
با نهایت تأسف چهلمین روز درگذشت مادر گرامیتان را 
خدمت شما تسلیت عرض نموده و از خداوند منان طلب 
غفران و رحمت برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای 

شما و خانواده محترم خواستاریم.

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

جناب آقای

مهندس مرادحاصلی
خزانه دار محترم انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

که همواره هنر و استعداد خویش را در راه اعتالی فرهنگ و هنر خاصه مرثیه سرایی و شور حسینی معطوف کرد، موجب تأثر و 
تأسف گردید.

ضمن عرض تسلیت در گذشت ایشان به جامعه ادبی و فرهنگی استان، دوستداران و خانواده محترم استاد فقید، برای آن 
مرحوم علو درجات و غفران الهی وبرای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

 مدیریت و پرسنل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهار
 و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بهار

 درگذشت ادیب و شاعر بلند آوازه

استاد غالمرضا بهاری

صفحه   6

دیدار رئیس فدراسیون کشتی با نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار ، فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( و شهردار همدان

عزم مسووالن اجرایی همدان
برای اعتالی ورزش اول استان

 علیرضا دبیر رئیس فدراســــیون کشــــتی در ســــفر به همدان ضمــــن دیدار با 
مســــووالن اجرایی این اســــتان، بر همکاری همــــه جانبه برای احیــــا و اعتالی 

ورزش کشتی همدان تأکید کرد.
وی در این سفر عالوه بر نشست با پیشکسوتان، قهرمانان و صاحب نظرات 
ورزش کشــــتی همدان، دیدارهای جداگانه را با آیت ا... شــــعبانی نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه همدان،ســــردار مجیدی؛فرمانده سپاه انصارالحسین)ع(، 
، حمید سیفی مدیرکل ورزش و عباس صوفی  سیدسعید شاهرخی استاندار

شهردار همدان برگزار کرد.

6   
حه 

صف
تکلیف برخی رؤسای

هیأت های ورزشی مشخص شود
مدیرکل جوان و تازه نفس ورزش و جوانان استان که چند صباحی از مسؤولیت 
وی در این نهاد ورزشــــی می گذرد در همین ابتدای راه قانون را سرلوحه اقدامات 
خود قــــرار دهد. حمید ســــیفی که خود قهرمــــان عرصه های جهانی و نشــــان آور 
ســــکوهای افتخار برای میهن اسالمی بوده حاال ســــکان ورزش و جوانان استان 

همدان را در دست گرفته تا به عنوان جوان بومی اداره امور را در دست گیرد.
ســــیف که با تکیه بر توان تجربی در میادین کشتی پا به عرصه مدیریت گذاشته 
در همیــــن ابتــــدای کار چندگام مهــــم برای تعالی ورزش اســــتان در رشــــته های 
حرفه ای برداشــــته اما این مدیر جوان به چند نکتــــه کلیدی و مهم دیگر هم باید 

نگاه جدی داشته باشد.

3  
حه  

صف

روایتی از مجاهدتی زنانه

ماجرای آمادگی 350 بانوی بسیجی
برای اعزام به بیمارستان

تا برپایی 70 کارگاه تولیدی
ماجرا از آبان ماه ســــال 95 شروع می شــــود زمانی که فاطمه کتابی بانوی بسیجی 
اهل شهرســــتان بهار تصمیم می گیرد مســــؤولیت فرماندهی حــــوزه مقاومت 
فاطمه الزهرا)س( این منطقه را برعهده گیرد. تصمیمی که ســــبب به راه افتادن 

70 کارگاه تولیدی می شود.
به گزارش هگمتانه، قرار اســــت مانند گذشــــته در این عرصه خدمت رســــانی به 
مردم به ویژه دختران و زنان جامعه در عرصه های مختلف در دستور کارشان قرار 

گیرد و برنامه هایی اجرا شود .

2   
حه 

صف

بررسی اصالح دوربرگردان بلوار شهید 
چیت سازیان در کمیسیون ماده پنج

کمیســــیون ماده پنج طرح تفصیلی شــــهر همدان روز پنجشــــنبه برگزار و در آن 
اصالح دوربرگردان بلوار شهید چیت سازیان بررسی شد.

به گزارش هگمتانه، در این جلسه که با حضور استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی 
همدان برگزار شد بیش از 20پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از آنها در 
خصوص کمــــک به تکمیل و تعریض و جابجایی معابر جهت تســــهیل در رفت 
و آمد عمومی و حل مشــــکالت ترافیکی بود. بر اســــاس این گزارش، اصالح خط 
پروژه و دوربرگردان بلوار شــــهید چیت سازیان و تغییر در سطح اشغال و تراکم و 

افزایش طبقه و کاربری های مختلف مطرح و برای آنها تصمیم گیری شد.
در این جلسه با تغییر کاربری های عمومی که با منافع عمومی شهر و شهروندان 

مغایرت داشت مخالفت شد.

صفحه    4 صفحه  2 صفحه  2صفحه  2

2 هزار فرصت شغلی
در »قرارگاه مردمی شهید هاشمی«
قرارگاه مردمی شهید هاشمی 2 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

گــــزارش هگمتانه، صادق نظری مســــؤول قرارگاه مردمی شــــهید  به 
 96 آغــــاز فعالیت این قــــرارگاه مردمی در ســــال  حمید هاشــــمی بــــه 
اشــــاره می کند و می گویــــد: این مجموعه بدون اتکا به هیچ ســــازمان 
وع  کار خود را شــــر آســــیب های اجتماعی  و ارگانی با هــــدف مقابله با 

است. کرده 

مسئول روابط عمومی سپاه انصار الحسین )ع( همدان:

نفرات برتر مسابقات قرآنی
سپاه انصارالحسین)ع( همدان

در بخش مفاهیم و حفظ اعالم شد
مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: 
نفرات برتر مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم سپاه انصارالحسین)ع( 
همــــدان در بخــــش مفاهیــــم جــــزء 2۳ و حفــــظ قــــرآن کریــــم ســــپاه 

انصارالحسین )ع( همدان اعالم شد.

همدان گرفتار 
قاچاق آرد یارانه ای و دام

معاون اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری کل استان 
همدان از قاچاق آرد یارانه ای و دام به عنوان دو معضل استان همدان 
یاد کرد. به گزارش هگمتانه، عباس نجفی ظهر پنجشنبه در چهارمین 
جلســــه کارگروه پیشــــگیری از قاچاق کاال و ارز اســــتان همدان که به 
موضوع اتخاذ سازوکارهای مناسب در امر پیشگیری از قاچاق آرد، دام 

و محصوالت کشاورزی اختصاص داشت بیان کرد.

تمدید یک هفته ای  محدودیت ها
همدان همچنان نارنجی

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان همدان از تمدید یک هفته ای محدودیت ها خبر داد.
به گزارش هگمتانه، اسداله ربانی مهر بیان کرد: محدودیت های کرونایی در استان همدان به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.

ربانی مهر با اشــــاره به شرایط اســــتان در وضعیت فعلی کرونا گفت: همه شهرهای اســــتان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند و از روز 
شنبه 22آذر تا روز 29 آذر به مدت یک هفته محدودیت های فعلی تکرار می شود.

ن ما تو  3 0 0 0  : پ چا ء  بها د   ر ا ند قیمت  مه  نا ز و ر صفحه    ۸ م   و د و  بیست  ل  سا   4 6 ۸ 4 ه  ر شما   2020 مبر  سا د  1 2   1 4 4 2 نی  لثا بیع ا ر  2 6   1 3 9 9 ر  ذ آ  2 2 شنبه 

  با مشارکت سپاه انصار الحسین)ع(، ستاد فرمان امام)ره( و منطقه دو شهرداری همدان صورت گرفت

چهارمین مرحله کمک مؤمنانه در همدان
صفحه 2آیت اهلل شعبانی: فعالیت در زمینه کمک های مؤمنانه به معنای زنده بودن ارزش های انسانی در جامعه است

2   
حه 

صف رئیس مرکز مطالعات شورای اسالمی شهر همدان:

دعوت از  بانوان توانمند برای شرکت
در جشنواره شهروندان برگزیده

2   
حه 

صف فرماندار همدان با اشاره به کاهش درآمد مدیریت شهری:

افزایش 100درصدی 
پرداختی شهرداری به کتابخانه ها

2   
حه 

صف ارزیابی اثرات اجتماعی
 ساخت پارک آمادای



4684 1399  شماره  22 آذر  شـــنبه   

استان2

فرماندار همدان با اشاره به کاهش درآمد مدیریت شهری:

افزایش 100درصدی پرداختی 
شهرداری به کتابخانه ها

افتتاح بخش ناشنوایان کتابخانه مرکزی

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: فرمانــــدار همدان گفت: با 
وجود کاهش درآمد مدیریت شهری پرداختی شهرداری 
همدان به کتابخانه ها افزایش 100درصدی داشته است.

به گزارش هگمتانه، حســــین افشــــاری روز پنجشنبه در 
همدان  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  انجمن  جلسه 
با اشــــاره به اینکه امروز هم مردمان این استان در حوزه 
کتــــاب و کتاب خوانی جزء برترین های کشــــور هســــتند، 
افزود: ســــابقه کتابــــت در دیــــار هگمتانه ۳ هزار ســــاله 
اســــت به نحوی که مردم این دیار باستانی مطالب خود 
را از طریق نوشــــتن به یکدیگر و نســــل های بعد منتقل 

آن کتیبه های گنجنامه است. می کردند که نمونه بارز 
از  همــــدان  شهرســــتان  مــــردم  اســــتقبال  گفــــت:  وی 
جشــــنواره کتاب خوانی رضوی نشــــانه بارز عالقه آنها به 

حوزه کتاب و کتاب خوانی است.
وی با بیــــان اینکه اهدای کتــــاب در خانه ها باعث جالی 
روح می شــــود، اظهار کــــرد: ورود کتاب به خانــــه و کتاب 
خوانــــی اعضای خانــــواده، اهالی خانــــه را از فضای مجازی 
دور کــــرده و به مطالعه عمیق وامی دارد چراکه هیچ کس 
از حضور مســــتمر در فضــــای مجازی دانشــــمند و عالم 

نمی شود.
در  شهرســــتان  کتابخانه های  گفــــت:  همــــدان  فرماندار 
ایام همه گیری کرونا و اعمــــال محدودیت ها نیز تعطیل 

نشــــدند و کتابداران با فعالیــــت در فضای مجازی، اقدام 
به تولید محتوای مناســــب برای اســــتفاده عالقه مندان 

کردند.
شــــادپیمایی  برنامه  اجــــرای  اینکــــه  بیــــان  با  افشــــاری 
ود:  افز بــــود،  خوبی  بســــیار  اقدام  یک  کتــــاب  هفته  در 
ونا سعی کردند  وس کر کتابداران در دوران شــــیوع ویر
ارتبــــاط خــــود را با اعضــــا حفظ کننــــد و همچنــــان برای 
کتاب خوانی و تشــــویق مردم  کتاب و  ویج فرهنــــگ  تر

کنند. تالش  مطالعه  به 
وی بــــا بیان اینکه خیــــران در همدان همــــکاری خوبی با 
مجموعــــه کتابخانه هــــای عمومی دارند، اظهــــار کرد: خّیر 
بانی احــــداث کتابخانه در روســــتای عبدالرحیم، آمادگی 
کامل خود را بــــرای همکاری در ســــاخت کتابخانه اعالم 

کرده است.
افشاری با اشــــاره به افزایش پرداخت سهم کتابخانه ها 
از محــــل درآمــــد شــــهرداری ها در شهرســــتان همدان، 
ویژه  توجه  شــــهرداری  همــــدان،  شهرســــتان  در  افزود: 
کاهش  بــــا وجــــود  کتــــاب خوانــــی دارد و  کتــــاب و  بــــه 
درآمد شــــهرداری ها، پرداختــــی بــــه کتابخانه ها افزایش 

است. داشته  محسوسی 
وی بــــا بیان اینکــــه ســــهم پرداختی شــــهرداری همدان 
بــــه کتابخانه ها در مقایســــه با ســــال گذشــــته 100 درصد 

افزایش یافته، تصریح کرد: با توجه به جایگاه شــــهرداری 
همدان امیدواریم پرداختی این ارگان تا پایان سال به 10 

میلیارد ریال برسد.
فرماندار همدان راه اندازی بخش ناشنوایان در کتابخانه 
مرکزی شــــهر را اقدام بســــیار ارزشــــمندی توصیف کرد و 
گفت: در بودجه ســــال آینده ردیف اعتباری ویژه ای برای 
کتاب خوانــــی ناشــــنوایان درنظر گرفته شــــده و همدان 
کتاب خوانی ناشــــنوایان  آزمونه  آمادگی دارد به عنــــوان 

اقدامات مفیدی را برای توسعه این بخش انجام دهد.
وی با بیان اینکه کتابخانه ها یاریگر کادر درمان هستند، 
افــــزود: هر عضــــو کتابخانــــه می توانــــد به عنوان ســــفیر 

سالمت در خانواده نقش مهمی را ایفا کنند.

مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان نیز در 
این جلســــه اظهار کرد: کتابــــداران کتابخانه های عمومی 
شهرستان همدان در ایام شــــیوع بیماری کرونا نیز مانع 
تعطیلی فعالیت های این نهاد فرهنگی شــــدند و حدود 
یک هزار برنامــــه فرهنگی با محوریت کتــــاب هم زمان با 

این شرایط به صورت مجازی اجرا شده است.
گســــترش  با اشــــاره به اینکه ما به دنبال  زارعی  عاطفه 
عمومــــی  کتابخانه هــــای  در  ونیکــــی  الکتر خدمــــات 
قانونــــی  درآمدهــــای  تحقــــق  بــــا  ود:  افــــز هســــتیم، 
پیش بینــــی شــــده در کتابخانه های عمومــــی به دنبال 
ســــامانه های  توســــط  ونیکــــی  الکتر کتاب هــــای  ارائــــه 
کتاب خوان هســــتیم تا اعضــــای کتابخانه ها بتوانند از 

کنند. استفاده  منابع  این 
وی با بیان اینکه با همکاری شــــهرداری ها می توان کتاب 
خوانــــی مجازی را در اســــتان گســــترش داد، تصریح کرد: 
درهمین ارتباط با تشــــکیل تیم های مطالعاتی به دنبال 
اســــتفاده بهینــــه از ظرفیت و تــــوان کتابــــداران توانمند 
اســــتان در راســــتای گســــترش فرهنگ مطالعه و کتاب 

هستیم. خوانی 
گفتنــــی اســــت معــــاون توســــعه کتابخانه هــــا و کتــــاب 
خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشــــور با ارســــال لوح 
سپاسی از حسین افشــــاری، فرماندار همدان به واسطه 
کوشــــش های مؤثــــر در راهبــــری انجمــــن کتابخانه های 

کرد. عمومی شهرستان همدان قدردانی 

رئیس مرکز مطالعات شورای اسالمی شهر همدان:

دعوت از  بانوان توانمند  برای شرکت در جشنواره شهروندان برگزیده
هگمتانــــه، گروه خبر همدان:    رئیــــس مرکز مطالعات 
شــــورای اســــالمی شــــهر همدان گفت: بانوان موفق 
را به جشــــنواره شــــهروندان برگزیده همــــدان معرفی 

. کنید
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، رضوان سلماســــی شــــامگاه 
گوی زنده ویژه برنامه جشنواره  گفت و  چهارشنبه در 
شــــهروندان برگزیده در صدا و ســــیمای مرکز همدان 
بــــه نقش آفرینــــی مدیریت شــــهروندی بانوان شــــهر 
همدان اشــــاره و عنوان کرد: از بانوان دعوت می کنم 
به این باور برســــیم که در مورد خــــود و عملکرد خود 

کنیم. صحبت 
سلماســــی افزود: از بانوان توانمند دعوت می کنم به 

کنند. شرکت  جشنواره  در  معرف  خود  عنوان 
بانــــوان  می خواهــــم  همشــــهریان  از  داد:  ادامــــه  وی 
موفقی را که می شناســــند را به جشــــنواره شهروندان 

کنند. معرفی  برگزیده 
نقش  از  کمتــــر  بانــــوان  نقش  کــــرد:  بیان  سلماســــی 
آقایــــان در جامعــــه نیســــت و اثرگــــذاری کــــه بانــــوان 
می توانند در نــــگاه مدیریتی خــــود در جامعه بگذارند 
بســــیار می تواند در نــــگاه فرهنگی جامعــــه تأثیر گذار 

باشد.
همــــدان  شــــهر  شــــورای  مطالعــــات  مرکــــز  رئیــــس 
خاطرنشــــان کــــرد: خیلــــی دور نیســــت که بانــــوان در 
و  کردند  پیــــدا  ورود  اجتماعــــی  مختلــــف  عرصه هــــای 
مدتی اســــت کــــه در کانون هــــای مدیریتــــی نیز دیده 
شــــده اند که شــــاید تعداد بانوان در ایــــن بخش زیاد 
نباشــــد اما این افراد بانوانی هســــتند که در ســــطوح 

مســــؤولیت  عنوان  به  همدان  شــــهر  در  که  مدیریتی 
و  درخشــــیدند  خــــوب  می کننــــد  فعالیــــت  اســــتانی 

توانســــتند نتایج کاری خوبی را ارایه کنند.
وی افزود: این نشــــان می دهد کــــه ظرفیت بانوان در 
حوزه مدیریت شــــهری کم نیســــت و نیاز اســــت این 
بانوان با ظرفیتی که دارند در جامعه شــــناخته شــــوند 
و جامعــــه ببینــــد که زنــــان موفقی وجود دارنــــد که اثر 

باشند. داشته  برجامعه  را  مطلوبی 
سلماســــی گفت: این بانوان را باید در حوزه جشنواره 
شــــهروندان برگزیــــده ببینیــــم تا در این جایــــگاه این 
بانوان معرفی شــــوند و الگویی شــــوند تا بقیه بانوان 
شــــهر ما با اعتمــــاد به نفــــس توانایی خود را نشــــان 

دهند.
شــــهروندان  بــــه  مربــــوط  شــــاخصه های  از  یکــــی  وی 
برگزیــــده را تالیــــف و ترجمــــه کتاب در حــــوزه مدیرت 
شــــهری دانســــت و گفت: کســــانی که در ایــــن حوزه 
کارهــــای شــــاخص کردند در این جشــــنواره شــــرکت 

. کنند
وی بیان کرد: شــــهروندان برای ثبت نام در »جشنواره 
شــــهروندان برگزیده همدان« ســــال 99 تا 20 دی ماه 
امســــال فرصت دارند تا به وبگاه جشنواره به نشانی 

کنند. مراجعه   www.TCF.hamedan.ir

ارزیابی اثرات اجتماعی ساخت پارک آمادای
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: جلســــه شــــورای راهبری 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی، به منظور بررســــی طرح احداث 

پارک آمادای برگزار شد.
بــــه گزارش هگمتانه، در جلســــه ای بــــا حضور اعضای 
شــــورای راهبــــری، مدیر و کارشناســــان منطقــــه چهار 
شــــهرداری همــــدان در خصــــوص انجــــام مطالعــــات 
اقتصــــادی،  فرهنگــــی،  اجتماعــــی،  تأثیــــرات  ارزیابــــی 
ترافیکی و محیط زیســــتی پروژه احــــداث پارک آمادای 

شد. گیری  تصمیم 
در این جلســــه با توجــــه به این که اجــــرای طرح احداث 
پــــارک آمــــادای به واســــطه ویژگی هــــای محــــدوده اجرا 
دارای شــــرایط خاصی از جمله قرارگیــــری در محدوده و 
حریــــم آثار تاریخی و باســــتانی، همجــــواری با زمین های 
بــــودن به دو  کشــــاورزی و مناطق مســــکونی، نزدیک 
مســــیر مهــــم ورود و خــــروج بار و مســــافر بــــه همدان 
بــــه عنوان مرکز اســــتان اســــت، بــــه اتفاق آرا بــــا انجام 
ارزیابی تأثیرات اجتماعی )اتا( در مرحله صفر  مطالعات 

این طرح موافقت شد.

از طــــی روال قانونــــی و  پــــس  همچنیــــن مقــــرر شــــد 
معرفی مشــــاور دارای صالحیت از سوی دبیرخانه اتا، 
اجرای  و  طراحی  روند  در  مطالعاتی  یافته های  مجموعه 

آثار مثبت ناشــــی از  پروژه مورد اســــتفاده قرار گیرد تا 
آن نیز به کمترین  آثار منفی  اجرای پروژه به باالترین و 

برسد. ممکن  میزان 

نام گذاری 2 مدرسه به نام "شهید محسن فخری زاده" در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل نوســــازی مدارس 
اســــتان همدان از نام گذاری دو مدرســــه به نام شــــهید 

محسن فخری زاده در استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــین مرادی از نام گذاری 
دو مدرسه به نام "شهید محسن فخری زاده" در استان 
خبر داد و اظهار کرد: به مناســــبت شــــهادت مظلومانه 
دانشــــمند بزرگ هسته ای کشــــور دو مدرسه در دست 
ساخت این اداره کل نوسازی استان است که به زودی 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی بــــا محکومیت اقــــدام جنایتکارانه دشــــمنان ایران 
اســــالمی و شــــهادت مظلومانه »محســــن فخری زاده« 

توســــط تروریســــت ها گفت: به پاس زنده نگاه داشتن 
راه، نام و یاد این شــــهید گرانقدر با هماهنگی های انجام 
شــــده این دو مدرسه در اســــتان به نام این شهید عزیز 

نام گذاری می شود.
مدیــــرکل نوســــازی توســــعه و تجهیز مدارس اســــتان 
همدان خاطرنشــــان کرد: مدرســــه 15 کالسه در دست 
احداث انصاراالمام شهر همدان و مدرسه هفت کالسه 
عمان شهرســــتان درگزین مدارسی هســــتند که به نام 

این شهید مزین می شوند.
وی بیان کرد: در مدرســــه الگوها و مفاخر ملی و مذهبی 
پرورش می یابند و به عنوان اســــوه و چراغ راه می توانند 

نقش مؤثــــری در مســــیر زندگی دانش آموزان داشــــته 
باشــــند و فرزندان ایران اســــالمی رهرو حرکت ارزشمند 

این بزرگمردان شوند.
وی عنوان کرد: مدرسه 15 کالسه انصاراالمام با هزینه ای 
بالغ بر ۳5 میلیارد ریال با زیربنای یک هزار و ۳0 مترمربع 
و مدرسه 7 کالســــه عمان شهرســــتان درگزین و 747 
مترمربع زیربنــــا با هزینه ای بالــــغ بر ۳0 میلیــــارد ریال در 
دست احداث هستند که با پیشرفت فیزیکی 90 درصد 

در سال جاری افتتاح می شوند.

صدور شناسنامه برای 43 فرزند 
با پدر غیر ایرانی

131 متقاضی دیگر در انتظار شناسنامه
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی 
اســــتاندار همدان اظهار کرد: تاکنون 4۳ شناســــنامه برای فرزندان اتباع 

خارجی)مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی( در این استان صادر شده است.
آزادبخــــت روز پنجشــــنبه در آیین  بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مصطفــــی 
رونمایــــی از صــــدور شناســــنامه بــــرای اتبــــاع خارجی در ثبــــت احوال 
شهرســــتان همدان اظهار کرد: در راستای اقدامات اسالمی و انسانی 
جمهوری اســــالمی، ســــال گذشــــته قانونی در مجلس تصویب شــــد 
کــــه بر اســــاس آن به فرزنــــدان دارای مــــادران ایرانی و پــــدران خارجی 

شود. ارائه  شناسنامه 

وی ادامــــه داد: آیین نامه اجرایی این قانون توســــط هیــــأت دولت ابالغ 
و ارســــال و این اقــــدام مناســــب موجب هویت دار شــــدن افــــرادی که 

دلبستگی و وابستگی به ایران دارند، شد.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار همدان بیان کرد: ثبت احوال 
همدان به عنــــوان یک اداره کل نمونــــه و موفق، در اجــــرای این طرح نیز 
پیشــــگام بوده و تاکنون از بیــــن 174 متقاضی برای 4۳ نفر شناســــنامه 

صادر کرده است.

آزادبخــــت اضافه کــــرد: اعتقاد و مرام ایران اســــالمی این اســــت بهترین 
خدمــــت را به مــــردم ارائه دهــــد در این میــــان اجرایی شــــدن این قانون 
هم بازتاب بســــیار خوبی برای نظام جمهوری اســــالمی به ویژه در بخش 

بین الملل داشته است.
به نقل از ایرنا، وی ابراز امیدواری کرد این افراد با اخذ شناســــنامه از ثبت 
احوال جمهوری اسالمی به عنوان شهروندان این کشور نقش مثبت و 

سازنده ای برای مملکت داشته باشند.

چهارمین مرحله کمک 
مؤمنانه در همدان

آیت اهلل شعبانی: فعالیت در زمینه 
کمک های مؤمنانه به معنای زنده بودن 

ارزش های انسانی در جامعه است
هگمتانه، گروه خبر همدان: روز پنجشنبه چهارمین 
مرحلــــه کمک مؤمنانــــه تیپ انصارالحســــین)ع( با 
محوریــــت گردان های امــــام حســــین)ع( همدان و 
مشــــارکت منطقــــه دو شــــهرداری همدان و ســــتاد 
فرمان امــــام)ره( در ورزشــــگاه 6 هزار نفــــری انقالب 

برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در اســــتان 
مرحلــــه  چهارمیــــن  در  پنجشــــنبه  ظهــــر  همــــدان 
کمک های مؤمنانــــه با تقدیر از متولیان برگزاری این 
مراســــم، با بیان اینکه فعالیت در زمینه کمک های 
آن اســــت که ارزش های انسانی  مؤمنانه به معنای 
در جامعه زنده اســــت گفت: با وجود چنین مردم و 
جوانان جهادی قطعا این حرکت ارزشمند همیشه 

استمرار پیدا خواهد کرد.
آیت اهلل حبیــــب اهلل شــــعبانی اظهار کــــرد: در طول 
مــــدت هشــــت مــــاه گذشــــته که بــــا ایــــن ویروس 
که  منحوس مواجه شــــده ایم علیرغم سختی هایی 
این بیماری با خود به همراه داشــــته، اما زیبایی های 

بسیاری نیز توسط مردم خلق شده است.
وی افزود: شــــیوع این بیماری که با شــــرایط سخت 
اقتصادی توأم شده، مشکالت زیادی را برای برخی 
از هموطنانمــــان ایجاد کرده اما وجــــود این رفتارها 
و اتفاقــــات و امیدآفرینــــی در جامعه دل انســــان را 

روشن می کند.
امام جمعــــه همدان با بیــــان اینکه برگــــزاری چنین 
صحنه هایی نشــــان می دهد که کماکان ارزش های 
انسانی در جامعه زنده است، گفت: با وجود چنین 
مردم و جوانان جهادی قطعا این حرکت ارزشــــمند 

همیشه استمرار پیدا خواهد کرد.
وی تصریــــح کــــرد: البتــــه شــــاید چهــــره یــــا ظواهــــر 
خدمت رســــانی ها متفاوت باشــــد و یکــــی با لباس 
جنگ و یکــــی با لبــــاس پرســــتاری در صحنه حاضر 
شــــود، اما روح حاکم بر همه اینها، خدمت رســــانی و 

همدلی است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر لزوم 
خدمت رســــانی به مردم آســــیب دیده، عنــــوان کرد: 
توصیه می کنم این اقالم هر چه زودتر حتی برای یک 
ساعت، زودتر توزیع شــــود، چراکه شاید خانواده ای 

برای ظهر امروز نیازمند این بسته ها باشد.
وی بــــا تقدیر از اقدامات گروه هــــای جهادی به خاطر 
توزیع بســــته ها، اظهار کرد: شاید این بسته ها از نظر 
ریالی ارزش زیادی نداشــــته باشد اما همین که آن را 
به یک خانواده آســــیب دیده می رســــانید، خود مایه 

امید و آرامش است.
آیــــت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکــــه در زمــــان اهدای 
بسته ها باید همدلی و نشاط را ضمن حفظ کرامت، 
با خود به همراه ببریــــد، مطرح کرد: وقتی که به منزل 
این افراد ســــر می زنید این یعنی ما دغدغه شــــما را 

داریم و به فکر شما هستیم.

تمدید یک هفته ای 
محدودیت ها

همدان همچنان نارنجی

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیــــس کمیته اطالع 
رســــانی ســــتاد مدیریت کرونای اســــتان همدان از 

تمدید یک هفته ای محدودیت ها خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، اســــداله ربانی مهــــر بیان کرد: 
محدودیت های کرونایی در استان همدان به مدت 

یک هفته دیگر تمدید شد.
ربانی مهر با اشــــاره به شــــرایط اســــتان در وضعیت 
فعلی کرونا گفت: همه شهرهای استان در وضعیت 
نارنجی کرونا قرار دارند و از روز شــــنبه 22آذر تا روز 29 
آذر به مدت یک هفتــــه محدودیت های فعلی تکرار 
می شــــود. وی گفت: تمــــام محدودیت هــــای هفته 
آینده بــــر اســــاس محدودیت هــــای فعلــــی تمدید 
می شــــود و تغییــــر خاصــــی در ایــــن محدودیت ها 
نداریم. ربانی مهر افزود: شــــرایط فعلی استان نارنجی 
اســــت و با همکاری مــــردم و رعایت شــــیوه نامه ها و 
پرهیز از تجمعــــات و دورهمی می تــــوان به وضعیت 

مطلوب رسید.

بررسی اصالح دوربرگردان 
بلوار شهید چیت سازیان 

در کمیسیون ماده پنج
هگمتانه، گروه خبر همدان: کمیســــیون ماده پنج 
طرح تفصیلی شــــهر همدان روز پنجشــــنبه برگزار و 
در آن اصالح دوربرگردان بلوار شهید چیت سازیان 

بررسی شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، در این جلســــه کــــه با حضور 
اســــتاندار و مدیرکل راه و شهرســــازی همدان برگزار 
شــــد بیش از 20پرونده مورد بررســــی قرار گرفت که 
تعــــدادی از آنهــــا در خصــــوص کمک بــــه تکمیل و 
تعریــــض و جابجایی معابر جهت تســــهیل در رفت 
و آمــــد عمومــــی و حل مشــــکالت ترافیکی بــــود. بر 
اســــاس این گزارش، اصالح خط پروژه و دوربرگردان 
بلوار شــــهید چیت سازیان و تغییر در سطح اشغال 
و تراکم و افزایش طبقه و کاربری های مختلف مطرح 
و برای آنها تصمیم گیری شد. در این جلسه با تغییر 
کاربری هــــای عمومــــی که بــــا منافع عمومی شــــهر و 

شهروندان مغایرت داشت مخالفت شد.

خبــر

مسئول روابط عمومی سپاه انصار الحسین )ع( همدان:

نفرات برتر مسابقات قرآنی سپاه انصارالحسین)ع( همدان 
در بخش مفاهیم و حفظ اعالم شد

مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان گفــــت: نفــــرات برتر مســــابقات نیمــــه نهایی 
قرآن کریم سپاه انصارالحســــین)ع( همدان در بخش 
مفاهیم جزء 2۳ و حفظ قرآن کریم سپاه انصارالحسین 

)ع( همدان اعالم شد.
 علــــی اکبر کریم پور در گفت و گو بــــا خبرنگار خبرگزاری 
بســــیج در همدان اظهار داشت: نفرات برتر مسابقات 
با اشــــاره به برگزاری ســــی و نهمین دوره از مســــابقات 
نیمه نهایی سپاه انصارالحسین)ع( همدان در بخش 
مفاهیم جزء 2۳ و حفظ قرآن کریم سپاه انصارالحسین 

)ع( همدان اعالم شد.
وی افــــزود: در این دوره از مســــابقات مهــــدی عزیزی از 
فامنین حائز رتبه اول، اسماعیل ششیکانی از اسدآباد 
حائز رتبه دوم و رضا وفائی از تیپ ۳2 انصارالحسین)ع( 
به صورت مشــــترک با حســــن رضایی از مالیر حائز رتبه 

سوم شدند.
مسئول روابط عمومی ســــپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان ابراز داشــــت: در بین ســــربازان نیز طلبه ســــرباز 

حجت االسالم عباس قاضی خانی حائز رتبه اول شدند.
وی عنــــوان کــــرد: در بخــــش حفــــظ 5 جزء نیــــز وحید 

حسینی از مالیر حائز رتبه اول شد.
از  دوره  ایــــن  برگزیــــدگان  کــــرد:  خاطرنشــــان  کریم پــــور 
مسابقات ضمن راهیابی به مسابقات کشوری از جوایز 

ارزنده ای نیز بهره مند می شوند.

تقدیر فرمانده بسیج ادارات سپاه ناحیه همدان از 
همکاری سازمان حمل و نقل بار  و مسافر شهرداری

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده 
بسیج ادارات ســــپاه ناحیه همدان از 
همکاری ســــازمان حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداری همدان تقدیرکرد.
به گزارش هگمتانه، فرمانده بســــیج 
دفتر  در  حضــــور  بــــا  همــــدان  ادارات 
ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر و 
اهدا لوح ســــپاس از همکاری رئیس 
ســــازمان حمــــل و نقل بار و مســــافر 

تقدیر کرد.

همدان گرفتار قاچاق آرد یارانه ای و دام
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان 
از قاچاق آرد یارانه ای و دام به عنوان دو معضل استان 

همدان یاد کرد.
به گــــزارش هگمتانه، عباس نجفی ظهر پنجشــــنبه در 
چهارمین جلســــه کارگروه پیشــــگیری از قاچاق کاال و 
ارز اســــتان همدان که به موضوع اتخاذ ســــازوکارهای 
و  دام  آرد،  قاچــــاق  از  پیشــــگیری  امــــر  در  مناســــب 
محصوالت کشــــاورزی اختصاص داشــــت بیــــان کرد: 
شناسایی دالالن، ظرفیت سنجی میزان نیاز نانوایی ها 
آرد و شناسایی نانوایی های خانگی نقش مهمی در  به 
کاهش پیشــــگیری از قاچاق و توزیع خارج از شبکه آرد 

دارد.
وی عنوان کرد: مســــئله مبارزه با قاچاق دام در استان 
از اهمیت باالیــــی برخوردار اســــت و پالک کوبی دام ها 
می تواند در پیشــــگیری از قاچاق آن نقش مهمی را ایفا 

کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل اســــتان همدان بــــا تأکید بر اینکه انجــــام این طرح 
نظارت بیشــــتری را در ســــازمان های متولی امر مربوطه 
می طلبد خاطرنشــــان کــــرد: امیدواریم در پایان ســــال 

جاری پالک کوبی دام های زنده به مرز 90 درصد برسد.
وی با بیــــان اینکه قاچــــاق و توزیع خارج از شــــبکه آراد 
یارانه ای نیز یکی دیگر از معضالتی اســــت که استان با 
آن درگیر اســــت گفت: بخشــــی از علت افزایش توزیع 

خارج از شبکه آرد ســــهولت در دسترسی به آن است، 
بــــه همین دلیل نیاز بــــه کار اطالعاتــــی عملیاتی دقیق 
داریم تا با شناسایی دالالن، ظرفیت سنجی میزان نیاز 
آرد و همچنین شناســــایی نانوایی های  بــــه  نانوایی ها 

خانگی بر فرآیند توزیع آرد به طور کامل نظارت شود.
هوشــــمند  ســــامانه های  ظرفیت  از  بهره گیــــری  نجفی 
موضــــوع مــــواد 5 و 6 را یکــــی از راه هــــای پیشــــگیری و 
کشف جرایم دانست و گفت: در طراحی، ایجاد و برنامه 
نویســــی این ســــامانه های هوشــــمند هزینه سنگینی 
صرف شــــده است اما متأســــفانه برخی از دستگاه ها از 

ظرفیت این سامانه ها استفاده مطلوبی نمی برند.
وی با تأکید بر اینکه اهمیت موضوع پیشگیری از قاچاق 
در استان سال هاست مطرح می شود و تمام دستگاه ها 
تمام قد باید پای کار بیایند بیان کرد: دســــتگاه قضایی 
از بــــاب ایجــــاد هماهنگی، تعامــــل و هم افزایی بیشــــتر 
دســــتگاه ها با یکدیگر در این مســــئله ورود پیدا کرده 
که می طلبد تمام دستگاه ها در انجام مصوبات کارگروه 
جدیت و همت داشته باشند و با تعامل و حسن نظر تا 

رسیدن به نتیجه مطلوب تالش کنند.
مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری کل استان 
همدان نیز اظهار کرد: در جلسات گذشته این کارگروه 
از قاچاق سوخت  به موضوعاتی همچون پیشــــگیری 
و حامل هــــای انــــرژی، عرضه خارج از شــــبکه واکســــن 
آنفلوانزا، پیشگیری از قاچاق و احتکار کاال های اساسی 

و مایحتاج ضروری مردم تأکید شده است.
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مرد همدانی در گودال آب غرق شد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکل پزشــــکی قانونی اســــتان همدان 
گفت: مــــرد میانســــالی در خانه باغ شــــخصی خود به داخــــل گودال آب 

سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
به گــــزارش هگمتانه، دکتر آرتین کمالی اظهار کرد: یک مرد 59 ســــاله در 
« در جــــاده مالیر به داخل  حین کار و فعالیت در باغ شــــخصی در »نشــــر
گودال آب داخل این باغ ســــقوط کرد و با وجود تالش برای خروج از این 

گودال عمیق اما موفق نشد.
وی اضافــــه کرد: همســــر این مرد که منتظر بازگشــــت او بود نســــبت به 
تأخیر وی در بازگشــــت به منــــزل نگران شــــده و هنگام مراجعــــه به باغ 

متوجه سقوط همسر خود به داخل گودال چهار متری می شود.
مدیــــرکل پزشــــکی قانونــــی همــــدان بیــــان کرد: بــــا حضــــور تیم های 
گاهی جســــد این فــــرد به بیرون از  امدادی، پزشــــکی قانونی و پلیس آ

شد. کشیده  گودال 

کمالی تصریح کرد: هشــــت ماهه ســــال جاری هشــــت مرد بر اثر غرق 
شــــدگی جان باختند که این آمار در زمان مشابه سال گذشته 25 نفر 
بود که علت فراوانی آن در ســــال گذشــــته بروز ســــیالب در فروردین 

98 است. سال 
وی افــــزود: غرق شــــدگی زمانــــی اتفــــاق می افتد کــــه مجاری تنفســــی 
به وســــیله هر نوع مایعی مســــدود شــــود و یــــا مایعی بــــه داخل ریه و 

کند. پیدا  راه  آن  حبابچه های 

ین« معرفی »قروه درجز
و »نگارخاتون« به عنوان شهر و 

روستای  بدون دخانیات
به سازمان بهداشت جهانی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر ســــالمت محیط 
و کار معاونــــت بهداشــــتی علوم پزشــــکی همدان 
گفت: شــــهر »قروه درجزین« شهرســــتان درگزین و 
همچنین روستای »نگارخاتون« شهرستان فامنین 
از اســــتان همدان، نامزد دریافت عنوان و لوح شهر 
و روســــتای »بدون دخانیات از ســــازمان بهداشت 

جهانی« شدند.
به گــــزارش هگمتانــــه، »لیــــدا رفعتی« افــــزود: پس 
از ارســــال طــــرح عملیاتــــی شــــهر و روســــتای بدون 
دخانیات، دانشــــگاه های علوم پزشــــکی با توجه به 
فعالیت هــــای قبلی خود در حــــوزه کنترل دخانیات 

نسبت به تکمیل این فایل ها اقدام کردند.
وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدام 
به معرفی شهر قروه درجزین و روستای نگارخاتون 
برای کســــب عنوان مناطق بدون دخانیات کرد که 
برنامه های این دو منطقه در وبگاه ســــازمان جهانی 

بهداشت )WHO( نیز ثبت شده است.
مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم 
پزشــــکی همدان توضیــــح داد: با انجــــام روند دقیق 
برنامه شــــهر و روســــتای بــــدون دخانیات تــــا پایان 
آبان 99 از ســــوی مرکز ســــالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت، شهر قروه درگزین و روستای نگارخاتون 
فامنین در بین دانشگاه های علوم پزشکی در گروه 

الف قرار گرفتند.
رفعتی گفت: هر شهر یا روستای بدون دخانیات در 
صورتی می تواند نامزد دریافت لوح شهر یا روستای 
بدون دخانیات از سوی ســــازمان جهانی بهداشت 
باشــــد که اهداف هفتگانه ارزیابــــی منظم وضعیت 
مصــــرف دخانیات و سیاســــت های پیشــــگیرانه از 
آن، بهبود شــــرایط محافظــــت از مــــردم در برابر دود 
دخانیــــات، افزایــــش دسترســــی بــــه خدمــــات ترک 
، تشدید محدودیت های مربوط به تبلیغات  سیگار
و ترویــــج و حمایت از محصوالت دخانی، گســــترش 
و فراگیــــری هشــــدارها در مورد مخاطــــرات مصرف 
از  دخانی  محصــــوالت  قیمــــت  افزایش  دخانیــــات، 
طریق افزایش مالیات و بهبود ســــاماندهی فروش 

محصوالت دخانی را دنبال کند.
وی افزود: برنامه ارائه شــــده دانشگاه علوم پزشکی 
همــــدان در خصوص روســــتای نگارخاتون فامنین 
در تمامــــی شــــاخص ها باالتر از حــــد انتظــــار وزارت 
بهداشــــت و میانگیــــن کشــــوری بود که با کســــب 

امتیاز باال در گروه الف قرار گرفت.
مدیــــر ســــالمت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی 
علوم پزشکی همدان تأکید کرد: به طور حتم تداوم 
فعالیت هــــا در این روســــتا باعث تحقق روســــتای 

بدون دخانیات می شود.
به نقــــل از ایرنا، رفعتــــی ادامــــه داد: برنامه های ارائه 
شده این دانشــــگاه در برنامه شهر بدون دخانیات 
قــــروه درگزین نیز در تمامی شــــاخص ها باالتر از حد 
انتظار وزارت بهداشــــت و میانگین کشوری بود که 
در صورت تداوم روند کاری مربوطه، دانشــــگاه علوم 
پزشکی همدان می تواند در تحقق پروژه شهر بدون 

دخانیات در کشور پیشتاز باشد.

بهره برداری از دستگاه 
"ام آرآی" نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر شبکه بهداشت و 
درمان نهاوند از بهره برداری رسمی از دستگاه ام آرآی 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــیامک دانشــــور اظهار کرد: 
دســــتگاه ام آر آی که ســــال گذشــــته تحویل شبکه 
بهداشــــت و درمان شهرســــتان نهاوند شده بود از 
امروز شــــنبه با پذیرش بیمار رسما مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
وی با بیــــان اینکه با راه اندازی این مرکز از این پس از 
مراجعه بیماران به شــــهرهای اطراف برای انجام ام آر 
آی جلوگیری می شــــود گفت: هدف مــــا از این اقدام 
فراهــــم کردن امکانــــات و تجهیزات بیمارســــتانی و 

بهداشتی مورد نیاز در سطح شهرستان بود.
مدیر شبکه بهداشــــت و درمان شهرستان نهاوند 
افزود: بــــا راه اندازی این دســــتگاه بــــه دنبال جذب 
تجهیــــزات بیمارســــتانی از جمله دســــتگاه ام آر آی 
دیگر هســــتیم تا بتوانیم امکانــــات الزم را برای رفاه 

حال مردم فراهم کنیم.

خبــر نماینده مردم نهاوند در مجلس:

مسؤوالن مشکل تخصیص آب 
ح های عمرانی نهاوند  به طر

را حل کنند
ح های نیمه کاره و تعطیل را فعال کردیم طر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم نهاوند در 
مجلس شــــورای اســــالمی با بیان اینکه مسؤولین کشور 
آب به طرح هــــای عمرانی نهاوند  باید مشــــکل تخصیص 
را حل کنند گفــــت: طرح های نیمــــه کاره و تعطیل را فعال 

کردیم.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شــــهبازی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شهرستان نهاوند منبع و سرچشمه اصلی آب 
سد کرخه اســــت اما برای راه اندازی صنایع و فعالیت های 
اقتصــــادی تخصیــــص آب بــــه ایــــن شهرســــتان صورت 
نمی گیرد که الزم اســــت این مشــــکل از سوی مسؤولین 

مربوطه برطرف شود.
وی با اشــــاره به مشــــکل تأمین آب برای ایجــــاد گاوداری 
6 هزار رأســــی از ســــوی شســــتا گفت: با توجه به شــــرایط 
مساعد شهرســــتان برای دامداری، مجوز ایجاد گاوداری6 
هزار راسی از سوی شســــتا برای نهاوند صادر شد که اخیرا 
اعالم شده برای راه اندازی آن با مشکل عدم تخصیص آب 

مواجه است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسالمی با بیان 
اینکه با توجه به مشــــکل یاد شــــده پیگیری الزم صورت 
گرفتــــه که با این تخصیص موافقت به عمل آمده اســــت 
گفت: از ابتدای شــــروع به کار مجلس طرح های نیمه کاره 
یا تعطیل شده شهرســــتان را پیگیری کرده و آنها را فعال 

کرده ایم.

وی افزود: خیلی از طرح های جــــاده ای نهاوند مانند جاده 
گیان در ابتدای ســــال جاری به علت نبــــود اعتبار تعطیل 
شــــده بودنــــد و یا اگر هــــم فعالیت داشــــتند بــــه صورت 

خاکبرداری بوده است.
شهبازی در خصوص ملی اعالم کردن اعتبار برخی طرح ها 
گفت: سال گذشته ســــازمان برنامه و بودجه یک سری از 
پروژه ها را ملی اعالم کردند که اعتبارات آنها نیز به صورت 
ملی تأمین شده که ما توانســــتیم از این طریق برای برخی 

طرح های شهرستان اعتباراتی را جذب کنیم.
وی افزود: همــــه نمایندگانی که پیــــش از این در خدمت 
مــــردم بودند تا حد امــــکان کار و تالش کرده انــــد و بر این 
اســــاس الزم اســــت کســــانی که بعدا نماینده می شــــوند 
کارهای قبلی ها را ادامه دهند تا بتوانند برای طرح های راکد 

اعتبار جذب کنند.
نماینــــده مــــردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی در 
خصوص ســــد گرین گفت: ســــد گرین از جمله طرح های 
غیر فعال نهاوند بود که با توجه به میزان اعتبار تخصیص 
داده شــــده بــــه آن ســــال های طوالنی الزم داشــــت که به 

بهره برداری برسد.
وی در این خصوص افزود: ســــال گذشته برای سد گرین 
14 میلیارد تومان اعتبار منظور شــــده بود که از این میزان 
فقط 4 میلیارد تومان آن تخصیص داده شــــده و امسال 
نیز 6 میلیارد تومان اختصاص یافته که با این ارقام حدود 

100 سال طول خواهد کشید تا سد به بهره برداری برسد.
شــــهبازی اظهــــار کــــرد: بــــه منظــــور رفــــع این مشــــکل از 
طریق مــــاده 56 و ظرفیــــت نیروهای نهاونــــدی که دارای 
مسؤولیت هســــتند کار را دنبال کردیم و االن در مراحل 

پایانی برای شروع مرحله اجرایی پروژه قرار داریم.
وی افــــزود: در خصوص تکمیل جاده نهاوند ـ کرمانشــــاه 
هم ما از این طریق توانســــته ایم کارهایی را انجام دهیم و 
قرار اســــت با اعتبار بانک سپه این طرح تکمیل و به اتمام 
برســــد عالوه بر اینکه بــــرای ادامه طرح راه هــــای ارتباطی تا 
کنون17 میلیارد تومان اعتبار از وزارتخانه دریافت شــــده 

است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در 
آینده نزدیک کلنگ احداث 10 آموزشگاه خیرساز به زمین 

زده می شــــود گفت: عالوه بر احداث 10 آموزشگاه خیرساز 
در سطح شهرســــتان، در ابتدای نمایندگی اعالم کردم که 
حقوق نمایندگی خود را برای امور خیریه اختصاص خواهم 
داد که در این رابطه یک واحد آموزشــــی15 کالسه از طرف 

من ساخته خواهد شد.
وی در خصــــوص وضعیــــت بخــــش بهداشــــت و درمان 
نهاونــــد نیز گفت: با رایزنی های صــــورت گرفته تا کنون 15 
متخصص از جمله متخصص چشــــم، داخلی و ارتوپد را به 
نهاونــــد آورده ایم که در حال حاضر وضعیت شهرســــتان 
به این لحاظ خوب اســــت و فقط مشکل پزشک عمومی 

داریم که آن هم در دست پیگیری است.
و  پزشــــکی  تجهیــــزات  تأمیــــن  خصــــوص  در  شــــهبازی 
بیمارســــتانی گفــــت: بــــرای تأمیــــن تجهیــــزات مــــرد نیاز 

بیمارســــتان به دنبال جذب تجهیزات خوب، اســــتاندارد 
و با کیفیت از جمله سی تی اســــکن و ام آر آی هستیم که 

سالها بتوان از آن استفاده کرد.
وی در خصوص ام آر آی قبلی که ســــال گذشته به نهاوند 
داده شــــده گفت: ما هیچ منعی را برای راه اندازی این ام آر 
آی ایجاد نکرده ایــــم بلکه باید تالش کنیــــم عالوه بر این 

تجهیزات بهتری را وارد شهرستان کنیم.
نماینــــده مــــردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی در 
خصوص پاســــخگویی مدیــــران نیز گفــــت: مدیران باید 
پاســــخگوی مردم باشــــند و حتی شــــماره تلفــــن خود را 
در اختیــــار مــــردم قــــرار دهند تــــا بتوانند در هر ســــاعت 
گوش شــــنوایی برای  بــــوده و حداقل  آنان  پاســــخگوی 

مردم باشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان خبر داد:

کتابدار کتابخانه مریانج 
پژوهشگر برتر استان همدان شد

کتابخانه های  مدیرکل  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
عمومی استان همدان از انتخاب کتابدار کتابخانه 
شــــهید مظاهری مریانج به عنوان پژوهشــــگر برتر 
دســــتگاه های اجرایی اســــتان در ســــال 1۳99 خبر 

داد.
به گــــزارش هگمتانه، »عاطفه زارعی« روز پنج شــــنبه 
گفت: به مناسبت هفته پژوهش از نسیم انصاری، 
کتابدار کتابخانه شــــهید مظاهــــری مریانج به عنوان 
کتابخانه  پژوهشــــگر برتر دســــتگاه های اجرایی در 

مرکزی همدان، قدردانی شد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: همچنیــــن مقالــــه ســــه تن 
کتابخانه هــــای عمومــــی شهرســــتان  کتابــــداران  از 
کارکردهای  ملــــی  همایــــش  نخســــتین  در  همدان 
اجتماعی کتابخانه های عمومــــی که 25 و 26 آذر ماه 
در اهواز و به صورت مجازی برگزار می شود، پذیرفته 

شده است.
کتابخانه های عمومی اســــتان همدان با  مدیــــرکل 
بیان اینکــــه قابلیت هــــا و توانمندی های مجموعه 
شهرستان همدان در تحقق اهداف سند »نهضت 
مطالعه مفیــــد« مطلوب اســــت گفت: امســــال در 
هفته کتاب، کتابدار خالق برتر کشــــوری و کتابداران 
فعــــال در فضــــای مجــــازی از شهرســــتان همــــدان 

برگزیده شدند.
زارعی با بیان اینکه 42 هزار نفر در دهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی از اســــتان همدان شرکت کردند، 
اظهــــار کــــرد: از این تعــــداد پنــــج هــــزار و 2۳۳ نفر از 
شهرســــتان همدان و یــــک هــــزار و 599 از کتابخانه 

مرکزی در این جشنواره حضور داشتند.
وی از اجــــرای 400 برنامه فرهنگــــی در فضای مجازی 
توســــط کتابخانه های عمومی شهرســــتان همدان 
در هفته کتاب ســــال جاری خبر داد و افزود: در این 
میان کاروان شــــادپیمایی یار مهربان به مدت یک 
کتابخوانی و  هفته برنامه های شــــادی با محوریــــت 
استفاده از ماســــک برگزار و با اســــتقبال چشمگیر 

مردم مواجه شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان ادامه 
داد: میــــز مجــــازی در کتابخانه مرکزی نیــــز راه اندازی 
شد تا افراد بتوانند از طریق سامانه سامان و تلفنی، 
کتــــاب و مقاله ســــفارش دهنــــد و در عصــــر کرونا از 

فضای کتابخانه بهره ببرند.
عمومی  کتابخانه های  کتابــــداران  داد:  ادامــــه  زارعی 
شهرستان همدان در ایام شیوع بیماری کرونا اجازه 
تعطیل شــــدن فعالیت کتابخانه ها را ندادند و تنها 
یک هزار برنامه فرهنگی با محوریت کتاب در فضای 

مجازی انجام شد و به ثبت رسید.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه مــــا بــــه دنبال گســــترش 
خدمــــات الکترونیکــــی در کتابخانه هــــای عمومــــی 
هســــتیم، یادآور شــــد: با تحقق درآمدهــــای قانونی 
کتابخانه های عمومی به دنبال  پیش بینی شده در 
ارائــــه کتاب هــــای الکترونیکــــی توســــط برنامه های 
تــــا اعضای  )اپلیکیشــــن های( کتابخوان هســــتیم 

کتابخانه ها بتوانند از این منابع استفاده کنند.
بــــا همــــکاری شــــهرداری همــــدان می تــــوان  �

کتابخوانی مجازی را در شهر گسترش داد
با  کتابخانه های عمومی اســــتان همدان  مدیــــرکل 
بیــــان اینکه با همکاری شــــهرداری همدان می توان 
کتابخوانی مجازی را در شــــهر گســــترش داد تشریح 
کرد: از کتابــــداران توانمند می توان برای گســــترش 
حــــوزه کتابخوانــــی بهره بــــرد و مــــا با تشــــکیل تیم 

مطالعاتی این اهداف را دنبال می کنیم.
در حال حاضر 116 کتابخانه در استان با یک میلیون 
و ۳26 هزار و 158 نســــخه کتــــاب و 80 هزار نفر عضو 
که 4.27 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد، 
وجــــود دارد کــــه بــــه ازای هــــر 100 نفــــر 76 کتــــاب در 

کتابخانه های استان موجود است.
دســــتیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر ســــرانه 
مطالعه و به خصوص مطالعه مفید براســــاس سند 
چشــــم انداز بخــــش فرهنگ عمومــــی در افق ایران 
1404، افزایــــش فضــــای کتابخانه هــــای عمومــــی به 
میزان هشت مترمربع به ازای هر یکصد نفر و فراهم 
آوری چهار جلد کتاب به ازای هر نفر در کتابخانه های 
از اهداف ســــند »نهضــــت مطالعه مفید«  عمومی، 

کشور است.
بــــه نقل از ایرنا، عضویــــت ۳5 درصد جمعیت ایران 
در کتابخانه های عمومی، توجه به مطالعه غیردرسی 
و مفیــــد در روند آموزش رســــمی کشــــور و توجه به 
مطالعه مفید در برنامه هــــای اوقات فراغت، از دیگر 

اهداف این سند است.

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند با اشــــاره 
به نتایج خوب اجــــرای طرح »شهیدســــلیمانی« در این 
شهرســــتان از کاهــــش 50 درصــــدی میــــزان بســــتری 

بیماران کرونا خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری در جلســــه هماهنگی 
طرح سردار شهید سلیمانی بخش مرکزی نهاوند که با 
حضور عوامل اجرایی طرح در ارشــــاد اسالمی برگزار شد 
اظهار کرد: طرح شهید سلیمانی کامل ترین و پخته ترین 
طرح بــــرای مقابله و کنتــــرل ویروس کروناســــت که در 
صورت اجرای درســــت آن می توان به قطع کامل زنجیره 

انتقال این ویروس امیدوار بود.
وی بــــا بیان اینکــــه در طی مدت زمان اپیدمــــی کرونا در 
کشور طرح ها و برنامه های مختلفی اجرا شد که طبیعتا 

با نواقصــــی همراه بــــوده و البته نتایج خوبــــی هم در بر 
داشته اســــت گفت: طرح شــــهید ســــلیمانی نتیجه 10 
ماه آزمایش و خطاهایی اســــت که طی این مدت اتفاق 
افتاده و بر اساس تجارب به دست آمده از سوی وزارت 

بهداشت با همکاری بسیج اجرایی شده است.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه اگــــر ما در اجرای این طرح 
موفق نشــــویم نباید آن را به حساب طرح بگذاریم بلکه 
باید بدانیم ما نتوانســــته این طرح را درســــت اجرا کنیم 
گفت: همه امکانات دولتــــی در اختیار طرح قرار دارد که 
در این زمینه باید از تمــــام ظرفیت های بخش دولتی از 
جمله سامانه اطالع دینی شاد آموزش و پرورش نهایت 

استفاده را برد.
وی بــــا بیان اینکــــه برای اجــــرای طرح مجموعــــا بیش از 

یک هــــزار و 200 نفــــر از عوامل انســــانی درگیر هســــتند 
اضافه کرد: برای موفقیت بهتر طرح، رقابت ســــالم بین 
مراکز 20گانه ایجاد و یک ارزیابی از آنان به عمل آید که در 
همین راستا باید سه پایگاه به عنوان مراکز برتر معرفی 

و از آنان در زمان مناسب تقدیر شود.
مدیر شــــبکه بهداشــــت نهاوند نیز گفت: طرح شهید 
ســــلیمانی محوری تریــــن طــــرح بــــرای کنتــــرل ویروس 
کروناســــت که از ســــوی وزارت بهداشــــت با همکاری 

سازمان بسیج به اجرا درآمده است.
ســــیامک دانشــــور برای پیشــــگیری از هر بیماری ابتدا 
تشــــخیص را الزم دانست و با بیان اینکه یکی از اهداف 
مهم طــــرح هم تشــــخیص زودرس این بیماری اســــت 
افــــزود: این طرح بــــه مدت 20 روز اســــت که در ســــطح 

شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: با توجه به شــــروع موفق طرح دســــتاوردهای 
خوبــــی را با توجه بــــه شــــاخص های ارزیابی به دســــت 
آورده ایم به گونه ای که بر اساس شاخص یک ماهه باید 
میزان بســــتری را به ۳0 درصد کاهش دهیم در حالی که 

طی این مدت این رقم را به 50 درصد رســــاندیم که البته 
در رابطه بــــا مرگ و میــــر و ابتال نیز وضعیــــت به همین 

صورت است.
نماینده نهاوند در مجلس شــــورای اسالمی نیز گفت: 
شــــرایط امروز ما به لحــــاظ بیماری کرونا شــــرایط خاص 
است که مدیران برای کنترل و ریشه کنی آن می بایست 

خیلی وقت بگذارند.
علیرضا شــــهبازی با بیان اینکه در شهرســــتان نهاوند 
در برخی مقاطع شــــاهد بحرانی شــــدن وضعیت بودیم 
که مردم ما با فرهنگ خوب خود و درک شــــرایط موجود 
آن را کنتــــرل و کاهش دادند برگزاری هــــر گونه تجمع و 

دورهمی ها را باعث تشدید این بیماری عنوان کرد.
وی شب چله را یکی از سنت های خوب ایرانیان برای در 
کنار هم بودن عنوان کرد  و افزود: البته باید در شــــرایط 
کنونی به این نکته توجه کرد که برگزاری این مراســــم در 
شرایط کنونی ممکن اســــت باعث بدتر شدن اوضاع و 
هدررفت زحمات شــــود لذا پیشــــنهاد بر این است که 

امسال مردم شب چله را به صورت مجازی برگزار کنند.

بــــه نقل از فــــارس، نماینده مــــردم نهاونــــد در مجلس 
شورای اســــالمی افزود: بیماری کرونا با همه مشکالتی 
که بــــرای مــــا بــــه وجــــود آورد امــــا فرصت هایــــی مانند 
پیشــــرفت های علمی و یا ایجــــاد همدلی و وحدت بین 
آحــــاد مختلف مردم را نیز برای ما ایجــــاد کرده که ما باید 

قدر این فرصت ها را بدانیم.

روایتی از مجاهدتی زنانه

ماجرای آمادگی 350 بانوی بسیجی برای اعزام به بیمارستان تا برپایی 70 کارگاه تولیدی
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: ماجرا از آبان ماه ســــال 95 
شروع می شود زمانی که فاطمه کتابی بانوی بسیجی اهل 
فرماندهی  مســــؤولیت  می گیرد  تصمیم  بهار  شهرستان 
حوزه مقاومــــت فاطمه الزهرا)س( ایــــن منطقه را برعهده 
گیرد. تصمیمی که ســــبب به راه افتادن 70 کارگاه تولیدی 

می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، قرار اســــت مانند گذشــــته در این 
عرصه خدمت رســــانی بــــه مردم بــــه ویژه دختــــران و زنان 
جامعــــه در عرصه های مختلف در دســــتور کارشــــان قرار 
گیرد و برنامه هایی اجرا شــــود که بتــــوان از ظرفیت بانوان 
شهرســــتان بهار در بخش های مختلف فرهنگی، هنری، 

اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد.
این بانوی بسیجی که توانسته در مدت 
زمــــان حضور خــــود در این مســــؤولیت 
برنامه های جالــــب و متنوعی را اجرا کند، 
در گفت وگویــــی اظهار کرد: با تأســــی به 
فرامین مقام معظم رهبری که فرمودند: 
"بســــیج به معنــــای حضــــور و آمادگی در 
همان عرصه ای اســــت که قرآن، اســــالم 
)عــــج( و این انقــــالب به آن  و امــــام عصر
احتیاج دارد، برای همین است که پیوند 
)عج( پیوندی  بین بسیجیان و امام عصر
ناگسســــتنی اســــت" ما نیز فعالیت در 

تمام عرصه ها و صحنه ها را آغاز کردیم.
در  بهــــار  شهرســــتان  بســــیجیان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
تمامــــی عرصه هــــای فرهنگی، هنــــری، اجتماعــــی، علمی، 
تربیتی، قرآنــــی، حلقه هــــای صالحین، اردوهــــای جهادی، 
محرومیت زدایی و کمک مؤمنانه فعالیت داشته و دارند، 
اعالم کرد: ما توانســــته ایم ۳5 گروه جهــــادی را در بخش 
بانــــوان فعال کنیــــم گروه هایی کــــه حتی توانایــــی انجام 

طرح های اقتصادی را نیز دارند.
کتابی با اشــــاره به برگزاری دوره های آموزشــــی و استفاده 
از اســــاتید مجرب بــــرای اجرای طرح های اشــــتغال خانگی 
مانند خیاطــــی گفت: با اســــتفاده از برخــــی خیاطان ماهر 
در شهرســــتان بهار کمیتــــه  کارگاه های تولیــــدی لباس را 
راه اندازی کرده و توانستیم جمعی از بانوان را در این عرصه 

فعال کنیم.
وی از برپایــــی 70 کارگاه اقتصاد مقاومتــــی در بخش های 
، خیاطی، صنایع تبدیلی  کشت زعفران، پرورش دام و طیور
و غیــــره خبــــرداد و عنــــوان کــــرد: امــــروز 800 نفــــر در این 

کارگاه های تولیدی مشغول به کار هستند.
آغاز بــــه کار کارگاه هــــای اقتصادی را  این بانوی بســــیجی 

ترویج کننده فرهنگ کار در جامعه دانســــت و بیان کرد: 
بخشــــی از تجهیزات و اعتبار مورد نیاز بــــرای فعال کردن 
این کارگاه های تولیدی توســــط خیران و اقشــــار مختلف 

مردم تأمین شد.
وی با اشــــاره بــــه همــــکاری خــــوب و اثربخش خیــــران در 
کارگاه های تولیدی  راه انــــدازی  بــــرای  تهیه امکانات اولیه 
عنوان کرد: خوشــــبختانه تعدادی از دانشجویان بسیجی 
کــــه مهارت هایی داشــــتند که با پیوســــتن بــــه طرح های 

اقتصادی ما اقدام به کار آفرینی کردند.
کتابی تربیــــت 70 حافظ قــــرآن کریم در دو پایگاه بســــیج 
قرآنی٬ برپایی کالس های تفسیر و مهارت زندگی را از دیگر 

برنامه های خود در این شهرستان برشمرد و مطرح کرد: با 
شــــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس یکی از پایگاه های 
مقاومت بسیج را به پایگاه علمی تبدیل کرده و با رعایت 
کالس های  برگزاری  به  اقدام  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 

تقویتی برای دانش آموزان کردیم.
تخصصــــی٬  کارگروه هــــای  تشــــکیل  کــــرد:  اظهــــار  وی 
شــــکل گیری گروه نویسندگان، ســــرود و نمایش٬ ارتباط 
با زنــــان خانــــه دار و افزایش مشــــارکت آنهــــا در طرح های 
مشــــاغل خانگی از دیگر اقدامات حوزه مقاومت فاطمه 

الزهرا)س( برای جامعه بانوان شهرستان بهار است.
ایــــن بانوی بســــیجی با بیــــان اینکه ترویــــج فرهنگ کار و 
ارزشمند بودن آن سبب شد بانوان بیشتری برای شرکت 
در طرح های اشــــتغال خانگــــی به حوزه مقاومت بســــیج 
مراجعه گفت: این اتفاق سبب شــــد درآمد خانواده ها به 
ویژه در ایام کرونا که با مشــــکل اقتصــــادی روبه رو بودند 

افزایش یابد.
وی دربــــاره برنامه هــــای فرهنگــــی ایــــن حــــوزه مقاومت 
عنوان کرد: برپایی دوره های ســــبک زندگی٬ ازدواج آسان٬ 

برگزاری مراســــم تجلیل از پرســــتاران و عروس هایی که از 
مادرشوهرهایشان پرســــتاری می کردند از جمله اقداماتی 
بود که توانســــت تأثیر خوبی در جامعه و فضای فرهنگی 

شهرستان بگذارد.
کتابــــی با بیان اینکه این حوزه مقاومــــت به دلیل برگزاری 
برنامه هــــای متنوع در بخش هــــای مختلف توانســــته در 
جشــــنواره مالک اشــــتر رتبه نخســــت را کســــب کند٬ به 
تشــــریح اقدامــــات این مرکــــز در دوران کرونــــا پرداخت و 
توضیح داد: برنامه های ما از روزهای نخســــت ســــال آغاز 
شــــده و با برپایی هفت کارگاه تولید گان و ماسک همراه 
بود که در این بخش نیز توانســــتیم 10 هزار ماسک و ۳50 

گان را تولید کنیم.
وی با تأکید براینکه در حال حاضر 4 کارگاه 
تولید ماســــک و گان ایــــن مجموعه فعال 
بوده و ماســــک مورد نیاز شبکه بهداشت 
و درمان شهرســــتان بهار را تأمین می کند٬ 
افــــزود : در این ایــــام بســــیاری از بانوانی که 
تولیدی لباس داشــــتند و حتــــی 25 نفر از 
بانوان کــــه در کارگاه آنهــــا کار می کردند به 
صورت جهادی و داوطلبانه وارد این عرصه 
شده و تالش کردند مانند دیگر گروه های 
و داوطلــــب بــــاری را از روی دوش جامعــــه 

بردارند.
الزهرا)س(  فاطمه  مقاومت  حوزه  فرمانده 
اجرای طرح نذر کتاب٬ توزیع بروشورهای آموزشی٬ برگزاری 
طرح نذر قربانی و ذبح 15 راس گوسفند و توزیع بسته های 
معیشــــتی را از دیگــــر برنامه هــــای این مرکز در ایــــام کرونا 
برشــــمرد و بیان کرد: در این ایام تعداد زیادی از بانوان پای 
کار آمــــده و هر یک تالش کردند به انــــدازه توانایی خود در 

راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقالب گام بردارند.
وی با اشــــاره به اینکه از ابتدای ســــال تا کنون توانســــتیم 
به همت زنان جهادی و بســــیجی شهرستان 45 میلیون 
کمــــک نقــــدی و 120 میلیــــون تومــــان کمــــک غیرنقدی 
جمــــع آوری کنیم گفت: عــــالوه بر شناســــایی 800 بانوی 
بی سرپرســــت و بدسرپرســــت و ارســــال کمک برای آنها٬ 
بیــــش از 25 میلیون تومــــان کمک نقدی نیــــز برای تهیه 

بسته های بهداشتی جمع آوری کردیم.
به نقل از تسنیم، کتابی از آمادگی کامل خواهران بسیجی 
بــــرای کمک به کادر درمــــان خبر داد و بیان کــــرد: در حال 
حاضر ۳50 نفر از خواهران بسیجی آموزش کمک به کادر 
درمان را گذرانده و آماده هســــتند در صورت اعالم نیاز به 

مراکز درمانی اعزام شوند.

فرماندار نهاوند:

ح »شهیدسلیمانی« در نهاوند نتایج خوب اجرای طر
کاهش 50 درصدی میزان بستری بیماران کرونا
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نظر به اینکه خانم زهره مراد قرخ قزی احدی از مالکین مشاعی پالک 32 
اصلی بخش دو مالیر درخواست افراز سهم مشاعی مورد مالکیت خود از 

پالک 32 اصلی بخش دو مالیر به شرح ذیل نموده است.
یک صدم ســهم از نه یازدهم از 8 سهم مشاع از 232 سهم مشاع اراضی 
مزروعی از هفت و 1/6 شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ قریه قدیمی 
و به همان نســبت از عرصه ســه قطعه زمین به مساحت تقریبی 5000 
مترمربع و عرصه خانه با حقابه معمول از یک قطعه زمین مزروعی پالک 
32 اصلی و 1/100 ســهم از 9/11 از 8 سهم مشاع از 232 سهم مشاع 
از هشــت و 2/3 شعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ کل اراضی مزروعی 
و بایر قریه قدیمی که برابر ســند شماره 42090 مورخه 1342/06/21 
انتقالی به متقاضی انتقال شده است و اعالم داشته اسامی و نشانی سایر 

مالکین مشاعی را نمی داند.
لذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به 
موجب این آگهی به ســایر مالکین مشاعی و مالکین پالک های مجاور و 
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی خود را در امر افراز ذینفع 
می دانند، ابالغ می گردد نظر به اینکه عملیات افرازی در تاریخ یکشــنبه 
مورخ 99/10/07 رأس ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا در تاریخ و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حضور 
بهم رسانند. بدیهی اســت عدم حضور آنها مانع از انجام عملیات افرازی 

نخواهد بود. این آگهی در یک نوبت منتشر می شود.

آگهی دعوت به افراز
بخشی از پالک 32 اصلی بخش دو مالیر

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار: 99/09/22

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/22         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/07

برابر رأی شماره 139960326006001259 مورخه 1399/08/24 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس ده  ده ســی ازندریانی فرزند پاشا به شماره شناسنامه 22 
صادره از مالیر در ششــدانگ یک واحد ســنگ کوبی به مساحت 12328/81 
مترمربع قســمتی از پالک 35 اصلی واقع در اراضی ازندریان، بخش دو مالیر 
خریداری از  مالک رسمی آقای رضا میرزایی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 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 335

مــدل  رنــگ  قرمــز  تیــوا  موتورســیکلت  ســبز  بــرگ  و  کارت  ســند، 
شاســی  شــماره  498-66722بــه  ک  پــا شــماره  بــه   1389
NCVV125B8986454 به شــماره موتور  NCVVHA523709 به 
گردیده و از  گمار به شــماره ملی 3875563484 مفقــود  نــام عباس 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

ه باشید
ما همرا

با 
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4684 1399  شماره  22 آذر  شـــنبه   

4

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: قــــرارگاه مردمی شــــهید 
هاشمی 2 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

به گزارش هگمتانه، صادق نظری مسؤول قرارگاه مردمی 
شــــهید حمید هاشمی به آغاز فعالیت این قرارگاه مردمی 
در سال 96 اشــــاره می کند و می گوید: این مجموعه بدون 
اتکا به هیچ سازمان و ارگانی با هدف مقابله با آسیب های 

اجتماعی کار خود را شروع کرده است.
وی ادامه می دهد: باید برای مبارزه با آسیب های اجتماعی 
کاری صورت گیرد به طور مثال اعتیاد که ســــبقه چند هزار 
ســــاله دارد و توقف این بالی خانمان ســــوز بسیار سخت 
اســــت اما می توان در حد انرژی و توان مردمی برای مقابله 

با این معضل ورود کرد.
وی بهتریــــن راه بــــرای مقابلــــه بــــا آســــیب های اجتماعی 
و  آســــیب  معــــرض  در  خانواده هــــای  توانمندســــازی  را 
آســــیب دیده می داند و می گوید: ایجاد اشــــتغال و فضای 
شغلی امن با کسب درآمد مناســــب در این زمینه بسیار 
مؤثــــر بوده از همین رو اقدام به ایجــــاد 9 کارگاه تولیدی در 

رسته های مختلف کردیم.
او با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب که فرمودند مسئله 
اعتیاد در اولویت اســــت اضافه می کند: رســــیدگی به این 
آســــیب را در رأس امــــور قرار دادیــــم البته با بررســــی های 
صورت گرفته مشــــکالت عمده  که ناشــــی از آسیب های 
اجتماعی است بر روح و جان مادر خانواده فرود می آید لذا 
به دنبال خودباوری و جامعه پذیری این بانوان هســــتیم 
اگرچه عالوه بر خانم هــــا، آقایان هم در کارگاه های تولیدی 

قرارگاه مشغول به کار هستند.
نظــــری ادامــــه می دهــــد: از طرفی مــــادران فضــــای خانه را 
مدیریــــت می کنند و به مثابــــه تکیه گاه هســــتند از طرف 
دیگر اغلب فرد آســــیب دیده پدر خانواده است بنابراین 
اشــــتغال خانگی بانــــوان عالوه بــــر کنترل اوضــــاع منزل 

درآمدزایی هم به همراه دارد.
مســــؤول قرارگاه مردمی شهید هاشــــمی به 9 کارگاه فعال 
شهرستان همدان اشاره می کند و می گوید: 2 هزار فرصت 
شــــغلی ایجاد شــــده که در حال حاضر یک هــــزار و 10 نفر در 
کارگاه های قالی بافی، چرم دوزی، اتصاالت لوله کشــــاورزی، 

ریسندگی، خیاطی و میناکاری مشغول به کار هستند.
فرآینــــد آموزش، حمایت و اعطای مــــواد اولیه به خواهران 
و بــــرادران به صــــورت منظم و مدون انجــــام و مددجویان 
در منازل خود کاالها را تولیــــد می کنند و در نهایت به بازار 

عرضه می شود.
وی می افزایــــد: یکی از جدی ترین مســــائلی کــــه در قرارگاه 
پیگیری شــــده ایجاد بــــازار فــــروش اســــت چراکه تالش 
مددجویان بــــرای تولید محصوالت در صــــورت نبود بازار 
فروش هدر مــــی رود بنابراین تعدادی از اعضــــای قرارگاه 
تحــــت عنوان کمیته بررســــی و تحلیــــل بازار بــــه رصد بازار 

می پردازند.
درآمد 3 میلیونی مددجویان �

نظری بیان می کنــــد: درآمدزایی این خانواده ها بســــتگی 
بــــه کیفیــــت کار و زمانی که صــــرف می کننــــد، دارد به طور 
مثال افرادی هســــتند بالغ بر ۳ میلیــــون تومان در کارگاه 
قالی بافی درآمد کسب می کنند و تعدادی دیگر به واسطه 
زمان کمتری که برای تولید در نظر می گیرند تا یک میلیون 
و پانصد هزار تومــــان درآمد دارند. به طور کلی میزان درآمد 

هر یــــک از مددجویان متغیری اســــت از کیفیت و تعداد 
ســــفارش های انجام شــــده که این رقم متفاوت بوده اما 
خودکفا و دست به جیب شدن این افراد ارزشمند است.

محله پاک �
او کار مردمــــی را زیبــــا و قیمتــــی می داند و ادامــــه می دهد: 
وقتی مردم پای کار باشــــند همه دلسوزانه خود را صاحب 
مشــــکل می دانند و برای رفع آن قدم برمی دارند. امروز هم 
با حمایت های خیران در بخــــش درمان مراجعه کنندگان 
را به مراکز تــــرک اعتیاد معرفی می کنیم پــــس از بهبود در 
دوره های آموزشی خانوادگی شرکت می کنند و در نهایت 
در دوره هــــای آموزشــــی مهارت آمــــوزی به ویــــژه در حوزه 
مشاغل خانگی که منجر به کسب درآمد می شود، حضور 

می یابند.
وی ادامه می دهد: ســــعی ما بر این اســــت یــــک منطقه را 
از آســــیب اجتماعی اعتیاد، پــــاک و بــــرای بهبودیافتگان 
و خانــــواده این افراد شــــغل ایجــــاد کنیم، حتــــی به دنبال 
برگزاری »جشــــن محله پاک« هســــتیم بدان معنا که یک 
محلــــه با 10 کوچه عــــاری از معتاد، توزیــــع کننده و مصرف 

کننده باشد.
نظــــری می افزاید: در راســــتای تحقــــق این مهــــم گاهی به 
شــــدت نیازمند حمایت های سازمانی هســــتیم اگرچه در 
این مســــیر با سپاه انصارالحسین)ع( همدان، با دستگاه 
قضایــــی به ویــــژه دادســــتان، تبلیغات اســــالمی و نیروی 

انتظامــــی همکاری داریــــم اما اصل کار نهایتــــا با دغدغه و 
حضور مردم مدیریت می شود.

نظری اشــــتغال برای افــــراد بهبودیافته و خانــــواده آنها را 
بســــیاری حیاتی می داند و یادآور می شود: اشتغال عالوه 
بر خودباوری باعث مشغولیت و منشا اثر بودن می شود 
و بقای بهبودی را تضمین می کند بنابراین بیکاری یکی از 

عواملی است که آسیب های اجتماعی را تشدید می کند.
وی ادامه می دهد: امــــروز با وضعیــــت اقتصادی موجود 
یکی از دغدغه هــــای این خانواده ها درآمدزایی اســــت که 
با فعالیت در کارگاه های تولیــــدی این دغدغه به فرصت 
تبدیل شــــده و بــــا کار خانوادگــــی درآمدی بالغ بــــر 5 یا 6 
میلیون تومان کســــب می کنند که آرامش و آسایش را به 

ارمغان می آورد.
نظری می گوید: ناگفته نماند نباید تنبلی و پول الکی دادن 

به خانواده هــــای نیازمنــــد را رواج دهیم بلکه باید مســــیر 
کمک ها به سمت و سوی ایجاد فضای کسب و کار سوق 
پیدا کند و این مهم فرهنگ ســــازی شود اگر کار خیر برای 
خودباوری و خودکفایی این خانواده ها انجام شــــود قطعا 
مؤثرتر خواهد بود و باقیات الصالحات اســــت در حقیقت 
نجات یک نفر نجات یک خانــــواده و در نهایت نجات کل 

جامعه است.
مســــؤول قرارگاه مردمی شــــهید هاشــــمی ســــخن خود 
را با درخواســــتی از مســــؤوالن ادامه می دهــــد: از مدیران 
و تصمیم گیــــران تقاضــــا داریــــم توجه ویژه ای نســــبت به 
گروه های مردمی داشــــته باشــــند چراکه این مجموعه ها 
نیازمند حمایت هستند به طوری که با حمایت مسؤوالن 
اثرگــــذاری اقدامات مــــا چندین برابر خواهد شــــد از طرفی 
امیدوارم در آینده نزدیک خیریه ها منســــجم شوند چون 
جزیــــره ای عمل کردن، ادامه کار را برای مؤسســــات خیریه 

سخت کرده است.
وی می افزاید: مردم اســــتان و کشــــور انصافا همیشه پای 
کار هســــتند و ما خیران خیلــــی خوبی داریم کــــه از جان و 
دل برای کمک مایه می گذارند در همین راســــتا 700 نفر از 
آسیب دیدگان در فرآیند ترک قرار گرفته و بهبود یافته اند 
و با همت واالی خیران تا امروز هیچ کمک هزینه ای از هیچ 

سازمانی دریافت نکرده ایم.
کارتن خوابی که مداح شد �

نظــــری در ادامه ســــخنانش از خاطــــره  بهبود فــــرد درگیر 
اعتیــــاد یاد می کنــــد و می گوید: در یکی از مناطق حاشــــیه 
همــــدان فردی درگیــــر اعتیاد بــــا مصرف بســــیار زیاد بود 
حتی خانــــواده این پدر را طــــرد کرده بودند تــــا جایی که به 
مرحله کارتن خوابی رسید، خوشبختانه پس از شناسایی، 
پیگیــــری و طی 6 ماه رونــــد درمان، این پدر پاک شــــد و به 

واســــطه وســــاطت امام جماعت محله خانواده ایشان را 
پذیرفتند و شــــکر خدا خانــــواده چهار نفــــری آنها دور هم 
جمع شــــد. البته با یاری خداوند شغلی هم دست و پا شد 
و ایشــــان مشــــغول به کار و کســــب روزی حالل هستند، 
امروز این فرد بهبودیافته به یکی از مداحان خوش الحان 
سیدالشــــهدا)ع( شــــهره شده و فی ســــبیل اهلل مداحی و 

پله های ترقی را یک پس از دیگری طی می کند.
ایــــن فرد یک الگوی موفق اســــت اگرچه از این دســــت از 
افراد بســــیار داریم به طوری که پس از طی دوران درمان و 
بازگشــــت به زندگی گوشــــه ای از کار را در قرارگاه بر عهده 

می گیرند و به هم نوع خود کمک می کنند.
کمک هزار تومانی خیری مسن �

او در پایان خاطره گویــــی از خیران را خالی از لطف نمی داند 
و ادامه می دهد: کمک رســــانی خیران بســــیار دلنشین و 
)عج(  به یاد ماندنی اســــت امــــا یک بار در کوی ولــــی عصر
در حیــــن ارائه خدمات درمانی بودیم که یک خانم مســــن 
مراجعــــه کرد و از داخل کیفش یک هــــزار تومانی پیدا کرد 
و گفت »پســــرم من همین پول را دارم و همین مقدار هم 
« ارزش معنوی کمک  می خواهم کمک کنم بــــرای کار خیر
یک هزار تومانــــی این پیرزن هزاران مرتبه بیشــــتر از مبلغ 
ریالی آن اســــت که نشــــان از حس نوع دوستی او داشت 
در واقع این روحیه شراکت در کار خیر در رگ های ایرانیان 

جاری است.
اشتغال برای همه، خودکفایی برای زنان و دختران �

قــــرارگاه  تولیــــدی  کارگاه  »سرپرســــت  فاضلــــی،  جمیلــــه 
مردمی شــــهید حمید هاشــــمی« نیز از هدف این قرارگاه 
بدسرپرســــت،  خانواده های  اشــــتغال  می گویــــد:  مردمی 
بی سرپرست و زنان و دختران خود سرپرست جزو اهداف 
اصلی این مجموعه به حســــاب می آید. در حال حاضر هم 

250 مددجو در دو کارگاه میناکاری و خیاطی آموزش دیده 
و مشغول به کار هستند تا با کسب درآمد از آسیب های 
اجتماعی دور باشــــند و بــــا توانمندی های خــــود مایحتاج 

زندگیشان را تأمین کنند.
آســــیب پذیر قوای  وی ادامه می دهــــد: اکثر خانواده های 
اقتصــــادی ندارند بنابراین کارگاه هــــای مختلفی به همت 
مسؤوالن قرارگاه شهید هاشمی ایجاد شده تا بر اساس 
ذائقــــه و توانمندی هر یک از مددجویان مشــــغول به کار 
شوند، در حقیقت شــــرایط افراد مختلف در نظر گرفته و 9 

کارگاه اشتغال زایی بنا شده است.
او به روند اشتغال مددجویان در این قرارگاه مردمی اشاره و 
اضافه می کند: اشتغال در کارگاه ها با آموزش آغاز می شود 
و خانم های بدسرپرست یا بی سرپرســــت رایگان آموزش 
می بینند، وســــایل و مواد اولیه هم رایــــگان در اختیار آنها 
قرار می گیرد، پس از توانمند شــــدن و اتمام دوره آموزشــــی 
نیازی به حضور مددجو در کارگاه نیســــت بلکه اشــــتغال 
خانگی است. به طوری که رفت و آمد به منازل مددجویان، 
تهیه مواد اولیه و تمام ابعاد کار توســــط اعضا قرارگاه انجام 
می شــــود البته مشکالت احتمالی را به جان و دل می خرند. 
ضمن اینکه تســــویه حســــاب هم در همان روز نسبت به 
تعداد ســــفارش ها انجام می شــــود در حقیقــــت به صورت 
روزانه مزد مددجویان پرداخت خواهد شــــد و در کنار آن در 

صورت امکان پاداش هم در نظر می گیریم.
وی می گویــــد: کوچکتریــــن فردی کــــه در ایــــن کارگاه ها 
مشغول به کار شــــده دختر خانم 14 ســــاله ای است که 
در یکــــی از خانواده هــــای آســــیب دیده از اعتیــــاد زندگی 
می کند و یک خانم 60 ســــاله مســــن ترین شــــاغل است 
که کار بافتنی انجام می دهد و بــــذر امید در دلش جوانه 

زده است.

حجت االسالم فالحی نماینده همدان در مجلس:

دستگاه ها قانون تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران را اجرا کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی با بیان 
اینکه منتظریم قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اجرایی شود گفت: اگر این امر از سوی 

دستگاهی نادیده گرفته شود از منظر نظارتی ورود می کنیم.

به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحســــین فالحی در خصوص موضوع بنــــد )ذ( ماده 87 
قانون برنامه ششــــم توسعه نسبت به تبدیل وضعیت اســــتخدامی فرزندان ایثارگران اظهار کرد: 

این قانون تصویب و اخیرا ابالغ شده و منتظریم دستگاه های مختلف به آن عمل کنند.
وی بــــا بیان اینکه اگر دســــتگاهی به ایــــن قانون عمل نکنــــد از باب نقش نظارتــــی حتما پیگیری 
خواهیم کرد تا به نتیجه برســــد گفت: هر دســــتگاهی این قانون را اجرایی نکند به دستگاه نظارتی 

اعالم می شود تا پیگیری الزم را در زمینه اجرای این طرح داشته باشد.
کید بر اینکه وقتی قانونی ابالغ  نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی با تأ

شــــده دســــتگاه ها باید شــــروع به اجرای آن 
کننــــد بیان کرد: این قانون بــــرای ایثارگران و 
که تاکنون با شرایط استخدامی  آنها  فرزندان 
شــــرکتی و قــــرارداد خرید معیــــن در خدمت 
دســــتگاه های اجرایــــی بودنــــد امــــا امــــکان 
تبدیل وضعیت نداشــــتند شرایط استخدام 

را فراهم کرده است.

)عج( در    یک بار در کوی ولی عصر
حین ارائه خدمات درمانی بودیم که 

یک خانم مسن مراجعه کرد و از داخل 
کیفش یک هزار تومانی پیدا کرد و 

گفت »پسرم من همین پول را دارم و 
همین مقدار هم می خواهم کمک کنم 
« ارزش معنوی کمک یک  برای کار خیر

هزار تومانی این پیرزن هزاران مرتبه 
بیشتر از مبلغ ریالی آن است که نشان 

ع دوستی او داشت. از حس نو

استان

معرفی 2 نمایش از همدان برای شرکت در تئاتر فجر

هگمتانه، گروه خبر همدان: سی و دومین جشنواره تئاتر 
اســــتان همدان با معرفــــی بهترین بازیگــــران، کارگردانان 
و نویســــنده ها بــــه کار خــــود پایــــان داد و هیــــأت داوران 
نمایش هــــای منتخب این دوره را بــــرای حضور در رقابت 

جشنواره تئاتر فجر کشور معرفی کردند.
به گــــزارش هگمتانــــه، آییــــن اختتامیــــه ســــی و دومین 
جشنواره تئاتر اســــتان همدان روز پنجشــــنبه به صورت 
مجــــازی برگزار شــــد و هیأت داوران آرای خــــود را در بخش 
بهترین بازیگــــر زن و مــــرد، بهترین کارگردانــــی و بهترین 
نمایشــــنامه اعــــالم و در نهایــــت 2 نمایــــش را بــــه عنوان 

برگزیده این رویداد هنری معرفی کردند.
هیات داوران از بین هفت گروه نمایشــــی منتخب حاضر 
در جشنواره، در بخش بازیگری زن شیما شادمانی را برای 
بازی در نمایش »َملــــی« به عنوان نفــــر اول برگزید و پگاه 
»کاش چشــــم نمی دید« و فاطمه  معصومی بــــرای بازی در
بیــــات برای بــــازی در نمایــــش »نتایج ســــرگیجه« را به طور 
مشترک حائز رتبه دوم دانســــت و همچنین محیا جباری 
بازیگر »رویای عقیم« و طاهره صفری هنرپیشــــه »کافه تریا 

« را به طور مشترک نفر سوم معرفی کرد.
در بخــــش بهتریــــن بازیگر مــــرد، هیأت داوران احســــان 
آزادجــــو را برای بــــازی در نمایــــش »کافه ســــایه« به عنوان 
نفــــر اول انتخــــاب کرد و شــــهرام صمدی بازیگــــر »َملی« و 
محمود غفاری هنرپیشه »کافه ســــایه« را به طور مشترک 

به عنوان رتبه دوم معرفی کرد و جایگاه ســــوم این بخش 
را نیز به طور مشترک به ســــجاد باقری برای بازی در »نتایج 
سرگیجه« و امیرحسین فاطمی بازیگر نمایش »کافه تریا« 

اختصاص داد.
هیــــات داوران در بخش کارگردانی، ســــجاد طهماســــبی 
برای کارگردانی نمایش»نتایج سرگیجه« را حائز رتبه اول و 
محمود غفاری و ابراهیم یمین اسماعیلی برای کارگردانی 
نمایش»کافه ســــایه« را شایســــته رتبــــه دوم و نیــــز فرزاد 
لباســــی برای کارگردانی »کاش چشــــم نمی دید« و سعید 
باغبانی کارگردان نمایش »َملی« را برای جایگاه سوم این 

بخش معرفی کرد.
در بخش متن، هیأت داوران رای اول را به سجاد طهماسبی 
نویسنده نمایشنامه »نتایج سرگیجه« دادند و نمایشنامه 
»کافه تریا« نوشته فرهاد لباســــی را شایسته دومین متن 
برتر و »رویای عقیم« به نویسندگی رضا باغبانی را به عنوان 

سومین نمایشنامه برتر انتخاب کردند.
هیــــات داوران این رویداد هنری که عباس شــــیخ بابایی، 
محمــــد جــــواد کبودرآهنگــــی، محمد قاســــمی، کیانوش 
بهروز پور و حسین صفی بودند کار ارزیابی و قضاوت آثار 

ارسال شده را به عهده داشتند.
داوران سی و دومین جشنواره تئاتر استان، نمایش های 
»نتایج ســــرگیجه« و »کافه ســــایه« را به عنــــوان 2 نمایش 
برتر برگزیدند تا وارد چرخه رقابت در جشــــنواره تئاتر فجر 

کشور شوند.
 ، مخاطبان و تماشاگران نیز در این دوره از جشنواره تئاتر

نمایش »کافه سایه« را انتخاب کردند.

احسانی: هیچ برنامه فرهنگی تعطیل نمی شود �
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی همدان نیــــز در این 
آیین گفت: همه برنامه هــــای فرهنگی و هنری با قدرت تا 
پایان سال انجام خواهد شد و هیچ جشنواره ای را تعطیل 

نخواهیم کرد.
احمدرضا احســــانی با بیان اینکه یکی از رشته های هنری 
خاص تئاتر اســــت که در انتقال مفاهیــــم ارتباط خوبی با 
مخاطــــب دارد اظهار کرد: نمایــــش می تواند در آموزش و 
جریان سازی بســــیار تأثیرگذار باشــــد و مثل آب روان راه 

خود را پیدا کند.

وی با تأکید بر اینکه باید برای اثرگذار نمایش از بسترهای 
مناسب استفاده شــــود گفت: برای توسعه هر جامعه ای 
عالوه بر مســــائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگ 
نیز مقولــــه مهم و اثرگذاری اســــت که باید همــــواره مورد 

توجه قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی همدان تصریح کرد: در 
استان همدان هم در عرصه نمایش و هم در سایر موارد 
شــــاید اولین بار باشد که بگویم همه برنامه های فرهنگی 

و هنــــری با قدرت تا پایان ســــال انجام خواهد شــــد و هیچ 
جشنواره ای را تعطیل نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه همه جشــــنواره ها همچــــون جایزه قلم 
هگمتانــــه، جایــــزه ادبی اســــتان، جشــــنواره موســــیقی و 
نمایشــــنامه خوانــــی و... حتما در بســــترهای مجــــازی اجرا 
می شــــود گفت: در حمایت  از هنرمندان نیز تالش کردیم 
برای صنــــوف فرهنگی و هنری که متضرر شــــدند، جبران 

خسارت را پیگیری کنیم.

احسانی یادآور شــــد: نمایش های مجوزدار و آماده اجرای 
عمومی که شرایط اجرا با شیوع کرونا برای آنها فراهم نشد، 
مکاتباتــــی با وزارتخانه شــــد که امیدواریــــم در یکی دو ماه 
آینده این شــــرایط فراهم شود گروه هایی که در نوبت اجرا 

بوده و هزینه کرده بودند مورد حمایت قرار گیرند.
وی همچنیــــن با بیــــان اینکه بیمــــه هنرمندان ســــه ماه 
نخست سال رایگان شد افزود: در کل کشور 120 میلیارد 

تومان بابت رایگان شدن بیمه هنرمندان صرف شد.

2 هزار فرصت شغلی در »قرارگاه مردمی شهید هاشمی« واقعه دیروز عبرت امروز
 محمدجواد بیات
البد شــــنیده اید و یا خوانده اید که در چنین ایامی پس از 
کودتای 28 مرداد و ایجاد محیط ترور و وحشت و اختناق، 
اقدامات اعتراضی توســــط مبارزین علیــــه کودتاگران به 
صورت برگزاری تظاهرات و اعتراض در مساجد و پخش 

اعالمیه انجام می گرفت.
به دنبال این اعتراضات روز 14 آذر 1۳۳2 دانشــــجویان 
دانشــــگاه تهران به عنــــوان اعتراض به برقــــراری رابطه 
مجــــدد با انگلیــــس و ورود دینس رایــــت کاردار جدید 
ســــفارت انگلیس اقدام به برگــــزاری تظاهرات نمودند. 
روز 15 آذر 1۳۳2 تظاهرات به خارج از دانشــــگاه کشیده 
شــــد و منجر بــــه زد و خــــورد و دســــتگیری تعــــدادی از 

دانشجویان گردید.
، هم زمان با ســــفر ریچارد نیکسون  روز شــــانزدهم آذر
معــــاون وقــــت رئیــــس جمهــــوری امریــــکا بــــه تهران 
فرمانــــداری نظامی تهران بــــه تعداد نیروهــــای خود در 
دانشگاه افزود و قبل از ظهر درگیری میان دانشجویان 
دانشــــکده های حقــــوق و علــــوم و مأموریــــن فرماندار 
نظامی واقع شــــد. در دانشکده فنی به علت ورود یکی 
از نظامیــــان در کالس برای دســــتگیری دانشــــجویان 
معترض، کار به خشونت کشید. دانشجویان از کالس 
خارج شــــده و با حضور نظامیان در دانشــــگاه اعتراض 
کردند. نیروهای فرماندار نظامی به تعقیب دانشجویان 
پرداخته و با مسلســــل آنها را به رگبار بســــتند که در اثر 
این اقدام ســــه تن از دانشــــجویان به نام های مصطفی 
بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی شهید 
و تعــــدادی نیز مجروح شــــدند. برخورد آنچنان شــــدید 
بود که دکتر علی اکبر سیاســــی رئیس دانشگاه تهران 
هــــم اعتراض نمود. اخبار این کشــــتار در ایران و جهان 
منتشر گردید و ســــبب همدردی و همبستگی تعداد 
کثیری از دانشــــگاه های جهان شــــد. به رغــــم اقدامات 
فرمانداری نظامی مراســــم ســــومین روز شــــهیدان در 
امامــــزاده عبداهلل ســــه راه ورامیــــن برگزار و پــــس از آن 
دانشجویان به مدت 15 روز به عنوان اعتراض از حضور 
در کالس های درس خودداری نمودند. روز شــــانزدهم 
آذر1۳۳2 کــــه از آن به نــــام واقعه تاریخی نــــام می بریم به 
نام روز مبارزه و مقاومت در حرکت دانشــــجویان ایران 
به ثبت رســــیده و همه ســــاله مراســــم بزرگداشت روز 
دانشــــجو برگزار می گردد. لیکن امســــال با گذشت 67 
ســــال از آن واقعه تاریخی در شرایط ســــخت نبرد نابرابر 
و یکه تازی کووید 19 در جهان و کشــــور عزیزمان ایران 
و تعطیلی مراکز آموزش عالی چندان زمینه تبیین این 
رخــــداد بزرگ در محافل دانشــــجویی و نشســــت های 
سیاســــی فراهم نگردید. به هر حال سوال مهمی که در 
اینجا مطرح می شود آن است که دانشجو چه نقشی در 
تثبیت و گســــترش حقوق سیاسی شــــهروندی دارد؟ 
به نظر می رســــد با توجه به ســــیر و همچنین منابع فقه 
سیاسی اسالم حق انتقاد منصفانه از حاکم و کارگزاران، 
ایجاد شرایط جهت پاســــخ گویی به مردم و بهره مندی 
جامعــــه از کارگــــزاران شایســــته، مطالبــــه آزادی احزاب 
و مذهــــب در چارچــــوب قوانیــــن، حق انتخاب شــــدن 
و انتخــــاب کــــردن، آزادی بیان و عقیده، حق دادرســــی 
عادالنه، حق مشارکت در مســــائل مهم، حق حمایت 
، توزیع  ، حفظ عزت و اقتدار قضایی از اقشار آسیب پذیر
عادالنه بیت المال و تسهیالت، تالش در جهت رشد 
مادی و معنــــوی مردم، حفظ پرچم، خط و زبان رســــمی 
، حق تســــاوی و برابری، حق مالکیت، استقالل  کشــــور
و تمامیت ارضی کشــــور که تجلی کرامت ذاتی انسان و 
مصادیق مطالبه گری و انقالبی گری دانشجویی است 
نقش ســــازنده ای در باب گســــترش حقوق سیاســــی 
شــــهروندی ایفا می نمایــــد. هر چند دانشــــجو در انجام 
این رســــالت عظیم باید گمشــــده خودش را پیدا کند. 
نکته حائــــز اهمیتی که امام خمینی رضــــوان اهلل تعالی 
علیه خطاب به دانشــــجویان می فرماید: دانشــــجویان 
عزیز گمشده شما خودتان هستید! به همه نسل های 
مسلســــل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور 
عزیز و اســــالم آدم ســــاز دانشــــگاه ها را از انحراف غرب 
و شــــرق زدگی حفظ و پاســــداری کنید. همــــان گونه که 
در نوشــــتار ملحوظ اســــت نگارنده با بررســــی تحوالت 
سیاســــی اجتماعی ایــــران در ســــال ها ی 1۳57 _ 1۳20 
گاه ایرانی دهه ۳0 در خلق  معتقد اســــت: دانشــــجوی آ
شانزدهم آذر در اعتراض به رابطه مجدد با استعمار پیر 
و ســــفر تشــــریفاتی معاون وقت رئیس جمهور امریکا 
، غیــــرت دینی و تعصب ملــــی خود را از  به تهــــران انزجار
طراحان عملیات ننگین آژاکس علیه ملت ایران به رخ 
 دانشجوی بصیر و بیدار دهه 90 

ً
جهانیان کشاند. یقینا

به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در به کار بســــتن واقعه 
دیروز و عبرت امروز عالوه بر تقویت بنیه علمی کشــــور 
و درخشش در ســــکوهای جهانی تن به سازش ذلت 
وار و صلــــح تحمیلی امریکا و اذنابــــش، ناقضان حقوق 
بشــــر و قاتالن حقیقی بیش از 2۳0 هزار شهید به خون 
خفته انقالب اســــالمی و دفــــاع مقدس به ویــــژه نماد 
مقاومت سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی و فخر ایران 
محســــن فخری زاده نخواهند داد. با هشدار به آنان که 
در استیصال و ورشکستگی سیاســــی و خودباختگی 
و فرستادن سیگنال، چراغ ســــبز در مذاکره با شیطان 
بزرگ نشــــان می دهند اظهار می دارد بــــا اتکال به خدا و 
نگاه به درون و توانمندی های داخلی هم صدا با ملت 
ایران به تأســــی از بنیان گذار جمهوری اسالمی به عالم 
اعالم دارند: امریکا این تروریست بالذات دولتی است 
که سرتاســــر جهان را به آتش کشــــیده و هم پیمان او 
صهیونیسم جهانی اســــت که برای رسیدن به مطامع 
خود، جنایاتی مرتکب می شــــود که قلم ها از نوشــــتن 
و زبان هــــا از گفتن آن شــــرم دارد. دانشــــجوی انقالبی 
راه بــــرون رفــــت از تحریم، تهدیــــد و مهمترین عامل در 
کســــب خودکفایی و بازســــازی را توســــعه مراکز علمی 
و تحقیقاتــــی و تمرکــــز و هدایــــت امکانات و تشــــویق 
همه جانبه مخترعین و مکتشــــفین و نیروهای متعهد 
و متخصص می داند که شهامت مبارزه با جهل را دارند 
و از الک نگــــرش انحصاری علم در غرب و شــــرق تحت 
رهنمود هــــای رهبر فرزانه انقالب اســــالمی و انســــجام 
فکری به درآمده و نشــــان داده اند که می توانند کشور 

را روی پای خود نگه دارند.
ایام عزت مستدام

*کارشناس ارشد علوم سیاسی

یادداشت میهمان
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5 ایران و جهان

راه آهن خواف ـ هرات افتتاح شد
 روحانی: امروز یک روز تاریخی فراموش نشدنی 

برای ایران و افغانستان است

طی مراسمی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور 
و اشــــرف غنی رئیس جمهور افغانستان به  صورت 
 به بهره برداری 

ً
ویدئویی راه آهن خواف ــ هرات رسما

رسید.
حســــن روحانی در ایــــن مراســــم اظهار کــــرد: امروز 
به عنوان یکــــی از روزهای تاریخــــی در روابط دو ملت 

بزرگ ایران و افغانستان است.
وی افــــزود: روابــــط مــــا از طریــــق دلها، اندیشــــه ها، 
فرهنگ ها، رفتارها و تالش ها بوده است. امروز ریل 
راه آهن این پیوند را مستحکم تر می کند، روزی توأم 
با شادمانی برای دو ملت ایران و افغانستان است. 
بنده به ســــهم خودم بسیار خوشــــحالم گرچه نشد 
ـــــ رئیس جمهور  ـ  به دلیل بهداشــــتی کنــــار همدیگر
ـ به صورت فیزیکی افتتاح را انجام دهیم. افغانستانـ 
وی بیــــان کرد: از این رو از طریــــق فضای مجازی این 
افتتاح را با دستور دو رئیس جمهور شاهد خواهیم 
بود، امروز یک روز تاریخی برای ما و فراموش نشدنی 

است.
اشــــرف غنی رئیس جمهور افغانســــتان نیز در این 
مراســــم با ابــــراز این که "شــــاهد بهره بــــرداری پروژه 
تاریخــــی و حیاتی راه آهــــن خواف ــ هرات هســــتیم"، 
گفت: این اقدام نتیجه تالش های خســــتگی ناپذیر 
دو کشــــور برای رســــیدن به رفــــاه اقتصــــادی آینده 
اســــت. آرزو داشــــتم در ایــــن پروژه بــــزرگ به صورت 
حضوری باشــــم اما محدودیت های کرونا باعث شد 

این طرح از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شود.

یان  فوت 6 نفر در جر
آزمایش بالینی واکسن فایزر 

یکا آمر
طبــــق گزارش ســــازمان غذا و دارو آمریــــکا در جریان 
آزمایش بالینی واکســــن فایــــزر و بیوان تــــک 6 نفر 
فــــوت کرده اند که 4 نفر از این افــــراد در گروه کنترل 

بوده اند و واکسن را دریافت نکرده بودند.
به نقل از دویچه وله، براســــاس گزارش سازمان غذا 
و دارو آمریکا، طی آزمایش بالینی واکســــن کووید١٩ 
توســــعه یافته در شــــرکت بی وان تک و فایزر 6 نفر 

فوت کرده اند.
طبــــق این گزارش اطالعات اولیه حاکی از آن اســــت 
که واکسن مذکور در مقابل ویروس کرونا مقاومت 
باالیــــی دارد. تأثیر گذاری واکســــن در مرحله ســــوم 
آزمایش بالینی حدود 94 درصد اعالم شــــده است. 
همچنین فایزر اعالم کرد این واکســــن در جلوگیری 
از ابتــــالء به کوویــــد١٩ با عالئم معتدل و شــــدید 95 

درصد کارآمد است.
امــــا عالوه بــــر این مــــوارد در گزارش ســــازمان غذا و 
دارو آمریکا ذکر شــــده 6 فرد طی آزمایش های بالینی 
این واکســــن فوت کرده اند که 4 نفر آنان واکســــن 

پالسیبو را دریافت کردند.
همچنیــــن نشــــریه ایندپندنــــت مصر در ایــــن باره 
می نویســــد: ســــازمان غذا و دارو تأیید کــــرده یکی از 
افراد فوت شــــده دارای چاقی مفرط بوده و از تصلب 
شرایین رنج می برده است. وی ٣ روز پس از دریافت 

نخستین دوز واکسن فوت کرده است.
همچنین دو فرد به دلیل حمله قلبی یا سکته فوت 
کرده انــــد. علت مــــرگ دو تن دیگر هنوز مشــــخص 

نشده است.
سن ٣ نفر از افراد درگذشته بیشتر از 55 سال بوده 

است.
به گفته شــــرکت فایزر در کل 4۳ هزار و 5۳8 نفر در 

آزمایش بالینی واکسن کووید١٩ شرکت کرده اند.

حزب اهلل: 
آیت ا... یزدی همواره در کنار 

مقاومت بود
حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای درگذشت آیت ا... 
محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.
، حزب اهلل لبنــــان با صدور بیانیه ای  به نقل از المنار
درگذشــــت آیــــت ا... »محمد یــــزدی« عضو مجلس 
خبرگان رهبــــری و رئیــــس جامعه مدرســــین حوزه 

علمیه قم را تسلیت گفت.
آیت ا...  آمده است: خبر وفات  در بیانیه حزب اهلل 
 ، کبیر ایــــن عالم جلیــــل و مجاهــــد  محمد یــــزدی 
جهان اســــالم و حوزه های علمیه را در شــــوک فرو 
برد. ایشــــان از جمله علمای پیشگام بود که در راه 
حق و مبــــارزه با باطل و طاغــــوت و برپایی نهضت 
زیادی  فداکاری هــــای  اســــالمی  جمهــــوری  مبارک 
بــــا پذیرش مســــؤولیت های بزرگ در  انجام داد و 
مواقع مهم، تا پایان عمر شــــریف خود به مقاومت 

بود. پایبند  والیت  و 

 : کوشنر
عادی سازی روابط عربستان 

و اسرائیل قطعی است
آمریــــکا  رئیس جمهــــور  ارشــــد  مشــــاور  و  دامــــاد 
عادی ســــازی روابــــط میــــان رژیــــم صهیونیســــتی و 

ل سعود را قطعی دانست. حکومت آ
به نقل از شــــبکه المیادین، جارد کوشــــنر مشــــاور 
ارشــــد ترامــــپ گفــــت: عادی ســــازی روابــــط میــــان 

عربستان سعودی و اسرائیل حتمی است.
ترامپ پیشــــتر از توافق مغرب و رژیم صهیونیستی 

برای عادی سازی روابط با یکدیگر خبر داده بود.

اخبار کوتاه

واکنش ظریف خطاب به اردوغان:

شعری که اردوغان خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیــــر امور خارجه ایــــران در واکنش بــــه اظهــــارات مداخله جویانه 
رئیس جمهور ترکیه، در توئیتر نوشــــت که او درباره جدایی مناطق شمالی ارس از ایران شعر خواند 

اما هیچکسی نمی تواند درباره »آذربایجان عزیز ما« صحبت کند.
»محمــــد جواد ظریــــف« وزیر امــــور خارجه جمهوری اســــالمی ایــــران روز جمعه به برخــــی اتفاقات و 

صحبت های انجام شده در رژه نظامی روز پنجشنبه در باکو واکنش نشان داد.

ظریف در صفحه توئیتر خود نوشــــت: »به اردوغان نگفته بودند شــــعری که بــــه غلط در باکو خواند 
مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است!«

وی ادامه داد: »آیا او نفهمید که علیه اســــتقالل جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ هیچکس 
نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند«.

»رجب طیب اردوغــــان« رئیس جمهور ترکیه روز پنج شــــنبه برای شــــرکت در مراســــم رژه نظامی 

نیروهای جمهوری آذربایجان به مناســــبت اتمام اشــــغال منطقه »قره باغ کوهســــتانی« توســــط 
ارمنستان، به باکو سفر کرده بود.

اردوغان که در این مراســــم به همــــراه »الهام علی اف« رئیس دولت باکو شــــرکت کرده بود، بیتی از 
یک شــــعر جدایی طلبانه درباره رود ارس در مرز ایران و جمهــــوری آذربایجان را علیه تمامیت ارضی 

جمهوری اسالمی ایران خواند.

انعکاس
ح برخورد پلیس راهور با خودروهای پالک مخدوش طر

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

سینه به سینه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس ایستاده  ایم
سپاه و ارتش با هم برادرند

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: فرمانده نیروی دریایی 
ســــپاه پاسداران گفت: امروز ســــینه به سینه نیروهای 
آمریکایــــی در آب های منطقه هســــتیم و اگر دشــــمن 
بخواهد خللی در امنیت منطقــــه ایجاد کنند مقابل او 

خواهیم ایستاد.
سردار دریادار علیرضا تنگسیری در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در گیالن استفاده از نیروهای جوان را از برنامه های 
نیروی دریایی ســــپاه خواند و اظهار کرد: اســــتان گیالن، 
هشت هزار شــــهید تقدیم انقالب و نظام اسالمی کرده 
اســــت و وجود دانشــــگاه نیروی دریایی ســــپاه در این 

استان نشان از اهمیت و جایگاه گیالن دارد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بــــا بیان اینکــــه ایجاد خدشــــه برای خطوط کشــــتیرانی 
جمهوری اســــالمی ایران قابل پذیرش نیست و سپاه 
توانســــته اســــت پاســــدار امنیت در دریا باشد گفت: 
جمهوری اســــالمی ایران متصل به آب های بین المللی 
اســــت لذا باید از ایــــن فرصت به نحو احســــن و بهینه 

استفاده کنیم.
سردار تنگسیری با تأکید به اهمیت برقراری امنیت پایدار 
در خلیــــج فارس و آب های دوردســــت خاطرنشــــان کرد: 
چشم طمع به سایر کشورها نداریم بلکه دست دوستی 

به طرف کشورهای حاشیه خلیج فارس دراز می کنیم.

وی به وحدت و همگرایی موجــــود بین نیروی دریایی 
ســــپاه و ارتش اشاره کرد و ابراز داشــــت: سپاه و ارتش 
با هم برادرند و دشــــمنان نمی توانند بیــــن ما فاصله و 
شــــکاف ایجاد کنند و حضــــور نیروی دریایی ســــپاه در 
اقیانوس در ایجاد امنیت خطوط کشــــتیرانی تجاری و 

نفتکش های ایرانی مؤثر بوده است.
فرمانــــده نیروی دریایی ســــپاه پاســــداران بــــا توجه به 
رهنمودهای رهبــــر معظم انقالب مبنی بر اینکه نیروی 
دریایی یک نیروی راهبردی است تصریح کرد: هدفمان 
از حضــــور در گیالن در واقع دیدار بــــا خانواده های معزز 

شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم است.
ســــردار تنگســــیری بــــا ابــــراز اینکــــه امنیت دریــــا برای 
جمهوری اســــالمی ایــــران بســــیار مهم اســــت گفت: 
امروز دیگر آن گونه نیســــت که خطوط کشتیرانی برای 
دیگران آزاد باشــــد اما ما این حق را نداشــــته باشــــیم و 
پیام نیروی دریایی سپاه به کشورهای منطقه، دوستی 

و محبت است.
فرمانــــده نیروی دریایی ســــپاه پاســــداران تصریح کرد: 
دشــــمنان اگر بخواهند خللــــی در امنیت منطقه ایجاد 
کننــــد مقابل آنــــان خواهیــــم ایســــتاد و امروز ســــینه 
آب هــــای منطقه  آمریکایــــی در  بــــه ســــینه نیروهــــای 

ایستاده ایم.

وزیر بهداشت:

کاهش بیش از 40 درصدی مرگ بیماران کرونا
سالمت باید پلی برای صلح باشد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت گفت: گرچه 
از دست دادن حتی یک شــــهروند در هر منطقه از جهان 
برای ما ســــخت است اما خوشــــحالم که در یکی دو هفته 
، تعداد مرگ روزانه بیماران کووید19 در ایران از حدود  اخیر

500 نفر به کمتر از ۳00 نفر رسید.
سعید نمکی در جلســــه مجازی با وزرای بهداشت منطقه 
مدیترانه شــــرقی ســــازمان جهانی بهداشت در خصوص 
کووید-19، اظهار کرد: بیماری همــــه گیر کووید-19 جهان 
را به شــــدت فرا گرفت و درسهای زیادی را برای آموختن در 
ســــطح ملی، منطقه ای و جهانی ارائه داد که نشان دهنده 
عدم آمادگی جامعه جهانی برای مقابله با یک بیماری همه 

گیر است.
وزیر بهداشــــت گفت: این بیماری همه گیر به ما یادآوری 
کــــه رهبــــری، همبســــتگی، همــــکاری بین بخشــــی،  کرد 
مداخالت مبتنی بر شــــواهد و هماهنگی بین کشــــورها، 

ابزارهــــای مــــورد نیــــاز بــــرای مدیریــــت بیماری همــــه گیر 
کووید-19 هستند. بنابراین من اکیدا" توصیه می کنم که 

مبادالت فنی و سطح باال بین کشورها ادامه یابد.
وی افــــزود: در دوهفته گذشــــته، مــــا یک ابتــــکار ملی به 
نام طرح شــــهید حاج قاســــم سلیمانی را در ســــطح خانوار 
و محلــــه، بــــا مشــــارکت فعــــال جامعــــه و همکاری هــــای 
بین بخشــــی از جمله ســــپاه پاســــداران، ســــازمان بسیج 
، بخش  ، وزارت کشور مستضعفین، جمعیت هالل احمر
خصوصی، مبتنی بر مداخالت برای شناسایی زود هنگام، 
فراهم کردن خدمات سالمت به صورت فعال و استفاده 

، آغاز کرده ایم. از فناوری های به روز
وزیر بهداشــــت ادامه داد: اهداف اصلی این طرح عبارتند 
از پیروی از شــــیوه نامه های بهداشــــتی جهت شکستن 
زنجیره انتقال، تســــتهای گســــترده آنتی ژنی، جداســــازی، 
درمــــان زودهنــــگام، اقدامات جــــدی بهداشــــتی و اجرای 
قانون به ویــــژه برای محــــدود کردن تجمعــــات کوچک و 
جلوگیری از انتقال و خدمات ضروری بهداشــــتی کاهش 
 ، موارد بســــتری در بیمارســــتان، کاهش موارد مرگ و میر
حمایت از پوشــــش گروه های در معرض خطر می باشــــد 
و مــــن افتخار می کنم کــــه با وجود تمــــام محدودیت ها به 
دلیل تحریم های یک جانبه غیر قانونی و محدودیت های 
مالی هیچ یک از خدمات بهداشــــتی درمانی ما تحت تأثیر 

کووید-19 قرار نگرفته است.
وزیر بهداشــــت گفــــت: گرچــــه از دســــت دادن حتی یک 
شــــهروند در هر منطقه از جهان برای ما ســــخت است اما 
، تعــــداد مرگ روزانه  خوشــــحالم که در یکی دو هفته اخیر
بیماران کوویــــد19 در ایران از حدود 500 نفر به کمتر از ۳00 
نفر رســــیده و شــــاهد کاهش بیــــش از 40 درصدی موارد 

فوت روزانه این بیماران هستیم.

نمکی خاطرنشان کرد: به نظر من، هماهنگی در سطح باال 
در دســــتگاه بهداشــــت و همکاری بین بخشی، تغییرات 
گاهی از مخاطرات حتی فراتر از همه گیری،  رفتاری پایدار و آ
ســــامانه نظارت الکترونیکــــی فعال و تیم هــــای واکنش 
ســــریع، ارائه به موقع گزارش داده ها در سطح محلی و ملی 
و مهم تر از همه، رهبری، صداقت، همبســــتگی و رویکرد 
"کل دولــــت، کل جامعه" عناصر اصلــــی برای غلبه بر همه 

گیری هستند.
وی یادآور شد: 10 ماه پس از شیوع، ما باید دوباره بر اصول 
رهبری، مدیریتی، فنی و اخالقی تأکید کنیم. همبســــتگی، 
نه تنها در سطوح محلی و ملی، بلکه مهمتر از آن در سطح 
جهانی، یکی از مهمترین و قابل اعتماد ترین ارکان مبارزه 
" و  با چنین همه گیری اســــت. علــــی رغم "حداکثر فشــــار
تحریم های شدید توســــط دولت فعلی ایاالت متحده که 
مســــائل بهداشتی و انسانی جمعیت کشــــور ما را هدف 
قرار داده اســــت، ایــــران در فن آوری های حوزه ســــالمت 
و تولیــــد محلی تســــت های آنتی ژن، تجهیزات پزشــــکی، 
 )MBAs( داروهای پیشرفته مانند مونو نوکئال آنتی بادی
و مهمتر از همه واکســــن های مختلف در برابر کووید-19 
پیشگام است با این حال، من مایلم که بر اهمیت حیاتی 
هماهنگی بین کشورهای عضو و در نظر گرفتن "سالمت 

پلی برای صلح" تأکید کنم.
وزیر بهداشــــت گفت: از پیشنهاد هوشــــیارانه و به موقع 
مدیر منطقه بــــرای ایجاد کارگــــروه وزرای منطقه و کارگروه 
فنــــی، تحــــت رهبری ســــرکار خانــــم دکتر هــــال زایــــد، وزیر 
، که فرصتی عالــــی برای بازنگــــری مجدد  بهداشــــت مصر
توصیه هــــای راهبردی برای پاســــخ بــــه بیمــــاری همه گیر 
کووید-19بر اســــاس 9 رکن ســــازمان جهانی بهداشــــت، 

فراهم نموده است قدردانی می کنم.

حذف دونرخی بودن ارز از سال آینده
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیر صنعت معدن و تجارت 
گفت: برنامه داریم در سال آینده دو نرخی ارز را حذف کنیم که 

این موضوع به فضای اقتصادی کشور خیلی کمک می کند.
علیرضا رزم حسینی در نشست با فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان ضمن رو نمایی از ســــند شــــرافت کســــب و کار و 
تجارت فعاالن اقتصادی اســــتان اصفهان، شــــتاب دهنده 
بازاریابــــی و فــــروش اتاق بازرگانی و شــــتاب دهنــــده تجارت 
الکترونیک اســــتان اصفهان، اظهار کرد: در جلســــات امروز 
، افزایش صادرات اســــتان  ، تأمیــــن ارز راجــــع  به تخصیص ارز
اصفهان و مشکالت کارگاه های تولیدی و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی بحث و گفت و گو شــــد. استان اصفهان 
یکی از استان های ممتاز در بخش صنعت و تولید اقتصادی 
است. به همین علت همیشه مورد توجه مقامات ملی بوده 

است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشــــاره به اینکــــه ما روز به روز 
شــــاهد پیشــــرفت این اســــتان اصفهان در حوزه صنعت 
معدن و تجارت هستیم گفت: فوالد مبارکه اصفهان و ذوب 
آهن اصفهان جز فوالدهای مهم کشور هستند و مواردی که 
باعث بروز اشکال در صنایع این استان شده است توسط 

وزارت و معاونین پیگیری خواهد شد.
وی افــــزود: نکته مهمی که در جلســــه رئیس اتــــاق بازرگانی 
اســــتان اصفهان مطرح شــــد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
اســــتان اصفهان بود که خوشــــبختانه در این رابطه استان 
 در حــــوزه مربوط به 

ً
اصفهــــان تعهدات خوبــــی مخصوصــــا

صادرات و واردات انجام داده  است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تأکید بر اینکه شــــرایط کشور 
شرایط خاصی اســــت افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه و 

همزمان شــــدن آن با شــــیوع ویروس کرونا آسیب جدی بر 
اقتصاد ما وارد شــــده است. همین باعث شــــد که نرخ ارز از 
۳700 تومان به یک رقم بســــیار باالیی برسد. افزایش نرخ ارز 
و رشــــد نقدینگی موجب گرانی بســــیاری از کاالها شد. این 
نقدینگی هم باعث شــــده دالالن بیــــن مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان قرار گیرند.
رزم حســــینی ادامــــه داد: پروژه هــــای ما باید به ســــمت بازار 
ســــرمایه برونــــد و تأمین مالــــی صورت گیرد تــــا یک بخش 
از نقدینگــــی را به ســــمت تولید ببریم؛ فــــوالد مبارکه پروژه 
بســــیار مهمی در حال راه اندازی دارد که این پروژه 1 میلیارد 
یورو توسعه خط نورد گرم اســــت که حدود ۳0 هزار میلیارد 

سرمایه ریالی است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزارت صمت 
قصد دارد مسیر را برای فعاالن اقتصادی هموارتر کند تصریح 
کرد: باید برای تولیدکنندگان بخش سخت بروکراسی سهل 
شود و از صدور بخشنامه های خلق الساعه جلو گیری کنیم. 
سیاست وزارت صمت دنبال روانسازی اقتصاد ایران است 
سیاســــت ما جلوگیری از مجــــوز فروشــــی و زمینه های ویژه 

خواری است.
وی افزود: بحث واردات در مقابل صادرات یک نکته مهمی 
بود که همــــه فعاالن اقتصادی در سراســــر کشــــور مطالبه 
می کردند خوشبختانه در هفته های اخیر روان سازی خوبی 

انجام گرفته است.
رزم حسینی گفت: ما معتقدیم صادر کننده مجاهد اقتصادی 
است و باید مورد تکریم قرار گیرد؛ چراکه ارز وارد کشور می کند 
و زمینه اشــــتغال بیشــــتر را فراهم می کند در نتیجه تولید را 

افزایش می دهد.

وزیر صنعت معــــدن و تجارت تصریح کــــرد: نکته بعدی در 
خصوص تخصیص اختیار است؛ ما در ستاد تنظیم بازار این 
را ابالغ کردیم به همه اســــتان ها که استاندارها مسؤوالن کار 
هستند، می توانند با اختیاراتی که دارند نظارت و کنترل بیشتر 

در بازار را عملی کنند.
وی اضافه کرد: ما دنبال افزایش کاال در بازار ایران هستیم؛ بر 
اساس همین هم داریم روان  سازی می کنیم برای اینکه کاال 
در اختیار مردم باشــــد باید هرچه می تــــوان کاال وارد کرد حتی 
اگر قیمت آن باال باشــــد. خوشبختانه این سیاست تاکنون 

دنبال شده و ادامه خواهد داشت.
رزم حســــینی با اشــــاره به اینکه حدود 50 درصــــد از صادرات 
ما برای 15 کشــــور همســــایه بوده اســــت افــــزود:  این بدین 
معناست که کشورهای همسایه ظرفیت بسیار خوبی برای 
تأمین کاالهای ایرانی دارند. و کاالهای ایرانی مورد اســــتقبال 

آنها قرار گرفته است.
وی تأکید کرد:  اشــــکال اصلی کارت بازرگانــــی زمانی صورت 
گرفت که ما ارز را دو نرخی کردیم این باعث شد که مسؤوالن 
وقت وزارت صمت به بانک مرکزی بگویند محدودیت هایی 
بــــرای کارت بازرگانی در نظر بگیرند که برنامه داریم در ســــال 
آینــــده دو نرخــــی ارز را حذف کنیــــم این موضــــوع به فضای 

اقتصادی کشور خیلی کمک می کند.
رزم حسینی بیان داشت:  سامانه جامع تجارت یک کار بسیار 
بزرگی در کشــــور است که اگر به درستی اجرا شــــود روز به روز 
بسیاری از مشــــکالت حل خواهد شد؛ در خصوص مسإله 
خودرو و فوالد باید مدیریت صحیحی انجام شود تا مشکالت 
در بازار حل شود و ما می خواهیم فاصله بین مصرف کننده و 

تولید کننده را کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی:

مشکلی در تأمین ارز دارو نداریم 
ولی پرداخت ارز واکسن کرونا با تحریم آمریکا مواجه است

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیــــس کل بانک مرکزی 
درخصوص تفاوت پرداخــــت ارز برای تأمین داروهای رایج 
و واکســــن کرونا گفت: پرداخت ارز واکســــن کرونا باید از 
کانال های مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا 
مواجه اســــت ولی ایــــن وضعیت در مورد ســــایر داروها و 

تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
عبدالناصــــر همتــــی تأکید کــــرد: همان طور که قبــــاًل بارها 
گفته ام، برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشــــکی و واردات 
آن از هیچ کوششی فروگذاری نکرده ایم به طوری که از اول 
سال تاکنون از روشــــهای مختلف بانکی و نیمایی حدود 
2.7 میلیــــارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشــــکی تأمین ارز 

داشته ایم و از این به بعد هم همین طور خواهد بود.
واکســــن  ارز  پرداخــــت  حــــال،  ایــــن  بــــا  افــــزود:  همتــــی 
کرونــــا، مشــــکالت خــــاص خــــود را دارد. واکســــن کرونــــا 
 اگــــر اصرار بر 

ً
تولیدکنندگان پرشــــماری نــــدارد، مخصوصا

خرید از منبع مطمئن داشته باشیم، لذا باید پرداخت ها از 
کانال های مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا 
مواجه اســــت و آنها بایســــتی مجوز خاص از آمریکایی ها 
بگیرنــــد، این وضعیت، در مورد ســــایر داروها و تجهیزات 

پزشکی وجود ندارد.
رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی تأکیــــد کــــرد: آمریــــکا در ظاهر 
ادعــــا می کند که غــــذا و دارو تحریم نیســــت ولی در عمل، 

کارشکنی می کند و ضمن ایجاد مشکل، هزینه مبادالت 
را به شــــدت بــــاال برده اند و این، جزئی از سیاســــت فشــــار 
آنها اســــت، به عنــــوان نمونه اقــــدام چند ماه  حداکثــــری 
پیش آنها در تحریــــم ثانویه بانک های غیرتحریمی ایرانی را 

می توان ذکر کرد.

تداوم محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون فنی مرکز ســــالمت 
محیــــط و کار وزارت بهداشــــت، گفــــت: محدودیت های 

کرونایی در شــــهرهای قرمز و نارنجی از جمله تهران ادامه 
خواهد داشت.

، تأکید کرد:  محســــن فرهادی، در گفتگو با شــــبکه خبــــر
وضعیت کرونایــــی در تهــــران همچنان نارنجی اســــت و 
همان محدودیت های ســــه هفته پیــــش در هفته چهارم 

هم اعمال خواهد شد.
، مبتالیان  وی افزود: با افزایش تســــت ها در سطح کشور

سیر صعودی دارند، اما بستری ها کاهش داشته است.
فرهــــادی گفــــت: میــــزان رعایــــت شــــیوه نامه ها در برخی 
مناطق کشــــور به 90 درصد رســــید، اما در تهــــران کمتر از 
میانگین کشوری است. اجرای محدودیت ها در دو هفته 
اول و دوم خــــوب بود، یعنی بیــــش از 60 درصد، اما هفته 

سوم به 40 درصد رسید.
وی افزود: در بررســــی حــــدود ۳ میلیــــون و 500 هزار واحد 

 167 هزار واحد 
ً
، تقریبــــا صنفــــی، صنعتی و کارگاهــــی مجاز

بازرسی شد که 1500 واحد پلمپ و 15 هزار واحد هم اخطار 
گرفتنــــد و در برخــــی مواقع هم بــــرای آنها پرونــــده قضائی 

تشکیل شده است.
معاون فنی مرکز ســــالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
ادامــــه داد: تســــت ها افزایــــش پیــــدا کرده اســــت و طرح 
شــــهید سلیمانی با قوت با کمک بســــیج و هالل احمر در 
حال انجام اســــت و تالش می کنیم تیم های نظارتی را هم 

افزایش دهیم.
فرهادی گفــــت: حیطــــه نظارتــــی در کنار حیطــــه حمایتی 

می تواند در فروکش بیماری کرونا مؤثر باشد.
وی افــــزود: نقش تهویه و گردش هوا مورد تأکید بیشــــتر 
اســــت و به همین دلیل ســــرما و دورهمی های شب چله 

نگران کننده است.

فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا:

هدف ایران اخراج ما از عراق و منطقه است
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: فرمانــــده نیروهای 
تروریســــتی آمریکا در منطقه غرب آسیا گفته که هدف 

ایران اخراج نیروهای آمریکا از عراق و منطقه است.
آمریکا  تروریستی  نیروهای  فرمانده  مک کنزی«،  »کنث 
در منطقه غرب آســــیا گفته هدف نهایــــی ایران اخراج 

آمریکا و نیروهای این کشور از عراق و منطقه است.
مک کنــــزی گفت: »بــــه طور خالصــــه، ایران عــــراق را به 
میــــدان نبرد نیابتی علیه ایالت متحــــده تبدیل کرده و 
هدف نهایی اش اخراج ایــــاالت متحده و نیروهای ما از 

عراق و در سطحی وسیع تر از خاورمیانه است.«
وی در بخــــش دیگری از اظهاراتش درباره پاســــخ ایران 
به ترور »محســــن فخــــری زاده«، دانشــــمند برجســــته 

هسته ای و دفاعی نیز اظهارنظر کرد.
وی گفــــت: »فکر می کنــــم دنبال راهی هســــتند که به 
اسرائیل پاســــخ بدهند ولی فرایند کارشان اغلب کند 

است.«
آمریکایی عــــالوه بر این  فرمانده نیروهای تروریســــت 
ادعا کرد که واشــــنگتن توانســــته با اعمال »فشارهای 
ســــنجیده« به ایران، به »نوعی بازدارندگی« در برابر این 
کشــــور دســــت پیدا کند. وی ادعا کرد: »ما این را خیلی 

خیلی به دقت مدیریت می کنیم.«
آمریکا از افغانســــتان  مک کنزی درباره خروج نیروهای 
گفــــت: »آمریکا مشــــکلی در این خصوص نــــدارد و در 
مسیر کاهش 2500 نفر از نیروهایش در افغانستان بر 

اساس دستور ترامپ است.«

وی همچنین تصریح کرد آمریکا شمار کمی از کارکنان 
ســــفارتش در عراق را کاهش داده است. او گفت این 
تصمیم بــــا توجه به »تهدیدات موجود« گرفته شــــده و 

تصمیمی بلندمدت یا راهبردی نیست.
مک کنــــزی گفت که آمریکا در حــــال حاضر 9000 نظامی 
در ســــوریه دارد. او گفــــت تصمیم گیــــری دربــــاره حفظ 
طوالنی مــــدت نیروهــــای آمریکا در ســــوریه بــــه عهده 
سیاستمداران آمریکایی اســــت، اما شرایطی که باعث 
شــــکل گیری داعش در ســــوریه شــــد کماکان در این 

کشور پابرجا هستند.
دولــــت آمریــــکا بعــــد از خــــروج از برجــــام بــــه اقدامات 
تحریک آمیز علیه جمهوری اســــالمی ایران از جمله ترور 
نیروی  شــــهید  فرمانده  ســــلیمانی«،  »قاســــم  سپهبد 
قدس ســــپاه پاســــداران انقــــالب اســــالمی روی آورده 

است.
این اقدامات بخشــــی از سیاســــت موســــوم به »کارزار 
فشار حداکثری« است که ترامپ وعده داده بود اجرای 
آن تهران را به حضور بر ســــر میز مذاکره برای گفت وگو 

بر سر توافقی به جای »برجام« وادار خواهد کرد.
وعده هــــای ترامــــپ در این خصــــوص نــــاکام ماند و او 
به همین دلیــــل، آماج حمالتــــی تند از ســــوی محافل 
سیاســــی آمریکا قرار گرفــــت. منتقدان ترامــــپ از او به 
دلیل نداشــــتن راهبــــرد، افزایش بی مــــورد تنش ها با 
ایران و جدا کردن مســــیر آمریــــکا از متحدانش انتقاد 

کرده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد 
گامی در راستای اجرای قانون جدید چک

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون حقوقی 
و قضایــــی مجلــــس با اشــــاره بــــه اینکه تمــــام بندها و 
بخش های قانون جدید چک بایــــد تا 22 آذرماه اجرایی 
شــــود، گفت: ثبت اطالعات چک در ســــامانه صیاد که 
از این تاریخ اجرایی خواهد شــــد، اتفاق مهم و مؤثری در 

راستای اجرای قانون جدید چک است.
یکــــی از بندهــــای مهم قانــــون جدید صــــدور چک که 
آذرمــــاه 97 به تصویب رســــید، ثبــــت اطالعات چک در 
ســــامانه صیاد اســــت و بانک مرکزی قصد دارد از امروز 
22 آذرماه امســــال )آخریــــن مهلت قانونــــی اجرای این 
قانون(، آن را اجرایی کند. با اجرای این قانون، اســــتناد 
از الشــــه چک برداشته شده و امنیت اســــتفاده از آن، 
بســــیار باال خواهد رفت. ضمنا هر انتقال چک تا زمان 
تســــویه آن نیز باید در ســــامانه صیاد ثبت شــــده و به 
همین دلیل، در صورت ایجاد شــــکایت حقوقی، افراد 
به راحتی می توانند با اســــتناد به ســــامانه صیاد از حق 

خود دفاع کنند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیســــیون حقوقی و قضایی 

مجلس شــــورای اســــالمی درباره این موضــــوع گفت: 
بانک مرکــــزی در راســــتای اجــــرای قانــــون جدید چک 
اقداماتــــی انجام داده اســــت ولی کافی نیســــت. تمام 
بندها و بخش های قانون از جمله ثبت اطالعات چک 

در سامانه صیاد تا 22 آذرماه 99 باید اجرایی شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی اعالم کرده که اجرای قانون 
جدید چک که ثبــــت اطالعات چک در ســــامانه صیاد 
را هم شــــامل می شــــود، نیاز به کار فرهنگی دارد چون 

تحول بزرگی در نظام مالی کشور ایجاد خواهد شد.
ابوترابــــی افزود: براســــاس اعــــالم بانک مرکــــزی، ثبت 
اطالعات چــــک در ســــامانه صیــــاد از 22 آذر 99 اجرایی 
خواهد شــــد که اتفاق مهم و مؤثری در راســــتای اجرای 

قانون جدید صدور چک است.
وی در پایان تصریح کرد: امسال علی رغم اینکه بیماری 
کرونا آسیب های اقتصادی زیادی به صاحبان مشاغل 
وارد کــــرد، شــــاهد کاهش میــــزان چک های برگشــــتی 
بودیم. یکی از دالیل این موضوع اجرای بخش هایی از 

قانون جدید چک بوده است.
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پاس و شهرداری 
متعلق به همدان هستند

اجازه اختالف افکنی 
به برخی فرصت طلبان را ندهیم

ناصرنــــژاد:  میثــــم  زش-  ور وه  گــــر هگمتانــــه، 
اســــتان،  مســــؤوالن  تدابیر  و  درایت  با  امســــال 
نماینــــده همدان در مجلس شــــورای اســــالمی، 
زش و جوانــــان، شــــهردار و رئیــــس  مدیــــرکل ور
هیأت فوتبال همدان دو تیم پاس و شــــهرداری 
لیگ  جدید  فصل  بــــرای  تدارک  حال  در  خوبی  به 
2 هســــتند، تا با دعای خیــــر هواداران در  دســــته 
انتهــــای فصــــل هر دو یــــا حداقل یــــک تیم جواز 

حضور در لیگ دســــته اول را بگیرد.
هر دو تیم از کادر فنی شــــناخته شــــده و کاردان و با 
تجربه ای ســــود می برنــــد، که امید لیگ یکی شــــدن 

فوتبال همدان را افزایش داده است.
بــــه عنوان  از ســــوی دیگــــر حضــــور امیرعظیمــــی 
مدیری کوشــــا و اخالق مدار نیــــز در رأس مدیریت 
کارکشــــته  پاس و نیز میثم ناصرنژاد از خبرنگاران 
آشنا به مشکالت و حواشــــی فوتبال همدان به  و 
عنوان سرپرســــت تیم این امیــــد را ایجاد کرده که 
حواشــــی همیشگی دســــت از ســــر پاس بردارد و 
از ســــوی دیگر پاس و شهرداری امســــال نه تنها 
برای هم حاشــــیه درســــت نکنند، بلکه در شرایط 
به  همــــدان  فوتبال  توســــعه  بــــرای  نیز  حســــاس 

بیایند. هم  کمک 
امــــا در ایــــن میــــان برخی افــــرادی کــــه نانشــــان را از 
لــــود بــــه دســــت می آورند، به دنبــــال ایجاد  آب گل آ
حاشــــیه و تفرقه افکنی بین این دو تیم هستند تا از 
اختالف افکنــــی بین دو تیم هم بــــه فوتبال همدان 
ضربــــه بزننــــد و هم ســــود و جایگاهی بــــرای خود به 

دست بیاورند.
چنــــان کــــه شــــنیده می شــــود فرد یــــا افــــرادی به 
عنوان واســــطه یا نماینده باشگاه پاس با برخی از 
بازیکنان شــــهرداری تماس می گیرند و آنها را برای 
لغو توافق خود با شــــهرداریچی ها و عقد قرارداد با 

می کنند. ترغیب  پاس  باشگاه 
مدیریتــــی  کادر  از  کافــــی  شــــناخت  بــــه  نطــــر 
اخالق مــــدار باشــــگاه پاس بــــرای اهالــــی فوتبال 
تماس ها  ایــــن  اســــت  وشــــن  ر وز  ر مثل  همدان 
بدون اطالع و رضایت مدیرعامل و سرپرســــت و 
ارتباط با تعدادی  گرفتن  بــــه  کادرفنی پاس اقدام 
با  که  کردنــــد  شــــهرداری  شــــاخص  مهره های  بــــا 
درایــــت کادرفنی و بازیکنان باشــــگاه شــــهرداری 
پشــــت پرده این تماس هــــا کامال بــــرای بازیکنان 
این  امسال  که  شــــده  گفته  و  شــــده  داده  شــــرح 
گول این  2 تیم قرار اســــت حامــــی هم باشــــند و 

نخورند. را  تفرقه  زا  تماس های 
و  اخالق مــــدار  مدیرعامــــل  میــــان  ایــــن  ایــــن  در 
سرپرســــت آشنا با حواشــــی تیم پاس نیز کامال به 
این مسائل اگاه هســــتند و حتما با انتشار بیانیه 
اعالم  شــــهرداری  باشــــگاه  مدیران  بــــا  تماس  یا  و 
می کننــــد که ایــــن افراد هیــــچ ارتباطی با باشــــگاه 
پاس ندارند و در صــــورت تکرار این رفتار و معرفی 
خود بــــه عنوان نماینده پاس حتما از طریق مراجع 

می کنند. برخورد  آنها  با  قانونی 
مدیــــران عزیــــز دو باشــــگاه پــــاس و شــــهرداری 
را  دست به دســــت هم امســــال فوتبال همدان 

کنید. یکی  لیگ 

خبــر

دیدار رئیس فدراسیون کشتی با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار ، فرمانده سپاه 
انصارالحسین)ع( و شهردار همدان

عزم مسووالن اجرایی همدان 
برای اعتالی ورزش اول استان

هگمتانه، گــــروه ورزش: علیرضا دبیر رئیس فدراســــیون 
کشــــتی در ســــفر به همدان ضمــــن دیدار با مســــووالن 
اجرایی این اســــتان، بر همــــکاری همه جانبه بــــرای احیا و 

اعتالی ورزش کشتی همدان تأکید کرد.
وی در این ســــفر عــــالوه بر نشســــت با پیشکســــوتان، 
قهرمانــــان و صاحــــب نظــــرات ورزش کشــــتی همــــدان، 
دیدارهای جداگانه را با آیت ا... شــــعبانی نماینده ولی فقیه 
در اســــتان و امام جمعه همدان، سردار مجیدی؛ فرمانده 
 ، سپاه انصارالحســــین)ع(، سیدسعید شاهرخی استاندار
حمید ســــیفی مدیــــرکل ورزش و عباس صوفی شــــهردار 

همدان برگزار کرد.
امــــام جمعه همــــدان: رشــــته های آســــیب دیده  �

نیازمند رسیدگی هستند
آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در دیدار با رئیس فدراسیون 
کشــــتی با اشــــاره به اهمیت و لزوم توجه به ورزش، اظهار 
کرد: متأســــفانه در بین رشته های ورزشــــی، گاهی به برخی 
رشته ها توجه بیشتری می شــــود و برخی دیگر کمتر مورد 

توجه قرار می گیرند.
وی ادامه داد: در اســــتان همدان نیز برخی رشــــته ها امروز 
آســــیب دیده هســــتند و نیازمند توجه و رســــیدگی برای 
کســــب قهرمانی و رشــــد می باشــــند، که در این راه همت 

مسؤوالن را طلب می کند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشاره به خدمات 
و قهرمانی هــــای علیرضــــا دبیــــر در دوران فعالیت، مطرح 
کــــرد: زمانی که انســــان پیــــروزی جوانان این مــــرز و بوم را 
در عرصه هــــای مختلــــف خصوصــــا در میدان های جهانی 
مشاهده می کند حس غرور و شعف خاصی پیدا می کند 
کــــه امیدواریم بــــا حمایت الزم از این رشــــته های ورزشــــی 
همچون کشــــتی، دوباره شاهد خلق صحنه های قهرمانی 

و پیروزی جوانان کشور باشیم.
علیرضا دبیر  رئیس فدراســــیون کشتی جمهوری اسالمی 
ایران نیــــز در این دیــــدار با تأکیــــد بر اینکه ریشــــه ورزش 
کشــــتی در ایران است و باید از آن حمایت کرد، اظهار کرد: 
برخی از ورزش ها متعلق به کشــــورهای دیگر اســــت، اما 
کشتی متعلق به ما است و نباید اجازه دهیم که از دست 

ما خارج شود.
 رئیس فدراسیون کشــــتی جمهوری اسالمی ایران افزود: 
در گذشــــته بســــیاری از ورزش کاران قبل از آنکه وارد گود 
زورخانــــه شــــوند اول به خداونــــد توکل می کردنــــد و بعد 
شــــروع به ورزش می کردند و این تفکری بود که بر کشتی 
هم غالب بود، بنابراین امروز هم باید با حمایت از کشتی، 
شــــاهد حضور جوانــــان باغیــــرت و مؤمن در این رشــــته 

باشیم.
وی با بیان اینکه اســــتان همدان از اســــتان های قهرمان 
پرور در رشته کشــــتی است، گفت: کرمانشــــاه، خراسان، 
تهران، مازندران و همدان از اســــتان های برتر در کشــــتی 

بوده اند، اما متأســــفانه امــــروز همانند گذشــــته فعالیت 
ندارند و به نحوی عقب نشینی کرده اند.

دبیر با تأکید بر اینکه کشــــتی ورزش اصیل کشور است، 
، نام  عنــــوان کــــرد: در مســــیر ترویج تفکر شــــهدای عزیــــز
خانه های کشــــتی را به نام شــــهدا نامگذاری کرده ایم و در 
کنار عکــــس هر یک از قهرمانان کشــــتی، یــــک عکس از 
شــــهدای کشــــتی گیر را نصب کرده ایم تــــا بتوانیم ادامه 

دهنده تفکر شهدای بزرگوار باشیم.
وی از نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان و مســــووالن دیگر 
خواســــت با حمایت هــــای خود موجبات رشــــد کشــــتی 

استان را فراهم کنند.
: کشتی اســــتان همدان در مسیر تحول  � استاندار

و پیشرفت است

استاندار همدان نیز در دیدار با علیرضا دبیر گفت: ورزش 
کشــــتی در این اســــتان با اقدام های مثبت و اثرگذار کادر 

مدیریتی جدید در مسیر تحول است.
سیدســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: حمیدرضا یاری رئیس 
هیأت کشــــتی اســــتان به خوبی زمینه توســــعه کشــــتی 
استان را فراهم کرده و حمایت های مادی و معنوی از این 

رشته داریم.
وی اضافه کرد: استان همدان از دیرباز مهد کشتی کشور 
بوده و بــــرای تداوم ایــــن موفقیت ها همچنــــان حمایت 

خواهیم داشت.
شاهرخی خاطرنشان کرد: مســــیر تحول و اعتالی ورزش 
کشــــتی در همدان باید به خوبی ادامه یابد و اعتقادم این 
است به همه رشــــته ها بپردازیم ولی کشتی ریشه عمیقی 

در استان همدان دارد.
اســــتاندار همدان تأکید کرد: براین اســــاس باید در سال 

جاری تحول مطلوب را در ورزش کشتی داشته باشیم.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه حمایت از قهرمانــــان همواره مورد 
توجه است، گفت: عالوه بر اینکه تجلیل از قهرمانان را در 
دســــتور کار داریم، تأمین مسکن قهرمانان را نیز پیگیری 

می کنیم.
رئیس فدراســــیون کشــــتی نیــــز در این نشســــت گفت: 
همدان با وجود کشتی گیران ملی پوش در ورزش کشتی 
شــــناخته شده اســــت و فدراســــیون نگاه ویژه ای به این 

استان دارد.
« افزود: برای رشــــد و توسعه کشتی همدان  »علیرضا دبیر
به طور قطع حمایت همه جانبه داریم و در کنار مسووالن 
اجرایــــی این اســــتان آمــــاده هرگونــــه همــــکاری در زمینه 

پیشرفت این ورزش هستیم.
مدیرکل ورزش: جذب حامی مالی در دســــتور کار  �

است

مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
علیرضا دبیر الگوی علمی و عملی کشــــتی اســــت، گفت: 
جــــذب حامی مالی بــــرای کشــــتی همدان در دســــتور کار 

است.
حمید ســــیفی در نشســــت با رئیس فدراســــیون کشتی 
جمهوری اســــالمی و رئیس و ارکان هیأت کشــــتی استان 
همــــدان، اظهار کــــرد: هدف نخســــت ما خدمــــت در راه 
خداســــت و همراه در این راه قدم برمی داریم و امیدواریم 

که تالش های ما مورد رضای درگاه خداوند متعال باشد.
، گفت:  وی در ادامــــه با اشــــاره به جایگاه کشــــتی کشــــور
علیرضــــا دبیر الگــــوی همه کشــــتی گیران کشــــور بوده و 

هست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه برای 

ترویج فرهنگ پهلوانی و قهرمانی باید مستند زندگی دبیر 
ســــاخته شــــود، گفت: یکی از مهم ترین وظایف ما معرفی 
الگوهای برتــــر و نخبه درزمینٔه های مختلــــف به جوانان و 

ورزشکاران است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دبیر تنها قهرمان المپیک نیســــت بلکه 
فردی توانمند با اندوخته علمی و عملی در بحث کشــــتی 
است که باید از ظرفیت ایشان بیش از هرزمانی در کشتی 

همدان استفاده کنیم.
ســــیفی بابیان اینکه اقدامــــات مــــا درزمینٔه های مختلف 
ورزشی باید داری خروجی مثبت و موردقبول باشد، گفت: 
در حال حاضر برای تأمین مالی کشــــتی استان همدان در 
حال جذب حامی مالی هســــتیم که امیدواریم تالش های 

ما به بار بنشیند.
وی در پایان خاطرنشــــان کرد: آنچــــه در ورزش موردتوجه 
اســــت پرورش همه جانبــــه یک انســــان در ابعاد مختلف 
جســــمی، روحی، اجتماعی اســــت تــــا بتواند بــــرای خود و 

جامعه پیرامون خود مفید واقع شود.

شــــهردار همدان: باشگاه پاس در کشتی هم تیم  �
داری می کند

رئیــــس فدراســــیون کشــــتی در برنامــــه خود در ســــفر به 
همدان با شهردار این شهر نیز دیدار و گفت و گو کرد.

علیرضــــا دبیر در این جلســــه با اشــــاره به اینکه شــــهردار 
همدان از مدیران ورزشــــی محسوب می شود تصریح کرد: 
ورزش کشــــتی برای قشــــر محروم جامعه است و مظلوم 
واقع شده و در ســــال های گذشــــته توجه و حمایت های 

الزم به آن صورت نگرفته است.
رئیس فدراسیون کشتی اظهار کرد: حضور کشتی گیران 
در باشگاه ها نســــبت به دهه هفتاد شمسی بسیار افت 
کرده اســــت و زنــــگ خطر برای کشــــتی کــــه ورزش ملی و 
پرافتخارترین ورزش ایران محســــوب می شــــود به صدا در 

آمده است.
وی ادامه داد: اگر االن فکری به حال و روز کشــــتی نکنیم 
شــــاید در چند ســــال آینده دیگر هیچ کاری نتــــوان کرد و 
یکی از رشــــته های نشــــان آور در المپیک و افتخار آفرین 
برای کشورمان در میادین بزرگ بین المللی از بین خواهد 

رفت.
صوفی، شــــهردار همدان نیز در این جلســــه اظهار کرد: ما 
بیش از 10 سال اســــت که لیگ ورزشی محالت همدان را 
داریم و تصمیم گرفتیم تا تیم پاس همدان در رشــــته های 
دیگر ورزشــــی از جمله کشــــتی نیز فعالیت کند تا کشتی 

استان نیز تقویت شود.
وی افــــزود: حتمــــا کشــــتی همــــدان را حمایــــت و کمک 
می کنیم تا به روزهای اوج خود بازگردد و از هیأت کشــــتی 
همــــدان می خواهیم تا برنامه هــــای خود را به شــــهرداری 

همدان ارائه دهد.
رئیــــس هیأت کشــــتی: اســــتاندار تمام قــــد حامی  �

کشتی است
حمیدرضا یاری در نشســــت با رئیس فدراســــیون کشتی 
جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان، اظهار کرد:  امروز شرایط برای بازگشت همدان به 
دوران طالیی و پرافتخار خود فراهم است لذا امیدواریم با 

همدلی و همراهی بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم.
رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: 
به حمداهلل ورزش کشــــتی امــــروز از حمایت های تمام قد 
اســــتاندار همدان و ســــایر مســــؤولین برخوردار است و 
این مهم وظیفه ما را برای کســــب موفقیت های بیشــــتر 

دوچندان می کند.
 ، جــــوکار مصطفــــی  مســــعود  نشســــت  ایــــن  ادامــــه  در 
نایب رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان بابیان اینکه 
کشــــتی همدان در دوران کرونا بیکار نبوده است، گفت: 

باید در لیگ برتر شرکت کنیم.
وی تصریــــح کــــرد: قهرمانان ما ســــرمربی  رده های ســــنی 
مختلف هســــتند لذا امیدواریم با اندوخته های ارزشمند 

خود جایگاه کشتی استان را متعالی کنند.
قاســــم ربیعیــــان، دبیر هیأت کشــــتی اســــتان همدان با 
اشــــاره به اینکه ازنظر مثبت دبیر به کشتی همدان تشکر 
می کنیــــم، گفت: کشــــتی همــــدان المپیکــــی دارد و کمتر 

استانی در جایگاه نشانی)مدالی( ما هست.
وی با اشــــاره بــــه اینکه تیم همــــدان در دهه هــــای قبل از 
مازنــــدران هم جلوتر بوده اســــت، گفت: بــــه حضور دکتر 
سیفی در استان همدان مفتخریم و از حمایت و همراهی 

ایشان تقدیر و تشکر می کنیم.
رئیس فدراســــیون کشتی: همدان پاره تن ورزش  �

کشور است
رئیس فدراسیون کشــــتی جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه همدان پاره تن ورزش کشــــور است، گفت: کشتی 

همدان را از جان ودل حمایت می کنم.
علیرضا دبیر در جمع رئیس و ارکان هیأت کشتی همدان 
اظهار کرد: رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همــــدان فردی 
که باید برای برنامه های تدوین شــــده  خوش فکر اســــت 

حمایت شود.
وی بابیان اینکه باید از ظرفیت های آقایان جوکار و سیفی 
در شــــهرهای مالیر و نهاوند برای آموزش اصولی کشــــتی 
استفاده شــــود، گفت: از اداره کل ورزش و جوانان استان 
همدان درخواســــت داریم ورزش کشتی استان همدان را 

تقویت کند و برای پویایی آن تالش کنند.
رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران با تأکید 
بر اینکه امروز شــــرایط برای ارتقاء جایگاه کشــــتی اســــتان 
همدان محیا اســــت، گفت: حضور دکتر سیفی در استان 
همدان و همچنین ســــکان داری کشــــتی اســــتان توسط 
دکتر یاری زمینه به اوج رســــیدن کشتی اســــتان را فراهم 

کرده است.
وی بابیان اینکه همدان مهد استعداد های کشتی است، 
گفــــت: نشــــان المپیک عیار ورزش اســــت کــــه باید برای 

کسب آن تالش شود.
دبیر با اشــــاره به اینکه نگاه همه مردم از ورزش به کشتی 
اســــت، گفت: از هیأت های کشتی کشــــور برنامه مدون 

می خواهم.
وی بابیــــان اینکه از ســــال آینده به هیأت کشــــتی کمک 

می کنیم، گفت: همدان پاره تن ورزش ایران است.
رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به اینکــــه نهاوند مهد کشــــتی دنیا بود مرحوم درویشــــی 
مســــتعد بود، گفت: مدیریت فرصتی است که می توانیم 

برای آخرتمان توشه جمع کنیم.
وی بابیان اینکه باید جوانان کشــــتی گیر اســــتان همدان 
کمروند  حمایــــت و همراهــــی شــــوند، گفــــت: مســــعود 
کشتی گیر با آتیه ای اســــت و امیدوار به پیشرفت ایشان 

هستیم.
دبیر افــــزود: فنی ترین کشــــتی گیر تاریخ کشــــتی همدان 

جالل لطیفی بود.
 فرمانده ســــپاه همدان: کشــــتی همدان نیازمند  �

توجه مسووالن است
فرمانده ســــپاه همدان نیز در دیدار با علیرضا دبیر رئیس 
فدراسیون کشــــتی گفت: همدان پیشینه قوی با نفسی 

پاک در کشتی دارد.
ســــردار مظاهر مجیدی افزود: نیازمند توجه مســــؤولین 
کشــــور به کشتی استان همدان هســــتیم. روحیات دکتر 
دبیر قابل ستایش اســــت قطعا با نیت پاک وی کشتی را 

در مراتب باالتر می بینیم.
وی با اشاره به اینکه سپاه همدان از توسعه ورزش کشتی 
حمایت می کند، گفت: 80 سالن را در 5سال راه انداختیم.

سرهنگ پاسدار کرمی مسؤول تربیت بدنی سپاه استان 
همدان نیز بــــا تأکید بر اینکه جایــــگاه مناطق محروم را در 
کشتی باید در اولویت قرار دهیم، خاطرنشان کرد: آمادگی 

حمایت کامل از کشتی را داریم.
 تأکید بر حل مشکالت مالی هیأت کشتی استان �

در دیــــداری که بــــا حضــــور حمیدرضا یــــاری رئیس هیأت 
کشتی استان برگزار شد، بر لزوم حل مشکالت مالی این 

هیأت تأکید شد.
دبیــــر در این جلســــه گفت: هیأت اســــتان همدان با 
نــــرم می کند و  مشــــکالت مالی زیادی دســــت و پنجه 
استان  این  کشــــتی  افت  اصلی  علت  مشــــکالت  این 
بوده اســــت ســــازمان برنامه و بودجه اســــتان هیأت 
کشــــتی را حمایــــت ویــــژه کنــــد تــــا همــــدان کــــه مهد 
وز های  کشــــتی اســــت به ر اســــتعداد های درخشــــان 

برسد. خود  اوج 
وی ادامــــه داد: هیأت هــــای کشــــتی، خصوصــــا همــــدان 
دارای برنامه ریزی دقیق اســــت و می توانید مطابق برنامه 

هایشان بودجه در اختیارشان قرار گیرد.

»گرین نهاوند« تنها نماینده استان در مرحله اول لیگ دسته سه کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــامی تیم های حاضر در مرحله اول لیگ دســــته ســــوم 
فوتبال کشور اعالم شد و گرین نهاوند تنها نماینده استان در این مسابقات است.

تیم های حاضر در این مسابقات به شرح ذیل است:
 استان آذربایجان شرقی: عقاب تبریز، هرماس فاتح تبریز  �
 استان آذربایجان غربی: کانیاوشنو اشنویه، کاویان نقده  �
 استان اردبیل: جام جم بیله سوار، ذوب آهن اردبیل  �
 اســــتان اصفهان: ون پارس نقش جهان، فوالد صنعت اصفهان، رضوانی   �

خ کاشان اصفهان، ستاره سر
، برق آراء البرز، فرهنگ البرز  �  استان البرز: مقاومت البرز
 استان بوشهر: پیروزی نگین خورموج  �
 اســــتان تهران: شــــاهین تهران، داماش تهران، کیاپــــارس تهران )قهرمان   �

توابع اســــتان تهران(، شــــهید اورکی اسالمشــــهر، نفت ایرانیان، کیان تهران، 
آکادمی کیا

 استان چهارمحال بختیاری: شاهین لردگان، رز موکت بروجن  �
 استان خراسان رضوی: شریعت نوین مشهد، نگین سناباد  �
 استان خراسان شمالی: پیام انتظار بجنورد  �
 استان خراسان جنوبی: بادامک قائن خراسان جنوبی  �
 اســــتان خوزســــتان: فرهنگ رامهرمز، پرســــپولیس دزفول، آبی دالن بنه   �

(، اروند خرمشهر، استقالل اهواز گز)بندرماهشهر
 استان زنجان: مینو خرمدره  �

 استان سیستان و بلوچستان: شاهین زاهدان  �
 استان فارس: استوک مرودشت، عقاب شیراز، دماوند آمل)فارس(  �
 استان قم: سوهان محمد  �
 استان سمنان: سیمان شاهرود  �
 استان قزوین: سفیرنوین آبیک  �
 استان کهگیلویه و بویراحمد: شهدای ایل بهمئی  �
 استان کردستان: شهدای گروس بیجار، خورشیدمهر قروه  �
 استان کرمان: امید آوران کرمان  �
 استان کرمانشاه: ستارگان کرمانشاه  �
 استان همدان: گرین کشاورز نهاوند  �
 استان گیالن: سردارجنگل صومعه سرا  �
 استان گلستان: استقالل علی آباد  �
 استان لرستان: شهرداری بروجرد  �
 استان مرکزی: آلومینیوم پارس ساوه  �
 استان هرمزگان: هرنگ جوان بستک، فوالد هرمزگان، خلیج فارس میناب  �
 استان یزد: سنگ آهن بافق  �
 استان ایالم: شهدای چوار 65 ایالم  �
 جزیره کیش: استقالل کیش  �
، ستاره کاســــپین بابل، دریای بابل،   �  اســــتان مازندران: مقاومت جویبار

، دریای حربده محمود آباد، شهروند رامسر شــــهرداری فریدونکنار

تکلیف برخی رؤسای هیأت های ورزشی مشخص شود
تــــازه  و  جــــوان  مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نفــــس ورزش و جوانــــان اســــتان که چنــــد صباحی از 
در  می گــــذرد  ورزشــــی  ایــــن نهاد  در  وی  مســــؤولیت 
همیــــن ابتدای راه قانــــون را ســــرلوحه اقدامات خود 

دهد. قرار 
حمید ســــیفی که خــــود قهرمان عرصه هــــای جهانی و 
نشان آور ســــکوهای افتخار برای میهن اسالمی بوده 
حــــاال ســــکان ورزش و جوانان اســــتان همــــدان را در 
دســــت گرفته تا به عنوان جوان بومــــی اداره امور را در 

دست گیرد.
سیف که با تکیه بر توان تجربی در میادین کشتی پا به 
عرصه مدیریت گذاشــــته در همین ابتدای کار چندگام 
مهم برای تعالی ورزش اســــتان در رشــــته های حرفه ای 
برداشته اما این مدیر جوان به چند نکته کلیدی و مهم 

دیگر هم باید نگاه جدی داشته باشد.
همه می دانیم که صاحبان کرســــی مدیریتی در ســــطح 
استان ممکن اســــت بتوانند با نفوذ و درایت مدیریتی 
خود در مناصب دولتی برای پیشبرد اهداف ورزشی در 
هیأت ها مؤثر واقع شوند اما این بدان معنا نیست که 

قانون نباید رعایت شود.
نخست اینکه:

حضور مدیران دولتی در رأس هیأت ورزشی در صورتی 
که هیچ سابقه ای در این رشــــته نداشته باشند نه تنها 
به پیشــــبرد امــــور کمکی نخواهــــد کرد بلکه بــــه انگیزه 
قهرمانان و مجربان رشــــته های ورزشی نیز لطمه جدی 
وارد میکند چرا که درک شــــرایط ورزشکاران برای کسی 
ملموس تر است که خاک صحنه ورزشی را خورده باشد.

دوم اینکه:
اگرچه ممکن اســــت البیگــــری مدیران بــــه نفع ورزش 
مورد نظر باشــــد اما بعضا دیده شده این البیگری ها به 
نفع آن رشته ورزشــــی نبوده بلکه به جریان سازی برخی 

ویژه خواری ها )رانت ها ( کمک کرده است.
سوم اینکه:

مهمترین نکته پروازی بودن برخی مدیران هیأت های 
ورزشــــی اســــت که بعضا نه تنها هفتگی بلکــــه ماه ها از 
حضور آنها در اســــتان و در تمرینات و جلســــات بررسی 

مشکالت ورزشکاران هیأت ها هیچ خبری نیست.
چهارم آنکه:

زش  ور کل  اداره  وابســــتگان  و  کارمندان  بــــود  قرار 
و  نباشــــند  هیــــأت  رأس  تصدیگــــری  در  جوانــــان  و 
زشــــکاران قــــرار بگیرد که  ایــــن فرصتها در اختیار ور
کل در این زمینه  بــــه اداره  گویا برخــــی افراد نزدیک 

وند. می ر یرآبی  ز
از مدیــــرکل جــــوان ورزش و جوانان اســــتان همدان 
انتظــــار می رود با منش پهلوانی که از ایشــــان ســــراغ 
داریم دســــت به اقدامی مؤثر در این موارد به ویژه دو 
اداره  آخر یعنی روســــای پروازی و وابستگان به  مورد 

بپردازد. کل 
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هگمتانه بررسی می کند

پیامدهای منفی و مثبت کرونا 
بر سالمت روان جامعه

هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــالمت - زهــــرا ذوالفقاری: 
شــــیوع بیماری مسری کرونا و شــــرایطی که این بیماری در 
جامعه و برای افــــراد جامعه به وجود آورده اســــت، به طور 
قطع دارای اثرات و پیامدهای روانی نیز اســــت که در کوتاه 
مدت و بلند مدت خود را نشــــان می دهد و از سوی دیگر 
این اثرات حتی به دوران پســــاکرونا نیــــز انتقال می یاید، از 
همین رو کاهش این پیامدهای منفی روانی و تأثیرات آن 
گاهی از آن و کنترل و کاهش آن تا حد ممکن  مســــتلزم آ

است.
با شــــیوع ویروس کرونا در جهان و تحت تأثیر قرار گرفتن 
زندگی اجتماعی، بیماری های روانی نیز در جامعه افزایش 
یافته اســــت و رده های مختلف سنی از جنبه روانی پس از 
شــــیوع کووید-19 آسیب دیده اند که کودکان و نوجوانان 
هــــم جــــزء ایــــن قشــــر هســــتند. متخصصــــان می گویند 
صدمات قرنطینــــه، تعطیلی مراکز تفریحــــی و نیز تعطیلی 

مدارس، تأثیرات منفی زیادی بر این قشر داشته است.
بعضی از افراد معمواًل حساســــیت های بیشــــتری دارند و 
باید مداخالت بیشــــتری در درمان ایــــن اختالالت در ایام 
کرونا درباره آن ها انجام گیرد، کســــانی که دارای مشکالت 
روحی و روانی هســــتند، یعنی از گذشــــته سابقه اضطراب 
یا افســــردگی یا سایر اختالالت شــــناختی و روانشناختی را 
داشتند، احتمال بیشــــتری برای درگیری با این اختالالت 
را دارنــــد و پس از اینکه دچار این ویروس می شــــوند، این 
مسائل خود را بیشــــتر در آن ها بروز می دهد. پس در این 

افراد باید اقدامات و مداخالت بیشتری انجام شود.
وقتی فردی از لحاظ روانی دچار مشکل است بیماری های 
جســــمی نیز در او بیشتر می شــــود، چون این مشکالت 
باعــــث پایین آمــــدن دســــتگاه ایمنی بدن وی می شــــود 
و وقتی ایمنــــی پایین بیایــــد، احتمال بیماری نیز بیشــــتر 
می شــــود. شــــرایط بحران همه گیری بیماری کرونا عالوه بر 
افزایش عوامل منفی مانند اضطراب، باعث ایجاد عوامل 
مثبت مانند همبستگی و مشــــارکت اجتماعی نیز شده 
است که به صورت منفی و مثبت بر سالمت روان جامعه 

تأثیرگذار است.
آثار  شــــرایط بحرانی همه گیــــری بیمــــاری می تواند باعــــث 
مثبت و منفی روان و اجتماع شود که به نوعی بر سالمت 
روان افــــراد جامعه اثرگذار هســــتند، ســــالمت به معنای 
ســــطح باالیی از ســــالمت جســــمانی، روانــــی و اجتماعی 
مفهوم ســــازی می شــــود به طــــوری که کمبــــود در هر یک 
منجر به کاســــتی در سایر ابعاد شده و عوامل تأثیرگذار در 
هر مورد موجب تأثیر بارز بر روی ابعاد دیگر خواهد شــــد؛ 
بنابراین الزم اســــت تا تغییرات ســــالمت روان با توجه به 
عوامل روانشــــناختی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و 

تبیین شود.
مسؤول اداره مشاوره دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
در گفتگو بــــا خبرنگار هگمتانه در خصوص تأثیرات روانی 
که بیماری کرونا و شــــرایط زندگی ناشــــی از آن بر روی افراد 
جامعه می گذارد، اظهار کرد: در این مورد فکر کردن زیاد به 
بیماری به صورت وســــواس گونه عوارضی چون اضطراب 
شــــدید، درماندگی و ناتوانی را به دنبال خواهد داشــــت و 
اگرچــــه دنبال کردن اخبــــار مرتبط با کرونــــا در کوتاه مدت 
تأثیر زیادی ندارد اما در بلند مدت باعث حالت وســــواس 

گونه و فشــــار روانی می شود که منجر به خود بیمار انگاری 
می شود.

ســــهیال پناهی تأکید کرد: داشــــتن اســــترس و اضطراب 
باعــــث کاهــــش ایمنولوژی بدن می شــــود کــــه این خود 

می تواند خطر ابتال به بیماری را افزایش دهد.
وی در ادامه ســــخنانش بیــــان کرد: اثرات منفــــی که این 
بیماری بــــروی افراد جامعه می گذارد شــــامل افســــردگی، 
به هم خوردن خــــواب، اضطراب و مهمتریــــن اثر آن خود 
بیمارانــــگاری اســــت که افراد با یک عطســــه و یا ســــرفه یا 
کوچکترین عالمت فکر می کنند به کرونا مبتال شــــده اند 

و دچار اضطراب می شوند.
این مســــؤول در مورد پیامدهایی که شیوع بیماری کرونا 
در زمــــان حــــال و دوران پســــاکرونا بر روی زندگــــی افراد و 
جامعه می گــــذارد، گفت: ایــــن بیمــــاری پیامدهای روحی 
بسیاری را با خود به همراه دارد، در زمان حال ایجاد فاصله 
بیــــن اعضای جامعه اثــــرات عاطفی خود را بــــه دنبال دارد 
کــــه در بلند مدت باعث قطع تعامــــالت فیزیکی همچون 
دســــت دادن، روبوســــی و... می شــــود و در پی آن در بلند 

مدت هویت اجتماعی جامعه را مختل می کند.
پناهی اضافه کرد: رفتارهایی که اکنون به ناچار به دلیل در 
امــــان ماندن از ابتال به بیماری کرونــــا انجام می دهند افراد 
را به ســــمت فردگرایی ســــوق می دهد که آفت بزرگی برای 

همبستگی اجتماعی است و ادامه پیدا می کند.
وی با بیان این مطلب که کرونا و شــــرایطی که پیش آورده 
باعث اثــــرات روانی نامناســــبی در جامعه شــــده اســــت، 
تصریح کرد: از سویی این شــــرایط ارتباط عمومی و نزدیک 
خانواده ها را هم نشانه می گیرد و حمایت های اجتماعی و 

خانواده را هم تهدید می کند.
این پزشک عنوان کرد: اختالالت و چالش ها بین اعضای 

خانــــواده بــــه وجود می آیــــد و قبــــال فرزندان در مدرســــه و 
دانشــــگاه وظایف اجتماعی خود را داشــــته اند ولی اکنون 
ناچارند در منزل بمانند و همیــــن موضوع چالش هایی را 

بین والدین و فرزندان به وجود می آورد.
پناهی در این خصوص افزود: اثرات شــــیوع بیماری کرونا 
بر خانواده ها تحمیل شده اســــت و اختالف بین پدرها و 
مادرها و اختالفات خانوادگی افزایش یافته اســــت چرا که 
مشکالت اقتصادی نیز به میان آمده و بی شک پیامدها 

و عوارضی را به دنبال دارد.
وی در مــــورد اینکه آیا شــــرایط حاکم بر زندگــــی افراد تحت 
تأثیر این ییماری می تواند اثرات مثبتی هم داشــــته باشد، 
تصریح کــــرد: در حقیقت وقتی بحرانی در جامعه شــــکل 
می گیرد، شرایط ســــازگاری با آن نیز شکل می گیرد و افراد 
جامعه در یک حرکت هم ســــو ارزش هــــا را دنبال می کنند 
به عبــــارت دیگر شــــرایط بحرانی معنای جدیــــد در زندگی 

اجتماعی به وجود می آورد.
این پزشــــک ادامه داد: رفتارهای پیشــــگیرانه بر سالمت 
روان و سالمت جامعه تأثیرگذار است و این شرایط حاکم 
بــــر جامعه یک نوع وفاق اجتماعی را هــــم به دنبال دارد به 
گونه ای که فــــرد می داند که رعایت نکات بهداشــــتی هم 

برای سالمتی خود و هم دیگران مفید است.
پناهی در بخش دیگر ســــخنانش ابراز کرد: افراد باید بین 
اضطراب مفید و کارساز و اضطراب غیر مفید تفاوت قائل 
شــــوند و بدانند فکر کــــردن به بیماری به صــــورت افراطی 

مضر است.
وی در ادامــــه به توصیه هایــــی برای کاهش اثــــرات منفی 
شــــیوع کرونا اشــــاره و بیان کــــرد: ورزش کــــردن در منزل 
حتی بــــرای مدت چند دقیقه کوتاه باعث آرامش شــــده و 

آدرنالین اضافه ناشی از اضطراب را از بین می برد.
این مسؤول با توصیه به پیاده روی در مکان های خلوت، 
عنوان کرد: افراد بایــــد از صحبت کردن زیاد در مورد کرونا 
بپرهیزند و از کسانی که به صورت هیجانی و اغراق آمیز در 

مورد بیماری صحبت می کنند دوری کنند.
پناهی بــــا تأکید بر اینکه افراد نباید خــــود را با ایزوله کردن 
و نداشــــتن فعالیت جســــمی از حمایت هــــای اجتماعی 
محــــروم کنند، افزود: ایزوله کردن مطلق و نداشــــتن هیچ 

فعالیتی جسم را ضعیف می کند.
وی تأکید کرد: داشتن خواب کافی، رژیم غذایی سالم، در 
کنار رعایت نکات بهداشتی به دور از وسواس به سالمت 

روان جامعه کمک می کند.
وی اظهار کرد: افراد باید با بیماری کرونا مســــأله مدار و نه 
هیجان مدار برخورد کنند به این صورت که اطالعات الزم 
را جمع آوری کنند و برنامه ریزی درســــت و ســــپس راهکار 

مناسب را در پیش بگیرند.
وی با اشــــاره به اینکه متأســــفانه برخی با ایــــن موضوع به 
صورت هیجان مدارانه رفتار می کنند و حتی ممکن است 

به یک سری رفتارهای خرافی، استفاده از مشروبات الکلی 
هم روی آورند، تصریح کرد: ســــازگاری و حل مسأله نیاز به 

زمان دارد.
این مســــؤول در مورد اینکه چرا برخی علیرغم هشــــدارها 
و تأکیدها براساس رعایت شــــیوه نامه ها، باز هم رعایت 
نمی کننــــد اظهار کرد: نســــل جوان و نوجوان نســــبت به 
این موضوع کم تر متقاعد می شــــوند چون با احســــاس و 
هیجان زندگی می کنند و یــــا اینکه برخی دچار خودانکاری 
هستند و ســــاز و کار دفاعی بدن طوری اســــت که فرد در 
زمان بروز یک مشــــکل یا بحران و برای رهایی از اضطراب 

آن را انکار می کند.
دیگــــر  موضــــوع  گفــــت:  رابطــــه  همیــــن  در  پناهــــی 
اولویت هاست. ممکن است برخی این بیماری را اولویت 
نداننــــد و بــــرای آنها مســــائل دیگر مثال اقتصــــاد اولویت 
اســــت و زمانی که فــــرد نیاز های اولیه اش برآورده نشــــود 

موضوع دیگری برایــــش اهمیت ندارد و نکته دیگر اینکه 
گویا عده ای از شــــرایط خسته شــــده اند و میگویند هرچه 

شد، شد مهم نیست.
خود مراقبتی، داشــــتن ترس منطقی، ایجاد نشاط،  �

نشاط معنوی، توکل بر خدا، راهی برای مقابله با اثرات 
منفی روانی کرونا

گیتــــا افروخته، روانشــــناس بالینــــی گروه روان پزشــــکی 
بیمارســــتان ســــینا و مجری طــــرح ســــالمت روان هم در 
گفتگو با خبرنــــگار هگمتانه، گفت: اســــترس، اضطراب، 
گوشه گیری، دل شوره، نگرانی برای سالمت افراد خانواده، 
بــــی تحرکی، ترس از روابط اجتماعی از اثرات منفی شــــرایط 

حاکم بر جامعه در اثر کرونا است.
وی با تأکید بر اینکه متأســــفانه این بیماری در تمام ابعاد 
زندگــــی اجتماعی، شــــغلی، محیطی، اثر گذاشــــته اســــت، 

عنوان کرد: اختالالت روانی شــــیوع پیدا کرده و رفتارهای 
وسواس گونه زیاد شده است.

این روان شــــناس ادامه داد: خود مراقبتی، داشتن ترس 
منطقی، ایجاد نشاط، نشــــاط معنوی، توکل بر خدا، انجام 
عبادت، دعا کردن، انجام کارهای عام المنفعه،  مطابقت با 
ســــبک زندگی جدید، تعهد فردی اجتماعی، ایجاد آرامش 
در محیط کار و خانه، ایجاد حمایت های اجتماعی از طریق 
فضای مجازی،  عادت دادن خود به ســــبک زندگی جدید، 
تعدیل خواسته ها برای رســــیدن به هدف واالتر سالمت 
جســــم و روان از جملــــه نکاتــــی اســــت که می تــــوان برای 

کاهش اثرات منفی کرونا در زندگی انجام داد.
افزایش ســــواد رسانه ای، سواد ســــالمت جسم و  �

روان، کســــب مهارت ســــازگاری، از مهم تریــــن اثرات 
مثبت

افروخته در ادامه ســــخنانش تصریح کــــرد: عادات جدید 
و شــــرایط زندگی جدید بحران را تبدیل به فرصت رشــــد و 
شکوفایی می کند و رعایت شیوه نامه های بهداشتی جزء 

ویژگی های انسان رشد یافته است.
وی در خصــــوص اینکه چرا برخی افراد نکات بهداشــــتی را 
رعایت نمی کنند، افزود: می توان علت آن را در نداشــــتن 
پذیری  مســــؤولیت  عدم  واقعیت،  ندانســــتن  اطالعات، 
اجتماعی، فقر فرهنگی، اخبار نادرســــت، و... دانســــت که 

البته باید آنها را متعهد کرد.
ورزش، حفــــظ روابــــط اجتماعــــی از طریــــق برقراری  �

تماس تلفنی با دوستان، حفظ آرامش
گیتا افروخته با بیــــان اینکه یکی دیگر از علل عدم رعایت 
نکات بهداشــــتی اختالل شــــخصیتی و هــــوش هیجانی 
پایین اســــت، عنوان کــــرد: در دوران پســــاکرونا نیز اثرات 
منفی دامن گیر جامعه می شــــود که می توان به گسترش 

دامنه افسردگی، ضررهای اقتصادی و... اشاره داشت.
وی اظهار کرد: می توان این اثــــرات را با ورزش، حفظ روابط 
اجتماعی از طریق برقراری تماس تلفنی با دوســــتان، حفظ 
آرامش و نشاط معنوی و کسب اطالعات علمی، مشاوره 
، ایجــــاد امید و پذیرش ســــبک زندگی  با متخصصــــان امر

جدید کاهش داد.
ایــــن روان شــــناس ابراز کــــرد: افزایش ســــواد رســــانه ای، 
ســــواد سالمت جسم و روان، کســــب مهارت سازگاری، از 

مهم ترین اثرات مثبت شرایط این بیماری مسری است.

شرایط بحران همه گیری بیماری کرونا 
عالوه بر افزایش عوامل منفی مانند 
اضطراب، باعث ایجاد عوامل مثبت 

مانند همبستگی و مشارکت اجتماعی 
نیز شده است.

افروخته:
عادات جدید و شرایط زندگی جدید 

بحران را تبدیل به فرصت رشد و 
شکوفایی می کند و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی جزء ویژگی های 
انسان رشد یافته است. نداشتن 

اطالعات، ندانستن واقعیت، عدم 
مسؤولیت پذیری اجتماعی، فقر 

فرهنگی، اخبار نادرست، و... از عواملی 
است که موجب عدم رعایت نکات 

بهداشتی می شود.

پزشکی و 
سالمت

اثرات روحی و روانی کرونا 
در زنان بیشتر است

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: متخصص زنان، 
زایمان و ناباروری و عضو انجمن زنان و مامایی ایران 
گفــــت: ابتال بــــه ویروس کرونــــا در افراد پیر بیشــــتر 
اســــت ولی اثرات روحــــی و روانی آن در زنان بیشــــتر 

دیده می شود.
به نوشته ایرنا، سوزان پیروان با بیان اینکه اضطراب 
یا اســــترس، نوعی از پاســــخ بدن به اتفاقــــات روزانه 
زندگی است، خاطرنشان کرد: این حالت در شرایطی 
ممکن اســــت اثرات مثبتی داشــــته باشد اما اغلب 

اثرات آن منفی و مخرب است.
وی با تأکیــــد بر اینکه این اثــــرات در همه جنبه های 
زندگی دیده می شــــود، یادآورشــــد: وقتــــی اضطراب 
حالــــت مزمن یا شــــدید پیدا کند، تطبیــــق پذیری با 

شرایط دچار مشکل می شود.
بانــــوان بیشــــتر دچار اســــترس می شــــوند یا  �

مردان؟
پیروان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: اضطراب 
می تواند دالیل مختلفی از جمله مشکالت شغلی، 

مالی، خانوادگی یا سالمتی جسمی داشته باشد.
بــــه گفته این متخصــــص زنان و زایمــــان، در زنان به 
ِمســــؤولیت های هم زمــــان مثل  دلیــــل داشــــتن 
مســــؤولیت خانواده، فرزندان، والدین در ســــنین 
پیری و مســــؤولیت شغلی حالت اســــترس بیشتر 

دیده می شود.
وی تأکید کــــرد: اضطراب می تواند بر ســــالمتی افراد 
اثر بگذارد و علــــت بیماری های قلبی، ســــردردهای 
گوارشی یا عالئم وابسته  میگرنی، چاقی، مشکالت 

به قاعدگی در زنان باشد.
همه گیری ویروس کرونا چگونه بر ســــالمتی  �

روانی بانوان اثر می گذارد؟
عضــــو انجمن زنــــان و مامایــــی ایران با بیــــان اینکه 
همه گیری کووید19 می تواند بر ســــالمتی روان زنان، 
مردان و کودکان تأثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: یک 
مطالعه علمی نشــــان داده که شدت این اختالل در 
بعضی از گروه ها بیشتر است؛ به خصوص در زنان و 

به خصوص در زنان جوان.
به گفتــــه وی، ابتال بــــه کووید19 در افراد پیر بیشــــتر 
اســــت ولی اثرات روحــــی و روانی آن در زنان بیشــــتر 

دیده می شود.
پیــــروان دربــــاره دالیــــل ایــــن تأثیرگــــذاری توضیح 
داد: باید در نظر داشــــت که زنان به صورت ســــنتی 
افرادی حمایتگر هســــتند به این معنــــا که نگرانی 
زنان نســــبت به مردان در صورت ابتال یکی از افراد 
ایــــن ویروس بیشــــتر اســــت. ضمن  خانــــواده به 
اینکه نگران از دســــت دادن شــــغل بــــه دلیل کم 
شدن ساعات کاری خود نیز هســــتند و همچنین 
مســــؤولیت خانــــه داری را نیز به عهــــده دارند و در 
آسایش خود  نتیجه زمان کمتری برای استراحت و 

خواهند داشت.
این متخصص زنان و زایمان بــــا تأکید بر اینکه زنان 
، بیشتر نگران  نسبت به مردان به دلیل درآمد کمتر
این مســــاله هســــتند که در صورت ابتال به بیماری 
نتوانند از خدمات درمانی به نحو مناســــبی استفاده 
کنند، یادآور شد: زنان موجوداتی احساسی هستند 
و بیشــــتر تحــــت تأثیــــر اســــترس و اضطــــراب قــــرار 

می گیرند.
پیروان خاطرنشــــان کرد: به دلیل اضطــــراب از ابتال 
به کرونا، تعداد بیشــــتری از زنان سفرهای خود را به 
دلیل همه گیری به تعویق انداخته یا شــــغل خود را 

رها کرده و خانه نشین شده اند.
وی با یادآوری اینکه شــــدت این اضطــــراب در زنانی 
که از قبل دچار مشــــکالت روحی و روانــــی بوده اند 
بیشتر اســــت، تأکید کرد: مشــــکالت روحی و روانی 
شــــخص را دچــــار عــــوارض و ناتوانــــی می کنــــد. این 
مشکالت می توانند اثرات طوالنی مدتی بر سالمتی 

افراد داشته باشند.
زنــــان چگونه در زمــــان همه گیــــری کووید 19  �

مراقب سالمتی روانی خود باشند؟
پیروان در پاســــخ به این پرســــش خبرنــــگار ایرنا به 
همه زنان کشور گفت: مراقبت از اطرافیان و اعضای 
خانواده الزم و ضروری اســــت اما شــــما باید مراقب 

سالمتی روحی و روانی خود نیز باشید.
وی افــــزود: اگــــر در قرنطینــــه هســــتید، ارتباطــــات 
اجتماعــــی خــــود را از طریــــق تلفــــن یــــا تماس های 
ویدیویی با خانواده و دوستان خود برقرار نگه دارید.

کید بر اینکه  عضو انجمن زنــــان و مامایی ایران با تأ
برای مدتی از دیدن و شــــنیدن مطالــــب مربوط به 
همه گیــــری دوری کنید، توصیه کــــرد: از بدن خود 
مراقبــــت کنیــــد؛ ورزش منظــــم، تمرین های ذهن 
گاهی، خواب مناســــب و تغذیه سالم بسیار مفید  آ

هستند.
کیــــد کــــرد: فعالیت یــــا کاری که مــــورد عالقه  وی تأ
شماســــت را در این زمان شــــروع کنیــــد؛ در چنین 
شــــرایطی می توانیــــد بــــه حفظ آرامش خــــود کمک 

کنید.

خبــر

با این 15 خوراکی  نظام ایمنی بدنتان را در برابر کرونا تقویت کنید

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: با تقویت دســــتگاه 
ایمنی بــــدن می توان از انواع ســــرماخوردگی ها، آنفلوآنزاها 
و دیگــــر بیماری هــــای عفونی پیشــــگیری کــــرد. در ادامه 
فهرســــتی از 15 خوراکی معرفی شده که با مصرف به اندازه 
آنها می توانید عملکرد دســــتگاه ایمنی بدن تان را در این 

دوران شیوع کرونا ارتقا دهید.
1. مرکبات �

بســــیاری از افراد به محض اینکه سرما می خورند، به سراغ 
ویتامین  ث می روند. این ویتامین بهترین ویتامین برای 
بهبود دســــتگاه ایمنی بدن است. در واقع ویتامین ث با 
افزایش تولید گلبول های سفید خون با انواع عفونت ها 

مبارزه می کند.
تقریبــــا تمــــام مرکبــــات سرشــــار از ویتامین ث هســــتند 
و می توانیــــد با اســــتفاده از آنهــــا به هر وعــــده غذایی تان 
بــــه  می تــــوان  مرکبــــات  ایــــن  از  بیفزاییــــد.  ث  ویتامیــــن 
گریپ فــــروت،  پرتقال، لیمو ترش، لیمو شــــیرین و نارنگی 

اشاره کرد.
از آنجایی که بــــدن نمی تواند ویتامیــــن ث تولید یا ذخیره 
کند، باید این ویتامین را روزانه در رژیم غذایی تان داشــــته 
باشــــید. 75 میلی گــــرم از ایــــن ویتامیــــن برای زنــــان و 90 
میلی گــــرم برای مردان در روز کافی اســــت. ایــــن ویتامین 
عالوه بــــر تقویت سیســــتم ایمنــــی بدن، از پوســــت هم 

محافظت می کند.
نکته: ایــــن ویتامین، ســــرعت درمــــان ســــرماخوردگی را 
افزایــــش می دهد اما هنوز مدرکــــی دال بر مؤثر بودن این 
ویتامین در برابر ویروس کرونای جدید به دســــت نیامده 

است.
2. فلفل دلمه ای قرمز �

فلفل دلمه ای قرمز ســــه برابــــر بیشــــتر از مرکبات حاوی 
ویتامیــــن ث اســــت و موجــــب تقویت سیســــتم ایمنی 
بدن می شــــود. فلفل دلمــــه ای همچنین منبعــــی غنی از 
بتاکاروتــــن هســــتند. این ترکیــــب پیش ســــاز ویتامین آ 
اســــت، یعنی در بدن به ویتامین آ تبدیل می شــــود. این 

ویتامین از چشم ها و پوست مراقبت می کند.
3. کلم بروکلی �

این ســــبزی که نوعی گل کلم است، حاوی انواع ویتامین 
و مواد معدنی اســــت. آن مملــــو از ویتامین های آ، ث و ای 
کسیدان هاســــت. بروکلی یکی از  و همچنین فیبر و آنتی آ
سالم ترین سبزی هایی است که می توانید مصرف کنید. 
بهترین روش مصرف این سبزی، خام خوردن یا بخارپز آن 

است تا مواد مغذی آن از بین نرود.

4. سیر �
بیشــــتر دســــتور غذاها حاوی ســــیر هســــتند. این ماده 
خوراکی کمی مــــاده معدنی روی به غذایتان اضافه می کند 
که وجود آن برای سالمت بدن ضروری است. سیر جلوی 
ســــفت شــــدن رگ ها را می گیرد و البته شــــواهد اندکی در 
پایین آمدن فشار خون با مصرف سیر هم وجود دارد. در 
ضمن از آنجایی که ســــیر حاوی ترکیبات سولفوری مانند 
آلیسین اســــت، می تواند دســــتگاه ایمنی بدن را تقویت 

کند.
5. زنجبیل �

زنجبیل ماده خوراکی دیگری اســــت کــــه در بیماری ها به 
کمک مان می آید. آن از التهاب می کاهد و به همین دلیل 
برای درمان گلودرد و بیماری های التهابی مناسب است. 

همچنین زنجبیل می تواند از حالت تهوع بکاهد.
زنجبیــــل به علــــت وجــــود مــــاده جینجــــرول کــــه نوعی 
کپسایسین است، طبع بســــیار گرمی دارد. کپسایسین، 
در فلفل های تند ســــبز و قرمز یافت می شود و علت تند 

بودن فلفل ها وجود همین ماده است.
همچنیــــن زنجبیل می توانــــد از دردهای مزمــــن بکاهد و 

ویژگی های کاهش کلسترول دارد.
6. اسفناج �

اســــفناج نــــه فقط بــــه دلیــــل اینکــــه سرشــــار از ویتامین 
ث اســــت، بلکــــه بــــه دلیــــل سرشــــار بــــودن از بیشــــمار 
آنتی اکســــیدان و بتاکاروتن در این فهرســــت جای گرفته 
اســــت. آن می تواند به دســــتگاه ایمنی بــــدن در مبارزه با 

عفونت ها کمک کند.
اســــفناج، ماننــــد کلم بروکلــــی، وقتی خام مصرف شــــود، 
بیشــــترین مواد مغذی خــــود را حفظ می کنــــد. البته کمی 
پختــــن آن باعث می شــــود کــــه ویتامین آ و مــــواد مغذی 
دیگری را که از ماده ضدمغذی اسیداگزالیک آزاد می شود 

را آسان تر جذب کند.
مــــواد ضدمغــــذی ترکیباتی درونــــی خوراکی ها هســــتند 
کــــه روی توانایی جــــذب مواد مغــــذی در بدن اثــــر منفی 

می گذارند.
7. ماست �

به جــــای خریدن ماســــت هایی که با شــــکر و مــــواد دیگر 
طعم دار شــــده اند، ماســــت هایی همانند ماست یونانی 
بخریــــد کــــه حــــاوی مــــواد مفیــــدی چــــون پروبیوتیک ها 
هســــتند. این مواد به دســــتگاه ایمنی بــــدن در مبارزه با 
بیماری ها کمک می کنند. اگر دوســــت دارید ماســــت تان 
طعم دار باشــــد، می توانید با عســــل یا میــــوه، به آن طعم 

متفاوتی بدهید.
ماســــت منبعی عالــــی از ویتامین دی اســــت و می تواند 
دستگاه ایمنی بدن را در مبارزه با عوامل بیماری زا تقویت 

کند.
ایــــن ویتامین وارد آزمایش های بالینــــی مبارزه با ویروس 
کووید19 شده تا احتمال اثربخشی آن در از بین بردن این 

ویروس بررسی شود.
۸. بادام ها �

وقتی سخن از پیشگیری یا درمان از سرماخوردگی است، 
ویتامین ای می تواند حتی بهتــــر از ویتامین ث عمل کند. 
این آنتی اکسیدان قوی می تواند دستگاه ایمنی بدن را در 

سالمت ترین حالت خود حفظ کند.
ایــــن ویتامین محلول در چربی اســــت. یعنــــی برای اینکه 
به خوبی جذب بدن شود، به چربی نیاز دارد. مغزها، مانند 
بادام حاوی ویتامین ای و در عین حال چربی های ســــالم 
هستند. بزرگساالن روزانه به 15 میلی گرم ویتامین ای نیاز 

دارند.
9. تخم آفتابگردان �

 ، تخم آفتابگردان سرشــــار از مــــواد مغذی، مانند فســــفر
منیزیم و ویتامین های ب6 و ای است. همانطور که گفته 
شــــد، ویتامین ای بــــرای تنظیم و حفظ عملکرد دســــتگاه 

ایمنی بدن مهم است.
از خوراکی هــــای دیگر که حاوی مقــــدار باالیی ویتامین ای 
هســــتند، می توان به آووکادو و ســــبزیجات برگدار اشــــاره 

کرد.
تخم آفتابگردان سرشــــار از ســــلنیم نیز اســــت. این ماده 
معدنی می توانــــد با بیماری های عفونــــی مانند آنفلوآنزای 

خوکی مبارزه کند.
10. زردچوبه �

این ادویــــه زردرنگ که یکــــی از ادویه های اصلــــی در تهیه 
انواع غذاهاست، خاصیت ضدالتهابی دارد و می تواند در 

درمان آرتروز و روماتیسم مفصلی مؤثر باشد.
بررســــی ها نشــــان داده اســــت کــــه غلظــــت بــــاالی ماده 
کورکومین، که موجب زردی این ادویه شــــده است، ضد 
ویروس اســــت و می تواند دســــتگاه ایمنی بدن را بهبود 
بخشــــد. این ماده همچنین از صدمات ماهیچه ای ناشی 

از ورزش می کاهد.
11. چای سبز �

انــــواع چای هــــای ســــبز و ســــیاه حــــاوی فالونوئیدهــــا، 
اما چای ســــبز مقدار  آنتی اکســــیدان، هســــتند.  نوعــــی 
باالیی از آنتی اکســــیدانی دیگر به نام اپی گالوســــتاچین 

گالت را هم دارد. در بررســــی ها مشــــخص شده که این 
آنتی اکســــیدان می تواند عملکرد سیســــتم ایمنی بدن 
را بهبــــود بخشــــد. فرآینــــد تخمیر در تولید چای ســــیاه، 
آنتی اکســــیدان ای جی سی جی را از بین  بخش زیادی از 
می برد و به علت اینکه چای ســــبز طی فرآیند بخار تولید 
آنتی اکسیدان را در خود حفظ  ، این  می شــــود، نه تخمیر

می کند.
همچنیــــن چای ســــبز حاوی مقــــدار باالیی از اســــید ال-
تیانین اســــت کــــه در تولیــــد ترکیبــــات ضدمیکروبی در 
ســــلول های تی-که از ســــلول های دســــتگاه ایمنی بدن 

هستند- مؤثر است.
12. پاپایا �

پاپایا میوه  دیگری اســــت که سرشار از ویتامین ث است. 
با مصــــرف یک عدد میوه متوســــط پاپایــــا می توانید تمام 
ویتامین ث روزانه تان را به بدن برســــانید. این میوه حاوی 
نوعی آنزیــــم هضم کننده به نــــام پاپئین اســــت که اثرات 

ضدالتهابی دارد.
پاپایا سرشار از پتاســــیم، منیزیم و فوالت است که تمامی 

این مواد برای سالمت کلی بدن مفید هستند.
13. کیوی �

کیوی مانند پاپایا، سرشار از مواد مغذی، همچون فوالت، 
پتاســــیم، ویتامین کا و ویتامین ث اســــت. ویتامین ث، 
گلبول های ســــفید خون که با عفونت ها مبارزه می کنند 
را افزایــــش می دهــــد و دیگــــر مــــواد مغذی کیــــوی، باقی 

عملکردهای بدن را در شرایط مطلوب حفظ می کنند.
غ و بوقلمون( � 14. ماکیان )مر

سوپ مرغ می تواند از التهاب بدن و عالیم سرماخوردگی 
بکاهد. گوشــــت ماکیان، مانند مرغ و بوقلمون، سرشــــار 
از ویتامیــــن ب6 اســــت. ایــــن ویتامین عامــــل مهمی در 
بیشــــتر واکنش های شیمیایی بدن اســــت و برای تولید 

گلبول های قرمز بدن حیاتی است.
15. صدف خوراکی �

ایــــن نوع خوراکی هم حــــاوی ماده معدنی روی اســــت که 
عملکرد دســــتگاه ایمنی بدن را بهبود می بخشــــد. البته 
این مــــاده معدنی بایــــد به اندازه مصرف شــــود و مصرف 
بیش از حــــد آن، جلوی عملکرد صحیح سیســــتم ایمنی 
بدن را می گیرد. 8 میلی گرم روی بــــرای زن ها و 11 میلی گرم 

از این ماده برای مردها در روز کافی است.
با مصــــرف خوراکی های فــــوق می توانید دســــتگاه ایمنی 
بدن تان را ســــالم و قوی نگهدارید و در برابــــر بیماری ها از 

خود مراقبت کنید.

سیاست های کلی سالمت

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: حضرت آیت ا... 
خامنــــه ای رهبــــر معظم انقــــالب اســــالمی در اجرای 
بند یــــک اصل 110 قانون اساســــی سیاســــتهای کلی 
»سالمت« را که پس از مشــــورت با مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند.
متن سیاســــتهای کلی ســــالمت که به رؤسای قوای 
ســــه گانه و رئیس مجمع تشــــخیص مصلحت نظام 
ابالغ شــــده، که در شــــماره های قبل ایــــن صفحه به 
قســــمت های 1 تا 6 اشــــاره شــــد و در این شــــماره به 

قسمت های 7 و 8 اشاره می کنیم 
سیاست های کلی سالمت

7- تفکیــــک وظایف تولیــــت، تأمین مالــــی و تدارک 
خدمــــات در حوزه ســــالمت بــــا هدف پاســــخگویی، 
تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم 

به شرح ذیل:
شــــامل  ســــالمت  نظــــام  تولیــــت   -7-1
برنامه ریزی هــــای  اجرایــــی،  سیاســــت گذاری های 
راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی.
2-7- مدیریت منابع ســــالمت از طریق نظام بیمه با 
محوریت وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی 

و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۳-7- تدارک خدمات توســــط ارائه کنندگان خدمت 

در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی.
4-7- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز 

و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
8- افزایــــش و بهبــــود کیفیــــت و ایمنــــی خدمات و 
مراقبت هــــای جامع و یکپارچه ســــالمت با محوریت 
عدالت و تأکید بر پاســــخگویی، اطالع رسانی شفاف، 
شــــبکه  قالــــب  در  بهــــره وری  و  کارآیــــی  اثربخشــــی، 
بهداشــــتی و درمانــــی منطبق برنظام ســــطح بندی و 

ارجاع از طریق:
1-8- ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های 
متقن و علمــــی در مراقبت های ســــالمت، آموزش و 
خدمات با تدویــــن اســــتانداردها و راهنماها، ارزیابی 
با  ســــطح بندی  نظام  استقرار  ســــالمت،  فناوری های 
اولویت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و ادغام 

آن ها در نظام آموزش علوم پزشکی.
و  خدمــــات  ایمنــــی  و  کیفیــــت  افزایــــش   -  8-  2
مراقبت هــــای ســــالمت بــــا اســــتقرار و ترویــــج نظام 

حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.
۳-8- تدویــــن برنامــــه جامع مراقبتــــی، حمایتی برای 
جانبــــازان و جامعه معلوالن کشــــور با هــــدف ارتقاء 

سالمت و توانمندسازی آنان.



شهرداری مالیر در نظر دارد  با استناد به مجوز شماره  843 ش/5/م  مورخ 99/07/20 شورای محترم اسالمی شهر
الت و تجهیزات و مواد مصرفی و حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از  اجرای امور مربوط به تهیه و تأمین نیروی انسانی و ماشین آ

تأسیسات وابسته به آن در سطـح محدوده شهر مالیر
الت و تجهیزات مورد نیاز و مشــخصات عمومی و خصوصی محدوده  مورد نظر که در  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی براســاس آنالیز نیروی انسانی، مصالح، ماشــین آ
اســناد پیمان موجود اســت ) به صورت دو منطقه و هر منطقه یک پیمانکار مجزا ( برای مدت 12 ماه  به شــرکت های خدماتی واجد شــرایط و صالحیــت )دارای تائیدیه 
از اداره کار و امــور اجتماعی(  واگذار نماید، لذا از شــرکتهایی کــه دارای توان مالــی، مدیریتی و فنی بوده و واجد صالحیتهای الزم می باشــند دعــوت بعمل می آید ضمن 
واریز مبلغ 4/300/000/000 ریال بابت منطقه )1( و مبلغ 3/650/000/000 ریال بابت منطقه )2( به حساب شماره 0105598672002  نزد بانک ملی شعبه شهداء 
مالیر به نام شــهرداری مالیــر  و یا ارائــه همین مبلــغ به صــورت ضمانتنامه معتبــر بانکی یا اســناد خزانــه به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصــه،  صرفًا از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت نســبت به دریافت اســناد اقدام نمایند. ضمنًا اصل پاکت الف )تضمین( می بایســت به دبیرخانه شــهرداری و اصل و ســایر اسناد ) پاکت 
های ب و ج( به صورت الکترونیک و از طریق سامانه فوق ارسال شــود. همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به واحد تنظیم قراردادهای سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شــهری شــهرداری مالیر واقع در انتهای بلوار آزادگان، میدان استقالل، پایانه مســافربری برون شــهری، طبقه دوم، مراجعه یا با شماره تلفن 

08132283528 تماس حاصل نمایند.  شایان ذکر است:
  1. مهلت دریافت اسناد از تاریخ  99/09/15 لغایت 99/09/22 )ساعت 14( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

 2. تاریخ تسلیم و ارسال پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه )ساعت14( تاریخ 99/10/02 می باشد.
 3. محل تسلیم پاکت)الف( دبیرخانه  شهرداری مالیر است.

 4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.در صورتی که برندگان اول، دوم و یا ســوم ظرف مهلت یک هفتــه از تاریخ ابالغ حاضر به عقد قرارداد 
نباشند، مبلغ سپرده شرکت در مناقصه آنها به تر تیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 5. شهرداری در  رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 6. به پیشنهادات ناقص، مشروط، نامفهوم،  مخدوش،  فاقد سپرده،  فاقد برآورد قیمت کارشناســی)آنالیز قیمت پیشنهادی( و همچنین پیشنهاداتی که بعد 

از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی به دست دبیرخانه  شهرداری برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. اعضای دارای حق امضاء اسناد تعهدآور شرکتهای متقاضی می بایست ضمن قبول شــرایط پیمان، کلیه صفحات قرارداد و ملحقات و ضمائم آن از جمله آنالیز 
الت و نیروی انســانی مورد نیاز را با درج جمله قبول اســت امضاء و ممهور به مهر شــرکت نمایند. سپس اصل فیش واریز مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه  ماشین آ
یا ضمانتنامه بانکی معتبر را در پاکت »الف« و تحویل دبیرخانه شهرداری، و سایر اسناد منـاقـــصه و مـــدارک مـربـــوط بـــه شـــرکت و مدارک شناســایی معتبر اعضای 
هیئت مدیره  و مهر و امضاء شــرایط عمومی و اساســنامه شــرکت به همراه آخرین تغییرات آن ) به استثناء ســند مربوط به مبلغ سپرده شرکت در مناقصه( )پـــاکت 

»ب«( و  برگ ارائه پیشنهـاد و آنالـیز  قـیمـت پیشنـهـادی )پاکت »ج«( صرفًا از طریق سامانه ارسال نمایند. 
 8. پیمانکار موظف اســت ضمن افتتاح حســاب در یکی از بانکهــای مورد تایید شــهرداری و صدور فیــش حقوقی برای هر یــک از کارگران و همچنین بــدون در نظر 
گرفتن زمان واریز مبلغ صورت وضعیت موقت ماهانه از سوی شهرداری، حق الزحمه نیروی انســانی موضوع مورد پیمان را حداکثر تا سی ام هر ماه به حساب آنها 

واریز نماید. 
 9. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع مورد معامله که در آگهی مناقصه درج نگردیده، در شرایط مناقصه پیش بینی شده است.

 10. تاریخ بازگشایی پاکت های واصله در مورخ  99/10/03 رأس ساعت 10 صبح در اتاق کار شهردار می باشد.
 11. مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

 12. حجم کار و عملیات موضوع پیمان تا 25 درصد قابل افزایش و کاهش می باشد.

گهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( آ
به تاریخ 1399/09/15
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حدیث

در اولین فرصت 
گوسفندان را به دشمنان برگردان

در قرآن کریم آمده است: خداوند شما را فرمان می دهد که امانت ها را به 
بسپارید. صاحبانش 

نیست،  امانت دار  که  کس  آن  فرموده اند:  اســــالم)ص(  مکرم  رســــول 
ندارد. ایمان 

حکایت: 
مســــلمانان در نبرد خیبر دچار کمبود شــــدید مواد غذایی شدند، در این 
موقعیت چوپان ســــیه چرده ای به حضور رسول اکرم شرفیاب شد و گفت 
تعداد زیادی گوسفند از طرف یک یهودی برای چوپانی به من سپرده شده، 
اگر اجــــازه بفرمایید این گوســــفندان را برای رفع نیاز و تغذیه به لشــــکریان 
اســــالم تحویل بدهم، حضرت با وجود صدها سرباز گرسنه فرمودند، ما در 
اســــالم خیانت در امانت نداریم، همه گوسفندان را ببر و در اولین فرصت 

آنها را به صاحبانش بازگردان.
کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت های چون جان را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ثار هنری  ین آ ثار دفاع مقدس؛ پرمشتری تر آ
بعد از انقالب

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: من توصیــــه می کنم اواًل مســــؤولین هنری، 
مســــؤولین بخش های گوناگون ادبیات، به نظراتی که دوستان در اینجا 
دادند و نظراتی کــــه در این زمینه            ها داده می شــــود، توجه کنند...کارهای 

خوبی هم دارد صورت می گیرد.
اینکه تصور بشــــود که هنر دفاع مقدس در جامعه            ی ما مخاطب ندارد، 
طالب ندارد، این هم خطای بزرگی است، از اشتباهات فاحش است؛ اگر 
 پرمشــــتری ترین آثار هنری بعد از انقالب 

ً
کسی این را خیال کند. تحقیقا

در زمینه            هــــای مختلف، آن آثار هنری اســــت که مربــــوط به دفاع مقدس 
بود؛ چه در زمینه            ی فیلم و سینما، چه در زمینه            ی کتاب، خاطره، داستان. 
همین چند تا کتابی که در واقع تیراژهایشــــان بیسابقه است -در کشور 
مــــا چنین تیراژهائی وجود نداشــــته که در ظرف دو ســــال، صد بار کتابی 
چاپ بشــــود. اینکه به من گــــزارش دادنــــد، کتابی اســــت در باب دفاع 
مقدس، همین کتاب »خاکهای نرم کوشــــک« یا کتاب »دا« که در کمتر از 
دو سال، شــــنیدم بیش از هفتاد بار به چاپ رسیده! ما هیچگونه کتابی 
از کتابهای گوناگون را با این تیراژهــــا نداریم- مخصوص کتابهای مربوط 

به دفاع مقدس است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس 1388/06/24

مسیر

نگارش فیلم نامه
"بیست کویید" 

با نگاهی کمدی به کرونا
ســــینمایی  فیلــــم  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»بیست کووید« با نویســــندگی »رضا مقصودی« 
و کارگردانــــی »هادی حاجتمند« بــــا حمایت بنیاد 
ســــینمایی فارابــــی در مرحله نــــگارش فیلمنامه 

است.
به نقــــل از روابط عمومی بنیاد ســــینمایی فارابی، 
در پــــی عقد قــــرارداد نگارش فیلم نامه »بیســــت 
کووید« با بنیاد سینمایی فارابی، »رضا مقصودی« 
در حال نوشتن این فیلمنامه است که بر بستری 

اجتماعی و کمدی روایت می شود.
کار  کارگردانی  اســــت  قرار  که  حاجتمند«  »هادی 
را به عهــــده بگیــــرد، درخصوص ایــــن فیلمنامه 
گفــــت: ماجــــرای »بیســــت کوویــــد« یــــک نگاه 
همه  وجود  با  کروناســــت.  به  شــــیرین  و  کمدی 
آســــیب ها و حجم بــــاالی ناراحتی روحــــی درباره 
ویروس  به  خواســــتیم  ما  ویروس،  این  شــــیوع 
کمی لبخند  19 نگاه طنز داشته باشیم تا  کووید 

را به مردم هدیه دهیم.
او ادامــــه داد: باتوجــــه بــــه تجربــــه  ای کــــه »رضا 
مقصــــودی« در فیلمنامه نویســــی دارد، قبــــول 
کــــرد تــــا نــــگارش ایــــن فیلمنامــــه را به عهــــده 
بگیــــرد. نــــگارش فیلمنامــــه »بیســــت کووید« 
کــــه به نظــــرم این  کمــــی زمان بر شــــده اســــت 
موضوع خیلی بهتر از این اســــت که با عجله به 
ویم زیرا در این صورت  ســــراغ ســــاخت فیلم بر
کاســــتی فیلمنامه ای  کــــم و  کار  از اتمــــام  بعــــد 

داشت. نخواهیم 
کارگردان آثاری چون مدیترانه و اشنوگل گفت: در 
خالل این روایت کمدی، ســــعی داریم تا اتفاقات 
واقعی را نیز در این فیلمنامه به تصویر بکشــــیم 
و به عنــــوان مثــــال در آن به موضــــوع کمک های 
جهــــادی بــــه مــــردم در دوران کرونا نیــــز پرداخته 
خواهد شــــد و تالش می شــــود تا دســــتاوردها و 
تالش های علمی کشور در زمینه کرونا هم در آن 

دیده شود.
دقیق  زمــــان  هنوز  کارگــــردان  ایــــن  گفته  بــــه 
نشــــده  مشــــخص  فیلــــم  پیش تولیــــد  آغــــاز 
نگارش  دی ماه  اواســــط  تا  احتمااًل  اما  اســــت 
خواهد  پایان  بــــه  کووید«  »بیســــت  فیلمنامه 

. سید ر

سی نما

نجاتســــت غمهــــا  از  تــــو  عشــــق  غــــم 
حیاتســــت آب  درت  خــــاک  مــــرا 
عشــــقت بنــــد  از  نجــــات  نمی جویــــم 
چــــه بندســــت آنکه خوشــــتر از نجاتســــت
انوری

امام حسن عسکری )ع(:

هرکس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند، او را زینت 
بخشیده و چنانچه علنی باشد 

سبب ننگ و تضعیف او گشته است.
تحف العقول، ص 4۸9

عکس روز

چه کسانی نمی خواهند شهدای دانشمند هسته ای شناخته شوند
هگمتانه، گروه فرهنگی: پدر شهید احمدی 
گفت: اکثر مردم، شــــهید فخری زاده  روشن 
را نمی شــــناختند و اینکه رژیم صهیونیستی 
چطور او را شــــناخته بود برای ما جای تعجب 

است.
شــــهید مصطفــــی احمدی روشــــن پنجمین 
دانشــــمند شــــهید هســــته ای کشــــور بــــود 
که حــــدود 9 ســــال پیش توســــط دشــــمن 
صهیونیســــتی به شهادت رســــید. او یکی از 
پایه گذاران سایت هسته ای نطنز بود و تأثیر 
بســــیار مطلوبــــی در بخش تأمیــــن کاالها و 
خرید تجهیزات هسته ای در حوزه غنی سازی 
در زمــــان تحریم ها داشــــت. 21 دی ماه 1۳90، 
مصطفــــی احمدی روشــــن در حالــــی که عازم 
محل کار خود بود، دو تروریســــت موتورسوار 
یــــک بمــــب مغناطیســــی به  با چســــباندن 
خودروی وی که یک دســــتگاه خودروی پژو 
405 بود، او را به شــــهادت رســــاندند. پس از 
گذشتن 9 سال از شــــهادت احمدی روشن 
دوباره یک ترور دیگر دانشــــمند هســــته ای 

قلب ملت ایران را به درد آورد.
هفتــــم آذرمــــاه 1۳99، محســــن فخــــری زاده، 
ســــازمان  رئیــــس  و  هســــته ای  دانشــــمند 
به دســــت  دفاع  وزارت  نــــوآوری  و  پژوهــــش 
عوامل تروریست در آبســــرد تهران ترور شد 
و به شــــهادت رسید. شــــهید محسن فخری 
زاده دانشمند ارشد وزارت دفاع و لجستیک 
نیروهــــای مســــلح و دارنده لقب پــــدر برنامه 
هســــته ای ایران در رســــانه های غربی بود. او 
یکی از پنج شــــخصیت ایرانی بود که نامش 
در فهرســــت 500 نفــــرٔه قدرتمندتریــــن افراد 
آمریکایی فارن پالیســــی  جهــــان در نشــــریه 

عنوان شده بود.
رحیــــم احمدی روشــــن پدر شــــهید هســــته 
ای، مصطفــــی احمدی روشــــن در گفتگویی 
با اشــــاره به به گمنام بودن شــــهید محسن 
فخــــری زاده گفت: من او را نمی شــــناختم نه 
تنها مــــن بلکه اکثر مــــردم نیز حتی نــــام او را 
نشــــنیده بودند و اینکه رژیم صهیونیســــتی 
و اســــتکبار جهانــــی چطور او را شــــناخته بود 
بــــرای ما جــــای تعجــــب اســــت. همانطور که 
همیــــن دشــــمنان ملت، مصطفــــی احمدی 
روشــــن را شــــناخته بودند در حالی که مردم 

را نمی شــــناختند. شهید شهریاری،  عادی او 
شهید علیمحمدی و شــــهید رضایی نژاد نیز 
همین گونه بودند. کسانی که در میان مردم 
ناشــــناخته بودند اما دشــــمن آنهــــا را خوب 
شــــناخت و به همین دلیل اقــــدام به حذف 

شان کرد.
وی افزود: پیام شــــهادت محسن فخری زاده 
همان پیام شــــهدای هســــته ای قبل است 
شــــهدایی که با خون شــــان زیر برگــــه جهاد 
علمی و دســــتاوردهای علمی شــــان را امضا 
کردند به این معنی که ما تا پای جان مان پای 
این جهاد ایستاده ایم و جانشان را در این راه 
دادند. فخــــری زاده یکی از نخبه های صنعت 
هســــته ای کشــــور بود. او جــــزء نیروهای بی 

بدیل نظام بود.
پدر شهید احمدی روشــــن با گالیه از نادیده 
گرفته شــــدن برخی از افتخارات شهید فخری 
زاده گفت: متأســــفانه برخی از مسؤولین ما 
بعد از شــــهادت او تالش داشتند به عنوان 
نیروی هســــته ای معرفی نشود و این برای ما 
سوال برانگیز است که چرا بعد از اینکه همه 
نیروهای نخبه هســــته ای شــــناخته شدند و 
جهادگونــــه در راه علم هســــته ای خود را فدا 
کردند. وقتی مشخص شــــد که ما در این راه 
چه نیروهایــــی ارزنده ای داریم بــــاز هم برخی 
را به عنوان شهید  نمی خواهند این شــــهید 

هسته ای اعالم کنند.
رحیم احمدی روشــــن در ادامــــه تصریح کرد: 
آقا شدند.  باطل السحر این مسئله حضرت 
ایشــــان شــــهید فخری زاده را بــــه عنوان یک 
شــــهید هســــته ای معرفی کردند و او را نخبه 
ایران می دانند و این موضوع را در پیام تبریک 

و تسلیت شان عنوان کردند.

وی با اشــــاره به ترور جانسوز ســــردار شهید 
حاج قاسم ســــلیمانی گفت: بعد از شهادت 
سردار دلها سردار ســــلیمانی، بایدن ملعون 
کــــه برخی هنوز بــــه او دل بســــته انــــد از ترور 
شهید سلیمانی اظهار خرسندی کرد. شهید 
ســــلیمانی کســــی بود که دســــت داعش را 
از جــــان و مــــال و نامــــوس مــــردم حتــــی غیر 
مسلمانان قطع کرد آن وقت ما از این شهید 
فقط یک دست پیدا کردیم دستی که تصویر 
آن معروف بود. دشــــمنی که تــــرور می کند از 

این جنس است.
پدر شــــهید هســــته ای افــــزود: رهبــــر معظم 
انقــــالب در صحبت هایشــــان می فرمایند ما 
دیگر نباید مذاکره با دشــــمنان خود داشته 
را  باشــــیم. اگر مســــؤوالن حرف های رهبری 
آویزه گوش خود کنند با خیلی از مشــــکالت 
آنها را یکی یکی  برخورد نمی کنیم عزیزانی که 
از دست می دهیم کســــانی بودند که خود را 
فدای ایــــن مملکت و نظام کردنــــد تا برای ما 

درسی به جا بماند.
وی بــــا اشــــاره بــــه بــــی مهــــری بــــه برخــــی از 
فعالیت های هســــته ای گفــــت: خانمی را به 
جرم جاسوسی دستگیر می کنند و با سه نفر 
معاوضه می شود به محض این که پایش به 
اسرائیل می رسد فردی به عظمت فخری زاده 
ندارند  تمایلــــی  هنوز  عده ای  می شــــود.  ترور 
که صنعت هســــته ای ایران پیشــــرفت کند. 
برخی حتی پیش از اینکه برجام نوشته شود 
بهترین نیروهای صنعت هســــته ای را از این 
فضا بیرون کردنــــد و بعــــد از تصویب برجام 
شــــروع به قلع و قمع بســــته های سانتریفیوژ 

کردند.
احمدی روشــــن اظهار کرد: سانتریفیوژهایی 
که قطعات آن توسط امثال مصطفی احمدی 
روشــــن با خون دل جمع شــــده بود اما آن را 
از مدار خــــارج کردند. 450 کیلوگــــرم اورانیوم 
غنــــی شــــده 20 درصــــد داشــــتیم کــــه بعد از 
نشست بغداد آن را اکســــید کردند و حدود 
11 تن اورانیوم غنی شــــده ســــه و نیم درصد را 
به کشــــورهای دیگر رد کردند. نیروهای نخبه 
صنعت هســــته ای از کار برکنار شــــدند و هر 
چــــه در آن دوران مــــا فریاد کردیــــم فایده ای 

نداشت.

گفتگو

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

وصیت شهید ابراهیم عباسی

»اخالص« محک شناخت متقی و مؤمن از غیرمؤمن و غیرمتقی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک بــــودی، زیر 
کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت 
جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآمــــاج کدام گلوله 
برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با 
تمام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در 
خواب های ســــنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــــا درود و ســــالم بیکران به پیشــــگاه یگانــــه منجی عالم 
بشــــریت مهدى صاحب الزمان و با درود و سالم بر نایب 
بــــر حقش امــــام خمینی کــــه طاغــــوت را ریشــــه کن کرد و 
با درود و ســــالم بــــه رزمندگانی کــــه درس آزادگــــی را به ما 
آموختند و سالم بر شهیدان صدر اسالم از هابیل تا حمزه 
سیدالشــــهدا و از حسین علیه السالم تا مظلومان زمان و 
ســــالم بر پیروان خط ســــرخ ثاراهلل و خونین کفنان دشت 
کربال و سالم بر مســــؤولین خط امام که خالصانه براى این 
ملت غیور و متعهد به انقالب به حسین زمانشان لبیک 

گفته و هیچ باکی از کشته شدن در راه حق ندارند.

بــــا یاد خدا و یاد اولیــــاءاهلل وصیتم را آغــــاز می کنم به امید 
آنکــــه این بار دین خودم را به شــــهیدان و ملــــت ایران ادا 
کــــرده باشــــم. البته می دانم که رســــیدن به درجــــه و مقام 
لقاءاهلل و زیارت خداوند مقتضی افراد صالح و متقی است 
و عاصیــــان را در آن جایــــگاه و مقــــام راهی نیســــت لیکن 
در اینجــــا توبــــه و ندامت خــــود را با کمال ســــرافکندگی و 
خجلت به پیشــــگاه حضرت باریتعالی و رحمت نامتناهی 
ل محمد خداوند  او می بــــرم و امیدوارم که به حق محمد و آ
بــــر حقیر تفضــــل و ترحم نمایــــد و از گناهــــان و تقصیراتم 
در گذرد و ما را به شــــفاعت حســــین )ع( و وســــاطت موال 

اباصالح المهدى)عج( نائل فرماید.
خوشــــا به حال کســــانی که در تمام احــــوال اخالص براى 
خدا را فرامــــوش نکنند و تمام کارى را کــــه انجام می دهند 

مخلصانه براى خداست که این کار باعث رها شدن از بند 
شــــیطان و نجات پیدا کردن از آتش جهنم اســــت بدانید 
که اخالص محک شــــناخت متقی و مؤمــــن از غیرمؤمن 
و غیرمتقی اســــت و لذا اخالص در امور را پیشــــه خود قرار 
دهید در همه اوقات به یاد خــــدا و در جمیع احوال به ذکر 

صلوات مهیا باشید.
ســــخنی با پدر و مادر عزیز و مهربانم: امیدوارم که ســــالم 
ناقابل فرزندتان را بپذیرید و از اینکه ســــال ها باعث رنج و 
زحمت شما شده ام مرا ببخشــــید و اینجا اعتراف می کنم 
که من آن طور باید و شاید حقوق حق شما را نتوانستم ادا 
کنم و امیدوارم که مرا حالل کنید و به شما نوید را می دهم 
که تحمل ایــــن تلخی ها هم یکــــی از بزرگ تریــــن عبادات 
است انشــــاءاهلل تالش نمایید هر چه در توان دارید در راه 
این انقالب و امام و اسالم هدیه نمایید که معلوم نیست 
که این توفیق براى همیشــــه نزد امت بماند یا نه. با دادن 
جان و مال خود را در این اجر عظیم الهی شــــرکت دهید و 

این توصیه را به همه بکنید.
پــــدر عزیزم از این که تربیت شــــما مرا به راه اســــالم و قرآن 
کشاند و عاقبت مرا به عاقبتی خیر ختم کرد از شما بسیار 
متشــــکرم و امیدوارم که خداوند شــــما در ثواب شهیدان 

راهش شریک گرداند.
وصیتنامه شهید ابراهیم عباسی

چرا خواندن »تشکیالت بهشتی« مهم است؟
هگمتانه، گروه فرهنگی: نشــــر معارف چاپ دوم کتاب 
کرد. این  کتابفروشــــی ها  را روانه  »تشکیالت بهشــــتی« 
اثر تالش دارد ســــبک و روش شــــهید بهشتی در رابطه 

کند. بررسی  را  تشکیالتی  کار  با 
محســــن  قلــــم  بــــه  بهشــــتی«،  »تشــــکیالت  کتــــاب 
ذوالفقاری، توســــط نشــــر معارف به چاپ دوم رســــید و 
وشــــی های کشــــور شــــد. این اثر بــــا نگاهی  راهی کتابفر
بــــه رویکــــرد شــــهید بهشــــتی، تــــالش دارد اهمیت کار 
را  ایــــن زمینه  تشــــکیالتی و روش شــــهید بهشــــتی در 

کند. بررسی  و  تبیین 
به حــــق می توان شــــهید بهشــــتی را در فهــــم اهمیت، 
جایــــگاه و نقــــش تشــــکیالت در حرکــــت بــــه ســــمت 
پیــــدا  تبلــــور  آن  در  مــــردم  آرمان هــــای  کــــه  جامعــــه ای 
آدم در زمانه ما دانست. وی بین  می کند، پیشــــروترین 
کمی  1۳49 در شــــکل گیری و ارتقای  1۳44 تا  سال های 
و کیفــــی »اتحادیــــه انجمن های اســــالمی دانشــــجویان 
در اروپا« نقش فعال و ســــازنده ای داشــــت که جریان و 
تأثیر شــــگرفی در انقالب داشــــت. پس از انقالب نیز با 
ایجاد حزب جمهوری اســــالمی منشــــأ تأثیرات زیادی در 

شد. انقالب  اوایل 
از نوجوانی  تجربه های فراوان ایشان در امور تشکیالتی 
از  نقادانه شــــان  ارزیابی هــــای  و  ایشــــان  شــــهادت  تــــا 
فعالیت های تشــــکیالتی، از ایشان شــــخصیتی ساخت 

، دوراندیش،  کــــه بعدها او را بــــه عنوان مدیــــری مدبــــر
کار جمعی  بــــه اصــــول  ، برنامه ریــــز و پایبنــــد  نهادســــاز

کرد. مشهور  و  معروف 
تبییــــن  در  بی وقفــــه ای  و  ون  وزافــــز ر تــــالش  ایشــــان 
تجربیات  انتقــــال  و  تشــــکیالتی  کار  اهمیت  و  ورت  ضر
و نظریــــات خود به دیگران در قالب ســــخنرانی و مقاله 
این  ذوالفقــــاری  محســــن  اســــت.  کرده  یادداشــــت  و 
مقالت و ســــخنرانی ها را از منابعــــی معتبر جمع آوری و 

بهشــــتی«  »تشــــکیالت  کتاب  قالب  در  و  کرده  تدوین 
منتشــــر کرده اســــت کــــه در کمتر از یک مــــاه به چاپ 

رسید. دوم 
این اثــــر در هفت فصل تنظیم شــــده اســــت. در فصل 
اول از زبان شــــهید بهشــــتی تعریف، جایــــگاه، ضرورت 
در  اســــت.  شــــده  داده  توضیــــح  تشــــکیالت  فایــــده  و 
فصــــل دوم اصــــول تشــــکیالت در بیــــش از ۳0 اصــــل 
جایگاه،  تشــــکیالت،  اهداف  ادامه  در  می شود.  تشریح 
ویژگی ها و وظایف رهبر تشــــکیالت و هر یک از اعضاء، 
در فصل هایی مجزا بیان می شــــود. نویســــنده در پایان 

می پردازد. تشکیالتی  آسیب شناسی  به  نیز 
در بخش هایــــی از این کتاب می خوانیم: تشــــکل یعنی 
آرمان مشترک و ایمان  که براساس  از افراد  مجموعه ای 
مشــــترک و باور مشــــترک و نقطه نظرهای مشترک گرد 
هم می آیند تا جماهت بشــــود که »ید اهلل مع الجماعه« 
بــــه خصوص تــــا بتوانند زمینــــه را برای رشــــد اخالق، کار 
دســــته جمعی، و برای رشــــد اســــتعدادها و شناخت و 
تربیــــت کادرهــــا و تهیــــه برنامه ها و قبول مســــؤولیت 
اجــــرای برنامه ها هموارتر کنند. تشــــکیالت وســــیله ای 
است برای بهتر انجام دادن مسؤولیت ها و خودسازی 
و رشــــد اخــــالق دســــته جمعی. عوامــــل الزم در ایجــــاد 
تشــــکیالت از نظر معنوی ایمان و باور مشترک، و از نظر 

هستند. انسان ها  مادی 


