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خدمت  را  جانکاه  اندوه  این  شد.  بسیار  تأسف  و  تألم  موجب  بزرگوارتان  مادر  درگذشت  اسفناک  ضایعه 
آن مرحومه غفران الهی  از درگاه وحدانی خدای متعال برای  حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 

مسئلت داریم.

جناب آقای
هاشم مظاهری

ریاست محترم انجمن صنفی رانندگان حمل کاالی همدان

]کرونا در کمین است[

با دور همی های خانوادگی، کرونا را به جمع خانواده نبرید

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4699 شماره    ۲0۲0 دسامبر   ۲9   144۲ جمادی االول   14   1399 دی ماه   9 سه شنبه 

پیام رئیس کل دادگستری استان همدان به مناسبت فرا رسیدن سالگرد یوم اهلل نهم دی

در برابر زیاده خواهی ها، فساد و نفاق ایستاده ایم
کل  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 

دادگستری اســــتان همدان به مناسبت فرا 
رسیدن ســــالگرد یوم اهلل نهم دی پیامی 

صادر کرد.
به گــــزارش هگمتانه، در پیــــام محمدرضا 

عدالتخواه آمده است:
ی اهلَلِّ َعلی َبصیَرٍة 

َ
دعو ِإل

َ
» ُقل هِذِه َسبیلی أ

َبَعنی« نا َوَمِن اَتّ
َ
أ

نظــــام مقــــدس جمهــــوری اســــامی ایران، 
بــــه عنــــوان زمینــــه ســــاز مهمتریــــن تحول 

تاریخ بشــــری و واسطۀ ســــپردن پرچم هدایت 
صاحب  مبارک  دســــتان  به  ســــعادت  و 

)عج(، در واپسین اوقات  االمر
عصر غیبت کبری، آماج 

هجمه ها  ها،  دسیسه 

و حمات شــــیطان اکبر در کســــوت نظام 
و  منطقه ای  داخلی،  اذناب  و  ســــلطه 
آن قرار گرفته است که  بین المللی 
هر روز و هر ساعت فتنه ای جدید 
را در حوزه هــــای امنیــــت، اقتصاد، 
اسامی  امت  فرهنگ  و  سیاست 
انواع  تحمیل  بــــا  تا  می بیند  تدارک 
 ، مضائق و ســــختی و تهدید و تزویر
از خیل اصحاب و یــــاران جبهۀ حق 
بکاهــــد و بــــر دشــــمنان حقیقت و 
بی  و  خاموشــــان  یــــا  عدالــــت 
تفاوتــــان عرصه 

پیکار 

حق و باطل بیفزاید و بی تردید در این معرکه، تنها آنان که 
چشــــم اطاعت بر مصباح الهدایۀ والیت دوخته اند و تنها 
در صراط رهنمون شده از سوی ولی فقیه گام بر می دارند، 
توفیــــق آن را خواهنــــد یافت تــــا مقیم وادی ســــعادت و 
ســــامت گردند و هر مســــیری جز این راه نورانی، مصداق 

ذاللت و خسران ابدی است.
اینجانــــب به عنــــوان نماینــــده مجموعۀ قضایی اســــتان 
همدان، تقارن معنادار ایام شهادت اسوه والیت پذیری و 
بصیرت، حضرت صدیقه زهــــرا)س( و بزرگ فرماندۀ محور 
مقاومت اســــامی و پرچــــم دار صیانــــت از حریم والیت و 
ل اهلل سردار شــــهید حاج قاسم سلیمانی با  دفاع از حرم آ
یوم اهلل روز نهم دی مــــاه " روز بصیرت " نام گذاری و یادآور 
پر شور و شعور امت فهیم و بصیر ایران اسامی در به هم 
پیچیدن تومار فتنه گران داخلی و خارجی سال 88 است 
)عج(،  را گرامی داشته و در محضر مبارک حضرت ولی عصر

رهبــــر معظــــم انقــــاب و مــــردم شــــریف دارالمؤمنیــــن و 
دارالمجاهدیــــن اســــتان همــــدان عنــــوان مــــی دارم کــــه 
دادگســــتری کل اســــتان همدان بر میثاق ناگسســــتنی 
خود در اجرای عدالت و قانون و مبــــارزه با هرگونه نا امنی 
و تعرض به حقوق عامه و امنیت شهروندان و حراست از 
حصن والیت در برابر زیاده خواهی، فســــاد و نفاق خواص 
پیمان شــــکن و هجمۀ معاندان و دشــــمنان، اســــتوار و 
مصمم پای می فشارد و در انجام این عهد مقدس، از بذل 
جان و ســــامت و آســــایش خویش دریغ نخواهد نمود و 
از خداوند متعال مســــئلت می نمایم تا بــــا نزول نصرت و 
امداد های پنهان و پیدای خود، پیروزی نهایی امت بصیر 
و مجاهدان نســــتوه جبهۀ مقاومت اسامی را تحت لوای 
)عج( به تاریخ بشریت منضم  موالیمان حضرت ولی عصر

نماید. 
انشاءاهلل

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تویسرکان:

بیش از 7 هزار واحد مسکن روستایی تویسرکان
نیازمند مقاوم سازی

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بنیاد مسکن انقاب 
اســــامی تویســــرکان گفت: 7 هزار و 600 واحد مسکن 

روستایی این شهرستان به مقاوم سازی نیاز دارند.
به گزارش هگمتانــــه، روح اهلل بهرامی گفت: برای تأمین 
امنیت خانواده های روســــتایی در برابــــر بایای طبیعی 
و ایجــــاد رفاه ســــاکنان آنها 7 هزار و 600 واحد مســــکن 
روســــتایی این شهرستان با تســــهیات بنیاد مسکن 

انقاب اسامی مقاوم سازی می شوند.
بیان  بــــا  او  جوان،  خبرنــــگاران  باشــــگاه  از  نقــــل  به 
وســــتایی  55 درصــــد مســــکن های ر اینکــــه هنــــوز 

شهرســــتان تویســــرکان مقاوم ســــازی نشــــده اند، 
45 درصد از  200 واحد یــــا  6 هــــزار و  ود: تاکنون  افــــز
ایــــن شهرســــتان مقــــاوم  وســــتایی  مســــکن های ر

است. شده  سازی 
مدیر بنیاد مســــکن انقاب اســــامی تویسرکان بیان 
کــــرد: متقاضیــــان مقــــاوم ســــازی واحد های مســــکن 
روستایی با همکاری بانک ها به ازای هر واحد مسکونی 
روســــتایی 30 میلیون تومان کمــــک باعوض دولت و 
50 میلیون تومان تسهیات با نرخ سود پایین دریافت 

می کنند.

شهردار همدان:

کباتان  پارک جنگلی ا
بی نظیر خواهد بود

انتصاب هفت مدیر جوان در کمیته امداد امام)ره( همدان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان همدان گفت: در راستای 

اجرای تأکیدات رهبر انقاب و استفاده از ظرفیت جوانان، هفت مدیر 
جوان در اســــتان همــــدان در ســــمت های مختلف منصوب 

شدند.
پیمان ترکمانه روز گذشــــته در گفتگو بــــا خبرنگار هگمتانه، 

بیان کرد: در راســــتای اجرای تأکیــــدات رهبر معظم انقاب 
حضرت آیــــت ا... خامنه ای مبنی بر اســــتفاده از ظرفیت 

جوانــــان مؤمن و انقابــــی در بیانیــــه گام دوم انقاب و 

همین طور در راســــتای عمل به دســــتور رئیس کمیتــــه امداد امام 
خمینــــی)ره( مبنی بر جوان گرایی در ســــاختار مدیریتــــی این نهاد، 
هفت مدیر جوان در اســــتان همدان در سمت های مختلف 

منصوب شدند.
از  تــــن  هفــــت  جداگانــــه ای  احــــکام  طــــی  گفــــت:   وی 
کارشناســــان حوزه هــــای مختلف اجرایی و ســــتادی 
به عنــــوان مدیــــران بخش های مختلــــف انتخاب 

شدند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

ساماندهی کارگران فصلی برای حفظ کرامت انسانی آنها
هگمتانه گزارش می دهد؛

صف های طوالنی انتظار بیماران 
برای دریافت نوبت پزشکان فوق تخصص در همدان

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه  7

صفحه  3

یزی استان همدان: در شـــورای برنامه ر

ح جامع شهر اسدآباد  طر
تصویب شد

صفحه  ۲

لودگی هوا  هشدار افزایش آ
در همدان

آیت ا... موسوی اصفهانی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان:

حماسه مردمی 9 دی 
یان برانداز بود تیر خالص به جر

صفحه  ۲



9 دی 1399    شـــماره 4699 سه شـــنبه   

استان۲

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر حــــوزه علمیه همدان 
بیــــان کرد: حماســــه مردمــــی 9 دی تیر خاص بــــه جریان 

برانداز بود.
ســــیدمصطفی  آیــــت اهلل  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
موســــوی اصفهانی با اشاره به حماســــه نهم دی سال 88 
اظهــــار کرد: در ایــــن روز مردم با بصیرت ایران اســــامی به 
دعوت رهبر انقاب لبیک گفتند و اجازه ندادند فتنه گران 

با تهمت به نظام جمهوری اسامی راه به جایی ببرند.
وی گفــــت: رهبــــر انقاب در خصــــوص اعتراض برخی 
آن ســــال فرمودند که  به انتخابات ریاســــت جمهوری 
رســــی  بر باید  قانون  طبــــق  گرفته  صــــورت  تخلفی  اگــــر 
دعوت  خیابــــان  به  را  مــــردم  که  مســــئله  این  و  شــــود 
قانون و شــــرع  قرار دهند خاف  کنند و در مقابل هم 

. ست ا
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه باید خدای متعال را برای وجود رهبر فرزانه انقاب 
شاکر باشــــیم افزود: ایســــتادگی رهبر انقاب در مقابل 
فتنه گران و روشــــنگری های ایشــــان فتنه پیچیده سال 
88 را خاموش کرد، مردم نیز به پیروی از ایشــــان حماسه 

9 دی را آفریدنــــد و اتفاقــــات و حرکت هــــای غیرقانونی را 
کردند. محکوم 

وی حماسه 9 دی را محصول بصیرت مردم، والیتمداری 
و توکل به خدا دانســــت و اظهار کرد: تمام عناصر داخلی 
و خارجــــی اســــتکبار در فتنــــه 88 بــــرای برانــــدازی نظام 
مقدس جمهوری اســــامی برنامه ریزی کردند که حماسه 

مردمی 9 دی تیر خاص را به این جریان وارد کرد.
آیــــت ا... موســــوی اصفهانی با بیــــان اینکــــه امیدواریم 
مردم در انتخابات آینده ریاســــت جمهوری هم با حضور 
پرشــــور در انتخابــــات و گزینــــش فرد اصلــــح زمینه حل 
مشکات این چند ســــاله را مهیا کنند گفت: مردم باید 
رئیــــس جمهوری را انتخــــاب کنند کــــه در پیروی از ولی 
فقیه، حل مشــــکات اقتصــــادی، تورم و مســــائل بین 

باشد. توانمند  المللی 
مقابــــل  در  ســــال   40 مــــا  مــــردم  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
زورگویی هــــای دشــــمنان اســــتقامت کردنــــد و در این 
مســــیر با لطف خدا به پیروزی رســــیدند افزود: البته در 
جریان استکبارســــتیزی مشــــکاتی وجــــود دارد و حتی 
)ص( هــــم وجود داشــــت و در جنگ احد،  زمــــان پیامبر

آمد. پیش  خیبر  و  خندق 
مدیر حوزه علمیه همدان با بیان اینکه امیدواریم خداوند 
متعال به امت ایران، رهبر عظیم الشأن و انقاب اسامی 
تا ظهــــور امام زمان )عج( کمک کند که البته همواره کمک 

باری تعالی وجود داشــــته اســــت گفت: برخی در گوشــــه 
و کنــــار نغمــــه  خاف انقــــاب ســــر می دهند امــــا انقاب 
خوشبختانه 40 ســــال پیش رفته و از این پس هم پیش 

خواهد رفت.

وی اظهار کرد: این جریان می خواهــــد افکار برخی را تحت 
تأثیــــر قرار دهد کــــه باید در ایــــن زمینه به آنهــــا گفت »ای 
مگس حضرت ســــیمرغ نه جوالنگه توست/ عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری«.

هشدار افزایش آلودگی هوا در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: با توجه به نبود 
سامانه بارشــــی فعال و پایداری جوی، غلظت آالینده ها در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان 

همدان افزایش می یابد.
به گزارش هگمتانه، محمدحسن باقری شکیب روز دوشــــنبه با بیان اینکه تا هفته آینده، سامانه 
بارشــــی فعالی وارد اســــتان نمی شــــود، افزود: بر اساس بررســــی داده ها و نقشــــه های پیش یابی 
هواشناسی، آسمان استان همدان امروز صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش غلظت آالینده ها 

و یخ زدگی معابر پیش بینی می شود.
وی با اشــــاره به اینکه دمای هوا نسبت به چندروز گذشــــته افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: 
هوای سرد تا انتهای هفته جاری در استان حاکم است و در روزهای آینده کمینه دمای بیشتر نقاط 

استان روزانه بین پنج تا هفت درجه سانتی گراد زیر صفر نوسان دارد.
باقری شکیب پیش بینی کرد: تا هفت روز آینده سامانه فعال بارشی وارد استان همدان نمی شود.
وی تصریح کرد: پایداری جوی موجب افزایش غلظت آالینده ها در مناطق شهری و صنعتی استان 

همدان می شود.

کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان با بیان اینکه کمینه دمای تمام شهرهای 
9 درجه سانتی گراد باالی  24 ساعت گذشــــته نهاوند با  استان زیر صفر است، عنوان کرد: در 
صفر بیشــــترین و کبودراهنگ با 9 درجه ســــانتی گراد زیر صفر کمترین دمای استان را داشته 

است.
باقری شــــکیب خاطرنشــــان کرد: بیشــــینه دمای هوای همدان در 24 ساعت گذشــــته پنج درجه 
سانتی گراد باالی صفر و کمینه دمای هوای این شــــهر نیز هفت درجه سانتی گراد زیر صفر به ثبت 

رسیده است.

شهردار همدان:

پارک جنگلی اکباتان 
بی نظیر خواهد بود

وه خبــــر همدان: شــــهردار همدان  هگمتانــــه، گر
اکباتان یکی  250 هکتــــاری  پــــارک  اینکه  بیــــان  با 
در  کشــــور  جنگلــــی  پارک هــــای  بی نظیرتریــــن  از 
همدان خواهد بود، گفت: این طرح اوایل ســــال 

می رسد. برداری  بهره  به  آینده 
وژه  پر درباره  صوفی  عبــــاس  هگمتانه،  گزارش  به 
ســــایت گردشــــگری ســــد اکباتان اظهــــار کرد: در 
حــــال حاضر این طرح در مســــاحتی به اندازه 250 
قرار  کار  دستور  در  شــــهرداری  تجهیزات  با  هکتار 

است. اجرا  حال  در  و  گرفته 
وژه  وی بــــا بیــــان اینکــــه طــــرح مطالعاتی ایــــن پر
شــــهرداری  شهرســــازی  معاونت  توســــط  بــــزرگ 
ود: در حال حاضر  همدان انجام شده اســــت، افز
وش های  ر بهتریــــن  با  وژه  پــــر این  دسترســــی  راه 
در  موجــــود  طبیعت  حفــــظ  منظــــور  بــــه  عمرانــــی 

است. شده  ایجاد  منطقه، 
شــــهردار همدان با اشــــاره به اینکــــه تمام تاش 
کار بســــته ایم تا طبیعــــت منطقه حفظ  را به  خود 
منطقه  زیست  محیط  به  آســــیب  کمترین  و  شده 
انداز  چشــــم  و  هویــــت  حفظ  گفــــت:  شــــود،  وارد 
با اهمیت است به همین  منطقه برای ما بســــیار 
دلیل تا جــــای ممکن تنها از تجهیزاتی اســــتفاده 

آنها نیاز داشــــتیم. کردیم که واقعا به 
وژه با هــــدف ایجاد  پــــر ایــــن  بــــا بیــــان اینکه  وی 
بــــرای مــــردم همــــدان احداث  فضایــــی تفریحــــی 
برای  وژه،  پر اتمــــام  از  پس  کرد:  عنوان  می شــــود، 
از  استفاده  برای  را  فضایی  مردم  بیشــــتر  سرگرمی 
مردم  هم  تا  گرفته ایــــم  نظر  در  ویــــی  پار قایق های 
از تفریحــــی ســــالم بهره مند شــــوند هــــم طبیعت 

نبیند. آسیب  منطقه 
وی دریاچه ســــد  از احــــداث پل معلق بر ر صوفی 
اکباتــــان خبــــر داد و گفــــت: در حــــال رایزینــــی با 
ســــرمایه گذاران بخشــــی خصوصی برای ایجاد پل 
جاذبه  می توانــــد  طرح  ایــــن  معتقدیم  و  هســــتیم 

گردشــــگری باالیی در منقطه ایجاد کند.
10 هزار اصلــــه درخت پهن  وی بیان کرد: کاشــــت 
بــــرگ در منطقه نیز از دیگر برنامه های شــــهرداری 
در ســــایت گردشــــگری و تفریحی اکباتان با هدف 
با  همدان  شــــهردار  اســــت.  منطقه  طبیعت  حفظ 
250 هکتــــاری اکباتان یکی از  کیــــد براینکه پارک  تأ
بی نظیرترین پارک های جنگلی کشــــور در همدان 
خواهد بود، افزود: با این پروژه ســــرانه فضای سبز 
در همدان برای هر شهروند به صورت محسوسی 
افزایــــش می یابد. بــــه نقل از تســــنیم، وی با اعام 
3 میلیارد  اینکــــه تاکنون برای اجــــرای این پــــروژه 
امیدواریم  کرد:  اعام  اســــت،  شــــده  هزینه  تومان 
زیرســــاخت های  ایجاد  و  عمرانی  اقدامات  اتمام  با 
سال  اوایل  طرح  این  مردم،  حضور  برای  مناســــب 

رسد. بهره برداری  به  آینده 

خبــر

حجت االسالم فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

پیگیری رفع ناعدالتی پرداخت های اعضای هیأت علمی
الیحه بودجه 1400 غیر واقعی است

کمیســــیون  ســــخنگوی  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
از  اســــامی  شــــورای  مجلــــس  تحقیقــــات  و  آمــــوزش 
پیگیــــری بــــرای رفــــع مشــــکات تبعیــــض و ناعدالتی 
موجود بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های وزارت 

علوم و بهداشت خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام احمدحســــین 
فاحی پیــــش از ظهــــر دیروز در نشســــت با اســــاتید 
دانشگاه های سراسر کشور که در بستر فضای مجازی 
برگزار شــــد با اشــــاره به ایام حزن انگیز فاطمیه و عرض 
تســــلیت این ایام اظهار کــــرد: در زمینــــه هیأت علمی 
هیأت  اعضای  که  داریم  فراوانی  مشکات  دانشگاه ها 
، فرهنگیــــان و فنی و حرفه ای  علمی دانشــــگاه پیام نور

در این بین دارای بیشترین مشکات هستند.
آمــــوزش هــــر دو عضــــو از  وی گفــــت: در کمیســــیون 
برخی  مشــــکات  پیگیری  مســــؤول  کمیســــیون  این 
از واحدها و ســــازمان های علمی هســــتند که بررســــی 
، فرهنگیان، فنی و  مشــــکات دانشــــگاه های پیام نور

حرفه ای و جامعه المصطفی به عهده بنده است.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیســــیون  ســــخنگوی 
شورای اسامی با اشــــاره به نهایی شدن طرح »جهش 
تولید دانش بنیان« که حال مســــائل دانش بنیان ها 
و نهادهای زیســــت بوم فناوری و نوآوری کشــــور است 
عنــــوان کرد: در این طرح ســــعی شــــده تمــــام مواردی 
که دســــت و پا گیر اســــت حذف و مجوز شــــرکت های 

شود. تسهیل  دانش بنیان 
وی با اشــــاره به وجــــود 3 هزار و 500 میلیــــارد تومان در 

؛ ضمــــن اینکه از  صندوق نوآوری و شــــکوفایی کشــــور
نخبــــگان و اعضای هیــــأت علمی دانشــــگاه ها دعوت 
کرد از ایــــن فرصت اســــتفاده کنند گفت: بــــا توجه به 
برنامه باید 65 هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم 

که در حال حاضر 6 هزار شرکت داریم.
کیــــد کــــرد: برخــــی اســــتان ها ماننــــد تهران  فاحــــی تأ
بیشــــترین ســــهم را در صندوق نوآوری و شــــکوفایی 
کشــــور دارند و برخی هم مانند همدان ســــهم کمتری 
داشــــتند که باید آنها را توســــعه داده و بــــه بودجه آنها 

توجه ویژه شود.
وی بــــا بیــــان اینکه متوجه مشــــکات اعضــــای هیأت 
علمــــی دانشــــگاه ها هســــتیم از پیگیــــری بــــرای رفــــع 
مشــــکات تبعیــــض و ناعدالتی موجــــود بین اعضای 

هیأت علمی دانشــــگاه های وزارت علوم و بهداشــــت 
خبر داد و افزود: الیحه بودجه 1400 کشــــور غیر واقعی 
اســــت و نحوه اختصاص بودجه به دانشگاه ها و مراکز 
علمی و فناوری از نقاط ضعف بودجه به شمار می رود.

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیســــیون  ســــخنگوی 
شــــورای اســــامی بــــا بیــــان اینکــــه متأســــفانه عمده 
مشکات کشــــور مربوط به مدیریت ضعیف در داخل 
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  مشکات  گفت:  است 
به خاطر ضعــــف مجموعه وزارت علوم اســــت که ما در 
این مــــدت در موضوعات مختلف نزدیــــک به 60 تا 70 

سؤال از وزیر علوم طرح کرده ایم.
در ایــــن نشســــت اســــاتید و اعضــــای هیــــأت علمــــی 
از دانشــــگاه ها مشــــکات اعضای هیأت علمی  برخی 
دانشــــگاه های وزارت علــــوم را بــــه نمایندگی از ســــایر 

اعضای مجموعه وزارت علوم عنوان کردند.
علمــــی  هیــــأت  اعضــــای  حقــــوق  بیــــن  در  تبعیــــض 
دانشــــگاه های وزارت علــــوم با وزارت بهداشــــت یکی 
از مشــــکات مطرح شــــده بود که باعث شــــده است 
اعضــــای هیأت علمــــی به جــــای تمرکز کامــــل بر حوزه 
علم درگیر مسائل معیشتی شــــوند و یا اینکه 80 هزار 
اعضــــای هیأت علمــــی وزارت علوم مشــــمول افزایش 

حقوق 50 درصدی و فوق العاده ویژه نشدند.
در پایان این نشســــت قرار شــــد نامه مکتوبی مبنی بر 
عدم پرداخت فوق العاده ویژه تحویل حجت االسام 
فاحی شــــود تا بــــه کمیســــیون آمــــوزش و تحقیقات 

مجلس ارائه شود.

سردار فرجی:
خ دشمنان کشیدند مردم در حماسه 9 دی حمایت از اصل نظام جمهوری اسالمی را به ر

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: جانشــــین فرمانده ســــپاه 
انصارالحسین)ع( اســــتان همدان با تأکید بر اینکه مردم 
در 9 دی حمایت از اصل نظام و ولی فقیه را به رخ دشمنان 

کشیدند گفت: حماسه 9 دی در تاریخ کم نظیر بود.
به گــــزارش هگمتانه، ســــردار مهدی فرجی روز گذشــــته 
ضمن گرامیداشــــت ســــالروز یوم اهلل 9 دی و روز بصیرت 
اظهار کرد: دشمن برای فتنه ســــال 88 چندین سال کار 
اطاعاتی، مدیریتی و ســــازماندهی عناصر داخل و خارج را 
انجام داده بود و هدف برانــــدازی نظام مقدس جمهوری 

اسامی را دنبال می کرد.
وی بــــا بیان اینکــــه فتنه گــــران و آشــــوبگران در ایام فتنه 
تاش هــــای زیادی کردند تــــا بتوانند به اهداف سیاســــی 

خود از کف خیابان برسند گفت: آشوبگران با به کارگیری 
تمام معاندان اعم از منافقــــان و گروه های دیگری که پای 
کار آوردند موجب بروز مشــــکاتی شــــدند و به بسیاری از 

ارزش ها و مقدسات ما توهین کردند.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
با بیــــان اینکه هوشــــیاری و بصیــــرت مــــردم، معاندان و 
منافقان را از کف خیابان جمع کرد گفت: حماسه ای که در 
9 دی توسط مردم خلق شد، در تاریخ بی نظیر بوده و شاید 

تاکنون چنین اتفاقی را ندیده باشیم.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه مردم بــــا حضور باشــــکوه خود در 
خیابان حمایت از اصل نظــــام و اصل والیت فقیه را به رخ 
دشــــمنان کشــــیدند تصریح کرد: 9 دی زمانی اتفاق افتاد 

که خیلی از کسانی که در مسند قدرت بودند و همینطور 
خواص بی بصیرت نگاه مثبتی به آن نداشــــتند اما مردم 
بار دیگر نشان دادند که در بصیرت بسیار جلوتر از برخی 

مدعیان هستند.
ســــردار فرجی بــــا بیان اینکه حماســــه نهم دی تــــار و پود 
دشمن چه در داخل و چه خارج از کشور را از هم گسست 
گفت: مــــردم ثابت کردنــــد دوام و قوام انقاب بســــته به 
آشــــوبگری فتنه گران نیســــت زیرا انقاب در دل مردم جا 
دارد چون این انقاب توسط همین مردم و خون عزیزان 

آنها به ثمر نشسته و تا آخر نیز از آن صیانت می کنند.
وی گریزی هم به نقش اثرگذار شــــهید سردار همدانی در 
مدیریت و خنثی ســــازی فتنه 88 زد و گفت: این ســــردار 

بزرگ آشــــوبگری فتنه گران در کف خیابان را نقش بر آب 
کرد و با وجود سختی کار و پیچیده بودن این برنامه باعث 

شد این بحران راه به جایی نبرد.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
با بیان اینکه در فتنه 88 دشمن بر آن بود که اگر تهران به 
عنوان مرکز سیاسی کشور درگیر بحران شود آنها راحت تر 
به هدف خود دســــت می یابنــــد بنابرایــــن فراخوان های 
تجمعات بیشتر در تهران بود تصریح کرد: برخی از جوانان 
گاهی وارد تجمعات شــــده بودند  در ایام فتنه به دلیل ناآ
که شــــهید همدانی خیابــــان به خیابــــان و کوچه به کوچه 
مردم را توجیه می کرد و این امر خیلی از هزینه های تحمیلی 

و گزاف که از سوی فتنه گران تحمیل شده بود را کم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

باید انقالب را به درستی بشناسیم تا دچار فتنه نشویم
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرکل تبلیغات اســــامی 
اســــتان همدان با بیان اینکه 9 دی چهــــره واقعی خواص 
بی بصیرت را نشــــان داد گفت: خداوند متعال اراده کرد تا 
مردم چهره واقعی این افراد را بشناســــند؛ یعنی کسانی که 
ادعای انقابی گری و حرکت در مســــیر امام)ره( و انقاب را 

داشتند اما در عمل این گونه نبودند.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام محمدهادی نظیری 
با اشــــاره به حماســــه 9 دی ســــال 88 و بصیرت مــــردم در 
خنثی سازی توطئه دشــــمن اظهار کرد: فتنه سال 88 چند 
بعد داشت یک بعد آن جریانی بود که در قالب فتنه گر وارد 
صحنه شدند و تاش کردند نگاه به انقاب اسامی را تغییر 

دهند و حتی به سمت براندازی نظام پیش روند.
وی با اشاره به اینکه گروه دوم بخشی از توده مردم بودند که 
متأسفانه نتوانستند تشخیص درستی از فضای جامعه و 
فتنه داشته باشند و ناخواسته هرچند برای مدت کوتاه با 
جریان فتنه همراه شدند گفت: گروه سوم، گروهی بودند که 
فضای غبارآلود فتنه را تشخیص دادند و از ابتدا موضع خود 

را نسبت به این جریان مشخص کردند.
مدیرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همدان گفت: اتفاقی 
کــــه در 9 دی 88 رخ داد این بود که تــــوده  مردم با بصیرت و 
والیتمداری وارد میدان شــــدند؛ غبارهــــا و آلودگی ها را کنار 
زدند و همین اتفاق باعث شد صحنه شفاف و جریان فتنه 

برچیده شود.
وی نام گــــذاری نهم تــــا نوزدهــــم دی ماه به عنــــوان »دهه 
، اهمیت  بصیــــرت« را با هــــدف بازخوانــــی اتفاقــــات آن روز
برخــــورداری از اصل بصیرت و گرفتن عبــــرت از اتفاقات آن 
ســــال عنوان کرد و گفت: باید با تکمیل معرفت و ارتقای 
معرفت خود نســــبت بــــه انقــــاب اســــامی آن ابزارهای 
شــــناخت را به دست آوریم تا مانند گروه دوم نشویم چون 
تکلیف گــــروه اول با انقاب مشــــخص اســــت کما اینکه 
معتقدم اینها کسانی بودند که اگر زندگی شان را در دوران 
قبل و بعد از انقاب مطالعه کنیم، از ابتدا آمدند تا بر کرسی 

انقاب بنشینند و مقاصد خود را پیش ببرند.
نظیــــری در تشــــریح این مطلب عنــــوان کرد: شــــاید اینها 

هیچ دوره ای در مســــیر انقاب قرار نگرفتنــــد و اگر هم وارد 
مناصب در انقاب شدند دنبال تحقق منافع خود بودند 

و می خواستند انقاب را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.
وی گفت: جریان فتنه برای عده ای کاشــــف بود و خداوند 
متعال اراده کرد تا مردم چهره واقعی این افراد را بشناسند؛ 
یعنی کســــانی که ادعــــای انقابی گری و حرکت در مســــیر 

امام)ره( و انقاب را داشتند اما در عمل این گونه نبود.
مدیرکل تبلیغات اسامی اســــتان همدان افزود: اتفاقات 
88 پرده از چهره این افراد برداشــــت و مردم متوجه شدند 
اینها با انقاب همراه نبودند که هیچ دنبال منافع و مقاصد 
خود بودنــــد و بس، زیرا وقتی منافعشــــان بــــه خطر افتاد 
انقــــاب را قربانی منافع خود کردنــــد. وی گفت: نکته مهم 
اتفاق 9 دی این بود توده هایی هم از مردم که راه را گم کرده 
و مسیر را اشــــتباه رفته بودند به دامن انقاب برگشتند و 
فهمشان نسبت به حرکت رو به جلوی انقاب اصاح شد.

نظیــــری با بیــــان اینکــــه کار فعــــاالن فرهنگی و سیاســــی 
شناساندن درست انقاب اســــامی به مردم است اظهار 

کرد: بایــــد انقاب را به درســــتی بشناســــیم تا دچــــار فتنه 
نشــــویم چون گاهی فتنه ها فردی اســــت و گاهی جمعی؛ 
گاهی فتنه ها عموم فضای جامعــــه را در برمی گیرد و گاهی 

مجموعه های کوچکتر و حتی سراغ انسان ها می آید.
وی یادآور شــــد: در حال حاضر برخی از ما به دلیل عملکرد 
ضعیف دولت نسبت به حرکت رو به جلوی انقاب دچار 
شک و شبهه شدیم که این مسئله یعنی انقاب را خوب 
نشــــناختیم، آرمان های انقاب را خوب متوجه نشــــدیم و 
نقش خود را در پیشبرد اهداف انقاب درک نکردیم، پس 

یعنی دچار فتنه شدیم اما این فتنه فردی است.
به نقــــل از فــــارس، مدیــــرکل تبلیغات اســــامی اســــتان 
همدان بیان کرد: در دهه بصیرت باید همه ســــاله در کنار 
هم با ابزارهای مختلف آرمان های انقــــاب و اهدافی که به 
خاطر آن قیام و انقاب کردیم، شــــهید و جانباز دادیم و 42 
سال استقامت داشــــتیم را مرور کنیم که اگر شبهه ای در 
دلمان است و دچار تردید شــــدیم به اصل خود برگردیم و 

حواسمان باشد قدر انقاب را بدانیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

ساماندهی کارگران
فصلی برای حفظ کرامت انسانی آنها

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شهری شورای اسامی شهر همدان تأکید کرد: در صورت 
ســــاماندهی کارگران فصلی و ســــاختمانی، شأن و کرامت 

انسانی آنها حفظ می شود.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در جلســــه کمیسیون 
خدمات شــــهری شــــورا گفت: طرح ســــاماندهی کارگران 
فصلــــی به منظور تکریم کارگران و شــــهر و شــــهروندان و 
حفظ ســــیمای شــــهری، امری ضروری محسوب می شود 
تا ضمن ساماندهی کارگران کانشــــهر همدان، در بانک 

اطاعاتی هم ثبت  نام شوند.
راســــتای  در  همــــدان  مدیریت شــــهری  اقــــدام  گــــردان؛ 
ســــاماندهی کارگــــران فصلــــی و ســــاختمانی را ارزشــــمند 
دانســــت و افزود: ســــاماندهی کارگران فصلــــی به همت 
شــــورای شــــهر و شــــهرداری و با همکاری بنیاد توســــعه 
کارآفرینی از ســــال های گذشــــته آغاز شــــده است که این 
اقــــدام با هدف ارتقا ســــطح مهارت کارگران، ســــطح بندی 
ارائه خدمات آنها، ایجاد زمینه اشــــتغال و امنیت شغلی و 
معرفی آنها به ذینفعان و ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی 
و فرهنگی انجام شــــد؛ همچنین با توجه به اهمیت بیمه 
برای امنیت شــــغلی در این طرح، کارگران از مزایای کارگری 

از جمله بیمه نیز بهره مند می شوند.
وی تشــــکیل و تقویت انجمن های صنفی کارگران فصلی 
و ســــاختمانی را ضروری دانســــت و اظهار کرد: در صورت 
تشــــکیل این انجمن ها، ضمن آموزش های تخصصی به 

کارگران، کارت مهارت نیز برای آنها صادر می شود.
رئیــــس کمیســــیون خدمــــات شــــهری شــــورای شــــهر 
کرد: در صورت اســــتقرار و ســــاماندهی  همدان اظهــــار 
کارگران فصلی و ســــاختمانی در یک مکان یا شــــرکت، 
صنعــــت  حــــوزه  در  خدمــــات  دریافــــت  متقاضیــــان 
ســــاختمان می تواننــــد بــــا مراجعــــه بــــه این اماکــــن؛ از 
کارگران مجرب در رشــــته مورد نظر برای انجام عملیات  

فنی و عمرانی مورد نیاز بهره مند شــــوند.
گردان پیشــــنهاد کرد: بنیاد توســــعه کارآفرینــــی می تواند 

تفاهمنامــــه ای با انجمن انبوه ســــازان نیــــز منعقد کند تا 
پس از آن، انبوه سازان برای کارهای ساختمانی از کارگران 
مستقر در مراکز ساماندهی، بهره مند شوند که دسترسی 
مردم و انبوه ســــازان به کارگران فصلــــی ماهر و نیمه ماهر 
افزایش خواهد یافت و کارگران ســــاختمانی نیز از شرایط 

، برخوردار می شوند. بهتری برای کار
وی همچنیــــن بــــا اشــــاره بــــه اقدامــــات اداره اجرائیــــات، 
کنتــــرل و نظارت شــــهرداری همــــدان در راســــتای برخورد 
، گفــــت: در حــــوزه برخورد  بــــا ساخت وســــازهای غیرمجاز
با تخلفات ساخت وســــاز متأســــفانه تنها ابزار و وســــایل 
کارگــــران توقیف می شــــود؛ در صورتی که بایــــد جریمه و یا 

ممانعت از کار کارفرما در دستور کار باشد.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
کارآفرینــــی می تواند بر  گفــــت: بنیــــاد توســــعه  همچنین 
اســــاس مجوز ساخت وساز به متقاضیان، کارگر در اختیار 
آنان قرار دهد که با این اقدام، کارگران دیگر با مشــــکات 

ساخت وساز غیرمجاز مواجه نخواهند بود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسامی شهر همدان، در 
این جلسه مقرر شد ضمن برگزاری جلسه هماهنگی بین 
اداره اجرائیات، کنترل و نظارت شــــهرداری همدان و بنیاد 
توســــعه کارآفرینــــی؛ تفاهم نامه ای به منظور ســــاماندهی 

کارگران فصلی نیز منعقد شود.

انتصاب هفت مدیر جوان در کمیته امداد امام)ره( همدان
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل کمیتــــه امداد امام 
خمینــــی)ره( اســــتان همــــدان گفــــت: در راســــتای اجرای 
تأکیدات رهبر انقاب و استفاده از ظرفیت جوانان، هفت 
مدیر جوان در اســــتان همــــدان در ســــمت های مختلف 

منصوب شدند.
پیمان ترکمانه روز گذشــــته در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، 
بیان کرد: در راســــتای اجرای تأکیــــدات رهبر معظم انقاب 
حضرت آیــــت ا... خامنــــه ای مبنی بــــر اســــتفاده از ظرفیت 
جوانــــان مؤمــــن و انقابــــی در بیانیــــه گام دوم انقــــاب و 
همین طــــور در راســــتای عمل به دســــتور رئیــــس کمیته 
امــــداد امام خمینــــی)ره( مبنی بــــر جوان گرایی در ســــاختار 
مدیریتی این نهاد، هفت مدیر جوان در استان همدان در 

سمت های مختلف منصوب شدند.
وی گفت:  طی احکام جداگانه ای هفت تن از کارشناســــان 
حوزه های مختلــــف اجرایی و ســــتادی به عنــــوان مدیران 

بخش های مختلف انتخاب شدند.
وی با اشــــاره به اینکه با انتصاب این جوانان در سمت های 
مختلف مدیریتی در کمیته امداد امام)ره( میانگین ســــنی 
مدیران استان به میزان دو سال کاهش یافت، عنوان کرد: 
این اقدام بدون تردید در شادابی، پویایی و پشتوانه سازی 

برای آینده مدیریتی این نهاد مفید و مؤثر خواهد بود.
ترکمانه با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تعداد دیگری از 
جوانان مؤمن و انقابی و با انگیزه به جمع مدیران این نهاد 
اضافه می شوند، گفت: همچنین در راستای تکریم منزلت 
بانوان امدادگــــر این نهاد و توجه بیــــش از پیش به نقش 
و جایگاه تأثیرگــــذار بانوان موفق این نهــــاد در عرصه های 
مختلف خدمــــت به ایتــــام و نیازمندان بــــه خصوص زنان 
، 3 تن از زنان موفق ایــــن نهاد به عنوان  سرپرســــت خانوار

مدیر در بخش های مختلف انتخاب شدند.
ترکمانه ادامه داد: انتصاب بانوان در ســــمت های مدیریتی 
استان مسبوق به سابقه شده و این انتصابات برای اولین 

بار در این نهاد محقق شده است.
مدیرکل کمیته امــــداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان با 
بیان اینکه بیش از 65 درصد از خانواده های تحت حمایت 
این نهاد را زنان سرپرســــت خانواده زیر 50 ســــال تشکیل 
می دهنــــد، بیان کــــرد: انجــــام فعالیت های مربــــوط به این 
بانوان توســــط بانوان مددکار متخصــــص و باتجربه به این 
حوزه در حال انجام است و امیدواریم واگذاری سمت های 
مدیریتی به زنان امدادگر بتواند به حل مطلوب تر مســــائل 

این خانواده ها کمک شایان توجهی کند.
ترکمانــــه با بیان اینکه بانوان شــــاغل در این نهــــاد در طول 
دهه های اخیر با روحیه اعتقادی، انقابی و جهادی مثال زدنی 
خود نقش بســــزایی در کمک به خانواده های نیازمند تحت 
پوشش ایفا کردند، اظهار کرد: واگذاری سمت های مدیریتی 
به زنــــان در این مقطع مســــیر ارتقای شــــغلی ســــایر بانوان 

امدادگر استان را بیش از پیش هموار می کند.
انتصابات کمیته امداد امام)ره( همدان به شرح زیر است:

مهدی جعفری، معاون فرهنگی؛
محسن روحی رئیس اداره فناوری اطاعات؛

حامد برزگر رئیس اداره آمار و برنامه ریزی؛
سجاد وطن دوست مشاور امور جوانان؛

جواد جعفری نیــــک رئیس صندوق قرض الحســــنه امداد 
والیت شعبه همدان؛

مرضیه اسکندری رئیس اداره بهداشت و درمان؛
زینب سلطان رئیس اداره پذیرش و مددکاری کمیته امداد 

امام خمینی)ره(

آیت ا... موسوی اصفهانی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان:

حماسه مردمی 9 دی 
یان برانداز بود تیر خالص به جر
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کاهش مراجعات سرپایی به مراکز درمانی اسدآباد
علوم  دانشــــکده  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
پزشکی شهرســــتان اسدآباد از کاهش مراجعات سرپایی 
به مراکز درمانی سرپایی این شهرستان به نسبت دو ماه 

گذشته خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ایرج صالحی روز گذشــــته در ســــتاد 
مدیریت پیشــــگیری از کرونای شهرستان اسدآباد، اظهار 
کرد: با وجود کاهش مراجعات به مراکز ســــرپایی به علت 
داستان وسواس به خرج دادن پزشکان و نیز حساسیت 
مردم به لزوم بستری شــــدن بیماران خود به ویژه بیماران 
ســــن باال تعــــداد بســــتری ها در ایــــن مدت باال بــــوده که 
این میزان باالی بســــتری به نســــبت جمعیت وضعیت 

شهرستان را نارنجی نگه داشته است.
وی ادامه داد: با در حال اجرا بودن طرح ســــردار ســــلیمانی 
در حال حاضر وضعیت شهرســــتان اســــدآباد در رابطه با 
ارجاعات از نظر بیماریابی، تســــت ســــریع مثبت یا منفی 

بودن ظرف 20 دقیقه و... شرایط کامًا کنترل شده است.
رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی شهرســــتان اســــدآباد 
تعــــداد افراد بســــتری در بخش کرونایی شهرســــتان را در 
حال حاضر 17 نفر برشمرد و یادآور شد: از این تعداد افراد 
هشت نفر کرونا مثبت، پنج نفر منفی و چهار نفر در حال 

پیگیری هستند.
معاون سیاســــی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اســــدآباد 
گفــــت: فعالیــــت باشــــگاه های ورزشــــی در شــــرایط  هم 
محدودیت ها منــــوط به اخذ مجــــوز از اداره ورزش بوده و 
بایــــد از اداره کار مجوز داشــــته باشــــند در غیر این صورت 
با آنها برخورد و نســــبت به پلمب واحد ورزشی آنها اقدام 

خواهد شد.

حمــــزه عبدکوند با بیان اینکه با وجود ســــیر نزولی ابتا 
همچنان شهرســــتان اســــدآباد در وضعیت نارنجی قرار 
دارد، افــــزود: مشــــارکت مــــردم در به حداقل رســــاندن 
دورهمی هــــای یلــــدا کمک بــــه وضعیت پایــــدار تثبیت 
شــــرایط شهرســــتان داشــــت که ایــــن مشــــارکت قابل 

است. تقدیر 
تداوم نظارت و بازرسی ها، تداوم اجرای طرح سردار شهید 
قاســــم ســــلیمانی، تداوم اطاع رســــانی و اقناع ســــازی و 
حساس ســــازی مردم نسبت به رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی و محدودیت های کرونایی از دیگر مواردی بود 
که معاون فرماندار اســــدآباد در این ســــتاد نسبت به آن 

تأکید کرد.

به نقل از ایســــنا، رئیس پلیس اســــدآباد هم تصریح کرد: 
طــــی محدودیت های اخیــــر 16 فقره جریمه یــــک میلیون 
تومانی، دو فقره جریمه 500 هــــزار تومانی و 20 فقره جریمه 
200 هــــزار تومانی برای افراد متخلف صادر و در محدودیت 
آخر اعمال شــــده 30 واحد متخلف پلمب و برای 20 واحد 

متخلف هم اخطار صادر شد.
دادستان اســــدآباد هم با انتقاد از فک پلمب خودسرانه 
برخی صنوف گفت: این اقدام بــــدون مجوز و هماهنگی 
دســــتگاه های ذیربط تخلــــف بوده و از مســــؤوالن مرتبط 
انتظار اســــت عاوه بر تعیین دقیق مــــدت زمان پلمب، 
نســــبت به اعام جرم خودســــرانه فک پلمــــب این موارد 

اقدام کنند.

رئیس جمعیت هالل احمر تویسرکان:

ح شهید سلیمانی قوت گرفتن تیم های نظارت بر سالمت با عملیاتی شدن طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس جمعیت هال احمر 
تویســــرکان گفت: کمیته نظارت بر ســــامت بــــه عنوان 
زیرمجموعه ای از طرح شــــهید سلیمانی برای کنترل دقیق 
امــــکان عمومــــی و مراکز  شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 
خدماتی فعاالنــــه به میدان آمده و در ایــــن زمینه بازخورد 

مناسبی در جامعه داشته است.
بــــه گزارش هگمتانــــه، رضا عزیزی با اشــــاره به در دســــت 
اجــــرا بودن طرح ناظران ســــامت در ســــطح شهرســــتان 
تویسرکان، گفت: یکی از کمیته های تشکیل شده در گام 
چهارم پیشــــگیری و مقابله با کرونا در قالب طرح شــــهید 

سلیمانی، کمیته نظارت است.
عزیزی با بیــــان اینکه در همین راســــتا تفاهــــم نامه دو 
جانبــــه ای بیــــن وزارت بهداشــــت و درمــــان و جمعیت 

هــــال احمــــر منعقد شــــده، اظهار کــــرد: بدیــــن ترتیب 
برای عملیاتی شــــدن طرح؛ اعضای جوانــــان، داوطلبان 
تویســــرکان  احمــــر  هــــال  جمعیــــت  امدادگــــران  و 
بهداشــــت  مرکــــز  نظــــر  زیــــر  را  مرتبــــط  آموزش هــــای 
شهرســــتان آموختند و با ســــازماندهی آنان، هرگروه زیر 

گرفت. قرار  سامت  مرکز  یک  مجموعه 
افــــزود:  تویســــرکان  احمــــر  هــــال  جمعیــــت  رئیــــس 
اعضای هر گروه متشــــکل از کارشناســــان بهداشــــت، 
که با  بســــیجیان و اعضا جمعیت هال احمر هســــتند 
سرکشــــی از مراکز فروش و خدمات، ادارات، صنف های 
بــــازار و پایانه مســــافربری و مراکــــز عمومی و  مختلــــف، 
خدماتــــی، نظــــارت بــــر رعایت کامــــل دســــتورالعمل ها 
چــــک  و  داده  انجــــام  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  و 

لیســــت های مربوطه را نیز تکمیل می کنند.
عزیزی در ادامــــه از فعالیت و همــــکاری 25 نفر به صورت 
داوطلبانــــه در اجــــرای طــــرح نظارت بــــر ســــامت در این 
شهرســــتان خبر داد و تصریح کرد: کنترل ها و نظارت ها در 
مسیر تحقق اجرای شــــیوه نامه های بهداشتی و با هدف 
حمایت از ســــامت همشــــهریان تا قطع نهایــــی زنجیره 

انتقال کرونا ویروس ادامه دارد.
وی همچنین عنوان کرد: داوطلبان جمعیت هال احمر 
فعال در اجرای این طرح با توزیع بروشــــورهای آموزشــــی، 
توصیه های الزم با محوریت رعایت صحیح شیوه نامه های 
بهداشــــتی به جامعه هدف را ارائه می دهنــــد ، چرا که تنها 
راهکار اساســــی در مقابلــــه با کرونا توجه بــــه اجرای دقیق 

دستورالعمل های مربوطه است.

موفقیت نمایش "کافه سایه"
در سی و دومین جشنواره تئاتر استان همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرســــتان بهار از موفقیت نمایش "کافه سایه" 

در سی و دومین جشنواره تئاتر استان همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، شــــهنوازیان ضمن اعــــام این خبر 
گفت: ایــــن نمایش، بــــه نویســــندگی ابراهیم عــــادل نیا 
و کارگردانــــی مشــــترک محمــــود غفــــاری و ابراهیم یمین 
اسماعیلی، توانســــت به عنوان یکی از 2 نمایش برگزیده 
اســــتان همدان به دبیرخانــــه جشــــنواره بین المللی تئاتر 

فجر معرفی شد.
وی گفت: ایــــن اتفاقی نیســــت که در ســــالهای 97 و 99 
نمایش شهرســــتان بهار به این موفقیت دست می یابد 
و بهار به نســــبت شهرســــتان های بزرگ اســــتان همدان 
پیشــــین های کمتری در حــــوزه نمایش دارد اما ســــعی و 
، علت اصلی  تاش هنرمندان این حوزه در 20 ســــال اخیر

مطرح شدن نمایش بهار در سطح استان است.
شــــهنوازیان افزود: چراغ نمایش بهار بــــا تمام کمبودها و 
بی مهری ها همچنان روشــــن است و انتظار می رود، همه 

مســــؤوالن از هنرمندان حمایت کننــــد و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی همواره پشتیبان هنرمندان بوده است.

وی تصریح کرد: این نمایش در زمانی تولید شــــد که ترس 

از کرونا اکثر هنرمندان را خانه نشــــین کرده اســــت و گروه 
روزنه آبی بهار با تمرینات فشــــرده با نمایش کافه ســــایه 
در سی و دومین جشــــنواره تئاتر اســــتان همدان حضور 
داشــــت و ضمن کســــب مقــــام اول و دوم بازیگری مرد و 
مقــــام دوم کارگردانی جایزه ویژه نمایــــش برگزیده از نگاه 

تماشاگران را به دست آورد.
ســــید مهرداد کاوســــی حســــینی، حامد ســــالمی، فروزان 
حسینی، احسان آزادجو، مهدی روزبهانی، محمود غفاری، 
مرضیه گیتی جال و سهیل طاووســــی بازیگران نمایش 

بودند.
محمد ترکاشوند، رضا زیبای، فاطمه ذبیحی، صفورا نظری، 
زهره دوســــتی و فاطمه حاجیلو به عنوان گروه موســــیقی 
، ابراهیــــم یمین  و حســــن کوثــــری به عنــــوان طــــراح نــــور
اســــماعیلی طراح صحنه، مهدی روزبهانی طــــراح لباس و 
سهیل طاووســــی دســــتیار کارگردان، پوریا نجفی وحدتی 
، روح اهلل بابایی مجری طرح و تصویر  طراح پوستر و بروشور

بردار با این نمایش همکاری کردند.

شهرستان

تهیه پرونده ثبت جهانی برای کاروانسرای شاه عباسی فرسفج
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــــگری تویسرکان گفت: 
پرونده ثبت جهانی کاروانســــرای شــــاه عباسی فرســــفج در دست تهیه اســــت تا به عنوان زنجیره 

کاروانسراهای ایرانی برای یونسکو ارسال شود.
به گزارش هگمتانه، »اســــحاق ترکاشــــوند« با بیان اینکه کاروانســــرای شاه عباســــی فرسفج یکی از 
999 کاروانســــرا در مســــیر مشــــهد تا عتبات عالیات اســــت که در دوران صفوی بنا شــــد، گفت: از 
ســــال 95 پرونده مقدماتی ثبت جهانی کاروانسرای شاه عباس صفوی در فرسفج به وزارت میراث 

فرهنگی ارســــال شــــده و این روزها هم اسناد بیشــــتری برای ثبت آن در یونسکو به عنوان زنجیره 
کاروانسراهای ایرانی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ثبت ملی این کاروانســــرا ســــال 76 محقق شــــد، اظهار کرد: اکنون سند تک برگ 
و طرح جداره ســــازی این کاروانسرا آماده اســــت و با پیگیری های انجام شده و همکاری مسؤوالن 

استانی و کشوری امیدواریم که سال 2021 کاروانسرای عباسی ثبت جهانی شود.
ترکاشــــوند در ادامه افزود: کاروانسرای فرســــفج یکی از 999 کاروانسرا در مســــیر مشهد تا عتبات 

عالیات است که در دوران صفویه و به دستور شاه عباس برای خدمت رسانی به زائران بنا شد.

به نقل از عصر همدان، وی تصریح کرد: هر چند که بخشــــی از این کاروانســــرا بــــرای مدتی در طول 
تاریخ دچار فرســــودگی شد، اما با بازســــازی و مرمت آن در اوایل دهه 70 توسط کارشناسان، شاهد 
هســــتیم که این بنای تاریخی همچنان با برخورداری از چهار ایوان مســــتطیلی و چهار برج دایره ای 

زیبایی خاصی به منطقه بخشیده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری تویســــرکان ابراز امیدواری کــــرد با ثبت جهانی 
کاروانسرای شــــاه عباســــی زمینه برای جذب گردشگر به ویژه گردشــــگران خارجی و رونق صنعت 

گردشگری در این شهرستان مهیا شود.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
کبودراهنگ:

هیأت های مذهبی 
در برگزاری عزاداری مجازی ایام 

فاطمیه جریان ساز باشند

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره تبلیغات 
اســــامی شهرســــتان کبودراهنگ از مســــؤوالن 
هیأت هــــای مذهبــــی شهرســــتان خواســــت بــــا 
فرهنگســــازی و اطاع رســــانی در برگزاری مجازی 

مراسم های ایام فاطمیه پای کار باشند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام ابوالحســــن 
کیهانی، مطرح کرد: با توجه بــــه نامه اباغی وزارت 
بهداشــــت و مدیریت ســــتاد کرونای شهرستان 
کبودراهنــــگ بــــا آغاز ایام شــــهادت بانــــوی بزرگ 
اســــام حضرت فاطمــــه زهرا)ســــام اهلل علیها( و 
با عنایت بــــه اینکــــه محبین اهــــل بیت)علیهم 
السام( و مسؤوالن هیأت ها جریان ساز برگزاری 
مراســــم عزاداری هســــتند، همه آنها می توانند در 
برگزاری مجازی مراســــم های ایام فاطمیه ســــهیم 

باشند.
وی اظهار کرد: با وضعیت بحرانی بیماری کرونا در 
کشور و به منظور پیشگیری از شیوع و مرگ و میر 
ناشــــی از تجمعات مردمی در ســــال جاری امکان 
برگزاری مراسم ایام فاطمیه در مناطق با وضعیت 

قرمز و نارنجی به شکل حضوری وجود ندارد.
به نقل از ایســــنا، رئیس اداره تبلیغات اســــامی 
کــــرد:  خاطرنشــــان  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 
در  حاضــــر  حــــال  در  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 
وضعیت نارنجی اســــت بنابراین برگزاری مراســــم 
ایام فاطمیه در این شهرستان به صورت حضوری 

ممنوع خواهد بود.
وی بــــا تأکید بــــر پیــــروی از منویات مقــــام معظم 
رهبری مبنی بر اینکــــه »مرجع نهایی که متولی امر 
سامت جامعه است،  ســــتاد ملی مبارزه با کرونا 
اســــت و پیروی از مصوبات آن الزم االجراســــت« 
گفــــت: مردم والیت مــــدار و متدین شهرســــتان 
کبودراهنگ با ســــیاه پــــوش کــــردن در خانه ها، 
مســــاجد و اماکــــن مذهبی، تســــلیت خــــود را به 
محضر امام زمان)علیه الســــام( داشته باشند و 
همه مراســــم ها را به صورت مجازی برگزار و دنبال 

کنند.

پیگیری ثبت 
5 اثر تاریخی اسدآباد 

ثار ملی در فهرست آ

اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی 
شهرســــتان اســــدآباد از اقــــدام و پیگیری ثبت 
آثار  اثر تاریخی این شهرســــتان در فهرست  پنج 

داد. خبر  کشور  ملی 
به گزارش هگمتانه، کامران اکبری شایگان کتیبه 
مسجد جامع شهر مربوط به دوران صفویه، حمام 
تاریخی شهر آجین، حمام روستای کمک سفلی و 
دو درخت کهنسال در پیر اسماعیل باال و پایین 
را آثار در دســــت پیگیــــری برای ثبت آثــــار ملی در 
این شهرســــتان عنوان کرد و افزود: شهرســــتان 
اسدآباد دارای 158 آثار تاریخی و باستانی بوده که 

58 اثر آن ثبت آثار ملی کشور شده اند.
وی با اشــــاره به اینکه از 148 آثار تاریخی و باستانی 
اســــدآباد 79 مــــورد را تپه های باســــتانی شــــامل 
می شــــوند، ادامه داد: از این تعداد 60 تپه باستانی 
در بخش مرکــــزی و 19 تپه در بخش پیرســــلمان 
آثار ملی  قرار دارد که تاکنون 50 تپه باستانی ثبت 

کشور شده است.
به نقل از ایســــنا، اکبری شــــایگان با اشــــاره به تپه 
باستانی روســــتای خاکریز گفت: این تپه باستانی 
تاریخی یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در اسدآباد 
اســــت که قدمت آن مربوط به هــــزاره 3 و 2 قبل از 
میاد بوده و در تاریخ 1353/12/24 به شماره 1041 

در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است.
وی با بیان اینکه بر باالی این تپه باســــتانی قلعه 
خاکریز وجود داشــــته که این قلعه مربوط به دوره 
ساســــانی بوده و اکنــــون دیگر اثــــری از آن وجود 
ندارد و مدفون شده است، تصریح کرد: مانند تپه 
نوشــــیجان مایر می توان نسبت به تعیین حریم 
این تپه باستانی و الیه نگاری و کاووش تپه اقدام 
کرد که البته این امر نیازمند اعتبار و زمان خواهد 

بود و باید ابتدای امر اعتبار آن تأمین شود.

حوادث

راه  اداره  پرســــت  سر شهرســــتان:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
و شهرســــازی شهرســــتان اســــدآباد از تصویــــب طرح 
خبر  اســــتان  یزی  برنامه ر شــــورای  در  شــــهر  این  جامع 

داد.
با  کــــرد:  اظهار  کرمــــی  جــــواد  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
برای  طرح  اســــدآباد  شــــهر  جدید  جامع  طــــرح  تصویب 
تصویــــب و ابــــاغ توســــط شــــورای عالــــی معمــــاری و 
شهرســــازی به تهران ارســــال می شود که با اباغ آن و 
از چندین سال مطالبه  طی شــــدن مراحل پایانی پس 

می بابد. تحقق  اســــدآبادی  وندان  شهر
در  شهراســــدآباد  جامع  قبــــل  طرح  اینکه  بیــــان  با  وی 
 94 84 آغاز شــــده و در سال  10 ســــاله در ســــال  افق 
پایــــان رســــیده و همواره  حــــدود پنج ســــال پیش به 
زمان  وند  ر کــــردن  طی  برای  شــــهر  جامع  طرح  تصویب 
ود: طــــرح جامع  بــــوده و ایــــن امــــر طبیعی اســــت، افز
نظام مند  ســــاماندهی  و  هدایــــت  هــــدف  بــــا  شــــهری 
و  توســــعه  جهت هــــای  کــــردن  مشــــخص  و  شــــهرها 
آن بر  تدویــــن برنامــــه برای شــــهر و تأمیــــن نیازهــــای 

مبنــــای پیش بینی ها و اهداف توســــعه شــــهری تهیه 
. د می شو

اسدآباد  شهرستان  شهرســــازی  و  راه  اداره  پرست  سر
در ادامــــه با اشــــاره به طرح مســــکن ملــــی گفت: طرح 
در  کشــــوری  سیاســــت های  تبــــع  بــــه  ملــــی  مســــکن 
شهرســــتان اســــدآباد نیــــز اجرا می شــــود کــــه در این 
طرح  سامانه  در  متقاضی  نفر   1297 اســــدآباد  در  راستا 

کردند. اقدام مســــکن ملی ثبت نام 
پرســــت خانوار  بــــه نقــــل از ایســــنا، وی متأهل یــــا سر
 ، بودن متقاضی، ســــابقه ســــکونت پنج ساله در شهر
ســــبز بودن فرم »ج« که متقاضی فاقــــد زمین یا واحد 
مســــکونی باشــــد و از تســــهیات یارانــــه ای مســــکن 
افراد  تأیید  مــــوارد  جمله  از  را  باشــــد  نکرده  اســــتفاده 
مســــکن  ملی  طرح  بــــرای  ســــامانه  در  شــــده  نام  ثبت 
کرد: از مجموع افراد ثبت نام  برشــــمرد و خاطرنشــــان 
کننده اســــدآبادی در ســــامانه برای طرح مسکن ملی 
1035 نفر ســــبز و واجد شــــرایط و فرم "ج"  ت فــــرم "ج" 
262 نفــــر قرمــــز بود که ایــــن افراد شــــرایط الزم را برای 

نداشتند. ملی  مســــکن  از  مندی  بهره 
بــــه اینکه اجــــرای طرح مســــکن ملی  کرمــــی با اشــــاره 
بنیاد  بــــه  نفر  هــــزار   100 یر  ز جمعیت  بــــا  شــــهرهای  در 

کار  باید  کــــه  شــــده  واگذار  اســــامی  انقاب  مســــکن 
یح کرد:  ونده و اجرایی را انجــــام دهد، تصر تشــــکیل پر
تأمیــــن زمین مســــکن ملی شهرســــتان برعهده اداره 

راه و شهرســــازی بــــوده که در این رابطه فعًا هشــــت 
قطعه زمین مســــکونی آماده داشــــتیم که ماه قبل به 

بنیاد مســــکن تحویل داده شده است.

یزی استان همدان: در شـــورای برنامه ر

ح جامع شهر اسدآباد  طر
تصویب شد

خ داد با برگزاری ۲ مانور ر

کاهش خاموشی
و اصالح ولتاژ مشترکان برق تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــرکت توزیع برق 
تویســــرکان از انجــــام دو مانــــور بزرگ در شهرســــتان با 

هزینه 450 میلیون تومان در روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، رضا جلیلونــــد از انجام دو مانور به 
منظور اصاح مشــــکل ولتاژ مشــــترکان و شبکه برق 
تویســــرکان خبر داد و اظهار کرد: مانور تعمیر خط فشار 
متوسط در مســــیر خط روستاهای کرزان به باباپیرعلی، 
آرزوج، شهرســــتانه، وردآورد تــــا روســــتای کهنــــوش در 

منطقه خرم رود و کرزان رود انجام شد.
وی با اشــــاره به انجام مانور تعمیر خط فشار متوسط به 
مدت سه روز و صرف 200 میلیون تومان اعتبار از محل 
منابع داخلی شــــرکت توزیــــع نیروی برق شهرســــتان 
افــــزود: در ایــــن مانور هــــر روز 10 گروه در قالــــب 50 نفر 
نیروی فنــــی با هدف اصاح و بهینه خــــط 20 کیلوولت 
منطقه بــــه طول 100 کیلو متــــر که 110 ترانــــس هوایی را 

تغذیه می کند، مشارکت داشتند.
مدیر شــــرکت برق شهرســــتان تویســــرکان بــــه اجرای 
دومیــــن مانور این شــــرکت در روزهــــای 27 و 28 آذرماه 
ویژه اصاح ولتاژ مشترکان اشــــاره کرد و از نصب کنتور 
دیجیتال بــــرای حدود 50 درصــــد مشــــترکان اداره برق 
ســــخن به میان آورد و گفت: با رصد ولتاژ مشــــترکان از 
طریق قرائت کنتورهای دیجیتال مشترکانی که در سطح 
شهرستان مشکل کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ 

»غیراستاندارد« را شناسایی و آن ها را اصاح کردیم.
وی با اشــــاره به شناســــایی غیراســــتاندارد بــــودن ولتاژ 
مشــــترکان در 12 منطقه با قرائت کنتورهای دیجیتال در 

چندین دوره از اوایل سال جاری اظهار کرد: براساس یک 
برنامه ریزی مدون دو دســــتگاه ترانس در بلوار شــــهید 
رجایی و بلوار حبقوق نبی)ع( و همچنین ســــه کیلومتر 

شبکه برق جدید برای رفع مشکل ولتاژ نصب کردیم.
جلیلوند این مناطق شناسایی شــــده را شامل اسام 
آباد، گنبد ســــرابی، بلوار شــــهید بهشــــتی و مابقی را در 
روســــتاهای چاشــــتخوره، منجان، کنجــــوران، المیان، 
بوجان، ســــنجوزان، فریازان،سیدشــــهاب و شوق آباد 
دانست و تأکید کرد: مشکل ولتاژ را پس از شناسایی 

با احداث کابل و ترانس در این مناطق رفع شد.
ولتــــاژ  مشــــکل  رفــــع  مانــــور  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
غیراســــتاندارد دو روز و هر روز 10 گروه با 50 نفر نیروی 
فنی انجام شــــد خاطرنشــــان کرد: این مانور دو روزه با 
اعتبــــار 250 میلیون تومان از منابــــع داخلی اداره برق 

تویسرکان اجرا شد.
مدیر شــــرکت برق شهرســــتان تویســــرکان با تأکید بر 
اینکــــه خود را متعهد می دانیم برق اســــتاندارد تحویل 
مشــــترکان بدهیم اضافه کرد: اداره برق تویســــرکان به 
منظور اصاح سریع مشکل ولتاژ برق مشترکان در هر 

کجا از سطح شهرستان آمادگی الزم را دارد.
وی اهــــداف انجام 2 مانــــور مذکور را استانداردســــازی 
ولتاژ تحویلی مشــــترکان و کاهش خاموشی ها خواند 
و افزود: مناطق خرم رود و کرزان رود خاموشی های زیاد 
و نیاز به تعمیرات داشــــت؛ که انجام شد، بنابراین پس 
از انجــــام مانور تعمیرات خط فشــــار متوســــط ما انتظار 

می رود خاموشی ها در این مناطق کاهش یابد.

قدردانی از برگزیدگان هفدهمین اجالس فناوری 
رسانه ملی

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: از برگزیدگان هفدهمین 
اجاس فناوری رسانه ملی تقدیر شد.

بــــه گــــزارش هگمتانه، در مراســــمی با حضــــور بهجت 
از  مجــــازی  رســــانه های  فنــــاوری  مدیــــرکل  محمــــدی 
برگزیــــدگان هفدهمین اجــــاس فناوری رســــانه ملی 

قدردانی شد.
در ایــــن مراســــم که بــــا حضــــور مهدی دهقــــان  نیری 
مدیــــرکل صــــدا و ســــیمای مرکــــز همــــدان و جمعی 
از معاونــــان مرکــــز و کارکنــــان معاونت فنــــی در تاالر 
جلســــات صدا و ســــیمای مرکز همدان برگزار شــــد از 
فعالیت های شاخص و مبتکرانه صدا و سیمای مرکز 
همدان و خدمات کارکنان حوزه فنی مواردی تشــــریح 

شد.
مدیرکل فناوری رســــانه های مجازی در این نشست با 
ابراز رضایت از معاونت فنــــی مرکز همدان گفت: مرکز 
همدان با توجه به اقلیم کوهســــتانی جزء استان های 

دارای قابلیت باال در حوزه فنی است.

بهجت محمدی این امر را داشتن ثروت عالی در حوزه 
نیروی انسانی این مرکز برشمرد.

ل در حوزه نرم افزار  وی مرکز همدان را جزء مراکــــز ایده آ
و ســــخت افزار عنوان کرد و گفــــت: امیدواریم در حوزه 
مقاالت علمــــی و حضور در این عرصــــه ورود قوی تری 

داشته باشید.
ارجمندیــــان هم با قدردانی از مدیرکل صدا و ســــیمای 
مرکــــز همــــدان و یکایــــک همــــکاران در حــــوزه فنــــی 
خاطرنشــــان کرد: خاقیت هــــا و ابداعات انجام شــــده 
، نشــــأت گرفته از روحیــــه همکاری  در حــــوزه فنی مرکز

مدیران و همکاران فنی است.
معاون فنی مرکز همدان معاونت فنی صدا و سیمای 
مرکز همدان را از اســــتان های نخســــت کشور در حوزه 
پوشــــش 100 درصدی بیان کرد و این امر را ناشــــی از به 

روزرسانی دیجیتالی پخش همدان دانست.
وی افزود: مرکز همدان جزء اســــتان های پیشرو و برتر 

کشور در حوزه فنی است.



9 دی 1399    شـــماره 4699 سه شـــنبه   

استان4

بصیرت، والیتمداری
حماسه عاشورایی
محمد جواد بیات  �

بیش ازیک دهــــه از حماســــه تاریخی و عاشــــورایی 
ایرانیان در مقابل جریان برانداز و فتنه 88 با حمایت 
اجانب می گذرد. در تقویم رســــمی کشــــور نهم دی 
به عنــــوان روز بصیرت، میثاق امــــت با والیت ثبت 
گاهانه و دغدغه  گردیده اســــت. بی شــــک حضور آ
مند ایرانیان در صحنه دفاع از انقاب اسامی را بعد 
از گذشت چهار دهه از شــــکل گیری نظام اسامی، 
می توان آن روی ســــکه فتنه ســــال 88 دانست که 
نشان از عظمت ملت ایران دارد، ملت خداجویی که 
با حضور در صحنه های مختلف همواره نقشــــه های 
اســــتکبار جهانی را یکی پس از دیگری نقش بر آب 
کرده اند. رهبر حکیم و فرهیخته انقاب اسامی در 
حماسه بزرگ ملت در عرصه دفاع از انقاب اسامی 
چنین یاد کرده اند: نهم دی با دهم دی فرقی ندارد، 
ایــــن مردمند که ناگهان با یک حرکت، که آن حرکت 
برخاسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، 
از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه 
است، روز نهم دی را متمایز می کند. مطمئن باشید 
روز نهــــم دی هــــم در تاریــــخ ماند، این هــــم یک روز 
متمایزی شد، شــــاید به یک معنا بشود گفت که در 
شــــرایط غبار آلودگی فضا این حرکت مردم اهمیت 
مضاعفــــی داشــــت. کار بزرگی بود. هرچه انســــان در 
اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال 
را، دســــت قــــدرت را، روح والیت را، روح حســــین بن 
علی)ع( را می بیند. این کارها کارهایی نیســــت که با 
اراده امثــــال ما انجام بگیرد، این کار خداســــت، این 
دســــت قدرت الهی است. نکته ای که در همان ایام 
بزرگ بصیر دوران گوشزد فرمودند: خواهید شنید، 
خواهید خواند که چه توطئه بزرگی پشت فتنه سال 
88 بود. این فتنه خیلی چیز مهمی بود. قصدشــــان 
خیلی عجیب و غریــــب بود. در واقع می خواســــتند 
ایــــران را تســــخیر کننــــد. بنابراین معلوم می شــــود 
برخاف القا دگراندیشــــان دعوا دعــــوای خانوادگی 
نبوده اســــت. بلکه ســــناریو براندازی و سقوط نظام 

بوده است که نمی توان از آن عبور کرد.
 88 نگارنــــده معتقــــد اســــت هرچند فتنه ســــال 
بــــا حماســــه عاشــــورائی، بصیرت، اتحــــاد و وفاق 
ملی دفع گردیده اســــت، لیکن هنوز رفع نشــــده 
اســــت. و این معنا در سال 96، 98 به نوعی تکرار 
دشــــمن  زیرا  پیوندد.  وقوع  به  آینده  در  بســــا  چه 
، زخم خــــورده، دارای توهم به گمان جبران  نابکار
منافع خیالی، دســــت از ســــر نظام والئی و تمدن 
ساز که معادالت نظام ســــرمایه داری، لیبرالیسم 
را درهــــم ریختــــه اســــت بــــر نخواهد داشــــت. به 
نظر می رســــد الزمــــه مقابله با چنین دسیســــه ای 
بنیــــه  تقویــــت  تاریخــــی  وز  ر ایــــن  پاسداشــــت  و 
اعتقــــادی، باال بــــردن بینش سیاســــی، حضور در 
صحنــــه، درک عمیق از اوضاع جهانی خواهد بود. 
اذعان  به  بنــــا  مقتدر  ایــــران  ظهور  امریــــکا،  افول 
که  بــــه عنوان قــــدرت چهارم  مجامــــع بین الملل 
در جهان پا به عرصه نهاده اســــت و بارقه امید را 
قرآنی  وعده  تحقق  در  عالم  مســــتضعفان  دل  در 
ور ســــاخته اســــت دارای اهمیت بوده، بدیهی  بار
وی  است اســــتمرار این مهم در والیتمداری و پیر
از اوامــــر ولی امــــر مســــلمین در ناکام گذاشــــتن 
اندیشــــه بدخواهان و زنده نگه داشــــتن حماسه 
88 تا رفع فتنه در کل جهان  عاشــــورائی نهم دی 
عمل به شــــعار محوری جبهــــه مقاومت، بصیرت 
نقش  علــــوی  مقاومــــت  والیتمــــداری،  فاطمــــی، 

بود. خواهد  آفرین 
به یاری حق.

یادداشت میهمان

19 هزار همدانی آزمون مهارتی 
دادند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اســــتان همدان گفت: در 9 ماه سال جاری 
تعداد 19 هزار و 396 نفــــر در آزمون های مهارتی این 

اداره کل شرکت کردند.
به گزارش هگمتانه، وهب مختاران با اشاره به اینکه 
تعداد 13 هــــزار و 336 نفر از این شــــرکت کنندگان 
را آقایان تشــــکیل می دادند بیــــان کرد: هفت هزار و 

902نفر در آزمون های برخط حاضر شدند.
مدیرکل آمــــوزش فنــــی و حرفه ای اســــتان همدان 
درصــــد قبولــــی در آزمون هــــای برخــــط را 69 درصــــد 
برشــــمرد و افزود: در آزمون های هماهنگ نیز چهار 
هــــزار و 695 نفر به رقابــــت پرداختند که 51 درصد به 

نمره حد نصاب دست یافتند.
آزمون های صنعت  مختاران با اشــــاره به اینکــــه در 
ســــاختمان نیز آمار قبولی به 92 درصد رســــید بیان 
کرد: در آزمون ادواری درصد قبولی 79 درصد است.

وی تعداد کل قبول شــــدگان را 13 هــــزار و 993 نفر 
دانست و اظهار کرد:آمار قبولی افراد شرکت کننده 

در آزمون های مهارتی این استان 72 درصد است.

خبـــــــــــــــر

نشســــت  دهمیــــن  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
شــــهراندیش با موضــــوع »نقش و جایــــگاه پژوهش در 
مدیریت شــــهری« به همت مرکز مطالعات شورای شهر 

همدان برگزار شد.
دهمین  پنجشــــنبه،  بعدازظهــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
بــــا موضــــوع نقــــش و جایگاه  نشســــت شهراندیشــــی 
پژوهــــش در مدیریــــت شــــهری بــــا حضور رئیــــس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اسامی شهر همدان، 
معــــاون برنامه ریزی و توســــعه منابع انســــانی شــــهردار 
همــــدان و عضو هیــــأت علمی دانشــــگاه بوعلی ســــینا 
برگزار شــــد. این نشست با توجه به شــــرایط کرونا بدون 
حضور مخاطب و به صورت زنده از صفحات اینســــتاگرام 

پخش شد.

سلماسی: عدم اعتماد مدیران اجرایی و سیاست  �
بــــه جامعه پژوهشــــگران  گذاران شــــهری نســــبت 

چالش بزرگ مدیریت شهری
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــامی 
شــــهر همدان در این نشســــت بیان کرد: چالش بزرگی 
که از سالیان گذشــــته در مدیریت شهری وجود داشته، 
عدم اعتماد مدیران اجرایی و سیاســــت گذاران شــــهری 

نسبت به جامعه پژوهشگران است.
رضوان سلماســــی ادامــــه داد: این ارتبــــاط نزدیک بدین 
دلیل بــــا حوزه پژوهشــــی برقرار نمی شــــده کــــه مدیران 
معتقــــد بودنــــد مطالعات علمــــی قابل عملیاتی شــــدن 
نیستند و در نتیجه از یافته ها و دستاوردهای مطالعات 
و پژوهش های علمی و تخصصی در حوزه اجرا اســــتفاده 
نمی کردنــــد و بودجه ای به این موضــــوع اختصاص داده 
نمی شــــد که یکــــی از مهم تریــــن بازتاب های ایــــن روند، 
ایجاد چرخه معیوب در پروژه ها اســــت، زیرا پس از ورود 
به پروژه ها تازه متوجه معایب و نواقص می شدند و الزم 
بــــود هزینه های بیشــــتری را برای جبران خســــارت و رفع 

بپردازند. معایب 
وی با بیان اینکه همین مشــــکل موجب شــــده نتوانیم 
را توســــعه دهیــــم و توجــــه  زیرســــاخت های پژوهشــــی 
ویــــژه ای به ظرفیــــت علمی داشــــته باشــــیم گفــــت: اگر 
ارتبــــاط بین حوزه اجرا و حوزه پژوهــــش و جامعه علمی و 
دانشگاهی نزدیک تر شود شــــاهد اتفاقات و پیامدهای 
مثبتی در شــــهر برای شهروندان خواهیم بود. سلماسی 
ادامــــه داد: شــــورای اســــامی شــــهر همدان بــــا توجه به 
ضرورت مطالعه و تحقیــــق و پژوهش در مباحث مربوط 
بــــه شــــهر در آبان ماه ســــال 92 تصمیــــم به ایجــــاد مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــامی شهر گرفت 
تــــا بدین وســــیله رابطــــه بیــــن مدیریت شــــهری و حوزه 
علمی را تقویــــت نماید و موجب ارتقا جایگاه پژوهش در 

مدیریت شهری شود.
همیــــن  در  مختلــــف  برنامه هــــای  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
راســــتا صورت گرفته اند؛ افــــزود: از جمله ایــــن برنامه ها 
تشکیل کمیته های تخصصی اســــت که نظرات علمی و 
کارشناسی خود را طی جلســــاتی به شورای اسامی شهر 
و مدیریت شهری ارائه می نمایند و در کنار این کمیته ها، 
برخــــی برنامه هــــای متنــــوع پژوهشــــی از جملــــه برگزاری 
نشســــت های شهراندیشی، هم اندیشــــی، نقد و بررسی 
کتاب، نشســــت های فصلی، تدوین فصلنامه، ویژه نامه 
و دریافت تازه های مدیریت شــــهری در جهان در دستور 
کار مرکــــز مطالعات قرار گرفته اســــت که ایــــن برنامه ها 
همچنان در مرکز مطالعات اســــتمرار دارند تا رسیدگی به 
نیاز شهروندان با نگاهی علمی و دقیق پیش برده شود 

و پیامدهای منفی پروژه به حداقل برسد.
سلماســــی بهــــره گیــــری از تعامــــات مرکــــز مطالعات با 
جامعه دانشگاهی و اســــتفاده از نظر شهروندان در این 
مسیر را موجب رســــیدن همدان به جایگاه واقعی خود 
دانســــت و گفت: به این ترتیب می توانیم شــــاهد رشد 

بیش از پیش عملکرد مدیریت شهری همدان باشیم.
مدیــــر مرکز پژوهش های شــــورا افزود: قبــــل از صحبت 
در خصــــوص چالش های موجود، الزم اســــت توجه ویژه 
به این موضوع داشــــته باشــــیم که پژوهــــش و مطالعه 
نوعی ســــرمایه گذاری است نه یک هزینه؛ و هرچه در این 
حوزه ســــرمایه گذاری بیشــــتری داشته باشــــیم در ادامه 
هزینه هــــای کمتری در حوزه اجرا به شــــهر و شــــهروندان 

تحمیل خواهد شد.
سلماســــی گفــــت: الــــزام و نیازی بــــه دخالت مســــتقیم 
نظرات شــــهروندان در مدیریت شــــهری وجــــود ندارد و 
تنها باید شــــرایطی برای آنها فراهم آوریــــم که یک زندگی 
ل در شهر داشته باشند  راحت، مناســــب و ترجیحا ایده آ

کــــه این وظیفــــه را باید مســــؤوالن بــــه عهــــده بگیرند و 
پژوهش را نوعی سرمایه گذاری فرض کنند.

وی اضافه کرد: از مهم تریــــن چالش های موجود در این 
مســــیر عدم اختصاص بودجه کافی یا بــــه موقع به مراکز 
مطالعاتی اســــت کــــه باید مرتفــــع گــــردد و موضوع مهم 
دیگر ســــاختارمند کــــردن مرکز  مطالعات اســــت؛ چرا که 
اگر کارکنان ایــــن مرکز حضور و جایــــگاه باثبات در حوزه 
فعالیت خود نداشــــته باشند، شــــاهد بهترین عملکرد 
آنهــــا نخواهیم بــــود و جابجایی مداوم باعــــث هدر رفت 

آمده می شود. تجربه های به دست 
وی درباره چالش ســــوم بیــــان کرد: ســــعی در کمرنگ تر 
کردن آن داریم و آن این اســــت که الزم اســــت مجموعه 
مدیریــــت شــــهری اعتماد بیشــــتری بــــه دســــتاورد این 
پژوهش هــــا داشــــته باشــــد و مصوبات و پیشــــنهادات 
جوامــــع علمی پژوهشــــی را بــــه عنوان نگاهی مشــــورتی 
در دســــتور کار های خود قــــرار دهد. تا زمانــــی که جوامع 
پژوهشــــی و دانشــــگاهی عملکــــرد تخصصــــی و عاری از 
هرگونــــه جهــــت گیری سیاســــی خاص داشــــته باشــــند 
آنها جهت همســــوکردن  کــــه مهمترین عامل مشــــوق 
پژوهش ها و اقدامات خودشــــان و دانشجویانشــــان با 
نیازها و اولویت های مدیریت شــــهری، این اســــت که از 
مصوبات و پیشنهادات آنها در حوزه اجرا استفاده شود 
تا حضــــور پررنگ تــــر و قدرتمندتر در مدیریت شــــهری و 

گیری داشته باشند. تصمیم 

نگاه ویــــژه شــــهرداری همدان بــــه پژوهش قابل  �
تحسین است

سلماســــی بیان کــــرد: نگاه ویــــژه شــــهرداری همدان به 
پژوهش قابل تحســــین اســــت اما باید به عامل چهارم 
مؤثــــر در ایــــن موضوع نیــــز توجــــه کافی و وافی داشــــته 
باشیم. در ابتدای امر باید توجه مدیران را به چالش های 
اصلی معطوف کنیــــم تا اولویت های خود را شناســــایی 
کنند که این کار توســــط مرکز مطالعات به درســــتی قابل 

انجام است.
وی ادامه داد: مصوبات و پیشــــنهادات اعام شــــده مرکز 
مطالعات از طریق شــــورای اسامی شهر به شهرداری ارائه 
می شــــود که باید مورد پیگیری قرار گیرد تا مشخص شود 
علل عدم اثرگذاری و اجرایی نشدن برخی از این مصوبات 
چیســــت؟ همچنین باید بــــاور و اعتقاد اعضای شــــورای 
اســــامی شــــهر به مرکز مطالعات تقویت گردد تا حمایت 

بیشــــتری از نظرات و پیشــــنهادات تخصصی ارائه شده از 
این مرکز صورت گیرد، ارتباط حوزه پژوهش تقویت شود 
و پیگیری مصوبات و اقدامات و وضعیت نیروهای فعال 
در مرکــــز مطالعات نیز به صورت نظــــام مند در این مدت 

باقی مانده در شورای دوره پنجم انجام شود.
سلماســــی با بیان اینکه بــــا توجه به تجربه چند ســــاله ام 
به عنوان نماینده مردم در شــــورای اسامی شهر شاهد 
رونــــد رو به رشــــد اثرگــــذاری و اهمیت پژوهــــش و نگاه 
نقادانــــه در تصمیم گیری ها بوده ام بیان کرد: بررســــی و 
به چالش کشیدن مشــــکات موجود می تواند در روند 
تصمیمــــات آتــــی تأثیرگذار باشــــد که از جامعــــه علمی و 
اجرایی شــــهر درخواســــت می کنیــــم در تصمیم گیری ها 
فاصلــــه مطالعــــه و پژوهش و اجرا را به حداقل برســــانند 
تــــا در آینده ای نــــه چندان دور در راســــتای چشــــم انداز 
تدوین شده حرکت کنیم و بررسی های پژوهشی قبل از 
عملیاتی شــــدن پروژه ها انجام شوند تا به اهداف بهتر و 

باالتر در حوزه مدیریت شهر دست یابیم.

مرکــــز  � در  بایــــد  پیشــــنهادات  نظــــام  عراقچیــــان: 
مطالعات و بدنه شهرداری تشکیل شود

عضــــو هیأت علمــــی دانشــــگاه بوعلی نیز گفــــت: وقتی 
گاه به سمت  صحبت از پژوهش می شود، ذهن ناخودآ
مباحث دانشگاهی و آزمایشــــگاهی معطوف می شود و 
ممکن اســــت درک رابطه این موضوع با مدیریت شهری 

باشد. مبهم 
محمدرضا عراقچیان گفت: در واقع در مدیریت شــــهری 
بــــا پژوهش هــــای کاربــــردی ســــر و کار داریــــم و خیلی به 
پژوهش های بنیادین نمی پردازیم. زمانی از شهرداری ها 
توقع می رفت تنها به نظافت شهر بپردازند و مدتی بعد، 
توســــعه و احداث فضای ســــبز نیز به وظایف شهرداری 
افزوده شــــد؛ ولــــی در حــــال حاضر تنهــــا انتظــــاری که از 
شــــهرداری ها داریــــم ارائه خدمــــات در حوزه هــــای عادی 
و مرســــوم نیســــت و نظر بــــه پیچیدگی روابــــط اجتماعی 
موجود در شــــهر باید شــــهرداری در تمامــــی موضوعات 

دخالت و حضور فعال داشته باشند.

وی افــــزود: چگونگــــی ایــــن حضــــور و میــــزان اثرگذاری 
شــــهرداری در کیفیت زندگی شهروندان می تواند مبنای 
پژوهش هــــا باشــــد. عراقچیان ابــــراز کــــرد: معاونت ها و 
سازمان های فعال شــــهرداری در شهر وظایف و اهداف 
بســــیار متنوعی را دنبال می کند و تعامات گســــترده و 
پیچیده ای با ســــایر حوزه های مرتبط دارند لذا باید میزان 
اثرگــــذاری و اثرپذیری شــــهرداری در حوزه هــــای مختلف 
مورد بررســــی و پژوهــــش علمی قرار گیرد کــــه اهمیت و 
ضرورت هــــر اقدام از جمله پروژه هــــای عمرانی، اجتماعی 
فرهنگــــی، خدماتی، ترافیکــــی و غیره بایــــد ابتدا با روش 
علمــــی و پژوهشــــی احصا شــــود و روند اجرایــــی، ریالی و 
زمانی هر پروژه طــــی انجام کار باید مورد ارزیابی علمی قرار 
گیــــرد و حتی پس از اتمــــام پروژه نیز بایــــد اثرات آن روی 
، محیط  زندگی شــــهروندان، اقتصــــاد خرد و کان شــــهر
لودگی صوتی نوری زمانی  زیست به معنای عام شــــامل آ
و غیره و ســــایر ابعــــاد فرهنگی و اجتماعــــی مورد بحث و 
بررسی تخصصی قرار گیرد تا چراغ راه اقدامات آتی باشد.

وی افزود: در ابتدای کار باید حس اعتماد و حسن ظن و 
مشــــارکت پذیری بین دانشگاه و حوزه اجرا به وجود آید 
و دریابیم که هیــــچ کدام از این دو حوزه به تنهایی کارآمد 
و کافی نیســــتند. در ادامه و پس از درک نیاز هر دو قشر 
، می توانیم شاهد تعامل  پژوهشــــی و اجرایی به یکدیگر

کارآمد این دو حوزه باشیم.
وی ادامــــه داد: مهمتریــــن موضوعی که بایــــد در ابتدای 
کار مورد توجه قرار گیرد تعیین چشــــم انداز پنج ســــاله و 
10 ساله و 50 ســــاله جهت اداره امور شهر است تا تمامی 
برنامه ها در راســــتای همین چشم انداز های کوتاه مدت 
میــــان مدت و بلند مدت باشــــد. برنامــــه راهبردی مانند 
چراغی جهت راهنمایی و هدایت اقدامات و برنامه ها در 
نظر گرفته می شــــود و احداث و بهره برداری از پروژه های 

مختلف باید در همین مسیر انجام شود.
از  عراقچیــــان ادامــــه داد: تدوین برنامــــه راهبــــردی باید 
طریق یک پژوهش وســــیع و ادامه دار توســــط مجموعه 
گاه از امور بومی و پژوهشی  متخصص متبحر با تجربه و آ
شهر انجام شــــود؛ چراکه شهرنشینی یک نسخه دارویی 
واحــــد نیســــت و حتی بــــه ازای منطقــــه به منطقه شــــهر 
متفاوت اســــت و نباید نســــخه ای که برای توســــعه یک 
 در ســــایر 

ً
منطقــــه از یک شــــهر نوشــــته می شــــود دقیقا

شــــهرها و مناطق تنها با تغییر برخی اعــــداد و ارقام مورد 
باید  شــــهری  برنامه ریزی  اســــاس  گیــــرد.  قرار  اســــتفاده 
کیفیــــت بخشــــی بــــه زندگی شــــهروندان، فعال ســــازی 
اقتصاد شــــهری، ایجاد رفــــاه اجتماعــــی فرهنگی و حفظ 
محیط زیســــت در کل شهر باشد و عدالت در این مسیر 

باید رعایت شود.
وی اظهــــار کرد: این بدان معنا نیســــت کــــه باید با همه 
مناطق مســــاوی و یکســــان برخورد شــــود؛ بلکه به این 
معناســــت که هر چیز باید در سر جای مناسب خود قرار 
گیــــرد و عدالت اقتصــــادی اجتماعــــی و فرهنگی در کل 

شهر رعایت شود.
عراقچیان با بیان اینکه در ادامه امر و پس از مشــــخص 
شــــدن هدف غایــــی و راهبــــرد شــــهر باید از شــــهرداری 
بخواهیــــم برنامه ها و روش های خــــود جهت نیل به این 
راهبــــرد را تبیین نمایــــد و توضیح دهد بر چه اساســــی و 
با تکیه بر چــــه پژوهش هایی بــــه این برنامه ها رســــیده 
اســــت؟ گفــــت: اقدامات روزمــــره شــــهری از جمله جمع 
لودگی صوتی، رســــیدگی به فضای  آوری زبالــــه، مدیریت آ
ســــبز و غیره نیازمند پژوهش و دســــتیابی به روش های 
نوین و کارآمد هستند ولی نباید تا به نتیجه رسیدن این 

پژوهش ها به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: دســــته دیگر وظایف شــــهرداری شــــامل 
احداث یک پارک یا پیاده راه اســــت که باید قبل از شروع 
، حین انجام کار و پــــس از اتمام پروژه در خصوص  بــــه کار
آنها پژوهش صــــورت پذیــــرد. عراقچیان با بیــــان اینکه 
به نظر می رســــد الزم اســــت تیمــــی عملیاتی در شــــورای 
، شــــهرداری همدان و مرکــــز مطالعات و  اســــامی شــــهر
پژوهش های شــــورای اســــامی شــــهر تشــــکیل شــــود 
تــــا جمعی از افــــراد مجرب شــــورا و شــــهرداری و نخبگان 
متخصص شــــهری و بومی در این کارگروه عضو شــــوند 
و به عنــــوان عاملیت چهارم، ضرورت اجــــرای پروژه های 

تأیید شده توسط مشاور را بررسی کنند، گفت:
امکان ســــنجی پروژه ها باید به شیوه های علمی تر انجام 
شــــود و به دنبال راهکارهای جدید تــــر و کارآمد تر در این 

باشیم. زمینه 
این استاد دانشــــگاه افزود: به عاوه شهردار باید پاسخ 
گوی میــــزان کارآمدی و پیشــــبرد پژوهش هــــای الزم در 
مدیریت شــــهری و هزینه کرد مناسب بودجه مصوب در 

این زمینه باشد.

وی پیشــــنهاد داد: کارگروهی تشــــکیل شــــود و وظایف 
قانونی و عرفی شــــهرداری را مکتوب نمایــــد و نتیجه را به 
شــــهروندان ارائه کند تا شفاف سازی در این زمینه انجام 
شود و من به شــــخصه عاقه مند به انجام و پیگیری این 

هستم. پیشنهاد 
وی بیان کرد: نظام پیشــــنهادات باید در مرکز مطالعات 
و بدنه شــــهرداری تشکیل شــــود و به صورت هفتگی و 
دوره مورد رسیدگی و بررســــی قرار گیرد. مدیریت دانش 
نیز باید به عنوان پروژه ای مهم در دســــتور کار شهرداری 
قرار گیرد تــــا اهمیت تجارب و تحصیات هــــر دو در کنار 
هم در نظر گرفته شــــود و با ایجــــاد بانک دانش مکتوب 
از تجربه کســــب شده توسط ســــرمایه انسانی شهرداری 

حفاظت شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه بخشــــی نگری در شــــهرداری یکی از 
ایــــرادات موجــــود اســــت کــــه گاه توســــط کارشناســــان 
شهری انجام می شــــود، ابراز کرد: باید کارشناسی خارج از 
مجموعه شهرداری به عنوان عامل چهارم حضور داشته 
باشــــد تا این ایراد را حــــذف کند و بخشــــی نگری را تا حد 
ممکــــن کاهش دهــــد. همچنین از آنجا کــــه طبقه بندی 
محرمانه در شــــهرداری بسیار کم اســــت، لذا باید تمامی 
اطاعات قبــــل، حیــــن و بعد از اجــــرای پــــروژه در اختیار 
شــــهروندان و یا حداقل کارشناســــان ذیربــــط قرار داده 
آینده پژوهی را در برنامه های خود بگنجانیم. شود و نیز 

کید اصلی مــــن بر موضوع طرح راهبردی  وی بیان کرد: تأ
شهر است که باید با بهره گیری از مشارکت افراد مجرب 
و فعــــال در شــــهرداری همــــدان، بومیــــان متخصص و 
آشــــنا به توان و اســــتعداد بالقوه و بالفعل شــــهر و افراد 
بومی و غیربومــــی که دانش کافــــی و اطاعات جهانی در 

حوزه های مربوطه دارند انجام شود. استفاده از عملیات 
چهــــارم یا گــــروه کارشناســــی می توانــــد در ســــالیان آتی 
تأثیر چشــــمگیری در شــــهر داشته باشــــد و مانع از تکرار 

خطاهای موجود شود.

حضــــرت زاده: شــــهرداری عالقمند بــــه اختصاص  �
درصدی از اعتبارات ساالنه به پژوهش

معــــاون برنامه ریزی و توســــعه منابع انســــانی شــــهردار 
همــــدان نیــــز بیــــان کــــرد: ماهیــــت و وضعیــــت کنونی 
شــــهرداری به گونــــه ای اســــت که بــــا توجه بــــه ظرفیت 
ســــاختاری و اقتصــــادی مدیریــــت شــــهری از اقدامــــات 

می شود. استقبال  پژوهشی 
مرتضی حضرت زاده با اشــــاره به چالش موجود در رابطه 
مجموعــــه مدیریت شــــهری و پژوهشــــگران کــــه مربوط 
به تجربــــه و اقدامات روزمره ای اســــت که نبایــــد نادیده 
گرفته شــــود، گفت: با در نظر گرفتن این موضوع در روند 
اصاح روش ها و بهبود فرایندها  می توان با شــــهروندان 

تعامات ویژه ای داشت و اثربخشی را ارتقا داد.
وی افــــزود: جایگاه ویژه مرکز مطالعــــات و پژوهش های 
شــــورای اسامی شهر موجب شده شــــهرداری عاقمند 
بــــه همســــویی و همگامی بــــا برنامه های ایــــن مجموعه 
باشــــد و درصدی از اعتبارات ســــالیانه خود را به مباحث 
پژوهشــــی اختصاص دهــــد و نیز به دنبال بهــــره گیری از 
نتایــــج پژوهش هــــا و همفکری هــــای تخصصــــی صورت 
گرفتــــه در مرکــــز مطالعات در حــــوزه عملیاتــــی مدیریت 

شهری باشد.
حضــــرت زاده بیــــان کرد: بــــا توجه بــــه وظایــــف متنوع و 
کارکردهای مختلف حال حاضر مدیریت شــــهری، امروزه 
بیش از یک هزار خدمت و وظیفه در مجموعه شهرداری 
در حال پیگیری اســــت کــــه با هیچ یک از دســــتگاه های 
دولتــــی و خدماتی تطابق ندارد. معاون شــــهردار همدان 
بیان کرد: موضوع مهم، مبحث اهمیت زمان اســــت چرا 
که بســــیاری از اقدامات رقم خورده در مدیریت شــــهری 
و بســــیاری از موارد در دســــت اقدام را نمی توان تا انجام 
و به نتیجه رســــیدن پژوهش به تعویــــق انداخت که در 

خصوص وظایف روزمره شــــهرداری ما همچنان نیازمند 
پژوهش بــــرای اصاح رونــــد انجام کار هســــتیم از جمله 
پروژه جمع آوری آب های ســــطحی در شــــهر که طی چند 

سال گذشته انجام و عملیاتی شد.
وی با اشــــاره به منابع مالی و ســــرمایه انسانی متخصص 
شهرداری که موجب شــــده پذیرش پژوهش و نهادینه 
شــــدن این موضوع برای اصاح ســــاختار به راحتی انجام 
شــــود، افزود: شــــهرداری همدان در چند ســــال اخیر به 
این باور رســــیده که الزم است چراغ راهی جهت پیشبرد 
برنامه ها و پروژه ها داشــــته باشد و این موضوع را اساس 

فعالیت های خود قرار دهد.
وی افزود: به همین خاطر با توجه به افق بیســــت ســــاله 
برای چشم انداز ســــازی در شــــهر و برنامه های اجرایی با 
افق 5 ساله، به دنبال تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی 
شهر و شهرداری بوده ایم و انتخاب مشاوران ذیصاح و 

آن نیز انجام شده است. برنامه ریزی های مرتبط با 
معاون شــــهردار بیان کرد: در دستورالعمل های مربوطه 
گرفته  سقف مشــــخصی برای اقدامات پژوهشی در نظر 
شــــده و با توجه به اتفاقات اخیر تبدیل به یک الزام شده 
اســــت که در مجموع تا دو درصد از اعتبارات شــــهرداری 
باید صرف مباحث پژوهشــــی شــــود که بخشــــی از آن در 
مرکز مطالعات و بخشــــی دیگر در برنامه های پژوهشــــی 

سایر حوزه های شهرداری هزینه می شود.
حضرت زاده گفت: کمیســــیون بودجــــه و اعضای فعال 
در تأمین مالی شــــهرداری تمامی این ارقام صرف شــــده 
در مباحث پژوهشــــی را با جزئیات و بــــه صورت مدون و 

مکتوب در اختیار دارند که قابل ارائه است.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه نظام بودجــــه ریزی شــــهرداری در 
ســــالیان اخیر تغییــــر کرده بیــــان کرد: تدویــــن بودجه به 
فرایندی یک ماهه در جلســــات متعدد تبدیل شــــده که 
نظرسنجی ها و داده های متعدد ارائه شده توسط سازمان 
فناوری و مرکز 137 شــــهرداری در خصــــوص دغدغه های 
شهروندان و نتایج نظام پیشــــنهادات مردمی نیز در این 

روند تأثیرگذار هستند.
وی بیــــان کرد: همچنیــــن در حال انجام پــــروژه مدیریت 
دانــــش در شــــهرداری همــــدان با همــــکاری دانشــــگاه 
صنعتی با اســــتفاده از نخبگان مدیریت شهری در روند 

هستیم. گیری ها  تصمیم 
معاون شــــهردار افزود: به عاوه سعی داریم بودجه ریزی 
آینده شــــهرداری نیــــز برشــــی از برنامــــه راهبردی  ســــال 
و عملیاتــــی شــــهر و شــــهرداری باشــــد کــــه در مجموعه 
شــــهرداری همــــدان در مباحــــث آموزشــــی و پژوهشــــی 
نیازســــنجی از تمامی حوزه ها انجام می شود ولی نیازمند 

یکپارچگی بیشتر در این خصوص هستیم.
حضرت زاده بیان کــــرد: البته این یکپارچگی تا حــــد زیادی در 
شهرداری همدان وجود دارد و تمامی نظرات ارائه شده از سوی 
معاونت ها، ســــازمان ها، واحدها و مجموعه های مختلف در 
کمیسیون بودجه شورای اسامی شهر بحث و بررسی دقیق 
گذاشته می شوند و الزمه افزایش اثربخشی و بهره گیری بیشتر 
از مصوبات مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اسامی 
شهر در حوزه اجرایی این است که بدنه کارشناسی مجموعه 
شهرداری بیش از پیش به این باور برسد که خواستار و پیگیر 

استفاده از این نظرات تخصصی باشد.
معــــاون شــــهردار بیــــان کرد: شــــهرداری یک مؤسســــه 
غیردولتی و غیرانتفاعی اســــت و باید از حداکثر ظرفیت 
در  مختلــــف  تصمیم ســــاز  و  تصمیم گیــــر  گروه هــــای 

برنامه ریزی های خود تا حد ممکن استفاده کند.
حضــــرت زاده گفــــت: پروژه هــــای مدیریــــت شــــهری بــــر 
اساس چارچوب خاص در یک فرآیند مشخص پیگیری 
می شــــود و در مجموعه شــــهرداری و جلســــات شــــورای 
اســــامی مورد بحــــث و بررســــی و اصاح قــــرار می گیرند 
ســــپس، پــــس از تصویب موضوع در شــــورای اســــامی 
، انجام پــــروژه به عنــــوان یک تکلیــــف الزم االجرا و  شــــهر

می شود. تلقی  شهروندان  نمایندگان  مطالبه 
وی ادامه داد: جایگاه شــــورای اسامی شهر این ظرفیت 
را دارد که بــــه عنوان عملیــــات چهــــارم در پروژه ها ورود 
پیــــدا کننــــد و در این مســــیر از نظــــرات و پیشــــنهادات 
دانشــــگاهیان و متخصصــــان نیز بهره گیــــرد که دغدغه 
حــــال حاضر شــــهرداری همدان، به ســــرانجام رســــاندن 
برنامه راهبردی عملیاتی شهر و ایفای نقش مناسب آن 

در افق شهر است.
وی ابراز کرد: ســــعی داریم چالش های موجود با مشــــاور 
طــــرح و کارگروه هــــای فعال در ایــــن زمینه را بــــا پیگیری 
برنامــــه بهره گیــــری از عاملیت چهــــارم و نیز اســــتفاده از 
نظــــرات تخصصــــی اســــاتید مجــــرب مرکــــز مطالعات در 
حوزه هــــای مختلف بــــه حداقل برســــانیم و بــــا رویکرد و 

برنامه ای مشخص پروژه ها را پیش ببریم.

یت شهری  چالش های مدیر
پژوهش محور
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5 ایران و جهان

آغاز ثبت نام بدون کنکور 
کارشناسی ناپیوسته آزاد

 
ً
ثبت نــــام و انتخاب رشــــته پذیرش دانشــــجو صرفا

بر اســــاس ســــوابق تحصیلی در مقطع کارشناســــی 
ناپیوســــته بهمن ماه 99 دانشــــگاه آزاد اســــامی از 

امروز آغاز می شود.
به گزارش هگمتانه، بــــه اطاع متقاضیان ثبت نام و 
شرکت در پذیرش براساس ســــوابق تحصیلی نیم 
سال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد اسامی می رساند، 
ثبت نــــام و انتخاب رشــــته آن دســــته از رشــــته های 
تحصیلی دانشگاه آزاد اسامی در مقطع کارشناسی 
 
ً
آنهــــا صرفا ناپیوســــته نیمســــال دوم کــــه پذیرش 

براساس سوابق تحصیلی است، از امروز سه شنبه 
9 دی ماه آغاز می شود.

به نقل از مهــــر داوطلبــــان می توانند بــــا مراجعه به 
سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به 
نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای 
گاهی،  ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آ
در صورت تمایل و داشــــتن شــــرایط، بــــا تهیه کارت 
اعتباری نســــبت به ثبت نام و انتخاب رشــــته اقدام 

کنند.

مذاکرات دستمزد 1400 
کارگران امروز کلید می خورد

نماینــــده کارگری شــــورای عالــــی کار با بیــــان اینکه 
مذاکــــرات دســــتمزد 1400 کارگــــران از امــــروز کلیــــد 
می خورد، گفت: طبق بررسی نمایندگان کارگری، رقم 
سبد معیشت ســــال آینده 9.5 تا 10 میلیون تومان 
اســــت. به گزارش هگمتانه، محمدرضــــا تاجیک در 
، اظهار کرد:  مورد برگزاری جلســــه شــــورای عالــــی کار
طبق دعوت نامه ارســــالی از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی 
معیشت کارگران جهت تعیین دستمزد سال 1400 

امروز برگزار می شود.
نماینده کارگران در شــــورای عالی کار افزود: محور 
جلســــه، تعییــــن هزینه ســــبد معیشــــت کارگران 
در ســــال 1400 اســــت؛ وضعیــــت تــــورم دو ســــبد 
1400 برای تعیین دستمزد  99 و  معیشــــت ســــال 
ماک است؛ تبصره 2 ماده 41 قانون کار مشخص 
اندازه ای  به  دســــتمزد  حداقل  باید  که  است  کرده 
باشــــد کــــه هزینه معیشــــت یــــک کارگر ســــاده را 

کند. تأمین 

رعایت شیوه نامه ها 
مانع شیوع آنفلوانزا شد

معاون درمان وزارت بهداشــــت، گفت: کرونا باعث 
شد امسال شیوع آنفلوانزا را نداشته باشیم.

به گزارش هگمتانه، قاســــم جان بابایی با اشــــاره به 
آثار مثبت شیوه نامه های بهداشتی در زندگی مردم، 
گفت: ما نباید به آسانی از کنار این دستاوردها عبور 
کنیم، چون این دســــتاوردها به آســــانی به دســــت 

نیامده است.
، وی افزود: هر سال در این ایام شاهد  به نقل از مهر
پیک دوم آنفلوانزا بودیم، اما رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی باعث شد تا شاهد شیوع این بیماری در 

سال جاری نباشیم.
معاون درمان وزارت بهداشــــت، گفــــت: پیک اول 
آنفلوانــــزا در آبان بروز می کند و پیک دوم هم در این 
فصل از سال مشاهده می شــــد که امسال با توجه 
بــــه رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی، پیک دوم را 

نداشتیم.

: رئیس جمعیت هالل احمر کشور

واکسن فایزر به زودی 
وارد ایران می شود

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: رئیــــس جمعیت 
هال احمر کشــــور گفت: واکســــن اهدایی شرکت 
فایزر 150 هزار دوز است که کار انتقال آن را در داخل 
کشور انجام می دهیم و شرایط انتقال و نگهداری آن 

سخت و در دمای منفی 70 درجه است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، کریــــم همتی روز گذشــــته در 
جریان بازدیــــد از وزرشــــگاه نفــــت و گاز اروندان، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجــــه به اینکه تقاضا 
برای بحث واکسن در کل دنیا وجود دارد و تولید آن 
کم اســــت، همه کشورها رایزنی هایی را در این زمینه 
انجام دادند و جمعیت هال احمر بخشــــی از کاری 
را که به آن محول شــــده اســــت، پیگیر شد و دیروز 
با کســــانی که می توانند به ما کمک کنند، جلسه ای 

برگزار شده است.
، وی گفت: بــــا توجه بــــه اینکه این  به نقــــل از مهــــر
واکســــن جدید اســــت و در همه مراحل باید ارزیابی 
آن از مبــــدأ انجام و برای ورود به کشــــور تأییدیه های 

الزم توسط سازمان غذا و دارو اخذ شود.
همتی افزود: هماهنگی ها انجام شــــده اســــت و در 
همه مراحل که واکســــن وارد کشــــور می شــــود، کار 
نظارت آن با وزارت بهداشــــت اســــت و اما تکلیفی 
 به صورت 

ً
که به هال احمر داده شــــده است حتما

جدی پیگیری می شــــود و با توجه به شــــرایط حاکم 
بر بازار واکســــن کرونا، برای واکسیناســــیون جامعه 

اقدام خواهد شد.

اخبار کوتاه

ح نیست افزایش قیمت نان فعال مطر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر ســــتاد تنظیم بازار بــــا بیان اینکه فعا افزایش قیمت نان مطرح 

نیست، گفت: تولیدکنندگان مواد شوینده مجوز افزایش دوباره قیمت ها را ندارند.
، در مــــورد افزایش قیمت نان  به گزارش هگمتانه، عباس قبادی در جلســــه ســــتاد تنظیم بازار
اظهــــار کرد: بحث افزایــــش قیمت نان فعا مطرح نیســــت و اگر بحثی در این باره در رســــانه ها 
مطرح می شــــود مسائل کارشناســــی اســــت و این به منزله افزایش قیمت نان نیست، قیمت 
نان همچنان در اختیار اســــتانداری های کشــــور اســــت و هرگونه اظهار نظری در مورد افزایش 

قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی اســــت.
وی در مــــورد افزایــــش قمیت مواد شــــوینده اظهــــار کــــرد: تولیدکنندگان مواد شــــوینده در 
70 درصدی قیمت تولیدات خود درخواست داده بودند که  مرداد ماه امســــال برای افزایش 
40 درصدی قیمت تولیدات ایــــن بخش موافقت  آن مقطع با افزایــــش  ســــازمان حمایت در 
کــــرد لذا در مقطــــع فعلی هیــــچ گونه افزایــــش قیمتی در مورد مواد شــــوینده وجــــود ندارد و 
دلیلــــی نیز برای افزایــــش قیمت وجود ندارد و براین اســــاس تولیدکنندگان مواد شــــوینده 

ندارند. قیمت  افزایش  برای  مجوزی 
به نقل از فارس، قبادی اظهار کرد: مقرر شــــده تا جلســــه ای با حضور اعضای انجمن مواد شوینده 
تشکیل شود و موضوع در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد بنابراین فعا هیچ گونه مجوز افزایش 

قیمتی در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان موادشوینده داده نشده است.
، قیمت تخم مرغ در درب مرغداری از کیلویی 12 هزار و  گفتنی است براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار

500 تومان به کیلویی 14 هزار تومان افزایش یافت.

انعکاس
گرامیداشت رحلت سردار سرتیپ دوم پاسدار غالمعلی ابوحمزه مشاور فقید رئیس سازمان بسیج مستضعفین

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری
 از آیت اهلل مصباح یزدی

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: حجت االســــام محّمد 
محّمدی گلپایگانی با حضور در یکی از بیمارستان های 
تهران بــــه نمایندگی از رهبر معّظــــم انقاب، از آیت اهلل 

مصباح یزدی عیادت کرد.
به گــــزارش هگمتانه، پس از بســــتری شــــدن حضرت 
آیــــت اهلل مصبــــاح یــــزدی، رئیــــس مؤسســــه علمــــی 
پژوهشی امام خمینی)ره( در تهران، صبح روز گذشته، 
حجت االسام محّمد محّمدی گلپایگانی به نمایندگی 

از رهبر معّظم انقاب، از وی عیادت کرد.
محّمــــدی گلپایگانــــی در حاشــــیه عیــــادت از آیت اهلل 
مصباح یــــزدی در جمع خبرنگاران گفــــت: رهبر معّظم 
انقاب فرمودند ســــام مــــرا به آیــــت اهلل مصباح یزدی 

برسانید و بگویید من هر شب برای شما دعا می کنم.
وی بــــا بیان اینکــــه آیت اهلل مصباح یزدی، شــــخصیت 

بزرگ، شــــناخته شده و از محصوالت بزرگ حوزه علمیه 
قم اســــت،  اظهار کــــرد: اخاص، تواضــــع و والیتمداری 

آیت اهلل مصباح یزدی زبانزد است.
رئیس دفتــــر رهبر معّظــــم انقاب ادامــــه داد: با اینکه 
آیــــت اهلل مصبــــاح یــــزدی مراتب بــــاالی علمــــی دارند، 
نســــبت به مقام والیت بی انــــدازه متواضــــع، فروتن و 

مطیع بوده و هستند.
بــــه نقل از فــــارس، محّمدی گلپایگانی یکــــی از صفات 
بارز آیت اهلل مصباح یزدی را صراحت لهجه دانســــت و 
گفت:  ایشان آنچه را تشخیص می دهند حق و درست 
اســــت، با آن مراتب علمی باالی خود، بدون مجامله و 
ماحظه بیان می کنند و از هیچ کس هم واهمه ندارند.
گفتنی اســــت آیــــت اهلل مصبــــاح یزدی مدتی اســــت از 

بیماری گوارشی رنج می برند.

سرلشکر سالمی:

ح پایشی »شهید سلیمانی« در مهار کرونا موفقیت آمیز بود طر
ایــــران و جهان:  هگمتانــــه، گــــروه 
پاســــداران  ســــپاه  کل  فرمانــــده 
انقاب اســــامی با بیان اینکه طرح 
پایشی شــــهید ســــلیمانی در مهار 
کرونــــا موفقیت آمیز بوده اســــت، 
گفــــت: این طــــرح می تواند موجب 

آرامش جهانی شود.
سرلشــــکر  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
اجرای  درخصوص  سامی  حسین 
»طرح شــــهید ســــلیمانی« که برای 
مقابلــــه با ویروس کرونا در کشــــور 

آغاز شــــده اســــت، گفت: به امید خدا روز به روز شاهد 
کاهــــش مبتایــــان و فوتی هــــای کرونایــــی در کشــــور 

هستیم.
وی افزود: کادر درمانی و نیروهای داوطلب بســــیجی و 
جهادی طرحی را در سطح ملی آغاز کردند که اجرای این 

 با موفقیت همراه خواهد شد.
ً
طرح قطعا

فرمانده کل ســــپاه تأکید کرد: نکتــــه مهمی که در این 
مســــئله وجود دارد، این اســــت که طرح پایشی شهید 
سلیمانی شروع خوبی در کشــــور داشته، اما ادامه این 

وضعیت برای ما بسیار مهم است.

سرلشکر سامی با بیان اینکه این 
مسئله اگر به حالت خود رها شود 
به سرعت اوج می گیرد، اظهار کرد: 
موفق  تجربه های  جهت  همین  به 
را بایــــد بــــه کار گرفت و حــــاال که به 
 خوبــــی در مهار 

ً
وضعیــــت نســــبتا

ویــــروس کرونا رســــیده ایم، باید تا 
ریشه کن شدن این بیماری تاش 

کنیم.
، وی با بیــــان اینکه  به نقــــل از مهر
بایــــد  مختلــــف  تجربیــــات  تکــــرار 
اســــتمرار پیدا کنــــد، افزود: در کشــــور به همــــت کادر 
درمانی، پژوهشــــگران و نیروهای جهادی، شــــیوه های 
مختلفــــی را بــــرای کنترل ایــــن بیماری منحــــوس پیدا 
کرده ایــــم به طــــوری کــــه اکنــــون بــــدون واکســــن، آمار 

مبتایان به کرونا را کاهش داده ایم.
فرمانده کل سپاه گفت: طرح شهید سلیمانی یافته ای 
جدید در کشــــور محسوب می شــــود که اگر بسترهای 
 روندهــــای صعودی به 

ً
دیگری نیز فراهم شــــود، قطعا

روندهای نزولی تبدیل خواهد شــــد تــــا آرامش جهانی 
حاصل شود.

ابالغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها

هگمتانه، گروه ایران و جهان: آیین نامه اجرایی قانون 
اقدام راهبردی بــــرای لغو تحریم هــــا و صیانت از منافع 
ملت ایران توسط معاون اول رئیس جمهور اباغ شد.
به گزارش هگمتانه، اســــحاق جهانگیــــری معاون اول 
رئیس جمهور آیین نامــــه اجرایی قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را که به 
منظور صیانت از منافع ملت ایران با رفع مؤثر تحریم ها 
و اجرای کامل برجام به تصویب هیأت دولت رســــیده 

است، برای اجرا به دستگاه های مربوطه اباغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه 30 آذر 1399 به پیشنهاد وزارت 
امور خارجه، ســــازمان های انرژی اتمی ایــــران و برنامه و 
بودجه کشــــور و معاونت حقوقــــی رئیس جمهور و به 
منظــــور تأمین اجرای قانــــون اقدام راهبــــردی برای لغو 
تحریم هــــا و صیانت از منافــــع ملت ایــــران، آیین نامه 

اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
مطابق آیین نامه یاد شــــده، ســــازمان انرژی اتمی ایران 
گــــزارش جامعی از وضعیت موجود و نیــــز موارد نیاز به 
اورانیوم با غنــــای 20 درصد و پیش نیازهای فنی و مالی 
آن هــــا و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ 

الزم االجرا شدن قانون به دولت ارائه می دهد.
بــــا تأمین اعتبار و پیــــش نیازهای فنی، ســــازمان فوق 
اقدامات الزم را جهت غنی ســــازی به منظور اســــتفاده 
صلح آمیــــز به عمل مــــی آورد بــــه نحوی کــــه ظرف یک 
ســــال، حداقل 120 کیلوگــــرم مواد مقرر در مــــاده مزبور 

ذخیره سازی شود.
همچنین ســــازمان انرژی اتمی به منظــــور تحقق ایجاد 
ظرفیــــت تولیــــد ماهیانــــه 500 کیلوگــــرم اورانیوم غنی 
شــــده )LEU( پس از تأمین اعتبار نســــبت به نصب و 
-تو-ام )IR2M( و یک  راه اندازی یک هزار ماشــــین آی-آر
- ســــیکس )IR-6( بــــه ترتیب در  آی-آر هزار ماشــــین 

بازه های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد.
عاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند 
کارخانه تولید اورانیــــوم فلزی اصفهان اقدام  راه اندازی 
، کارخانه  می نماید، به گونــــه ای که در پایان مــــدت مقرر

قابلیت بهره برداری داشته باشد.
ضمنا ســــازمان مزبور موظف اســــت گزارش اقدامات 
انجام شــــده و اقدامــــات باقیمانده و نیــــز اقام و منابع 
مورد نیاز تا مرحله بهره بــــرداری از راکتور خنداب و روند 
بهینه ســــازی آن را به تفکیک به دولــــت، ارائه و جدول 
زمان بنــــدی مربوطــــه را جهت ارائه به مجلس شــــورای 

اسامی به دولت ارسال نماید.
بــــر  مشــــتمل  ذی ربــــط،  دســــتگاه های  همچنیــــن 
وزارتخانه هــــای نفــــت، امور خارجــــه، امــــور اقتصادی و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ســــازمان انرژی اتمی 
و بانک مرکــــزی و معاونــــت حقوقــــی رئیس جمهور با 
محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش های مربوط 
درخصــــوص اجرای تعهدات کشــــورهای طرف برجام و 
رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه 1399 ارائه نمایند.

گزارش های مذکــــور توســــط وزارت امورخارجه، تجمیع 
و جهت تصمیم گیری به دولت ارائه می شــــود. دولت 
ظــــرف مهلــــت باقی مانــــده براســــاس گــــزارش جامع 
دریافتی، با لحاظ مصوبات شــــورای عالی امنیت ملی و 
اهداف قانون و منافــــع و مصالح ملی تصمیم مقتضی 

را اتخاذ می نماید.
به نقل از تســــنیم، افزون بر ایــــن، وزارتخانه های دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگســــتری، نفت، امور 
خارجــــه، امــــور اقتصــــادی و دارایی، صنعــــت، معدن و 
تجارت، ســــازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت 
، پایبندی کشورهای طرف برجام  حقوقی رئیس جمهور
در زمینه رفــــع مؤثر تحریم هــــا و برخــــورداری جمهوری 
اســــامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاســــی 
را در بازه های زمانی مناســــب از تاریخ الزم االجرا شــــدن 
قانون اقدام راهبــــردی برای لغو تحریم هــــا و صیانت از 
منافع ملت ایــــران را جهت اتخاذ تصمیــــم مقتضی به 

دولت گزارش می نمایند.
گفتنی اســــت، ســــازمان برنامه و بودجه کشــــور منابع 
موردنیــــاز اجــــرای قانون یاد شــــده را در لوایــــح بودجه 

سنواتی پیش بینی خواهد کرد.

آیت اهلل رئیسی:

هدف سند تحول، دستیابی به عدالت 
و افزایش اعتماد مردم

در دستگاه قضا همه باید خود را مسؤول تحقق سند تحول بدانند
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس قوه 
گفت: در دســــتگاه قضا همه باید  قضائیه 
خود را مسؤول تحقق ســــند تحول بدانند 
و نقش آفرینی همه اجزا مهم اســــت و هیچ 

بخشی نباید غایب باشد.
رئیســــی  آیــــت ا...  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
نشست فصلی شــــورای عالی قوه قضاییه 
ضمــــن  اســــتان ها  قضایــــی  شــــورای  بــــا 
گرامیداشت ســــالروز حماسه نهم دی ماه، 
اظهار کــــرد: مقام معظم رهبری بار ها و بار ها 
بر بصیرت تأکید کردند و در آســــتانه 9 دی 
ماه عرض می کنم که بصیرت برای انســــان 
سالک و نیروی انقابی ضروری است و باید 

همواره فضا را بشناســــد و خوب تحلیل کند و فهم دقیق 
نسبت به شرایط داشته باشد.

وی با بیان اینکه در فراز و فرود ها باید وضعیت و شرایط را 
آفرینان  شناخت، گفت: قضات بعنوان نخبگان و نقش 
این کشــــور همواره باید فهم سیاســــی و تحلیل درســــت 
نســــبت به زمان ما داشته باشــــند و همه ما باید در مسیر 

بصیرت افزایی گام برداریم.
رئیس قــــوه قضاییه یادآور شــــد: دشــــمنان می خواهند 
با روش هــــای مختلف اهداف خــــود را پیــــش ببرند، باید 

متناسب با شرایط موضع گیری شود.
وی با تأکید بر اینکه بعضی ها واژه سیاسی را خوب تعریف 
نمی کنند، ادامه داد: سیاسی بودن یعنی کسی که جامعه 
را خوب بشناســــد و ضرورت ها را درک نمایــــد و با توجه به 

ضرورت ها ایفای نقش کند.
آیت ا... رئیسی بیان داشت: شهید قاسم سلیمانی شرایط 
را شناخت، نیاز را تشــــخیص داد و حاضر شد با تمام وجود 
ایفای نقش کنــــد. در منطقه نیرو های بســــیاری بودند؛ اما 

شهید سلیمانی این ظرفیت ها را شناسایی و احیا کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کــــرد: در روز بصیرت که یادآور 
حضور اســــت این نکته محــــوری وجود دارد کــــه انقاب 
اســــامی ما انقاب مــــردم پایه اســــت و مــــردم از انقاب 
اســــامی در مقابل دشــــمنان صیانت می کننــــد. مردم از 
امنیت این نظام دفاع می کنند و فتنه و فتنه گران را خوب 

می شناسند و دشمن را خوب درک می کنند.
وی در ادامه با اشــــاره به اباغ ســــند تحول قضایی، گفت: 
از ابتدای مأموریت در قوه قضاییه بنا بر این شد که سند 
تحول نقشه راه و هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق 

مردم باشد.
آیت ا... رئیســــی تصریح کرد: تحول یــــک جهش و حرکت 
جمعــــی بــــرای از بین بــــردن نواقص، کاســــتی ها و ضعف 
هاســــت و شــــناخت وضع موجود، شــــناخت نسبت به 
وضع مطلوب و کم کــــردن فاصله وضع موجود و مطلوب 

مورد نظر است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در تحول میل به شتاب 
گرفتن وجود دارد، باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود 
نداشته باشد و باید از مشهورات نادرست اجتناب شود 

و آنچه که باید عملی شود.
وی با بیان اینکه از ویژگی های این سند سرعت در حرکت 
اســــت، افزود: باید حرکتی متــــوازن در همه بخش ها برای 

انجام مأموریت ها باشد.
آیت ا... رئیسی اضافه کرد: مأموریت های دستگاه قضایی 
مأموریت هــــای متوازنی اســــت که باید همــــه آن ها با هم 
باشــــد و یک حلقه مفقوده در مأموریت هــــا کار ها را کم اثر 

و گا ها بی اثر می کند.
رئیــــس قــــوه قضاییــــه تأکیــــد کرد: هــــدف ســــند تحول 
دســــتیابی به عدالت و رضایت و افزایش اعتماد عمومی 

مردم نسبت به قوه قضاییه و نظام است.
وی افــــزود: در نظرخواهــــی از اســــتان ها شــــاید 
صد ها چالــــش را بیان کردنــــد، این ها تلخیص 
شده و ابرچالش ها مورد توجه قرار گرفته است.
نخبــــگان،  کــــرد:  اظهــــار  رئیســــی  آیــــت ا... 
دانشگاهیان، همکاران قضایی حتما دیدگاه ها 
و نظرات را منتقل کنند که سند تحول در پایان 

هر سال ارتقاء پیدا کند.
وی گفت: به فرموده رهبر انقاب ســــنِد خوب 
آن اســــت که ارتقاء پیــــدا کند. در قــــوه قضائیه 
ضمن تشــــکیل ســــتاد و پیگیری تحــــول باید 
نیرو های تحول گرا و تحول خواه در بخش های 

مختلف به کار گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه ادامــــه داد: از قضاتی که در این مدت، 
حضورشان در زندان ها حضوری جدید، قوی و با معنا بود 

تشکر می کنم، این خیلی ارزشمند است.
آیت ا... رئیسی بیان داشت: تحول از جذب نیروی انسانی 
شــــروع می شــــود تا نگهداری و کارآمد شــــدن نیــــرو. باید 

نیروی زبده و عالم را وارد کنیم.
وی تأکید کرد: در دســــتگاه قضا همه باید خود را مسؤول 
تحقق ســــند تحول بدانند و نقش آفرینــــی همه اجزا مهم 

است و هیچ بخشی نباید غایب باشد.
آیت ا... رئیســــی خاطرنشــــان کرد: در انتشار عمومی سند 
تحول ممکن است دوســــتان بگویند ما را در مرئا و منظر 

قرار می دهید، این اشکالی ندارد مردم باید ناظر باشند.
رئیس قــــوه قضاییه گفــــت: از این پس نقــــل و انتقاالت 
همــــکاران قضایی و جذب نیــــرو در قوه قضائیــــه متاثر از 
ســــند تحول خواهد بود و در دانشــــگاه علوم قضایی هم 
بحث کردیم که جذب نیرو بایستی در آنجا متفاوت باشد 

و همانند گذشته نباشد.
به نقل از فارس، وی افزود: نگاه ما از دادخواست محوری 
بایســــتی تغییــــر کند، باید دفــــاع از حقوق عامــــه و حقوق 

عمومی مورد توجه قرار گیرد نه دفاع از یک مورد خاص.
آیت ا... رئیســــی خاطرنشــــان کرد: نگرش های پاســــخگو، 
شــــفاف، هوشــــمند باید جایگزین نگرش غیرپاســــخگو، 

غیرشفاف و نگاه های قدیمی شود.

وزیر صمت:

مردم نگران قیمت ها در شب عید نباشند
رسانه ای کردن نظارت ها برای ایجاد تأثیر مثبت در بازار

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: وزیر صمــــت گفت: مردم 
نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های منتهی به سال 
و شــــب عید باشــــند که در همین راســــتا تمهیدات الزم 

اندیشیده شده است.
به گزارش هگمتانه، علیرضا رزم حســــینی در ستاد تنظیم 
بــــازار اعام کــــرد: شــــرایط تأمیــــن و تولید کاالهــــا و اقام 
مــــورد نیاز مــــردم مناســــب اســــت و پیش بینی های الزم 
برای ذخیره ســــازی میوه شــــب عید و همچنین تشــــدید 

نظارت ها در ایام پایانی سال انجام شده است.
وزیر صمت افزود: هماهنگی با دستگاه های مرتبط از جمله 
وزارت جهاد کشــــاورزی، گمرک و بانــــک مرکزی و همچنین 
اباغیه های جدید ســــتاد اقتصادی دولــــت تأثیر خوبی در 
تأمین کاالها و اقــــام مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه 

کارخانجات برای افزایش تولید آنها داشته است.
وی با اعام اینکه سیاســــت این وزارتخانه عرضه و فراوانی 
کاال بــــرای حفظ تعادل قیمتی در بازار اســــت، تصریح کرد: 
برای کاالهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده است 

که آثارش را نیز در بازار می بینیم.

وزیــــر صنعت، معدن و تجارت با یــــادآوری اینکه در جنگ 
اقتصــــادی ظالمانــــه ای قــــرار گرفته ایم، خاطرنشــــان کرد: 
گرانــــی با گرانفروشــــی متفاوت اســــت و گران فروشــــی در 
خصوص کاالهایی است که در این شرایط جنگ ظالمانه 
بی انصافانه افزایش قیمت پیدا می کنند و دستگاه های 

نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود می کنند.
تشدید بازرسی های بازار در ایام پایانی سال �

رزم حســــینی با بیان اینکه بازرســــی ها با توجــــه به نزدیک 
شــــدن به ایام پایانی ســــال تشــــدید خواهد یافت، گفت: 
مردم نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های منتهی به 
سال و شب عید باشند که در همین راستا تمهیدات الزم 

اندیشیده شده است.
وی همچنین تقســــیم وظایف میــــان وزارت جهاد و وزارت 
صمــــت را در راســــتای تأمیــــن به موقــــع اقام مــــورد نیاز و 
معیشتی مردم بسیار کارساز دانست و افزود: فضا در واقع 
به ســــمت واگذاری اختیارات به دستگاه های اصلی متولی 

می رود که تقسیم وظایف در همین راستا بوده است.
رسانه ای کردن نظارت ها برای ایجاد تأثیر مثبت در بازار

وزیر صمت از دســــتگاه های نظارتی خواســــت که کنترل 
انبارهــــا و بنکداران را به صورت هوشــــمند در دســــتور کار 
خود قرار دهنــــد و عملکردهای خــــود را در این حوزه برای 

اطاع مردم و ایجاد تأثیر مثبت در بازار رسانه ای کنند.
رزم حســــینی همچنین مدیریــــت مدبرانه در حــــوزه بازار 
کید قــــرار داد و گفت: این مدیریــــت با مداخله  را مورد تأ
متفاوت اســــت، مداخله بایــــد در نقطه صفــــر ورود کاال 
، وی تصریح کــــرد: ابزارهای  انجام شــــود. به نقــــل از مهــــر
حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به خدمت بیایند و 

ستاد تنظیم بازار را در این مسیر همراهی کنند.
وزیر صمت حذف بخشــــنامه های زائد و خلق الســــاعه را 
از دیگر عوامل مهــــم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در این 

چند ماهه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اجازه نخواهیم داد خون شهید سلیمانی پایمال شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان گفت: اجازه نخواهیم داد خون شهید سلیمانی 
پایمال شــــود و آنهایی که چنین کردند از کیفــــر آن بی امان 

بمانند. در سطوح عالی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش هگمتانه، »ســــعید خطیب زاده« روز گذشــــته در 
نشســــت مجازی با خبرنگاران در پاســــخ به ســــؤالی درباره 
اظهارات نخســــت وزیر پیشــــین عراق در خصوص ســــفر 
سردار ســــلیمانی به بغداد، گفت: دولت عراق میزبان آقای 
ســــلیمانی در آن ســــفر بود و به دعوت رسمی دولت عراق 
تشریف برده بودند، البته پیامی از طرف عربستان دریافت 
شــــده بود که خیلی دیپلماتیک نبود و واجد برخی ابعادی 
بود که ما بعدا به صورت مکتوب از طریق شورای همکاری 
خلیج فارس پاسخ گفتیم. ســــردار در این سفر پیام هایی را 
داشتند می بردند، ولی قبل از اینکه این پیام ها گفته شود 
( شنیده نشد البته  به دست آمران این فاجعه )ترور سردار

بعدا مکتوب آن گفته شد.
ســــخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: وزارت خارجه از لحظات 
اولیه بعد از این اتفاق به صورت تمام قد وارد میدان شــــد و 
بیش از پنج نامه و یادداشت رسمی در سازمان ملل ثبت 
شد. هدف داشتیم خود سردار و ماهیت فعالیت هایشان 
در منطقه روشن شود و از فضای ماقات های دیپلماتیک 
در این راســــتا استفاده کردیم. ســــردار فقط فرمانده نیروی 
قدس نبود، ایشــــان یکی از ارکان تــــوازن منطقه ای و صلح 
سازترین شخصیت های منطقه بود که با رهبران کشورهای 

مختلف روابطی را داشت.

وی بیــــان کرد: آمریکا خطــــای راهبردی بســــیار بزرگی را انجام 
داد. بیش از 800 مقاله و موضوعات مختلف در رســــانه های 
مکتوب منتشــــر و بیش از 180 مصاحبه انجام شده است. 
آمریــــکا را مســــؤول کردیــــم و مهمترین هدف ایــــن بود که 
بــــا بی کیفر مانــــدن آنچه آمریــــکا انجــــام داده، مقابله کنیم. 
تمامی آنهایی که معاونت و دخالت در این زمینه داشــــتند 
را تا موقعی کــــه به محضر عدالت نیاوریم، فعالیت هایمان را 

متوقف نخواهیم کرد.
خطیب زاده گفت: بعد از 20 ژانویه این موضوع را در دادگاه ها 
و مراجــــع بین المللی پیگیری می کنیم. وزیر خارجه به عنوان 
رأس تمامی فعالیت ها در تمامی ماقات ، جلسات و نامه ها 
بخش عمــــده ای را به همین مطالبه بــــرای بی کیفر نماندن 
آمریــــکا تخصیص داد. هیچ ماقــــات و نامه  و تلفنی نبود که 

آقای ظریف در این زمینه صحبت نکند.
این دیپلمات ارشــــد کشورمان یادآور شد: اگر گزارشگر ویژه 
سازمان ملل این را عملیات تروریستی نامید، از این رو بود که 
وزارت خارجه گزارش مبســــوطی را در این زمینه برای سازمان 

ملل ارسال کرد.
وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد خون شهید پایمال شود و 
آنهایی که چنین کردند از کیفر آن بی امان بمانند. در سطوح 
عالی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رئیس جمهور این 
موضوع را پیگیری کرد و موضوعی نیست که دولت ایران و 
حاکمیت جمهوری اسامی از آن بگذرد. دولت آمریکا در این 

زمینه مسؤولیت دارد.
 گزارش فنی ســــقوط هواپیمای اوکراینی به صورت  �

رســــمی با ترجمــــه در اختیــــار طرف های ذیربــــط قرار 
می گیرد

ســــخنگوی وزارت امور خارجه در پاســــخ به پرسشــــی درباره 
اینکه در حالی ســــازمان هواپیمایی از ارســــال گزارش نهایی 
سقوط هواپیمای اوکراینی برای کشورهایی که در تحقیقات 
مشــــارکت داشــــته اند، خبر داده، ولی دولت اوکراین مدعی 
شــــده که بیش از دو ماه اســــت ایران عنوان می کند گزارش 
آماده اســــت، ولی ما هنوز چیزی دریافــــت نکرده ایم، ضمن 
تسلیت به خانواده های داغدار و همدردی با آنها و اینکه این 
غم و اندوه با ماست، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به 
عنوان نهاد مســــؤول به مســــؤولیت خود عمل و گزارش را 
آماده کرده و گزارش هفته گذشــــته به صورت ویدئو آناین 
در اختیار اوکراین و دیگر طرف ها قرار گرفته اســــت. گزارش 
فنی کامل شــــده اســــت و ضمن اینکه در ویدئو کنفرانس 
بخش های مختلف آن خوانده شــــد، امروز یا فردا به صورت 

رسمی با ترجمه در اختیار آنها قرار می گیرد.
به نقل از فارس، وی گفت: اینها مواردی نیست که سیاسی 
کنیم. دوســــتان ما در اوکرایــــن می دانند برخی جهت ها به 
غــــم و اندوه خانواده هــــای عزیز و فرزندان ملت مشــــغول 
هســــتند. بهترین راه راه های حقوقــــی و عمل در چارچوب 
تعهدات اســــت. گزارش فنی با دقت آمــــاده و هفته پیش 
ارائه شــــده و امروز یا فردا با ترجمه های رسمی در اختیار آنها 
قرار می گیرد. امیدواریم در مســــیر درســــت اندکی از اندوه 
خانواد ه ها را کم کنیم و مسؤولیت خود را به عنوان دولت 

مسؤول انجام می دهیم.



چون فاطمه گنجوند مالک مشــاعی پالک یک فرعی از 3715 اصلی 
بخش یک برابر درخواســت 1762-99 مورخ 1399/10/07 تقاضای 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه 
شــماره 1762-99 مورخ 1399/10/07 متقاضی مدعی می باشد که 
مجاورین را نمی شناسد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد 
کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشنبه مورخ 1399/10/24 
ساعت 10 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، میدان قیصریه حضور 
یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از 
انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد.
م.الف 833

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

آگهی حصر وراثت

م.الف 473

خانم نرگس صفری دارای شناســنامه شماره 663 به شرح دادخواست به کالسه - از 
این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
یداله صفر ی به شناســنامه شماره 191 در تاریخ 90/10/04 در اقامتگاه دائمی خود 
بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- رضا 
صفری فرزند یداله به شــماره شناسنامه 4051193489 متولد 1352 فرزند متوفی 
2- لطف اله صفری فرزند یداله به شــماره شناسنامه 7 متولد 1346 فرزند متوفی 3- 
محمدصفر صفری فرزند یداله به شــماره شناسنامه 346 متولد 1342 فرزند متوفی 
4- پرویز صفری فرزند یداله به شماره شناسنامه 388 متولد 1348 فرزند متوفی 5- 
طال صفری فرزند یداله به شماره شناسنامه 389 متولد 1348 فرزند متوفی 6- ربابه 
صفری فرزند یداله به شــماره شناســنامه 507 متولد 1356 فرزند متوفی 7- نرگس 
صفری فرزند یداله به شــماره شناســنامه 663 متولد 1358 فرزند متوفی 8- فاطمه 
صفری فرزند یداله به شــماره شناســنامه 506 متولــد 1354 فرزند متوفی 9- رقیه 
صفری فرزند یداله به شــماره شناسنامه 664 متولد 1359 فرزند متوفی 10- تاجی 

صفری فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 27 متولد 1318 همسر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی حصر وراثت

م.الف 472

آقای باقر زارعی دارای شناسنامه شماره 1782 به شرح دادخواست به کالسه 591/99 ش112ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســمعیل 
زارعی به شناســنامه شماره 676 در تاریخ 91/09/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- طاهره زارعی فرزند اســمعیل به شماره 
شناســنامه 10 متولد 1362 فرزند متوفی 2- کبری زارعی فرزند اســمعیل به شماره شناسنامه 
2052 متولد 1359 فرزند متوفی 3- زهرا زارعی فرزند اســمعیل به شــماره شناســنامه 1510 
متولد 1348 فرزند متوفی 4- معصومه صیدی فرزند صیدعلی به شــماره شناســنامه 17 متولد 
1322 همســر متوفی 5- قاســم زارعی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 4 متولد 1348 فرزند 
متوفی 6- خدیجه زارعی فرزند اســمعیل به شــماره شناسنامه 1656 متولد 1351 فرزند متوفی 
7- باقر زارعی فرزند اســمعیل به شماره شناسنامه 1782 متولد 1354 فرزند متوفی 8- مجتبی 
زارعی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 53 متولد 1364 فرزند متوفی 9- محسن زارعی فرزند 
اسمعیل به شماره شناسنامه 1381 متولد 1347 فرزند متوفی 10- تقی زارعی فرزند اسمعیل به 
شماره شناســنامه 1903 متولد 1357 فرزند متوفی 11- محمد زارعی فرزند اسمعیل به شماره 
شناسنامه 1116 متولد 1342 فرزند متوفی 12- حسن زارعی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 

1115 متولد 1340 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آقای حسن جعفری با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به 
مهر دفترخانه 21 بهار مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی 102 فرعی از 94 اصلی واقع در بخش 4 که ذیل دفتر 
207 صفحه 112 ثبت 32677 سابقه ثبت دارد، نزد کسی در بیع 
شــرط نیست که در اثر ســهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 160 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود تا 
در صورتی که کســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد، از تاریخ نشر این آگهی تا مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهی به اداره ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید. لذا چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله به اداره ثبت ارائه نگردد، اداره ثبت اسناد 
و امالک ســند مالکیت المثنی را طبق صــادر و به متقاضی فوق 

تسلیم خواهد نمود.
م.الف 475

آگهی فقدان سند

هادی یونسی عطوف- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

شهرداری همدان

گهــی مزایــده مــورخ 99/10/4 مربوط به فــروش زمیــن واقع در اســتادان، 18  بند شــماره 9 آ
متری میالد، کوچه آبشار اصالح می گردد.

متراژ زمین 264/50 مترمربع به ابعاد شــمااًل به طول حدود 13/85 متــر به کوچه 10 متری، 
شــرقًا به طول حدود 19/10 متر به پــالک مجاور، جنوبًا بــه طول حــدود 13/85 متر به پالک 
مجــاور، غربًا به طــول حــدود 19/09 متر به پــالک مجاور از پــالک 20379 بوده که شــهرداری 

متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت شش ماه ســند ثبتی آن را تحویل خریدار نماید.

اصالحیه

9 دی 1399    شـــماره 4699 سه شـــنبه   

ورزش6

اسامی داوران هفته نهم اعالم شد

داور همدانی قاضی 
پرسپولیس - ذوب آهن شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــا اعام کمیتــــه داوران، 
اســــامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته 
نهــــم و یک دیــــدار از هفته دهم لیــــگ برتر فوتبال 

مشخص شد.
اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

سه شنبه 9 دی 99 �
سایپا تهران- نفت آبادان

کمیل غامی - ایــــوب غــــام زاده - رامین بابایی- 
حمید نادری

کمــــک داور اضافی 1 و 2: ســــعید رحیمــــی مقدم - 
مهدی جبرئیلی

: فریدون اصفهانیان ناظر
****

ماشین سازی - فوالد مبارکه سپاهان
سعاد وفاپیشــــه - تورج عیوض محمدی - محمد 

رضا مدیر روستا- حسین سلیمانی
کمک داور اضافی 1و2: حسین زیاری - حامد سیری

: محمدرضا فاح ناظر

چهارشنبه 10 دی 99 �
نفت مسجد سلیمان- پیکان تهران

رضا کرمانشــــاهی- ســــعید علی نژادیــــان- مهدی 
شفیعی- وحید سیفی

کمــــک داور اضافــــی 1و2: جواد رحیــــم زاده - ایمان 
کهیش

: ایرج نظری ناظر
****

گل گهر سیرجان - استقالل
محمدرضا اکبریان- علیرضــــا ایلدروم- محمد علی 

پورمتقی - نجف پناهی
کمــــک داور اضافــــی 1و 2: محمدحســــین ترابیان - 

وحید صالحی
: حسن کامرانی فر ناظر

****
- شهر خودرو مشهد تراکتور

ســــیدرضا مهــــدوی - محمدرضا منصــــوری- احد 
سلطانی - حمیدرضا کنعانی

- عباس  کمک داور اضافــــی 1و2: پیمان فرخی مهر
راکی

: حسین نجاتی ناظر
****

فوالد خوزستان - نساجی قائم شهر
- آرمان اسعدی- یعقوب  محمد حسین زاهدی فر

سخندان -جلیل شعرانی
کمــــک داور اضافــــی 1و2: روح الــــه شــــریفی - علی 

ابراهیمی
: محسن قهرمانی ناظر

پنجشنبه 11 دی 99 �
پرسپولیس - ذوب آهن

بیــــژن حیدری - محمــــد رضا ابوالفضلــــی - براتعلی 
مولوی - علی احمدی

کمــــک داور اضافــــی 1و 2: امیر عــــرب براقی - مجید 
محمدی

: بهرام مهرپیما ناظر

ین  شاگردان مهدوی کیا از گر
نهاوند پذیرایی می کنند

کادمی کیا تهران گرین میهمان آ
هفته  مســــابقات  برنامه  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
اول لیگ دسته سوم باشــــگاه های فوتبال ایران 

اعام شد.
بــــا اعام ســــازمان لیــــگ فوتبــــال ایــــران، برنامه 
ســــوم  دســــته  لیــــگ  اول  هفتــــه  مســــابقات 
باشــــگاه های فوتبال ایران در فصل 1399-1400 

شد. مشخص 
فصل  پیش  انتقــــاالت  و  نقل  زمــــان  همچنین 
 7 وز  ر تا  کــــه  ایران  فوتبال  ســــوم  دســــته  لیگ 
تمدید   99 دی   21 یکشــــنبه  وز  ر تــــا  بود   99 دی 

. شد
برنامه مسابقات به شرح زیر است:

برنامه هفته اول لیگ دسته سوم فوتبال ایران:

چهارشنبه 17 دی 99 �
خورشید مهر قروه کردستان- کاویان نقده

 ساعت 14- ورزشگاه شهید چمران قروه
نیکان مهر تهران- نفت ایرانیان تهران
 ساعت 14- ورزشگاه شهرداری حسن آباد

کادمی کیا تهران- گرین کشاورز نهاوند آ
ساعت 14- ورزشگاه بعثت تهران

شاهین لردگان- ستارگان کرمانشاه
 ساعت 14- ورزشگاه تختی لردگان

- استوک مرودشت فارس عقاب شیراز
 ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز

- فرهنگ رامهرمز خلیج فارس ماهشهر
 ساعت 14- ورزشگاه شهدای ماهشهر

شهدای چوار 65 ایالم- رز موکت بروجن
ساعت 14- ورزشگاه عدالت ایام

)اوحدی مراغه(  - استقالل اهواز عقاب تبریز
 ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز

خ کاشان(- ستارگان  سولدوز نقده)ستاره سر
غ البرز سیمر

ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعام می گردد.

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم ملــــی تفنگ زنان و 
مــــردان ایران گفت: تمرینات ســــه هفته اخیــــر در تهران 
موجب شــــد تیراندازان زودتر به وضعیت عادی برگردند 
و نتایج مســــابقات آزاد هفته گذشته بر رکورد خوب آنان 

گذاشت. صحه 
در  تیرانــــدازان  نتایــــج  خصــــوص  در  هاشــــمی«  »الهــــام 
مســــابقات آزاد کشــــوری در رشــــته تفنگ بــــادی افزود: 
بیشــــتر تیرانــــدازان در 2 ماهی که اردو برگزار نمی شــــد در 
منزل تمریــــن کرده و رکوردهایشــــان دچــــار افت زیادی 
نشــــده بود. به جز »آرمینــــا صادقیان« که چنــــد روز قبل 
از مســــابقات کســــالت داشــــت و با وجــــود راه یافتن به 
مرحله نهایی، نتوانســــت در فینال شرکت کند. »فاطمه 
کرم زاده« نیز با توجــــه به اینکه 2 مــــاه تمرینات خود را در 
بوشــــهر و با ســــاح و تجهیزات قدیمی پیگیری می کرد از 
ابتدای اردوی اخیر در تفنگ بادی کمی دچار افت شــــده 
بود اما بقیــــه ملی پوشــــان عملکــــرد و رکوردهای خوبی 

داشتند.
وی تصریح کرد: »فاطمه کــــرم زاده« در جریان اردوی اخیر 
در تهــــران روز بــــه روز وضعیتش بهتر شــــد تــــا اینکه در 
نهایت روز مســــابقه به رکورد 625.8 رسید که البته هنوز 
به رکوردهای قبلی خودش نرســــیده است، ضمن اینکه 
رشته اصلی این قهرمان بوشــــهری تفنگ سه وضعیت 

اســــت که در آن موفق به کســــب ســــهمیه المپیک نیز 
شده است.

مربی ســــابق تیم تیراندازی کشور ســــنگاپور گفت: سایر 
ملی پوشــــان با وجود دوری 10 ماهه از مسابقات رسمی، 
کردند؛ نجمه خدمتی با  کســــب  رکوردهای بسیار خوبی 
امتیاز عالی 632.5 تنها 1.5 امتیاز با رکورد جهان فاصله 

داشت.
هاشمی اضافه کرد: در قسمت مردان نیز »حسین باقری«، 
»مهیار صداقــــت« و »پوریا نوروزیان« بــــه ترتیب رکوردهای 
628.6، 628.0 و 627.2 را کســــب کردنــــد کــــه هر ســــه این 
رکوردها در حد فینال المپیک است و امیدوارم قهرمانان ما 

بتوانند طبق برنامه به پیشرفت خود ادامه دهند.
مــــورد  در  توجــــه  قابــــل  نکتــــه  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
موفقیت های اخیــــر اعضای تیم ملی این اســــت که آنان 
زمانی به این رکوردها دســــت یافتند که در فصل آمادگی 
عمومی تیراندازی و آمادگی جسمانی قرار داشتند. طی سه 
هفته گذشته ملی پوشان تمرینات فشرده ای در 2 نوبت 
صبح و عصر داشتند که سه نوبت بعداز ظهر در هفته به 
بدن سازی اختصاص داشــــت. بدن سازی زنان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــــتی در سالن بدن سازی مجموعه 
تیراندازی آزادی تهران و تمرینات مردان در باشــــگاه هایی 

که پیش تر در آن تمرین می کردند، دنبال شد.

ســــرمربی تیم ملــــی تیرانــــدازی در خصوص شــــروع دور 
جدید تمرینات گفــــت: چهارمین دوره تمرینات تیم ملی 
تفنگ در ســــال جاری و پس از شیوع کرونا ویروس از 16 

آذرماه به مدت سه هفته انجام شد.
هاشــــمی افزود: اگرچه »الهه احمدی«، »مه لقا جام بزرگ«، 
کرم زاده«،  »نجمه خدمتی«، »آرمینــــا صادقیان«، »فاطمــــه 
»مهیار صداقت«، »حســــین باقری«، »امیرمحمد نکونام« 
و »پوریــــا نوروزیان« به این اردو دعوت شــــدند اما احمدی 
قهرمان ارزنده تفنگ ایران و جهــــان با اطاع قبلی در اردو 
حضور نداشــــت و »مه لقا جام بزرگ«، تیراندازی که موفق 
شده بود نخستین سهمیه تیراندازی المپیک تاریخ ایران 
را کســــب کند در تمرینات حضور داشت اما از اواسط اردو 
به دالیل شخصی به همدان برگشت و قرار شد از ابتدای 

اردوی بعد به طور جدی در تمرینات حضور داشته باشد.
این ملی پوش اســــبق تیرانــــدازی همچنین در خصوص 
کشــــور  احتمــــال افزایش ســــهمیه المپیکــــی تیراندازی 
گفت: با توجه به اینکه طبق قوانین فدراســــیون جهانی 
تیرانــــدازی، ســــهمیه رنکینگ در هر رشــــته به ورزشــــکار 
دارای بهتریــــن رتبــــه جهان که کشــــورش در آن رشــــته 
سهمیه ای کســــب نکرده باشد، تعلق می گیرد، در رشته 
تفنگ تنها تیراندازی که امکان کســــب سهمیه رنکینگ 
برای کشورمان را دارد، »حســــین باقری« در تفنگ بادی 

مردان است.
هاشــــمی اضافــــه کــــرد: بنابراین درحــــال حاضــــر تنها 2 
؛  پشتوانه برای تفنگ مردان در المپیک داریم، نه سه نفر
که در بعضی از خبرگزاری ها به اشــــتباه به آن اشاره شده 
است چرا که »حســــین باقری« تنها برای کسب سهمیه 
رنکینگ در تفنگ بادی تاش می کند و در تمرینات سه 

وضعیت حضور ندارد.
ســــرمربی تیــــم تفنــــگ کشــــورمان ادامــــه داد: در مورد 
تفنگ زنــــان هم چنانچــــه »الهه احمدی« کــــه تاکنون به 
موفقیت هــــای بی نظیری در تیراندازی نایل شــــده، قادر 
به حضور در تمرینات نباشــــد، امکان دارد در صورت نیاز 
از تیرانــــداز دیگری کــــه پیش تر در تفنگ ســــه وضعیت 

رکوردهای باالیی داشته، دعوت شود.
مســــابقات تیراندازی آزاد زنان و مردان کشور طی روزهای 
چهارم و پنجم دی ماه با حضور 51 زن و 25 مرد برگزار شد.

در بخــــش زنــــان، نجمــــه خدمتــــی از خراســــان جنوبی با 
کســــب باالترین امتیــــاز موفق به عنوان قهرمانی شــــد، 
حســــنا توتونچــــی از تهــــران نایــــب قهرمــــان و نرجــــس 

امام قلی نژاد از مازندران نیز در جایگاه سوم ایستاد.
در بخــــش مردان نیــــز مهیــــار صداقت تیرانداز اســــتان 
تهران با کســــب بیشــــترین امتیــــاز به عنــــوان قهرمانی 
دســــت یافــــت و حســــین باقــــری از اســــتان اصفهان و 
امیرمحمد نکونام از اســــتان تهران به ترتیب دوم و سوم 

شدند.

بی توجهی به ماده ۲1 آیین نامه انضباطی 
توسط رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

هگمتانه، گــــروه ورزش: موضــــوع رویکــــرد ارکان قضایی 
فدراســــیون فوتبال در قبــــال پرونده هــــای مختلف یکی 
از موارد بســــیار مهم در آیین نامه انضباطی اســــت که در 

کمال تعجب گاهی رعایت نمی شود.
در بند 13 ماده 21 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در 
این باب تصریح و روشــــنگری شده است. در این بند آمده 
است؛ رئیس و همه اعضای رکن قضایی باید ضمن توجه 
کامــــل به وصف محرمانگی و بی طرفــــی از هرگونه اظهارنظر 
در خصوص پرونده و محتویــــات آن و نیز هرگونه مصاحبه 
با رســــانه ها تا قبــــل از صــــدور رأی خودداری کننــــد. این در 
حالی است که این اصل مهم در فدراسیون فوتبال گاهی 
توســــط خود ارکان قضایی زیر پا گذاشــــته می شــــود و طرح 

اظهار نظرهایی که شائبه هایی را در پی دارد، می تواند اصل 
بی طرفی پرونده را هم زیر ســــؤال ببرد. بــــرای مثال علیرضا 
صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در چند 
نوبت مواردی در مورد پرونده های مفتوح در این کمیته را نزد 
افکار عمومی طرح کرده که به نظر می رسد به روشنی این بند 
مهم آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال را نادیده گرفته 
باشد. روشن اســــت که ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با 
توجه کامل بــــه الزامات منــــدرج در آیین نامه های انضباطی 
می توانند در مســــیر بی طرفی گام برداشــــته و این موضوع با 
رعایت همه جانبه این موارد قابل دسترســــی اســــت و عدم 
رعایت آیین نامه توســــط ارکانی که خود می بایســــت منشأ 

قانون گذاری باشند توجیهی ندارد.

درخشش ورزشکار همدانی در مسابقات دارت برخط دانشجویان کشور
برخــــط  دارت  مســــابقات  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دانشــــجویان پســــر و دختر دانشــــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی سراســــر کشــــور به میزبانــــی اردبیل برگزار 

شد.
در بخش پســــران رامین ناصری از دانشگاه زنجان مقام 
اول، ابوالفضل علیزاده از دانشــــگاه پیام نور خراســــان 
جنوبی مقام دوم و رضا اکبری از دانشــــگاه پیام نور اراک 
و صدرا بنایی از دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی 

به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.
در بخش دختران سمیرا سلیم از دانشگاه بیرجند مقام 
اول، معصومه وفایی از دانشگاه بوعلی سینا مقام دوم 
و فاطمه عباســــی از دانشگاه حکیم ســــبزواری و سیده 
الهام عقیلی از دانشــــگاه گلســــتان به صورت مشترک 

مقام سوم را کسب کردند.
با توجه به وضعیت کرونا در کشور و تأکید وزارت علوم 
و اداره تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان بر برگزاری 
منظم مســــابقات قهرمانی کشــــور حتی با این شــــرایط، 
پیشــــنهاد برگزاری مســــابقات دارت برخط دانشجویان 
مطرح شــــد که با هماهنگی های انجام شده با مدیرکل 
تربیــــت بدنی وزارت علوم و مســــؤول بخش قهرمانی و 

حمایت بی دریغ این دو مسابقات برنامه ریزی شد.
بی شــــک برگزاری بی نقص چنین مسابقات مهمی که 
در 8 گروه پسران و 8 گروه دختران که در مجموع حدود 
5 هزار و 300 دقیقه رقابت بین ورزشــــکاران بود مدیون 

همکاری های همه عوامل دانشگاه است.
اولین دوره مســــابقات بر خط دارت ویژه دانشــــجویان 

پســــر و دختر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با حضور 
37 شرکت کننده در بخش آقایان از 23 دانشگاه در 8 
گروه )5گــــروه 5 نفره و 3 گروه 4 نفره ( بــــا 83 بازی و 50 
شرکت کننده در بخش بانوان از 31 دانشگاه در 8 گروه 

)5 گروه 5 نفره و 3 گروه 4 نفره (با 147 بازی برگزار شد.
این مســــابقات با 8 رایانه و با حضــــور 12 داور برتر ایران 
از تاریخ 4 تا 6 دی ماه 99 از ســــاعت 11 صبح تا 23 از روز 
اول و به فاصله هر نیم ساعت یک بازی و در روز دوم از 
ســــاعت 9 صبح تا 21 در مرحله گروهی و حذفی و در روز 
ســــوم از ســــاعت 10 صبح تا 13 عصر مرحله نیمه نهائی 
و فینال برگزار شــــد و فینال مسابقات در فضای میت 
گوگل بــــه صورت برخط بــــرای تمامــــی بازدیدکنندگان 

مهیا شد.

بهار میزبان مسابقات چهارجانبه فوتبال 
گرامیداشت شهید سلیمانی

هگمتانه، گروه ورزش: به مناســــبت ســــالگرد شــــهادت 
ســــردار رشــــید اســــام حاج قاســــم ســــلیمانی یک دوره 
مســــابقه چهارجانبه فوتبال به میزبانی ورزشــــگاه شهید 

سلیمانی بهار برگزار می شود.
نشســــت هماهنگــــی مســــابقات چهارجانبــــه فوتبــــال 
گرامیداشت ســــالگرد شهید ســــلیمانی با حضور فیض 
؛ چراغی مســــؤول ورزش  الهی رئیس شــــورای شــــهر بهار
؛ کریمی نماینــــده جمعیت هال احمر و  ســــپاه ناحیه بهار
؛ اللجین؛ الوند  نمایندگان تیم های پیشکســــوتان بهــــار
همدان و رسانه ورزش در اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

بــــا  نشســــت  ایــــن  در  جوانــــان  و  ورزش  اداره  رئیــــس 
گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهید حاج قاســــم سلیمانی 
گفت: تنها هــــدف برگزاری این رقابت ها پاسداشــــت نام 
و خاطره شــــهید ســــلیمانی اســــت و باعث افتخار جامعه 
ورزش شهرســــتان اســــت که نام مجموعه ورزشی بهار به 

نام این شهید بزرگوار نام گذاری شده است.
وی افــــزود: این مســــابقات به نــــام اداره یــــا ارگان خاصی 
نیست و همه به دلیل ارادت و عاقه به این شهید بزرگوار 
در برگزاری آن ســــهیم هســــتند که جــــا دارد از فرمانداری؛ 

؛ شورا و شهرداری؛ جمعیت هال احمر و  سپاه ناحیه بهار
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی و هیأت فوتبال و خبرنگاران 
و رسانه های استان و شهرستان و حمایت صنایع غذایی 
صالحی پیمان که در برگزاری این رقابت ها مشارکت دارند 

تشکر و قدردانی کنم.
در ادامه این نشســــت فیض الهی با تقدیر از برگزاری این 
رقابت ها گفــــت: همه ما در برابر خون شــــهدا مســــؤول 
هستیم و مایه خرسندی است این رقابت ها به نام سردار 
دل ها و در شــــهر بهار برگزار می شــــود. وی افزود: شــــورا و 
شــــهرداری در کنار ورزش بوده و خواهند بود و هر کمکی 
بتوانیم برای برگزاری مطلوب این رقابت ها انجام خواهیم 
داد. گفتنی اســــت در این نشست قرعه کشی مسابقات 

برگزار و برنامه مسابقات به شرح زیر اعام شد:
 روز سه شنبه 9 دی ماه ساعت 13 �

- پیشکسوتان الوند همدان پیشکسوتان بهار
 روز چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 13

پیشکسوتان اللجین- رسانه ورزش
 دیدار نهایی �

روز جمعه 12 دی ماه ساعت 13

40 فایده ورزش منظم
هگمتانه، گروه ورزش: اگر تأثیر مداخات مختلف بر یک 
جامعه و افزایش طــــول عمر آن جامعــــه را در نظر بگیریم 
و با هم مقایســــه کنیم، تأثیــــر فعالیت فیزیکــــی را یکی از 

قوی ترین مداخات خواهیم یافت.
دانش امــــروزه اثبات کــــرده که ورزش یک درمان بســــیار 
مؤثر و معادل یک داروی چندین کاره اســــت و تحقیقات 
نیز نشان داده اند که هر یک متر افزایش ظرفیت ورزشی 
موجب کاهش 17 درصدی مرگ و میر می شود. همچنین 
اثبــــات شــــده اســــت کــــه ورزش منظــــم می تواند ســــن 
بیولوژیک )شــــاخصی از وضعیت تندرســــتی عمومی یک 
فــــرد و در واقع میانگینی از وضعیت ســــامت بافت های 
مختلف بدن اســــت( یک فرد را حتی تا 10 ســــال جوانتر از 

سن تقویمی او نگه دارد.
فعالیــــت فیزیکــــی و ورزش در تمام مراحــــل زندگی دارای 
فواید بی شــــماری اســــت. توصیه عمومی در افــــراد باالتر 
از 18ســــال، حداقل 150دقیقه ورزش هوازی متوســــط در 
حداقل پنج روز در هفته با شــــدت متوسط است و عاوه 
بر فعالیت هوازی، الزم اســــت دســــت کــــم 2 روز در هفته 
برنامه هــــای تمرینات قدرتی با وزنه هایــــی که فرد می تواند 
آن را هشت تا 10 بار حرکت دهد، انجام دهد. در صورتی که 
فرد مایل به کاهش وزن باشد باید دست کم 300 دقیقه 
در هفتــــه ورزش کند، همچنیــــن در کــــودکان توصیه به 

حداقل یک ساعت فعالیت فیزیکی در روز است.
*فواید ورزش منظم

بر اســــاس این مطلب که از ســــوی الله حاکمــــی، رئیس 
کمیته سامت فدراسیون پزشــــکی ورزشی تهیه شده و 
در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: افزایش کلسترول 
خوب خون، کاهش تری گلیســــیرید، کمک به پیشگیری 

از دیابت، بهبود کنترل قند خون، کاهش عوارض دیابت، 
کمک به پیشگیری و کنترل فشار خون باال، کاهش فشار 
خون سیستولیک در حال استراحت، کاهش فشار خون 
دیاســــتولیک در حال اســــتراحت، کاهش فشار خون در 
فعالیت های زیر بیشــــینه، کاهش مؤلفه هــــای التهابی، 
کمک به کنترل وزن، پیشــــگیری و کمک به درمان چاقی 
و اضافــــه وزن، پیشــــگیری و کمــــک به درمــــان و کاهش 
، پیشگیری و کمک به درمان و کاهش عائم  عائم آرتروز
کمردرد، پیشــــگیری و کمک به درمان پوکی اســــتخوان، 
بهبود کیفیت زندگی، بهبود تصویر بدنی، افزایش اعتماد 
به نفــــس، افزایــــش خودبــــاوری، مثبت نگــــری، کاهش 
استرس و اضطراب، بهبود تمرکز و توجه، افزایش سرعت 
عمل و نیز بهبود عملکرد شغلی و تحصیلی از مهم ترین 

فواید منظم ورزش کردن است.
، کاهش شیوع بیماری های  همچنین کاهش مرگ و میر
مزمــــن، کاهش نیــــاز عضله قلــــب به اکســــیژن در حال 
اســــتراحت، بهبود عــــروق کولترال)جانبی( بــــرای تأمین 
خون رســــانی به عضله قلبــــی، کاهش ضربــــان قلب در 
فعالیت هــــای با شــــدت زیر بیشــــینه، افزایش آســــتانه 
تحمل ورزشی در افراد دارای بیماری قلبی عروقی، بهبود 
قدرت انقباضــــی قلب، بهبود عملکرد پوشــــش داخلی 
عروق، افزایش آســــتانه تولیــــد الکتات در خون، کاهش 
تجمــــع پالکتی، کاهــــش تون عروقــــی، بهبود بیشــــینه 
اکســــیژن مصرفی با اثر مرکزی و محیطــــی، افزایش تراکم 
مویرگی در عضات اســــکلتی، کاهــــش تهویه دقیقه ای 
مورد نیاز در فعالیت های با شدت زیر بیشینه و کاهش 
کلسترول بد خون را می توان از دیگر فواید منظم ورزش 

کردن نامید.

مدیرکل ورزش همدان:

حمایت از تیم فوتبال پاس تداوم دارد
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با تأکید بــــر اینکه حمایت از تیم 

فوتبال پاس تداوم دارد گفت: نباید با انتشار مطالب تنش زا، شرایط تیم را دگرگون کرد.
حمید ســــیفی در نشســــت با اعضای اجرایی باشــــگاه پاس اظهار کرد: هرگز دنبال کمرنگ کردن 
حمایت ها از تیم پاس نیستیم بلکه از اینکه سایر تیم های ورزشی را در قالب نام پاس در لیگ های 

کشوری شرکت دهیم، استقبال می کنیم.

وی بیان کرد: به هر حال تیم پاس از گذشته تاکنون دچار یکسری مشکات است که باید نسبت 
به آن تدبیر اساسی اندیشیده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشــــان کرد: به هر حال تیم پاس نیاز به حمایت مالی خارج از 
بدنه دستگاه ورزش دارد ضمن اینکه ما نیز در حد توان به این تیم کمک می کنیم.

وی افزود: نمی توان یک شــــبه انتظار حل مشــــکل تیم پاس را داشت و نیاز به همگرایی و تصمیم 
سازنده از سوی مسؤوالن اجرایی دارد.

سیفی اضافه کرد: در حال حاضر هتل ورزش، سالن سرپوشیده و چمن ورزشگاه مریانج در اختیار 

تیم پاس قرار دارد ضمن اینکه هر زمان به کمک نیاز داشته اند، وارد عمل شده ایم.
رئیس هیأت فوتبال همدان نیز گفت: تیم پاس فرزند دستگاه ورزش استان است و همه باید در 

حد توان و وظیفه ای که دارند، این تیم را حمایت کنند.
عباس صوفی افزود: هیأت فوتبال اســــتان نیز همواره حمایت الزم را از تیم پاس داشته است و در 

این زمینه کوتاهی نداشته ایم.
وی حمایت دســــتگاه ورزش را الزمه مسیر موفقیت تیم پاس دانست و گفت: پاس فرزند ورزش 

استان است و وظیفه همه مسؤوالن حمایت از این تیم است.

نظر سرمربی تیم ملی تفنگ در مورد پرافتخارترین تیرانداز همدان:

جام بزرگ با جدیت باز می گردد



9 دی 1399    شـــماره 4699 سه شـــنبه   

7
ماسک و فاصله گذاری اجتماعی تنها راه پیشگیری از کرونا

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: 
اســــتفاده از ماسک زمانی بهترین نتیجه را می دهد که با ســــایر تدابیر ایمنی همراه شود، همچنین 
باید فاصله 6 پا با دیگران را رعایت کنید، دســــت های خود را به طور مرتب بشــــویید و سطوحی که 

مرتب لمس می شوند را ضدعفونی کنید.
معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: استفاده از ماسک زمانی بهترین نتیجه 
را می دهد که با سایر تدابیر ایمنی همراه شــــود، همچنین باید فاصله 6 پا با دیگران را رعایت کنید، 

دست های خود را به طور مرتب بشویید و سطوحی که مرتب لمس می شوند را ضدعفونی کنید.
منوچهر کرمی تأکیــــد کرد: این اقدامات ســــاده می توانند روی حفظ ســــامتی و خانواده ها و تمام 

کسانی که در اطراف شما هستند، تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی در این خصوص ادامه داد: برای جلوگیری از این بیماری باید از ماســــک های سه الیه، استفاده 
شود چرا که نتایج نشــــان داده که ترکیب پنبه با ابریشــــم طبیعی می تواند فیلتر مؤثری برای ذرات 

معلق آلوده در هوا باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه در ادامه صحبت هایش می گوید: در جدیدترین دستورالعمل توصیه 
شده از سوی ســــازمان جهانی بهداشت نیز بر اســــتفاده از ماســــک برای تمام افراد در مکان های 

عمومی به ویژه در مکان های پر ازدحام تأکید شده است.
کید شــــده که ماســــک مــــورد نیاز مردم با قیمت مناســــب و با  وی ادامــــه داد: به وزارت صمت تأ
حداقــــل هزینه تأمین شــــود و در اختیار مردم قــــرار بگیرد و این موضوع مربــــوط به حوزه صنعت 

می شود.

پزشکی و 
سالمت

هگمتانه، گروه پزشکی و سامت - زهرا ذوالفقاری: با روی 
کار آمــــدن روش های نوین نوبت گیری از پزشــــکان، حاال 
بایــــد برای گرفتن وقــــت ویزیت برخی پزشــــکان به وبگاه 
مراجعه کرد، اما موضوع از اینجا شــــروع می شــــود که برای 
اینکه موفق به ورود به مطب پزشــــک مورد نظر شــــویم، 
چندین ماه باید در صف انتظار بایســــتیم! در همدان نیز 
در خصــــوص چندین پزشــــک فوق تخصص و متخصص 
اینگونه بوده و برای دریافت نوبت ناچار به انتظار چندین 
ماهه می شــــوی، حال ســــوال اینجاســــت کــــه دلیل این 

نوبت های طوالنی چه می تواند باشد.
یکی از مســــائلی که امــــروزه بیماران با آن مواجه هســــتند 
دریافــــت نوبت از پزشــــکان فوق تخصــــص و متخصص 
است، در حال حاضر سامانه نوبت گیری برای مطب های 
خصوصی برخی از پزشــــکان فوق تخصص از طریق وبگاه 
برقرار شــــده اســــت و بــــه هیچ وجه بــــا مراجعــــه حضوری 
به مطــــب یا تمــــاس تلفنی به بیمــــار وقــــت ویزیت داده 
نمی شــــود، از همین روی بیمار باید ماه ها برای باز شــــدن 
وبگاه بــــرای دریافت نوبت صبــــر کند و بعد از باز شــــدن 
وبگاه هــــم چند ماه طول می کشــــد تا نوبــــت ویزیت وی 
فرا برســــد، و اگر شــــانس بیاورد در این مدت بیماری اش 

وخیم تر نشده باشد خوب است.
ایــــن موضــــوع در خصــــوص چندین پزشــــک در همدان 
اینگونه اســــت که از آن جمله می تــــوان به فوق تخصص 
غدد و متخصص زنان در همدان اشــــاره کــــرد که نگارنده 
خود برای دریافــــت نوبت از فوق تخصص غــــدد از مرداد 
ماه تا آبــــان ماه در صف انتظــــار بود! اما موضــــوع به اینجا 
ختم نمی شود زمانی هم که در مطب حاضر می شوی باید 
چندین ســــاعت معطل برای ورود به مطب پزشک مورد 
نظر باشــــی، مطب های این پزشــــکان بسیار شلوغ است 
و اکثرا تا پاســــی از شــــب بیمار ویزیت می کنند، حال اینجا 
این سوال پیش می آید دلیل این همه انتظار برای نوبت 
گیری و ســــپس ویزیت شدن چیســــت؟ آیا دلیل کمبود 
برخی تخصص ها اســــت، که البته در خصوص برخی موارد 
صــــدق می کند و یا اینکــــه موضوع چیز دیگری اســــت، آیا 
نظارتی بر نوع ایــــن نوبت دهی ها در مطب های خصوصی 

می شود؟
به نظر می رســــد این روزها به دنبال نشــــان های معروف 

بــــودن به دنیــــای بیماران نیز راه یافته اســــت، گذشــــته از 
اینکــــه در خصــــوص برخی فــــوق تخصص هــــا در همدان 
بــــا کمبود مواجه هســــتیم، اما این موضــــوع در خصوص 
متخصــــص زنــــان و نابــــاروری صــــدق نمی کنــــد، و تعداد 
متخصــــص زنــــان و زایمــــان در همدان آنقدر هســــت که 
پاســــخ گوی بیماران باشــــد، اما با این وجود برخی بانوان 
به دنبال انتخاب معروف ترین پزشک برای خود هستند 
تــــا در محافل پز این را بدهند که تحت نظر فان پزشــــک 
سرشــــناس و معروف شــــهر قرار دارند، که مشــــتری های 

بسیار دارد و مطبش فان نقطه شهر است.
در ایــــن رابطه با رئیس نظام پزشــــکی همــــدان گفتگویی 

داشتیم.
رئیــــس نظــــام پزشــــکی همــــدان در گفتگــــو بــــا خبرنگار 
هگمتانــــه در خصــــوص اینکه آیــــا نظارتی بــــر نوبت دهی 
چندین ماهه برخی پزشــــکان در همدان دارند، اظهار کرد: 
این پزشــــکان چاره ای ندارنــــد آنقدر مراجعــــه کننده آنها 
بسیار اســــت که ناچار می شــــوند چند ماه چند ماه وقت 

ویزیت بدهند.
علیرضا مدرکیــــان ادامه داد: ما نمی توانیــــم تعیین کنیم 
و بگوییم، که پزشــــک تعداد مراجعه کننــــده اش را پایین 

بیاورد تا نوبت ها زود به زود شود.

 دلیل شــــلوغ بــــودن مطب هــــای پزشــــکان فوق  �
تخصص کمبود پزشک نیست

وی در پاســــخ بــــه خبرنــــگار هگمتانه در خصــــوص اینکه 
به نظر می رســــد دلیلش کمبود پزشــــک به عنوان مثال 
کمبود فوق تخصص غدد در همدان اســــت، عنوان کرد: 
نه این درســــت نیست، در سال های 70 تعداد پزشک 15 
هزار نفر بود کــــه االن که جمعیت 70 میلیون اســــت 170 
هزار پزشــــک وجود دارد کــــه تعداد آنها 7 یا 8 برابر شــــده 

است.
این مســــؤول در ادامه اضافه کرد: مشــــکل جای دیگری 
اســــت و آن هم این اســــت که مردم ما برای هر بیماری به 
دنبال پزشــــک فــــوق تخصــــص و متخصــــص می روند در 
حالی که اغلب بیماری ها توســــط پزشــــک عمومی درمان 

می شود.
مدرکیان با اشــــاره به اینکه اشکال در این است که سطح 

خدمات پزشــــکی برای مردم تعریف نشــــده است،گفت: 
وقتی یک متخصص داخلی و یا حتی یک پزشــــک عمومی 
می تواند ســــطح هورمــــون تیروئید را کنترل کنــــد چرا باید 
همه به دنبــــال فوق تخصص غدد باشــــند و اصرار بر این 
داشــــته باشــــند که حتما باید فوق تخصص غــــدد آنها را 

ویزیت کند.
وی تصریح کــــرد: همین مراجعات باعــــث افزایش تعداد 
بیماران شده و در نهایت این مطب ها هستند که شلوغ 

می شود و نوبت ها چندین ماه طول می کشد.
رئیس نظام پزشــــکی همدان در ادامه اظهار کرد: همدان 
دارای تعــــداد باالیی متخصــــص زنان و زایمان اســــت اما 
خانم ها فقط به دنبال 5 نفر از این پزشــــکان هســــتند که 

معروف بوده و در بین مردم دارای شهرت هستند.
مدرکیــــان بیان کرد: وقتــــی این همه متخصــــص زنان در 
همــــدان وجــــود دارد چرا بایــــد تنها بدنبال چند پزشــــک 
خاص باشــــیم که نام آنها در بین مردم شهره است و این 
خود یک معضل محسوب می شود و بدینگونه است که 
ســــایر مطب ها خلوت است و آن تعداد اندک برای نوبت 

دهی چندین ماه بیمار را معطل می کند.
وی با اشــــاره به اینکه گویی مردم در درمان بیماری نیز به 
دنبال "برندینگ" هســــتند، عنوان کرد: مردم می خواهند 
بگویند فان پزشک، پزشــــک من است و تحت نظر وی 
هســــتم و برایشــــان به اصطاح یک نوع کاس محسوب 

می شود.
این مســــؤول تصریح کرد: مردم باید ســــواد این را داشته 
باشند که برای هر بیماری به فوق تخصص مراجعه نکنند 
و اینکه یک پزشــــک داخلی یا عمومی هــــم می تواند آنها را 

ویزیت کند.
مدرکیــــان عنوان کرد: مراجعه غیر ضــــروری به مطب های 
خصوصی برخی فوق تخصص ها و متخصصان باعث این 
شــــلوغی مطب ها و صف های طوالنی برای دریافت نوبت 

ویزیت می شود.
در ایــــن بین با چندیــــن بیمار که مدت هــــا در صف انتظار 

ویزیت قرار گرفتند نیز گفتگو کردیم.
مریم پاکنژاد که مبتا به پرکاری تیروئید است، گفت: برای 
درمان و ویزیت توســــط یکی از فوق تخصص های غدد در 
همدان چندین ماه صبر کردم تا وبگاه باز شــــود و حاال که 

باز شده فروردین ماه به من نوبت رسیده است.
وی گفت: حتی حضوری نیز به مطب پزشک مراجعه کردم 
اما منشــــی تأکید کرد کــــه فقط باید از طریــــق وبگاه وقت 

بگیرم و حضوری نمی شود.
فاطمــــه احمدی کــــه مبتا به بیمــــاری دیابت اســــت، نیز 
گفت: بعد از چند ماه موفق شدم که از وبگاه برای پزشک 
غدد نوبت ویزیت بگیرم که وقتی هم که مراجعه کردم 5 

ساعت داخل مطب که بسیار شلوغ بود منتظر شدم.
وی بیان کرد: منشی بیماران را چند نفره داخل می فرستد 

و حتی در داخل اتاق پزشــــک هم تنها نیستی و چند بیمار 
حضور دارند.

احمــــدی اظهار کرد:  ای کاش تعــــداد فوق تخصص غدد را 
در همــــدان افزایش یابد تا بیماران با این مشــــکل مواجه 

نباشند.
صغری زیبادخت نیز که بیماری دیابت دارد، گفت: زمانی 
که به مطب فوق تخصص غدد در همدان مراجعه کردم با 
برگه ای که روی در مطب چسبانده بودن مواجه شدم که 

نوشته بود تا فروردین ماه تمام وقت ها پر است.
وی بیان کرد: من برای بیماری به پزشــــک داخلی مراجعه 
کــــردم اما درمــــان نشــــدم و بایــــد حتما نزد پزشــــک فوق 

تخصص بروم که آنها هم نوبت نمی دهند.
این خانم بیان کــــرد: پس تکلیف بیمارانــــی مثل من چه 

می شود و باید چکار کنند.

اما در نهایت... �
طوالنی بودن صف نوبت گیری برای مطب های خصوصی 
پزشــــکان فوق تخصص چه به خاطر کمبود پزشک باشد 
چه به دلیل مراجعه غیر ضروری به آن پزشــــک باید تحت 
کنترل و مدیریت قرار بگیرد یــــا اگر نیاز به آموزش و اطاع 
رسانی اســــت، انجام شــــود، و چاره ای از سوی مسؤوالن 
برای آن اندیشیده شــــود، تا عواقب آن سامت جامعه را 

تهدید نکند.

خوراکی های فصل زمستان و بهترین مواد غذایی برای فصل سرما
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: خوراکی های فصل 
زمستان و بهترین مواد غذایی برای فصل سرما کدامند؟

پیازها: �
به نوشــــته نمناک، پیاز کالری کمی دارد امــــا حاوی فیبر و 
ویتامین ث زیادی اســــت. پیاز حاوی »آدنوزین« است که 
ایجاد لخته در خون را به تأخیر می اندازد و از سکته ی قلبی 
پیشــــگیری می کند. پیاز خام باعث کاهش کلســــترول و 

کاهش فشار خون می شود.
پیــــاز را می توانید به ســــوپ، ســــاالد، گوشــــت و ماکارونی 
اضافه کنید. اگرچه نگهداری پیــــاز داخل یخچال موجب 
نرم شدن آن می شود اما می توانید آن را چندین روز بیرون 

از یخچال و در یک مکان خشک و خنک نگه دارید.

کرفس بیابانی: �
، ویتامین ث، فسفر و کالری  کرفس به دلیل داشتن فیبر
کم یکی از محصوالت عالی زمستان است که عطر و طعم 
خوشــــی دارد. کرفس مانند سایر ســــبزیجات ریشه ای، تا 

یک ماه در یخچال تازه می ماند.

زردک: �
، فوالت  زردک فواید زیادی دارد و سرشــــار از پتاسیم، فیبر
و ویتامیــــن ث اســــت.زردک ماننــــد هویج کمی شــــیرین 
اســــت، بنابراین ترکیب آن می تواند با اکثر خورشت های 
زمســــتانی، ســــوپ یا شــــیرینی جات مناســــب باشد. ½ 
فنجان زردک پخته شده فقط 55 کالری دارد، اما 17 درصد 
از ویتامیــــن ث روزانه را تأمین می کند. زردک به مدت 4-3 

هفته تازه در یخچال باقی می ماند.

� : انار
انــــار یکــــی از مقوی ترین مــــواد غذایــــی و سرشــــار از آنتی 
اکســــیدان اســــت، همچنین یه دلیل داشــــتن خاصیت 
ضد التهابی می تواند به شــــما در بهبود مشکات قلبی از 
جمله فشــــار خون باال، سطح کلسترول باال، حمله قلبی و 

همچنین نارسایی قلب کمک کند.
تحقیقات نشــــان می دهد که با نوشیدن آب انار می توان 
رســــوبات چربی در عروق که دلیل بسیاری از بیماری های 
قلبی است را کاهش داد. انار به مدت 1-2 هفته در دمای 

اتاق و تا 2 ماه در یخچال تازه باقی می ماند.

کلم: �
مــــواد  و  ایــــی  و  ک   ، آ ث،  ویتامیــــن  از  سرشــــار  کلــــم 
آنتی  پتاســــیم،  کلســــیم،   ، منگنز آهــــن،  مانند  معدنــــی 
اکســــیدان ها می باشــــد که به هضم غــــذا کمک کرده و 
سطح کلســــترول را کاهش می دهد و از ابتا به سرطان 

می کند. جلوگیری 
را به  آن  کمــــی دارد و می تــــوان  کلــــم همچنین، کالــــری 
ســــاالد و ســــوپ افزود. در مطالب بخش سبک زندگی 
نمناک کامــــل توضیح دادیم که برای تازه نگه داشــــتن 

کلم بــــه مدت 1-2 هفته، باید آن را با کاغذ بســــته بندی 
کیســــه های پاســــتیکی و یخچــــال قرار  کنیــــد و داخل 

دهید.

عسل: �
عســــل شــــیرین کننــــده طبیعی اســــت کــــه می تواند به 
جلوگیــــری از خســــتگی و همچنین افزایش ســــطح انرژی 
کمک کند. عاوه بر این، آنتی اکسیدان های موجود در آن 
سیســــتم ایمنی بدن را بهبود می بخشد و حاوی ترکیبات 
ضــــد میکروبی بــــرای از بین بــــردن باکتری ها و تســــکین 

گلودردهای زمستانی است.

غ: � سوپ مر
سوپ مرغ غذایی عالی برای روزهای سرد زمستان است. 
هنگام تهیه سوپ مقداری از آب مرغ را به آن اضافه کنید.

سیب زمینی: �
ســــیب زمینی منبع خوبی از مواد معدنــــی، ویتامین ها) آ، 
ث (، بتاکاروتن و فیبر است و شــــاخص گلیسمی باالیی 
دارد. مصرف ســــیب زمینی حتی ممکن است به شما در 
کاهش فشار خون و تقویت آنتی اکسیدان ها کمک کند. 
شما می توانید ســــیب زمینی ها را حدود یک ماه در مکان 
تاریک و خنــــک و به مــــدت 1-2 هفته در دمــــای اتاق نگه 
دارید، همچنین برای ماندگاری بهتر ســــیب زمینی، آن را از 

سیب و پیاز جدا نگه دارید.
*سیب:

ســــیب به دلیل داشــــتن فیبر پکتیــــن و همچنین آنتی 
اکســــیدان ها و ویتامین یکــــی از بهترین میوه های فصل 
زمســــتان اســــت بنابرایــــن آن را در رژیم غذایــــی خود به 

خصوص در صورت افزایش میل به قند بگنجانید.

� : چای سبز
از نوشــــیدن قهوه صرف نظر کنید زیرا بــــه راحتی می تواند 
باعــــث افزایش میزان کالری شــــود در عوض، چای ســــبز 
بنوشید زیرا به طور طبیعی فاقد کالری و حاوی فاونوئید، 
آنتی اکســــیدان اســــت و بــــه کاهش وزن کمــــک می کند 
به همیــــن دلیل به عنــــوان یکی از بهترین نوشــــیدنی ها 

زمستان طرفداران زیادی دارد.

� : فلفل قرمز
فلفــــل قرمز به دلیــــل طبع گرمــــی که دارد مصــــرف آن در 
زمســــتان توصیه می شــــود و می توان آن را به سبزیجات و 

گوشت افزود.

� : بلغور جو دوسر
جو دو سر به دلیل داشتن فیبر کافی، انرژی بدن را تأمین 
و به ثبات ســــطح قند خون کمک می کند همچنین سطح 
کلســــترول را کاهش می دهــــد به همین دلیــــل انتخاب 

مناسبی برای فصل زمستان است.

کلم بروکلی: �
کلم بروکلــــی به دلیــــل داشــــتن ویتامین ث، سیســــتم 
ایمنی بدن را تقویت کرده و از ابتا به بیماریهای زمستان 

جلوگیری می کند.

جوانه بروکسل: �
جوانه بروکسل مانند سایر ســــبزیجات فواید زیادی برای 
ســــامتی دارد. این جوانه ها حاوی ســــطح باالیــــی از آنتی 
اکســــیدان های ضد ســــرطان هســــتند که به محافظت از 
DNA در برابر آســــیب ها کمک می کند. این ســــبزیجات را 

می توان چند هفته در یخچال نگهداری کرد.

شلغم: �
شلغم ممکن است شبیه سیب زمینی باشد اما در واقع 
زیر گروه کلم بروکلی، کلم و گل کلم قرار دارد و حاوی آنتی 
اکســــیدان، فوالت، ویتامین ث و ک، پتاســــیم، کلسیم و 
فیبر اس. شــــلغم ضد ســــرماخوردگی است و مصرف آن 
در زمســــتان عالی است. می توانید شــــلغم را آب پز کنید 
و یا ایــــن که در فر گذاشــــته و یا بخارپز کنید. شــــلغم را به 
ساالد، سوپ، آش و دیگر غذاهایی که به سبزیجات تهیه 

می شوند اضافه کنید.

� : چغندر
چغندر از ســــبزیجاتی اســــت که سرشــــار از قند بوده و هر 
فنجان آن حاوی 50 کیلوکالری انرژی اســــت. این ســــبزی 
مفید رنگدانــــه ی گیاهی به نــــام »بتاســــیانین« دارد که از 
هجوم سلول های سرطان زا به سلول های بدن جلوگیری 
می کند. چغنــــدر ظرفیت مقابله با تومورهــــا را نیز در خود 
دارد پــــس آن را پختــــه و میل کنیــــد و یا به ســــاالدتان نیز 

اضافه کنید.

� : پاپایه قرمز
پاپایه سرشــــار از ویتامین های آ و ث می باشد که دو ماده 

مغذی ضروری در روزهای زمستان بشمار می رود.

کلم سنگ: �
کلــــم ســــنگ سرشــــار از ویتامیــــن C، ویتامین A، اســــید 
فولیــــک و فیبر و بســــیار کم کالری اســــت. نصف فنجان 
 25 کیلوکالری انرژی اســــت. کلم سنگ 

ً
کلم حاوی تقریبا

ســــبب تقویت سیســــتم دفاعی بدن و حفاظت از رگ ها 
و قلب شــــما و کاهش عائم آسم می شــــود و با سرطان 
مقابله می کند. کلم ســــنگ تفت داده شده در آش بسیار 

خوشمزه است پس از این گیاه مفید غافل نشوند.

سیر: �
ســــیر به دلیــــل داشــــتن کلســــیم، پتاســــیم و همچنین 
ترکیبات سولفوریک با باکتری ها مبارزه و سیستم ایمنی 

بدن را تقویت می کند.

در محضر بوعلی سینا
هگمتانه، گروه پزشکی و سامت: هوای سرد، به 
بدن اســــتواری می دهد و هضم را تقویت می کند. 
در هوای ســــرد رطوبت هــــا باقی می مانــــد و کمتر 
از طریــــق تعرق و نظیــــر آن از بین مــــی رود، به این 
جهت دفع ادرار زیاد می شــــود. در هوای سرد دفع 
مدفوع کم می شود، زیرا سرما ماهیچه های مقعد 
را منقبض می دهد و روده راست را در هیأت خود 
نگه می دارد و مدفوع از تسهیات مجرا بی نصیب 
می ماند و بیشتر پایدار می کند و بخش آبکی ماده 

مدفوع به ادرار تبدیل می گردد.
، ص198 کتاب اول قانون، ترجمه زنده یاد هژار

به نوشــــته روابط عمومی بنیاد بوعلی، زمســــتان 
زودرس بیماریهــــای زمســــتانی را زودتــــر بــــا خود 
می آورد و همینطور تابســــتان زودرس بیماریهای 
تابســــتانی را زودرس تر میکند. هر فصلی که ســــر 
می رســــد، بیماریهایــــی را کــــه فصل قبلــــی آورده 
بود تغییــــر میدهد. اگــــر فصل به درازا بکشــــد بر 
بیماریهــــای فصلی نیز می افزایــــد. بویژه فصلهای 
تابســــتان و پائیز در این حالت بیماری زاتر از سایر 

فصلها هستند.
بهترین و مناســــبترین سال آن اســــت که در آن 
فصل پائیز بارانی و فصل زمســــتان دارای سرمای 
معتدل باشد و سرما نسبت به هوای معمول در 

منطقه افراط نکند.
، ص 19 کتاب اول قانون، ترجمه زنده یاد هژار

شیخ الرئیس

درمان آب سیاه بدون 
جراحی و دارو برای اولین بار 

در جهان
هگمتانه، گروه پزشــــکی و سامت: محققان یک 
گلوکوم  راهکار عملی جدید برای درمــــان بیماری 
)آب ســــیاه( ابداع کردند که در آن قطرات کوچکی 
بــــه هیالورونیک  از نوعی پلیمر طبیعی موســــوم 
اسید به چشــــم بیمار تزریق می شــــود. این ماده 
درون چشــــم بــــه نوعــــی هیــــدروژل غیرســــمی و 
چسبناک تبدیل می شود و امکان خروج مایعات 

درون چشم را فراهم می کند.
بــــه گــــزارش ســــاینس دیلی، ســــوزن های مــــورد 
اســــتفاده برای تزریق این پلیمــــر کوچک تر از یک 
میلیمتر هســــتند و تنهــــا در چند دقیقــــه، تزریق 

انجام می شود.
شــــیوه جدید محققان انســــتیتوی فنــــی جورجیا 
در آمریکا می تواند بــــه عنوان اولین روش درمانی 
غیردارویی و بدون نیــــاز به جراحی، گلوکوم را برای 

مدت نسبتا طوالنی درمان کند.
در آزمایشــــات اولیــــه کــــه روی خرگوش ها انجام 
شد، اثر ضد فشــــار این شیوه درمانی به مدت 4 
ماه باقی ماند. محققــــان امیدوارند با بهبود این 
شــــیوه بتوانند اثر این تزریق را تــــا 6 ماه افزایش 

دهند.
منبع: هفته نامه اخبار پزشکی

@health_news_room

خشکی چشم
هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــامت: خشــــکی 
به دلیــــل التهاب مکرر چشــــم ایجاد می شــــود و 

موجب عائم آزار دهنده می شود.
 ،health_news_room@نوشــــته بــــه  نوشــــته  به 
خشــــکی چشــــم یک وضعیــــت مزمــــن و بدون 

درمان قطعی است.

علت خشکی چشم چیست؟! �
_افزایش تخلیه توســــط اشــــک و کاهــــش تولید 

توسط غدد اشکی
_کاهش حجم اشک تا تغییر در ترکیب اشک

_کاهــــش تولید اشــــک و افزایش تبخیر ســــطح 
چشم

دیفــــن  هیســــتامین،  آنتــــی  مثــــل  _داروهایــــی 
مثــــل  بیماری هــــای  و  هیدرامین،فوروزمایــــد،.. 

سندرم شوگرن،...

عالئم خشکی چشم چیست؟ �
ســــوزش، خســــتگی، خــــارش، تحریک یــــا قرمزی 
چشــــم، احســــاس وجود شن در چشــــم که این 
عائم معموال دو طرفه هســــتند وخشــــکی در اثر 

تماس با هوا و گرد و خاک بدتر می شود

درمان غیر دارویی: �
از نشستن مســــتقیم در جریان هوای سرد و گرم 

خوداری کنید
هنــــگام مطالعــــه زیــــاد پلــــک بزنید و از تماشــــای 

تلوزیون و کارکردن زیاد با موبایل پرهیز کنید
پرهیز از ســــیگار کشــــیدن و در معــــرض دود قرار 

گرفتن
اســــتفاده از دســــتگاه مرطــــوب کننــــده در خانه 

)بخورسرد و گرم(

درمان دارویی: �
از اشــــک مصنوعی یک بــــار مصــــرف روزی 3 الی 
4 مرتبــــه اســــتفاده کنید )قطره های چشــــم چند 
بــــار مصرف بــــه علت داشــــتن مــــواد نگهدارنده 
چشــــم  قرمــــزی  و  تحریــــک  باعــــث  خودشــــان 

می شوند(

خبــر

هگمتانه گزارش می دهد؛

صف های طوالنی انتظار بیماران 
یافت نوبت پزشکان  برای در

فوق تخصص در همدان

»سالمت« کلی  سیاست های 
حضــــرت  ســــامت:  و  پزشــــکی  گــــروه  هگمتانــــه، 
آیــــت ا... خامنــــه ای رهبر انقاب اســــامی در اجرای 
بنــــد یــــک اصــــل 110 قانون اساســــی سیاســــتهای 
کلــــی »ســــامت« را که پس از مشــــورت بــــا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، اباغ 

کردند.
ؤســــای  متــــن سیاســــتهای کلی ســــامت که به ر
تشــــخیص  مجمــــع  رئیــــس  و  گانــــه  ســــه  قــــوای 
مصلحت نظام اباغ شــــده، به شرح زیر است، که 
در شــــماره های قبــــل به بندهای یک تا 8 اشــــاره 

است: زیر  شرح  به  مابقی  و  شد، 
9-توســــعه کمی و کیفــــی بیمه های بهداشــــتی و 

هدف: با  درمانی 
9- همگانی ســــاختن بیمه پایه درمان. -1

درمــــان  پایــــه  نیازهــــای  کامــــل  پوشــــش   -9 -2
کاهش  آحــــاد جامعــــه و  بــــرای  توســــط بیمه هــــا 
که  آنجا  تــــا  ســــهم مــــردم از هزینه هــــای درمــــان 
دیگری  رنــــج  و  دغدغه  بیمــــاری،  رنــــج  جز  بیمــــار 

باشد. نداشته 
3-9- ارائــــه خدمات فراتر از بیمه پایه توســــط بیمه 
قانونی  دســــتورالعمل های  چارچــــوب  در  تکمیلی 
و شــــفاف به گونه ای که کیفیــــت ارائه خدمات پایه 

درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.
بهداشــــتی  جامع  خدمــــات  بســــته  تعیین   -9 -4
و درمانــــی در ســــطح بیمه هــــای پایــــه و تکمیلــــی 
توســــط وزارت بهداشــــت و درمــــان و خریــــد آنها 
توســــط نظــــام بیمه ای و نظــــارت مؤثــــر تولیت بر 
اجــــرای دقیق بســــته ها بــــا حذف اقدامــــات زاید 
معاینــــه،  چرخــــه  در  وری  غیرضــــر هزینه هــــای  و 

درمان. تا  بیماری  تشخیص 
9- تقویــــت بــــازار رقابتــــی برای ارائــــه خدمات  -5

درمانی. بیمه 
9- تدویــــن تعرفــــه خدمــــات و مراقبت هــــای  -6
ســــامت مبتنــــی بر شــــواهد و بر اســــاس ارزش 
وده با حق فنــــی واقعی یکســــان برای بخش  افــــز

غیردولتی. و  دولتی 
کیفیت  بــــر  9- اصــــاح نظام پرداخــــت مبتنی  -7
عادالنه  درآمد  ایجــــاد  کارآیی،  افزایــــش  عملکرد، 
کننــــدگان  ارائــــه  و ترغیــــب انگیزه هــــای مثبــــت 
ارتقاء  فعالیت هــــای  بــــه  خاص  توجه  و  خدمــــات 

وم. سامت و پیشــــگیری در مناطق محر
10- تأمیــــن منابع مالی پایدار در بخش ســــامت 

: بر کید  تأ با 
10- شفاف ســــازی قانونمند درآمدها، هزینه ها  -1

فعالیت ها. و 
10- افزایش سهم ســــامت، متناسب با ارتقاء  -2
کیفیــــت در ارائه خدمات بهداشــــتی و درمانی، از 
تولیــــد ناخالص داخلی و بودجــــه عمومی دولت 
به نحوی که باالتر از میانگین کشــــورهای منطقه 

باشد و اهداف ســــند چشم انداز تحقق یابد.
10- وضــــع عــــوارض بــــر محصــــوالت و مواد و  -3

سامت. زیان آور  خدمات 
و  ســــامت  بخــــش  بــــه  یارانــــه  پرداخــــت   -10 -4
درمان  و  بهداشــــت  یارانه هــــای  هدفمندســــازی 
بــــا هدف تأمیــــن عدالت و ارتقاء ســــامت بویژه 
کمــــک اختصاصی به  در مناطــــق غیربرخــــوردار و 

اقشــــار نیازمند و دهک های پایین درآمدی.
پذیــــری،  مســــؤولیت  گاهــــی،  آ افزایــــش   -11
توانمنــــدی و مشــــارکت ســــاختارمند و فعاالنــــه 
و  حفــــظ  تأمیــــن،  در  جامعــــه  و  خانــــواده  فــــرد، 
ارتقاء ســــامت بــــا اســــتفاده از ظرفیــــت نهادها 
و ســــازمان های فرهنگــــی، آموزشــــی و رســــانه ای 
کشــــور تحت نظارت وزارت بهداشــــت، درمان و 

پزشکی. آموزش 
ویج، توسعه و نهادینه  12- بازشناســــی، تبیین، تر

ایران. سنتی  طب  نمودن 
ویــــی تحت نظر  ویــــج کشــــت گیاهان دار 12- تر -1
توســــعه  از  حمایــــت  و  زی  کشــــاور جهــــاد  وزارت 
نوآوری هــــای علمــــی و فنــــی در تولیــــد و عرضــــه 
ویــــی ســــنتی تحت نظــــر وزارت  فرآورده هــــای دار

پزشکی. آموزش  و  درمان  بهداشت، 
کــــردن  وزآمــــد  ر و  ســــازی  اســــتاندارد   -12 -2
وش هــــای تشــــخیصی و درمانــــی طب ســــنتی و  ر

آن. با  مرتبط  فرآورده های 
12- تبــــادل تجربیــــات بــــا ســــایر کشــــورها در  -3

سنتی. طب  زمینه 
4-12- نظــــارت وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش 
پزشــــکی بر ارائه خدمــــات طب ســــنتی و داروهای 

گیاهی.
12- برقــــراری تعامــــل و تبــــادل منطقــــی میان  -5
هم افزایــــی  بــــرای  نویــــن  طــــب  و  ســــنتی  طــــب 

درمانی. وش های  ر و  تجربیات 
12- اصاح ســــبک زندگی در عرصه تغذیه. -6

13- توســــعه کیفــــی و کمــــی نظام آمــــوزش علوم 
 ، پزشــــکی به صــــورت هدفمنــــد، ســــامت محور
عادالنه  و  پاســــخگو  جامعه،  نیازهــــای  بــــر  مبتنی 
متعهــــد  کارآمــــد،  انســــانی  وی  نیــــر تربیــــت  بــــا  و 
بــــه اخــــاق اســــامی حرفــــه ای و دارای مهارت و 
شایســــتگی های متناســــب بــــا نیازهــــای مناطق 

. کشور مختلف 
14- تحــــول راهبــــردی پژوهــــش علوم پزشــــکی با 
رویکرد نظــــام نوآوری و برنامه ریزی برای دســــتیابی 
به مرجعیت علمی در علــــوم، فنون و ارائه خدمات 
پزشــــکی و تبدیل ایــــران به قطب پزشــــکی منطقه 

آسیای جنوب غربی و جهان اسام.
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 

سیدعلی خامنه ای )مد ظله العالی( - مؤسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی



جمعیــت هــال احمــر اســتان همــدان در نظر دارد ســالن ورزشــی واقع در محوطــه اداری ســاختمان هالل احمر شهرســتان نهاونــد به آدرس: 
شهرســتان نهاونــد، خیابــان رســالت، روبروی پــارک ولیعصر، جمعیت هالل احمر شهرســتان نهاونــد در دو نوبت صبح و عصــر را از طریق مزایده 
گذار نماید، لذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از مکان های مورد نظر در مکان صدر االشــاره، جهت شــرکت  الکترونیکــی بــه صــورت اجــاره وا
 www.setadiran.ir و دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 99/10/10 لغایــت 99/10/20 به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(به نشــانی

مراجعه نمایند. شایان ذکر مزایده های مذکور به صورت مجزا در سامانه بارگذاری شده است.
شرایط مزایده:

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. که بعد از تاریخ مقرردر اسناد مزایده، وصول  1- به پیشنهاداتی 
3-به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 4-جمعیت در رد یا قبول 
گردیده است.  5- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با جمعیت هالل احمر شهرستان نهاوند تماس حاصل نمایند. 

روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان همدان

زشـــــی واقع در   گهــــــی مزایده اجــــــاره ســــــالن ور آ
جمعیــت هالل احمر شهرســتان نهاوند 

ن  استان همدا

13
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تاریخ انتشار: 99/10/09
)نوبت دوم(

باشید همراه  ما  با 

فراخوان انتخاب حسابرس سال 1399
شهرداری، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته
)مرحله اول(

شورای اسالمی شهر همدان

شــورای اســامی شــهر همــدان در نظــر دارد به اســتناد ماده 2 شــیوه نامــه اجرایــی )نحوه انتخاب حســابرس 
منتخب شورا برای حسابرسی از شهرداری، سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه مصوب پنجمین 
خ 1397/02/20( نســبت به انتخاب حســابرس جهت حسابرسی  جلســه اجاس شــورای عالی اســتان ها مور
گانه(، ســازمان ها  صورت های مالی منتهی به 29 اســفند ســال 1399 شــهرداری همدان )مرکز و مناطق چهار 
که دارای رتبه یک و  و مؤسســات وابســته، از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حســابداران رسمی ایران 
کشور بوده، اقدام نمایند. متقاضیان واجد شرایط می توانند  الف ســازمان حسابرســی و رتبه بندی در  وزارت 
کمیته حسابرسی  کســب اطاعات بیشــتر به سایت www.hamedan.ir یا با تلفن 7- 38370104 -081  جهت 

شورای اسامی شهر همدان تماس حاصل نمایند.
کاری و اسامی  بدین وسیله از مؤسسات حسابرسی حائز شرایط عاقه مند به همکاری دعوت می شود رزومه 
کثر تا تاریخ 10 روز  همکاران مؤسســه را با مشــخص نمودن شــریک مقیم همدان و سایر مدارک مورد لزوم حدا
گهی  به دبیرخانه شــورای اســامی شــهر همدان واقع در خیابان مهدیه، خیابان شــهید  پس از انتشــار این آ

بهنامجو، شورای اسامی شهر همدان تسلیم و رسید دریافت نمایند. 13
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 1399 دی ماه   9 سه شنبه 
 ۲0۲0 ۲9 دســـامبر     144۲ 14 جمادی االول 
4699 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

اگر پای تو بلغزد 
همه را به انحراف انداخته ای

در قرآن کریم آمده اســــت: همانا گرامی ترین شــــما نزد خداوند باتقواترین 

شماست.

رسول معظم اسام)ص( فرموده اند: حقیقت تقوا یادگیری آنچه است که 

نمی دانی و عمل به آنچه است که می دانی.

حکایت:

 آورده اند که ابوحنیفه روزی از جایی عبــــور می کرد نوجوانی را دید که پایش 

را توی گل فرو برده و همانطور ایســــتاده است، ابوحنیفه به نوجوان گفت، 

مراقــــب بــــاش در گل نیفتی و فــــرو نروی، نوجــــوان که با نشــــانه هایی او را 

می شــــناخت پاســــخ داد، اگر من توی گل فرو بروم و گل آلود شوم به کسی 

لطمه نزده ام، شما مراقب باش که اگر در گفتار و یا رفتار بلغزی جمع زیادی 

را به انحراف می اندازی!

از هوای نفس خود می کن حذر

آدمی را کـــور و کــــر چون نمـــاید 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

برف و بهار

بــــازی زبانی  یکلماتــــور نثر اســــت.  وه فرهنگــــی: کار هگمتانــــه، گــــر
از  و  دارد  طنز  یکلماتور  کار کنــــد.  دیدنی  را  گفتنی ها  نــــد  بتوا تا  دارد 
می برد.  ســــود  واژه ها  معنایی  چند  از  دارد.  صراحت  معنایــــی،  نظر 
دســــتی  دم  و  وزمره هــــا  ر و  بدیهیــــات  از  معمــــوال   ، یکلماتــــور کار
ما  ا ندارد.  ژانر  یک  عنوان  به  کهن  ادبیات  در  ســــابقه ای  هاســــت. 
ت در  آن پیدا کــــرد. جما می شــــود نمونه هایــــی در نثــــر و نظــــم از 
اندیشــــه هایی  و  می کنند  بــــازی  خواننده  ذهــــن  با  نثر  از  نــــوع  این 
تــــو در تــــو را خلــــق می نماینــــد. در این ســــتون جماتی به ســــبک 

آورده شــــده است. یکلماتور  کار
زلزله احترام ساختمان های قدیمی را نگه نداشت.

تاریخ تولد شناســــنامه اش را تغییر داد تا خودش روز تولدش را 
انتخاب کرده باشد.

دریا که باشی، معنی غرق شدن را می فهمی.
درخت ها زیر برف، خواب بهار می بینند.

، راننده ها را دست می انداخت. جاده ناهموار

یکلماتور کار

گره چینی هنری 
بازمانده از دوره سلجوقی

هگمتانه، گروه فرهنگی: گــــره چینی به هنری ایجاد 
شــــده با قطعات برش خورده چوب و شیشــــه های 
و  االجــــرا  متعــــدد  و  مختلــــف  اشــــکال  در  رنگــــی 
وحدت گرای هندســــی که به طــــور هماهنگ در یک 
کادر مشخص و تکرار شونده در کنار هم قرار گرفته 
باشند گفته می شود. در واقع هندسه نقوش و گره 

کشی جزء جدانشدنی این هنر به حساب می آید.
در اصطــــاح هنــــری، گــــره چینــــی عبــــارت اســــت از 
مجموعــــه ای از شــــکل های هندســــی که بــــا نظم و 
ترتیــــب و پیــــچ و شــــکل های هماهنــــگ و قرینه در 
، گره چینی  کنار هم چیده شــــده اند. در تعریف دیگر
عبارت اســــت از یک ترکیب هماهنگ از شکل های 
هندســــی به هــــم پیچیده، مــــوزون و جــــذاب که با 

استفاده از خط های راست شکل گرفته است.
گــــره چینــــی چــــوب از هنرهــــای ظریفی اســــت که از 
اوایل دوره اســــامی در ایران رایج بوده است. برخی 
پژوهشگران احتمال داده اند استفاده از این هنر از 
دوران خلفا عباسی آغاز شده و در قرن 6 تا 8 هجری 
قمــــری در مصر و ســــوریه متداول شــــده و از همان 

زمان به ایران رسیده است.
بر اســــاس شــــواهد و آثار موجود پیشــــینه هنر گره 
چینــــی در معماری ایران به دوره ســــلجوقی و صفوی 
اصفهــــان  شــــهر  نیــــز  آن  خاســــتگاه  و  بازمی گــــردد 
بوده اســــت. از ایــــن ســــبک کار به طــــور معمــــول در 
، منابــــر و از  ســــاخت درهــــای اماکــــن متبرکــــه، مقابر
مشــــبک در پنجره هــــای منــــازل و کاخ هــــا و نرده ها 
استفاده می شده است. از دوران صفوی به بعد تعبیه 
شیشه های رنگی در چوب های مشبک رایج شده و 
در اصطاح به »ارســــی« مشهور شــــد. هنرهای چوبی 
پس از صفویه بــــه خصــــوص در دوران قاجار نه تنها 
تکامل فنی نداشت بلکه با افت فنی نیز روبه رو شد. 

البته هنر ارسی سازی در این دوره به اوج خود رسید.

 هنر دیرین

گفتــــم کــــه لبــــت، گفــــت لبــــم آب حیــــات
گفتــــم دهنــــت، گفــــت زهــــی حــــب نبــــات
گفتــــا حافــــظ  گفــــت  تــــو،  ســــخن  گفتــــم 
صلــــوات گویــــان  لطیفــــه  همــــه  شــــادی 
حافظ

امام کاظم علیه  السالم:

مؤمن کم حرف و پر کار است 
. و منافق پر حرف و کم کار

تحف العقول، ص397

عکس روز
دیدار حلقه نوجوانان پایگاه حامیان والیت با مدافعان سالمت بیمارستان ارتش همراه با هدیه معنوی پرچم امام رضا)ع(  تجلی دست قدرت الهی در حماسه نهم دی

مردم بساط فتنه گران را برچیدند
هگمتانه، گروه فرهنگی: نهم دی در تاریخ کشور ما روزی است 
برای بصیــــرت و میثاق امت بــــا والیت. به همین مناســــبت در 
این بخش فرازهایی از فرمایشــــات رهبــــر معظم انقاب در این 

می خوانید. را  خصوص 
روزهای ســــال، به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند؛ 
که  اراده     هــــا و مجاهدت هاســــت  این انســــان ها هســــتند، این 
یــــک روزی را از میان روزهای دیگر برمی کشــــد و آن را مشــــخص 
می کند، متمایــــز می کند، متفــــاوت می کند و مثــــل یک پرچمی 
نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشــــد. روز عاشورا - دهم محرم 
- فی نفســــه با روزهای دیگــــر فرقی ندارد؛ این حســــین بن علی 
)علیه الّســــام( است که به این روز جان می دهد، معنا می دهد، 
او را تــــا عرش باال می بــــرد؛ این مجاهدت های یاران حســــین بن 
، این خطورت و اهمیت  علی )علیه الّســــام( است که به این روز
را می بخشد. روز نوزدهم دی هم همین جور است، روز نهم دِی 
امســــال هم از همین قبیل اســــت. نهم دی با دهــــم دی فرقی 
نــــدارد؛ این مردمنــــد که ناگهان بــــا یک حرکت - کــــه آن حرکت 
برخاســــته از همان عواملی اســــت که نوزدهم دِی قم را تشکیل 
از بصیرت اســــت، از دشمن     شناسی است،  داد؛ یعنی برخاسته 
از وقت     شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدانه است - روز 

می کنند. متمایز  هم  را  دی  نهم 
مطمئن باشــــید که روز نهم دِی امســــال هم در تاریخ ماند؛ این 
هم یک روز متمایزی شد. شــــاید به یک معنا بشود گفت که در 
لودگِی فضاست - این حرکت  شــــرائط کنونی - که شــــرائط غبارآ
مردم اهمیت مضاعفی داشــــت؛ کار بزرگی بود. هرچه انسان در 
اطراف این قضایا فکر می کند، دســــت خدای متعال را، دســــت 
قــــدرت را، روح والیت را، روح حســــین بن علی )علیه الّســــام( را 
می   بیند. این کارها کارهائی نیســــت که با اراده    ی امثال ما انجام 
بگیرد؛ این کار خداست، این دســــت قدرت الهی است؛ همان 
طــــور که امــــام در یک موقعیت حساســــی - که مــــن بارها این را 
نقل کرده    ام - به بنده فرمودند: »من در تمام این مدت، دســــت 
قدرت الهی را در پشــــت این قضایا دیدم«. درســــت دید آن مرد 

خدا. مرد  آن  بابصیرت،  نافِذ 
در شــــرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشــــخیص دشوارتر است. 
البته خدای متعال حجت را همیشــــه تمــــام می کند؛ هیچ وقت 
نمی گــــذارد مــــردم از خدای متعــــال طلبگار باشــــند و بگویند تو 
حجــــت را برای مــــا تمام نکــــردی، راهنما نفرســــتادی، مــــا از این 
جهت گمراه شــــدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شــــده است. 
دست اشــــاره الهی همه جا قابل دیدن اســــت؛ منتها چشم باز 
می خواهــــد. اگر چشــــم را باز نکردیم، هال شــــب اول ماه را هم 
نخواهیم دید؛ اما هال هســــت. باید چشــــم باز کنیم، باید نگاه 

کنیــــم، دقت کنیــــم، از همــــه امکاناتمان اســــتفاده کنیم تا این 
حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده اســــت، ببینیم.

مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت 
به نفع خود انســــان اســــت؛ خدای متعال هم در این مجاهدت 
به او کمک میکند. نوزده دِی مردم قم در ســــال 56 از این قبیل 
 این حرکت 

ً
بود، نهم دِی امساِل آحاد مردم کشــــور - که حقیقتا

میلیونی فوق  العاده مردم حرکــــت عظیمی بود - از همین قبیل 
اســــت، و قضایای گوناگونی که ما در طــــول انقاب از این چیزها 
کم نداشــــتیم. این مجاهدت، راه را به ما نشان می دهد.)بیانات 
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فصل تازه ای در بصیرت ملت ایران  �
قوی تریــــن و آخریــــن ضربه را ملــــت در روز نهم دی و بیســــت و 
دوی بهمن وارد کــــرد. کار ملت ایران در بیســــت و دوم بهمن، 
. یکپارچگــــی ملت  کار عظیمــــی بــــود؛ ُنــــه دی هــــم همین جــــور
آشــــکار شــــد. همه ی کســــانی کــــه در عرصــــه ی سیاســــی به هر 
نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدند دشــــمن در صحنه است، 
آن  وقتی فهمیدند اهداف پلید دشــــمن چیســــت، نســــبت به 
کســــانی که قبًا به آنها خوشــــبین هم بودند، تجدید نظر کردند؛ 
فهمیدند که راه انقاب این اســــت، صراط مستقیم این است...
تــــازه ای در بصیرت ملت  آمــــد. فصل  گاهی جدیــــدی به وجود  آ
گشوده شــــد. این یک زمینه ی بســــیار مهمی است. باید  ایران 
بر اســــاس این زمینه، حرکت کنیم.)بیانــــات در اجتماع زائران و 
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9 دی یک حادثه  ماندنی در تاریخ ما �
فتنــــه ی 88 تنهــــا آن چیزی نبود کــــه توی خیابان به وســــیله ی 
آدم دیده شــــد؛ این یــــک چیز ریشــــه داری بــــود، یک  تعــــدادی 
بیماری عمیقی درســــت کرده بودند، اهدافی داشــــتند، زمینه ها 
و مقدمات فراوانی برایش چیده شــــده بود، کارهای بزرگی شده 
بود و هدف های بســــیار خطرناکی دنبال ایــــن کار بود، که با این 
برخوردهــــای گوناگون سیاســــی و امنیتی و اینها حل نمی شــــد؛ 
یک حرکت عظیم مردمی الزم داشــــت؛ که ایــــن حرکت، حرکت 
9 دی بود؛ آمدند بســــاط فتنــــه و فتنه گران را در هــــم پیچیدند. 
لــــذا حادثه ی 9 دی یــــک حادثه ی ماندنی در تاریخ ماســــت. من 
آن ســــال هــــم گفتم - پارســــال بود یا پیرارســــال بــــود - که این 
حوادث  شــــبیه  حادثه،  این  نیســــت.  کوچکی  حادثــــه ی  حادثه، 
اول انقاب اســــت. این حادثه بایســــتی حفظ شــــود، بایســــتی 
گرامی داشته شــــود. )بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 
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