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به همراه نماینده مردم در مجلس 
خبرگان رهبری از پرستاران همدان
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صف پس از 15 ماه پیگیری

شهرداری همدان صاحب
 یگان حفاظت انتظامی می شود

راه یابی »خواب ماندگان« از همدان به جشنواره های ایتالیا و سوئد
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: فیلم »خــــواب ماندگان« به 
کارگردانی فرزانه قائمی، در دومین حضور بین المللی خود 
منتخب بیســــت و پنجمین دوره جشــــنواره بین المللی 

Caprihollywood 2020 )Film Festival( کشور ایتالیا شد.
به گزارش هگمتانه، این جشــــنواره که از ســــال 1995 کار 
خود را آغاز کرده هر ساله در تاریخ بیست و ششم دسامبر 
تا دوم ژانویه، در جزیره کاپری ایتالیا برگزار می شود و هدف 
آن کشف اســــتعداد و نمایش ماجراجویی هایی از سراسر 
جهان اســــت که رؤیا و واقعیت را درهم آمیخته باشند که 

با توجه به همه گیری کرونا، امســــال جشــــنواره به صورت 
برخط برگزار خواهد شد.

این فیلم کوتاه به نویســــندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
فرزانــــه قائمی و انجمــــن ســــینمای جوانــــان ایران-دفتر 
همدان روایت  کارگری جوان را که همسر موقتش ناپدید 
شــــده، روایــــت می کند که ســــفری را بــــرای یافتنــــش آغاز 

می کند.
گفتنی اســــت عالوه بر این، فیلم خواب مانــــدگان، با نام 
بین المللــــی )Dream Haulers(، منتخــــب 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 می شود.
فیلــــم اول ایــــن فیلم ســــاز همدانی بــــا نام »اعــــال« هم در 
چندیــــن جشــــنواره معتبــــر داخلــــی و خارجــــی، از جمله 
جشــــنواره اوزارک آمریکا در ســــال 2017، جشــــنواره کفالو 
ایتالیا 2017، جشــــنواره فیلم شــــهر و... به نمایش درآمده 

است.

سامانه 124 برای گزارش گران فروشی
تشکیل 120 پرونده تخلف در 5 روز

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون نظارت و بازرســــی 
ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
هیچ گونه کمبودی در بــــازار وجود ندارد و مردم می توانند 

گران فروشی ها را به سامانه 124 گزارش کنند.
به گزارش هگمتانه، داریوش صفــــاری اظهار کرد: از هفته 
پیش تاکنون نظارت بر بازار و کاالهای اساسی موجود در 

بازار تشدید شده و با متخلفان برخورد شده است.
وی بــــا بیان اینکه در طول 5 روز گذشــــته 120 پرونده برای 
واحدهای متخلف تشــــکیل شده اســــت تصریح کرد: در 
این ایام نظارت بر کاالهای پر مصرفی مانند مرغ، گوشــــت 
، برنج، میوه، آجیل، شــــیرینی و تخم مرغ تشدید شده  قرمز

است.

معاون نظارت و بازرســــی ســــازمان صمت استان همدان 
با بیــــان اینکه قیمت مصوب هر کیلو مرغ در بازار همدان 
20 هــــزار و 400 تومان تعیین و اعالم شــــده اســــت گفت: 
فروش مرغ به قیمت باالتر از نرخ مصوب تخلف بوده و با 

متخلفان برخورد می شود.
صفــــاری با تأکید بــــر اینکه بازرســــان ما به صــــورت روزانه 
وضعیت بازار مرغ را رصد می کنند اظهار کرد: ممکن است 
برخی واحدها در نقاط حاشــــیه ای و دور از چشم بازرسان 
اقدام به گران فروشــــی کنند که از مــــردم می خواهیم گران 

فروشی واحدها را به سامانه 124 گزارش دهند.
وی دربــــاره افزایــــش 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 14 هزار و 
500 تومان اعالم شــــده که فروشگاه ها ملزم به رعایت آن 

هستند.
صفــــاری با بیان اینکه در برخی واحدها تخم مرغ به صورت 
شــــانه ای به فــــروش می رســــد گفــــت: قیمت هر شــــانه 
متناســــب با انــــدازه و وزن تخم مرغ ها بیــــن 29 تا 32 هزار 

تومان است.
به نقل از تســــنیم، وی در بخش دیگری بــــه فراوانی انواع 
روغن در فروشــــگاه های همدان اشاره کرد و افزود: روغن 
جامد کــــه در یک دوره با کمبود مواجه بود اکنون به اندازه 

تقاضا در بازار موجود است.

4۸0 پرستار تبدیل وضعیت می شوند
امتیاز ویژه پرستاران بخش کرونا هنگام تبدیل وضعیت

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس ســــازمان نظام 
پرســــتاری همــــدان گفــــت: کادر پرســــتاری این اســــتان 
متشــــکل از چهار هزار و 700 نیرو است که 480 نفر از آنها 

شرکتی هستند که به زودی تبدیل وضعیت می شوند.
به گزارش هگمتانه، هادی زرینی روز یکشــــنبه اظهار کرد: 
تبدیــــل وضعیت نیروهای شــــرکتی ابتدا در کمیســــیون 
بهداشــــت و درمــــان مجلس شــــورای اســــالمی مطرح و 
مســــؤوالن ســــازمان نظــــام پرســــتاری نیز پیگیــــر جذب 

نیروهای شرکتی، قراردادی و تبصره ای شدند.
وی با بیان اینکه هفت هزار نیروی شــــرکتی در کشــــور تا 
پایان ســــال جذب می شــــوند بیان کرد: پرســــتارانی که در 
بخــــش کرونــــا در حال خدمت هســــتند هنــــگام برگزاری 

آزمون از امتیاز ویژه ای در این جذب برخوردار می شوند.
رئیس ســــازمان نظام پرســــتاری همدان افزود: نیروهای 
شرکتی با توجه به ســــال های خدمت و خدمات رسانی در 

بخش های کرونا با امتیاز در آزمون شرکت می کنند.
وی خاطرنشــــان کرد: استاندارد پرســــتار به ازای هر تخت 
بیمارســــتانی در غرب آســــیا 2.5 نفر اســــت این در حالی 
است که این آمار در کشور 1.7 و در استان همدان به ازای 

هر تخت 1.4 پرستار است.
زرینی اضافــــه کــــرد: همــــدان دارای چهارهــــزار و 700 کادر 

پرســــتاری در بخش خصوصی و دولتی شامل اتاق عمل، 
، پرســــتار و فوریت های پزشکی است و  بیهوشــــی، بهیار
برای رسیدن به استاندارد نیازمند جذب 500 تا 600 پرستار 

است.
مرگ پرستار همدانی در سانحه رانندگی �

رئیس ســــازمان نظام پرستاری همدان اظهار کرد: »انیس 
منوچهری« از پرســــتاران فعال در پایگاه شــــکاری شهید 
نوژه استان همدان چهارشــــنبه هفته گذشته در سانحه 

جاده ای جان خود را از دســــت داد و هم زمان با روز پرستار 
مجلس ترحیمی برای او برگزار شد.

زرینی افــــزود: این پرســــتار 23 ســــاله از یک ســــال پیش 
مشــــغول بــــه فعالیت شــــد و پــــس از 6 مــــاه فعالیت در 
بخش کرونا قصد سه روز اســــتراحت و دیدار با خانواده را 
داشت که در ســــانحه جاده ای همراه با پدر و برادر هنگام 
عزیمت به اســــتان محل ســــکونت بر اثر سانحه رانندگی 

جان باخت.

ان
جی

ترن
م 

هی
برا

- ا
نه 

متا
هگ

س : 
عک

گزارش

صفحه    3

ئین های یلدایی در محدودیت های کرونایی آ

»فال سوزن« همدانی ها
تا »شب چره« و »شام محبت«

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

نقش آفرینی سردار ابوحمزه الهام بخش 
نسل های امروز و فردای سپاه

شهردار همدان:

سردار ابوحمزه جانبازی نستوه
و مدافع والیت و انقالب  بود

عباس صوفی شــــهردار همدان درگذشت ســــردار غالمعلی ابوحمزه، 
فرمانده سابق سپاه انصارالحسین علیه السالم  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 چشم داشــــت و 

سهم خواهی از ایثار جان خود فروگذار نکرد.
شهردار همدان این مصیبت و ضایعه را به محضر رهبر انقالب و همرزمان 

ایشان همچنین خانواده ارجمند سردار ابوحمزه تسلیت گفت.

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

حمایت شهرداری همدان
 گرما بخش شب سرد یلدای بی سرپرستان

تقدیر شهردار همدان از مشارکت خیرین در تجهیز و بهسازی گرمخانه

سرپرست فرمانداری همدان:

مسؤولیت سنگین شهرداری با استقرار دبیرخانه شهر های تاب آور
ضرورت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی کردن مطالعات متناسب با عنوان شهر تاب آور
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صفحه  7

وج ملکوتی جانباز سرافراز سردار رشید اسالم  عر

ر مرحوم غالمعلی ابوحمزه سرتیپ دوم پاسدا

روزانهم هگمتاهن
را به عموم دوستان و همسنگرانش تسلیت عرض می کنیم
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سرپرست فرمانداری همدان:

شهرداری سنگین  مسؤولیت 
تاب آور  با استقرار دبیرخانه شهر های 

ضرورت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی کردن مطالعات متناسب با عنوان شهر تاب آور
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
شــــهری  مدیریت  مضاعــــف  مســــؤولیت  بــــر  همــــدان 

کید کرد. همدان با کســــب عنوان شهر تاب آور تأ
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلی محمدی در جلســــه 
به  پاســــخ  فرماندهی  و  هماهنگــــی  پیشــــگیری،  ســــتاد 
بحران شهرســــتان همــــدان گفت: اطالق عنوان شــــهر 
تــــاب آور بــــه همــــدان مســــؤولیت مدیریت شــــهری را 
مضاعف می کند و باید متناســــب با این لقب اقدامات 

انجام شود. الزم 
سرپرســــت فرمانــــداری همدان با اشــــاره بــــه مطالعات 
ســــیالب شــــهر همدان افزود: مطالعــــات و پژوهش ها 
باید با هدف اجرا انجام شــــود و ضمن عملیاتی شــــدن 
برای رفع دغدغه های مدیریت شــــهری خروجی داشــــته 

باشد.
وی اضافه کرد: اســــتانداردهایی بــــرای ارتقای تاب آوری 
پویش  ایــــن  در  طبیعــــی  مخاطــــرات  برابــــر  در  شــــهرها 

پیش بینی شــــده که شــــهردارهای عضو در این پویش 
هستند. آن  رعایت  به  ملزم 

جلــــب  و  عمومــــی  مطالبــــات  بــــه  پاســــخ  محمــــدی 
مشــــارکت های مردمی را از جمله ضرورت های مدیریت 
شــــهری برشــــمرد و بیــــان کــــرد: حفــــاری ناشــــی از طرح 
انتقال ســــیالب در خروجی پل رســــالت باعث انحراف 
زمانی  مــــدت  گذشــــت  با  و  شــــده  عبوری  خودروهــــای 
بســــیار طوالنی هنــــوز به ســــرانجام نرســــیده و بســــیار 

است. خطرآفرین 
کید بر مسؤولیت پذیری مدیران دستگاه های  با تأ وی 
اجرایی عضو این ســــتاد تصریح کرد: هر دســــتگاهی به 
فراخــــور مســــؤولیتی کــــه برعهــــده دارد مکلف اســــت 

انجام دهد. را  وظایف خود 
از  قدردانــــی  ضمــــن  همــــدان  فرمانــــداری  سرپرســــت 
تــــالش شــــبانه روزی عوامل راهــــور انتظامــــی در اجرای 
طــــرح مدیریت هوشــــمند محدودیت هــــای کرونایی در 

ود: در مواجهه با شــــرایط خاص  شهرســــتان همدان افز
فعلــــی بایــــد از همه تــــوان خود بــــرای رفع مشــــکالت و 

کنیم. استفاده  رضایتمندی  افزایش 
شهرداری ها  شده  پیش بینی  طرح های  به  اشــــاره  با  وی 
شــــرایط  از  ناشــــی  احتمالی  بحران های  با  مواجهــــه  برای 
جــــوی در فصل زمســــتان اظهار کــــرد: در روســــتاها نیز 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســــتان ضمن 
بــــا اولویت بازگشــــایی مســــیرهای  آمادگی الزم  ایجــــاد 
اصلــــی بــــرای مســــیرهای فرعــــی از ظرفیــــت دهیاری ها 

کند. استفاده 
خاکی  شــــانه های  از  بســــیاری  اینکــــه  بیان  بــــا  محمدی 
کید کرد:  آســــیب می شــــود تأ راه ها بر اثر بارش ها دچار 
اقدامــــات فنــــی و اصالحــــات مورد نیــــاز حاشــــیه راه ها 
آســــیب های  کاهش  در  و  اســــت  اهمیــــت  بــــا  بســــیار 

است. مؤثر  احتمالی 

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

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

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: هــــم زمان با شــــب والدت 
حضــــرت زینب)س( و بــــا حضور رئیس و برخــــی از اعضای 
، شــــهردار همدان، معاون خدمات  شورای اسالمی شــــهر
شــــهری، مدیر منطقه چهار و تعــــدادی از خیرین گرمخانه 

شهرداری همدان تجهیز و بهسازی شد.
 صوفی: توجــــه به کرامــــت انســــانی از مؤلفه های  �

مهم مدیریت شــــهری است/ شــــهروندان از طریق 
تماس با مرکز ١٣٧ افراد بی ســــرپناه و کارتن خواب 

را معرفی کنند
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ شــــهردار همدان در این مراســــم گفت: در شــــب 
والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار اتفاق مبارکی 
رقم خورد و بازســــازی، تجهیز و مناســــب ســــازی گرمخانه 
، معاونت خدمات  همدان به همت شهرداری منطقه چهار

شهری و مشارکت خیرین رقم خورد.
عبــــاس صوفی افــــزود: توجــــه به کرامــــت انســــانی یکی از 
مؤلفه ها و شاخص های مهم در مدیریت شهری است، چرا 
که معتقدیم شأن و منزلت افراد در هر شرایط بایستی حفظ 

و پاسداری شود.
وی تصریح کــــرد: پیش از ایــــن گرمخانه شــــهرداری محل 
چندان مناسبی برای شهروندان بی سرپناه و کارتن خواب 
نبود که با تمهیدات اندیشــــیده شــــده این مرکز بهسازی 
و تجهیز شد که امیدواریم کاســــتی ها 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 بی سرپناه و کارتن خواب 

در این مرکز هستیم.
شــــهردار همدان در ادامه بیان کــــرد: در حال حاضر در این 
مرکز 70 شــــهروند بی ســــرپناه حضور دارند کــــه به صورت 
شــــبانه روزی بــــه آنهــــا خدمات دهــــی می شــــود و نیازمند 
حمایت های جدی هســــتند که در کنار موضوعات رفاهی 

و بهداشتی بایســــتی موضوع مددکاری اجتماعی را در این 
مرکز مورد توجه قرار دهیم تا شاهد بازگشت این عزیزان به 

کانون گرم خانواده ها باشیم.
وی ادامــــه داد: در شــــهر همدان ســــه گرمخانــــه داریم که 
مدیریــــت گرمخانه بانوان بــــا اداره کل بهزیســــتی همدان 
اســــت و دو گرمخانه آقایان نیز در اختیار شــــهرداری است 
کــــه یکی از آنها بازســــازی و تجهیز شــــد و گرمخانه دیگر نیز 

بازسازی و مناسب سازی خواهد شد.
این مســــؤول افزود: پیش از این شــــهروندان بی ســــرپناه 
و کارتن خواب ها حضورشــــان در گرمخانه شــــهرداری تنها 
محدود به ســــاعات شــــب بود کــــه بر اســــاس برنامه ریزی 
صورت گرفته افرادی که شــــاغل هســــتند صبح هــــا از این 
مرکز خارج و شب ها مجددا جهت اسکان مراجعه می کنند 

و افراد فاقد شغل نیز می توانند روزها در این مرکز بمانند.
صوفــــی با اعــــالم اینکــــه متولیــــان گرمخانه درباره اســــناد 
هویتی، اشتغال و بازگشت به خانواده افراد مذکور با ثبت 
احوال، امور اجتماعی اســــتانداری، آمــــوزش فنی و حرفه ای 
و بهزیســــتی همــــکاری الزم را دارد، بیان کرد: شــــهروندان 
همدانی می توانند در صورت مشــــاهده افراد بی ســــرپناه و 
کارتــــن خواب، از طریق تماس با مرکــــز ١٣٧ موضوع را اعالم 
کننــــد تا این افراد توســــط نیروهای گشــــت شــــهرداری به 

گرمخانه منتقل شوند.
 عســــگریان: این مرکز ســــرپناهی مطمئن و ایمن  �

برای شهروندان بی سرپناه و نیازمند حمایت است
رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان نیز با حضور در این 
مرکز از نزدیــــک در جریان اقدامات انجام شــــده قرار گرفت و 
اظهار کرد: این اقدام بسیار ارزنده و مناسب در شب والدت 
حضرت زینب )س( و روز پرســــتار رقم خورد که این موضوع 

خداپسندانه به نوعی بی ارتباط با موضوع پرستاری نیست.
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 خداپســــندانه 

تشکر کنم.
وی ادامــــه داد: خدمات رســــانی بــــه تمامی شــــهروندان از 
وظایف شورای اســــالمی شهر و شــــهرداری همدان است 
کــــه در این زمینه خدمات دهی مناســــب به افــــراد 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 ویژه ای شود.
 کاوســــی امید: زمینه بازگشــــت افراد بی سرپناه به  �

کانون خانواده فراهم شود
رئیس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای اسالمی 
شهر همدان نیز در این مراسم گفت: توجه و جهت گیری 
مناســــب شــــهرداری به موضوعات اجتماعی جــــای تقدیر 
ویژه ای 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 ویژه ای دارد و بایستی این حمایت ها در 

تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: تک تک مســــؤوالن و شهروندان نسبت به 
افراد بی ســــرپناه و کارتن خواب شهر مسؤولیت اجتماعی 
و انســــانی دارند که در ایــــن زمینه انجام کارهای پیوســــته 

و مــــددکاری در جهت بازگشــــت ایــــن افراد بــــه کانون گرم 
خانواده بسیار مهم و ضروری است.

 یوســــفی نویــــد: مشــــارکت خیرین در بهســــازی و  �
تجهیز گرمخانه جای تقدیر دارد

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان نیز در ابتدای این مراسم 
با اشاره به اینکه گرمخانه همدان وضعیت مطلوبی نداشت 
و از لحاظ بهداشتی و امکانات، مشکالتی داشت، گفت: طی 
بازدید سال گذشته شهردار همدان در شب یلدا از این مرکز 
و شنیدن درخواســــت های افراد ســــاکن در گرمخانه، بر آن 
شدیم که در سال جاری گرمخانه شــــهرداری واقع در میدان 
باباطاهر را بهســــازی و تجهیز کنیم که در آغاز فصل ســــرما، 
گرمابخش این مکان باشیم که این موضوع با حمایت های 

اعضای شورای اسالمی شهر و شهردارهمدان محقق شد.
مجید یوســــفی نوید گفــــت: شــــهرداری همــــدان بر خود 
وظیفه می داند در ایام ســــال، به ویژه فصل سرما برای افراد 

بی سرپناه و فاقد مسکن، سرپناه و غذای گرم تأمین کند.
وی در ادامــــه گفت: بــــا وجود منابــــع محدود شــــهرداری، 
خوشــــبختانه خیرین حضور جدی و بســــیار ارزشــــمندی 
در اجــــرای این پــــروژه داشــــتند که به نوبــــه خــــود از اقدام 
، زارعی و صحبتی تشکر می کنم  خداپسندانه آقایان تقی پور
و از خداوند برای این بزرگواران آرزوی ســــالمتی و طول عمر 

دارم و امیدوارم در اجرای سایر پروژه ها نیز شاهد مشارکت 
این عزیزان باشیم.

وی تصریح کرد: بهسازی و تجهیز این گرمخانه با مشارکت 
معاونــــت خدمــــات شــــهری در مســــاحت 250 مترمربع و 
اعتباری بالــــغ بر 8 میلیارد ریــــال که حدود یک ســــوم آن از 

سوی خیرین تأمین شد؛ به اتمام رسید.
مدیــــر منطقه چهــــار افزود: احداث 3 چشــــمه ســــرویس 
بهداشــــتی و 3 باب حمام، اجرای ســــرامیک کف و دیوارها، 
رنگ آمیــــزی دیوارها و تخت خواب هــــای مراجعان، خرید و 
نصب یک دستگاه لباسشویی جهت شستشوی روزانه 
پوشــــاک، احداث اتــــاق رختکن و خریــــد و نصب کمدهای 
اختصاصــــی، خرید و نصــــب پکیج و مناسب ســــازی کامل 
سامانه گرمایشی از جمله اقدامات انجام شده در این مرکز 
است. وی در پایان با اشاره به اینکه شهرداری روزانه میزبان 
حدود 70 نفر از افراد فاقد ســــرپناه اســــت، گفت: توزیع غذا 
در ســــه وعده صبحانه، ناهار و شــــام، توزیع مواد شــــوینده 
و بهداشــــتی جهت مصــــرف کارتن خواب هــــا، ضدعفونی 
مرکــــز و توزیع ماســــک و مــــواد ضدعفونی به ایــــن افراد در 
راستای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا از جمله خدماتی 
اســــت که در گرمخانه شهرداری همدان به این عزیزان ارائه 

می شود.

یخی هگمتانه تا همدان  ارسال منظر تار
به یونسکو در 1400

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی 
و گردشــــگری اســــتان همدان گفت: پرونده ثبت جهانــــی منظر تاریخی 
هگمتانه تا همدان تا پایان سال تکمیل و سال آینده به یونسکو ارسال 

می شود.
به گــــزارش هگمتانه، علــــی مالمیر روز گذشــــته در خصــــوص وضعیت 

پرونــــده ثبــــت جهانی تپــــه هگمتانه اظهار کــــرد: بر اســــاس تفاهمی که 
اســــتاندار با وزیر میراث فرهنگی به صورت حضوری داشــــتند و تقسیم 
کار شــــده بود قرار شد با شتاب بیشــــتری پرونده ثبت جهانی هگمتانه 

تکمیل شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد تا پایان ســــال پرونده هگمتانه تکمیل شود و 
سال 1400 پرونده برای بررسی ثبت جهانی به یونسکو ارسال شود گفت: 
تکمیل پرونده زمان بر اســــت، آثاری که امسال ثبت جهانی شدند بیشتر 

آثار منقول بودند و فقط اورامانات جزو آثار نامنقول ثبت شده بود.
مدیــــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری اســــتان همدان 
تصریح کــــرد: پرونده هایی که در حــــال حاضر در دســــتور کار آمادگی برای 
ارسال به یونسکو است، یکی کاروانسراهاست که دو کاروانسرای فرسفج 

و تاج آباد از همدان هم در آن قرار دارد و دیگری پرونده راه  آهن است.
وی بــــا بیان اینکه ثبت جهانی هگمتانه به تنهایی مدنظر نیســــت بلکه 
منظــــر تاریخی هگمتانــــه تا همدان در نظر اســــت اضافه کــــرد: این ثبت 

می توانــــد بافت تاریخی همدان و تغییرات آن طی ســــال های گذشــــته 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 می رسد.
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 می شود.

معاون خدمات شهری شهردار همدان:
یت پسماند مدیر

 نیازمند برنامه جامع و هدفمند
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون خدمات شهری 
شــــهردار همدان بر تعامل شــــهروندان با مدیریت 
شــــهری برای داشتن شــــهری عاری از آلودگی تأکید 
کرد و گفت: مدیریت پســــماند نیازمند برنامه جامع 

و هدفمند است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، وحیــــد علی ضمیــــر در ویژه 
برنامه جشــــنواره شــــهروندان برگزیده که از صدا و 
گفت: داشتن  ســــیمای مرکز همدان پخش شــــد 
لودگی نیازمند همکاری،  شــــهری ســــالم و عاری از آ
مشارکت و تعامل شــــهروندان با مدیریت شهری 

است.
علــــی ضمیر افــــزود: برای داشــــتن شــــهری زیبا و 
لودگی شــــکل گیری مشــــارکت و تعامل  عاری از آ
ســــازنده مبتنــــی بــــر برنامــــه ای جامــــع و هدفمند 

است. ضروری 
گاه ســــازی و فرهنگ ســــازی به خصوص در  وی بر آ
حوزه ســــالمت اجتماعــــی خانواده ها تأکیــــد کرد و 
گفت: آشنا کردن هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان 
با قوانین شــــهروندی و اجتماعی، به منظور داشتن 

جامعه ای سالم و ایمن ضروری است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان خاطرنشان 
کرد: مدیران شــــهری بــــا برنامه ریزی که در شــــهرها 
انجام می دهند در جهت رشــــد و پیشرفت شهرها 
برنامه ریزی می کنند که زیرساخت های دستیابی به 

توسعه شهرها فراهم می شود.
وی به نقش کلیدی و مهم شــــهروندان اشــــاره کرد 
 ، ، اخالق مدار و گفت: شهروندان مســــؤولیت پذیر
مشــــارکت جو و مردم مدار شــــهروندان برگزیده ای 
هســــتند که بــــا الگوســــازی در جامعه بــــا مدیریت 

شهری همراه هستند.
علی ضمیر عنوان کرد: روزانه و به طور متوســــط 400 

تن زباله در شهر همدان تولید می شود.
وی ادامــــه داد: تولیــــد پســــماند؛ جابجایی، تفکیک 
و پــــردازش از مبدأ؛ جمــــع آوری و همچنین تفکیک، 
پــــردازش، تغییــــر و تبدیل پســــماند، چرخــــه اصلی 

پسماند را شکل می دهند.
علی ضمیر عنوان کرد: هر زمان همراهی شهروندان 
را بــــا مدیران شــــهری داشــــتیم مســــیر توســــعه و 
پیشرفت آسان تر شــــده اســــت و زمانی که اعتماد 
متقابل بین شهروندان و مدیران ایجاد شود سطح 

مشارکت باالتر می رود.
معاون خدمات شهری شــــهردار همدان ادامه داد: 
اقدامات گســــترده ای در حوزه فضای ســــبز در شهر 
در چند سال اخیر انجام شــــده است و بیش از 150 

پارک کوچک و بزرگ در شهر همدان داریم.
وی گفت: بیش از 620 هکتار فضای ســــبز شــــهری 
در شــــهر همدان وجود دارد و نگهداری فضای سبز 
اقدام بزرگی اســــت که در جهت کاشــــت، نگهداری 
و توســــعه آن هر ســــاله در فصول مختلف کاشت 

گیاهان انجام می شود.
وی بیــــان کــــرد: احــــداث دو پــــارک فرامنطقــــه ای از 

اقدامات بزرگ مدیریت شهری در همدان است.

الستیک نیمی از خودروهای 
عبوری از همدان صاف است

40 درصد خودروها بدون تجهیزات زمستانی

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس پلیس راه 
اســــتان همدان گفت: 40 درصد خودروهای عبوری 
از جاده های این اســــتان تجهیزات زمستانی به ویژه 

زنجیر چرخ به همراه ندارند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ رضا عزیــــزی روز 
یکشنبه اظهار کرد: با توجه به قرار داشتن در فصل 
سرد سال و کوهســــتانی و برف گیر بودن جاده های 
همدان همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد 

در جاده های کوهستانی الزامی است.
وی اضافــــه کــــرد: تجهیزات زمســــتانی تنها شــــامل 
زنجیــــر چرخ نیســــت بلکــــه تجهیزات فنــــی خودرو، 
، برف پاک کن و چراغ های  الستیک، شیشــــه شــــور
خودرو نیز باید پیش از حرکت کنترل شود و راننده 

از سالم بودن آنها اطمینان یابد.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان افزود: الســــتیک 
نیمی از خودروهای عبوری از جاده های این اســــتان 
صاف و فاقد »آج« الزم است و چنانچه جاده لغزنده 
باشد خودرو به علت صاف بودن الستیک از مسیر 

اصلی خارج می شود.
ســــرهنگ عزیزی از رانندگان خواســــت نســــبت به 
تجهیز خودرو پیش از حرکت توجه داشــــته باشند 
در غیر این صورت چنانچه وارد جاده شــــوند عالوه 
بر آســــیب زدن به خــــود و خودرو، به وســــیله نقلیه 

دیگران نیز خسارت وارد می کنند.
وی گفــــت: هم اینــــک جاده های این اســــتان باز و 
تــــردد روان در آن جریــــان دارد و در برخــــی نقاط به 
علت ذوب شــــدن بــــرف و برودت هــــوا به صورت 
مقطعی شــــاهد یــــخ زدگی جاده به طــــول پنج تا 30 

هستیم. متر 
رئیس پلیس راه اســــتان همدان بیان کرد: رانندگی 
در این شرایط بسیار خطرآفرین است چرا که راننده 
با ســــرعت در حال تردد اســــت و یک باره به ســــطح 
لغزنده رسیده که به علت اســــتفاده ناگهانی از ترمز 

از مسیر اصلی خارج و واژگون می شود.
سرهنگ عزیزی خواســــتار تردد با سرعت مطمئنه، 
پرهیز از ترمز ناگهانی در صورت رســــیدن به ســــطح 
لغزنده، کاهش سرعت با رسیدن به نقاط دارای یخ 
زدگی و حفظ آرامش و خونســــردی و پرهیز از عجله 

برای رسیدن به مقصد شد.

خبــر

پس از 15 ماه پیگیری

شهرداری همدان صاحب یگان حفاظت انتظامی می شود
تالش  مــــاه   15 پس  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانــــه، 
و پیگیــــری اداره پیشــــگیری و رفــــع تخلفات شــــهری 
شــــهرداری همدان، یگان حفاظت انتظامی شهرداری 

می شود. راه اندازی  همدان 
بــــه پیگیری هــــا و  بــــا توجــــه  گــــزارش هگمتانــــه،  بــــه 
هماهنگی هــــای صــــورت گرفته طی ماه های گذشــــته 
شــــهری  تخلفــــات  رفــــع  و  پیشــــگیری  اداره  توســــط 
با موضوع تشکیل یگان  شهرداری همدان جلسه ای 
حفاظت شــــهرداری همدان با حضور نمایندگان ناجا 
و رئیس پلیس پیشــــگیری اســــتان همدان، شهردار 
همدان، معاونان خدمات شــــهری، مالی و اقتصادی، 
شــــهرداری،  انســــانی  منابــــع  توســــعه  و  برنامه ریــــزی 
رفع  و  پیشــــگیری  اداره  مدیــــر  و  حراســــت  مدیریــــت 
تخلفات شــــهری شــــهرداری همدان در دفتر شهردار 

شد. برگزار  همدان 
آغــــاز جلســــه شــــهردار همــــدان بیان کــــرد: حفظ  در 
شهری  انضباط  و  اجتماعی  امنیت  شهروندی،  حقوق 
همگانی  عــــزم  و  دســــتگاه ها  همه  همــــکاری  نیازمند 
اســــت که این امر با توجه به همکاری بین شــــهرداری 
و نیروهــــای انتظامی همــــدان و تعامل بســــیار باالی 
این دو نهاد منجر بــــه راه اندازی این یگان در همدان 

خواهد شــــد و باید از بانیان این امر تشکر کرد.
عباس صوفــــی افزود: با توجه بــــه اینکه هدف نیروی 
انتظامــــی، توســــعه و ارتقــــا امنیــــت اســــت و تقویت 
امنیت حاصل یک رفتار جمعی و مســــؤولیت پذیری 
اجتماعی اســــت بــــه همیــــن منظور اجــــرای این طرح 
قطعا در حفظ آرامش و صیانت از حقوق شــــهروندان 
و پیشــــگیری از ناهنجاری های اجتماعی در بســــیاری 
از نقاط شــــهر کمــــک شــــایانی می کند و بــــرای پلیس 
اهمیت  حائــــز  یــــگان  این  اقدامــــات  نیز  پیشــــگیری 

است.

سرهنگ حسن نژاد به عنوان فرمانده یگان حفاظت 
اماکــــن و شــــخصیت های ناجــــا نیز ضمــــن تبریک به 
یگان  این  راه اندازی  و  پیگیری  برای  همدان  شــــهردار 
بــــه اهمیت تقویت مســــؤولیت  کــــرد: با توجه  اظهار 
اجتماعــــی یــــگان حفاظت شــــهرداری با نبــــوغ، فکر و 
گرفت و نیروی  تدبیر شهردار همدان شــــکل خواهد 
انتظامی نیز به منظور تقویت و ســــاماندهی این یگان 

کرد. خواهد  حمایت  و  پشتیبانی  را 
وی در همیــــن راســــتا اظهار کــــرد: همدان بــــه عنوان 
شــــهر پایلــــوت در کشــــور پــــس از تهــــران انتخاب و 
موافقــــت الزم از ســــتاد مشــــترک نیروهای مســــلح و 
ناجا و وزارت کشــــور برای شــــهر همدان اخذ و پس از 
بررسی جلســــه نهایی و تنظیم صورت جلسه به زودی 
شــــاهد تشــــکیل و راه اندازی این یگان در شهرداری 
همدان و بــــه ویژه در اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات 

بود. خواهیم  همدان  شهرداری  شهری 
وی در ادامــــه بــــه بیان وظایــــف این یــــگان پرداخت 
و اظهــــار کــــرد: تعامــــل و همــــکاری خوب شــــهرداری 
همــــدان و فرماندهی انتظامی اســــتان همدان باعث 
شــــد در آینــــده نزدیــــک یــــگان حفاظــــت شــــهرداری 

شود. راه اندازی 
از  تشــــکر  ضمــــن  خــــود  صحبت هــــای  پایــــان  در  وی 
خاطر  بــــه  شــــهرداری  مجموعــــه  و  همــــدان  شــــهردار 
شــــروع همکاری و تشــــکیل یگان حفاظت شهرداری 
کید کــــرد: با توجه به پیشــــینه پلیس در همکاری با  تأ
کل  یــــگان حفاظت اداره  ارگان های مختلف همچون 
راه و شهرســــازی، یگان حفاظت محیط زیست، یگان 
حفاظــــت قوه قضائیــــه و... با اقتدار بــــرای تأمین نظم 
و انضبــــاط شــــهروندان به طــــور شــــبانه روزی در کنار 

داشت. خواهد  حضور  همدان  شهرداری 
در ادامه معاون خدمات شــــهری شهردار همدان نیز 

گفــــت: در حال حاضر طبق تفاهم نامــــه ای که با بنیاد 
تعاون ناجا و اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری 
منعقد شــــده تعداد 38 نفر از عوامل انتظامی و راهور 
در این اداره مشــــغول همکاری با یگان های مختلف 
عملیاتی این مدیریت هســــتند کــــه پس از راه اندازی 
یگان حفاظــــت همه عوامل در اختیــــار آن قرار گرفته 
و بــــه صورت منســــجم زیــــر نظــــر فرمانده ایــــن یگان 

شد. خواهند  وظیفه  انجام  به  مشغول 
و  وف  معر بــــه  امر  اینکه  بیــــان  با  ضمیر  علــــی  وحید 
و  امنیت  توسعه  شــــاخصه های  از  یکی  منکر  از  نهی 
انضبــــاط اخالقی در جامعه اســــت، اظهار کرد: یگان 
حفاظت شــــهرداری با اراده ای محکم و در راســــتای 
وندان  شــــهر امنیت  و  آرامــــش  آســــایش،  توســــعه 
توجه  بــــا  طرفی  از  گرفــــت،  خواهد  شــــکل  همدانــــی 
حوزه  تهدیدهای  رفــــع  حوزه  در  شــــهرداری  ود  ور به 
انســــانی، زیســــتی، امور عمرانی و ساخت و سازها و 
در  نیز  حفاظت  یــــگان  وندان،  شــــهر رفاهی  خدماتی 
اقتدار  بــــا  و  وع  شــــر را  خود  فعالیت  شــــهرداری  کنار 
تــــالش خواهد  ایجــــاد انضباط شــــهری  کامــــل برای 

. د کر
مدیــــر پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری شــــهرداری 
همدان نیز در این جلســــه اظهار کرد: تشــــکیل یگان 
حفاظــــت انتظامــــی اداره پیشــــگیری و رفــــع تخلفات 
شهری یکی از اقدامات زیرســــاختی بود که طی ماه ها 
برنامه ریزی و برگزاری جلســــات متعدد پیگیری شد و 

هستیم. آن  نشستن  بار  به  شاهد  امروز 
محمدعلــــی گلشــــن گفت: یــــگان حفاظــــت انتظامی 
یک ابــــزار بازدارنده و یک نیروی ناظــــر همراه با قدرت 

است. قانونی  پشتوانه  و  قضایی 
وی همچنین با اشــــاره به ضرورت تشکیل این یگان 
گفــــت: اقدامات ایــــن یــــگان می تواند پیشــــگیرانه و 

باشد. تخلف  اتمام  و  انجام  از  قبل 
گلشــــن بیان کــــرد: این یــــگان می تواند تخلــــف را در 
ابتــــدا مهار کرده و از بروز هرگونــــه نارضایتی اجتماعی 

کند. جلوگیری 
یــــگان در  ایــــن  اینکــــه وظایــــف ذاتــــی  بــــا بیــــان  وی 
حوزه های کنترل ســــاخت و ســــازها، رفع ســــد معبر و 
از وســــایل  انضباط شــــهری و نگهــــداری و محافظت 
شــــهروندان در ایــــن اداره می تواند در حــــوزه وظایف 
ایــــن یگان تعریف شــــود و بــــا قابلیت راهگشــــایی از 

بســــیاری از معضالت و مشکالت جلوگیری کند.
انضبــــاط  و  آرامــــش  امنیــــت،  تحقــــق  همچنیــــن  وی 
اجتماعــــی و شــــهری را از رویکردهای یــــگان حفاظت 

برشمرد. شهرداری 
در انتهای جلســــه ســــرهنگ مهرآذین رئیس پلیس 
پیشــــگیری اســــتان همــــدان نیــــز ضمــــن قدردانی از 
شــــهردار همــــدان گفت: با توجــــه به اینکــــه همکاری 
ســــال های  در  انتظامــــی  نیــــروی  و  شــــهرداری  بیــــن 
گذشــــته اثر مثبتی بر اقدامات صورت گرفته در حوزه 
مدیریــــت شــــهری و مقوله امنیت داشــــته تشــــکیل 
یگان حفاظت مســــتقر در شــــهرداری و به ویژه اداره 
بــــه یقین در  پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری قطع 
از جرائم و تخلفات حوزه مدیریت  پیشگیری بسیاری 
کاهش این  کــــه در نتیجــــه  شــــهری مؤثر خواهد بود 
تخلفات بــــه میزان قابــــل توجهی در کنتــــرل بزه های 

بود. خواهد  ثمر  مثمر  اجتماعی 
آتی  هفته  در  شــــد  مقرر  جلسه  این  در  اســــت  گفتنی 
شــــهرداری  از  بازدیدی  همــــدان  شــــهرداری  مدیران 
تهــــران و یگان حفاظت انتظامی آن داشــــته باشــــند 
ودی این یگان برای اولین بار در کشــــور پس  تــــا به ز
از شــــهرداری تهران در شــــهرداری همدان راه اندازی 

شود.

ماندگاری سرمای هوا تا دو 
روز آینده

اداره کل  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
هواشناسی استان همدان گفت: آسمان استان طی چند 
روز آینده در اکثر ســــاعات صاف تا قســــمتی ابری است و 
برهمین اســــاس ســــرمای هوا تا اواخر روز چهارشــــنبه در 

استان ماندگار است.
به گــــزارش هگمتانه، محمد حســــن باقری  شــــکیب روز 
کرد: نقشــــه های ماهــــواره ای وجود یک  یکشــــنبه اظهار 
ســــامانه بارشــــی را در ترازهای باالتر نشــــان می دهد که از 
بعدازظهر چهارشــــنبه به تدریج آســــمان اســــتان را تحت 
تأثیر خود قرار می دهد به نحوی که در روزهای پایانی هفته 

شاهد بارش پراکنده برف در استان خواهیم بود.
وی با اشــــاره به اینکه ســــرمای هــــوا همچنان تــــا روزهای 
پایانی هفته در اســــتان همدان ماندگار است، افزود: برای 
روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش حدود 2 درجه ای دمای 

هوا را برای استان پیش بینی می کنیم.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان با بیان 
اینکه شــــامگاه شنبه ســــردترین شب اســــتان در سال 
جاری بود، گفــــت: رزن با دمای منفی 10 درجه ســــانتیگراد 
و اســــدآباد بــــا 6 درجه ســــانتی گراد باالی صفر بــــه ترتیب 

سردترین و گرمترین نقاط استان طی شنبه بودند.
باقری شــــکیب ادامــــه داد: دمــــای هوای شــــهر همدان 
نیز طی شــــبانه روز شــــنبه در سردترین ســــاعت هشت 
درجه ســــانتیگراد زیر صفر و در گرمتریــــن زمان یک درجه 

سانتی گراد باالی صفر بود.
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3 شهرستان

اختصاص 72میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان بهزیستی نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت اداره بهزیســــتی نهاوندگفت: 
بیــــش از 72 میلیــــارد ریــــال تســــهیالت بــــرای اشــــتغال جامعه هدف 
بهزیســــتی نهاوند در ســــال 99 اختصاص یافــــت و 60 درصد این مبلغ 

توسط افراد دارای معلولیت جذب شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مریم ســــلگی با اشــــاره به پرداخــــت بیش از 
42 میلیــــارد ریال تســــهیالت اشــــتغالزایی به مددجویان بهزیســــتی 

72 میلیارد ریال تســــهیالت در ســــال  نهاونــــد، اظهار کــــرد: بیش از 
99 برای اشــــتغال جامعه هدف بهزیســــتی نهاونــــد اختصاص یافته 
60 درصد این مبلغ توســــط افــــراد دارای معلولیت جذب  که بیش از 

است. شده 
وی افزود: این تســــهیالت تاکنون به 187 متقاضی پرداخت شــــده که 
از ایــــن تعداد 96 نفر آنهــــا از افراد دارای معلولیت بوده که با تشــــکیل 

پرونده و طرح در کمیته اشتغال شهرستان به بانک های عامل معرفی 
شده اند.

ی  ز ر و کشــــا نک  با  : د کر ن  بیا نــــد  و نها یســــتی  بهز ه  ر ا د ا ســــت  پر سر
خت  ا د پر بــــا  نک  با پســــت  و  ل  یا ر د  ر میلیا  2 7 مبلــــغ  خــــت  ا د پر بــــا 
ســــهم  ین  کمتر و  ین  بیشــــتر تیــــب  تر بــــه  ل  یــــا ر د  ر میلیــــا  3 مبلــــغ 
ه  عهد به  مــــل  عا نک  با ن  ا عنــــو به  ا  ر ت  تســــهیال ین  ا خــــت  ا د پر ر  د

. ند شته ا ا د
، وی با بیــــان اینکه در حــــال حاضر متقاضیــــان زیادی  به نقــــل از مهــــر
برای دریافت تســــهیالت اشــــتغالزایی در بین افــــراد دارای معلولیت و 
به طور کلی همه مددجویان وجود دارد، متذکر شــــد: این افراد به دلیل 
نداشتن ضامن از دریافت این تسهیالت با وجود داشتن سایر شرایط 

هستند. محروم 

فعالیت 80 درصد از پرستاران 
مالیر در بخش کرونا

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس نظام پرستاری 
80 درصد از پرســــتاران شهرســــتان  مالیر گفــــت: 
مالیــــر در بخــــش مربــــوط بــــه بیمــــاران کرونایــــی 
فعالیت داشــــتند و بیش از 30 درصد از همکاران 

شدند. مبتال  کرونا  به 
ضمن  مباشــــری  غالمرضا  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
تبریــــک میالد بــــا ســــعادت حضرت زینــــب کبری 
)س( اظهــــار کرد: در حــــال حاضر در شهرســــتان 
مالیر بیــــش از یک هزار پرســــتار داریم کــــه از این 
تعداد 800 نفر عضو ســــازمان نظام پرستاری مالیر 

. هستند
وی با اشــــاره به فعالیت پرســــتاران مالیر در مراکز 
درمانی شهرســــتان افزود: بیشــــترین پرســــتاران 
و  می دهند  تشــــکیل  زن  پرســــتاران  را  شهرستان 
حــــدود 25 درصد پرســــتاران ما آقایان هســــتند و 
کمبود پرســــتار را در شهرســــتان به ویژه در حوزه 

داریم. پرستار  آقایان 
رئیس ســــازمان نظام پرستاری مالیر با بیان اینکه 
کمک  ، بهیار و  خانواده پرســــتاری شامل پرســــتار
پرستار کارشــــناس اتاق عمل و هوشبری هستند 
در  تنها  نــــه  پرســــتار  کمبود  مشــــکل  کرد:  تصریح 
دارد. وجود  کشور  سراسر  در  که  مالیر  شهرستان 

وی در ادامه با اشــــاره به اینکه در نظام پرســــتاری 
بــــه دنبــــال نشــــان دادن جایــــگاه حرفــــه  ای و  ما 
واقعی پرســــتاران هســــتیم گفت: با شــــیوع کرونا 
پرســــتاران ما در کنار ســــایر کادر درمــــان ایثار و از 
خودگذشــــتگی خــــود را بــــه نمایش گذاشــــتند و 
کرونا با همه بدی ها و مشــــکالتی کــــه برای دنیا و 
مردم ایجــــاد کرد جایگاه پرســــتاران و زحمات این 

را نشان داد. قشر 
مباشــــری با بیــــان اینکه اتفاقات خوبی در ســــطح 
کشــــور در حــــوزه پرســــتاری در حال انجام اســــت 
گفت: یکی از خألهایی که سال هاســــت پرستاران 
که  اســــت  ویژه ای  فوق العــــاده  مواجهنــــد  آن  بــــا 
همه جا بوده اما برای پرســــتاران لحاظ نشــــده که 
امیدواریــــم دولت در این زمینه نــــگاه ویژه تری به 

باشد. داشته  پرستاران 
وی با بیان اینکه لطف مردم به مدافعان سالمت 
ســــتودنی اســــت افــــزود: شــــیوع کرونا حجــــم کار 
کادر درمــــان را چنــــد برابر کــــرد اما باز هــــم با این 
مردم  ســــوی  از  بهداشــــتی  مــــوارد  رعایت  وجــــود 
در زمان هــــای متعــــدد از جملــــه محدودیت ها بار 

کرد. کم  از دوش همکاران ما  را  سنگین 
به  اشاره  با  مالیر  پرســــتاری  نظام  ســــازمان  رئیس 
آبــــان ماه  شــــدت موج ســــوم کرونــــا در مهرماه و 
از پرســــتاران شهرســــتان  80 درصد  کــــرد:  تصریح 
مالیــــر در بخــــش مربــــوط بــــه بیمــــاران کرونایــــی 
فعالیت داشــــتند و بیش از 30 درصد از همکاران 
ما خودشــــان به کرونــــا مبتال شــــدند و تعدادی از 
آنهــــا در بخش هــــای مراقبت های ویژه بســــتری و 

داشتند. باالیی  بیماری  شدت 
مــــا  همــــکاران  از  تعــــدادی  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
داوطلبانــــه وارد ایــــن بخش کرونا شــــده و با همه 
کردند بر حمایت  ســــختی ها از جان و دل خدمت 
بیشــــتر از این قشر و رفع مشــــکل کمبود پرستار 
کیــــد کــــرد و گفت: بــــا توجه بــــه کمبود شــــدید  تأ
واقعا نیروهای مــــا از دل و جان در این مدت مایه 
گذاشــــته تا کمبودی در خدمت رسانی به بیماران 

باشیم. نداشته 
مباشــــری با بیان اینکه طبق وعده مسؤوالن قرار 
تا  حســــین)ع(  امام  بیمارســــتان  اورژانس  اســــت 
پایان امســــال به بهره  برداری برســــد گفت: با این 
وجود کمبود نیروی پرســــتار واقعا در مالیر جدی 

است و باید این مشکل رفع شود.
وی در ادامــــه ضمــــن تقدیــــر از مــــردم بــــر رعایت 
به  دورهمی ها  از  دوری  دســــتورالعمل ها،  بیشــــتر 
کید کرد و افزود: شــــیوع کرونا  یژه در شــــب یلدا تأ
بــــرای همه مردم  کادر درمــــان بلکه  بــــرای  نه تنها 
کمی تحمــــل کنیم این  دوران ســــختی بوده و اگر 

می گذرد. سخت  روزهای 
رئیس نظام پرســــتاری مالیر با بیان اینکه امسال 
برنامه  محدودیت هــــا  و  کرونــــا  شــــیوع  به  توجه  با 
همه ســــاله جشــــن تجلیل از پرســــتاران را نداریم 
گفــــت: پیــــام تبریــــک در کانــــال فضــــای مجــــازی 
مدافعــــان ســــالمت، دیدار بــــا مســــؤوالن و امام 
جمعه با رعایت شــــیوه نامه ها٬ دیدار با پرســــتاران 
به صورت محدود در بیمارســــتان 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 شــــد: بــــا توجه به چند 
برابر شــــدن ظرفیت های معرفی پرســــتاران نمونه 
حدود 50 تا 60 پرســــتار نمونه را به اســــتان معرفی 
از  نیز  کشــــوری  نمونــــه  پرســــتار  یــــک  و  کرده ایــــم 

داریم. مالیر  شهرستان 

خبــر ئین های یلدایی  در محدودیت های کرونایی آ

 »فال سوزن« همدانی ها 
تا »شب چره« و »شام محبت«

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: بــــا شــــیوع کرونــــا و لزوم 
رعایــــت فاصله گــــذاری اجتماعی رســــم و رســــومات یلدا 
هم مشــــمول محدودیت کرونایی می شود و متفاوت از 

گذشته خواهد بود.
به گــــزارش هگمتانه، شــــب یلــــدا یا همان شــــب چله ما 
ایرانی  ها مانند سایر روزها و شــــب های خاطره انگیز دیگر 
دارای آداب و رسوم جذابی است  که همدان نیز ماند سایر 

نقاط کشور آداب خاص خود را دارد.
درست اســــت کرونا، میهمان ناخوانده این روزها، بساط 
خود را پهــــن کرده و مانــــع از دورهمی های یلدایی شــــده 
است اما برخی از آداب و رسوم این شب بلند سال، بدون 

دورهمی ها هم پابرجاست.
نیم نگاهی به آداب و رسوم همدانی ها در شب چله �

همدانی هــــا بــــه شــــب »یلــــدا«، »شــــب چلــــه« می گویند، 
شــــبی خاطره انگیز کــــه با »شــــبچره« همراه اســــت، یعنی 
خوراکی هایی که بعد از شــــام و کنار خانواده در این شــــب 
کشمش،  شــــامل  همدانی ها  شــــبچره  می شود،  مصرف 
، گردو، کدو، لبو، میوه  شــــبرانی، هندوانه، تخمه خربزه، انار
و... که روی کرسی خودنمایی می کند، در همدان چند ماه 
قبل از فرارســــیدن زمســــتان، کدبانوی خانه در فکر شب 
چله اســــت و خود را برای تهیه خوراکی ها و شــــبچره آماده 

می کند.
در بعضی از خانواده ها رســــم است شــــب چله بیشتر در 
خانه بزرگ خانواده جمع می شوند، البته هر کس مقداری 
شبچره و میوه و سایر مایحتاج شب چله را با خود می آورد.
یکی از خوراکی  هایی کــــه بزرگترها از ابتدای پاییز آن را برای 
شب یلدا نگه می دارند، انار و به است که از قدیم گفته اند 
»سیب سردی، انار نامردی، به دستم بده اگر مردی« انار را 
یا دان می کنند یا بیشتر نصف کرده و در ظرف می چینند.

بچه هــــا کــــه می دانند شــــب چله مهمــــان می آیــــد با هم 
می خوانند: امشب شــــب چله اســــت، خاله جان سر پله 

است/ و نام هر کس را که دوست دارند بیاید می گویند.
ئین کرسی گذاری � آ

هــــوای ســــرد همــــدان آن قــــدر ســــخت بــــود کــــه بــــرای 
کرســــی گذاری و گــــرم کردن خانــــه هم آیین خاصــــی برگزار 
می شــــد، شب اول کرســــی گذاران همه خانه ها پلو تهیه و 
تناول می کردند؛ روی کرسی ها ظرفی پر از مویز یا شانی جا 
خوش می کرد تا بهانه ای باشد برای جمع شدن دوستان 

و آشنایان و »مبارک باد« این آیین.
در همدان قدیم زمستان به »چله بزرگه« و »چله کوچکه« 
تقسیم می شد چون مردم معتقد بودند چله بزرگه 40 روز 
اســــت و از اول دی شروع می شــــود و چله کوچیکه 20 روز 

است که از یازدهم تا آخر بهمن ادامه دارد.
چهار روز از آخر چله بزرگه و چهار روز اول چله کوچکه را هم 
« می گفتند، در چله کوچیکه هوا به قدری ســــرد و  »چار چار
طاقت فرسا می شد که اغلب حوض ها از شدت یخبندان 

می ترکید.
شام محبت«، شام ویژه شب یلدا �

شــــام ویژه شــــب یلدا یا همان شــــب چله همدان »شام 
محبت« نام داشــــت، اگر بین دو خانــــواده اختالفی پیش 
می آمــــد و یا صلــــه رحم قطع می شــــد بزرگ فامیــــل آن دو 
خانــــواده  را به خانه خود دعوت می کرد و با این شــــام بین 

آنها صلح و سازش برقرار می کرد.
این شــــام فقــــط ویژه آن دســــته از افــــرادی بود کــــه با هم 
کدورت داشتند و ســــایر فامیل خانواده با گذشت پاسی 
از شــــب به خانه بزرگ خانواده می آمدند و آیین شب یلدا 

را آغاز می شد.
یکی از رسوم کهن همدان در این شب متل گفتن، قصه 
گویی، شــــاهنامه خوانی و ســــخنوری اســــت، بعد از آیین 
قصه گویی و شاهنامه خوانی، سخنوری و مشاعره، نوبت 
کــــه زیباترین بازی  به بازی های ســــرگرم کننده می رســــید 

مخصوص این شب، بازی شیرین »مهره ریزان« بود.

»مهره ریزان« �
شــــب چله فال گرفتــــن و مهره انداختن نیــــز رواج دارد به 
شــــکلی که یک نفر یک کوزه کوچک به نام قوزوله می آورد 
و به همه می گویــــد می خواهم مهره بریزم، هر کس هر چه 
دارد مثل دکمه، مهره، سنجاق که خودش آن را بشناسد 
در کــــوزه می ریــــزد بعد در کــــوزه را آهســــته می بندند و زیر 

ناودان رو به قبله آویزان می کنند.
این کوزه یک شبانه روز می ماند تا شب چله که همه جمع 
شدند کوزه را آورده به دســــت دختر نابالغی می دهند و او 
را عروس می کنند، دویاق که یک پارچه گلی رنگی اســــت 
به ســــر او می اندازند او هم کــــوزه را در بغل گرفته دانه دانه 
مهره هــــا را که در کوزه هســــت بیرون می آورد ولی نشــــان 

نمی دهد تا شعر خوانده شود.
گاه شــــعری از حافظ و گاه شــــعری محلی می خوانند و آن 
وقت عروس مهره را نشــــان می دهــــد مهره مال هر کس 
بود شــــعر هم مربوط به او می شود، گاه هر یک از حاضران 
یک شــــعر می خواند تا مهره ها تمام شــــود، این فال بین 

همدانی ها طرفداران پر و پاقرصی دارد.
فال سوزن �

یکی دیگر از رســــوم قدیمی ها در شــــب یلدا فال ســــوزن 
است به طوری که یک تکه پارچه تازه و آب ندیده می آورند 
یک نفر زن مســــن و با کمال که شعر از حفظ دارد، شعری 
می خوانــــد و دختر بچــــه کوچک و معصومــــی روی همان 

پارچه سوزن می زند.
حاضران مجلس در دل نیت می کنند. خواندن هر شعر که 
تمام شــــده در هر محلی که دختر ســــوزن زده )البته دیگران 
محل ســــوزن زدن ها را نبایند ببینند( مخصوص یک شــــعر 
است و هر کسی هر نیتی دارد یکی از آنها را که مخصوص یک 

شعری است انتخاب و شعر را جواب نیت خود می داند.
فرستادن شب چله ای عروس �

یکی دیگر از رســــوم شــــب چله فرســــتادن شب چله ای 
اســــت که برای عــــروس عقد کــــرده می فرســــتند به این 
ترتیــــب که دختــــری را که عقــــد کرده اند و هنــــوز به خانه 
بخت نبرده اند، خانواده شوهر وظیفه دارد برایش شب 

بفرستند. چله ای 
برای عروس آجیل شــــور به اضافه مرغ و ماهی و یک قواره 
پارچه ارسال می شود، اینها را درون سینی می گذارند و اگر 
زیاد باشد داخل خوانچه قرار می دهند و با شیرینی به خانه 

عروس می فرستند.
عروس هم در عوض چیــــزی مانند پارچه پیراهنی یا پارچه 
لباســــی یا جوراب بــــرای داماد می فرســــتد همــــراه با یک 
جعبه شیرینی شــــب چله می گویند، می خندند و شبچره 
می خورند و تا نصف شــــب می نشــــینند که از فــــردا دیگر 
روزها بلند خواهد شــــد، داستان حســــین کرد شبستری 
می گویند و ســــمک عیار را می خوانند و تفریح و شــــبچره را 

به اوج می رسانند.
به نقل از فارس، شرایط کرونایی در دور همی شب یلدا اثر 
گذاشته اما این طور نیســــت که رسم  و رسومات تعطیل 
شــــود بلکه محدود می شــــود، در شــــب یلدای امســــال 
خانواده ها میوه و شبچره را در برنامه دارند اما هر خانواده 
در خانه خود این جشــــن زمســــتانی را می گیــــرد و دور هم 

جمع نمی شوند تا کرونا از بین برود.
امســــال با شیوع کرونا مردم که نوروز و رمضان و تابستان 
و پاییز کرونایــــی را تجربه کردند، باید برای حفظ ســــالمتی 
خود و خانواده هایشــــان 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«
بیــــن  در  مالیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان های دیگرِ اســــتان همدان، چون نهاوند و 
تویســــرکان، به عنوان مرکز ارجاع  بهداشــــتی و درمانی 
 ، به شــــمار می رود و بیمارستان امام حســــین)ع( مالیر
بیمارســــتان معین  شــــهرهای جنوبی اســــتان است و 
بیماران تصادفی شهرها و اســــتان های همجوار به این 
محل  اعزام می شــــوند، همین امر سبب شده اورژانس 
بــــرای  ارائه  جدیــــدی در بیمارســــتان امام حســــین)ع( 

خدمات به مراجعان احداث شود. 
احــــداث  حــــال  در  اورژانــــس  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
، به عنــــوان یکی از  بیمارســــتان امام حســــین)ع( مالیر
مجهزتریــــن و بزرگترین اورژانس های کشــــور به شــــمار 
رفته و تکمیل و راه اندازی آن از مطالبات مهم مردم این 

شهرستان است.
تخصیص 50 میلیــــارد ریال اعتبــــار برای تکمیل  �

اورژانس بیمارستان امام حسین)ع(
در همیــــن رابطه بــــه تازگی نماینده مالیــــر در مجلس و 
رئیس مجمع نمایندگان اســــتان همدان با دکتر جان 
بابایــــی، معاون درمان وزیر بهداشــــت و درمان دیدار و 

گفتگو کرد.
حجت االســــالم احــــد آزادیخواه با مثبــــت ارزیابی کردن 
این جلســــه، صدور دســــتور بــــرای خرید دو دســــتگاه 
دیالیــــز از محل خرید هیأت امنای ارزی، تجهیز ســــی تی 
اسکن بیمارســــتان امام حســــین)ع( و سی تی اسکن 
بیمارســــتان مهر مالیر را از نتایج این نشســــت عنوان 

کرد.
وی بیان کرد: در این نشســــت با موافقــــت دکتر جان 
بابایــــی مجــــوز 50 میلیــــارد ریــــال اعتبار بــــرای تکمیل 
اورژانس بیمارستان امام حسین)ع( صادر شد که رقم 
قابل توجهی اســــت و بــــرای تجهیز اورژانــــس 36 تخته 

مالیر نیز دستور داده شد در اسرع وقت انجام شود.
اورژانــــس بیمارســــتان امام حســــین)ع( تا پایان  �

سال باید به بهره برداری برسد
رئیس شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر نیز با تأکید بر 
اینکه اورژانس بیمارســــتان امام حســــین)ع( به عنوان 
"مرکز ترومای جنوب اســــتان" به شــــمار می رود، گفت: 
این مرکــــز به بیمــــاران و مصدومان حــــوادث مختلف، 

خدمات رسانی گستره ای ارائه می دهد.
محسن ترکاشوند افزود: بیمارســــتان امام حسین)ع( 
به عنوان یکــــی از مراکز درمانی بســــیار مهم در جنوب 
استان به شمار می رود که باید توجه ویژه ای به آن شود 
بنابراین تالش همه جانبه ای از ســــوی مسؤوالن ارشد 
وزارت بهداشــــت، مسووالن اســــتانی و شهرستانی در 
حال رقم خوردن اســــت تــــا این پروژه کلیدی امســــال 

تکمیل و راه اندازی شود.
وی اظهار کــــرد: طــــی دو بازدیدی که دکتر امیر ســــاکی، 
مســــؤول منابــــع فیزیکــــی وزارت بهداشــــت و درمان 
به همــــراه نمایندگان مــــردم مالیر در مجلــــس و دیگر 
مسؤوالن مالیر از این پروژه داشــــتند، تأکید شد روند 
تکمیل اورژانس بیمارســــتان امام حســــین)ع( شدت 

بگیرد.
ترکاشــــوند با اشــــاره به اینکه طــــی روزهای اخیــــر نیز در 
معیت حجت االســــالم آزادیخواه با دکتــــر جان بابایی، 
معاون درمان وزیر بهداشــــت و درمان دیدار و گفت و 
گو کردیم، افزود: در این جلســــه مقرر شــــد پنج میلیارد 

تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یابد.
رئیس شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر به پیشــــرفت 
فیزیکــــی 95 درصــــدی حــــوزه ســــاختمانی ایــــن پروژه 
اشــــاره کرد و ادامه داد: امکانات، تجهیزات تخصصی و 

تخت های اورژانس در حال خریداری است.

وی بــــا بیــــان اینکــــه تأکیــــد معــــاون وزیر بهداشــــت، 
نماینــــدگان مــــردم مالیــــر و دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا بر این اســــت که اورژانس بیمارســــتان امام 
حسین)ع( در ســــال جاری تکمیل شــــده و مورد بهره 
برداری قــــرار بگیرد، خاطرنشــــان کرد: در همین راســــتا 
تالش همــــه جانبه ای رخ داده و همگــــی پیگیر تکمیل 

این پروژه مهم هستیم.
ترکاشــــوند بــــا بیــــان اینکــــه رونــــد احــــداث اورژانــــس 
بیمارستان امام حسین)ع( مالیر در سال 95 کلید زده 
شــــد و تاکنون حدود 25 میلیارد تومــــان برای آن هزینه 
شده اســــت، گفت: این اورژانس در واقع دروازه ورودی 
خدمات تخصصی درمانی در جنوب اســــتان به بیماران 
و مصدومــــان به شــــمار می رود و بخش عمــــده ای از بار 
خدمات درمانی شهرستان و جنوب استان را به دوش 

خواهد کشید.
وی با بیــــان اینکه این اورژانــــس در دو طبقه با زیربنای 
2200 مترمربــــع در حال احداث اســــت، افزود: طبقه اول 
، اتــــاق پذیرش،  اورژانــــس شــــامل آندوســــکوپی، تریاژ
رادیولوژی، دندانپزشکی، آزمایشگاه و اتاق عمل بوده و 
دارای 24 تخت برای بزرگساالن و سه تخت برای اطفال 

است.
افتتاح 400 پروژه درمانی بهداشــــتی و آموزشی در  �

استان همدان
مدیرکل دفتر توســــعه منابــــع فیزیکی و امــــور عمرانی 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: ظرف 
پنج تا شش سال گذشــــته در حوزه سالمت نزدیک به 
37 هزار و 500 تخت بیمارســــتانی ساخته شد که بیش 

از یک سوم تخت های موجود کشور است.
دکتــــر امیــــر ســــاکی در بازدیــــد از پروژه هــــای اورژانس 
، افــــزود: به  بیمارســــتان امــــام حســــین )ع( و مهر مالیر

طور متوســــط تعــــداد تخت های آی ســــی یو در کشــــور 
حدود 2.5 برابر شــــده و در بعضی از استان ها این عدد 
چهار تا پنج برابر افزایش یافتــــه همچنین حدود 10 هزار 
ساختمان جدید شامل فضاهای بهداشتی اعم از مرکز 
بهداشــــت، خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی 
شهری و روستایی، طی چند سال به بهره برداری رسیده 

است.
وی اظهــــار کــــرد: در بحــــث مدیریــــت کرونــــا، مراکز 16 
ســــاعته راه اندازی شــــده که فشــــار بیماران کرونایی را 
در بیمارســــتان کاهــــش می دهد و در حــــوزه فضاهای 
آموزشــــی نیز حدود 30 درصد فضای آموزشــــی افزایش 

یافته است.
ســــاکی با اشــــاره به اینکه در اســــتان همــــدان طی این 
مدت افــــزون بر 400 پــــروژه اعم از درمانی بهداشــــتی و 
آموزشی افتتاح شده که در طول تاریخ علوم پزشکی کم 
سابقه بوده اســــت، افزود: اقدامات خوبی نیز در سطح 

شهرســــتان مالیر طرح ریزی شده که بخشی از آن انجام 
شده و بخشی دیگری در حال انجام است.

وی بــــه تأمیــــن و نصــــب دســــتگاه اکســــیژن ســــاز در 
بیمارســــتان ها کــــه مهمتریــــن درمــــان بــــرای بیماران 
کرونایــــی بــــوده و پــــروژه اورژانــــس بیمارســــتان امــــام 
حسین)ع( اشــــاره کرد و گفت: با همکاری مدیر شبکه 
و پیگیــــری نمایندگان، طی جلســــه ای کــــه در وزارتخانه 
داشــــتیم چهار میلیــــارد تومان اعتبــــار تخصیص داده 
شــــد و دو میلیارد تومان نیــــز برای کمک بــــه اورژانس 

بیمارستان مهر درنظر گرفته شد.
به نقل از ایسنا، ساکی خواســــتار مساعدت خیرین در 
بحث اورژانس بیمارســــتان مهر شــــد و تأکید کرد: باید 
بــــه زودی و برای موج بعــــدی کرونا در فصل زمســــتان 
بخش اورژانس بیمارســــتان امام حسین)ع( به مرحله 
بهره برداری برســــد تا به راحتی مســــیر بیمار کرونایی و 

غیرکرونایی تفکیک شوند.

جذب 14 پزشـــک متخصص در نهاوند طی 6ماه
ید تجهیزات پزشـــکی اختصاص یک میلیارد تومان برای خر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرشــــبکه بهداشت 
و درمــــان شهرســــتان نهاونــــد از جــــذب اعتبار یک 
میلیــــارد تومانــــی در خریــــد تجهیــــزات پزشــــکی در 
نهاونــــد خبر داد و گفت: 14 پزشــــک در مدت 6 ماه 

است. شده  جذب  شهرستان  این  برای 
بــــه گزارش هگمتانه، ســــیامک دانشــــور بــــا تبریک 
فــــرا رســــیدن میــــالد حضــــرت زینب کبــــری )س( و 
روز پرســــتار اظهــــار کرد: پرســــتاران به عنــــوان یکی 
از اصلی تریــــن حلقه هــــای نظام ســــالمت، نقش به 

دارند. جامعه  سالمت  ارتقای  و  حفظ  در  سزایی 
وی با اشــــاره بــــه اینکه پرســــتاری نه یــــک تخصص 
و نــــه یک شــــغل، بلکــــه هنــــری اســــت متعالی که 
و  می نهــــد  مرهــــم  را  بیمــــار  الم  آ هنرمنــــد  آن  در 
می بخشــــد  التیام  را  بیمــــار  وح  ر و  جســــم  زخم های 
وز  ونــــا هر ر وس کر ود: در این شــــرایط کــــه ویر افــــز
می دهد،  نشــــان  را  خود  پیچیدگی هــــای  از  وجهــــی 
مدافعــــان عرصه ســــالمت نهاوند همگام با ســــایر 
وز  ر هر  خســــتگی ناپذیر  درمان،  کادر  زحمتکشــــان 
نمایــــی از فداکاری و ایثار خــــود را در عرصه خدمت 

می کنند. عیان 
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان نهاونــــد در ادامه 
بــــه تشــــریح عملکــــرد 6 ماهــــه حــــوزه بهداشــــت و 

ایــــن  در  گفــــت:  و  پرداخــــت  شهرســــتان  درمــــان 
مــــدت مجاهدت  همــــکاران در واحدهــــای مختلف 
زیرمجموعه شــــبکه بهداشــــت و درمان و همکاری 
مسووالن اســــتانی و شهرستانی اقدامات خوبی در 

است. گرفته  صورت  ودرمان  بهداشت  حوزه 
وی از جذب 14 پزشــــک متخصص خبر داد و افزود: 
در رشــــته های ارتوپــــدی، زنــــان و زایمــــان، داخلــــی، 
جراحــــی عمومــــی، عفونــــی، قلــــب و عــــروق، گوش 
و حلــــق وبینــــی، چشــــم، جراحــــی مغــــز و اعصــــاب، 
پاتولــــوژی، طــــب فیزیکــــی و توانبخشــــی نیروهایی 

شده اند. جذب 
ســــوم  پایــــگاه  راه انــــدازی  پیگیــــری  از  دانشــــور 
شهرستان  ســــطح  در  بیمارستانی  پیش  ژانس  اور
خبــــر داد و گفت: آغــــاز طرح "هر خانه یــــک پایگاه 
آن بــــا طــــرح شــــهید واالمقام  ســــالمت" و ادغــــام 
پیگیری  در  ســــلیمانی  قاسم  حاج  شــــهید  سپهبد 
بیماران  هنگام  ود  ز درمان  و  قرنطینه  و  هوشــــمند 
مؤثر  بســــیار  بیماری  ســــوم  موج  کنترل  و  ونایی  کر

است. بوده 
وی بیــــان کــــرد: دو دســــتگاه اکســــیژن ســــاز برای 
شــــهید  و  علیمرادیــــان  آیــــت ا...  بیمارســــتان های 
بیمارســــتان  در  کــــه  شــــده  خریــــداری  قدوســــی 

علیمرادیــــان وارد چرخه کار شــــد و در بیمارســــتان 
راه انــــدازی در حال  قدوســــی نیز مراحــــل نصــــب و 

است. پیگیری 
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان نهاونــــد از تأمین 
یــــک دســــتگاه آمبوالنــــس خبــــر داد و با اشــــاره به 
قدوســــی  بیمارســــتان  آی  آر  ام  بخــــش  راه انــــدازی 
خاطرنشــــان کرد: در مــــدت 6 ماه تهیــــه و تزریق گاز 
هلیوم به دستگاه در شــــرایط تحریم، کارشناسی در 
خصوصی،  بخش  بــــه  واگذاری  بــــرای  قرارداد  تنظیم 
تهیــــه تجهیــــزات جانبــــی، تعییــــن مســــؤول فنــــی، 
کارکنــــان نیروی انســــانی مورد نظر  کادر و  تکمیــــل 
توســــط بخش خصوصی به طول انجامیــــد و به ثمر 

. نشست
وی با اشــــاره به خرید 10 دستگاه دیالیز و 2 دستگاه 
با امکانات و  راه اندازی بخش دیالیز جدید  RO برای 
کرد: یک دستگاه  دستگاه های مجهز به روز عنوان 
آزمایشــــگاه بیمارســــتان  ســــل کانتــــر تهیه کــــه در 

است. شده  گرفته  کار  به  قدوسی 
دانشور در پایان ســــخنانش بیان کرد: یک میلیارد 
تومــــان اعتبار برای خریــــد تجهیزات پزشــــکی مورد 
شبکه  تابعه  واحدهای  ســــایر  و  بهداشت  مرکز  نیاز 

بهداشت و درمان جذب شد.

امتحانات نوبت اول در مالیر حضوری و غیر حضوری 
برگزار می شود

آموزش و پرورش  هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر 
شهرســــتان مالیر گفــــت: امتحانات نوبــــت اول در 
مالیــــر به صــــورت حضــــوری و غیــــر حضــــوری برگزار 

می شود.
گزارش هگمتانه، محمدرضا بشــــری در جلســــه  به 
ستاد امتحانات که با حضور اعضای ستاد در سالن 
جلسات این اداره برگزار شــــد اظهار کرد: امتحانات، 
ارزشیابی و بازخورد گرفتن در آموزش جایگاه بسیار 

با اهمیتی دارد.
وی بــــا بیــــان ایــــن کــــه امتحانــــات دی مــــاه میزان 
موفقیت آموزش هــــای مجازی را از ابتدای ســــال تا 
به حال را نیز مشــــخص خواهد کــــرد افزود: درصدد 
هســــتیم با عنایت بــــه دســــتورالعمل های وزارتی و 
اســــتانی امتحانات و رعایت دقیق شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی امتحانات نوبت اول را به بهترین شکل 
در سطح شهرستان برگزار کنیم تا هم دانش آموزان 
و هــــم معلمــــان از پیشــــرفت های حاصله تــــا این 
گاه شــــده و در راســــتای رفع نواقص احتمالی  زمان آ

برنامه ریزی کنند.
آمــــوزش و پرورش شهرســــتان مالیــــر ادامه  مدیر 
داد: در مقطــــع ابتدایــــی دروس فارســــی خواندنی و 
نوشتاری و ریاضی پایه اول و دوم به صورت حضوری 

البته با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی و 
در قالب گروه بندی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ســــایر دروس ابتدایــــی و در همه 
پایه ها غیر حضوری و در بســــتر شــــبکه شــــاد برگزار 
خواهد شــــد افزود: امتحانات متوســــطه اول و دوم 
به جز امتحانات شایستگی های فنی در شاخه فنی 
و حرفــــه ای و مهارتی در شــــاخه 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.
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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 
همــــدان بــــه همــــراه نماینده مــــردم همــــدان در مجلس 
خبرگان رهبــــری از کادر درمان و پرســــتاران بیمارســــتان 

بعثت قدردانی کردند.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، پیش از ظهر یکشــــنبه، 
هــــم زمان بــــا ســــالروز والدت حضرت زینــــب کبری)س( 
، نماینــــده مــــردم همدان در  و گرامیداشــــت روز پرســــتار
مجلــــس خبرگان رهبری بــــه همراه نماینــــده ولی فقیه در 
اســــتان همدان و جمعی از حوزویون بــــرای تجلیل از کادر 
درمان و به ویژه پرســــتاران در بیمارستان بعثت همدان 

حاضر شدند و سپس در بیمارستان آتیه حضور یافتند.
نماینــــده مردم همــــدان در مجلــــس خبــــرگان رهبری در 
حاشــــیه تجلیل از پرســــتاران بیمارســــتان بعثت همدان 
با تأکید بر قدردانی از کادر درمان، پرســــتاران، کســــانی که 
جان خــــود را در راه ســــالمت مردم فدا کردنــــد و نیروهای 
مردمی، اظهار کرد: عده زیادی از طالب حوزه ها، بسیجیان 
و نیروهــــای مردمی در کنــــار کادر درمــــان فداکارانه در راه 

سالمت مردم قدم گذاشتند.
آیت ا... ســــیدمصطفی موسوی اصفهانی با اشاره به اینکه 
این افراد برای رضای خدا قدم برداشــــتند، گفت: کسی که 

یک نفر را احیا کند گویی هزار نفر را زنده کرده است.
وی بــــا قدردانــــی از پرســــتاران و کارکنان دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا ابراز کــــرد: همان طور که یــــک روز در 
جبهه هــــای نبرد علیه صدام بــــا 250 هزار شــــهید از کیان 
مملکت دفاع شــــد در ایــــن راه نیز خواهــــران و برادران در 
برابــــر این بیمــــاری از مردم دفــــاع کردند و در ایــــن راه هم 

شهید شدند.
مدیر حوزه علمیه اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه یکی 
از بهترین کارها و واجبات نجات جان انســــان ها اســــت، 
 بکشــــد گویی همه 

ً
تصریح کرد: هرکســــی یک نفر را عمدا

انســــان ها را کشته اســــت و ســــقط جنین هم مانند قتل 
نفس است.

در ادامه این مراســــم نماینده ولی فقیه در استان همدان 
نیز با اشــــاره بــــه اینکه فلســــفه حضور ما در بیمارســــتان 
بعثــــت اعالم قدردانی از کادر درمان و پرســــتاران اســــت، 
اظهــــار کرد: از تمــــام گروه های جهــــادی کــــه در اینجا برای 

قدردانی حضور یافتند تشکر می کنیم.
آیــــت ا... حبیــــب ا... شــــعبانی ادامــــه داد: طی ایــــن 10 ماه 
شرایطی فراهم شــــد تا زحمات کادر درمان بیش از پیش 
ظهور و بروز کند و محبوبیت آنهــــا را افزایش داد و اکنون 

تمام مردم بر این سختی ها قدردان هستند.
وی با اشــــاره به اینکه مردم قدردان زحمــــات کادر درمان 
هستند، عنوان کرد: امروز اگر کشــــور در تولید واکسن و 
مدیریت بیماری موفقیت داشــــته اســــت به همت کادر 
درمان، مدافعان ســــالمت و پرستاران اســــت و اتفاقات 

خوبی در این دوران خلق شد.
امام جمعه همدان به حدیثی از پیامبر اعظم)ص( اشــــاره 
کرد و گفت: اگر یک فرد تنها یک شب از بیماری پرستاری 

کند با حضرت ابراهیم)ع( محشور می شود.
آیت ا... شــــعبانی در ادامه ابراز کــــرد: محبوبیت اجتماعی 
خوب اســــت اما وقتی با انگیزه های انسانی، نوع دوستی 

و مجاهدت توأم شود اتفاقات خوبی صورت می پذیرد.

وی با اشــــاره به اینکه تحمل بی حوصلگــــی بیمار و برخی 
ســــخنان بیمار ارزش باالیی دارد، عنوان کرد: پرســــتاران 
ســــختی های بســــیاری را متحمل می شــــوند و پرستاران 
کــــه البته فقط مختص اســــتان  گالیه مندی هایــــی دارند 
همدان نیســــت و حقوق و مزایا ی پرســــتاران فاصله های 

بسیاری دارد که باید به مطالبات آنان رسیدگی شود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه باید اســــتانداردهای پرســــتاری در 
بیمارســــتان ها رعایت شــــود، عنوان کــــرد: این موضوعی 

است که باید به صورت ملی حل و فصل شود.
آیت ا... شعبانی تأکید کرد: هرچند انگیزه های مالی باید در 
نظر گرفته شود اما وقتی این سختی ها با انگیزه های الهی 

گره زده شود بی شک تحمل آن بسیار راحت می شود.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان به فرمایشــــات رهبر 
انقــــالب مبنی بر قدردانی از کادر درمان تأکید کرد و افزود: 
گروه های جهادی در کنار کادر درمان قرار دارند تا باری را از 

روی دوش مدافعان سالمت بردارند.
آیت ا... شــــعبانی اظهار کرد: جامعه درمانی ما در مقابله با 
این بیماری در حال مجاهدت هستند و آنها که ایستادند 

به طور واقعی جهاد کردند.
رئیــــس دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابــــن ســــینا هم در 
کارکنان  از  3 هزار نفــــر  کرد: تاکنــــون  این برنامــــه اظهار 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا به کرونا مبتال شدند 

بــــا این وجود کوچک تریــــن خللی در کار ما ایجاد نشــــد 
و همکاران مــــا همچون جهاد فی ســــبیل ا... در این راه 

می کنند. فعالیت 
رشــــید حیدری مقــــدم افزود: از ایــــن تعداد، یک هــــزار نفر 

پرستار بودند که عالئم بالینی این بیماری را داشتند.
وی ابراز کرد: اکنون با تالش جهادگران در استان همدان 
نه تنها کمبود ماسک نداریم بلکه ماسک 11 استان را هم 
تأمیــــن می کنیم و در دنیا تنها 8 کشــــور شــــجاعت این را 
دارند که بگویند واکســــن کرونا را تولید کرده اند که ایران 
هم جزء این 8 کشــــور اســــت و ایران بدون وابســــتگی به 

هیچ کشوری توانست روی پای خود بایستد.

فعاالن موسیقی تسهیالت می گیرند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: دفتر موســــیقی معاونت امــــور هنری وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی از هنرمندان، فعاالن و مؤسســــات هنری در حوزه موســــیقی دعوت کرد تا برای بهره 

مندی از تســــهیالت 12 درصدی صندوق کارا، درخواست های خود را ثبت کنند.
بــــه گزارش هگمتانه، با توجه به آســــیب فعاالن عرصه موســــیقی به واســــطه همــــه گیری کرونا 
و نیــــز با توجه بــــه اســــتمرار محدودیت هــــا و تعطیلــــی فعالیت هــــای این حوزه، در بیســــت و 
وس کرونا مقرر  هشتمین کارگروه بررســــی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــــی از شیوع ویر

شــــد برای استمرار حمایت از فعاالن عرصه موسیقی تســــهیالت بانکی با بهره 12درصد به آنان 
شود. اعطا 

به منظور حمایت از هنرمندان حوزه موســــیقی این تســــهیالت بانکی تا اردیبهشت سال 1400 
داشت. خواهد  تنفس 

همه متقاضیان برای دریافت این تســــهیالت بانکی می توانند با مراجعه به ســــامانه کارا، ضمن 
مطالعه شرایط، اطالعات الزم را بر اســــاس فرم های مربوطه تکمیل کنند.

عالقه مندان به اســــتفاده از این تســــهیالت اعم از اســــاتید و هنرمندان، گروه های موســــیقی 
ســــنتی، کالســــیک و نواحــــی ثبــــت شــــده در دفتــــر موســــیقی، اســــتودیوهای صدابــــرداری و 
شرکت های تک منظوره موســــیقی می توانند در خواست خود را مطابق اطالعات فرم پیوست 

کنند. ارسال   music@farhangmail.ir نشانی  به 
دفتر موســــیقی پس از بررســــی درخواست ها، واجدان شــــرایط را به ســــامانه کارا برای دریافت 

می کند. معرفی  تسهیالت 

استان

استاندار همدان:

ج نهادن  روز پرستار فرصت ار
به ایثار این قشر مجاهد است

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: اســــتاندار همدان در 
پیامی به مناســــبت روز پرســــتار گفت: نام گذاری روز 
خجسته و با سعادت میالد حضرت زینب کبری)س( 
، مایه فخر جامعه ســــخت کوش  به نــــام روز پرســــتار
پرســــتاران و بیانگر اهمیت و جایگاه حرفه مقدس و 
ارزشمند پرستاری و فرصت مغتنمی برای ارج نهادن 
به خدمات، ایثار و مجاهدت های این قشر پرتالش و 

نجیب و مجاهد است.
گــــزارش هگمتانــــه، سیدســــعید شــــاهرخی روز  به 
یکشــــنبه با صدور پیامی ضمن گرامیداشت میالد 
 ، با ســــعادت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار
افزود: امروز در شــــرایط ســــخت کرونایی قرار داریم 
و کادر بهداشــــت و درمان کشــــور تمام توان خود را 
برای حفظ ســــالمتی عزیزان ما به کار گرفته اند و همه 
مــــا می توانیم با رعایت شــــیوه نامه ها عالوه بر حفظ 
ســــالمتی جامعه به کادر بهداشــــت و درمان کمک 

کنیم.
اســــت:  آمده  همــــدان  اســــتاندار  پیــــام  ادامــــه  در 
اینجانــــب ضمن تبریک میالد با ســــعادت حضرت 
زینب)س( بــــه محضر تمامی پرســــتاران پر تالش، 
از زحمــــات و تالش هــــای ارزنده همــــه کادر درمان 
به خصــــوص پرســــتاران اســــتان همدان تشــــکر و 
قدردانــــی نمــــوده، توفیــــق و ارتقا روزافــــزون مقام 
و منزلــــت همــــه پرســــتاران زحمتکــــش را از درگاه 

خداوند متعال مسألت دارم.

به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شد

ثبت آخرین روز پاییز  به نام 
قصه و قصه گویی  در تقویم

 ، هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: ثبت ســــی ام آذر
شب چله در تقویم رسمی کشــــور به نام روز قصه و 
قصه گویی، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد 

شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، فاضل نظــــری رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل کانون پــــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان چندی پیش با ارســــال نامه ای رســــمی 
به ســــعیدرضا عاملــــی دبیر شــــورای عالــــی انقالب 
فرهنگــــی ایــــن پیشــــنهاد را با هدف پاس داشــــت 
و هدایــــت هدف مند میــــراث معنوی شــــب چله و 
سنت ارزشــــمند قصه و قصه گویی به صورت رسمی 

مطرح کرد.
در ایــــن زمینــــه پــــس از موافقــــت دبیر این شــــورا، 
موضوع به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع شد 
و کانون نیز مســــتندات و پژوهش هایــــی در حوزه 
قصه و قصه گویی به ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارسال کرده است.
ثبــــت  درخواســــت  نامــــه  در  کانــــون  مدیرعامــــل 
روز ســــی آذر بــــه عنــــوان روز قصــــه و قصه گویی در 
، این ســــنت کهن را به مثابه  تقویم رســــمی کشــــور
ســــنگری برای صیانت از گذشــــته و افتخارات ایران 
اســــالمی و گونه ای هنری برای ترویج و نگهداشــــت 
دســــت آوردها و داشــــته های فرهنگی مــــا توصیف 

کرده است.
فاضل نظــــری در این نامــــه بر اهمیــــت قصه گویی 
در فرهنگ قرآنــــی و اســــالمی و کارکردهای مختلف 
فرهنگــــی مترتــــب بــــر آن در ســــپهر فعالیت هــــای 
فرهنگی به عنــــوان موضوعی ویــــژه و قابل اهتمام 
نیــــز تأکید کــــرده و از ســــویی دیگر توجــــه به هجوم 
همــــه جانبــــه و شــــبیخون فرهنگی به ســــنت های 
ارزشمند ایرانی اسالمی و تالش هدفمند دشمنان 
در جایگزینی الگوهای غیر بومی و نامتعارف به جای 
سنت های اصیل ملی هم چون شب چله، نوروز و… 

را یادآور شده است.
مدیرعامل کانــــون در ادامه این نامه آورده اســــت: 
قرار دادن روزی مشــــخص در تقویم رســــمی کشور 
هم زمــــان بــــا شــــب چلــــه بــــه عنوان شــــب یــــا روز 
قصه گویــــی می توانــــد در غنی ســــازی، جهت دهــــی 
گاهانــــه و تعالی رســــوم شــــب چلــــه و اهتمــــام به  آ
موضوع خانواده و ســــبک زندگی و ترویج قصه های 
بومی، دینی و انقالبی و دفاع مقدس اثرگذار باشــــد. 
چه اینکــــه در واقع شــــب چلــــه از گذشــــته تاکنون 
شــــب قصه گویی و دیدار با بزرگان و ریش سفیدان 

خانواده نیز بوده است.
فاضــــل نظری با بیــــان اینکه کانون پــــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، یکــــی از نهادهای اثرگذار حوزه 
قصه گویی با تجربه  برگزاری 22 جشنواره بین المللی 
در این حوزه است، پیشــــنهاد کرده است با تعیین 
روز »ســــی ام آذر به عنوان روز قصه و قصه گویی« در 
پاسداشــــت و هدایت هدفمند این میراث معنوی 

اقدامی صورت گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرده است با اتخاذ این 
تصمیم فرهنگــــی و مواجهه فعال بــــه جای برخورد 
منفعالنه از دچار شــــدن سنت شب چله )که شب 
قصه و صله رحم است( به سرنوشت رسومی چون 

چهارشنبه آخر سال و غیره جلوگیری شود.
ایــــده نام گــــذاری شــــب چله بــــه عنــــوان روز قصه و 
قصه گویــــی در تقویــــم رســــمی کشــــور ســــال های 
گذشــــته از ســــوی کانون پرورش فکــــری کودکان و 
نوجوانان مطرح شد اما اکنون بررسی این پیشنهاد 
به صورت رســــمی ارائه و در دســــتور کار شورای عالی 
انقالب فرهنگی قرار گرفته اســــت کــــه امید می رود 

این روز در تقویم سال 1400 ثبت شود.

خبــر

تیه حضور سرپرست فرمانداری همدان در بیمارستان آ
فرمانداری  سرپرســــت  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
همدان هم زمان با ســــالروز میالد با ســــعادت حضرت 
زینــــب)س( و روز پرســــتار بــــا حضــــور در بخش هــــای 
مختلف بیمارستان آتیه همدان ضمن دیدار مدافعان 

سالمت از تالش های کادر درمان قدردانی کرد.
به گــــزارش هگمتانه، در ایــــن بازدید معاون سیاســــی 
، رئیس اتــــاق اصنــــاف و رئیس مرکز  امنیتــــی فرمانــــدار
را  بهداشت شهرستان سرپرســــت فرمانداری همدان 

همراهی می کردند.
محمد علی محمدی با اهدا لوح ســــپاس، گل و تبرکات 
آســــتان قدس رضوی به پرســــتاران، از تالش ایثارگرانه 

مدافعان سالمت در روز پرستار تقدیر کرد.

تأکید سرپرست فرمانداری همدان:

اتحادیه ها بر اجرای شیوه نامه ها بیشتر نظارت کنند
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: سرپرســــت فرمانداری 
بــــر اجرای  کــــرد: اتحادیه هــــای صنفی  همدان تأکیــــد 
شــــیوه نامه ها و محدودیت هــــا در واحدهــــای ذیربط 

بیشتر نظارت کنند.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد علی محمدی در ســــتاد 
مقابلــــه و مدیریــــت کرونــــای شهرســــتان همــــدان با 
قدردانی از همراهی شایسته مردم و اصناف در رعایت 
الزامات و محدودیت های کرونایی گفت: اتحادیه های 

صنفــــی بــــر اجــــرای شــــیوه نامه ها و محدودیت هــــا در 
واحدهای ذیربط بیشتر نظارت کنند.

سرپرســــت فرمانداری همدان با اشــــاره به محدودیت 
فعالیــــت واحدهای صنفی گروه های شــــغلی 2 و 3 و4 
از ســــاعت 18 روزهــــای 29 و 30 آذرماه افزود: تشــــدید 
محدودیت ها به مناســــبت شب چله با هدف کاهش 
تــــردد و قطع زنجیره شــــیوع ویــــروس مــــورد تأکید قرار 
گرفته که امیدواریــــم مردم به این مهم توجه و همراهی 

نمایند.
وی بــــا بیان اینکــــه آرامســــتان باغ بهشــــت همدان از 
جملــــه اماکن آلوده و پرخطر ویروس کرونا محســــوب 
می شــــود اظهار کرد: ضمن اســــتمرار ممنوعیت ورود 
خودروهای شــــخصی به باغ بهشت انتظار داریم تعداد 
بســــیار محدودی خانواده متوفی را همراهی کنند و در 

این مکان پرخطر شاهد ازدحام و تجمع نباشیم.
محمــــدی از رفع مشــــکل ترافیک تقاطع بلــــوار آیت ا... 
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 شــــده 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 مطلوب تر ایــــن طرح پای کار 
هستیم و از ظرفیت سایر ادارات نیز در این خصوص 

می کنیم. استفاده 
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 هیأت های حسینی بر 
اســــاس شــــیوه نامه ها و محدودیت های تعیین شده 
مراســــم ســــوگواری این ایام را به نحوی برگــــزار کنیم تا با 

مشکل مواجه نشویم.
فتحیان نسب سرپرست معاونت امور زیربنایی شهرداری همدان شد

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: با حکم شــــهردار همدان، 
امیر فتحیان نسب با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شــــهری شهرداری 

همدان منصوب شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، معــــاون برنامه ریزی و ســــرمایه 
انسانی شهردار همدان در آیین معارفه فتحیان نسب 
گفت: شهرداری همدان دارای اســــتغنای نیروی کیفی 
اســــت و تجارب ارزنده همکاران پاســــخ گــــوی نیازهای 

تخصصی در سایر نقاط مدیریتی است.
مرتضی حضــــرت زاده در ادامــــه افزود: شــــالوده تربیت 

سرمایه انسانی در شهرداری همدان بر مبنای شایسته 
ســــاالری اســــت و امروز شــــاهد بلوغ نیروی انسانی در 

مدیریت بخش های مختلف مدیریت شهری هستیم.
وی ســــپس بهره وری را از دیگر خصیصه های مدیریتی 
در شهرداری همدان توصیف کرد و افزود: خوشبختانه 
ظرفیــــت  دارای  همــــدان  شــــهرداری  کارکنــــان  آحــــاد 
توانمندی و دانش فنی هســــتند و امــــروز به این اتفاق 

افتخار می کنیم.
حضــــرت زاده در پایان ســــخنان خود از مســــاعی عزیزاهلل 
یوســــفی معاون سابق قدردانی و خاطرنشــــان کرد: یکی از 

مصادیق توانمندی منابع انســــانی در شــــهرداری همدان 
همین نمونه هاست که در مناصب مدیریتی مهم استان 

همواره روی مدیران شهرداری حساب باز می شود.
معاون مالی و اقتصادی شــــهردار همــــدان نیز فرصت 
خدمت گزاری به شهروندان را موهبت الهی دانست و 
گفت: باید از هر فرصتی که برای خدمت به مردم دست 

می دهد به نحو احسن بهره ببریم.
رضا ابرارخرم افزود: چشم انداز مطلوبی پیش روی شهر 
همدان قــــرار دارد چرا که همــــه ارکان خدمــــت گزاری با 

وحدت رویه به هدف توسعه می اندیشند.

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( بســــته های 
معیشــــتی با عنوان یلدای زینبی بین نیازمندان این شــــهر 

توزیع خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، علــــی خودمند اظهار کرد: این هیأت از 
ســــال 89 توسط دانشجویان انقالبی تأسیس شد و عالوه 
بر اجرای برنامه های 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 

ســــرپل ذهاب، اقدام در راســــتای کمک های مؤمنانــــه در ایام 
کرونــــا و ماه مبارک رمضــــان، توزیع بیش از 200 بســــته غذایی 
بین نیازمندان، توزیع بسته های معیشــــتی در ایام شهادت 
امــــام جــــواد)ع( و پخت و توزیع حــــدود 1000 بســــته غذای گرم 
بخشــــی 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 ســــالروز والدت حضرت زینب)س( 
69 بســــته معیشــــتی به نیت حروف ابجد نام مبارک حضرت 
زینب)س( توزیع می شــــود. وی با اشاره به ضرورت شناسایی 
دقیق نیازمندان به کمک های مؤمنانه، افزود: شناسایی افراد 
بی بضاعت توسط اعضای هیأت ها صورت گرفته است و در 

این میان خیران هم بسیار به این مجموعه کمک کرده اند.
خودمند توزیع درســــت 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 برنامه هــــای 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 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی 11 شب برنامه باشــــکوهی اجرا 
شــــد که به جرأت می توان گفت یکی از برنامه های منسجم 

هیأت ها در شهر بود.

به مناسبت والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار

تقدیر مدیر منطقه یک شهرداری
 از خانواده شهدای سالمت همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: به مناســــبت روز والدت 
پرســــعادت حضــــرت زینب کبــــری)س( و روز پرســــتار 
مدیر و کارکنان شــــهرداری منطقه یک با خانواده های 
شــــهیدان مدافع سالمت همدان موســــوی و قیامتی 
دیدار کرده و با ارج نهادن به مقام واالی این شهدا یاد و 

نام آنها را گرامی داشتند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مدیــــر منطقه یک شــــهرداری 
همدان بــــا 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 هیچ گاه 
نتوانســــتند بزرگــــی و صالبــــت حضــــرت زینــــب)س( 
را بشــــکنند کــــه نمونــــه ایــــن را می تــــوان در تاریــــخ در 

دربــــار عبیــــداهلل بن زیــــاد مشــــاهده کرد کــــه حضرت 
زینب)س( خطاب به او فرمودند »این عالم و هســــتی 
را نمی شناســــی من از خاندان رســــالت و پرورش یافته 
)ص( هســــتم و می فهمم کــــه ما رأیُت اال  دامان پیامبر
جمیاًل چه معنایی دارد« و این گفتگو نشان از فرزانگی 

و فرهیختگی و چرایی لقب عقیله بنی هاشم دارد.
دهبانی صابر با تکریم فداکاری و ایثارگری های شهدای 
مدافع سالمت گفت: مدافعان ســــالمت این روزها با 
کرونا  از خودگذشتی های بســــیار مجاهدانه در مقابل 
ایســــتادگی کرده اند و این از خودگذشتگی ها 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 کشــــانی 
دانســــت که به دنبــــال خدمت شــــبانه روزی بــــه مردم 
هستند و از تمامی زحمات ارزشمند پرستاران که در این 

برهه حساس پشتیبان مردم بودند تقدیر و تشکر کرد.
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جان باختن 177 بیمار کرونا 
در کشور

 وضعیت قرمز نداریم

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 177 بیمار 
کرونا در کشور خبر داد.

بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
گفت: از ظهر روز شــــنبه تا ظهر دیروز 30 آذر 1399 و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 312 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــــور شناسایی 

شد که 805 نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک 
میلیون و 158 هزار و 384 نفر رســــید. متأسفانه در 
طــــول این مدت، 177 بیمار کوویــــد19 جان خود را از 
دســــت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 53 هزار و 625 نفر رسید.
وی عنوان کرد: خوشــــبختانه تا کنــــون 885 هزار و 
54 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســــتان ها 
ترخیــــص شــــده اند. 5563 نفر از بیمــــاران مبتال به 
کوویــــد19 در وضعیــــت شــــدید این بیمــــاری تحت 

مراقبت قرار دارند.
به گفتــــه الری،  تا کنون 7 میلیــــون و 46 هزار و 447 
آزمایش تشــــخیص کووید19 در کشــــور انجام شده 

است.
وی عنوان کــــرد: در حال حاضر و بر اســــاس آخرین 
تحلیل ها،205 شهرســــتان در وضعیــــت نارنجی و 

243 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

موافقت رئیس جمهور
 با استخدام 12 هزار نفر از فرزندان 

شهدا و جانبازان
ســــازمان اداری و اســــتخدامی کشــــور از موافقــــت 
رئیــــس  جمهــــور بــــا درخواســــت ســــازمان اداری و 
اســــتخدامی برای اســــتخدام 12 هزار نفــــر از فرزندان 

شهدا و جانبازان 70 درصد و باالتر خبر داد.
معــــاون رئیس جمهور و رئیــــس ســــازمان اداری و 
اســــتخدامی کشــــور طی نامه ای به ریاســــت محترم 
جمهوری اســــالمی ایران درخواســــت کرد باتوجه به 
بنــــد )ج( ماده )87( قانون برنامه ششــــم توســــعه، 
نســــبت به اســــتخدام 12 هزار نفر از فرزندان شهدا و 
فرزندان جانبازان 70 درصد و باالتر عالوه بر سهمیه 
مقــــرر در ماده )21( قانون جامعه خدمات رســــانی به 

ایثارگران اقدام شود.
اســــتخدام این تعــــداد از فرزندان شــــاهد و فرزندان 
جانبــــازان 70 درصد و باالتر از طریــــق برگزاری آزمون 
اختصاصــــی بیــــن آن دســــته از فرزنــــدان کــــه فاقد 
شغل هســــتند، در تمام دســــتگاه های اجرایی اعم 
از مشــــمول قانــــون مدیریــــت خدمات کشــــوری و 
دســــتگاه های غیرمشــــمول و دارای مقررات خاص 

صورت خواهد گرفت.

قالیباف: 
مجلس قانون 

»تعرفه گذاری خدمات پرستاری« 
را پیگیری می کند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:  مجلس قانون 
»تعرفه گذاری خدمات پرستاری« را پیگیری می کند.

محمدباقــــر قالیبــــاف در صفحــــه شــــخصی خود در 
توئیتر خاطرنشان کرد: مجلس قانون »تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری« را پیگیری می کند.
متن کامل به این شرح است:

 روز پرســــتار را به مجاهدان خط مقدم مبارزه با کرونا 
که فرشتۀ نجات جان مردم هستند تبریک می گویم؛ 

قدردان فداکاری های بی دریغ شما هستیم.
 در مجلــــس خــــود را موظف می دانیم اجــــرای دقیق 
قانون »تعرفه گذاری خدمات پرســــتاری« را که امروز 
مورد تأکید رهبر معظم انقــــالب هم بود، پیگیری و 

بر آن نظارت کنیم.

ایران موفق به ساخت "کیت های 
تشخیص سرطان" شد

انواع کیت های تشــــخیص طبی سرطان و عفونت از 
نوع »االیزا« توســــط یک شرکت دانش بنیان داخلی 

تولید شد.
یک شــــرکت دانش بنیان کشــــورمان از ســــال 84 
فعالیت خود را در حوزه تولید کیت های تشــــخیص 

طبی از نوع االیزا آغاز کرد.
این کیت ها در 2 نوع کیت های 96 و 192 تســــتی به 
بازار عرضه شــــد و در مدت کوتاهی به دلیل کیفیت 

باال جایگاه خود را در بازار پیدا کرد.
به گفته افشــــین تاجدین مدیرعامل این شــــرکت 
ایــــن  طبــــی  تشــــخیص  کیت هــــای  دانش بنیــــان، 
شــــرکت با ســــرعت باالیــــی جانشــــین محصوالت 
مشابه خارجی شــــد و در حال حاضر بیش از 70 نوع 
بیماری های  شناســــایی  برای  االیزا  تشخیصی  کیت 

مختلفی در این مجموعه فناور تولید می شود.
وی افــــزود: کیت هــــای تولیــــدی مجموعه مــــا برای 
تشــــخیص انواع بیماری های عفونی، ناهنجاری های 
هورمونــــی، مارکرهای ســــرطانی و غیره تولید شــــده 
اســــت و در بیمارســــتان ها و مراکــــز درمانــــی مــــورد 

استفاده قرار می گیرد.
ایــــن فعال فناور ادامــــه داد: پنل تیروئیــــدی یکی از 
محصوالت تولیدی ما اســــت. این نــــوع پنل یکی از 
پنل های کامل موجود در بازار است که شستشوی 
یک مرحله ای یکی از مزیت های آن به شمار می رود. 
پنل باروری هم محصول دیگر شــــرکت است که در 

اختیار جامعه پزشکی قرار دارد.

اخبار کوتاه

محسن رضایی:

آمریکا بداند ما در کمین هستیم تا انتقام سخت را بگیریم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر مجمع تشــــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتقام ســــخت از 
عین االســــد شروع شــــده ولی ادامه دارد، گفت: ما »لبالمرصاد« هستیم؛ ما در کمین هستیم تا در 

موقعیت  های مناسب، ضربات خودمان را به آمریکایی ها وارد کنیم.
( در حاشیه  محســــن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  عصر دیروز )یکشــــنبه 30 آذر
افتتــــاح رادیو مقاومت با بیان اینکه ســــردار شــــهید ســــلیمانی به عنوان شــــهید جبهه مقاومت 

بین الملل، در طول عمر خودش خدمات بســــیار بزرگی به ایران داشت، گفت: سردار سلیمانی در 
ه و چند ارتفاع بزرگ باال برد به طوری 

ّ
ه بلند مقاومت را چندین پل

ّ
، درجه و رتبه و قل این ده ســــال آخر

ه و به عنوان مکتب رهایی بخش تبدیل 
ّ

که امروز مقاومت بعد از شهادت ایشان به عنوان یک قل
شده است.

وی تصریح کرد: امروز مبارزین انســــانیت و آزادی و حق و عدالت به شــــهید قاسم سلیمانی افتخار 

می کنند و به او تکیه خواهند کرد و از سردار سلیمانی برای مبارزات خود، درس خواهند گرفت.
دبیر مجمع تشــــخیص مصلحــــت نظام افزود: آمریکا هم مطمئن باشــــد که با تدبیــــر و برنامه ریزی 
خودمان تا آن ها را از منطقه اخراج نکنیم، انتقام سخت  ما کامل نخواهد شد. انتقام سخت از عین 
االسد شروع شده ولی ادامه دارد. ما »لبالمرصاد« هستیم. ما در کمین هستیم تا در موقعیت  های 

مناسب، ضربات خودمان را به آمریکایی ها وارد کنیم.

انعکاس
تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا

؛ در مراسم روز پرستار

وعده های نمکی به پرستاران
از پرداخت های ویژه تا استخدام های جدید

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت، در مراسم 
روز پرســــتار که به صــــورت مجازی برگزار شــــد، چند خبر 
خوب به پرســــتاران داد و از زحمات آنان در بحران کرونا، 

تقدیر کرد.
ســــعید نمکی، با بیان اینکه من در مقابل همه جامعه 
بهداشــــت و درمان و نظام سالمت کشــــور سر تعظیم 
فرود می آورم، گفــــت: امروز دیگر روز پرســــتار را فقط روز 
، علوم  پرستار نمی بینم. همانطور که روز پزشک، داروساز
آزمایشگاهی و…، را دیگر تنها مختص این افراد نمی بینم، 
بلکه این روزها متعلق به همه جامعه پزشکی است. زیرا 
در این مدت جامعه پزشــــکی و نظام سالمت ثابت کرد 
که همه در کنار هم و به عنوان ید واحد در خدمت مردم 
هســــتند. این عظمت، همبســــتگی و وفاق در جامعه 
پزشــــکی و در تاریخ این مملکت ثبت شــــد و حرمت و 
عزت این جامعه را مردم از کودک و بزرگ و در نسل های 
آتی در قلــــب، روح و ذهن و صفحات تاریخ این مملکت 
خواهد ماند. روز پرستار را به این عزیزان تبریک می گویم. 
وی ادامــــه داد: گرچه امروز دلم نمی آید از آنچه که درباره 
مســــائل مادی برای این عزیزان دنبال می کنیم، حرفی 
بزنم، اما به هر حال زندگی خرج دارد و متأســــفانه گاهی 
کرامــــت انســــانی درگیر این مســــائل مــــادی و دنیوی 
می شــــود. 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 می کنیم. قحط ســــالی امسال را در هیچ سالی 
در تاریخ بعد از انقالب این کشور نداشتیم. به هر حال 
من دســــتی بر آتش بودجه و مســــائل مالی داشــــتم، 
اما سالی به ســــختی امســــال در نظام اقتصادی کشور 
نداشــــتیم؛ 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 ســــالمت اعــــم از تجهیزات و 
دارو هم با بــــی رحمی و قســــاوت تحریم کنندگان بین 
المللی همراه شــــد که ســــر دســــته آن هم آمریکایی ها 
بودند. ما در این سال سخت تالش کردیم، بیشترین 
افزایش ســــنواتی را برای پرســــنل بهداشــــت و درمان 
کشــــور رقم بزنیــــم. در حالی کــــه چنین پدیــــده ای را در 
تاریخ سال های گذشته و افزایشی در این سطح را برای 
حقوق و مزایای این افراد نداشتیم؛ به طوری که نسبت 
بــــه آخرین ماه ســــال 1398، حــــدود 100 درصد افزایش 

یافت که بار مالی سنگینی هم تحمیل کرد.
نمکی افزود: برای جامعه شــــریف پرستاری هم از امروز 
50 درصــــد فوق العاده 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 بخش های کرونا کار 
می کردند، فوق العاده ویژه دیگری را به عنوان ســــختی 
کار لحاظ کنیم که گرچه رقم ها باال نیســــت، اما در وسع 
خودمــــان بتوانیم ســــمبلی از قدرشناســــی خودمان را 
خدمت این عزیزان اعالم کنیم. وی افزود: ضمن اینکه 
امســــال 20 هزار مورد اســــتخدام در جامعه پرستاری را 
داریم که بعد از ســــال های بعد از انقــــالب اولین بار در 
کشــــور چنین اقدامی را انجــــام می دهیم و اولویت مان 
هم با پرستارانی است که به عنوان شرکتی و قراردادی 
در مجموعه های وزارت بهداشت زحمت می کشیدند 
و با اولویت پرســــتارانی که در بخش های کرونا زحمت 
می کشــــیدند، اما بــــاز هم می دانیم که کافی نیســــت و 
امیدواریــــم بتوانیم قدم هایی 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 شــــورای 
اســــالمی شــــرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاســــت 

جمهوری را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در نشســــت علنی دیروز )یکشــــنبه، 
( قــــوه مقننه، در جریان رســــیدگی به اصالح موادی از  30 آذر
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با ماده یک 
با 151رأی موافق، 35 رأی مخالف و 14 رأی مخالف از مجموع 

242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:

مــــاده 35 قانــــون انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری مصوب 
5/4/1364 بــــا اصالحــــات و الحاقات بعدی به شــــرح ذیل 

اصالح می شود:
ماده 35- داوطلبان ریاســــت جمهوری باید واجد شــــرایط 

اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف( شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح 

ذیل است:
1. رجال مذهبی و سیاسی

2. ایرانی  االصل و نداشــــتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت 
سبز )گرین کارت( کشورهای دیگر در گذشته و حال

3. مدیر و مدبر
4. حسن سابقه، امانت و تقوا

5. مؤمــــن و معتقد بــــه مبانی جمهــــوری اســــالمی 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:
1. داشــــتن مــــدرک تحصیلی حداقل کارشناســــی  ارشــــد یا 
معادل آن مــــورد تأییــــد وزارت علوم، تحقیقــــات و فناوری 
یــــا وزارت بهداشــــت و درمــــان و آموزش پزشــــکی و یا مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه
2. حداقل سن 40 سال تمام و حداکثر سن 70 سال تمام در 

هنگام ثبت نام
3. برخورداری از ســــالمت و توانایی جســــمی و روانی کافی، 

جهت ایفای مسؤولیت ریاست جمهوری
4. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

در جریان رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند 5 را به کمیسیون 
ارجاع دادند، در این بند آمده است؛ عدم محکومیت به جرائم 
اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، 
اقدام بر ضدنظام جمهوری اســــالمی ایران، ارتــــداد، خیانت در 

امانت و جرائم علیه عفت عمومی
در تبصــــره گفته شــــد؛ در صورتــــی که اتهامــــی در خصوص 
جرائم موضــــوع این بند متوجــــه داوطلبی باشــــد که واجد 
شــــرایط مقرر در این قانون است، شــــورای نگهبان پس از 

استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک 
مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع 
ذی صالح، نســــبت به صالحیت داوطلــــب تصمیم گیری 

می نماید.
6. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق 

اجتماعی
7. نداشــــتن ســــوء ســــابقه امنیتــــی و عدم وابســــتگی به 

گروه های غیرقانونی
8. عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

9. عــــدم ســــابقه اســــتعمال یــــا اعتیــــاد بــــه مــــواد مخدر و 
روان گردان

 6 سال در مناصب ذیل:
ً
10. سابقه تصدی حداقل مجموعا

الف- مقام سیاسی موضوع بندهای »الف« تا »ج« ماده )71( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8

ب- معاون رؤسای قوای سه گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار

چ- شهردار شهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیــــس ســــازمان ها 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 حوزه های علمیه کشور
در تبصره 1 تأکید شــــد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای 
ریاســــت جمهوری در چارچــــوب نظــــر تفســــیری شــــورای 
نگهبــــان در خصــــوص »تعریف و اعالم معیارها و شــــرایط 
الزم برای تشــــخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر 
بودن نامزدهای ریاســــت جمهوری« موضــــوع بند »10-5 
سیاســــت های کلی انتخابات«، برعهده شــــورای نگهبان 

می باشد.
 در صورتی اقدام به 

ً
تبصره 2 می گوید: وزارت کشــــور صرفــــا

ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاســــت جمهوری می نماید 
که مطابق تشریفات مقرر در ماده )55(، واجد شرایط مقرر 
در اجــــزای »1«، »2«، »4«، »5«، »6« و »10« بنــــد )ب( این ماده 
بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام 

ارائه نمایند.
در تبصــــره 3 آمــــده اســــت: داوطلبــــان ریاســــت جمهوری 
موظفند به هنگام ثبت نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص 

تصدی مسؤولیت ها و مدیریت های محوله را ارائه دهند.

رهبر انقالب:

قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری الزم االجراست

3 سال پیش به مسؤوالن گفتم باید 30 هزار پرستار استخدام کنید

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمودند:  امروز پرســــتاران در چشــــم مردم از همه عزیزتر 
و از همیشــــه عزیزتر و شــــرافتمندتر هســــتند؛ این لطف 
خداســــت که امیدواریم همواره به همین شــــکل باشد و 

افزایش پیدا کند.
آیت اهلل خامنــــه ای رهبر معظم انقالب اســــالمی  حضرت 
حضرت  والدت  به مناســــبت  )یکشــــنبه(  دیــــروز  صبــــح 
زینب کبری)س( و روز پرســــتار به صورت زنده از ســــیمای 

جمهوری اسالمی ایران با مردم سخن گفتند.
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّســــالم علی ســــّیدنا 

محّمد و آله الّطاهرین سّیما بقّیة اهلل فی االرضین.
روز پرستار را که مزّین و مشّرف به نام حضرت زینب کبرٰی 
)ســــالم اهلل علیها( اســــت، به همه ی پرســــتاران عزیز و به 
گروه پرستاری تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند 
متعال توفیقات خودش را شــــامل حال همه ی شــــماها 
بکنــــد و نیــــک روزی و خوش عاقبتــــی و ســــعادت دنیا و 
آخرت را نصیب شــــما پرستاران عزیز و گروه های پرستاری 
بکنــــد. الزم میدانم به خانواده های گرامــــی و عزیزی که در 
این حوادِث کرونا عزیزان خودشــــان را که پرستار بودند از 
دست دادند تسلیت عرض بکنم و برای آن درگذشتگان 
فداکار و مجاهد، از خداوند متعال طلب علّو درجات کنم.

؛ هم مددکار پزشک  � پرستار فرشته ی رحمت بیمار
و هم غمگسار مریض

امروز بحمداهلل پرســــتاران در چشــــم مردم ما از همیشــــه 
عزیزتــــر و شــــرافتمند ترند؛ و این لطف خــــدا و نعمت خدا 
اســــت. امیدواریــــم که همواره به همین شــــکل باشــــد و 
افزایش پیدا کند. پرســــتار فرشــــته ی رحمت بیمار است؛ 
ایــــن یک تعبیر واقعی اســــت، بــــه هیچ وجــــه مبالغه آمیز 
 . نیست؛ هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار
، پرســــتار در واقع شــــریک و همکار  در مورد جســــم بیمار
و مددکار پزشــــک اســــت. بخــــش مهّمــــی از کار بهبودی 
جسمی بیمار را پرســــتار انجام میدهد؛ این در مورد جسم 
مریــــض. در مــــورد ارتباط بــــا روح مریض، پرســــتار در واقع 
غمگســــار و نوازشــــگر و آرامش بخش مریض است؛ این 
نقش بسیار مهّمی است. پرســــتاران، هم به جسم بیمار 
کمک میکننــــد و بهبودی او را ســــرعت میبخشــــند و در 

مــــواردی امکان پذیر می کنند، و هم اینکــــه جان او را، روح 
او را، اعصاب او را آرامش می بخشــــند؛ با یک لبخند، با یک 
حرف گرم، بــــا یک حرکت مهربانانه، احســــاس خوبی را در 

بیمار به وجود می آورند و در روح او اثر می گذارند.

نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودی بیمار �
آن کمــــک جســــمانی را که عــــرض کردیم اینها شــــریک و 
 
ً
همکار پزشــــکند، بایــــد خیلی مهم شــــمرد؛ چــــون واقعا
مهم اســــت. حاال آن بیماری که احتیاج به پرستاری ندارد 
و ســــرِپا است یا بیماری ســــبکی دارد، بحثی در او نیست؛ 
لکن بیماری که نیاز به پرســــتار دارد، اگر بهترین پزشــــک 
]هــــم[ در بالین او حاضر بشــــود و دســــتور بدهد و کمک 
کند اّما پرستاری نباشــــد که او را حمایت کند و در آغوش 
محّبــــت خودش بگیرد، بهبودی بســــیار دشــــوار 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.

غمگســــاری و مهربانی؛ یکــــی از ارزش هــــای واالی  �
اسالمی

اّمــــا در بــــاب کمک روحــــی که گفتیم غمگســــار اســــت، 
روحیه بخــــش اســــت، مهربانی کــــن اســــت، ایــــن یکی از 
ارزش های واالی اســــالمی اســــت. در اســــالم، شــــفقت و 
همدلی و مهربانی یکی از دســــتورهای عمده است. اینکه 
در قرآن کریــــم میفرماید »ُرَحماُء َبیَنُهــــم « یعنی با یکدیگر 
مهربانند، رحیمنــــد، این فقط مربوط به بیمارها نیســــت، 
مربوط به همه اســــت. همه باید نســــبت بــــه همدیگر با 
شــــفقت باشــــند، با مهربانی باشــــند؛ این کاری است که 
، خودشان  پرستار انجام می دهد. پرســــتارها برای این کار
را، روحیه شــــان را آماده می کنند، خســــته هم می شــــوند؛ 
، خیلی خســــته کننده هم هست اّما در عین حال  این کار
 ، تحّمــــل می کنند؛ آنجایی که باید لبخنــــدی بزنند به بیمار
لبخند می زنند. این یکی از مهم ترین ارزشــــهای اســــالمی 
 تالش برای کاهش 

ً
و از توصیه های اسالمی اســــت. واقعا

آالم یک انسان، جزو زیباترین مناظر زندگی انسانها است.

مناظــــر اعجاب انگیز از فّعالّیت های پرســــتاران در  �
ماه های اخیر

مــــن می خواهم عــــرض بکنم ایــــن زیبایی در این ســــال 

کرونایی، در این ماه های کرونایی، بیشتر خودش را نشان 
داد. پرســــتارهای ما در بیمارستان ها، از خودشان حرکاتی 
را نشــــان دادند، مناظری را نشــــان دادنــــد، فّعالّیت هایی 
 اینها مایه ی اعجاب انســــان 

ً
را نشــــان دادند که حقیقتــــا

میشــــود. خود پرســــتاری یــــک کار دشــــواری اســــت، کار 
ُپراضطرابی است؛ حاال اگر چنانچه بر این دشواری و بر این 
اضطراب، این هم اضافه شــــد که خطر واگیری وجود دارد، 
خطــــر ابتال وجود دارد، ایــــن خیلی کار را دشــــوارتر میکند. 
پرســــتاران ما این کار دشــــوارتر را در ایــــن دوران کرونایی 
انجام دادند؛ با اینکه جان خودشــــان در خطر بود، با اینکه 
احتمال میدادند که خودشان مبتال بشوند، در عین حال 
این کار را انجام دادند و مجموعه ی پرستاری ما، پرستاران 

 کار بزرگی را در این مّدت به ثبت رساندند.
ً
عزیز ما، انصافا

دو تکلیف مسووالن: 1( اجرای قانون تعرفه گذاری  �
خدمات پرستاری

خب، این مجاهدتی که در این مّدت انجام گرفت، پرستارها 
را در چشــــم مردم عزیز کرد. تا قبل از این قضایا، مردم خیلی 
توّجهی به اهّمّیت کار پرســــتاری نداشتند؛ در این قضّیه ی 
کرونا مردم فهمیدند که پرســــتاری چه کار بزرگی است، چه 
کار مهّمی اســــت، چه ارزشــــهای واالیی در درون آن وجود 
دارد؛ این را مردم فهمیدند. بنابر این، به چشم مردم -همان 
طور که قباًل هم گفتم- اینها عزیز و شرافتمندتر از همیشه 
شــــدند، لکن این کافی نیست؛ من این را میخواهم عرض 
بکنم، این کافی نیســــت. بله، شما به چشم ما مردم خیلی 
عزیزید لکن مســــؤوالن هم تکالیفی دارنــــد، باید تکالیف 
خودشــــان را انجام بدهنــــد، باید به فکر باشــــند. من البّته 
در ایــــن زمینه نمی توانــــم بحث تخّصصی بکنــــم و این کار 
بایستی در مراکز تخّصصی انجام بگیرد. شاید یکی از کارهای 
الزم االجرا که بــــه بنده گزارش دادند عبارت باشــــد از اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که این قانون مّدتها 
قبل تصویب شــــده و آن طور که برای من گفته میشــــود، 
این قانون به ســــود پرستارها است و برای آنها مفید است 
لکن اجرا نشده؛ یک قانونی است بایستی اجرا بشود. البّته 

کارهای دیگری هم وجود دارد.

2( جّدّیت در استخدام پرستارها �
از جمله کارهای خیلی خوب، اســــتخدام پرســــتار اســــت. 
مــــن البّته این را شــــاید در ســــه چهــــار ســــال پیش یک 
وقتی به مســــؤولین محترم گفتم که باید حدود سی هزار 
پرســــتار را اســــتخدام کنید؛ مشکالتی داشــــتند و ُمتعّذر 
 خب یک اقداماتی 

ً
شــــدند به آن مشکالت و نشــــد؛ اخیرا

انجام گرفته. این را باید بشــــّدت و بــــا جّدّیت دنبال کنند؛ 
شــــوخی نیست. وضع پرســــتارهای ما بایســــتی آن چنان 
باشــــد که اینها بتوانند با خیال راحت به کارشان بپردازند؛ 
خانواده هایشــــان هــــم بایســــتی خاطرجمــــع باشــــند که 
این جوانشان، زنشــــان، مردشــــان که داخل بیمارستان 
مشغول به این خدمت بزرگ است، در این کار توفیقاتی 
خواهد داشــــت. امیدواریم ان شــــاء اهلل خــــدای متعال به 

همه این توفیق را بدهد.
 روز پرستار را که روز والدت حضرت زینب 

ً
خب، من مجّددا

کبرٰی )ســــالم اهلل علیها( اســــت به همه ی شما پرستاران 
عزیــــز و به گروه هــــای پرســــتاری تبریک عــــرض می کنم و 
امیــــدوارم که ان شــــاءاهلل همه ی شــــما مشــــمول لطف و 

رحمت الهی باشید و ان شاءاهلل شما را دعا خواهم کرد.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته«.

دیده بان اروپایی فاش کرد؛

البی خطرناک امارات در بروکسل
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: دیده بــــان اروپایی فاش 
کرد که چگونه امارات از گروه های فشار در بروکسل برای 
پیشــــبرد اهداف خود بهره می برد تا خود را میانه رو معرفی 
کند و وجهــــه رقبای منطقه ای از جمله ایران را خدشــــه دار 

کند.
دیده بــــان اروپایــــی از رشــــد گروه هــــای فشــــار اماراتی در 
بروکســــل پایتخت بلژیک پرده برداشت و اینکه اتحادیه 
اروپــــا تدابیر و اقدامــــات الزم را برای مقابله بــــا البی اماراتی 
که در راســــتای بهبــــود وجهه ابوظبی تــــالش می کند و در 
عین حال اهداف سیاست خارجی امارات را در جنگ های 

خونین یمن و لیبی الپوشانی می کند، به عمل نمی آورد.
بر اســــاس گزارش دیده بــــان اروپایی؛ گروه های فشــــار به 
نفع ابوظبی حرکــــت می کنند و طمع ورزی هــــای امارات در 
راســــتای یک قدرت بزرگ نرم در پایتخــــت اتحادیه اروپا را 
مورد حمایت قــــرار می دهند. امارات یکی از کشــــورهایی 
اســــت که بیشــــترین هزینه را در زمینه گروه های فشار در 
دنیا انجام می دهد و این در زمانی است که خود را کشوری 
میانــــه رو معرفــــی می کنــــد و همزمان اهداف سیاســــت 
خارجی خود در جنگ هــــای خونین از یمن تا لیبی را دنبال 

می کند.
امارات یکی از کشــــورهایی اســــت که بیشــــترین هزینه را 
در زمینه گروه های فشــــار در دنیا انجــــام می دهد و این در 
زمانی اســــت که خود را کشــــوری میانــــه رو معرفی می کند 
و همزمان اهداف سیاســــت خارجی خــــود در جنگ های 

خونین از یمن تا لیبی را دنبال می کند.
دیده بــــان اروپایی فاش کــــرد که امارات کارشناســــانی در 
بروکسل مقر اتحادیه اروپا دارد که شامل نخست وزیران 
سابق اروپایی و گروه های فشــــار مستشاری )دیپلماسی 
خصوصی( و البی گری است که از اقدامات امارات حمایت 

می کنند.

در ادامــــه، دیده بــــان اروپایی به گام های جدیــــد امارات در 
بروکسل و تحرکات و بلندپروازی های امارات برای تبدیل 
شدن به قدرت نرم جهانی اشــــاره می کند و این گروه های 
فشــــار که ابوظبی برای پیشــــبرد اهداف خــــود از آنها بهره 
می برد نه تنهــــا در راســــتای بهبود وجهه امــــارات حرکت 
می کنند بلکه آن را به عنوان متحدی میانه و دوست برای 

اتحادیه اروپا معرفی می کنند.
امــــارات به واســــطه گروه هــــای البی گر قصــــد دارد تا خود 
را مقتــــدر و اقدامــــات ابوظبــــی را بــــه عنــــوان یــــک نیروی 
تثبیت کننــــده در خلیج فــــارس معرفی کنــــد. در گزارش 
دیده بــــان اروپایی همچنین تأکید شــــده که همه عواملی 
کــــه در این بــــاره به امــــارات کمک می کنند، وســــیله ای در 

راستای سرپوش گذاشتن بر استبداد ابوظبی است.
دیده بــــان اروپایــــی فاش می کند کــــه ابوظبــــی از مبارزه با 
تروریســــم به عنوان بهانــــه ای برای نقض حقوق بشــــر و 
خدشه دار کردن وجهه مخالفان و نیز به عنوان ابزاری نرم 
، ترکیه و  برای تخریب وجهه رقبــــای منطقه ای از جمله قطر
ایران به ادعای اینکه آنها حامی تروریســــم هســــتند، بهره 
می برد. دیده بان اروپایی فاش می کند که ابوظبی از مبارزه 
با تروریســــم به عنوان بهانه ای برای نقض حقوق بشــــر و 
خدشه دار کردن وجهه مخالفان و نیز به عنوان ابزاری نرم 
، ترکیه و  برای تخریب وجهه رقبــــای منطقه ای از جمله قطر
ایران به ادعای اینکه آنها حامی تروریســــم هســــتند، بهره 

می برد.
طبق این گزارش گروه های فشــــار در راســــتای ســــرپوش 
گذاشتن بر جنبه تاریک اســــتبدادی شیخ نشین سرشار 
از ثــــروت نفت حرکــــت می کنند و آن را شــــریک باثبات در 
منطقــــه که کمک های بشردوســــتانه می کند و هم پیمان 

علیه تروریسم است، معرفی می کنند.
دیده بــــان اروپایی به جنبه تاریک امــــارات از قبیل ارتکاب 

جنایــــات جنگــــی در یمن و ســــرکوب مخالفــــان مصری و 
حمایت از نظام عبدالفتاح السیسی در مصر و دامن زدن 
به بحران لیبی از طریق حمایت های تســــلیحاتی و رفتار بد 
بــــا کارگران خارجی و ســــرکوب مخالفــــان در داخل امارات 

پرداخته است.
بر اساس این گزارش؛ امارات از سال 2017 تالش جدیدی 
برای تشــــکیل قدرت نرم در قلب اروپا انجام داده اســــت 
و اینکه در عرصه جهانی وزن و ثقلی داشــــته باشــــد و این 
تحــــرکات ابوظبی از نــــگاه دیده بان اروپایی بخشــــی از آن 
به رقابــــت منطقه ای با قطر و دیگــــر قدرت های منطقه ای 

مربوط می شود.
دیده بــــان اروپایــــی در ادامــــه به ناکامــــی اتحادیــــه اروپا در 
کشــــف ارقام هزینه های امارات در زمینه گروه های فشــــار 
در کشــــورهای عضو این اتحادیه اشــــاره کرده و به نقصان 
شفافیت در اروپا پرداخته است و اینکه شفافیت الزم در 

زمینه گروه های فشار نیست.
در ادامه دیده بان اروپایی به مراکز پژوهشی و شرکت های 
سرمایه گذاری اروپایی که نقش به سزایی در بهبود وجهه 
امارات و تخریب وجهــــه رقبای منطقه ای آن دارد، پرداخته 
اســــت از جمله مؤسسه »بوســــوال« در بروکسل، شرکت 
»اسوســــیت«و شــــرکت مشــــاوره در زمینه دیپلماســــی 
»وســــتفالی  عنوان  با   )privatised diplomacy( خصوصی 

گلوبال ادوایزری«.
دیده بان اروپایی در پایان به اتحادیه اروپا توصیه می کنند 
کــــه روزنه ها را ببنــــدد و نقص هــــا را در زمینــــه قوانینی که 
اجازه فعالیت به گروه های فشــــار می دهد را برطرف سازد 
تا ماهیت روابط گروه های فشــــاری که به نفع کشــــورهای 
خارجی فعالیت می کنند، مشــــخص شــــود و اینکه وجهه 
کشــــورهایی کــــه اتحادیه اروپــــا آنها را ناقض حقوق بشــــر 

می نامد، خوب جلوه داده نشود.



 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/01

برابر رأی شــماره 139960326005000582 - مورخ 1399/07/28 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای وحید سوری فرزند حمیداهلل به شماره شناسنامه 371 و به شماره 
ملی 3962766863 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 
13/44 مترمربــع پالک 1111 اصلی 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 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند 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. 

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

م.الف 763
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16

برابــر رأی شــماره 139960326007001026 مورخــه 1399/08/26 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای 
حســین مهری فرزند عباس به شماره شناسنامه 415 صادره از بهار در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان کلنگی به مساحت 416/67 مترمربع 
پالک 11090 فرعی قســمتی از پالک شماره 374 فرعی از 139 اصلی واقع در 
بهار، بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای علی فرزند 
حسن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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.

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

با ما همراه باشیدم.الف 430

چون خانم اعظم پادگانه مالک ششــدانگ پالک 3222 اصلی بخش 
یــک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره 
نموده است و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی 
پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد 
کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشنبه مورخ 1399/10/24 
ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند نهاوند - دهبوره 
راه حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 815

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

4692 1399  شماره  1 دی  دوشـــنبه   

ورزش6

حمایت همه جانبه مسووالن 
از پاس

هگمتانه، گروه ورزش: در نشست اعضای کانون 
هــــواداران پاس بــــا عباس صوفــــی رئیس هیأت 
فوتبال و امیر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه پاس، 

بر حمایت همه جانبه از تیم تأکید شد.
عباس صوفی رئیــــس هیأت فوتبــــال همدان با 
بیان اینکه تیــــم پاس با حمایت همه جانبه آماده 
حضور در مســــابقات شده اســــت، گفت: ترکیب 
خوبی را تشــــکیل داده ایم و هــــدف ما موفقیت 

پاس است.
وی بــــا قدردانــــی از کانــــون هواداران پــــاس بابت 
پیگیری دغدغه هــــای تیم گفت: حمایت ها قطعا 

ادامه خواهد داشت و هیچ مشکلی وجود ندارد.
امیــــر عظیمــــی نیز بــــا بیــــان اینکه تاکنــــون همه 
هزینه هــــا بابــــت آمــــاده ســــازی تیم و حضــــور در 
مســــابقات صورت گرفته اســــت، گفــــت: تأمین 
پوشــــاک، ورودی مســــابقات و اردوهــــای آمــــاده 
ســــازی تیم با هزینه الزم انجام شــــده اســــت و در 

ادامه نیز این حمایت ها پر رنگ تر انجام می گیرد.
کادمی پاس، پرداخت درصدی  وی، ســــاماندهی آ
از قراردادهای اعضای تیم و سایر نیازهای ضروری 
تیم را از دیگر تصمیمات در دست اقدام دانست 
و گفــــت: بــــرای آماده ســــازی تیــــم پــــاس 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 یکــــی از بهترین تصمیمات اتخاذ 
شده از مدیریت باشگاه بود و امیدواریم در ادامه 
نیز بستر فعالیت افراد مســــتعد، باتجربه و مفید 

مهیا شود.
علی صمدی افزود: از افــــرادی که در هر جایگاهی 
به تیم پاس کمــــک کنند و منشــــا موفقیت تیم 
باشــــند حمایــــت می کنیــــم و هرگــــز قصد مــــا زیر 
ســــوال بردن زحمات نیســــت اما همواره طرفدار 
واقعیت ها هســــتیم و دســــت افرادی که به این 

تیم کمک می کنند را می فشاریم.
وی اضافــــه کرد: انتظــــار داریم بســــتر انگیزه برای 
سرپرستی تیم مهیا شود ضمن اینکه مهمترین 
نیاز ضــــروری تیم حل برخی مســــایل قــــراردادی 
اســــت که امیدواریم هرچه ســــریعتر برطرف شود 
تا بــــا آرامش و انگیــــزه مضاعف راهی مســــابقات 

شویم.

تقدیر از امید قایقرانی همدان 
در اردوی تیم ملی

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان با حضور در دریاچه آزادی با رئیس 

فدراسیون قایقرانی دیدار کرد.
حمید ســــیفی مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
آزادی بــــا علیرضا  همدان بــــا حضــــور در دریاچــــه 

سهرابیان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیــــدار در خصــــوص توســــعه قایقرانی در 
اســــتان همــــدان بــــا حمایــــت اداره کل ورزش و 

جوانان صحبت شد.
رئیس فدراســــیون قایقرانی در ایــــن دیدار گفت: 
اســــتان همدان یکــــی از هیأت های ما اســــت که 
ورزشــــکاران زیادی در رشــــته های مختلف دارد و 
حتی ورزشکار این اســــتان نماینده قایقرانی ایران 

در المپیک بوده است.
از قایقرانی  کرد: انتظار ما  علیرضا سهرابیان بیان 
همــــدان بیش از این هاســــت و اکنون که فردی 
کامــــال ورزشــــی و قهرمــــان، در رأس ورزش ایــــن 
اســــتان قــــرار گرفته، حتمــــا حمایت بیشــــتری از 
خواهد  صــــورت  قایقرانان  خصوصا  ورزشــــکاران 

گرفت.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان نیز در 
این دیدار با اعالم آمادگی برای حمایت از قایقرانی 
کــــرد: حمایــــت از ورزشــــکاران خصوصــــا  اظهــــار 
رشــــته های فعــــال و نشــــان آور را رســــالت خــــود 

می دانم.
حمید سیفی ادامه داد: قایقرانی همدان همیشه 
ظرفیــــت خوبــــی داشــــته و بــــا حمایــــت از هیأت 
اســــتان، تــــالش می کنیم روزهــــای بهتــــری 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.

خبــر

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

همدان تیراندازی  زیرساخت های 
کشور بی نظیر است  در 

تیراندازی  هیــــأت  رئیس  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــتان همدان گفت: با اقدامــــات صورت گرفته، 
و  یافته  افزایش  همدان  تیراندازی  زیرساخت های 

است. بی نظیر  کشور  در  زیرساخت ها  این 
بــــه گزارش هگمتانه روز یکشــــنبه در مراســــمی با 
همدان،  اســــتان  تیراندازی  هیــــأت  رئیس  حضور 
و ســــایر اعضــــای هیــــأت از سرپرســــت، مربــــی و 
تیراندازان تیم بانوان همدان حاضر در مسابقات 
کشــــور و همچنین نفرات  لیگ دسته اول بانوان 
شهید  سردار  جام  نفره  دو  میکس  مسابقات  برتر 

آمد. عمل  به  تقدیر  سلیمانی 

کید بر ظرفیت تیراندازان همدانی � تأ
رئیس هیــــأت تیراندازی اســــتان همــــدان در این 
مراسم با بیان این که مســــابقات لیگ دسته اول 
بانوان از مهرماه ســــال 98 کلید خورد اظهار کرد: از 
شهریور ماه کار بستن تیم را سرمربی تیم آغاز کرد.

ناصــــر محمودی افــــزود: اصــــرار مــــا و کادر فنی و 
سرپرســــتی تیم بر اســــتفاده از بازیکنان بومی بود 

و تیمی کامال بومی را روانه مســــابقات کردیم.
وی با بیان ایــــن که قرار بود این مراســــم را زودتر و 
، و نیز با حضور مدیران ورزش استان  با شــــکوهتر
و اصحاب رسانه برگزار کنیم گفت: به دلیل شیوع 
کرونا و محدودیت های اعمال شده مجبور شدیم 

مراسم را دیر و با مهمانان کمتر برگزار کنیم.
بــــا  همــــدان  اســــتان  تیرانــــدازی  هیــــأت  رئیــــس 
بیــــان این که شــــعار هیــــأت برای حضــــور در این 
بومی  بازیکنــــان  ظرفیت  از  اســــتفاده  مســــابقات 
بومی بــــوده تصریح کرد: این افتخار نیســــت که با 
داشته های اســــتان های دیگر در مسابقات لیگ 
حاضر شــــویم و حضــــور این تیم بســــیار جوان در 
مســــابقات لیگ ســــبب افزایش تجربه تیراندازان 
آینده  همدانی و در نتیجه کســــب نتایــــج بهتر در 

شد. خواهد 
بــــرای اداره هیأت و نیز  که  محمودی با بیــــان این 
افزایش زیرســــاخت ها تالش های بسیاری در این 
زیرساخت های  با  گفت:  اســــت  شده  انجام  مدت 
فراهم شــــده وضعیت تیراندازی استان همدان از 
نظر زیرســــاخت ها، ســــالن و تجهیزات و امکانات 

است. بی نظیر  کشور  در 

همدلی در تیراندازی همدان �
ســــرمربی تیم لیگ دســــته اولی همدان حاضر در 
مسابقات لیگ بانوان نیز با تقدیر از حمایت های 
تیم   12 کرد:  اظهار  همدان  استان  تیراندازی  هیأت 
کیــــد ما بر  در ایــــن مســــابقات شــــرکت کردند و تأ

بود. بومی  بازیکنان  از  استفاده 
از بازیکنان  فریــــدی افزود: حتــــی ترجیــــح دادیــــم 
اســــتفاده  جام بزرگ  خانــــم  ماننــــد  خود  حرفــــه ای 
بــــا  برتــــر  لیــــگ  مســــابقات  در  آنهــــا  و  نکنیــــم 

باشند. داشته  حضور  باالتر  قراردادهای 
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 اســــتان و 

بود. برقرار  همدان  تیم 
کــــه رکوردهــــای فردی  بــــه این  با اشــــاره  فریــــدی 
از  ایــــن مســــابقات فراتر  تیرانــــدازان همدانــــی در 
کیــــد کــــرد: تیراندازان تیــــم همدان  انتظــــار بود تأ

بسیار مســــتعد و با انگیزه هستند.
همچنیــــن در ایــــن مراســــم حســــین کرمــــی دبیر 
هیــــأت و چهاردولــــی نایب رئیــــس بانــــوان نیز با 
کادر فنی، سرپرســــتی و  از زحمات  ایراد ســــخنانی 
لیگ  مســــابقات  در  حاضر  همدان  تیم  تیراندازان 

کردند. قدردانی  اول  دسته 
در پایان مراســــم نیز بــــا اهدای لــــوح و هدایایی از 

عوامل و بازیکنــــان این تیم تقدیر به عمل آمد.

اولین آزادباش مراکز تمرین و مسابقات ورزشی در سراسر کشور
مدت  طی  بار  اولیــــن  برای  ورزش:  وه  گــــر هگمتانه، 
وس  اخیر هیچ شــــهری در کشــــور از نظر شیوع ویر
ونــــا در وضعیــــت قرمــــز قــــرار نــــدارد، اتفاقی که  کر
فعالیت  شــــاهد  مدت ها  از  پــــس  می شــــود  باعث 
وه  مراکــــز تمرین و انجام مســــابقات ورزشــــی در گر

شــــغلی 2 در سراسر کشور باشیم.
طی چند هفته گذشــــته به دلیــــل قرمز بودن برخی 
ونا،  وس کر شــــهرها و اســــتان ها از نظر شــــیوع ویر
تعطیلــــی و محدودیت های ورزشــــی در بیشــــترین 
ســــطح ممکــــن قــــرار داشــــت و ورزش نیــــز از این 

نبود. مستثنی  قضیه 
و  تمرین  مراکــــز  شــــغلی،  وه هــــای  گر جــــدول  طبق 
دو،  شــــغلی  وه  گــــر در  ورزشــــی  مســــابقات  انجــــام 
وه شــــغلی  اســــتخرهای سرپوشــــیده بــــه عنوان گر
ســــه و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد 
باشــــگاه  نیز  و  جــــودو  و  کاراتــــه  کشــــتی،  جملــــه  از 
وه شــــغلی چهار تعیین  گر ورزشی سالنی به عنوان 

شده اند.
ملی  ســــتاد  ســــخنگوی  اظهارات  تازه تریــــن  طبــــق 
ونا، خوشــــبختانه در ســــطح کشور هیچ  مقابله با کر
205 شهر در موقعیت  شــــهر قرمزی وجود ندارد و 

243 شــــهر در موقعیت زرد هستند. نارنجی و 
ورزش در مناطق قرمز �

ونا در  براســــاس تصمیم ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کر
تعطیل  چهار  و  سه  دو،  وه  گر مشاغل   ، قرمز مناطق 
گرفته در  که طبق تقســــیم بنــــدی صــــورت  اســــت 
حوزه ورزش شــــامل تعطیلی مراکــــز تمرین و انجام 
سرپوشــــیده،  اســــتخرهای  ورزشــــی،  مســــابقات 
باشگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی 
می شــــود. بنابراین برای اولین بــــار پس از مدت ها 
2 در بخش  وه  شــــاهد این هستیم که مشــــاغل گر
انجــــام مســــابقات  ورزش یعنــــی مراکــــز تمریــــن و 
ورزشــــی بتوانند در شــــهرهایی کــــه وضعیت آن ها 

قرمز بوده اســــت، فعالیت کنند.
ورزش در مناطق نارنجی �

طبق اعالم ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا، 
2 که حدود  در وضعیــــت نارنجی یا ســــطح هشــــدار 
150 شهر یا شهرســــتان جزو این محدوده هستند، 
محدودیت هــــای مشــــاغل ســــطح 3 و 4 در آن هــــا 
اجــــرا می شــــود؛ بنابراین اســــتخرهای سرپوشــــیده 
به عنوان گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های ورزشی 
جودو  و  کاراته  کشتی،  جمله  از  پربرخورد  ورزش های 
گروه شغلی  و نیز باشگاه ورزشی ســــالنی به عنوان 

چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیســــتند.
ورزش در مناطق زرد �

همچنیــــن طبق اعــــالم، نقاطی نیز کــــه در وضعیت 
4 در آن هــــا محدود  زرد قــــرار دارند ســــطح شــــغلی 
ورزشــــی  باشــــگاه های  شــــامل  کــــه  بــــود  خواهــــد 
و  کاراته  کشــــتی،  جملــــه  از  پربرخــــورد  ورزش هــــای 

جودو و نیز باشــــگاه ورزشی سالنی است.

برجای مانده از دیدار شهرداری همدان و شهرداری بندرعباس

گام محکم شاگردان 
طالیی منش در لیگ 2 کشور

هگمتانه، گروه ورزش: در هفته نخست رقابت های لیگ 
دسته دوم فوتبال کشــــور تیم فوتبال شهرداری همدان 
موفق شــــد با نتیجه یک بر صفر حریف هــــم نام خود را در 

بندرعباس شکست دهد.
قطــــار لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور پــــس از وقفه ای 
طوالنی از شــــنبه گذشــــته با انجام 3 دیدار در بندرعباس، 

تبریز و اهواز به حرکت درآمد.
در هفته نخســــت این رقابت هــــا شــــهرداریچی های دیار 
هگمتانه به ســــواحل خلیج همیشه فارس سفر کردند تا 
برابر حریف هم نام خود شهرداری بندرعباس قرار بگیرند.

شاگردان طالیی منش برای برداشتن محکم گام نخست 
به دنبال 3 امتیاز و پیروزی در این میدان بودند.

این دیدار از ســــاعت 14 با قضاوت احمد اکبری آغاز شــــد 
در یک ربع ابتدایی این دیدار به دلیل شرایط آب و هوایی 
تیــــم فوتبال شــــهرداری بندرعبــــاس توپ و میــــدان را در 
اختیار داشــــت اما با گذشت زمان شاگردان طالیی منش 
توپ و میدان را در اختیار گرفتنــــد و بازی خود را به حریف 

دیکته کردند.
در حالــــی که تنهــــا دقایقی اندکی بــــه پایان بــــازی در نیمه 

نخســــت باقی مانده بود آرمین طالیی منش موفق شد با 
یک ضربه سر زیبا و تماشایی دروازه شهرداری بندرعباس 
را باز کند تا بازی در نیمه نخســــت با یک گل به ســــود تیم 

فوتبال شهرداری همدان به پایان برسد.
با آغاز بــــازی در نیمه دوم رضا طالیی منش ســــرمربی تیم 
فوتبــــال شــــهرداری همدان موفق شــــد با تفکــــرات خود 
حمالت شــــهرداری بندرعباس را در دقایق نخست بازی 
در نیمه دوم کنترل کند و با گذشــــت زمان بازی متعادلی 

را شاهد بودیم.
در این دقایق محمد صابری دروازه بان تیم فوتبال شهرداری 

همدان نیز در چند صحنه عملکرد مثبتی داشت.
در 20 دقیقه پایانی مسابقه تیم فوتبال شهرداری همدان 
چندین بار در ضد حمالت می توانست به راحتی گل دوم 
را به ثمــــر برســــاند و در جدی ترین حمالت شــــوت زیبای 

مهدی خلج با فاصله بسیار کم تبدیل به گل نشد.
در دقایق پایانی مســــابقه نیز این تیم فوتبال شــــهرداری 
همــــدان بود کــــه با بــــردن توپ بــــه کناره ها به ســــالمت 
توانست 3 امتیاز شــــیرین این دیدار را در خلیج همیشه 

فارس صید کند.

در این دیدار نخســــتین پیروزی رقابت های لیگ دســــته 
دوم فوتبــــال کشــــور رقــــم خــــورد همچنیــــن گل آرمین 
طالیی منــــش نیز به عنــــوان اولین گل ایــــن رقابت ها در 

فصل جاری ثبت شد.
قاضی این میدان نیز توانســــت قضاوت بسیار خوبی را از 

خود به نمایش بگذارد.

گفتنی اســــت؛ تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در هفته 
دوم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور 7 دی ماه 

میزبان مس نوین کرمان است.

مهاجم شهرداری همدان:

هدفمان صعود است
هگمتانه، گروه ورزش: مهاجم گلزن شــــهرداری همدان گفت: شــــروع خوبی در لیگ دسته دوم 

داشــــتیم و امیدوارم در نهایت بتوانیم به لیگ آزادگان صعود کنیم.
 آرمیــــن طالیــــی منش در خصــــوص بازی برابــــر شــــهرداری بندرعباس اظهــــار کرد: تیــــم فوتبال 
شــــهرداری بندرعباس به خوبی از شــــرایط میزبانی خود بهره می برد، هر دو تیم در این دیدار بازی 

خوبی به نمایش گذاشــــتند و توانستند چند موقعیت ایجاد کنند.
، بیان کرد: تمام اعضای تیم شهرداری  بازیکن شــــهرداری همدان در خصوص گلزنی در این دیدار
همــــدان برای کســــب موفقیت تالش می کننــــد، گلی که به ثمر رســــاندم حاصــــل 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 گروه بندی لیگ دسته 
 هیچ دیداری در لیگ 

ً
دوم دارید، خاطر نشــــان کرد: تیم های خوبی در گروه ما حضور دارند و قطعا

دسته دوم آســــان نخواهد بود، اما شــــهرداری همدان برای صعود تالش خواهد کرد و می توانیم 
در انتهای فصل جشن صعود را در همدان برپا کنیم.

لیگ قهرمانان آسیا؛

آمار برای پرسپولیس
جام برای اولسان

هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال پرســــپولیس در دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا که عصر روز شنبه در ورزشگاه 
»الجنــــوب« قطــــر برگزار شــــد بــــا نتیجه 2 بر یــــک مغلوب 
اولســــان هیوندای کــــره جنوبی شــــد و دســــتش از جام 

قهرمانی کوتاه ماند.
آمــــار اعــــالم شــــده پایــــگاه اطــــالع رســــانی  بــــر اســــاس 
در  پرســــپولیس  بازیکنان  آســــیا،  فوتبال  کنفدراســــیون 
بیش از 57 درصد دقایق زمــــان این دیدار مالکیت توپ 

را در اختیار خود داشتند.
شــــاگردان »یحیــــی گل محمدی« همچنین در شــــاخص 
درگیری برای تصاحب توپ با بازیکنان حریف، با 14 درصد 
اختــــالف عملکرد مناســــب تری نســــبت بــــه رقیب خود 

داشتند.
در شــــاخص درگیری در هوا برای تصاحــــب توپ عملکرد 
شــــاگردان »کیم دو هون« بهتر از بازیکنان پرســــپولیس 
بــــود و در 54 درصــــد از درگیری هــــا موفق تــــر از بازیکنان 

پرسپولیس بودند.
در شــــاخص پیگیــــری برای تصاحــــب توپ هر چنــــد آمار 
ای.اف.ســــی برابری بازیکنــــان 2 تیم را نشــــان می دهد اما 
« زننده هر 2 گل اولسان برای  بی شــــک پیگیری »جونیور

تصاحب توپ از روی نقطــــه پنالتی را کادر فنی، بازیکنان و 
هواداران پرسپولیس هیچ وقت فراموش نخواهند کرد.

»حامــــد لک« ســــنگربان پرســــپولیس نخســــتین ضربه 
پنالتی جونیــــور را به خوبی دفع کرد اما مهاجم ســــرحال و 
ســــرزنده برزیلی اولســــان از کندی بازیکنان پرسپولیس 
بــــه خوبی بهره برد و توپ برگشــــتی را بــــدون کوچکترین 

مزاحمتی از سوی مدافعان درون دروازه جای داد.
همچنیــــن پرسپولیســــی ها در اســــتفاده از ضربــــات کرنر 
عملکرد بســــیار مناسب تری نســــبت به حریف داشتند 
آنــــان در این دیدار هشــــت مرتبه کرنر زدنــــد این درحالی 
بود که بازیکنان اولســــان تنها یک کرنر به روی دروازه لک 

ارسال کردند.
افزون براین شــــاخص ها، بازیکنان اولســــان با دریافت 2 

کارت زرد از داور قطری این دیدار جریمه شدند.
بدین ترتیب باید عنوان کرد براســــاس آمــــار دیدار نهایی 
این رقابت ها، تقریبا همه چیز به سود پرسپولیس بود اما 
اولسان هیوندای در این دیدارپیروز شد و جام قهرمانی را 

تصاحب کرد.
تیم فوتبال پرســــپولیس تهران با شکست 2 بر یک برابر 
تیم اولسان هیوندای کره جنوبی به عنوان نایب قهرمانی 
لیگ قهرمانان آســــیا بسنده کرد. تک گل پرسپولیس در 

دقیقه 43 توسط مهدی عبدی به ثمر رسید.

»پاس« امروز میزبان عقاب
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم پــــاس بعدازظهر امــــروز در 
نخســــتین دیدار از هفتــــه اول لیگ دســــته دوم فوتبال 

کشور در گروه ب پذیرای عقاب تهران خواهد بود.
این مســــابقه امــــروز به میزبانی ورزشــــگاه شــــهید حاجی 

بابایی مریانج برگزار می شود.

داوران زنجانی بازی پاس - عقاب را قضاوت می کنند.
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 قنبری،  کمک دوم: ناصر صالحی،  کمک چهارم: 

غالمرضا قلیچ خانی و ناظر داوری: محمدحسین ابراهیمی 
تشکیل می دهند.

تیم هــــای پاس و عقاب تهران امروز دوشــــنبه از ســــاعت 
14:15 در ورزشگاه شــــهید حاجی بابایی مریانج به مصاف 

هم می روند.
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سرلشکر سالمی درگذشت 
سردار »غالمعلی ابوحمزه« 

را تسلیت گفت

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
عالیقدر  ســــردار  ســــرافراز  جانبــــاز  آســــمانی  عــــروج 
ســــرتیپ دوم پاســــدار غالمعلــــی ابوحمزه مشــــاور 
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 می نمایم.
بی شــــک یاد، نام و خاطره آن ســــردار دالور و شجاع 
که جبهه های دفاع مقدس در هشــــت سال جنگ 
تحمیلی و سپس جای جای میهن اسالمی از جمله 
استان های سمنان، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، 
همــــدان و کرمــــان کانون جوشــــش و درخشــــش 
این »مجاهد فی ســــبیل اهلل« و پاســــدار تراز انقالب 
در فــــداکاری و جانبــــازی برای اســــالم و وطن عزیز در 
میــــدان تکلیف و تعهــــد بود؛ برای همیشــــه زنده و 
روشــــنی بخش راه خطیر نســــل های 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 می کنم.

پیام تسلیت فرمانده سپاه همدان و نماینده 
ولی فقیه در سپاه انصارالحسین علیه السالم 

در پی درگذشت سردار ابوحمزه

نقش آفرینی سردار ابوحمزه 
الهام بخش نسل های امروز و 

فردای سپاه

هگمتانه، گروه خبر همــــدان:   در پی عروج ملکوتی 
جانباز ســــرافراز ســــردار رشید اسالم ســــرتیپ دوم 
پاســــدار غالمعلــــی ابوحمزه فرمانده ســــابق ســــپاه 
انصارالحســــین علیه السالم اســــتان همدان، پیام 
تســــلیتی از طرف ســــردار مجیــــدی فرمانده ســــپاه 
علی  حسین  االســــالم  حجت  و  انصارالحســــین)ع( 
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 الســــالم استان 
همدان را به محضــــر مبارک فرماندهــــی معظم کل 
قوا مدظلــــه العالی، خانواده مکرم و آحاد پاســــداران 

انقالب و همرزمان وی تسلیت عرض می نماییم.
بی تردیــــد یاد، خاطــــره و نقش آفرینی های ســــترگ 
و موفــــق آن ســــردار ارجمنــــد و مخلص در ســــطوح 
مختلف فرماندهی ســــپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و نیروهای مســــلح طی ســــال ها در فرماندهی سپاه 
الهام بخــــش  و  مانــــدگار  همیشــــه  بــــرای  همــــدان 
نســــل های امروز و فردای این نهاد انقالبی و مردمی 

و بلکه جامعه اسالمی خواهد بود.
اینجانبــــان از خداونــــد متعــــال با گرامیداشــــت 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 

می کنیم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:

سردار ابوحمزه بدون چشم داشت انجام وظیفه می کرد
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: جانشــــین فرمانده 
ســــپاه انصارالحســــین)ع( همدان با بیان اینکه سردار 
ابوحمزه فرمانده روزهای ســــخت و مــــرد بحران بود، با 
اشاره به ساده زیستی ایشــــان گفت: وی زندگی ساده 
و بی آالیشــــی داشــــت و هیــــچ گاه به مســــائل دنیایی 

اهمیت نمی داد.
به گزارش هگمتانه، ســــردار مهدی فرجی با تســــلیت 
عروج ملکوتی سردار غالمعلی ابوحمزه، فرمانده سابق 
سپاه انصارالحسین)ع( همدان اظهار کرد: ایشان یکی 

از فرماندهان َقَدر و شجاع و از بزرگان سپاه بود.
وی با بیان اینکه ســــردار ابوحمــــزه از ابتدای آغاز جنگ 
تحمیلــــی تا پایــــان آن در جبهه های نبــــرد نقش آفرینی 
کرد، گفت: این فرمانده بــــزرگ در دوران دفاع مقدس 
در عملیات های مختلف دچار مجروحیت شــــدیدی از 

کل بدن شد.
با  همدان  انصارالحســــین)ع(  سپاه  فرمانده  جانشین 
بیان اینکه ســــردار ابوحمزه فرمانده قاطع و با صالبتی 
بود، بیان کرد: ایشــــان هیچ گاه والیــــت را رها نکرد و تا 
آخریــــن لحظه عمر بــــا برکت خود همراه بــــا والیت و در 
راه والیــــت بود و همواره در تالش بود تا اوامری که رهبر 

انقالب می فرمایند به موقع انجام و عملیاتی شود.
وی با تأکید بر اینکه ســــردار ابوحمــــزه فرمانده روزهای 
ســــخت و مرد بحران بود، به ساده زیستی ایشان اشاره 
و عنوان کرد: ایشــــان زندگی ساده و بی آالیشی داشت 

و هیچ گاه به مسائل دنیایی اهمیت نمی داد.
سردار فرجی با بیان اینکه ســــردار ابوحمزه بدون هیچ 
چشم داشــــتی نســــبت به انقالب و نظام انجام وظیفه 
می کــــرد، گفت: ایشــــان همواره خود را مدیــــون نظام و 
انقالب می دانست 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 ســــردار ابوحمــــزه را اســــتاد اخــــالق و مفســــر قرآن 
دانســــت و عنــــوان کــــرد: این فرمانــــده دالور اســــتاد 
، کردار و  ارزشــــمندی برای نهج البالغه بود و تمــــام رفتار

گفتار ایشان بر اساس قرآن و احادیث بود.
با  همدان  انصارالحســــین)ع(  سپاه  فرمانده  جانشین 
بیان اینکه همدان در دوران فرماندهی سردار ابوحمزه 
دوران با اقتداری داشــــت، به مهم تریــــن اقدامات این 
فرمانده شــــجاع در همدان اشــــاره و اظهار کرد: ایشان 
در حوزه پویایی بســــیج عملکرد بســــیار درخشــــانی در 

استان داشت.
وی با اشــــاره به اینکه ســــردار ابوحمزه چهــــره واقعی 
افرادی را کــــه معاند و ضد انقالب بودند، نشــــان داد، 
اضافه کــــرد: در دورانی که ســــردار ابوحمزه در همدان 
فرمانده بودند در اســــتان از نظر سیاســــی یک شرایط 
که نیاز بود اقدامات ارزشمندی  خاصی وجود داشت 
در راســــتای جلوگیری و برخورد با برخی افراد داشــــته 
باشیم که در این موضوع ایشــــان بسیار قدرتمندانه 
عمل کــــرد و در برخورد با افرادی کــــه معاند و مخالف 

نظام بودند اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داد.
ســــردار فرجی با تأکید بر اینکه سردار ابوحمزه در بحث 
بصیرت افزایی و روشنگری اقدامات بسیار ارزشمندی 
انجام داد، گفت: در این خصوص بــــدون آنکه برخورد 
یا ناراحتی به وجود آید اقدامات بســــیار اثربخشی انجام 

دادند.
وی با بیان اینکه سردار ابوحمزه در موضوع حلقه های 
گفــــت:  داد،  انجــــام  ارزشــــمندی  اقدمــــات  صالحیــــن 
ایشــــان در پیگیری اعزام نیرو به جبهه های مقاومت و 

پشتیبانی از این جبهه اقدامات مهمی انجام دادند.
همدان  انصارالحسین)ع(  ســــپاه  فرمانده  جانشین 

بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در زمــــان فرماندهــــی ســــردار 
ابوحمــــزه در همــــدان، تیپ انصار همــــدان از لحاظ 
کشــــور  غرب  در  ارزشــــمندی  اقدامات  کیفی  و  کمی 
انجام داد، یادآور شــــد: ایشــــان یکــــی از فرماندهان 
برتر در زمان بحران بود و مجموعه ســــپاه نسبت به 
ایشــــان اهمیت خاص و ویژه ای قائل بود و از نگاه، 
رفتار و گفتار ایــــن فرمانده بزرگ در مجموعه مرکزی 
ایشــــان  از  و  می کرد  اســــتفاده  احســــن  نحو  به  خود 

می گرفت. مشورت 

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

ابوحمزه مجاهدی خستگی ناپذیر در همه 
عرصه ها

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــپاه ناحیه همدان در پیامی درگذشت جانباز 8 سال دفاع مقدس، 
ســــردار والیتمدار و رشید اسالم غالمعلی ابوحمزه فرمانده سابق ســــپاه انصارالحسین)ع( استان 

همدان را تسلیت گفت.

به گزارش هگمتانه، متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل اهلل الرحمن الرحیم

یِه َراِجُعون
َ

ِإّنا ِإل ا هلل و ِإَنّ
درود خدا بر دالور مردانی که در طول زندگی خویش مجاهدت، اســــتقامت، استواری و پایداری را در 
پرونده زرینشان نگاشته و سرافراز و پر افتخار در راه سربلندی کشور اسالمی و عظمت ملت ایران 

لحظه ای نیاسودند.
بی شــــک ســــردار بســــیجی، غالمعلی ابوحمزه از زمــــره مجاهدانــــی بود که ســــال های جوانی 
خویش را در کربالهای 8 ســــال دفاع مقدس و صحنه های پرخطر پاســــداری و دفاع از انقالب 

کرد. سپری  ایران  اسالمی 
، بعد از دفاع مقدس نیز به صورت جهادی و خســــتگی ناپذیر در عرصه های  آری آن جانباز ســــرافراز
مختلف فرهنگی و بصیرتی حضوری فعال و مســــتمر داشــــت و با صالبــــت در برهه هایی 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 می نماید.
از پیشــــگاه خداوند متعال علو درجات را برای ایشان خواستار و امیدواریم این روح آسمانی با ارواح 

طیبه شهدای کربال همنشین باشد.

هگمتانه، گروه اندیشــــه: کاهش وابســــتگی اقتصاد کشــــور به 
صادرات نفت خام، توصیه همیشــــگی و راهبــــردی رهبر انقالب 
اسالمی به همه دولت ها بوده است اما آنها در تحقق این رهنمود 
موفق نشده اند. پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی 
ریشه های عدم موفقیت در قطع وابستگی به نفت، یادداشتی 
از آقای دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت 
علمی دانشکده ی اقتصاد دانشــــگاه عالمه طباطبایی منتشر 

می کند.
رهبر انقالب ســــال هاست که در جلســــات عمومی و خصوصی 
و در سخنرانی هایشــــان درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد 
ملی به صادرات نفت خام تأکید میکنند، اما دولت ها در تحقق 
این رهنمود موفق نشــــده اند. در این یادداشت ریشه های عدم 

موفقیت در قطع وابستگی به نفت را بررسی میکنیم.
ریشه های تاریخی �

به لحاظ تاریخی، وابســــتگی اقتصاد ملی بــــه درآمدهای حاصل از 
صدور نفت خام بــــه دوره ی پهلوی اّول برمی گــــردد. 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 دوره ی پهلوی دوم، نه تنهــــا روند صعودی در 
وابستگی بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه ی اقتصادی 
به درآمدهای نفتی اســــتمرار داشــــت، بلکه با چهار برابرشــــدن 
قیمت نفت خام در اوائل دهه ی 1350، فرآیند وابستگی دولت 

به دالرهای نفتی شتاب گرفت.
نکته ی مهم تر این است که به ســــبب وابستگی نظام سیاسی 
در عصــــر پهلوی دوم بــــه ســــرمایه داری لیبرال به ویــــژه آمریکا و 
انگلستان، ساختار اقتصاد ملی به لحاظ الگوی مصرف کاالها و 
خدمات و یا بهتر بگوییم سبک زندگی به سمت تقلید کور از غرب 
متمایل شد، ارزش های بومی تغییر کرد و تجمل گرایی و مصرف 
کاالهای غربی، شــــاخصی برای رشد و توســــعه ی اقتصادی شد؛ 
، طرز گفتار و کیفیت روابط اجتماعی  حتی نگرش ها، شیوه ی رفتار
به ویژه در طبقه ی مدیران ارشــــد کشور و اقشار تحصیل کرده ی 
وابســــته به دولت و نیز در بین واردکننــــدگان و توزیع کنندگان 
کاالهای خارجی به سرعت تغییر کرد و رنگ و لعاب خارجی گرفت. 
ناگفته نماند که رسانه ها نقش فعالی در چنین انحطاط فرهنگی 
ایفا کردند که ثمره ی آن تثبیت و تقویت حلقه های وابســــتگی 
به واردات و تشدید حلقه های وابســــتگی به دالرهای نفتی بود؛ 
لذا بعد از گذشــــت نیم قرن هنوز شاهد استمرار چنین وضعی 
هستیم. سؤالی که در ذهن همه ی ما شکل می گیرد این است 
که چرا انقالب اسالمی نتوانست این حلقه های وابستگی را قطع 
کند؟ امیدواریم در خالل این بحث، پاسخی اجمالی به این سؤال 

داشته باشیم.
سازوکاری که به آن اشاره شد موجب شد که سازمان بندی تولید 
کاالهایی که در بازارهای بومی کشور عرضه می شد، از محصوالت 
کشاورزی گرفته تا محصوالت صنعتی، مختل شود و سطح تولید 
آن ها به شــــدت کاهش یابــــد؛ لذا بیکاری زیاد شــــد و مهاجرت از 
روستاها و شــــهرهای کوچک به سمت شــــهرهای بزرگ شدت 
گرفت که نتیجه ی آن چیزی جز رشــــد مصرف  کاالهــــای وارداتی 
به ویژه در شهرهای بزرگ نبود. بدین ترتیب، از منظر دولتمردان 
افزایش صادرات نفت خام امری ضروری و غیر قابل اجتناب بود؛ 
زیرا فقط بدین  وسیله می توانســــتند پاسخگوی حجم عظیمی 
از واردات باشــــند. بی دلیل نیست که ســــاخت بنادر بزرگ برای 
تسهیل واردات کاال یکی از اولویت های پهلوی دوم بود که باعث 
شــــد طبقه ی جدیدی از تجار و بازرگانان شــــکل بگیرد که هدف 
اصلی آنان هم واردات بود. این طبقه ی جدید خود را به دولتمردان 
ارشــــد نزدیک می کردند که با کســــب انحصارات بتوانند از ثروت 
 سؤال می کنید که چرا 

ً
بادآورده ی نفتی سهم بیشتری ببرند. حتما

چنین وضعی، کم وبیش، هنوز هم وجود دارد؟
اعتقاد راسخ پهلوی دوم به لیبرالیسم سیاسی غرب و کوشش 
 ایجاب می کرد که نظام 

ً
نامبرده برای حل شدن در آن نظام منطقا

تولیدات صنعتی کشور به سمت صنایع مونتاژ جهت گیری کند. 
برای نمونه می توان 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 شد، اّما تولید 
پیکان در ایران برای حدود چهل سال ادامه یافت و سرمایه های 

ملی را به باد داد.

مالحظــــه می فرماییــــد که قبــــل از انقالب اســــالمی، دولت های 
وابســــته به دالرهای نفتی و سرســــپرده ی ســــرمایه داری لیبرال 
چگونه توانســــتند طبقه ی جدیدی از اصحاب صنعت را شکل 
دهند که هدفشان راه اندازی صنایع مونتاژ بود. بدیهی است که 
این طبقه نیز همچون تّجاری که واردکننده ی کاال بودند ســــعی 
می کردند خــــود را به دولتمردان ارشــــد و محور قدرت سیاســــی 
نزدیک کنند و از »جان نثاران درگاه ملوکانه« باشند بدین امید که 

سهم بیشتری از دالرهای نفتی را نصیب خود کنند.
در دو دهــــه ی آخر ســــلطنت پهلــــوی دوم شــــاهد دو پدیده ی 
همزمان بودیم. اّول 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 وزارتخانه های 
ذی ربط 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 برنامه وبودجــــه و همچنیــــن اکثــــر وزراء و معاونیــــن 
وزارتخانه های مربوط به امــــور اقتصادی را از بین ایرانیانی انتخاب 
می کردند که تحصیل کرده ی دانشــــگاه های آمریکا و انگلستان 
 همان جهان بینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان 

ً
بودند و دقیقا

خارجی را داشــــتند. در یک کلمه گزینش مدیران ارشد اقتصادی 
کشور بر مبنای اعتقاد راسخ آنان به سرمایه داری لیبرال و پذیرش 
حاکمیت آمریکایی ها و انگلیسی ها بر مقدرات اقتصادی کشور 
بود. اکنون بار دیگر ممکن اســــت این سؤال در ذهن مخاطب 
شکل می گیرد که اگر کارشناســــان خارجی را کنار بگذاریم آیا هم  
اکنون نیز شــــواهدی در تأیید مشــــابهت آن الگــــو با وضعیت 

موجود در کشور نمی بینیم؟
توهم خرید توسعه اقتصادی با دالرهای نفتی �

کارشناســــان و مشــــاوران خارجی و تحصیل کردگان غرب  زده ی 
ایرانی، مدیریت کالن در همه ی زمینه ها مانند اقتصاد، سیاست، 
فرهنگ، آموزش عالی، امور نظامی، دفاعی، امنیتی و از همه مهم تر 
نطام آموزش کودکان و نوجوانان را در دست داشتند و در طراحی 
الگوهای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی، طرز فکرها، ســــبک 
زندگی، ارزش ها، اخالقیات و آرمان های ملی نقش درجه ی اّول را 
ایفا می کردند. هدف غایی این بود که جامعه را به این باور برسانند 
که تنها راه رشد و ترقی کشور و تأمین رفاه و سعادت مردم در این 
است که سبک زندگی و شیوه ی مدیریت غرب را الگو قرار دهند 
و با حل شدن در نظام سرمایه داری لیبرال و برخورداری از حمایت 
سردمداران آن نظام به ویژه آمریکا و انگلستان بتوانند به اهداف 

پیش گفته   دست یابند.
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 جلوه هایــــی از تمدن 
ســــرمایه داری لیبرال در ایران نه تنها ضروری است، بلکه اولویت 
اصلی سیاســــتگذاری های اقتصادی و سیاسی است. بی دلیل 
نیست که پهلوی دوم که سرمست از سیل دالرهای نفتی بود، 
دیوانه وار فریــــاد می زد که بایــــد در تولید و صــــادرات نفت خام از 
عربستان سعودی پیشی  بگیریم تا قدرت اّول در صادرات نفتی 
باشیم، ضمن آنکه با تصاحب حجم بیشــــتری از دالرهای نفتی 

بتوان هرچه سریع تر به »دروازه های تمدن بزرگ« رسید.
نکتــــه ی حائز اهمیت این اســــت که نه تنها پهلــــوی دوم، بلکه 
اعوان و انصار اقتصادی اش شــــامل وزیر اقتصــــاد و امور دارایی، 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس ســــازمان برنامه وبودجه، رؤسای 
بانک های بزرگ و دیگر وزرای مرتبط با مســــائل اقتصادی به این 
باور رسیده بودند که توسعه ی اقتصادی همچون کاالیی است 
که می تــــوان آن را با دالرهای نفتی از بازارهای جهانی خریداری کرد. 
این مقامات دلباختــــه ی 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 
گاه کردن طبقات مختلف اجتماعی به ویژه جوانان و  یک ســــو و آ
، در  دانشجویان به سیاست های استعماری غرب از سوی دیگر

مسیر پیشرفت اقتصادی به معنای دقیق کلمه گام برداشت.
در اینجا نیز سؤالی به ذهن مخاطب متبادر می شود که چرا هنوز 
دولتمردان ما توسعه ی اقتصادی را همچون کاالیی می دانند که 
می تــــوان آن را با دالرهای نفتی از غرب خریداری کرد؟ در تأیید این 
نکته، اگر به خاطر داشته باشیم بعد از امضای برجام و گشایش 
موقتی در صادرات نفت خام، در یکی از نخستین اقدامات قرارداد 
خریــــد هواپیماهای مســــافری جدیدی به مبلــــغ ده میلیارد دالر 
امضاء شــــد با این توجیه که هم اکنون با دالرهای نفتی خوبی که 

در دســــت داریم مردم خوب ما حق دارنــــد با هواپیماهای خوب 
مسافرت کنند. در این توجیه اّواًل معلوم نبود که منظور از »مردم 
 اگر با تخصیص ده 

ً
خوب ما« کدام قشــــر از جامعه هستند و ثانیا

میلیــــارد دالر از درآمدهای نفتی می توان این قشــــر از جامعه را به 
حق خود  رساند آیا بسیاری از حقوق سایر »مردم خوب ما« پایمال 

نمی شود؟
بدین ترتیب، مالحظه می شود که چنین رویکردی به توسعه ی 
 تفاوتی با گذشــــته ندارد. ریشه ی هر دو رویکرد 

ً
اقتصادی اساسا

همان اعتقاد به تعریف ساده و غیر علمی از توسعه ی اقتصادی 
است که می توان آن را همچون کاالیی از کشورهای پیشرفته ی 
ســــرمایه داری خریداری کرد. حاصــــل آنکه اگر چنیــــن رویکردی 
کم وبیش 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 ارزش های راســــتین که توسعه ی اقتصادی 

واقعی در ذیل آن ها قابل تعریف و حصول است.
فرصت سوزی در بهره برداری از روحیه انقالبی جامعه و  �

تحکیم حلقه های وابســــتگی به دالرهای نفتی به واسطه 
پذیرش دستورالعمل های صندوق بین المللی پول

باید به نکته  بسیار مهمی اشاره کرد که متأسفانه این روزها کاماًل 
مغفول مانده است. می توان ادعا کرد که در خالل هشت سال 
دفــــاع مقدس، نظام اقتصادی کشــــور تا حد زیــــادی با نظام های 
فرهنگی، دفاعی و سیاســــی کشور همسویی داشت و این امر را 
می توان یکی از برکات دفاع مقدس دانست. اگر دولت سازندگی 
می توانســــت آن فرهنگ اقتصــــادی را که در خــــالل دوران دفاع 
مقدس در ســــبک زندگی اقتصادی اعــــم از حوزه های مصرف و 
تولید شکل گرفته بود حفظ کند و آن را زمینه ی تحقق استقالل 
اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی قرار 
دهد، آنگاه امروز با تهدیدی به نام تحریم حداکثری روبه رو نبودیم.

متأســــفانه دولــــت ســــازندگی از آن فرهنــــِگ عدالت خواهی و 
روحیه ی استقالل طلبی اقتصادی که در خالل دفاع مقدس ایجاد 
شده بود و آن روحیه های انقالبی که در همه ی طبقات به ویژه در 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، دانشگاهیان، نویسندگان و 
اصحاب اندیشه و هنر به وجود آمده بود استفاده نکرد. به عبارت 
، دولت سازندگی یک فرصت تاریخی داشت که با استفاده  دیگر
از فرهنگ استقالل طلبانه ای که در خالل جنگ تحمیلی شکل 
گرفته بود بتواند اقتصادی را پایه گذاری کند که با کاهش روزافزون 
وابستگی به دالرهای نفتی، کشور را به استقالل واقعی اقتصادی 

برساند.
حاصل آنکه سیاســــت های دولــــت در آن زمان کــــه الهام گرفته 
از دســــتورالعمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول بود 
موجب شد که ساختار وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی 
که در دوران دفاع مقدس تضعیف شــــده بود بعد از پایان جنگ 

 تقویت شود.
ً
تحمیلی مجددا

مروری بر عملکرد دولت هــــا چنین تصوری را القا می کند 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 
نمی تواند اقتصاد ملی را از وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی 

آزاد کند.
وابســــتگی اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام 
جلوه ای از وابســــتگی های فکری و تعلقات قلبی مدیران ارشــــد 
اقتصــــادی در خالل دولت های گذشــــته به نظام ســــرمایه داری 
لیبرال و پذیــــرش حاکمیت و قــــدرت بالمنازع آمریکاســــت. به  
همین دلیل اســــت که این دســــته از مدیران الزمه ی توسعه  ی 
اقتصــــادی را همکاری و یا به اصطالح »تعامل ســــازنده با اقتصاد 

جهانی« و حرکت در »مســــیری« می دانند که اقتصاد جهانی برای 
 
ً
ما ترسیم کرده است. البته منظورشــــان از اقتصاد جهانی صرفا
آمریکا و متحدان اصلی اش در اروپاســــت. متأسفانه این نکته را 
گاهانه فراموش کرده اند که در بطن این شــــعارهای  گاهانه یا ناآ آ
زیبا حقایق تلخی نهفته است. تعامل سازنده با سردمداران نظام 
اقتصاد جهانی آن هم در موقعیت ضعیف و از سر ناچاری چیزی 
جز پذیرش سلطه ی استکبار نیست که آمریکا در رأس آن است. 
منظور از حرکت در مســــیری که نظام سلطه برای ما ترسیم کرده 
است چیزی جز پذیرش بی چون وچرای دستورالعمل  مشاوران 
و کارشناســــان آمریکایی و انگلیســــی و نهادهــــای بین المللی 
همچون صنــــدوق بین المللی پول و بانک جهانی نیســــت که 
جملگی ساخته و پرداخته ی همین مستکبران استثمارگرند که 
می خواهنــــد ملت های آزادی خواه جهان را تحت ســــلطه  ی خود 

بگیرند.
بعد از پایــــان جنگ تحمیلی، کارشناســــان صندوق بین المللی 
پول به ایران آمدند تا خط مشــــی و دســــتورالعمل های صندوق 
برای ســــازندگی اقتصاد ایــــران را به دولت ســــازندگی ابالغ کنند. 
دستورالعمل های صندوق که تحت عنوان کلی سیاست های 
تعدیل اقتصادی مطرح شــــد شــــامل مواردی بود که مهم ترین 
آن ها خصوصی ســــازی، تأسیس بانک های خصوصی، تأسیس 
شرکت های بیمه ی خصوصی، آزادسازی تجاری، آزادسازی تدریجی 
، حمایت از ســــازوکار تعییــــن قیمــــت کاال و خدمات در  نــــرخ ارز
بازارهای آزاد و رقابتی، بسترسازی برای تأسیس بورس های جدید 
برای سفته بازی و... است. که متأسفانه این دستورالعملها بدون 

نقد جدی مورد پذیرش قرار گرفت.
دالیل ناکامی دولت در گسســــتن بندهای وابســــتگی  �

اقتصاد ملی به دالرهای نفتی
مدیریت اقتصــــادی فعلی نیز کم وبیش همــــان راه دولت های 
قبلی را طــــی کــــرده  و می کنند و اعتقاد راســــخ دارند کــــه با تزریق 
دالرهای نفتی به اقتصاد ملی می توان به توســــعه ی اقتصادی و 
سپس به اقتصاد آزاد شده از دالرهای نفتی رسید. این مدیران و 
مشاوران آنان معتقدند که تنها راهکار توسعه ی اقتصادی کشور 
این است که دیدگاه اقتصاددانان غربی را به عنوان علم اقتصاد 
بپذیریم و الگوهای طراحی شده توســــط اقتصاددانان صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان نقشه ی راه به کار گیریم. 
آیا این دسته از مدیران و مشــــاوران اقتصادی آنان نمی دانند که 
پیروی کردن از آموزه های صندوق و بانک جهانی و اقتصاددانانی 
که مزدور این نهادهای سلطه گر هستند نتیجه ای جز حل شدن 
در اقتصادهای ســــلطه گر ســــرمایه داری لیبــــرال و در رأس آن ها 

آمریکا نخواهد داشت؟
حتــــی برخی اقتصاددانــــان اروپایی و آمریکایی که گوی فســــاد و 
بی ســــوادی در نظریه پردازی ها و آموزه های اقتصــــادی را از اربابان 
آمریکایــــی خــــود ربوده انــــد، همچون پیــــروان فــــون هایک که 
هم اکنون در مؤسســــه ی فون میزس در آمریــــکا فعالیت دارد 
بیکار ننشســــته اند و مشــــغول تربیت و پــــرورش نمایندگان و 
مزدوران خود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هستند. 
 در 

ً
البته ناگفته نماند که فون هایک بعد از 93 سال عمر که عمدتا

ترویج لیبرالیسم و ســــرمایه داری لیبرال و نوکری سیاستمداران 
آمریکایی در ساختن نظریات اقتصادی برای توجیه جهان خواری 
و سلطه گری نظام ســــرمایه داری گذشت، ســــرانجام حدود سی 
سال قبل فوت شد؛ اّما یک سال قبل از رفتن از این دنیا »مدال 
رئیس جمهور برای آزادی« را در سال 1991 از دستان آلوده ی جورج 
بوش رئیس جمهور آمریکا گرفت تا از خدمات علمی او برای تأیید 
نظام سرمایه داری تقدیر شود. پیروان هایک در مؤسسه  ی فون 
میزس در آمریکا و در ایران می کوشــــند تا با ظاهری زیبا و علمی، 

، لیبرالیســــم و نظام سرمایه داری  اّما با باطنی زشت و توطئه آمیز
لیبرال را تحت عنوان »آزادی اقتصادی به مثابه ی شــــرط الزم برای 
توســــعه ی اقتصادی« معرفی کننــــد و آن را به عنوان تنها الگوی 
توســــعه ی اقتصادی برای ایران اســــالمی ترویج دهند. امید خام 
این افراد این است که اندیشه های انقالبی را در بین آن دسته از 
دانشجویان و استادان اقتصاد که مؤمن و متعهد به ارزش های 
راســــتین اســــالم هســــتند غیر علمی جلوه دهند و یــــا جوانان 
پژوهشــــگری را که از بضاعت علمی اندکــــی برخوردارند با نظرات 

سست و بی پایه  ی خود بفریبند.
به یاد بیاوریــــم که صحبت کــــردن درباره ی اقتصــــاد مقاومتی با 
برخی مدیران اقتصادی چقدر مشکل بود؛ این دسته از مدیران 
به دالیلی کم وبیش مشابه، برای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
نیز اهمیت چندانی قائل نبودند؛ زیرا الگوهای غربی توســــعه ی 
اقتصــــادی را هم به لحاظ علمــــی و هم به لحاظ قابلیــــت اجرایی 
کافی می دانستند و هر الگوی دیگری برای توسعه  ی اقتصادی، 
استقالل اقتصادی و رهایی از وابستگی به دالرهای نفتی را نه تنها 

غیر علمی، بلکه غیر ضروری می پنداشتند.
حاصل آنکه همین عوامل موجب شد که دولتها در گسستن 
بندهای وابستگی اقتصاد ملی به دالرهای نفتی موفق نباشند و 

کشور در مقابل تحریم های حداکثری بی دفاع شد.
هشدار به دولتمردان �

من نگران هســــتم که همــــان خطای راهبردی کــــه بعد از جنگ 
تحمیلی انجام شــــد، به صورت دیگــــری اکنون اتفــــاق بیفتد. در 
، دولتمردان غایت کوشــــش خود را کردند که به  ســــالهای اخیر
تفاهمی با غرب برسند. نتیجه ای که حاصل شد برجام بود که در 
آن »نقدهایی را دادیم« و در مقابل »وعده هایی را گرفتیم«؛ چندی 
نگذشــــت که آن وعده ها بر باد شــــد و جمهوری اســــالمی ایران 
ماند و »خسارتی محض«؛ علی رغم شکست فاحش این راهبرد 
می توان گفت که شکست برجام نتایج ارزشمندی نیز به بار آورد. 

مهم ترین ثمره ی شکست برجام این بود که:
- اواًل افکار عمومی، کم وبیش در همه ی اقشار اجتماعی، بدین 
سو جهت گیری کرد که اواًل سیاستمداران غربی و در رأس آن ها 

 قابل اعتماد نیستند؛
ً
آمریکایی ها اساسا

 برای اســــتقالل و رشد و توسعه ی اقتصادی راهی جز تکیه 
ً
- ثانیا

بر توانمندی های داخلی و مقاومت حداکثری در مقابل تهاجم و 
کارشکنی  سلطه گران و زورگویان غربی نیست؛

 کاهش وابســــتگی اقتصــــاد ملی به دالرهــــای نفتی باید 
ً
- ثالثــــا

سرلوحه ی برنامه های هر دولت انقالبی باشد تا زمینه و فرصت 
برای تحریم های نفتی آمریکا از بین برود.

، شکست برجام موجب شد که آرمان های انقالبی  به عبارت دیگر
در کشــــور تقویت شــــود و ضرورت اقدامات انقالبــــی در اصالح 
ساختار اقتصادی کشــــور بیش از پیش احساس شود. چنین 
ثمره  ی نیکویی زنگ خطر بزرگی برای آمریــــکا و متحدان اروپایی 
اوست؛ زیرا استقالل اقتصادی کشور ما را به دنبال دارد که در کنار 
، مانع جدی و مستحکمی  استقالل سیاسی و توان دفاعی کشور
در مقابل زیاده  خواهی های این ســــلطه گران است، ضمن آنکه 
نویدبخش پیروزی برای تمام جنبش های آزادی طلب به ویژه در 

کشورهای اسالمی است.
امــــروز آمریــــکا راهی نــــدارد جز اینکــــه شــــکوفایی ارزش های 
انقالبــــی در افکار عمومی کشــــور مــــا را خنثی کنــــد. از این رو 
اعطای مجوزهای مشروط و موقتی از طرف دولت آمریکا برای 
گشــــایش نمایشی در تحریم های نفتی چندان از واقعیت دور 
نیست تا افکار عمومی را از موضع گیری های انقالبی به سمت 
ســــازش و تعامالت ســــازنده با غرب تغییر جهت دهند. باید 

مراقب چنین برنامه هایی بود.

سردار ابوحمزه به همرزمان 
شهیدش پیوست

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: ســــردار ابوحمزه مشــــاور 
رئیس ســــازمان بســــیج مســــتضعفین و فرمانده سابق 
سپاه انصارالحســــین)ع( همدان شــــامگاه 29 آذر ماه در 
تهــــران دارفانــــی را وداع گفــــت و به همرزمان شــــهیدش 

پیوست.
گــــزارش هگمتانه، ســــردار غالمعلی ابوحمزه مشــــاور  به 
رئیس ســــازمان بســــیج مســــتضعفین پس از ســــال ها 
تحمــــل درد و رنج ناشــــی از جانبــــازی دوران دفاع مقدس 
و بیش از یک ســــال دســــت و پنجه نرم کردن با سرطان، 
شامگاه 29 آذر ماه در ســــن 61 سالگی در تهران دارفانی را 

وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
ســــردار غالمعلی ابوحمزه مشــــاور رئیس سازمان بسیج 
مســــتضعفین متولد اســــتان ســــمنان بود و فرماندهی 
اســــتان های قزویــــن و اراک و دو دوره فرماندهــــی ســــپاه 

روح اهلل استان مرکزی را در کارنامه دارد.
وی از آذر ماه ســــال 91 به مدت ســــه ســــال فرمانده ســــپاه 
انصارالحســــین)ع( استان همدان بود و پس از آن از 28 تیر 
ماه 96 فرماندهی سپاه ثاراهلل استان کرمان را عهده دار شد.
ســــردار غالمعلی ابوحمزه 15 اســــفند 98 به عنوان 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.

یشه های عدم موفقیت ر
 در قطع وابستگی به نفت



روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

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

نوع ملک و کاربریردیف
مساحت

)مترمربع (
کل مبلغ  کارشناسی

)ریال(
آدرسسپرده )ریال(

1
زمین مسکونی با پالک ثبتی  دو بر معبر 45 

متری و 10 متری  
ورودی شهرک فرهنگیان 331/7649/764/000/0002/488/200/000

"22020/900/000/0001/045/000/000زمین مسکونی  با پالک ثبتی  معبر 10 متری 2

   شرایط شرکت در مزایده:
  1. متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 2-3331333-11-7402 نزد بانک مهر ایران شــعبه امامزاده عبداهلل واریز و یا معادل 
رقم مذکــور را ضمانت نامه بانکی بــا اعتبار »3« ماه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قــرارداده و حداکثر تا پایان 

ی منطقه چهار واقع در میدان امام زاده عبداهلل نمایند.  ی روز  پنجشــنبه مـــورخ 99/10/11  تحویل دبیرخانه شــهردار وقت ادار
ی همدان می باشد.  2. زمان بازگشــایی پاکت ها روز دوشنبه مورخ 99/10/15 ســاعت 17 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهردار

 3. متقاضیان می بایســت 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.

ی( از تاریخ ابــاغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی  اقدام و   4. برنده مزایده مکلف اســت حداکثــر ظرف مدت 7 روز )کار
10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد گردید.

ی واریز نمایــد. در صورت عدم واریــز نقدی وجه مــورد معامله   5. برنده مزایده مکلف اســت وجه مــورد معامله را نقدًا به حســاب شــهردار
رات اقدام خواهد گردید. ی ضبط و برابر  مقر ر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهردار در موعد مقر

 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ی خواهد ماند.  7. ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهردار

ی بوده و شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  8. شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهردار
ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.   9. شهردار

ی مزایده یک مــاه بوده و برنــده مزایده مکلف اســت ظرف مهلــت مذکور جهت انتقال ســند و   10. حداکثـــر  زمان انتقال ســند از تاریخ برگــزار
واریز الباقی وجــه )10% باقی مانده( اقــدام نماید. در غیر این صــورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایــده ضبط خواهد گردید.ضمنًا  ســند 
ی معرفی نمایــد، انتقال خواهد  ی به شــهردار ی که برنــده مزایده وی را کتبًا بــا رضایت نامــه محضر به نام برنــده مزایده و یا هر شــخص دیگر

یافت.

آگهی مزایده
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چرا خندان نباشم در حالی که پایان فراق رسیده
در قرآن کریم آمده اســــت: انســــان می گوید،آیــــا پس از مردن، زنــــده از قبر 
بیرون آورده می شــــوم، آیا این انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این در 

حالی که وجود نداشت آفریدیم!
امام هــــادی)ع( فرموده اند: به یاد آور آن هنگامــــی را که پیش روی خانواده 
ات در بســــتر مرگ افتاده ای و نه طبیب می تواند از مردنت جلوگیری کند و 

نه دوست به کارت می آید.
حکایــــت: عارفی در دوران زندگی همواره از فراق یار و حضرت حق غمگین 
بود دســــت بر قضا در برهه ای شدید بیمار شــــد طبیب باالی سر او آمده و 
پــــس از معاینه به نوعــــی به اطرافیــــان فهماند که بیمار چند روزی بیشــــتر 
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 می یابد.
یاد صنعت فرض تر یا یاد مرگ
مرگ مانند خزان تو اصل برگ

سال ها این مرگ طبلک می زند
گوش تو بیگاه جنبش می کند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

رش کرد آمد خوبش ُکنه َبّتِ
؛ شهری پر از یادهای مهربان؛  همدان شــــهری با گذشته ای زیبا و دلنواز
پر از واژه های کهن و سالخورده است و همیشه این کلمات و واژه های 
قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنــــده کنند برایمان 
و بــــه کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

شهرشان. گذشته 
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.

رش کرد: خواســــت چیزی را درســــت کند بدترش  ِ
ّ

نه َبت
ُ

آمد خوبش ک
کرد. آمد ابروشه درست کنه، چشمشه کور کرد.

آمد داِره: خوش یمن اســــت، با عاقبت به خیری همراه اســــت. شگون 
دارد. ِیوم داره.

آِمد 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.

همه دان

تصویر برداری
"زاالوا" در کردستان

درباره  امیری«  »ارســــالن  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
بلنــــد  ســــاخته  نخســــتین  آماده ســــازی  و  تولیــــد 
در  »زاالوا«  ســــینمایی  فیلم  گفت:  خود  سینمایی 
شد.  تصویر برداری  کردســــتان  در  شیان  روستای 
همچنین به دالیلی امــــکان تصویر برداری در یکی 
پیدا  کردســــتان  در  واقــــع  فیلم  لوکیشــــن های  از 
نکردیــــم و تصویر بــــرداری این بخــــش در خرم رود 
همــــدان انجام شــــد. درنهایــــت با حــــدود دو ماه 
پیش تولیــــد در تهــــران، کردســــتان و همدان و با 
به  پــــروژه  این  تصویر برداری   ، کار جلســــه   50 طــــی 

رسید. پایان 
او ادامــــه داد: تصویر بــــرداری فیلم در شــــرایطی که 
وضعیت کرونا در سنندج و اطراف آن در وضعیت 
سخت گیرانه  شــــیوه نامه های  اجرای  با  بود،  سفید 
آغاز شــــد و خوشــــبختانه پیــــش از بحرانی شــــدن 
وضعیــــت کرونــــا، مرحلــــه تصویر برداری بــــه پایان 

رسید.
وداکشــــن  وزها مرحله پست پر امیری گفت: این ر
فیلم در حال انجام اســــت؛ نســــخه  اولیه  تدوین 
و  رسید  اتمام  به  خدابخش«  »عماد  توســــط  فیلم 
ودی نســــخه  نهایی پس از طی آخرین مراحل  به ز
و  موســــیقی  ســــاخت  رنگ،  اصالح  صداگــــذاری، 

وال افکت آماده خواهد شــــد. انجام کارهای ویژ
این  مضمون  و  داســــتان  دربــــاره  کارگــــردان  این 
ُکردی  »زاالوا«،  فیلــــم  عنــــوان  کرد:  عنــــوان  فیلم 
زال  به صورت  کردی،  زبان  رســــم الخط  در  و  است 
کــــه به معنــــی زال آباد  نــــگارش درمی آید  بــــه  ئاوا 
اســــت. »زال« هم به معنای پیر ســــفیدمو است؛ 
اما عمدا در شــــیوه  نگارش برای عنوان فیلم، آن 
را به صــــورت »زاالوا« درآوردیم. داســــتان فیلم به 
یک ماجــــرای واقعی می پردازد که ســــال ها پیش 
به  زاالوا  و  سفید  دره  منطقه   پاســــگاه  و  وستا  ر در 
وقوع پیوســــته اســــت. ماجرایی که احتمااًل نیمی 
از نظر اهالی این منطقه، واقعی و ترســــناک  آن  از 

است.
از جملــــه بازیگرانــــی کــــه در فیلم »زاالوا« بــــه ایفای 
نقــــش پرداخته اند می توان به: نویــــد پورفرج، پوریا 
رضایی،  باســــط  زین  العابدین،  هدی  رحیمی ســــام، 
کریمی،  صالــــح  حامدی،  فریدون  رســــتمی،  شــــاهو 

زاهد زندی اشاره کرد.

خبــر

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

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

دشمن ترین دشمنانت
همان نفس توست که با خود داری.
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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 شکرچی

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

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر  کلمات 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و 
امروز منم که می خوانمــــش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیــــم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضــــرت  پیشــــگاه  بــــه  ســــالم  و  درود  بــــا 
بقیه اهلل االعظم)عج( و با درود به نایب بر حق 
ایشــــان ولی فقیه حضرت امــــام خمینی، این 
قلب تپنده تمــــام رزم آوران اســــالم و با درود و 
ســــالم به ارواح پاک شــــهداى انقالب اسالمی 
و تمامی رزمندگان اســــالم و با درود و سالم به 

محضر خانواده محترم و گرامی ام.
خدمــــت پدر و مــــادر بزرگــــوارم ســــالم عرض 
می کنم و امیدوارم از این که بدون خداحافظی 
از حضورتــــان مرخص شــــدم مرا حــــالل کنید 
و همچنیــــن از شــــما عاجزانه خواســــتارم که 

همچــــون امــــام حســــین)ع( صبــــور و بردبار 
باشید و از اینکه فرزند خود را از دست داده اید 
ناراحت نباشــــید درست اســــت که از دست 
دادن فرزند و گرفتن آن از پدر و مادرش مانند 
گرفتن قلــــب از پدر و مادرش اســــت ولیکن 
باز تا آنجا که می توانید صبور باشــــید و دست 

توکل به سوى خدا دراز کنید.
من خــــودم می دانم کــــه نتوانســــتم آنگونه و 
آنطور که شایســــته و ســــزاوار هر پدر و مادرى 
اســــت حق و دین خودم را نسبت به شما ادا 
کنم ولیکن باز عاجزانه از شــــما می خواهم مرا 

حالل کنید و براى آمرزش گناهانم دعا کنید.
خدمت خواهران و برادران گرامی ام دعا و سالم 
می رسانم و از شــــما هم عاجزانه خواستارم که 
مرا حالل کنید. تو اى خواهرم با حفظ حجابت و 
تو اى برادرم با حفظ نگاهت در پیشبرد احکام 
الهی کوشا باش و بعد از خدا فقط پیرو و مطیع 

امر امام باشید.
گاهی و بینایی هم اکنون که این  الهی تو خود آ
وصیت نامه را می نویســــم چشــــمانم غرق در 
اشک اســــت چراکه آنگونه که سزاوار خدایی 
تو بود نتوانســــتم تو را بشناســــم و آنگونه که 
شایسته عبادت تو بود نتوانستم تو را عبادت 

کنم.
پــــدر و مادر عزیزم از شــــما می خواهــــم از قول 
مــــن از تمام دوســــتان و آشــــنایان و خصوصا 

آنان  فامیل هاى وابسته حاللیت بطلبید و از 
بخواهید براى پیروزى اســــالم و طول عمر امام 
دعا کنند و دســــت توکل به ســــوى خــــدا دراز 

کنند.
و امــــا چند جمله بــــا بــــرادران مخلص انجمن 
اسالمی و بسیج؛ شما اى برادران باید مواظب 
باشــــید مواظب رفتار و کردارتان باشید چراکه 
تمامی مردم به شــــما با دیدگانی باز و گشوده 
می نگرند و هر عمل کوچک شما را زیر ذره بین 
می برنــــد و منافقــــان و خودفروختگان هم در 
جســــتجو هستند که از شــــما عیب بگیرند و 
آن را بــــزرگ کرده و علیه اســــالم و قــــرآن پیاده 
کنند پس بدانید مســــؤولیت ســــنگینی به 
دوشتان نهاده شده و باید در حفظ و پیشبرد 
آن هم کوشا باشید چراکه شما جاى شهیدان 

هستید.
ولیکــــن چند جمله هــــم با امت حــــزب اهلل و 
همیشه در صحنه؛ از شما برادران حزب اللهی 
خواستارم که حسین وار به فرمان امام باشید 

و در حفظ نگاهتان و غلبه به نفستان کوشا.
اى خواهرانم از شــــما می خواهــــم زینب وار در 
حفظ حجابتان کوشا باشید چراکه ارزنده ترین 
زینت زن حفظ حجاب اســــت و فرزندان آینده 
این مملکت را به خوبی در خط اســــالم و قرآن 

تربیت کنید.
وصیتنامه شهید رسول شکرچی

انتشار کتابی از »مصطفی رحماندوست« در ترکیه
در  »شــــاخه ها  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
بــــاد، ریشــــه ها در خــــاک« کتابــــی از مصطفی 
رحماندوست از سوی ناشر ترک به زبان ترکی 

استانبولی منتشر و روانه بازار نشر ترکیه شد.
کتاب »شــــاخه ها در باد، ریشــــه ها در خاک« 
نوشــــته مصطفــــی رحماندوســــت از ســــوی 
انتشــــارات فصل هــــا در ترکیه به زبــــان ترکی 

استانبولی منتشر و توزیع شد.
ایــــن کتــــاب مصطفــــی رحماندوســــت که از 
ســــوی انتشــــارات نیســــتان منتشــــر شده 

است ، داستان دو نهالی را روایت می کند که 
تنها دوست یکدیگر بودند و با هم از آفتاب 
جان می گرفتند و با باران ســــیراب می شدند. 
بــــا هم بــــزرگ شــــدند و دیگر نهــــال نبودند. 
آنها درختــــان کوچکی بودند کــــه از زندگی در 
کنــــار هم لــــذت می بردند؛ تا اینکــــه آدم ها به 
سراغشان رفتند و با دیواری بین آنها فاصله 
انداختند. داشتن دوســــتان خوب می تواند 
منجر به زندگی شادتر و اجتماعی تری بشود. 
به هر حال, بعضی اوقات حفظ دوستی ها به 

همین راحتی ها هم نیست. در این داستان 
دو درخت بعد از جدایی غمگین می شوند و 
رشدشــــان متوقف می شود. آن ها تصمیمی 

می گیرند که….
این کتاب در فهرســــت بهتریــــن کتاب های 
فصــــل بهار 97 از نگاه الک پشــــت پرنده قرار 

گرفته است.
انتشــــارات Mevsimler ترکیه ایــــن کتاب را با 
حمایــــت 400 یورویی کمیته گرنت جمهوری 

اسالمی ایران منتشر کرده است.

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

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 اســــت که از دیرباز در این اســــتان مرزی رایج 
بوده و از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته است. صنایع 
دستی و سنتی سیســــتان و بلوچستان با ویژگی های بارز 
خود شــــیفتگان بی شــــماری دارد و به اقصی نقاط جهان 
صادر می شود. اشــــکال هندســــی به کار رفته با رنگ های 
متنوع روی پوشــــاک زنــــان بومی سیســــتانی و بلوچ خود 
نمایانگر هنری خالق زاییده ذهن پویای مردمان این دیار 

و به ویژه زنان است.
به نوشــــته بیتوته، جدای از ایــــن، مردان و زنــــان این دیار 
با پوشــــش محلی و ســــنتی نشــــان داده اند که همچنان 
بر صیانــــت از میراث فرهنگی پایبند هســــتند. مردم این 
دیــــار در طول تاریــــخ با خلق آثار ســــنتی و دســــتی ضمن 
معرفــــی بیــــش از پیش اســــتان، گامــــی مهم بــــرای امرار 
معاش نیز برداشــــته اند. صنایع دســــتی رایج در این دیار 
هــــم تامین کننده نیازهــــای خانواده و هم راهــــی برای امرار 
معاش به شــــمار می آیند. در این میان هســــتند هنرهای 
سنتی که نسبت به دیگر صنایع راه خود را در بازار گشوده 

و خریداران زیادی دارند و سوزن دوزی از آن جمله است.
در سیســــتان و بلوچستان از ســــوزن دوزی به بلوچ دوزی 
نیز یاد می کنند. این هنر نزد ســــاکنان ایــــن دیار و به ویژه 

زنان از اهمیت زیادی برخوردار است.
این هنر زیبا به یاری دستان هنرمند و ماهر زنان و دختران 
بر پارچه شکل می گیرد و بعضا به فراخور اوضاع اقتصادی 

خانواده، تنها راه امرار معاش برخی زنان این استان است.
هنر ســــوزن دوزی را دختران در ســــنین پاییــــن از مادران 
خود فرا می گیرند. ســــوزن دوزی هنری اســــت که در قالب 
اشکال مختلف هندســــی برگرفته از ذوق و تخیل مردان 
و زنان این ســــامان برای تزیین و آراســــتن خانــــه نیز به کار 
می رود. هم اکنون در جامه های مردم محلی سیســــتان و 
بلوچستان اشکال هندســــی مختلفی به چشم می خورد 

که بسیار زیبا و جالب توجه است.
زنــــان سیســــتان و بلوچســــتان در رشــــته  ذوق و هنــــر 
ســــوزن دوزی را می توان روی پیش ســــینه و ســــر آستین 
پیراهن مشــــاهده کرد. زنان این دیار معموال یک پیراهن 
بلند و شلوار گشــــاد به تن می کنند که روی این لباس ها 

سوزن دوزی شده است.

فیلم های دفاع مقدس؛ پرفروش            ترین و پرجاذبه            ترین فیلم ها
و  فیلم هــــا  پرفروش            تریــــن  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
پرجاذبه            ترین و پرمشتری ترین فیلم ها، فیلم هائی است که 
مربوط به دفاع مقدس اســــت. از فیلم »آژانس شیشه            ای« 
و »لیلی با من اســــت«، تا این فیلم اخیــــرِ »اخراجی ها« آقای 
ده            نمکی، اینها بیشــــترین مشتری ها، بیشترین فروش ها 
را داشــــته که درباره            ی دفاع مقدس است. این جور نیست 
که مشــــتری نداشــــته باشــــد، طالب نداشته باشــــد. البته 
بعضی از کارها هســــت، مشتری پیدا نمی کند؛ این اشکال 
در مضمون و محتوا نیســــت، اشــــکال در ساخت است، 
در قالب اســــت، در کیفیت اســــت، در مایه            های کِم هنری 
اســــت که به خرج داده می شــــود و در یک اثر به کار می رود 
 طالــــب پیدا نمی کند. بنابرایــــن در این زمینه هرچه 

ً
و طبعا

بتوان کار کرد، هرچه بتوان سرمایه            گذاری 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 افــــراد پابه            رکاب و آماده و مسؤولیت            شــــناس الزم دارد؛ 
 احساس مسؤولیت کنند و حالت 

ً
یعنی کسانی که حقیقتا

تنبلی و خواب            آلودگی و اینها در انســــان نباشد. یک چنین 
عناصری می توانند خــــوب در این عرصــــه و در این میدان 

نقش ایفاء کنند.
یکــــی از نقص هــــای کار مــــا هــــم البتــــه این اســــت که ما 
آثارمان امکان انعــــکاس بین            المللی، کمتر پیدا کرد. البته 
دالئلی دارد؛ این جشــــنواره            های بین            المللی، کارهائی را که 
 راوی خوب و درســــتی از دفاع مقدس یا از انقالب 

ً
حقیقتا

 به 
ً
یــــا از ارزش های نظام جمهوری اســــالمی باشــــد، مطلقا

خــــود راه نمی دهند و دوســــت ندارند؛ مگــــر وقتی مجبور 
باشــــند یــــک چیــــزی را در مجموعــــه            ی کار خودشــــان راه 
بدهند. سیاســــت جشــــنواره            های بین            المللی، سیاست 
برخالف و برعکــــس این اســــت؛ اما باالخره مســــتمع به 
این جشــــنواره            ها اختصاص ندارد و می توان مستمعینی، 
کتاب هــــا، بینندگانی برای  بــــرای  طالبانــــی، خوانندگانــــی 
فیلم هــــای دفاع مقدس پیدا کــــرد؛ در صورتی که برای کار 
و اثر ترجمه            ی درســــت و خوبی انجام بگیرد که به نظر من 
یکی از عرصه            های کار این اســــت. امیدواریــــم که خداوند 
متعال به شــــماها توفیق بدهد، بتوانیــــد در این زمینه            ی 
کار دفــــاع مقدس هــــر چه تــــالش 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 بخش هائی 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 ان            شــــاءاهلل ادبیات 
دفاع مقدس از تحقیق اســــتفاده کند؛ هنر دفاع مقدس 
هم از ادبیــــات و تحقیق حداکثر اســــتفاده را ان            شــــاءاهلل 

بکند. خداوند ان            شاءاهلل به همه            ی شماها توفیق بدهد.
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