شد.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان با
بیان اینکه سـ ــردار ابوحمزه فرمانده قاطع و با صالبتی
بود ،بیان کرد :ایشـ ــان هیچ گاه والیـ ــت را رها نکرد و تا
آخریـ ــن لحظه عمر بـ ــا برکت خود همراه بـ ــا والیت و در
راه والیـ ــت بود و همواره در تالش بود تا اوامری که رهبر
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سرلشکر سالمی درگذشت
سردار «غالمعلی ابوحمزه»
را تسلیت گفت

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان:

انقالب میفرمایند به موقع انجام و عملیاتی شود.
وی با تأکید بر اینکه سـ ــردار ابوحمـ ــزه فرمانده روزهای
سـ ــخت و مرد بحران بود ،به سادهزیستی ایشان اشاره
و عنوان کرد :ایشـ ــان زندگی ساده و بیآالیشی داشت
و هیچ گاه به مسائل دنیایی اهمیت نمیداد.
سردار فرجی با بیان اینکه سـ ــردار ابوحمزه بدون هیچ
چشمداشـ ــتی نسـ ــبت به انقالب و نظام انجام وظیفه
میکـ ــرد ،گفت :ایشـ ــان همواره خود را مدیـ ــون نظام و
انقالب میدانست و یک فرمانده میدانی بود که چهار
دهه دور از موطن خود به خاطر انقالب از یک استان به
استان دیگر در حال جابجایی بود و
وی سـ ــردار ابوحمـ ــزه را اسـ ــتاد اخـ ــاق و مفسـ ــر قرآن
دانسـ ــت و عنـ ــوان کـ ــرد :این فرمانـ ــده دالور اسـ ــتاد
ارزشـ ــمندی برای نهج البالغه بود و تمـ ــام رفتار ،کردار و
گفتار ایشان بر اساس قرآن و احادیث بود.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان با
بیان اینکه همدان در دوران فرماندهی سردار ابوحمزه
دوران با اقتداری داشـ ــت ،به مهمتریـ ــن اقدامات این
فرمانده شـ ــجاع در همدان اشـ ــاره و اظهار کرد :ایشان
در حوزه پویایی بسـ ــیج عملکرد بسـ ــیار درخشـ ــانی در
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استان داشت.
وی با اشـ ــاره به اینکه سـ ــردار ابوحمزه چهـ ــره واقعی
افرادی را کـ ــه معاند و ضد انقالب بودند ،نشـ ــان داد،
اضافه کـ ــرد :در دورانی که سـ ــردار ابوحمزه در همدان
فرمانده بودند در اسـ ــتان از نظر سیاسـ ــی یک شرایط
خاصی وجود داشت که نیاز بود اقدامات ارزشمندی
در راسـ ــتای جلوگیری و برخورد با برخی افراد داشـ ــته
باشیم که در این موضوع ایشـ ــان بسیار قدرتمندانه
عمل کـ ــرد و در برخورد با افرادی کـ ــه معاند و مخالف
نظام بودند اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داد.
سـ ــردار فرجی با تأکید بر اینکه سردار ابوحمزه در بحث
بصیرتافزایی و روشنگری اقدامات بسیار ارزشمندی
انجام داد ،گفت :در این خصوص بـ ــدون آنکه برخورد
یا ناراحتی به وجود آید اقدامات بسـ ــیار اثربخشی انجام
دادند.
وی با بیان اینکه سردار ابوحمزه در موضوع حلقههای
صالحیـ ــن اقدمـ ــات ارزشـ ــمندی انجـ ــام داد ،گفـ ــت:
ایشـ ــان در پیگیری اعزام نیرو به جبهههای مقاومت و
پشتیبانی از این جبهه اقدامات مهمی انجام دادند.
جانشین فرمانده سـ ــپاه انصارالحسین(ع) همدان

بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در زمـ ــان فرماندهـ ــی سـ ــردار
ابوحمـ ــزه در همـ ــدان ،تیپ انصار همـ ــدان از لحاظ
کمی و کیفی اقدامات ارزشـ ــمندی در غرب کشـ ــور
انجام داد ،یادآور شـ ــد :ایشـ ــان یکـ ــی از فرماندهان
برتر در زمان بحران بود و مجموعه سـ ــپاه نسبت به
ایشــــان اهمیت خاص و ویژ های قائل بود و از نگاه،
رفتار و گفتار ایـ ــن فرمانده بزرگ در مجموعه مرکزی
خود به نحو احسـ ــن اسـ ــتفاده میکرد و از ایشـ ــان
مشورت میگرفت.

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :ســــردار ابوحمزه مشــــاور
رئیس سـ ــازمان بسـ ــیج مسـ ــتضعفین و فرمانده سابق
سپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان شــــامگاه  29آذر ماه در
تهـ ــران دارفانـ ــی را وداع گفـ ــت و به همرزمان شــــهیدش
پیوست.
به گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــردار غالمعلی ابوحمزه مشــــاور
رئیس سـ ــازمان بسـ ــیج مسـ ــتضعفین پس از ســــالها
تحمـ ــل درد و رنج ناشـ ــی از جانبـ ــازی دوران دفاع مقدس
و بیش از یک سـ ــال دسـ ــت و پنجه نرم کردن با سرطان،
شامگاه  29آذر ماه در سـ ــن  61سالگی در تهران دارفانی را
وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
سـ ــردار غالمعلی ابوحمزه مشـ ــاور رئیس سازمان بسیج
مسـ ــتضعفین متولد اسـ ــتان ســــمنان بود و فرماندهی
اسـ ــتانهای قزویـ ــن و اراک و دو دوره فرماندهــــی ســــپاه
روحاهلل استان مرکزی را در کارنامه دارد.
وی از آذر ماه سـ ــال  91به مدت ســــه ســــال فرمانده ســــپاه
انصارالحسـ ــین(ع) استان همدان بود و پس از آن از  28تیر
ماه  96فرماندهی سپاه ثاراهلل استان کرمان را عهدهدار شد.
سـ ــردار غالمعلی ابوحمزه  15اسـ ــفند  98بهعنوان مشاور
رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب شد.
از وی سه فرزند به یادگار مانده که دو فرزند ایشان طلبه و
دختر وی نیز پرستار هستند.

هگمتانه ،گروه اندیشه :سرلشکر سالمی درگذشت
سردار «غالمعلی ابوحمزه» را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
عــــروج آســــمانی جانبــــاز ســــرافراز ســــردار عالیقدر
ســــرتیپ دوم پاســــدار غالمعلــــی ابوحمزه مشـ ــاور
رئیــــس ســــازمان بســــیج مســــتضعفین و فرمانده
سابق سپاه ثاراهلل اســــتان کرمان و از پیشکسوتان
هشــــت ســــال دفاع مقــــدس را به خانــــواده معظم
ایشان و آحاد پاســــداران انقالب اسالمی تسلیت و
تعزیت عرض مینمایم.
بی شــــک یاد ،نام و خاطره آن ســــردار دالور و شجاع
که جبهههای دفاع مقدس در هشــــت سال جنگ
تحمیلی و سپس جای جای میهن اسالمی از جمله
استانهای سمنان ،قزوین ،کهگیلویه و بویراحمد،
همــــدان و کرمــــان کانون جوشــــش و درخشـ ــش
این «مجاهد فی ســــبیل اهلل» و پاســــدار تراز انقالب
در فــــداکاری و جانبــــازی برای اســــام و وطن عزیز در
میــــدان تکلیف و تعهــــد بود؛ برای همیشـ ــه زنده و
روشــــنی بخش راه خطیر نســــلهای امروز و فردای
نهــــاد مقــــدس و مردمی ســــپاه پاســــداران انقالب
اسالمی و بلکه خیل عظیم جوانان غیور و غیرتمند
این سرزمین خواهد بود.
از درگاه خداونــــد کریــــم بــــرای آن ســــردار بــــه عرش
پیوسته رحمت و جنت الهی و همنشینی با سید و
ساالر شــــهیدان حضرت حسین بن علی (ع) و برای
بیت مکرم و آحــــاد بازمانــــدگان و همرزمان ارجمند
ایشان صبر و شکیبایی و ثبات قدم طلب میکنم.
پیام تسلیت فرمانده سپاه همدان و نماینده
ولی فقیه در سپاه انصارالحسین علیه السالم
در پی درگذشت سردار ابوحمزه

نقشآفرینی سردار ابوحمزه
الهامبخش نسلهای امروز و
فردای سپاه

هگمتانه ،گروه خبر همــــدان :در پی عروج ملکوتی
جانباز ســــرافراز ســــردار رشید اسالم ســــرتیپ دوم
پاســــدار غالمعلــــی ابوحمزه فرمانده ســــابق سـ ــپاه
انصارالحســــین علیه السالم اســــتان همدان ،پیام
تســــلیتی از طرف ســــردار مجیــــدی فرمانده سـ ــپاه
انصارالحســــین(ع) و حجت االســــام حسین علی
نماینــــده ولی فقیه در ســــپاه انصارالحســــین علیه
السالم استان همدان صادر شد.
به گزارش هگمتانه ،این پیام به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل وانا الیه راجعون
عروج ملکوتی جانباز سرافراز فرمانده عالیقدر سپاه
ســــرتیپ دوم پاســــدار غالمعلی ابوحمــــزه فرمانده
سابق ســــپاه انصارالحســــین علیه الســــام استان
همدان را به محضــــر مبارک فرماندهــــی معظم کل
قوا مدظلــــه العالی ،خانواده مکرم و آحاد پاسـ ــداران
انقالب و همرزمان وی تسلیت عرض مینماییم.
بی تردیــــد یاد ،خاطــــره و نقش آفرینیهای سـ ــترگ
و موفــــق آن ســــردار ارجمنــــد و مخلص در سـ ــطوح
مختلف فرماندهی ســــپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نیروهای مســــلح طی ســــالها در فرماندهی سپاه
همــــدان بــــرای همیشــــه مانــــدگار و الهامبخـ ــش
نســــلهای امروز و فردای این نهاد انقالبی و مردمی
و بلکه جامعه اسالمی خواهد بود.
اینجانبــــان از خداونــــد متعــــال با گرامیداشـ ــت یاد
و خاطــــره الهام بخــــش او از درگاه حضــــرت کبریایی
بــــرای آن عزیز علــــو مرتبت و جایــــگاه و همجواری با
شهیدان کربال و برای بیت مکرم ،بازماندگان گرامی
و آحاد همرزمان دالور ایشان ثبات قدم و پایداری در
خدمت به اعتالی اسالم ،انقالب و ملت ایران طلب
میکنیم.
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خبــر

تصویر برداری
"زاالوا" در کردستان
هگمتانه ،گروه فرهنگی« :ارســــان امیری» درباره
تولیـ ــد و آمادهسـ ــازی نخسـ ــتین سـ ــاخته بلنـ ــد
سینمایی خود گفت :فیلم ســــینمایی «زاالوا» در
روستای شیان در کردســــتان تصویربرداری شد.
همچنین به دالیلی امـ ــکان تصویربرداری در یکی
از لوکیش ـ ـنهای فیلم واقـ ــع در کردسـ ــتان پیدا
نکردیـ ــم و تصویربـ ــرداری این بخـ ــش در خرمرود
همـ ــدان انجام شـ ــد .درنهایـ ــت با حـ ــدود دو ماه
پیشتولیـ ــد در تهـ ــران ،کردسـ ــتان و همدان و با
طـ ــی  50جلسـ ــه کار ،تصویربرداری این پـ ــروژه به
پایان رسید.
او ادامـ ــه داد :تصویربـ ــرداری فیلم در شـ ــرایطی که
وضعیت کرونا در سنندج و اطراف آن در وضعیت
سفید بود ،با اجرای شـ ــیوهنامههای سختگیرانه
آغاز شـ ــد و خوشـ ــبختانه پیـ ــش از بحرانی شـ ــدن
وضعیـ ــت کرونـ ــا ،مرحلـ ــه تصویربرداری بـ ــه پایان
رسید.
امیری گفت :این روزها مرحله پستپروداکشـ ــن
فیلم در حال انجام اسـ ــت؛ نسـ ــخه اولیه تدوین
فیلم توسـ ــط «عماد خدابخش» به اتمام رسید و
به زودی نسـ ــخه نهایی پس از طی آخرین مراحل
صداگـ ــذاری ،اصالح رنگ ،سـ ــاخت موسـ ــیقی و
انجام کارهای ویژوال افکت آماده خواهد شـ ــد.
این کارگـ ــردان دربـ ــاره داسـ ــتان و مضمون این
ُ
فیلم عنـ ــوان کرد :عنـ ــوان فیلـ ــم «زاالوا» ،کردی
است و در رس ـ ـمالخط زبان کردی ،بهصورت زال
ئاوا بـ ــه نـ ــگارش درمیآید کـ ــه به معنـ ــی زالآباد
اسـ ــت« .زال» هم به معنای پیر سـ ــفیدمو است؛
اما عمدا در ش ـــیوه نگارش برای عنوان فیلم ،آن
را بهصـ ــورت «زاالوا» درآوردیم .داسـ ــتان فیلم به
یک ماجـ ــرای واقعی میپردازد که سـ ــالها پیش
در روستا و پاسـ ــگاه منطقه دره سفید و زاالوا به
ً
وقوع پیوسـ ــته اسـ ــت .ماجرایی که احتماال نیمی
از آن از نظر اهالی این منطقه ،واقعی و ترسـ ــناک
است.
از جملـ ــه بازیگرانـ ــی کـ ــه در فیلم «زاالوا» بـ ــه ایفای
نقـ ــش پرداختهاند میتوان به :نویـ ــد پورفرج ،پوریا
رحیمیسـ ــام ،هدی زینالعابدین ،باسـ ــط رضایی،
شـ ــاهو رسـ ــتمی ،فریدون حامدی ،صالـ ــح کریمی،
زاهد زندی اشاره کرد.

جایــــی کــــه گــــذرگاه دل محزونســــت
آن جــــا دو هــــزار نیــــزه بــــاال خونســــت
لیلــــی صفتــــان ز حــــال مــــا بــــی خبرنــــد
مجنون دانــــد که حال مجنون چونســــت؟

حدیث

رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم):

دشمنترین دشمنانت
همان نفس توست که با خود داری.
مجموعه ورام ،انتشارات مکتبه فقیه ،ج  ،1ص 59

رودکی

عکس روز

تقدیر و تشکر هیأت امنا حسینیه کمال آباد از مدافعان سالمت و تبریک والدت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به
کارکنان درمانگاه کمال آباد

وصیت شهید رسول شکرچى

فرزندان آینده این مملکت را قرآنی تربیت کنید
تابع فرمان امام باشید

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک
بـ ــودی ،زیر کدام آسـ ــمان ،آن لحظـ ــه که این
کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری میشد؟ زیر
آتش کـ ــدام خمپاره وآماج کـ ــدام گلوله برایم
نوشـ ــتی حرف هایـ ــت را؟ چه حالی داشـ ــتی
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی
البـ ــای واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از عبورت؟
مینوشـ ــتی از افقهای گلگون ،از جوانههای
روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشتی و
امروز منم که میخوانمـ ــش ،منم که صدای
تو شـ ــده ام در خوابهای سـ ــنگین دنیا .تو
مینوشـ ــتی و امروز مائیـ ــم که کلمـ ــات تو را
فریادیم ،چشـ ــم هایت را بیداریم و دستانت
را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـ ــا درود و سـ ــام بـ ــه پیشـ ــگاه حضـ ــرت
بقیهاهللاالعظم(عج) و با درود به نایب بر حق
ایشـ ــان ولى فقیه حضرت امـ ــام خمینى ،این
قلب تپنده تمـ ــام رزمآوران اسـ ــام و با درود و
سـ ــام به ارواح پاک شـ ــهداى انقالب اسالمى
و تمامى رزمندگان اسـ ــام و با درود و سالم به
محضر خانواده محترم و گرامیام.
خدمـ ــت پدر و مـ ــادر بزرگـ ــوارم سـ ــام عرض
مىکنم و امیدوارم از این که بدون خداحافظى
از حضورتـ ــان مرخص شـ ــدم مرا حـ ــال کنید
و همچنیـ ــن از شـ ــما عاجزانه خواسـ ــتارم که

همچـ ــون امـ ــام حسـ ــین(ع) صبـ ــور و بردبار
باشید و از اینکه فرزند خود را از دست دادهاید
ناراحت نباشـ ــید درست اسـ ــت که از دست
دادن فرزند و گرفتن آن از پدر و مادرش مانند
گرفتن قلـ ــب از پدر و مادرش اسـ ــت ولیکن
باز تا آنجا که مىتوانید صبور باشـ ــید و دست
توکل به سوى خدا دراز کنید.
من خـ ــودم مىدانم کـ ــه نتوانسـ ــتم آنگونه و
آنطور که شایسـ ــته و سـ ــزاوار هر پدر و مادرى
اسـ ــت حق و دین خودم را نسبت به شما ادا
کنم ولیکن باز عاجزانه از شـ ــما مىخواهم مرا
حالل کنید و براى آمرزش گناهانم دعا کنید.
خدمت خواهران و برادران گرامیام دعا و سالم
میرسانم و از شـ ــما هم عاجزانه خواستارم که
مرا حالل کنید .تو اى خواهرم با حفظ حجابت و
تو اى برادرم با حفظ نگاهت در پیشبرد احکام
الهى کوشا باش و بعد از خدا فقط پیرو و مطیع
امر امام باشید.
الهى تو خود آگاهى و بینایى هم اکنون که این
وصیتنامه را مىنویسـ ــم چشـ ــمانم غرق در
اشک اسـ ــت چراکه آنگونه که سزاوار خدایى
تو بود نتوانسـ ــتم تو را بشناسـ ــم و آنگونه که
شایسته عبادت تو بود نتوانستم تو را عبادت
کنم.
پـ ــدر و مادر عزیزم از شـ ــما مى خواهـ ــم از قول
مـ ــن از تمام دوسـ ــتان و آشـ ــنایان و خصوصا

فامیلهاى وابسته حاللیت بطلبید و از آنان
بخواهید براى پیروزى اسـ ــام و طول عمر امام
دعا کنند و دسـ ــت توکل به سـ ــوى خـ ــدا دراز
کنند.
و امـ ــا چند جمله بـ ــا بـ ــرادران مخلص انجمن
اسالمى و بسیج؛ شما اى برادران باید مواظب
باشـ ــید مواظب رفتار و کردارتان باشید چراکه
تمامى مردم به شـ ــما با دیدگانى باز و گشوده
مینگرند و هر عمل کوچک شما را زیر ذرهبین
میبرنـ ــد و منافقـ ــان و خودفروختگان هم در
جسـ ــتجو هستند که از شـ ــما عیب بگیرند و
آن را بـ ــزرگ کرده و علیه اسـ ــام و قـ ــرآن پیاده
کنند پس بدانید مسـ ــؤولیت سـ ــنگینى به
دوشتان نهاده شده و باید در حفظ و پیشبرد
آن هم کوشا باشید چراکه شما جاى شهیدان
هستید.
ولیکـ ــن چند جمله هـ ــم با امت حـ ــزباهلل و
همیشه در صحنه؛ از شما برادران حزباللهى
خواستارم که حسینوار به فرمان امام باشید
و در حفظ نگاهتان و غلبه به نفستان کوشا.
اى خواهرانم از شـ ــما مىخواهـ ــم زینب وار در
حفظ حجابتان کوشا باشید چراکه ارزندهترین
زینت زن حفظ حجاب اسـ ــت و فرزندان آینده
این مملکت را به خوبى در خط اسـ ــام و قرآن
تربیتکنید.
وصیتنامه شهید رسول شکرچى

میز مطالعه

انتشار کتابی از «مصطفی رحماندوست» در ترکیه

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی« :شـ ــاخهها در
بـ ــاد ،ریش ـ ـهها در خـ ــاک» کتابـ ــی از مصطفی
رحماندوست از سوی ناشر ترک به زبان ترکی
استانبولی منتشر و روانه بازار نشر ترکیه شد.
کتاب «شـ ــاخهها در باد ،ریش ـ ـهها در خاک»
نوشـ ــته مصطفـ ــی رحماندوسـ ــت از سـ ــوی
انتشـ ــارات فصلهـ ــا در ترکیه به زبـ ــان ترکی
استانبولی منتشر و توزیع شد.
ایـ ــن کتـ ــاب مصطفـ ــی رحماندوسـ ــت که از
سـ ــوی انتشـ ــارات نیسـ ــتان منتشـ ــر شده

است ،داستان دو نهالی را روایت میکند که
تنها دوست یکدیگر بودند و با هم از آفتاب
جان میگرفتند و با باران سـ ــیراب میشدند.
بـ ــا هم بـ ــزرگ شـ ــدند و دیگر نهـ ــال نبودند.
آنها درختـ ــان کوچکی بودند کـ ــه از زندگی در
کنـ ــار هم لـ ــذت میبردند؛ تا اینکـ ــه آدمها به
سراغشان رفتند و با دیواری بین آنها فاصله
انداختند .داشتن دوسـ ــتان خوب میتواند
منجر به زندگی شادتر و اجتماعیتری بشود.
به هر حال ,بعضی اوقات حفظ دوستیها به

همه دان

ُ ّ
آمد خوبش کنه َب ِترش کرد
همدان شــــهری با گذشتهای زیبا و دلنواز؛ شهری پر از یادهای مهربان؛
پر از واژههای کهن و سالخورده است و همیشه این کلمات و واژههای
قدیمی هسـ ــتند که میتوانند خاطرات گذشـ ــته را زنـ ــده کنند برایمان
و بــــه کمک جوانتر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در
گذشته شهرشان.
در این بخش بـ ــه معرفی برخی کنایات و ضـ ــرب المثلها که در همدان

همین راحتیها هم نیست .در این داستان
دو درخت بعد از جدایی غمگین میشوند و
رشدشـ ــان متوقف میشود .آنها تصمیمی
میگیرند که….
این کتاب در فهرسـ ــت بهتریـ ــن کتابهای
فصـ ــل بهار  97از نگاه الکپشـ ــت پرنده قرار
گرفته است.
انتشـ ــارات  Mevsimlerترکیه ایـ ــن کتاب را با
حمایـ ــت  400یورویی کمیته گرنت جمهوری
اسالمی ایران منتشر کرده است.

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته میشود.
ُ ّ
آمد خوبش کنه َب ِترش کرد :خواسـ ــت چیزی را درسـ ــت کند بدترش

کرد .آمد ابروشه درست کنه ،چشمشه کور کرد.

داره :خوش یمن اسـ ــت ،با عاقبت به خیری همراه اسـ ــت .شگون
آمد ِ

داردِ .یوم داره.

ِآمد و نیامد؟ :ممکن است نیاید .شاید نیاید .اگر نیامد چه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ارائــــه این مطالــــب از کتاب فرهنــــگ اصطالحات عامیانــــه همدانی تالیف محمد علــــی نوریون-
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

چرا خندان نباشم در حالی که پایان فراق رسیده

در قرآن کریم آمده اســــت :انســــان میگوید،آیــــا پس از مردن ،زنـ ــده از قبر
بیرون آورده میشــــوم ،آیا این انسان به خاطر نمیآورد که ما پیش از این در
حالی که وجود نداشت آفریدیم!
امام هــــادی(ع) فرمودهاند :به یاد آور آن هنگامــــی را که پیش روی خانواده
ات در بســــتر مرگ افتادهای و نه طبیب میتواند از مردنت جلوگیری کند و
نه دوست به کارت میآید.
حکایــــت :عارفی در دوران زندگی همواره از فراق یار و حضرت حق غمگین
بود دســــت بر قضا در برههای شدید بیمار شــــد طبیب باالی سر او آمده و
پــــس از معاینه به نوعــــی به اطرافیــــان فهماند که بیمار چند روزی بیشـ ــتر
زنده نخواهد ماند ،عارف از نوع رفتار و گفتــــار اطرافیان فهمید که به زودی
رفتنی است لذا خوشحالی او بروز کرد ،یکی از نزدیکان با تعجب پرسید چرا
شــــادان هستی؟! عارف پاســــخ داد :چرا خندان نباشم وقتی که دارد دوران
فراق از حضرت دوست پایان مییابد.
یاد صنعت فرضتر یا یاد مرگ
مرگ مانند خزان تو اصل برگ
سالها این مرگ طبلک میزند
گوش تو بیگاه جنبش میکند

سرافی دوزی؛ از پوششی فاخر تا میراثی کهن
هگمتانه ،گروه فرهنگی :سرافی دوزی که از جمله هنرهای
دستی سوزن دوزی است ،از هـنـرهای اصیل سیستان و
بلوچستان اسـ ــت که از دیرباز در این اسـ ــتان مرزی رایج
بوده و از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته است .صنایع
دستی و سنتی سیسـ ــتان و بلوچستان با ویژگیهای بارز
خود شـ ــیفتگان بیشـ ــماری دارد و به اقصی نقاط جهان
صادر میشود .اشـ ــکال هندسـ ــی بهکار رفته با رنگهای
متنوع روی پوشـ ــاک زنـ ــان بومی سیسـ ــتانی و بلوچ خود
نمایانگر هنری خالق زاییده ذهن پویای مردمان این دیار
و به ویژه زنان است.
به نوشـ ــته بیتوته ،جدای از ایـ ــن ،مردان و زنـ ــان این دیار
با پوشـ ــش محلی و سـ ــنتی نشـ ــان دادهاند که همچنان
بر صیانـ ــت از میراث فرهنگی پایبند هسـ ــتند .مردم این
دیـ ــار در طول تاریـ ــخ با خلق آثار سـ ــنتی و دسـ ــتی ضمن
معرفـ ــی بیـ ــش از پیش اسـ ــتان ،گامـ ــی مهم بـ ــرای امرار
معاش نیز برداشـ ــتهاند .صنایع دسـ ــتی رایج در این دیار
هـ ــم تامینکننده نیازهـ ــای خانواده و همراهـ ــی برای امرار
معاش به شـ ــمار میآیند .در این میان هسـ ــتند هنرهای
سنتی که نسبت به دیگر صنایع راه خود را در بازار گشوده
و خریداران زیادی دارند و سوزندوزی از آن جمله است.
در سیسـ ــتان و بلوچستان از سـ ــوزندوزی به بلوچدوزی
نیز یاد میکنند .این هنر نزد سـ ــاکنان ایـ ــن دیار و بهویژه
زنان از اهمیت زیادی برخوردار است.
این هنر زیبا به یاری دستان هنرمند و ماهر زنان و دختران
بر پارچه شکل میگیرد و بعضا به فراخور اوضاع اقتصادی

آگهی مزایده
شــهرداری منطقه  4همدان در نظر دارد با اســتناد به مجوزهای اخذ شــده نســبت به فروش  2قطعه زمین مســکونی از طریق مزایــده کتبی اقدام
نماید .متقاضیان میتوانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.
ردیف

نوع ملک و کاربری

مساحت
(مترمربع )

کل مبلغ کارشناسی
(ریال)

سپرده (ریال)

آدرس

1

زمین مسکونی با پالک ثبتی دو بر معبر 45
متری و  10متری

331/76

49/764/000/000

2/488/200/000

ورودی شهرک فرهنگیان

2

زمین مسکونی با پالک ثبتی معبر  10متری

220

20/900/000/000

1/045/000/000

"

فیلمهای دفاع مقدس؛ پرفروشترین و پرجاذبهترین فیلمها

www.hamedan.ir

م .الف 1345

شرایط شرکت در مزایده:
 .1متقاضیان میبایســت مبلغ ســپرده را به حســاب  7402-11-3331333-2نزد بانک مهر ایران شــعبه امامزاده عبداهلل واریز و یا معادل
رقم مذکــور را ضمانتنامه بانکی بــا اعتبار « »3ماه و یا اوراق مشــارکت بینام و یا اســناد خزانه را در پاکت (الف) قــرارداده و حداکثر تا پایان
وقت اداری روز پنجشــنبه م ــورخ  99/10/11تحویل دبیرخانه شــهرداری منطقه چهار واقع در میدان امامزاده عبداهلل نمایند.
 .2زمان بازگشــایی پاکتها روز دوشنبه مورخ  99/10/15ســاعت  17در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری همدان می باشد.
 .3متقاضیان میبایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را با امضاء و مهر با اثر انگشــت زده و در پاکت (ب) قرار داده
و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت (ج) قرار داده و بــه همراه پاکت (الف) تحویــل دبیرخانه نمایند.
 .4برنده مزایده مکلف اســت حداکثــر ظرف مدت  7روز (کاری) از تاریخ ابــاغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  %90وجه پیشــنهادی اقدام و
 %10الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد گردید.
ً
 .5برنده مزایده مکلف اســت وجه مــورد معامله را نقدا به حســاب شــهرداری واریز نمایــد .در صورت عدم وار یــز نقدی وجه مــورد معامله
در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گردید.
 .6به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .7ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهرداری خواهد ماند.
 .8شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آییننامههای مالی شــهرداری بوده و شــرکتکنندگان ملزم به رعایت آن میباشند.
 .9شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.
 .10حداکث ــر زمان انتقال ســند از تاریخ برگــزاری مزایده یک مــاه بوده و برنــده مزایده مکلف اســت ظرف مهلــت مذکور جهت انتقال ســند و
ً
واریز الباقی وجــه ( %10باقیمانده) اقــدام نماید .در غیر این صــورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایــده ضبط خواهد گردید.ضمنا ســند
ً
به نام برنــده مزایده و یا هر شــخص دیگری که برنــده مزایده وی را کتبا بــا رضایتنامــه محضری به شــهرداری معرفی نمایــد ،انتقال خواهد
یافت.
روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

خانواده ،تنها راه امرار معاش برخی زنان این استان است.
هنر سـ ــوزندوزی را دختران در ســــنین پاییــــن از مادران
خود فرا میگیرند .سـ ــوزندوزی هنری اســــت که در قالب
اشکال مختلف هندسـ ــی برگرفته از ذوق و تخیل مردان
و زنان این سـ ــامان برای تزیین و آراســــتن خانــــه نیز به کار
میرود .هماکنون در جامههای مردم محلی سیســــتان و
بلوچستان اشکال هندسـ ــی مختلفی به چشم میخورد

که بسیار زیبا و جالب توجه است.
ذوق و هنــــر زنــــان سیســــتان و بلوچســــتان در رشـ ــته
ســــوزندوزی را میتوان روی پیش ســــینه و سـ ــر آستین
پیراهن مشــــاهده کرد .زنان این دیار معموال یک پیراهن
بلند و شلوار گشــــاد به تن میکنند که روی این لباسها
سوزندوزی شده است.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :پرفروشتریـ ــن فیل مهـ ــا و
پرجاذبهترین و پرمشتریترین فیلمها ،فیلمهائی است که
مربوط به دفاع مقدس اسـ ــت .از فیلم «آژانس شیشهای»
و «لیلی با من اسـ ــت» ،تا این فیلم اخیـ ــرِ «اخراجیها» آقای
دهنمکی ،اینها بیشـ ــترین مشتریها ،بیشترین فروشها
را داشـ ــته که دربارهی دفاع مقدس است .این جور نیست
که مشـ ــتری نداشـ ــته باشـ ــد ،طالب نداشته باشـ ــد .البته
بعضی از کارها هسـ ــت ،مشتری پیدا نمیکند؛ این اشکال
در مضمون و محتوا نیسـ ــت ،اشـ ــکال در ساخت است،
کم هنری
در قالب اسـ ــت ،در کیفیت اسـ ــت ،در مایههای ِ
اسـ ــت که به خرج داده م یشـ ــود و در یک اثر به کار میرود
ً
و طبعا طالـ ــب پیدا نمیکند .بنابرایـ ــن در این زمینه هرچه
بتوان کار کرد ،هرچه بتوان سرمایهگذاری مالی و مدیریتی و
وقتی و اینها کرد ،جا دارد؛ و سفارش ما این است .دوستان
هنرمند هم با شوق و امید ،این کار را دنبال کنند .البته این
کار افـ ــراد پابهرکاب و آماده و مسؤولیتشـ ــناس الزم دارد؛
ً
یعنی کسانی که حقیقتا احساس مسؤولیت کنند و حالت
تنبلی و خوابآلودگی و اینها در انسـ ــان نباشد .یک چنین
عناصری میتوانند خـ ــوب در این عرصـ ــه و در این میدان
نقش ایفاء کنند.
صهـ ــای کار مـ ــا هـ ــم البتـ ــه این اسـ ــت که ما
یکـ ــی از نق 
آثارمان امکان انعـ ــکاس بینالمللی ،کمتر پیدا کرد .البته
دالئلی دارد؛ این جشـ ــنوارههای بینالمللی ،کارهائی را که
ً
حقیقتا راوی خوب و درسـ ــتی از دفاع مقدس یا از انقالب

ً
یـ ــا از ارزشهای نظام جمهوری اســــامی باشــــد ،مطلقا به
خـ ــود راه نمیدهند و دوسـ ــت ندارند؛ مگــــر وقتی مجبور
باشـ ــند یـ ــک چیـ ــزی را در مجموعــــهی کار خودشــــان راه
بدهند .سیاسـ ــت جشـ ــنوارههای بینالمللی ،سیاست
برخالف و برعکـ ــس این اسـ ــت؛ اما باالخره مســــتمع به
این جشـ ــنوارهها اختصاص ندارد و میتوان مستمعینی،
طالبانـ ــی ،خوانندگانـ ــی بـ ــرای کتابهــــا ،بینندگانی برای
فیل مهـ ــای دفاع مقدس پیدا کــــرد؛ در صورتی که برای کار
و اثر ترجمهی درسـ ــت و خوبی انجام بگیرد که به نظر من
یکی از عرصههای کار این اس ـــت .امیدواریــــم که خداوند
متعال به شـ ــماها توفیق بدهد ،بتوانیــــد در این زمینهی
کار دفـ ــاع مقدس هـ ــر چه تـ ــاش ممکن اســــت ،انجام

بدهید .هم مسؤولین تالش کنند ،هم هنرمندان تالش
کنند ،هم در بخشــــهای تحقیقاتی -که خیلی مهم است.
خوشــــبختانه تحقیقات خوبی هم دارد در بعضی از مراکز
انجام میگیرد -هم در آن بخشهائی که اسناد را در اختیار
دارند؛ نگهداری اســــناد ،پردازش اســــناد ،تدوین اسناد؛
اینها خیلی مهم اســــت؛ اینها نبایستی بگذارند از دست
برود؛ در اختیار محققین قرار بگیرد و انشــــاءاهلل ادبیات
دفاع مقدس از تحقیق اســــتفاده کند؛ هنر دفاع مقدس
هم از ادبیــــات و تحقیق حداکثر اســــتفاده را انشـ ــاءاهلل
بکند .خداوند انشاءاهلل به همهی شماها توفیق بدهد.
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