
شــهرداری همدان در نظر دارد به منظور ســاماندهی در امور مربوط به نظارت بر تخلفات ســاختمانی و جلوگیری از ساخت و ســاز غیر مجاز، مدیریت توقیف 
و ترخیص لوازم از متخلفیــن و همچنین در حوزه مدیریت انضباط شــهری و جلوگیری از ســد معبــر دستفروشــان و وانت بارها و نیز مدیریــت مأموریت ها و 
کنترل اکیپ های گشــت، در کلیه واحدهای اداری و عملیاتی، ســامانه نرم افــزاری ویژه تهیه نماید. بنابراین از تما می شــرکت های فــن آور، دانش بنیان 
مرتبط با حــوزه تولید نــرم افزار که محصــول آماده داشــته و یا توانایــی تولید ســامانه ای  مطابق بــا موضوع فراخــوان را دارنــد، دعوت  می گــردد؛ از تاریخ 
انتشــار این آگهــی  تا تاریــخ 99/11/18 نســبت بــه ارائه شــرح خدمــات محصول خــود )در صــورت وجود( یــا برنامــه زمانبنــدی جهت تحلیــل، تولیــد، اجرا و 
پیاده ســازی ســامانه مــورد تقاضــا، همراه بــا کلیــه مــدارک و مســتندات مربــوط بــه توانمندی های خــود از طریــق پســت الکترونیکــی و به آدرس پســت 

الکترونیکی  hamedan.irFAVA ا@ قدام نمایند.

  ضمائم درخواستی: 
  1- تصویر آگهی تأسیس، تغییرات، تأییدیه ثبت شرکت ها و اساسنامه شرکت

 2-لیست سوابق کاری مرتبط شرکت و تصویر  رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 3-تصویر گواهی نامه های معتبر  اخذ شده )به نام شرکت(

 4- نمودار سازمانی، کاتالوگ های عمومی و هرگونه اطالعات دیگری که بتواند به بهترین وجه توانایی های متقاضی را جهت انجام پروژه نشان دهد.
 5- شرح خدمات کامل محصول تولیدی )در صورت وجود محصول( یا طرح پیشنهادی ایجاد سامانه مورد تقاضا

  اطالعات تماس: 
• برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32641000-081 تماس حاصل نمایید.

• همچنین می توانید به  وب سایت شهرداری همدان به آدرس  www.hamedan.ir مراجعه فرمائید.

   سایر توضیحات: 
• شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات  مختار است.

برای مشاهده سایر اطالعات جهت شرکت در فراخوان و شرح خدمات مورد نیاز ، سامانه نرم افزاری مذکور فایل ضمیمه را دانلود کنید.
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پیمانکار عمو می شناسایی  فراخوان  گهی  آ

م. الف  1531 شهرداری همدان

تهیه،ویژهسازی،آموزشواستقرارسامانهشهربانوحریمبان

تبریک و تهنیت     

کسـب رتبه اول جایزه جهانی  »خشـت طالیی« در رقابت با 200 کالنشهر از  
58  کشـور جهان در پنجمین دوره رقابت جهانی  نشـان از درایت، سـعی و 

تالش شـبانه روزی حضرتعالی  و خانواده بزرگ شـهرداری دارد.
این افتخار غـرور آمیز  را به جنابعالـی و همکاران عزیز   تبریـک عرض نموده 
بـرای حضرتعالـی و مجموعـه شـهرداری  را  روزافـزون  توفیقـات  آرزوی  و 

خواهانیـم.

جناب آقای مهندس

صوفی عباس 
شهردار مردمی همدان

دهکده توریستی تفریحی تله کابین گنجنامه
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صف سرپرست فرمانداری همدان:
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حجت االسالم فالحی در دیدار با رییس ورزش و جوانان 
شهرستان همدان:

ضرورت بازنگری
در توزیع امکانات استانی

خبــــــــر

صفحه   2

نگرانی ها
از موج چهارم کرونا

صفحه    2

صفحه   3

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تخصیص ۵۰میلیارد تومان برای تامین آب از تالوار
صفحه   2

صفحه   2

اعالم برنامه های فرهنگی 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر در همدان

جایزه ادبی، رونمایی از کتابت قرآن 
و جشنواره هنرهای تجسمی نماز

مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان همــــدان از 
اجرای برنامه هــــای متنوع فرهنگی هنری به مناســــبت 
فرا رســــیدن دهــــه فجر خبــــر داد. به گــــزارش هگمتانه، 

احمدرضا احســــانی با بیان اینکه اکثــــر این برنامه ها 
در بســــتر فضای مجازی برگزار می شــــود؛ اظهار 

کرد: در این راســــتا مراســــم اختتامیه و معرفی 
و  تجســــمی  هنرهای  جشــــنواره  برگزیدگان 

کارگاه های  کنــــار  خوشنویســــی نمــــاز در 
آموزشــــی، 12 بهمن ماه در نهاونــــد برگزار 

خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی اسدآباد خبر داد:

تولید سالیانه 3500 تن
محصوالت گلخانه ای در اسدآباد

 مدیر جهادکشــــاورزی شهرستان اسدآباد از تولید ســــالیانه 3000 تا 3500 
تن محصوالت گلخانه ای در این شهرستان خبر داد. به گزارش هگمتانه، 
محمدکرم مرادی مساحت مفید کل گلخانه های شهرستان اسدآباد را 14 
هکتار برشــــمرد و اظهار کرد: با توجه به ســــطح تعهد توسعه گلخانه ها طی 

هشت هکتار تاکنون 6.5 سند راهبردی در ســــال 99-98 به مساحت 
هکتار این امــــر در مدت فوق تحقق 

یافته است.

درس گفتارهای بوعلی شناسی در فضای مجازی
هفتگی  درس گفتارهای  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانه، 
بهمن ماه  هشــــتم  چهارشنبه  روز  از  بوعلی ســــینا  درباره 
99 به صورت مجازی آغاز شــــده و تا شــــهریور 1400 ادامه 

خواهد داشت.
دربــــاره  درس گفتارهایــــی  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
ابوعلی ســــینا روزهــــای چهارشــــنبه از ســــاعت 11 صبح با 
حضور ابن ســــیناپژوهان و صاحب نظران حوزه فلسفه و 
حکمت اســــامی و طب ســــینوی، به صورت هفتگی و از 

طریق فضای مجازی ارائه می شود.
توکل دارائی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
بوعلی ســــینا در این بــــاره گفت: با مســــاعدت معاونت 
مؤسســــه  اســــامی؛  ارشــــاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگــــی 
شــــهر کتاب و بنیــــاد علمــــی و فرهنگــــی بوعلی ســــینا، 
، اندیشــــه و مکتب ســــینوی  درس گفتارهایی درباره آثار

می کنند. برگزار 
دارائــــی اضافــــه کــــرد: بر خــــاف شــــهرت ملــــی و جهانی 
و  سرشــــناس  مفاخــــر  از  کــــه  بــــزرگ،  ابوعلی ســــینای 
بین المللــــی ایران زمین اســــت، بســــیاری از آثار ایشــــان 
تصحیــــح نشــــده و به زبان اصلــــی عربی و یا نســــخه های 
خطی است. هر چند در ســــال  های گذشته با مساعدت 
وزارت فرهنگ و ارشــــاد اسامی و نیز مؤسسه پژوهشی 
آثار پزشکی  حکمت و فلسفه ایران کار تصحیح انتقادی 
آغاز شده اســــت؛ اما به خاطر  و فلســــفی شــــیخ الرئیس 
زمان بر بودن امر تحقیق و پژوهش در این زمینه به ویژه 

، کار تصحیح  کمبود اعتبــــار الزم برای پژوهش و انتشــــار
آثار به کندی پیش می رود. انتقادی 

وی ادامه داد: با این حال حکمت سینوی و طب ایرانی-
ســــینوی در بسیاری از مراکز دانشــــگاهی و علمی کشور 
همچنان ســــرزنده و بالنده اســــت و جویندگان دانایی، 
همچنــــان از خوان دانــــش و میراث ابن ســــینا بهره مند 
می شــــوند و معرفــــی و نقد و بررســــی آرای حکیم هزاره ها 

همچنان پر رونق است.
بینــــاد  بین الملــــل  امــــور  و  عمومــــی  روابــــط  رئیــــس 
بوعلی ســــینا بــــا دعــــوت از عاقه مندان بــــرای پیگیری 
درس گفتارهــــای  در  شــــده  مطــــرح  علمــــی  مباحــــث 
بوعلی ســــینا؛ افــــزود: در ســــال های اخیــــر بــــه همــــت 
اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگــــی  معاونــــت 
دو دوره جایــــزه ابن ســــیناپژوهی بــــه افتخــــار دیمیتری 
زمینه  در  و  می شود  اهدا  نامدار  ابن ســــیناپژوه  گوتاس 
آثار مرتبــــط با حکمــــت و طب ســــینوی و معرفی  نشــــر 
میراث شــــیخ الرئیس، نیز این معاونت مساعدت های 

است. داده  انجام  مالی 
دارائــــی با تقدیر از کارنامه فرهنگی شــــهر کتاب در زمینه 
معرفی میراث بزرگان تمدن ایرانی-اســــامی گفت: مرکز 
فرهنگی شــــهر کتاب که در سال های اخیر فعالیت های 
شایسته ای در ترویج علم و فرهنگ و کتاب خوانی انجام 
آثار اندیشمندان قدیم  داده و پایگاهی برای بحث و نقد 
و جدید شــــده اســــت؛ در راســــتای انجــــام فعالیت های 

پیشــــین خود، اجرای درس گفتارهایی درباره بوعی سینا 
را در دســــتور کار هفتگی خود قرار داده اســــت، که امری 
مبارک و قابل تحسین برای معرفی هر چه بیشتر میراث 

است. شیخ الرئیس  ماندگار 
وی گفــــت: در اولیــــن نشســــت درس گفتارهایی درباره 
معصومی  حســــین  داوری اردکانــــی،  رضــــا  بوعلی ســــینا، 
همدانی و محمدجواد اســــماعیلی به صــــورت مجازی به 

آثار ابن سینا می پردازند. بحث و بررسی درباره 
از درس گفتــــار می توانند  بــــرای بهره مندی  عاقه مندان 
هــــر هفته از ســــاعت 11 صبــــح از طریق اینســــتاگرام مرکز 
ketabfarhang و تلگرام  فرهنگی شهر کتاب به نشــــانی 
ایــــن مرکــــز بــــه نشــــانی bookcitycc پیگیر ایــــن رویداد 

باشند. فرهنگی 

با همت سازمان سیما منظر و فضا سبز شهرداری همدان برگزار شد

رونمایی از  تمبر یادبود
یوم نخستین سمپوز

ملی مجسمه سازی همدان
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استان2

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

یست مؤدبانه نیاز جدی امروز ز
مسؤولیت پذیری بدون »ادب« شدنی نیست

در  فقیــــه  ولــــی  نماینــــده  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــتان همدان بــــا بیــــان اینکــــه ورود در عرصه سیاســــت و 
مســــؤولیت پذیری بــــدون ادب امکان ندارد گفت: رســــانه ها 
نیز از این قاعده مستثنی نیســــتند زیرا قلم فرسایی نیز آداب 

مخصوص خود را دارد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، آیت اهلل حبیــــب اهلل شــــعبانی صبح 
دیروز در جلســــه درس اخاق ویژه رســــانه ای های اســــتان با 
تســــلیت ســــالروز وفات حضرت ام البنین)س(، ادب را یکی 
از ویژگی هــــای این بانوی بزرگ دانســــت و اظهار کرد: حضرت 
عبــــاس)ع( به عنــــوان مظهــــر ادب تربیت یافته ایــــن بانوی 

جلیل القدر بود.
وی با بیان اینکه بــــه فرموده حضرت امام علی)ع( بهترین ارثی 
که والدین برای فرزندان خود به جا می گذارند ادب است گفت: 

ارزش و قیمت واقعی انسان به علم و ادب اوست.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان یکی از مشکات فردی 

و اجتماعی را ناشــــی از عدم تعریف دقیق و روشنی از "انسان" 
دانست و افزود: دنیای امروز پر از ظلم و ستم شده که شاید 
یکی از دالیل آن این است که نمی دانیم ارزش انسان به چه 

چیزی است.
وی با بیان اینکه ارزش انسان ها وابسته به انتخاب های خود 
انسان هاســــت که به واسطه آن می تواند قیمت و قدر خود را 
تنزل دهد یــــا افزایش، ادامه داد: انســــان ها یک کرامت ذاتی 
دارند که فاســــق یا مؤمن نمی شناســــد البته ممکن است با 
نوع انتخاب خود آن را تنزل دهند اما یک کرامت اختیاری هم 
دارند که برگرفته از روح آدمی است که با انتخاب های خود آن 

را باال می برند و یا تنزل می دهند.
آیت ا... شــــعبانی بــــا تأکید بر اینکــــه نفس ناطقه انســــانی از 
فطــــرت آدمی اســــت، قــــرآن را بازخوانی درون و فطرت بشــــر 
دانســــت و افزود: قیمت و ارزش ها متفاوت است که انسان 
به واســــطه همین موضوع به درجه متعالــــی یا دون و حیوانی 

می رسد که آن هم بستگی به نوع انتخاب او دارد.
وی گفت: قرار گرفتن در مراتب قیمت ها دســــت خود آدمی 
است شاید جامعه و خانواده و... در آن تأثیر داشته باشند اما 
در نهایت قیمت گذار اصلی خودمان هستیم چون اختیار از 

آن ماست.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان در ادامــــه یکی دیگر از 
معیارهای ارزش و قیمت هر شــــخصی را بــــه میزان آرامش او 
دانســــت و تأکید کــــرد: هر کس آرامش بیشــــتری دارد یعنی 

قیمت و قدر او بیشتر است.
وی با بیان اینکه قیمت و ارزش انســــان هر چه افزایش یابد 
تأثیرات تکوینی او نیز بیشــــتر می شود گفت: اگر ارزش گزاری 
بیشتری داشته باشیم کمتر دچار تزلزل می شویم و در هدف 

ثابت قدم خواهیم بود.
آیت ا... شعبانی حرکت در مسیر هدف مشخص و متعالی را 
نیز از دیگر معیارهای قــــدر و منزلت آدمی عنوان کرد و ادامه 

داد: منزلت به ظاهر و پول و موقعیت اجتماعی نیســــت زیرا 
اگر چیزی ماندگار نباشد نمی تواند واقعیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه ورود در عرصه سیاست و مسؤولیت پذیری 
بدون ادب امــــکان ندارد گفت: رســــانه ها نیــــز از این قاعده 
آداب  و  ادب  نیــــز  قلم فرســــایی  زیــــرا  نیســــتند  مســــتثنی 

مخصوص خود دارد.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیــــان اینکه جامعه 

امروز نیازمند زیســــت مؤدبانه اســــت گفت: اخــــاق و ادب 
تنظیم کننده صفات انســــانی است بنابراین یاد می گیریم که 

نه افراط داشته باشیم نه تفریط.
بــــه  توجــــه  معنــــای  بــــه  را  ادب  ســــخنانش،  پایــــان  در  وی 
چارچوب های حق مدارانه در روابط فــــردی و اجتماعی عنوان 
کرد و افزود: همه باید نســــبت به این موضوع عامل باشیم و 

آن را سرلوحه امور خود قرار دهیم.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اعتبار 50 میلیارد تومانی برای آب رسانی از تالوار به همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اســــامی اعام کرد: برای طرح 
آب رسانی از سد تالوار به همدان در حال حاضر 50 میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شــــده که البتــــه این رقم تا 100 

میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.
به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا حاجی بابایی در شــــورای 
انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان همدان، 
ضمن اشــــاره به یکپارچه سازی دو مجموعه آبفای شهری 
و روستایی مطرح کرد: خوشــــبختانه با یکپارچه سازی دو 
مجموعه، ســــرعت و کیفیت خدمت رســــانی به مردم و به 

ویژه مشترکان روستایی افزایش یافته است.
وی پساب تولید شــــده در تصفیه خانه فاضاب همدان 
را سرمایه ای مهم برای اســــتان دانست و اظهار کرد: همه 
می دانیم کــــه درآمدزایی فاضــــاب به نــــرخ روز می تواند از 
درآمدزایی پتروشیمی هگمتانه باالتر باشد و خوشبختانه 

شرایط بهره گیری از این پساب فراهم شده است.
نماینــــده مردم همدان در خانه ملت یادآور شــــد: در حال 
حاضر پتروشــــیمی اســــتان، نیروگاه شــــهید مفتح و یک 
کارخانه بزرگ الســــتیک ســــازی از پســــاب تصفیــــه خانه 
فاضاب همدان برخوردار شده اند و این یکی از اقدامات 

اثرگذار در استان بوده است.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه امور آب و فاضاب اســــتان باید در 
راه اندازی تأسیسات آب و فاضاب در منطقه گردشگری 
امامزاده محســــن، ارزانفود و جورقان بــــه صورت یکپارچه 
وارد عمل شــــود، گفــــت: در بهره گیری از پســــاب تصفیه 
خانــــه فاضاب همدان نیز بایــــد گلخانه ها و صنایع از این 

مهم برخوردار شوند.
نماینده مردم همــــدان در خانه ملت تصریح کرد: چنانچه 
صنایــــع و مراکــــز تولیدی ما بــــه خوبی از پســــاب تولیدی 
توســــط تصفیه خانه فاضــــاب همدان برخوردار شــــوند 
و حجــــم ذخیره ســــازی آب افزایش یابد، در تاریخ اســــتان 

اقدامی ماندگار انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس الیحه بودجه سال 1400 سه 
 ، دهک پایین جامعه، معادل یک سوم از جمعیت کشور

به شرط رعایت الگوی مصرف از آب و برق رایگان برخوردار 
خواهند شــــد همچنین اعتبارات خوبــــی در الیحه بودجه 
1400 برای طرح آب رســــانی از ســــد تالوار بــــه همدان دیده 
شده به طوری که در حال حاضر 50 میلیارد تومان در این 
زمینه درنظر گرفته شــــده که البته این رقم تــــا 100 میلیارد 

تومان نیز قابل افزایش است.
نبایــــد اجازه دهیــــم در اســــتان حاشــــیه ای وجود  �

داشته باشد
حاجی بابایــــی با بیان اینکه پول در ایــــن مملکت فراوان 
اســــت و جذب این اعتبــــارات نیازمند پیگیــــری مدیران 
اســــت، گفت: اســــتان همدان با تمام ظریــــف مدیرانش 
کار را جلو می برد و نباید اجازه دهیم در اســــتان حاشیه ای 
وجود داشته باشــــد چراکه ما وقت حاشیه ها را نداریم. در 
واقع پرداختن به حاشیه ها باالترین ضربه به مردم است و 

. نظام نیازمند پرداختن به امور مردم است و الغیر
وی دربــــاره نیــــروگاه شــــهید مفتــــح نیــــز توضیــــح داد: با 
پیگیری های انجام شــــده نیروگاه از تر به خشــــک تبدیل 
وضعیت داده و بقیه اقدامات نیز در حال پیگیری است 
در ضمن بایــــد از امکانات ملی به منظور رفع مشــــکات 
کشــــاورزی و صنعت اســــتفاده کنیم همچنیــــن امروز هر 
شــــهری در کشور نیازمند راه آهن است و همدان نیازمند 

اتصال به شهرهای دیگر و قطار برقی است.
حاجی بابایی با اشــــاره بــــه اینکه درگیری های معیشــــتی 
موجب شده مردم خدمات مسؤوالنشان را کمتر ببینند، 
اظهــــار کــــرد: در مدیریت ها هیچ چیــــز به انــــدازه اخاق و 
حاکمیت بر دل ها اثرگذار نیست بنابراین باید برای مردم 
اقدامات بزرگ انجام دهیــــم چراکه مردم اقدامات بزرگ در 

ذهنشان ماندگار می شود.
مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضــــاب و رئیــــس شــــورای 
هماهنگی مدیران صنعت آب و برق اســــتان همدان نیز 
با اشــــاره به راه اندازی مــــدول دوم تصفیــــه خانه فاضاب 
همدان گفت: خوشــــبختانه با راه انــــدازی بخش دوم این 
پــــروژه ظرفیــــت تصفیه فاضــــاب از 640 لیتــــر در ثانیه به 
1280 لیتر در ثانیه افزایش یافــــت و با این اقدام صنایع ما 

می توانند از پساب خروجی به خوبی بهره مند شوند.
سیدهادی حســــینی بیدار با بیان اینکه با پیگیری های 
از سوی وزارت  ویژه انجام شــــده و وعده های مســــاعد 
8.5 میلیارد  نیــــرو اعتبارات ملــــی بخــــش فاضــــاب از 
تومــــان بــــه 15 میلیارد تومــــان افزایش خواهــــد یافت، 
اظهار کرد: در حال حاضر 98 درصد از جمعیت حاشــــیه 
آب شــــرب ســــالم و بهداشتی  شــــهر همدان از نعمت 
برخوردارند و براســــاس ارزیابی های انجام شــــده میزان 
رضایتمندی مردم از خدمات آبفای اســــتان تا 90 درصد 

است. یافته  افزایش 
رحمانی، مدیر امور انتقال برق اســــتان همدان نیز با بیان 
اینکــــه در مجموع 100 مــــگاوات معادل شــــش درصد به 
ظرفیت برق اســــتان افزوده شــــده اســــت، گفــــت: زمین 
پست سردار همدانی نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار به 
منظور تملک است که تا پایان ســــال جاری اقدامات الزم 
انجام خواهد شــــد که با بهره برداری از این پســــت 10 تا 15 

سال همدان و حومه تأمین خواهند شد.
حجت: افزایش 20 درصدی تولید برق نیروگاه �

به نقل از ایســــنا، حجت، مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق شهید مفتح نیز اعام کرد: با وجود تمام محدودیت ها 
تا ابتدای بهمن ماه سال جاری تولید نیروگاه را نسبت به 

سال گذشته 20 درصد افزایش دادیم.

با همت سازمان سیما منظر و فضا سبز شهرداری همدان برگزار شد

رونمایی از  تمبر یادبود
نخستین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: آیین رونمایی از تمبر یادبود 
نخســــتین ســــمپوزیوم ملی مجســــمه ســــازی همدان با 
 ، حضور رئیــــس و برخی اعضای شــــورای اســــامی شــــهر
شهردار همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان، 
معاون خدمات شــــهری شهردار و برخی از مدیران شهری 
و تعدادی از داوران و شرکت کنندگان این سمپوزیوم در 

مرکز همایش های قرآنی و بین المللی همدان برگزار شد.
* صوفی: برگزاری سمپوزیوم ملی مجسمه سازی منجر به 

توسعه گردشگری همدان خواهد شد
به گــــزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛ شــــهردار 
همدان در این مراســــم که به همت سازمان سیما، منظر 
و فضای ســــبز شــــهری همــــدان برگزار شــــد، اظهــــار کرد: 
پاسداشــــت بزرگان و مفاخــــر حوزه هــــای مختلف علمی، 
ادبی، هنری، فلســــفی و... بستر توســــعه پایدار همدان را 
رقــــم خواهد زد و برگزاری این ســــمپوزیوم ها نقش مهمی 
در معرفی همدان به عنــــوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

خواهد داشت.
عباس صوفی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری نگاه همه 
جانبه و توسعه محور در تمامی عرصه های عمرانی، اجرایی، 
خدماتی و فرهنگی مورد توجه اســــت که در همین راســــتا 
پاسداشت و بزرگداشت مفاخر همدان در اولویت قرار دارد 

و معتقدم غفلت در این حوزه قابل قبول نیست.
وی بــــا بیان اینکه برگــــزاری این ســــمپوزیوم ملی منجر به 
توســــعه گردشــــگری همدان خواهد شــــد، گفت: در کنار 
اجرای فاز نخســــت این پروژه فرهنگی بــــه دنبال برگزاری 
سمپوزیوم ملی مجســــمه سازی مشاهیر معاصر همدان 
هســــتیم که از تمامی صاحب نظــــران، هنرمندان و اهالی 
رســــانه درخواســــت داریم در این حوزه به ما کمک کنند و 
امیدوارم به زودی شــــاهد احداث پارک مشــــاهیر و نصب 

سردیس این مفاخر در این پارک باشیم.

 عسگریان: علما، فضال، شعرا، ادبا و بزرگان؛ اصالت  �
و هویت پایتخت تاریخ وتمدن بودن شــــهر همدان 

هستند
رئیس شورای اســــامی شــــهر همدان نیز در این مراسم 

گفــــت: وجود علمــــا، فضا، شــــعرا، ادبا و بــــزرگان و مفاخر 
نامــــی و برجســــته همدان، حکایــــت از اصالــــت و هویت 
منحصربفرد پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد که بایستی 
مــــورد توجه همــــگان قرار گیرد که خوشــــبختانه شــــورای 
اسامی شهر و شــــهرداری همدان نســــبت به این حوزه 

اهتمام ویژه ای دارند.
ایــــن  برگــــزاری  داد:  ادامــــه  عســــگریان  سیدمســــعود 
ســــمپوزیوم ملی فرصت خوبی در معرفی و شناســــاندن 
مشاهیر همدان در ســــطوح ملی و بین المللی است چرا 

که در واقع صحه ای بر اصالت دیرین همدان دارد.
وی با تأکید بر این که معرفی همه جانبه مشاهیر و مفاخر 
همدان به شــــهروندان و گردشگران ضرورت دارد، گفت:  
، انتظار می رود شرح  در کنار اجرای ســــردیس این مشاهیر
مختصــــری از زندگــــی نامه این بــــزرگان نیز آورده شــــود تا 
شــــهروندان به ویژه نســــل فعلی و همچنین گردشگران 
با بزرگان و مفاخر همدان که شناسنامه این دیار هستند 

بیش از پیش آشنا شوند.

 احسانی: رویکرد فرهنگی شورای شهر و شهرداری  �
همدان در سه سال اخیر جای تقدیر دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان همــــدان نیز 
در این مراســــم اظهار کــــرد: در زمینه توســــعه منطقه ای و 
جغرافیایــــی باید به تمامی حوزه ها توجه شــــود که در این 
مســــیر نگاه حمایتــــی و همه جانبــــه به حوزه زیرســــاختی 

فرهنگ و هنر ضروری و اجتناب ناپذیر است.
احمدرضا احســــانی افزود: فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر 
به هیچ عنوان هزینه نیســــت بلکه سرمایه گذاری است و 
ارزش افزوده به همراه دارد و منجر به کاهش بزه اجتماعی 
در جامعه می شــــود که خوشــــبختانه در ســــه ســــال اخیر 
شــــاهد رویکرد مثبت شورای اسامی شــــهر و شهرداری 

همدان به این حوزه هستیم که جای تقدیر دارد.
وی بیــــان کرد:  تعامــــل مجموعه مدیریت شــــهری و اداره 
فرهنگ و ارشــــاد اســــامی منجر به جریان سازی فرهنگی 
خواهد شــــد که در نتیجه آن شــــاهد افزایش مشــــارکت 

شهروندان در مسیر توسعه شهری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برگزاری ســــمپوزیوم ملی مجسمه سازی 
همدان نقش مهمی در تحقق اهداف و چشــــم اندازهای 
گردشــــگری همــــدان رقم خواهــــد زد، بیان کــــرد: همدان 
ظرفیت هــــای غنی و بی نظیری در تمامــــی حوزه ها دارد که 
بایســــتی با افزایش تعامــــل و همکاری های دوســــویه در 
جهت بهتر شدن زندگی شــــهروندان گام های جدی را در 

این زمینه شاهد باشیم.

: 23 ســــردیس مشــــاهیر شهر همدان  �  علی ضمیر
ساخته می شود

معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان نیز در ابتدای 
این مراســــم به بیان جزئیــــات برگزاری این ســــمپوزیوم 
پرداخــــت و گفت: همدان دارای مفاخر و مشــــاهیر نامی 
در جهان است که هر کدام از این چهره ها سند اعتباری 
برای پیشــــینه پایتخــــت تاریــــخ و تمدن ایران به شــــمار 
می روند کــــه باید از این ظرفیت عظیــــم در جهت معرفی 
و شناســــاندن هر چه بهتر همدان در سطوح ملی و بین 

کرد. المللی استفاده 
وحید علی ضمیــــر تصریح کرد: این ســــمپوزیوم به دلیل 
تعدد مشــــاهیر و مفاخــــر نامی همــــدان و با همــــکاری و 
تعامل ســــایر دســــتگاه های اجرایی و اســــاتید برجســــته 
همدان شناســــی در یک بازه زمانی چند ســــاله پیگیری و 

نهایی شده است که در دو فاز اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست تعداد 23 سردیس مشاهیر 
قبل از قرن ســــیزده هجری شمسی در حوزه های مختلف 
طراحی و اجرا خواهد شــــد که در همین راستا و در فاز دوم 

شاهد اجرای سردیس مشاهیر دوره معاصر خواهیم بود.
علی ضمیر عنوان کرد: شروع این برنامه از ابتدای مهرماه 
امسال کلید خورد که بر اســــاس مصوبه شورای اسامی 
شــــهر و تأکید ویــــژه شــــهردار طراحی و اجرای ســــردیس 
مشــــاهیر همدان در دســــتور کار سازمان ســــیما، منظر و 

فضای سبز شهری قرار گرفت.
وی افزود: 15 آذرماه فراخوان ارسال رزومه از سوی فعاالن 
این حوزه آغاز شــــد که خوشبختانه شــــاهد استقبال بی 
نظیر 80 نفر از هنرمندان و افراد شــــاخص مجســــمه ساز 
کشــــور بودیم که در نهایــــت در 20 دی ماه آثار و ســــوابق 
، بیژن غنچه پور و حسین  دریافتی توسط سعید شهاپور
علی عسگری از بزرگان عرصه مجسمه ساز کشور بررسی 

و داوری شد.
معاون شــــهردار همــــدان ادامــــه داد: پــــس از داوری ها و 
گرفته 30 هنرمند شاخص مجسمه  بررســــی های صورت 
ســــاز در دو بخــــش اصلی و رقابتــــی شناســــایی و معرفی 
شــــدند که در بخش اصلی 16 نفر از این هنرمندان طراحی 
و ساخت ماکت سردیس مشاهیر را انجام خواهند داد و 
14 هنرمند دیگر نیــــز در بخش رقابتی و در دو گروه هفت 

نفره اقدام به ساخت ماکت خواهند کرد.
علی ضمیر بیان کــــرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
و بعد از نهایی شــــدن ماکت های طراحی شده، افتتاحیه 
رسمی این ســــمپوزیوم در دهه اول اســــفندماه با حضور 
بــــزرگان، مســــووالن و رســــانه ها برگــــزار خواهد شــــد که 
امیدواریم در اوایل ســــال آینده شاهد نصب سردیس ها 

باشیم.

واکسیناسیون آنفلوآنزا 
در گرم خانه همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: بــــه همت مدیریت 
شــــهرداری  شــــهری  خدمــــات  کنتــــرل  و  نظــــارت 
گرمخانه  در  حاضــــر  افــــراد  از  نفر  هشــــتاد  همدان 
دریافت  آنفلوآنــــزا  واکســــن  همــــدان  شــــهرداری 

کردند.
مدیر کنترل و نظارت خدمات شــــهری شــــهرداری 
همدان در این باره به خبرنــــگار هگمتانه گفت: با 
توجه به اینکه حاضران در گرمخانه جزء اقشــــار پر 
خطر هســــتند این واکسیناســــیون به منظور ارتقا 

شد. انجام  آنان  سامت  ایمنی  ضریب 
مرتضــــی رضایی افزود: ســــاکنان گرمخانه همدان 
از  را مشــــمول خدمــــات و امکانات و برخــــورداری 
حقوق شــــهروندی می دانیم بنابراین هر نوع ارائه 
خدمــــات بهداشــــتی و درمانی نیــــز در برنامه های 

است. معمول قرار داده شده 

اعالم برنامه های فرهنگی 
بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر 

در همدان
جایزه ادبی، رونمایی از کتابت قرآن و جشنواره 

هنر های تجسمی نماز

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســــامی اســــتان همدان از اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی هنری به مناسبت فرا رسیدن دهه 

فجر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی با بیان اینکه 
اکثــــر ایــــن برنامه ها در بســــتر فضای مجــــازی برگزار 
می شود؛ اظهار کرد: در این راســــتا مراسم اختتامیه 
و معرفی برگزیدگان جشــــنواره هنرهای تجســــمی و 
خوشنویســــی نماز در کنار کارگاه های آموزشــــی، 12 

بهمن ماه در نهاوند برگزار خواهد شد.
وی افــــزود: 15 بهمن ماه هم شهرســــتان اســــدآباد 
میزبان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی 

سنتی فجر استان خواهد بود.
کــــرد: جایــــزه ادبی اســــتان  احســــانی خاطرنشــــان 
، پاسداشــــت  16 بهمــــن مــــاه در شهرســــتان بهــــار
افتخارآفرینــــان فیلــــم و عکس اســــتان همدان 19 
بهمن، رونمایی از کتابت قرآن کریم با خوشنویسی 
و  همــــدان  در  مــــاه  بهمــــن   21 شــــعبانی  اســــتاد 
صحنه ای  اجرای  و  تئاتر  تجســــمی،  نمایشــــگاه  های 
موســــیقی در فضای مجازی از دیگر برنامه های این 

اداره کل در دهه فجر است.
*رقابت 165 هنرمند در جشنواره هنرهای تجسمی 

و خوشنویسی استان همدان
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسامی استان همدان از 
رقابت 165 هنرمند در جشــــنواره هنرهای تجسمی 
و خوشنویســــی اســــتان نیز خبــــر داد و گفت: 366 
اثر توســــط هنرمندان به دبیرخانه این رویداد هنری 

ارسال شده است.
کرد: فراخــــوان جشــــنواره هنرهای  احســــانی اظهار 
تجســــمی و خوشنویســــی بــــا هــــدف ایجــــاد زمینه 
مناسب برای رقابتی ســــازنده و به کارگیری ابزارهای 
هنــــری در ارائــــه و تولید موضوعات دینــــی و نگاهی 
 ، هنرمندانه به تجلی جایــــگاه عبادت با موضوع نماز

آذر ماه امسال منتشر شد.
از 165 هنرمنــــد در  اثــــر  کــــرد: 240  وی خاطرنشــــان 
بخش های مختلف خوشنویســــی، نستعلیق، خط 
شکسته، خط نسخ، خط ثلث به دبیرخانه جشنواره 

رسیده است.
اســــتان  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنــــگ  مدیــــرکل 
همــــدان افزود: در بخش داوری اســــاتید برجســــته 

خوشنویسی کشور حضور دارند.
احســــانی تصریح کرد: در حوزه تجسمی هم 126 اثر از 
88 هنرمند به دبیرخانه رســــیده که شامل 36 اثر در 
بخــــش لوح، 34 اثر تصویرســــازی و 56 اثر در بخش 

نقاشی است.
، غامرضا  به گفته وی، ســــعید دولتی، بشیر پوروقار
شــــاملو و حجــــت صفی منش هــــم آثار رســــیده به 
ایــــن بخــــش را داوری می کنند که آئیــــن اختتامیه و 
معرفی برگزیدگان این جشــــنواره 12 بهمن ماه برگزار 

می شود.

خبــر

نگرانی ها از موج چهارم 
کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با ابراز نگرانی از روند روبه 
رشــــد آمار مبتایان به کرونا، گفت: با فوت چهار نفر 
دیگر از مبتایان قطعی کووید 19 در روز ســــه شنبه، 
شــــمار متوفیان کرونا در این اســــتان به یک هزار و 

468 نفر رسید.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز چهارشــــنبه 
اظهار کرد: روند رو به رشد آمار مبتایان و فوتی های 
ناشــــی از بیماری کووید 19 در روزهــــای اخیر موجب 
نگرانی کادر درمان به واســــطه بروز موج چهارم همه 

گیری ویروس کرونا شده است.
مدیــــر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا افزود: همچنین با شناســــایی 17 بیمار جدید 
مبتا به کووید 19 در روز ســــه شــــنبه، مجموع موارد 
مثبت بســــتری از ابتدای همه گیــــری ویروس کرونا 
تاکنون در استان همدان به 10 هزار و 125 نفر رسید.

وی تصریح کرد: تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس 
تنفسی  عائم  با  همدان  اســــتان  بیمارســــتان های 
مشــــکوک به کرونا در روز سه شنبه 210 مورد بود که 

از این تعداد 46 نفر در بخش عادی بستری شدند.
گفت:  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
18بیمــــار مبتا به کوویــــد 19 در بخش آی.ســــی.یو 
مراکز درمانی استان بســــتری هستند که وضعیت 

جسمی 29 بیمار وخیم گزارش شده است.
طاهری دربــــاره آخرین وضعیت بیمــــاران کرونایی در 
شهرســــتان های اســــتان همدان نیز گفت: شــــمار 
بیماران کرونایی بستری از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونــــا تاکنــــون در بیمارســــتان های اســــدآباد 366، 
بهــــار 579، تویســــرکان 635، رزن 422، درگزین 188، 

فامنین 177 و کبودراهنگ 647 نفر بوده است.
، یک هزار  وی افــــزود: یک هــــزار و 877 نفر در مایــــر
و 121نفــــر در نهاونــــد و ســــه هــــزار و 842 نفــــر نیز در 
شهرســــتان همدان به این ویروس مبتا و بستری 

شده اند.

اجرای »جهش تولید دیم زارها« در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون مدیرکل ســــتاد 
اجرایــــی فرمــــان حضرت امــــام)ره( در اســــتان همدان از 
اجرای طرح »جهش تولید دیم زارها« در 124 هزار هکتار از 

اراضی دیم همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، علی چهاردولی ایــــن طرح را حامی 
کشاورزان و بستری برای تحقق »جهش تولید« دانست 
و گفت: این طرح برای نخستین بار در 6 استان آذربایجان 
شــــرقی، کردستان، کرمانشــــاه، گلســــتان، خوزستان و 

همدان در سال زراعی جاری اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه در استان 300 هزار هکتار اراضی دیم 
و آیش وجود دارد کــــه 124 هزار هکتــــار از این اراضی زیر 
پوشــــش طرح جهش تولید مزارع دیم قرار گرفته است 
افــــزود: محصوالتی چون گنــــدم، جو، دانه هــــای روغنی، 

نباتات علوفه ای و حبوبات در این طرح کشت می شود.
وی اعتبــــار طرح »جهــــش تولید دیم زارها« در اســــتان را 
معــــادل 46 میلیــــارد و 700 میلیون تومان دانســــت و 
گفت: طبق تفاهم نامه ای که ســــتاد فرمــــان امام)ره( با 
جهاد کشــــاورزی منعقد کرده این طرح از زمان کاشت، 
داشت و برداشــــت زیر نظر کارشناسان ناظر مورد تأیید 

ستاد، اجرایی می شود.

معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
استان همدان با بیان اینکه با اجرای طرح جهش تولید 
بــــه ازای هر هکتار 460 کیلوگــــرم افزایش تولید خواهیم 
داشت یادآور شد: سهم استان از 124 هزار هکتار سطح 
زیر کشــــت این طرح حدود 57 هزار تــــن افزایش تولید 

ساالنه خواهد بود.
وی به خدمات ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
طرح جهش تولید دیم زارها اشــــاره کرد و افــــزود: یکی از 
خدمات پوشش بیمه کشــــاورزان است به طوری که به 
ازای هر هکتار زمین از 36 هزار تومان هزینه بیمه، 26 هزار 

تومان به عنوان یارانه از سوی ستاد پرداخت می شود.
 ، چهاردولی در ادامه توزیع نهاده های کشاورزی، تأمین بذر
ماشین آالت کشاورزی، آموزش و نظارت عالی بر طرح را از 
دیگر خدمات برشمرد و متذکر شد: ستاد در هر هکتار از 

اراضی 73 هزار تومان کمک هزینه کود پرداخت می کند.
وی با تأکید بر اینکه طرح جهش تولیــــد دیم زارها در افق 
پنج ســــاله پیش بینی شده و ســــاالنه بر میزان اراضی زیر 
پوشش افزوده خواهد شد تصریح کرد: در حال حاضر هر 
10 شهرستان استان همدان با یک هزار روستا و حدود 40 

هزار کشاورز زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند.

مجوز آموز شگاه های آزاد هنری اینترنتی شد
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مجوز تأســــیس و تمدید 
موســــیقی،  رشــــته های  در  هنــــری  آزاد  آموزشــــگاه های 
تجسمی، نمایشــــی، خوشنویســــی و هنرهای سنتی در 

سامانه آموزشگاه های آزاد هنری انجام می شود.
به گزارش هگمتانه، دو ماه پیش سامانه آموزشگاه های 
آزاد هنری افتتاح شد و پس از آن با انجام مراحل آزمایشی 
و رفــــع موانع، ثبت نــــام متقاضیان برای صــــدور و تمدید 

مجوزهای آموزشگاه های آزاد هنری هر روز انجام می شود.
در ســــامانه آموزشــــگاه های آزاد هنری تاکنــــون 131 نفر 
متقاضی مجوز تأســــیس آموزشــــگاه آزاد در رشته های 
موسیقی، تجسمی، نمایشــــی، خوشنویسی و هنرهای 

ســــنتی ثبت نام کرده اند، همچنیــــن 449 نفر متقاضی 
تمدید مجوز آموزشــــگاه آزاد هنری در این سامانه شده 
اند و 94 مجوز آموزشــــگاه آزاد هنری در رشته های فوق 

تمدید شده است.
به منظور دسترسی و سهولت بیشتر برای متقاضیان و 
مدیران آموزشگاه های آزاد هنری، سامانه آموزشگاه های 
آزاد هنــــری، به نشــــانی sso.farhang.gov.ir فعال اســــت 
، تمدید و تأســــیس  و همه امــــور مربوط به مجــــوز صدور
آموزشــــگاه، تغییر مکان آموزشــــگاه، تغییر درجه هنری 
آموزشــــگاه و تغییر مدیر مســــؤول از طریق این سامانه 

انجام می شود.

سرپرست فرمانداری همدان:

جانمایی احداث  شهرک سیر همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: سرپرســــت فرمانداری همدان از جانمایی احداث  شــــهرک ســــیر 

داد. خبر  همدان 
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی در نشســــت کارگروه امــــور زیربنایی اظهار کرد: مکان 
احداث شــــهرک ســــیر همدان جانمایی شــــده و برابر اســــتعام انجام شــــده این مکان فاصله 

، راه و مراکز مسکونی مجاور را دارد. قانونی الزم از حریم شــــهر

وی افزود: طرح راه اندازی شــــهرک ســــیر همدان با مصوبه کارگروه امور زیربنایی باید در دستور 
گیرد. قرار  صنعتی  شهرک های  شرکت  کار 

کید  وی با اشــــاره به اعام نظر دستگاه های اجرایی مسؤول و تعاونی ســــیر و صیفی همدان، تأ
کرد: نگاه دســــتگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت اجرای طرح شــــهرک ســــیر همدان 

شود. تجمیع  باید 

محمدی با اشــــاره به ضرورت بهره گیری از این ظرفیت ارزشــــمند، افزود: برگزاری جشنواره سیر 
در سال های گذشته و بازار این محصول در کشــــور گویای این واقعیت است که سیر همدان 

است. توجه  قابل  و  ویژه  نشان 
، سرپرســــت فرمانداری همدان افزود: برخی از زیر ســــاخت ها در مکان جانمایی  به نقل از مهر

شده احداث شــــهرک سیر همدان از سال های گذشته وجود دارد.
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3 شهرستان

ح اقتصادی  بررسی مشکالت 8 طر
در تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان گفت: مشکات هشت طرح 
اقتصادی در تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش هگمتانه، سید رسول حسینی در جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اظهار کرد: بانــــک وقتی ملکی را به مزایده می گذارد باید تمام 

مدارک را آماده کند و همه مســــتندات را بگیرد و نزد خود داشــــته باشد، 
بعد مزایده را برگزار نماید.

وی با بیان اینکه پروژه های مورد بررســــی مربوط به ســــرمایه گذاران حوزه 
جهاد کشــــاورزی، میراث فرهنگــــی و صنایع دســــتی و صنعت معدن و 
تجارت بود، ادامه داد: مشکات سرمایه گذاران در زمینه محیط زیست، 
گازرسانی و تسهیات بانک مورد بررسی قرار گرفت که مدت زمان 10 روزه 

برای محیط زیست جهت رفع مشکل مشخص شد.

فرماندار تویســــرکان با بیان اینکه جهت تسهیات بانکی برای مرغداری 
نیز پیگیری جذب اعتبار با توجه به تمام شدن اعتبار گلوبال شهرستان 
از اســــتان در دســــتور کار قرار گرفت، افــــزود: با عنایت بــــه تغییر مکان 
بســــتنی از مبارک آباد به شــــهرک صنعتی پیگیری مشکل این واحد نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.
، وی با بیان اینکه باید ســــرمایه گذاران پیگیری مســــتمر  به نقل از مهــــر

داشته باشند، ادامه داد: مدیران نیز موظف به پاسخ گویی هستند.

کتابخانه روستای ینگی کند مالیر 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره کتابخانه های 
عمومــــی شهرســــتان مایــــر گفــــت: بهــــره بــــرداری 
از کتابخانــــه عمومــــی روســــتای »ینگی کنــــد« ایــــن 
شهرســــتان با اعتباری معــــادل 700 میلیون تومان 

همزمان با ایام دهه فجر آغاز می شود.
آخشــــیک« روز  به گــــزارش هگمتانه، »ســــیدمهدی 
سه شنبه اظهار کرد: این کتابخانه با مشارکت بانک 
پاسارگاد در فضایی به وسعت 120 مترمربع احداث و 

تجهیز شده است.
وی بــــا بیان اینکه با بهره برداری از کتابخانه روســــتای 
ایــــن  عمومــــی  کتابخانه هــــای  تعــــداد  ینگی کنــــد 
شهرســــتان بــــه 23 بــــاب می رســــد، افــــزود: زیربنای 
کتابخانه های عمومی شهرســــتان مایر در سالهای 

اخیر به بیش از 6 هزار مترمربع افزایش یافته است.
عمومــــی  کتابخانه هــــای  فعالیــــت  وی،  گفتــــه  بــــه 
شهرستان مایر امســــال و به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به شــــکلی جدید و با یک برنامه ریزی منسجم و 
هدفمند در بستر فضای مجازی انجام شد که شاهد 
استقبال خوب عاقه مندان از این برنامه ها در سطح 

شهرستان بودیم.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی مایر در خصوص 
برنامه های بزرگداشــــت دهه فجر این نهاد نیز گفت: 
کتــــاب با موضــــوع انقاب  برگزاری نمایشــــگاه های 
اسامی، نشســــت های کتابخوانی در فضای مجازی، 
نشســــت نمایشــــنامه خوانی، مســــابقات نقاشی و 
کتابخوانــــی و رونمایی از کتاب »قصه ما راســــت بود« 
نوشــــته محمود خلیلی بــــا موضوع دفــــاع مقدس را 
از جملــــه برنامه های بزرگداشــــت دهه فجــــر انقاب 
اســــامی است. شهرســــتان مایر دارای 22 کتابخانه 
شــــهری و روســــتایی با حدود 210 هزار نسخه کتاب و 

بیش از 11 هزار عضو فعال است.

یع 850 تن کاالی اساسی  توز
در تویسرکان

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان تویسرکان گفت: 850 تن 
، گوشت، مرغ  انواع کاالهای اساسی شامل قند، شکر
و برنج به نرخ مصوب دولتی از ابتدای امسال تا پایان 
دی ماه برای تنظیم نوســــانات قیمت و کمبودهای 

موجود در شهرستان تویسرکان توزیع شد.
به گزارش هگمتانــــه، روانبخش نورعلی ئی بیان کرد: 
در این بازه زمانی یک تن گوشــــت گرم نیز در بســــته 
بندی های یــــک کیلویی با قیمت 20 هــــزار تومان زیر 
قیمت بازار از شهرســــتان خرم آباد وارد شهرســــتان 

تویسرکان و توزیع شد.
وی بیان کرد: در روزهای آینده 40 تن روغن مایع برای 
رفع نیاز بازار به تویســــرکان می آید و تعداد واحدهای 
صنفی عامل توزیع در ســــطح شهرستان به 30 تا 35 
واحــــد افزایش یافته تا از ازدحــــام جمعیت در هنگام 
توزیع کاالهای اساسی در چند مکان محدود نباشیم.

نورعلی ئی با اشاره به برخورد قانونی با تخلفات صنفی 
و قاچاق کاال در شهرســــتان تویســــرکان با همکاری 
دســــتگاه های مرتبط اجرایی گفــــت: در روزهای اخیر 
شــــاهد کشــــف و ضبط 15 تن ســــبوس که خــــارج از 
شبکه توزیع می شد و ضبط وسایل آرایشی به قیمت 
حدودی ســــه میلیون و 700 هزار تومان بودیم و 350 
بطری روغن مایع احتکاری به ارزش حدود 10 میلیون 

تومان نیز توقیف شد.
وی از اختصــــاص ســــهمیه 10 تنــــی روغــــن جامد به 
شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: به غیر از روغن 
مایع که در روزهای آینده وارد شهرســــتان می شــــود، 
مشــــکل خاصی در مــــورد تأمیــــن و توزیــــع کاالهای 

اساسی در شهرستان نداریم.
به نقل از ایســــنا، رئیس اتاق اصناف تویسرکان نیز از 
210 مورد بازرســــی از اصناف فعال تویســــرکان در دی 
ماه امســــال خبــــر داد و گفت: در این بازرســــی ها، 14 
مورد تخلف ثبت و به 40 شــــکایت مردمی رسیدگی 

شد.

یال لوازم  کشف500 میلیارد ر
خانگی احتکار شده در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــوول روابط عمومی 
سپاه انصارالحســــین)ع(همدان گفت: 14 انبار بزرگ 
احتکار لوازم خانگی به ارزش بالغ بر 500 میلیارد ریال 
به همت نیروهای بســــیج ســــازمان اطاعات سپاه 

استان در همدان کشف و ضبط شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ پاســــدار »علی اکبر 
« روز چهارشــــنبه اظهار کرد: پاسداران گمنام  کریم پور
امــــام زمــــان )عج( بــــا کار اطاعاتــــی دقیــــق موفق به 
شناســــایی این انبارها و کشــــف 2 هــــزار و 530 قلم 
انواع لوازم خانگی احتکاری شــــدند. وی با بیان اینکه 
پرونده قضایی این احتکار بزرگ در تعزیرات حکومتی 
استان همدان تشکیل شده است، افزود: کاالهای 
، ماشین  کشف شده شامل یخچال، تلویزیون، ُکولر
لباسشویی، جاروبرقی و ماشــــین ظرفشویی است. 
وی تأکیــــد کرد: ســــازمان اطاعات ســــپاه اســــتان با 
اشــــراف کامل اطاعاتی با هر نــــوع اقدامی که امنیت 
اقتصادی و معیشــــتی مردم را دچار مشــــکل کند با 
قدرت و قوت برخــــورد می کند. وی افــــزود: درهمین 
ارتبــــاط عموم مردم اســــتان می تواننــــد هرگونه مورد 
مشکوک دراین زمینه را از طریق شماره تلفن 114 برای 
پیگیری به این مجموعه گزارش کنند. به نقل از ایرنا، 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطاعات 
سپاه همدان 21 آذر امسال هم موفق به کشف 9.5 

تن روغن نباتی احتکاری شدند.

خبـــــــر

برنامه های بزرگداشت هفته زن در مالیر مجازی برگزار شود
و  سیاســــی  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اجتماعــــی فرمانــــدار ویــــژه مایر گفــــت: بــــا توجه به 
ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم و مناسبتی در این 
شهرستان با وضعیت زرد کرونایی، تمامی برنامه های 
بزرگداشــــت هفتــــه زن و والدت با ســــعادت حضرت 
فاطمه)س( بایــــد تا حد امکان به صورت مجازی برگزار 

شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حســــین فارســــی شــــامگاه 
آیین گرامیداشت  سه شنبه در نشســــت هماهنگی 
والدت حضرت فاطمــــه زهرا)س(، روز مادر و هفته زن 
اظهار کرد: برگزاری هر مراســــمی با افــــراد باالی 30 نفر 
ممنوع است و همه موظف به رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هستند.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت مایر شــــکننده است 
و همچنــــان محدودیت ها ادامــــه دارد افزود: هر کدام 
از بانــــوان این شهرســــتان به عنوان قشــــر اثرگذار در 
جامعه باید سفیران ســــتاد مقابله با کرونا در راستای 
دســــتورالعمل های  رعایــــت  در  مــــردم  گاه ســــازی  آ

بهداشتی باشند.
معــــاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانداری ویــــژه مایر 
بــــا تأکید بر اینکــــه در برگــــزاری اینگونه مناســــبت ها 
نباید احساســــاتی عمــــل کنیم و پیــــرو تأکیدات رهبر 
معظم انقاب باشــــیم تأکید کرد: از طریق شبکه های 
اجتماعی، فضای مجازی و نصب بنر در ســــطح شــــهر 
با مضامین ویژگی های شــــخصیتی حضرت زهرا)س( 
نیز می توان ایــــن ایام را گرامی داشــــت و حافظ جان و 

سامت مردم باشیم.

فارســــی دیدار با چند خانواده شهید انقاب با حداقل 
چهار نفــــر از نماینده بانــــوان در مدت زمــــان کوتاهی 
و برگزاری جشــــن روز والدت حضــــرت فاطمه)س( و 
روز مــــادر با حضــــور کمتر از 30 نفر از بانــــوان در یکی از 
سالن های ورزشی شــــهر و پوشش برخط این مراسم 
از طریق شبکه های اجتماعی را از جمله مصوبات این 

نشست برشمرد.
وی بر لزوم فضاســــازی شــــهر در ایام میاد باسعادت 
ایــــام  بــــا  همزمــــان  زن  هفتــــه  و  زهــــرا)س(  فاطمــــه 
گرامیداشــــت دهه فجر تأکید کرد و ادامه داد: تمامی 
اداره  فضاســــازی  بــــه  موظف  اجرایــــی  دســــتگاه های 
مربوطه خود هستند و این اقدامات منافاتی با شیوع 

ویروس کرونا ندارد.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرمانــــداری ویژه مایر با 
تأکید بر اینکــــه ویژگی ها و ابعاد شــــخصیتی حضرت 
زهــــرا)س( باید برای نســــل جــــوان امروز بازگو شــــود 
گفت: نسل جوان تشنه فراگیری ابعاد زندگی فاطمه 
زهرا)س( اســــت که در این رابطه امور بانوان نهادها و 

دستگاه های اجرایی باید به جد پای کار باشند.
مســــوول امور بانوان فرمانداری ویــــژه مایر نیز الگو 
قــــرار دادن ســــبک زندگی حضــــرت زهــــرا)س( را نیاز 
کنونی جامعه دانســــت و افزود: زنان امروز الگوهایی 
همچــــون فاطمه زهرا)س( و حضــــرت زینب)س( نیاز 
، الگوی زنی  دارنــــد تا بتوانند بــــا حرکت در این مســــیر

باشند که اسام می خواهد.
زهــــرا فراهانی بیان کــــرد: الگو قــــرار دادن این 2 بانوی 
بزرگ اسام موجب فهم درســــت، هوشیاری در درک 

موقعیت هــــا و انتخاب بهتریــــن کارها با فــــداکاری و 
ازخودگذشتگی خواهد شد.

وی با تأکیــــد بر اینکه در جامعه اســــامی امــــروز باید 
ارزش و جایــــگاه زنان بیش از گذشــــته پاس داشــــته 
شود ادامه داد: در شــــرایط کنونی با وجود هجمه های 
دشمنان علیه جوانان و بانوان و تهاجم فرهنگی، باید 
ضمن الگوگیری بانوان از اسوه هایی همچون فاطمه 
زهرا)س(، شرایط را به گونه ای مهیا کنند که یک جوان 

از زندگی بهترین درس را بگیرد.
در  بانوان  امــــور  در  مایــــر  ویــــژه  فرماندار  مشــــاور 
ادامــــه بــــر ممنوعیــــت برگــــزاری هرگونه مراســــمی 
کید کرد  در ایــــام هفتــــه زن در فضــــای سربســــته تأ
در  شــــاغل  بانوان  همت  بــــه  ایام  این  در  ود:  افــــز و 
مســــابقات  همچــــون  برنامه هــــا  بیشــــتر  ادارات، 
فرهنگــــی ویژه والدت حضت زهــــرا)س( و برگزاری 
وبینــــار بــــرای بانوان سرپرســــت خانــــوار در فضای 

می شود. برگزار  مجازی 
فراهانــــی تجلیــــل از بانــــوان شــــاغل در ادارات، دیدار 
، غبارروبی گلزار شــــهدا، تجلیل  با امــــام جمعه مایــــر
از همســــران کارمنــــدان مــــرد و آذین بنــــدی نهادهــــا 
و ارگان هــــا را از دیگــــر برنامه هــــای این ایام بــــا رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی عنوان کرد.
روز 20 جمــــادی الثانی برابر با 15 بهمن والدت حضرت 
فاطمــــه زهــــرا)س( در تقویــــم رســــمی کشــــور روز زن 
نامگذاری شــــده اســــت که بــــه همین منظــــور هفته 
بزرگداشــــت مقام زن و روز مادر از شنبه 11 بهمن تا 17 

بهمن برگزار می شود.

عرضه مبلمان منبت مالیر در فروشگاه های اتکا
 12 مرکز استان

میراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری مایر گفت: 
براساس توافق انجام شده با معاون پارلمانی وزارت 
دفاع، پایگاه فــــروش مبلمان منبــــت تولیدی این 
شهرســــتان در فروشــــگاه های اتکا 12 مرکز استان 

کشور راه اندازی می شود.
به گزارش هگمتانه، »ابراهیم جلیلی« روز چهارشنبه 
اظهار کــــرد: این پایگاه های فروش بــــه منظور رونق 
هنر صنعت مبلمان و منبت در فروشگاه های اتکا 

سراسر کشور ایجاد می شود.
وی افزود: حضور نشان های تجاری مختلف مبلمان 
منبت مایر در فروشــــگاه های اتکا سراســــر کشور 
می تواند عاوه بر فروش این هنرصنعت، پایگاهی 
برای تبلیغات، جذب گردشــــگر و برگــــزاری تورهای 

گردشگری به سمت شهر جهانی منبت باشد.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و 
گردشگری شهرستان مایر با بیان اینکه راه اندازی 
ایــــن پایگاه های فــــروش نقش مهمی در توســــعه 
و  صنایع دســــتی  محصــــوالت  فروش  گردشــــگری، 
مشــــتقات انگور مایر نیز ایجاد خواهد کرد، افزود: 
بــــا ایجاد ایــــن پایگاه ها تولیدات مبلمــــان منبت با 
کمترین واسطه در دســــترس مشتریان و خریداران 

در فروشگاه های اتکا قرار می گیرد.
جلیلــــی برگشــــت ســــرمایه، مــــکان امــــن و فروش 
اقســــاطی را از مزایــــای این بازار داخلــــی عنوان کرد و 
ادامــــه داد: به گفته مدیرعامل شــــرکت اتکا، حدود 

600 فروشــــگاه اتکا در سطح کشــــور وجود دارد که 
بیش از 40 واحــــد آن ظرفیت ارایــــه مبلمان منبت 

مایر را دارد.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و 
گردشــــگری مایر یادآور شــــد: امســــال بیش از 20 
فروشــــگاه و نمایشــــگاه جدیــــد فــــروش مبلمــــان 
منبــــت در مایــــر راه اندازی شــــد و در حــــال حاضر 
420 فروشــــگاه و نمایشــــگاه مبــــل و منبت در این 

شهرستان فعال است.
بهمن ســــال گذشــــته بر اســــاس تصمیم شــــورای 
جهانــــی صنایع دســــتی، منبت مایر در فهرســــت 
صنایع دســــتی جهان به ثبت رسید، همچنین این 
هنر ســــال 96 در فهرســــت شــــهرهای ملی صنایع 

دستی ایران قرار گرفت.
به نقل از ایرنا، شهرســــتان مایر دارای بیش از پنج 
هزار کارگاه تولیدی مبل و منبت با 9 هزار اســــتادکار 
اســــت، بیــــش از 60 درصــــد تولید مبلمــــان منبت 

کشور مربوط به این شهرستان است.

مدیر جهادکشاورزی اسدآباد خبر داد:

تولید سالیانه 3500 تن 
محصوالت گلخانه ای 

در اسدآباد
جهادکشــــاورزی  مدیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرستان اســــدآباد از تولید ســــالیانه 3000 تا 3500 تن 

محصوالت گلخانه ای در این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، محمدکرم مرادی مســــاحت مفید 
14 هکتار برشمرد  گلخانه های شهرستان اسدآباد را  کل 
و اظهــــار کرد: با توجه به ســــطح تعهد توســــعه گلخانه ها 
طی سند راهبردی در ســــال 99-98 به مساحت هشت 
هکتار تاکنون 6.5 هکتار ایــــن امر در مدت فوق تحقق 

یافته است.
وســــتای بهــــراز یک واحد  وی با اشــــاره بــــه اینکه در ر
در  ود:  افــــز دارد،  قــــرار  توســــعه  حــــال  در  گلخانــــه ای 
جانمایی  شهرســــتان  گلخانه هــــای  توســــعه  راســــتای 
وســــتای بهراز  2 مجتمــــع گلخانــــه ای واقع در ر مرحلــــه 
پیگیری های  بــــا  کــــه  اســــت  هکتار   40 مســــاحت  بــــه 
یق  طر از  اراضی  واگذاری  و  آب  تخصیص  ســــرمایه گذار 
گرفتــــه و بقیه امــــور در حال  مراجــــع ذیربــــط صــــورت 

است. پیگیری 

مــــرادی همچنیــــن یادآور شــــد: بــــا توجــــه به بررســــی و 
آمــــده منطقــــه چهاردولــــی این  بازدیدهــــای بــــه عمــــل 
و  ســــرمایه گذار  داشــــتن  صــــورت  در  نیــــز  شهرســــتان 
متقاضی، مســــتعد احداث مرحله 2 گلخانــــه بوده اما به 
علت شرایط آب و هوایی این منطقه اولویت با روستای 

بهراز است.
زی شهرستان اســــدآباد یادآور شد:  مدیر جهادکشــــاور
نخســــتین واحــــد گلخانــــه ای هیدروپونیک اســــتان در 
آباد اســــدآباد انجام شــــده  گلخانه ای موســــی  مجتمــــع 
اســــت که این واحد گلخانه ای نقش مؤثری در کشــــت 
مدرن و کشــــت دیگر محصــــوالت گلخانه ای این واحد 

داشت. خواهد 
تولیدی  محصــــوالت  بیشــــترین  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
گلخانه های شهرســــتان شــــامل گوجــــه فرنگی، خیار و 
ود: در راســــتای تنوع بخشی به  توت فرنگی اســــت، افز
بــــه توجیه  توجه  با  گلخانه ای شهرســــتان  محصــــوالت 
گلخانه ها  بــــا نیازســــنجی های الزم  اقتصــــادی می توان 

ویجی به ســــمت دیگــــر تولیدات  را بــــا آموزش هــــای تر
کــــه  کــــرد  تشــــویق  زینتــــی  گل هــــای  تولیــــد  جملــــه  از 
زی شهرســــتان در این رابطه برنامه هایی  جهادکشــــاور

را در دست اجرا دارد.

به نقل از ایســــنا، مــــرادی در پایان با اشــــاره به مجتمع 
پردیــــس  تنهــــا  عنــــوان  بــــه  آبــــاد  موســــی  گلخانــــه ای 
صددرصــــد  گفــــت:  اســــدآباد  شهرســــتان  گلخانــــه ای 
انــــد و در حال  گلخانه هــــای این مجتمع واگذار شــــده 

دارند  واگذاری  درخواست  بســــیاری  متقاضیان  حاضر 
که منتظر واگذاری گلخانه هســــتند اما فعًا زیرساخت 
واگذار  گلخانه ها  کل  چراکــــه  نیســــت  آمــــاده  آنها  برای 

است. شده 

ح های مخابراتی مالیر با 32 میلیارد تومان راه اندازی طر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس شــــرکت مخابرات 
شهرســــتان مایر از راه اندازی و افتتاح طرح  های مخابراتی 
شهرســــتان مایر با اعتباری بالغ بــــر 32 میلیارد تومان در 

دهه فجر امسال خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدرضــــا تاجوک با بیــــان اینکه 
شــــرکت مخابرات در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم 
سامانه های نوین را به تجهیزات خود افزوده است، اظهار 
کرد: در حال حاضر بیشــــتر نقاط کشــــور از ایــــن امکانات 

بهره مند هستند.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه ســــامانه ای دی اس ال نیــــز در 
شهرســــتان مایر به خوبی ارتقا پیدا کرده اســــت، افزود: 
در حال حاضر 115 روستای شهرســــتان مایر از امکانات 

اینترنت همراه اول بهره مند هستند.
رئیس اداره مخابرات شهرســــتان مایر باالرفتن سرعت 
اینترنــــت و ارتقای کیفیت در خدمات دهی به مشــــترکان 
را از جمله اهداف شــــرکت مخابرات برشمرد و تصریح کرد: 
بیش از 90 روستای شهرســــتان مایر قابلیت استفاده از 

اینترنت پرسرعت را دارند.
وی در ادامه با اشاره به طرح های افتتاحی شرکت مخابرات 
مایــــر در دهه فجر گفت: طرح های مخابراتی شهرســــتان 
مایــــر با بیش از 32 میلیــــارد تومان در دهــــه فجر افتتاح 

می شود.
تاجوک از ارتقا و تبدیل 44 ســــایت تلفــــن همراه 2جی به 
3جــــی و 4جی در ایام دهه فجر خبــــر داد و با بیان اینکه در 
این زمینــــه 30 میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شــــده 
اســــت گفت: این اقدام و حرکت جهــــادی با هدف ارتقای 

اینترنت مناطق روستایی انجام شده است.
وی تصریح کــــرد: احداث دو ســــایت جدیــــد تلفن همراه 
در روســــتاهای بابا رئیس و لولوهر بــــا 160 میلیون تومان 
برای هر روســــتا 80 میلیون تومــــان از دیگر طرح های اداره 

مخابرات مایر در دهه فجر است.
رئیس اداره مخابرات شهرستان مایر از نصب و راه اندازی 
سه دســــتگاه کافوی نوری و تلفن اینترنتی با اعتباری بالغ 
بر 230 میلیون تومان در ســــه روســــتای نهنجه، علیجوق 

و قلعه کرتیل آبــــاد همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: با 
توجه به سرقت کابل های تلفن در این مناطق ایجاد این 
طرح ها عاوه بر جلوگیری از سرقت کابل ها، ایجاد قابلیت 
واگذاری اســــتفاده از تلفن اینترنت و پرسرعت را نیز مهیا 

می کند.
وی از افزایش پهنای باند در مناطق کم ظرفیت روستایی 
شهرســــتان خبر داد و تصریح کرد: با نصب چهار دستگاه 
او.ال.تی با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان در این زمینه 
با ایجــــاد این دســــتگاه ها افزایش پهنای باند و ســــرعت 

اینترنت نیز در روستاها مشابه شهر خواهد شد.
به نقل از فارس، رئیس اداره مخابرات شهرستان مایر از 
افزایش 624 پورت جدید اینترنت پرســــرعت ای دی اس 
ال در 18 مرکز روستایی شهرســــتان با یک میلیارد و 570 
میلیون تومان خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح 
باعث ایجاد ظرفیت هــــای اینترنت پرســــرعت و قابلیت 
بهتر به برنامه های فضای مجازی از جمله برنامه شاد برای 

دانش آموزان خواهد شد.

ح عمرانی در نهاوند به بهره برداری می رسد 5۸ طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند با اشــــاره به 
افتتاح 58 طرح عمرانی در این شهرستان در ایام اهلل دهه 
فجر گفت: عملیــــات اجرایی 9 طرح دیگر بــــا 153 میلیارد 

تومان در شهرستان نهاوند آغاز می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، مراد ناصری در جمــــع خبرنگاران 
اظهار کــــرد: همزمان با دهه مبارک فجر 58 طرح عمرانی 
148 میلیــــارد تومان  در حوزه هــــای مختلف بــــا اعتبــــار 
مورد بهره برداری قــــرار می گیرد و عملیات اجرایی 9 طرح 
دیگر بــــا 153 میلیارد تومان در شهرســــتان نهاوند آغاز 

می شود.
وی با بیان اینکه با بهره بــــرداری از این 67 طرح برای 875 
نفر اشــــتغالزایی می شــــود، گریزی به مهمترین طرح های 
مورد بهره برداری زد و گفت: در حوزه گردشگری چهار طرح 
بــــا 42 میلیارد و 150 میلیون تومان مــــورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفــــت و دو طرح دیگر نیز در ســــراب های نهاوند 

کلنگ زنی می شود.

فرماندار نهاوند گفت: در حوزه عمران شهری و روستایی 
16 طرح بــــا اعتبار 62 میلیــــارد و 800 میلیــــون تومان بهره 
برداری شــــده و عملیــــات اجرایی پــــروژه طــــرح ملی 364 

واحدی مسکن نیز آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بخش بهداشت و درمان نیز 31 پروژه 
با اعتبار 216 میلیارد و 500 میلیون تومان مورد بهره برداری 
قرار گرفته و 6 طرح دیگر نیز کلنگ زنی می شــــود افزود: در 
حوزه های کشــــاورزی و صنعت هــــم مجموعا هفت طرح 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ناصری با اشــــاره به اینکه اجرای این طرح ها عمدتا طی یک 
سال گذشته انجام گرفته که با بهره برداری از آنها عاوه بر 
عمران و توسعه شهرســــتان اشتغالزایی خوبی هم ایجاد 
می شــــود گفت: دولت در پایان سال کاری خود همچنان 
برای خدمت به مردم تاش کرده و ســــعی دارد که بخشی 

از طرح ها را به سرانجام برساند.
وی با بیــــان اینکه اجــــرای طرح ها و پروژه هــــای عمرانی در 

تحریم  ســــخت  شرایط 
و کرونــــا عملــــی شــــده 
حالی  در  گفت:  اســــت 
در  را  مــــا  دشــــمن  کــــه 
با  اقتصادی  زمینه های 
روبرو  زیادی  مشکات 
سوی  از  و  اســــت  کرده 

دیگــــر بیماری کرونا نیز تنگناهای زیادی را برای کشــــور به 
وجــــود آورد امــــا فعالیت های عمرانی همچنــــان با قوت و 

حتی بهتر از گذشته انجام شده است.
فرماندار نهاوند گفت: در حال حاضر بسیاری از طرح های 
نیمه فعال و یــــا راکد مانند ســــد گرین و راه هــــای ارتباطی 
اصلی نهاوند با اخذ اعتبار و رفع موانع آنها در شرف فعال 
شدن هستند که امیدواریم مردم نهاوند در آینده شاهد 
اجرای هر چــــه ســــریعتر پروژه های زیر بنایی شهرســــتان 

باشند.

ارائه خدمات اینترنتی در مراکز شماره گذاری خودرو
»مالیر و نهاوند« 

راهنمایی  پلیس  رئیس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
و رانندگی اســــتان همدان گفت: به منظور پیشگیری 
از ازدحــــام و شــــیوع ویــــروس کرونا ارائــــه خدمات در 
اینترنتی  مراکز شــــماره گذاری خودرو مایر و نهاونــــد 

شد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ علی فکری روز چهارشنبه 
بیان کــــرد: خدمات دهی در مرکز شــــماره گذاری شــــهر 
همــــدان از هفتــــه ناجــــا اینترنتی شــــده بوده کــــه از روز 
گذشــــته نیز نوبت دهی این مراکز در شهرســــتان های 

مایر و نهاوند اینترنتی شده است.
وی اضافه کرد: 170 هزار نفر از ابتدای سال جاری تاکنون 
به مراکز شماره گذاری استان مراجعه کردند و 88 هزار و 
321 خدمت به آنها ارائه شــــده است و روزانه 800 تا هزار 

نفر به مرکز تعویض پاک مراجعه می کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان خاطر 
نشان کرد: در نوبت دهی اینترنتی برای هر نفر 10 دقیقه 
زمان برای انجام کار در مرکز شماره گذاری در نظر گرفته 
می شــــود که بیشــــتر مواقع به علت نقص مدارک، فرد 
بیش از 10 دقیقه در مرکز شــــماره گــــذاری حضور یافته 
و انتظــــار و معطلی برای تکمیل مدارک ســــبب تجمع و 

ازدحام می شود.
ســــرهنگ فکری اضافه کــــرد: همچنین هنــــگام نقل 
و انتقــــال خودرو عاوه بــــر خریدار و فروشــــنده 2 نفر 
دیگــــر آنهــــا را همراهــــی کــــرده و این امر نیــــز موجب 
شلوغی و ازدحام در مراکز شــــماره گذاری این استان 

می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مراکز تعویــــض پاک و شــــماره 
خودرویی  تــــردد  و  رانندگی  آموزشــــگاه های  گــــذاری، 
ســــه مرکز تجمــــع پلیس راهور محســــوب می شــــود 
تعویــــض  مراکــــز  در  خدمــــت  نــــوع  هشــــت  گفــــت: 
پــــاک ارائه می شــــود که شــــامل بازدید فنی، شــــماره 
وارداتی،  خودروهــــای  و  مزایده ای  موتورهــــای  گذاری 
شــــماره گذاری وســــایط کشــــاورزی، نقل و انتقاالت، 
اســــتعامات قضایی، توقیف و رفع توقیف، اسقاط و 

است. ارکان  اوراق و تغییر 

اســــتان  رانندگــــی  و  راهنمایــــی  پلیــــس  رئیــــس 
انتظامی  تدبیــــر  بــــه  توجه  بــــا  کرد:  اضافه  همــــدان 
ک انجام شــــد  چنــــد موضــــوع در مرکــــز تعویض پا
ایــــن  در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایــــت  اول 
ود و ضد عفونی  مجموعــــه، تب ســــنجی پیش از ور
اجازه  همچنین  بــــوده  تجهیــــزات  و  وســــایل  کردن 
ک  ود افــــراد بدون ماســــک به مرکــــز تعویض پا ور

نمی شود. داده 
ســــرهنگ فکری اظهار کــــرد: یکی از خدمــــات ُپرتجمع 
پلیــــس راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه اســــت و 
امســــال تاکنون 121 هزار و 703 نفر در اســــتان همدان 
بــــرای آزمــــون گواهینامه رانندگی شــــامل آئیــــن نامه و 

آزمون عملی مراجعه کردند.
2 ماهــــه آیین نامه  ود: با توجــــه به تعطیلــــی  وی افــــز
در  آزمــــون  نشــــدن  برگــــزار  و  رانندگــــی  و  راهنمایــــی 
وردیــــن و آذر امســــال، هم اینک عــــاوه بر نوبت  فر
ارائــــه  صبــــح در شــــیفت بعدازظهــــر هــــم خدمــــات 

می شود.
رئیــــس پلیــــس راهنمایــــی و رانندگی اســــتان همدان 
گفت: 21 هزار و 166 مورد اعمال قانون در آذر ماه ســــال 
جاری صورت گرفت که 19 هزار و 601 مورد آن به علت بی 

توجهی به محدودیت های شبانه است.
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مساحتموقعیت
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده  )ریال(

آدرس

زمین مسکونی قطعه 1
بلوار فاطمیه، 18 متری ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000شماره 2

زمین مسکونی قطعه 2
بلوار فاطمیه، 18 متری ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000شماره 3

زمین مسکونی قطعه 3
بلوار فاطمیه، 18 متری ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000شماره 4

 شرایط شرکت در مزایده:     
  1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر  واریز و یا معادل رقم مذکــور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه ماهه و 
یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت) الف( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/19   تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهــر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم قرارداد واحد امالک از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حســاب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد در صورت عدم واریز 

نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
  5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9-انتقال ســند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ می گردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 

ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/11/20  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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گهی  مزایده آ

م. الف  1535 شهرداری همدان

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 1399/11/09
شماره: 55/36/99/2068

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اجاره انبار

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان همدان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نســبت به اجاره یک باب انبار  به مساحت حدود 355 
مترمربع از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای ودر بستر  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( اقدام  نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده 
از "دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی نرخ هــای پیشــنهادی" از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت شــرکت کننــدگان در مزایــده در صورت عــدم عضویت قبلــی، مراحل ثبــت نام در ســایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند. 
  1- شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه:   5099001539000002     روز چهار شنبه مورخ   99/11/08

 2- نام و نشانی برگزارکننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان همدان به آدرس: میدان امام حسین)ع(، ابتدای خیابان اراک
 3- هزینه خریداسناد مزایده: مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

 4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از  روز   چهارشنبه   مورخ    99/11/08   لغایت ساعت   19:00    روز    دوشنبه   مورخ 99/11/13
 5- آخرین مهلت ارائه نرخ  پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19:00 روز  پنجشنبه  مورخ 99/11/23 
      • الزم به ذکر  است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30 روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

 6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز شنبه مورخ 99/11/25   ساعت 9:00 در سالن جلسات استان می باشد.
 7- مبلــغ و نــوع تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ 55/500/000 ریــال اســت کــه بــه دو صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی بــه 
شــماره حســاب شــبای IR250100004001039704005791 نــزد بانــک مرکــزی از طریــق دســتور پرداخــت ســاتنا بــا شناســه واریــز 30 کاراکتــری 

362039765263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
 8-  آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع )الف(عالوه بر بارگزاری در ســامانه، می 
بایستی به صورت فیزیکی و در  پاکت دربســته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ  99/11/23  به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
• متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از انبار  در زمان تعیین شده بازدید نمایند.

• مهلت بازدید از ساعت 8:00 صبح الی  14:00 از روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 لغایت روز سه شنبه مورخ  99/11/14
ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تمــاس با  شــماره  تلفــن 22- 08132646720   به  آدرس اینترنتــی شــرکت www.assc.ir  و آدرس  

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان همدانم . الف  1519

شماره تماس پشتیبانی سامانه: 021-41934
)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان  به شماره  08138271409(

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

4723 1399    شـــماره  9 بهمن  پنجشـــنبه   

4
قاچاق سیگار با پالک جعلی

دولتی و نظامی در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده انتظامی استان همدان اظهار کرد: 
2 قاچاقچــــی که در پوشــــش خودروهای دولتی و نظامی ســــیگار قاچاق 

می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه، سردار سلمان امیری روز چهارشنبه در تشریح این خبر 
گفت: در پی انجام اقدامات پلیسی و بررسی خبر واصله مبنی بر قاچاق کاال 

توســــط 2 نفر از اهالی یکی از شهرستان های غربی در پوشش خودروهای 
دولتی و نظامی از استان های غربی به استان های مرکزی موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت استان قرار گرفت.
وی افــــزود: با تــــاش شــــبانه روزی و مراقبت چندین هفتــــه ای مأموران 
پلیس امنیت عمومی استان، سرانجام 2 دستگاه کامیون حامل کاالی 
قاچاق آنان با پاک جعلی، ســــه شــــنبه شــــب شناســــایی و در ایستگاه 

شهید زارعی واقع در ورودی همدان توقیف شد.

فرمانده انتظامی اســــتان همدان بیــــان کرد: مأموران در بازرســــی از این 
کامیون ها یک میلیون و 196 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق، 18 هزار بسته 
تنباکــــو، 691 کیلو لباس، تعدادی مدارک هویتــــی جعلی و دیگر کاالهای 

ممنوعه را کشف و ضبط کردند.
ســــردار امیری با اشــــاره به ارزش 70 میلیارد ریالی ایــــن محموله برابر نظر 
کارشناســــان، افزود: در این رابطه 2 نفر دســــتگیر شــــدند کــــه به همراه 

پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

ایجاد 30 درصد مشاغل
 ُخرد و خانگی توسط 
کمیته امداد امام)ره(

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کمیته امداد 
امــــام خمینی)ره( اســــتان همــــدان گفــــت: کمیته 
امــــداد امام)ره(توانســــته با اســــتفاده از نیم درصد 
منابع اشتغال کل کشور به طور متوسط 30 درصد 

مشاغل خرد و خانگی را ایجاد کند.
به گــــزارش هگمتانه، پیمان ترکمانــــه با بیان اینکه 
همواره  پوشش  تحت  خانواده های  توانمندسازی 
اولویــــت اول کمیته امــــداد امام)ره( بوده اســــت، 
اظهــــار کرد: تنها با اســــتفاده از نیم درصــــد از منابع 
، به طــــور متوســــط 30 درصد  اشــــتغال کل کشــــور
مشاغل ُخرد و خانگی توسط کمیته امداد امام)ره( 

ایجاد شده است.
بــــرای  پایــــدار  مشــــاغل  ایجــــاد  بــــرای  افــــزود:  وی 
خانواده هــــای تحــــت حمایــــت، هفت اقــــدام مهم 
شامل انجام مشاوره های شغلی، ارائه آموزش های 
شــــغلی،  هدایت  تســــهیات،  پرداخــــت  رایــــگان، 
محصوالت  بازاریابــــی  و  نظــــارت  شــــغلی،  راهبــــری 
تولیدی مددجویــــان در این نهاد انجام می پذیرد تا 
یک شــــغل پایدار و آبرومند برای مددجویان ایجاد 

شود.
همدان  اســــتان  امــــام)ره(  امداد  کمیتــــه  مدیرکل 
با اشــــاره به اینکــــه از ابتدای امســــال 11 هزار و 159 
مشاوره شــــغلی، 5هزار و 940 آموزش رایگان و 28 
هــــزار و 699 مورد نظــــارت از طرح ها توســــط ناظران 
انجام  کــــرد:  بیان  اســــت،  گرفته  صورت  متخصص 
نظارت فنی و کارشناسی قبل، حین و بعد از اجرای 
طرح های اشــــتغال در پایداری مشاغل ایجاد شده 
بسیار مؤثر بوده و توانسته به تسهیل شرایط الزم 

برای توانمندسازی خانواده ها نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه 3هزار و 130 شغل جدید در 9 ماه 
امســــال با پرداخت 122 میلیارد تومان تســــهیات 
به مددجویان ایجاد شده است، گفت: این طرح ها 
در حوزه های دام پروری، کشــــاورزی، صنایع دستی، 
خدمــــات، صنعت، حمل ونقل، مشــــاغل صنفی و 

خانگی ایجاد شده است.
و  دانش بنیــــان  مشــــاغل  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
نوآورانــــه نیــــز در کمیته امداد امــــام)ره( به صورت 
جــــدی مــــورد حمایت قــــرار می گیرند، مطــــرح کرد: 
کشــــور در  ایجاد اولیــــن مرکز نوآوری اجتماعی در 
ایــــن قبیل  از  با هــــدف حمایت  اســــتان همدان، 
مشــــاغل، گویای توجه ویژه این نهاد به مشــــاغل 
نــــو و مبتنــــی بــــر اســــتفاده از فناوری هــــای نوین 
اســــت که خوشــــبختانه زمینه ســــاز ورود فرزندان 
به  حمایــــت  تحــــت  خانواده هــــای  تحصیل کــــرده 

است. شده  اشتغال  عرصه 

درباره بزرگی ابن سینا خبــر
و نسبتی که در این زمان با او

یم و جهان او دار
دکتر رضا داوری اردکانی )قسمت اول(

در بزرگی ابن ســــینا کســــی تردیــــد نمی کند. ایــــن بزرگی را 
همــــه جهان تصدیــــق می کنند و شــــاید دیگــــران چون از 
بیــــرون نگاه کرده انــــد این بزرگــــی را بیش از ما شــــناخته 
باشــــند. با اینکه بســــیاری از آثــــار ابن ســــینا از میان رفته 
اســــت باقی مانده آثارش چندان عظمــــت دارد که ناظر را 
بــــه اعجاب وامــــی دارد اکنون جهــــان و حتی ما بــــا این آثار 
چه باید بکنیم؟ ممکن اســــت کســــی بگوید ابن سینا و 
آثارش متعلق به گذشــــته اند و به کار امروز نمی آیند. البته 
اگر می خواهیم ابن ســــینا بــــه کار هر روزیمــــان بیاید باید 
بیشــــتر به علم و تفکر در نسبت با شــــرایط مناسب برای 
زندگی بیندیشــــیم. البته فیلســــوف می تواند به ما بگوید 
که برای رســــیدن به هر مقصد و مقصود چه وســــایلی الزم 
و مناســــب اســــت. ابن ســــینا در قانون درس سامت و 
درمان بیماری های تن داده و در شــــفا و اشارات آئین خرد 
آموخته است. همه درس های خرد به هر زمانی و هر قوم و 
سرزمینی که متعلق باشند همیشه راهگشایی می کنند. 
 در بعضی حوزه های 

ً
اکنون در دانشــــگاه ها و مخصوصــــا

علمی- دینی آثار ابن ســــینا تدریس می شــــود. این خوب 
است ولی کافی نیســــت بلکه باید بدانیم که حاصل این 
تدریس و آشنایی با آراء ابن سینا چیست. در هفتاد سال 
اخیر کوشــــش هایی برای نزدیک شــــدن به ابن ســــینا یا 
الاقل درک مشکل نســــبتمان با فیلسوف صورت گرفته 

است.
در حدود هفتاد ســــال پیش که قرار بود مراســــمی به یاد 
بوعلی برگزار شود اســــتادان زمان بعضی آثار او را تصحیح 
 بــــا مقدمه های عالمانه چاپ شــــد. 

ً
کردنــــد و آن آثار غالبا

یکی از این آثار متن کوتاهی منســــوب به ابن سیناســــت 
که اســــتاد دکتر غامحسین صدیقی درباره اصل و نسب 
آن پژوهــــش دقیق کــــرده و نشــــان داده اســــت که این 
نوشــــته کــــه از پهلوی به فارســــی درآمده اثر بوعلی ســــینا 
نیست و چون بوعلی مشــــهور ابوعلی سینا بوده کاتبان 
و فهرست نویسان ترجمه آن را به او نسبت داده اند. اسم 
این اثر کوچک ظفرنامه اســــت که اســــم هــــم با مضمون 
مناسبتی ندارد. اینجا نباید بیش از این درباره این نوشته 
چنــــد صفحه ای و البته بســــیار مهم بحث کــــرد. من فقط 

عبارتی از آن را نقل می کنم که می توان آن را گفته ابن سینا 
دانســــت یا بهرحال با حکمت بوعلی موافقــــت تام دارد 
و آن این اســــت: »گفتم آفت علم چند چیز اســــت. گفت 
بــــر مردمان عرضــــه کردن بی آنکــــه درخواهند و به ناســــزا 
آموزانیدن و پیش کســــی که نداند گفتن«. فلسفه را باید 
کسانی بیاموزند که درد و شوق دانستن دارند و می توانند 
به عمق ســــخن فلســــفی پی ببرنــــد. صاحب انــــدرزی که 
نقل شــــد بــــه احتمال قــــوی بوذرجمهر حکیم اســــت. او 
نمی دانسته اســــت زمانی می رســــد که عصر اطاعات نام 
دارد و همــــه چیز را به همــــه کس بی آنکه کــــه در خواهند 
عرضــــه می کننــــد و در همه جــــا می آموزنــــد و پیش همه 
می گویند ولی فلســــفه علم ظاهر نیست و آن را در طلب 

خرد و خردمندی باید آموخت.
هانری کربن در ســــال 1332 که هزاره ابن سینا در تهران 
برگزار شــــد و بســــیاری از ایران شناســــان اروپا به دعوت 
آن شــــرکت کردند ســــخنرانی مهمی  آثار ملی در  انجمن 
 به زبان فارســــی 

ً
آثــــار تمثیلی ابن ســــینا که غالبا در باب 

اســــت ایراد کرد. تفصیل آن به صــــورت کتابی در آمد که 
آثار ملی منتشر شد. این  در سلسله انتشــــارات انجمن 
 از آن جهت اهمیت داشــــت که به 

ً
ســــخنرانی مخصوصا

قول ایراد کننده اش »به جز معدودی از شــــخصیت های 
، تبار   شــــاعران ایــــن دیــــار

ً
آن هــــم عمدتا بــــزرگ ایرانــــی 

فیلسوفان و متکلمان و عارفان که اصالت این فرهنگ 
در محدوده جهان اسام مرهون آنهاست از هر لحاظ در 
افق انســــان غربی غایبند« )کربن، آثار تمثیلی ابن سینا، 
مقدمه مولف برای ترجمه انگلیســــی، ترجمه انشــــاءاهلل 
 
ً
رحمتــــی، انتشــــارات جامــــی، 1387، صفحــــه 86(. ظاهرا
کربن تأمل در آثار ابن ســــینا را به خصــــوص برای غربیان 
نه تنها مفید بلکه ضروری می دانســــت. همه کسانی که 
در درس ها و مجالس او حاضر می شــــدند این مطلب را 
از او شــــنیده اند. من بارها می خواســــتم از ایشان بپرسم 
با اینکه شــــما بــــه خوبی می دانیــــد قرون وســــطاییان و 
حتی رنسانســــی ها بــــه آثار فیلســــوفان جهان اســــام و 
آثار فلســــفی و طبــــی بوعلی ســــینا توجه  به خصــــوص با 
هم  ایران شناسان  و  شرق شناســــان  داشــــته اند.  بسیار 

مطالعات بســــیار در باب فلسفه و کام و عرفان کرده اند 
مرادتــــان از ایــــن گفته که فیلســــوفان جهان اســــام در 
افــــق غربیــــان حضــــور ندارند چیســــت. آیــــا منظورتان از 
افق غربیان افــــق تاریخ جدید و معاصر غربی اســــت. اگر 
نپرسیدم یک وجهش این بود که می دانستم او از روش 
ایران شناسان ســــلف خود پیروی نمی کند و می داند که 
اعتنای قرون وســــطائیان به فیلسوفان جهان اسام در 
عصر جدید منتفی شده اســــت. مقصود کربن این نبود 
که فلســــفه اســــامی را در دانشــــگاه ها تدریس کنند یا 
الاقل این را کافی نمی دانســــت. او میخواســــت »جهان 
معنوی ایران در نهایت جایــــگاه و جلوه حقیقی خویش 
گاهی مدرن پیدا کند و تا آنجا پیش رفت که گفت  را در آ
جهان معنوی ایران رسالت خاصی برای مقابله با خطری 

که عالم جان را تهدید می کند
دارد و انســــان غربــــی هم بــــرای نجــــات خود بایــــد از این 
سرچشــــمه ســــیراب شــــود«. در آنچه کربن گفته اســــت 
بایــــد درنــــگ و تأمل کــــرد. آیا به نظــــر او تفکر ابن ســــینا و 
گاهی مــــا ایرانی ها حضور  ســــهروردی و ماصــــدرا در خودآ
دارد و اگر دارد آثارش چیســــت. اگر پاســــخ این پرسش را 
می دانســــتیم، می توانســــتیم دریابیم که کربــــن تا چه حد 
حق داشته اســــت که نجات جان جهان غربی را از فلسفه 

و تفکر ابن ســــینا و ســــهروردی بخواهد. در نظر کربن باید 
تأمل کرد ولی اگر با اندیشه کربن موافق نباشیم در مورد 
فلســــفه و آراء ابن ســــینا و دیگر بزرگان فلسفه چه نظری 
می توانیم داشته باشــــیم و فکر می کنیم که آنها چه دارند 
که برای ما و امروز ما بگویند. این پرســــش دشواری است 
که پاســــخ آن را مفســــران و محققان فلسفه هم به آسانی 
نمی توانند بدهند. یک کنگره دیگر هم در سال 1359 در 
تهران برگزار شد که در آن استادان معاصر مطالب مهمی 
در بــــاب ابن ســــینا گفتند. یکی از مســــائل هــــم این بود 
که از ابن ســــینا چه می خواهیم بیاموزیــــم و چه می توانیم 
بیاموزیم. برای اهل فلسفه روشن است که چرا به فلسفه 
رو کرده اند و آدمیان در زندگی چه نیازی به فلســــفه دارند. 
 وجدان بشری نیز به پاسخی هر چند اجمالی به این 

ً
ظاهرا

پرســــش رسیده اســــت. تاریخ، فلســــفه را نه مشغولیت 
گروهی به نام فیلســــوف بلکه طرح اساسی ترین مسائل 
در نســــبت آدمی با وجود می داند. مــــا نیز کم و بیش و به 
نحو اجمالــــی می دانیم که با ابن ســــینا نســــبتی داریم اما 

می خواهیم این نسبت را روشن تر بشناسیم.
کنفرانســــی کــــه به آن اشــــاره شــــد بــــه توصیه یونســــکو 
برگزار شــــد. چهل و یک سال پیش بیســــتمین اجاس 
کنفرانس عمومی یونســــکو به کشــــورهای عضو توصیه 

کرد کــــه به مناســــبت هزاره ابن ســــینا مجالــــس بحث و 
نظــــر ترتیب دهند و مقام فیلســــوف و دانای بزرگ ایران را 
بهتر بشناســــند. در آن زمان یعنی در سال 1358 برای ما 
برگزاری این مجلس میســــر نشــــد اما در سال 1359 آن را 
برگزار کردیم. متأسفانه دانشمندان غیر ایرانی نتوانستند 
در آن شرکت کنند. اما استادان فلسفه حوزه و دانشگاه 
با شــــرکت توأم با عاقه و ایراد سخنان محققانه خود این 
نقص را تدارک کردند و مقاالتی در فلسفه و عرفان و طب 
و زبان و زمان ابن سینا نوشــــتند و در مجلس ایراد کردند 
و مجموعه ای جامع از آن مقاالت فراهم آمد که چاپ شــــد 
و مناســــب اســــت و درخواست می شــــود که کمیسیون 
ملی یونســــکو آن را پس از چهل ســــال تجدید چاپ کند. 
یکی از امتیازهای این یادبود این بود که شورای علمیش 
مرکب از اســــتادان اهل نظر و ممتاز بود و می خواست به 
عمده مطالب و مسائل آثار ابن سینا پرداخته شود و طرح 
و بحث در مســــائل مشــــخص فلســــفه و عرفان و طب و 
موسیقی و زبان را به محققان و استادان ابن سیناشناس 
 از همه مسائل و 

ً
پیشنهاد داد. نتیجه این شــــد که تقریبا

مطالب و دانش ابن سینا مجموعه ای تحقیقی فراهم شد 
بی آنکه مطلبی تکرار شود.

ادامه دارد...

پنجشنبه برفی برای همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناسی اســــتان همدان گفت: با ورود یک سامانه 
بارشــــی و افزایــــش ســــرعت وزش بــــاد، بارش بــــاران، 
ریزش برف و کوالک برخی از نقاط اســــتان همدان را فرا 

می گیرد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز 
چهارشنبه افزود: بر اساس بررسی داده ها و نقشه های 
ماهواره ای، با ورود یک ســــامانه بارشــــی مدیترانه ای از 
عصر پنجشــــنبه به اســــتان، بارش باران، ریزش برف و 
افزایش سرعت وزش باد در بیشــــتر نقاط پیش بینی 

می شود.
وی اظهار کــــرد: در پی ورود این ســــامانه، دمای هوای 
مناطق مختلف استان افزایش می یابد و دمای کمینه 

همه شهرها به باالی صفر درجه سانتی گراد می رسد.
باقری شــــکیب عنوان کرد: در مدت زمان فعالیت این 
ســــامانه، میزان ســــرعت وزش باد افزایــــش می یابد و 

موجب کوالک در گردنه ها و نقاط کوهستانی می شود.
وی تصریــــح کرد: فعالیــــت این ســــامانه در نیمه غربی 
و جنوبی اســــتان، بیشــــتر از سایر نقاط اســــت و با این 
وجــــود در مجمــــوع از این ســــامانه انتظار بــــارش قوی 

نداریم.
اضافه  همدان  استان  هواشناسی  اداره کل  کارشناس 
کــــرد: فعالیت این ســــامانه تا روز یکشــــنبه به صورت 

متناوب در استان همدان ادامه دارد.
وی افزود: نهاوند با 13 درجه ســــانتی گراد باالی صفر و 
کبودراهنگ با 10 درجه ســــانتی گراد زیر صفر به ترتیب 
گرم ترین و ســــردترین نقاط اســــتان در روز سه شنبه 

بودند.
باقری شــــکیب گفت: بیشــــینه و کمینــــه دمای هوای 
شــــهر همدان نیــــز در این مدت بــــه ترتیــــب 12 درجه 
ســــانتی گراد باالی صفر و 6 درجه ســــانتی گراد زیر صفر 

ثبت شده است.

اجرای »جهش تولید دیم زارها« در 124 هزار هکتار از اراضی همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معاون مدیرکل ســــتاد 
اجرایــــی فرمان حضــــرت امــــام)ره( در اســــتان همدان از 
اجرای طرح »جهش تولید دیم زارهــــا« در 124 هزار هکتار 

از اراضی دیم همدان خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، علی چهاردولی این طــــرح را حامی 
کشــــاورزان و بســــتری بــــرای تحقــــق »جهــــش تولیــــد« 
دانست و گفت: این طرح برای نخستین بار در 6 استان 
آذربایجــــان شــــرقی، کردســــتان، کرمانشــــاه، گلســــتان، 
خوزســــتان و همدان در ســــال زراعی جاری اجرایی شده 

است.
وی با اشــــاره به اینکه در اســــتان 300 هــــزار هکتار اراضی 
دیــــم و آیش وجود دارد که 124 هــــزار هکتار از این اراضی 
زیر پوشــــش طــــرح جهش تولید مــــزارع دیم قــــرار گرفته 
گنــــدم، جــــو، دانه های  اســــت افزود: محصوالتــــی چون 
روغنــــی، نباتات علوفه ای و حبوبات در این طرح کشــــت 

می شود.
وی اعتبــــار طرح »جهش تولیــــد دیم زارها« در اســــتان را 
معــــادل 46 میلیــــارد و 700 میلیــــون تومان دانســــت و 
گفت: طبــــق تفاهم نامه ای که ســــتاد فرمــــان امام)ره( با 
جهاد کشــــاورزی منعقد کرده این طرح از زمان کاشــــت، 
داشت و برداشــــت زیر نظر کارشناسان ناظر مورد تأیید 

ستاد، اجرایی می شود.
معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
اســــتان همدان با بیان اینکه با اجرای طرح جهش تولید 
به ازای هــــر هکتار 460 کیلوگرم افزایــــش تولید خواهیم 
داشت یادآور شد: سهم استان از 124 هزار هکتار سطح 
زیر کشــــت این طرح حــــدود 57 هزار تــــن افزایش تولید 

ساالنه خواهد بود.
وی به خدمات ســــتاد اجرایــــی فرمان حضــــرت امام)ره( 
در طرح جهش تولید دیم زارها اشــــاره کــــرد و افزود: یکی 

از خدمات پوشــــش بیمه کشاورزان اســــت به طوری که 
بــــه ازای هر هکتار زمیــــن از 36 هزار تومــــان هزینه بیمه، 
26 هزار تومان به عنوان یارانه از ســــوی ســــتاد پرداخت 

می شود.
چهاردولــــی در ادامه توزیع نهاده های کشــــاورزی، تأمین 
الت کشــــاورزی، آموزش و نظارت عالی بر  ، ماشــــین آ بذر
طرح را از دیگر خدمات برشــــمرد و متذکر شــــد: ستاد در 
هــــر هکتار از اراضــــی 73 هــــزار تومــــان کمک هزینه کود 

می کند. پرداخت 
کید بــــر اینکه طرح جهش تولید دیم زارها در افق  وی با تأ
پنج ســــاله پیش بینی شده و ســــاالنه بر میزان اراضی زیر 
پوشــــش افزوده خواهد شــــد تصریح کرد: در حال حاضر 
هــــر 10 شهرســــتان اســــتان همدان بــــا یک هزار روســــتا 
و حــــدود 40 هــــزار کشــــاورز زیر پوشــــش این طــــرح قرار 

گرفته اند.

استان
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5 ایران و جهان

افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در نخستین ماه 2021 با وجود تحریم آمریکا
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رویترز طی گزارشــــی نوشــــت: محاســــبات نشــــان می دهد که پس از 
افزایش صادرات نفت ایران در ســــه ماهه چهارم ســــال گذشــــته با وجود تحریم های آمریکا، در ماه 

ژانویه 2021 نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و افزایش چشمگیر داشته است.
، محاســــبات نشــــان می دهد که پس از افزایش صادرات نفت ایران در ســــه ماهه  به نقل از رویترز
چهارم ســــال گذشــــته با وجود تحریم های آمریکا، در ماه ژانویه 2021 نیــــز روند صعودی خود را حفظ 

کرده اســــت. این امر حکایت از آن دارد که پایان دوره ریاســــت جمهوری دونالــــد ترامپ در ایاالت 
متحده ممکن است باعث تغییر رفتار خریداران نفت ایران شده باشد.

صادرات ایران از زمانی که ترامپ در ســــال 2018 ایاالت متحده را از توافق هسته ای با ایران خارج کرد 
و تحریم هــــا را دوباره اعمال کرد، کاهش یافته بود. جو بایدن، رئیس جمهور جدید گفته اســــت اگر 

تهران به تعهدات خود در توافق بازگردد، واشنگتن نیز این کار را انجام خواهد داد.

ارقام شــــرکت "اس وی بی اینترنشنال" و دو شــــرکت دیگر که میزان فروش نفت ایران را با ردیابی 
نفتکش ها تخمین می زنند، نشان می دهد که صادرات ایران در حال افزایش است.

شــــرکت "اس وی بی اینترنشنال" مســــتقر در واشنگتن تخمین زده اســــت که صادرات نفت خام 
ایران از 490 هزار بشکه در روز در ماه اکتبر به 710 هزار بشکه در روز در ماه دسامبر رسیده و این که 

صادرات و تولید تاکنون در ماه ژانویه در حال افزایش بوده است.

انعکاس
مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس

آناتولی:

 رزمایش های نظامی ایران پیامی به دولت بایدن بود
آناتولی به  هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: خبرگــــزاری 
نقــــل از یــــک کارشــــناس سیاســــی ترکیه ای نوشــــت: 
رزمایش های نظامی اخیر ایران، پیامی به دولت جدید 

آمریکا بود.
کارشناســــان و تحلیلگران سیاســــی خارجی معتقدند 
رزمایش های نظامی اخیر ایران، حامل پیامی به دولت 

جدید آمریکا بود.
« رئیس اندیشــــکده »مرکــــز مطالعات  »حقــــی اویغور
ایران« در آنکارا به خبرگــــزاری »آناتولی« گفت: »دولت 
ایران از طریق رزمایش های موشــــکی و پهپادی قصد 
دارد قدرت خود را به افکار عمومی ایران نشــــان دهد 
آمریکا بدهد مبنی  و همزمان پیامی به دولت جدیــــد 
، ساده نخواهد  بر اینکه ابعاد مذاکرات بین دو کشور

بود«.
اویغور با بیان اینکه ســــال 2020 از نظر حمات امنیتی 
داخلی و خارجی برای ایران ســــال بســــیار ســــختی بود، 
تحلیل کرد کــــه زمان بندی رزمایش هــــای نظامی ایران 
نیز واکنشــــی به چنین حماتی علیــــه امنیت ملی این 

کشور بود.
بر اســــاس ایــــن گــــزارش، وی با اشــــاره به هــــدف قرار 

گرفتن اهدافی دورتر از مســــافت پایگاه های آمریکایی 
در رزمایش هــــای اخیر نظامی ایران، ادعــــا کرد: »ایران از 
می خواهد  احتمــــاال   ، اخیر نظامی  رزمایش هــــای  طریق 

حضور آمریکا در منطقه ]غرب آسیا[ را تهدید کند«.
به نوشــــته آناتولی، این تحلیلگر سیاســــی با اذعان به 
پیشــــرفت های قابل توجه ایران در حوزه موشک های 
بالســــتیک و کروز طی یک دهه گذشــــته، تصریح کرد: 
»این کشــــور همچنین تاش های جدی برای توســــعه 
توانمندی هــــای عملیاتــــی پهپادهایــــش انجــــام داده 

است«.
اویغور همچنین افــــزود: »توانمندی روزافزون پهپادی 
و موشــــکی بالســــتیک ایــــران، باعــــث نگرانی هایی در 
کشــــورهای منطقه مخصوصا عربســــتان ســــعودی و 

اسرائیل شده است«.
در  »جروزالم پســــت«  روزنامــــه   ، نیــــز ایــــن  از  پیــــش 
یادداشــــتی با اذعان به دقت نقطه زنی موشــــک های 
در  اســــامی  انقــــاب  پاســــداران  ســــپاه  بالســــتیک 
ایــــن  نوشــــت   ،»15 )ص(  اعظــــم  »پیامبــــر  رزمایــــش 
رزمایش حامل پیامی به آمریکا، رژیم صهیونیســــتی و 

کشورهای عربی است.

احداث بزرگترین بندر تجارى کشور در محدوده جاسک
پذیرش کشتی های اقیانوس پیما در شرق تنگه هرمز

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: معــــاون وزیــــر راه و 
شهرســــازی با اشــــاره به ایجــــاد بزرگترین بنــــدر تجارى 
کشور در محدوده شهرستان جاســــک، از برنامه ریزی 
برای پذیرش کشــــتی های اقیانوس پیمــــا به جز چابهار 

در شرق تنگه هرمز خبر داد.
محمد راســــتاد پس از بازدید از دو بنــــدر »کوه مبارک« 
و »جاســــک« در شــــرق هرمــــزگان، اظهار کرد: توســــعه 
جاسک در سطح ملی بسیار مهم و راهبردى است و در 
مرحله شناخت، به جمع بندى رســــیده ایم تا بزرگترین 
بندر تجارى کشــــور را در محدوده شهرســــتان جاسک 

احداث کنیم.
وى ادامــــه داد: در تعامــــل بــــا وزارت نفــــت، جانمایــــی 
نهایی مشــــخص و مطالعات اجرایی ســــازمان بنادر و 

دریانوردى در این رابطه آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى با اشاره به اینکه 
حمل و نقل و تجارت دریایی در شــــرق تنگه هرمز براى 
اولین بار مدنظر قرار مــــی گیرد، عنوان کرد: قصد داریم 
تا به جز بندر چابهار پذیرش کشتی هاى اقیانوس پیما 
را در شرق تنگه هرمز نیز داشته باشیم که این مسئله 
در محدوده شهرســــتان جاســــک مدنظر قــــرار خواهد 

گرفت.

راســــتاد افــــزود: در رابطه بــــا فعالیت ناوگان ســــنتی و 
مشــــکات به وجــــود آمده بــــراى بومیان شهرســــتان 
جاســــک، هرگز نگاه ســــازمان بنــــادر این نیســــت که 
ناوگان ســــنتی فعالیت نکنند بلکه ســــازمان بنادر و 
دریانوردى نمی تواند به واســــطه جایگاه حاکمیتی خود 
براى صاحبان کاال تکلیــــف تعیین کند که از چه طریقی 

بار خود را حمل کنند.
وی تصریــــح کرد: ســــازمان بنادر و دریانــــوردى از طریق 
اعطــــاء تســــهیات بــــا حداقــــل ٢٠ درصــــد آورده و ارائه 
بیشــــترین میزان یارانه، کمک خواهد کرد تا مشــــکل 
لنــــج داران رفــــع و در راســــتاى برطــــرف کــــردن معضل 

بیکارى و اشتغال بومیان منطقه گام بر دارد.
به گفته راســــتاد، ٧٥ درصد تخفیــــف در رابطه با حقوق 
و عــــوارض بنــــدرى لنج ها از ســــوى ســــازمان بنــــادر و 
دریانــــوردى به تصویب رســــیده اســــت تــــا بتوانیم به 

فعالیت لنج داران کمک کنیم.
مدیرعامل ســــازمان بنادر و دریانوردی افزود: سازمان 
بنادر تاش می کند تا در راستاى رفع دغدغه لنج داران 
در  و  بــــردارد  عملــــی  گام هــــای  جاســــک  شهرســــتان 
بلندمدت نیز آمادگی دارد تا از محل وجوه اداره شــــده 

تسهیات الزم را ارائه کند.

: رئیس دیوان عالی کشور

عملکرد تمام قضات کشور بررسی می شود
هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس دیــــوان عالی 
کشــــور گفت: عملکــــرد تمام قضات کشــــور بررســــی 
می شــــود و قضــــات باانگیزه به مســــؤوالن کشــــوری 

معرفی می شوند.
حجت االســــام ســــید احمــــد مرتضــــوی مقــــدم ظهر 
چهارشــــنبه در دیدار با حجت االســــام محمد عبادی 
زاده نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان و امــــام جمعــــه 
بندرعباس با اشــــاره به وظایف دیوان عالی کشــــور در 
خصوص نظارت بــــر اجرای صحیح قوانیــــن در محاکم 
و ایجــــاد وحدت رویه قضائی ابراز داشــــت: دیوان عالی 
کشور براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین 
می کند به انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن 
محول می شــــود می پردازد که یکی از شیوه های نظارتی 

در دوره تحول قضائی سفرهای استانی می باشد.
وی افزود: به منظور ارزیابی دقیق، هیأت های بازرســــی 
متشــــکل از قضات مجرب دیوان، از یک هفته قبل به 
استان هرمزگان ســــفر کرده اند و در مدت حضور خود 
با حضور در شهرســــتان ها و بخش ها، ضمن بررســــی 
دقیق پرونده ها نقاط قوت و ضعف را شناسایی نموده 
اند که به صورت مکتوب و در قالب کتابچه جهت بهره 

برداری و ایجاد وحدت رویه تنظیم خواهد شد.
حجت االســــام محمد عبــــادی زاده نماینده ولی فقیه 
در اســــتان هرمزگان نیز در جریان این دیدار با تقدیر از 
عملکرد دستگاه قضائی استان هرمزگان، بازدیدهای 
منظم و حضور به موقع رئیس کل دادگســــتری استان 
در صحنه هــــای مختلــــف و ایجاد یک فضای مناســــب 
در ســــطح اســــتان را امید بخش دانست و خاطرنشان 

ســــاخت: اقدام ابتــــکاری دیوان عالی کشــــور و حضور 
میدانی قضات برجســــته در جهت رصد کیفیت صدور 
احکام قضائی از نزدیک یکی از کارهای فاخر دســــتگاه 

قضائی است.
علی صالحی رئیس کل دادگســــتری اســــتان هرمزگان 
نیز بــــا قدردادنــــی از رهنمودهای ریاســــت معظم قوه 
قضائیه، شناســــایی نقــــاط قوت و کاســــتی ها را یکی از 
بــــرکات حضور قضات دیوان عالی کشــــور برشــــمرد و 
اضافه کرد: دســــتگاه قضائی اســــتان هرمزگان تاش 
خواهد کــــرد با تقویت نقــــاط قوت با تــــاش مضاعف 
نســــبت به رفع کاستی ها و ایجاد وحدت رویه در صدور 

آرا قضایی اقدام کند.

گفتاری از فرزند شهید

بیست سال در پی ترور شهید فخری زاده بودند
رهبر انقاب اســــامی در تاریخ 99.11.6 و در دیدار خانواده 
دانشــــمند هســــته ای و دفاعی کشــــور شــــهید محسن 
فخری زاده با ایشــــان، با تجلیل از برجســــتگی های شهید 
فخــــری زاده و حضور سخت کوشــــانه او در میــــدان علم و 
عمل،فرمودند: »علّو مقامی که خداوند با شــــهادت به آن 
بزرگوار عطاء کرد، مزد زحمــــات و اخاص کم نظیر او بود و 
ایــــن مقام با هیچ یــــک از مقام های دنیوی قابل مقایســــه 

نیست.«
گاهی از جزئیات  پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR برای آ
دیگر این دیدار و همچنین آشــــنایی با ویژگی های مرحوم 
فخــــری زاده، گفتاری از حامد فخری زاده، فرزند این شــــهید 

بزرگوار منتشر کرد:
»در حدود شصت روزی که از شهادت پدرم می گذرد، تمام 
مســــؤولین و فرماندهان عالی رتبه ی لشــــکری و کشوری 
با ما دیدار داشــــتند، ولی دیدار با رهبر انقاب به دلیل جّو 
معنوی و صمیمــــی اش،  با بقیه ی دیدارهــــا متفاوت بود. 
ی بخش 

ّ
دیدار با رهبر انقاب همیشــــه دلگرم کننده، تسل

کــــه توانســــتیم خدمت  آرام کننــــده اســــت. الحمداهلل  و 
ایشــــان شــــرف حضور پیدا کنیــــم. البته رهبــــر انقاب در 
حین خداحافظی مّنت سر ما گذاشتند و از ما عذرخواهی 
کردند که به واســــطه ی شرایط کرونا نتوانســــتند به منزل 
 در روزهای 

ً
شــــهید بیایند و فرمودند اگر کرونا نبــــود حتما

اّول به منزل شــــهید می آمدم. این قول را هم به ما دادند 
 قدم رنجه 

ً
که ان شــــاءاهلل بعد از گذر از شــــرایط کرونا حتما

می کنند و قدم سر چشــــم ما می گذارند و به منزل شهید 
تشریف می آورند تا دیدار دیگری با ایشان داشته باشیم.

در ایــــن دیــــدار همان طــــور که در رســــانه ها هم منتشــــر 
شــــد، رهبر انقــــاب در ابتدا بــــه بیان ویژگی های شــــهید 
بزرگوار پرداختند و به این نکته اشــــاره کردند که ایشــــان 
از قدیمی تریــــن و برجســــته ترین دانشــــمندان و عالمان 
هســــته ای کشــــور بود. رهبر انقاب در ادامه به این نکته 
هم اشاره کردند که یکی از مهم ترین شاخصه های ایشان 
این بود که هم در میــــدان علم بود و هم در میدان عمل؛ 
و صرفا یک دانشــــمند دانشــــگاهی نبود، بلکه یک عالم 

عملگرا بود.
رهبــــر انقــــاب به اخــــاص و گمنامی شــــهید هم اشــــاره 
کردند. این شــــهید بزرگوار عاقه نداشــــت نامش جایی 
فاش شــــود. این نشــــان دهنده  اخاص بســــیار خاص و 
ویژه  این شــــهید بزرگــــوار بود. رهبر انقاب بــــه جریانات و 
اتفاقات اجتماعی بعد از شــــهادت ایشان هم که در بین 
برجســــتگان اجتماعی و علمی وجود داشت اشاره کردند 
و اینکه خیلی از دوســــتان در دل نوشته هایشــــان به این 
نکته اشاره می کردند که  ای کاش ما او را در زمان حیاتش 

می شناختیم.
در این دیدار از طرف خانواده شهید هم موضوعاتی مطرح 

شــــد که از مهم ترینش پیگیری دستورات رهبر انقاب در 
پیام ایشان پس از حادثه شهادت بود. ضمن اینکه تمام 
اعضای خانواده از پیام رهبر انقاب بســــیار تشکر کردند؛ 
چرا که به موقع و راهگشــــا بود و برخی ابهامــــات را نیز رفع 

کرد.
اّما همان طور کــــه رهبر انقاب در این دیدار به ویژگی های 
شــــهید بزرگوار پرداختنــــد، الزم می دانم مــــن هم در مورد 
ویژگی های شخصیتی ایشان توضیحاتی بدهم؛ ولی قبل 
از آن بایــــد به این نکته اشــــاره کنم که اســــتکبار جهانی از 
ســــال 78 به فکر حذف شهید افتاد. آن موقع ایشان 38 
ســــالش بود. خب این ســــؤال در ذهن ها به وجود می آید 
که فردی مثل ایشــــان در زندگی اش و در ســــن جوانی چه 
که اســــتکبار به دنبال ترورش بود  دستاوردهایی داشته 
و بعد از بیســــت سال به نتیجه می رسد و می تواند ایشان 
را ترور کند. به نظر من شــــاید بزرگ ترین ویژگی شخصیتی 
شــــهید این بود که ایشــــان نگاه مجرد به علم نداشــــت، 
بلکه علم، فلســــفه و عرفان را درهم تنیــــده بود و در تمام 

مراحل کاری خودش با همین رویکرد زندگی می کرد.
وقتی از علم صحبــــت می کنیم، منظورمان آن علم نافعی 
اســــت که در راســــتای تمدن و فلسفه ی اســــامی باشد؛ 
علمی کــــه روزبه روز تغییر می کنــــد و افزایش پیدا می کند. 
شهید بزرگوار بخش مهمی از زندگی اش را صرف مطالعه، 

تحقیق و پژوهش کرد.
وقتی از فلسفه صحبت می کنیم، منظورمان اندیشه ها و 
تفکرات خاقانه، نوآورانه، مبتکرانه و منحصربه فرد شهید 
بزرگوار در حوزه ی فلسفه ی اسامی به ویژه فلسفه ی علم 
 
ً
اســــت. ایشان در حوزه ی فلسفه و فلســــفه ی علم، صرفا
مطالعه نمی کرد و ناقل اندیشــــه های فلســــفی گذشــــته 
نبــــود، بلکه صاحــــب ایــــده و تفکر در حوزه ی فلســــفه ی 
اســــامی و فلســــفه ی علم بود. شــــهید بزرگوار همیشــــه 

اعتقاد داشت فلســــفه برای فلسفه نیست و تنها هدف 
فلســــفه اثبات ذات اقدس اله نیست، بلکه فلسفه باید 
در حل مشکات مردم و جامعه مورد استفاده قرار بگیرد 
و علم را دگرگون کند و با اســــتفاده از فلسفه باید تغییر و 
انقاب در علم ایجاد کرد. ایشان اعتقاد داشت علمی که 
امروز در اختیار ماســــت، نشــــئت گرفته از فلسفه ی غرب 
است و نشــــئت گرفته از فلسفه اسامی نیست و ما باید 
بتوانیــــم بــــا ایده پردازی و نوآوری در فلســــفه ی اســــامی، 
انقابی در علــــوم پایه ی خودمان ایجاد کنیم که این علوم 
در راستای تمدن و فلسفه ی اسامی متحول و تبدیل به 
علوم دیگری بشوند و مشکات بشر را حل کنند، نه این 
علومی که امروز در اختیار ماست که تحت تأثیر فلسفه ی 

غرب است.
پدرم همیشــــه می گفت اگر رســــاله ی ماصدرا به دســــت 
انیشــــتین می رســــید، انیشــــتین کار ناتمام خــــود را تمام 
می کرد. البته خود ایشان داشــــت این کار را انجام می داد؛ 
در حوزه ی فیزیک داشــــت فرمول می ساخت، فرمولی که 
خیلی از مباحث کوانتومی را دگرگون می کرد؛ اّما متأسفانه 
حادثه شــــهادت به ایشــــان اجازه نداد تا چند کتابی که در 
حوزه ی فلســــفه ی اســــامی، علم، فیزیک و انقاب علوم 

بنیادی می نوشت را تمام کند.
وقتی هم از عرفان صحبت می کنیــــم، منظورمان عرفانی 
اســــت که نشــــئت گرفته از نگاه توحیدی خاص شــــهید 
بزرگوار به کل عالم هســــتی است. ایشــــان نگاه توحیدی 
بسیار خاص و عجیبی به عالم هستی داشت. این عرفان 
همان عرفان و نگاه توحیدی است که نیروی محرکه اش 
عشــــق به خداوند و عالم هســــتی است. شــــهید بزرگوار 
همیشــــه نگاه عاشــــقانه به تمــــام مســــائل کاری و عالم 
هستی داشت. ایشان در ارتباط با خانواده، همکاران و هر 
موجود زنده  نگاه عاشقانه داشت. ایشان می گفت وقتی 
من برای جمهــــوری اســــامی کار می کنم، کأنه در مســــیر 
سیر و ســــلوک عرفانی قرار دارم و در مسیر الی اهلل حرکت 

می کنم.
به اعتقاد من جریــــان فکری، نوع نگاه و ســــیره ی زندگی، 
ایشــــان را به شــــخصیتی تبدیل کرده بود که اســــتکبار در 
ســــن 38 ســــالگی به فکر ترور ایشــــان می افتد و در طول 
این بیســــت ســــال هم هیچ موقع دســــت از تاش برای 
ترور ایشان بر نداشــــت. البته شهید بزرگوار در این مدت 
نگاهش به کار عوض نشد و نترســــید. او همواره با عقل 
معاد زندگــــی می کرد نه عقل معاش. خیلــــی موارد پیش 
می آمد که شــــرایط برای ایشان خیلی سخت می شد و تیم 
حفاظت اجــــازه ی رفتن به محــــل کار را نمی داد و به دالیل 
امنیتــــی بایــــد مدتــــی کار را تعطیــــل می کرد، ولی ایشــــان 
نمی پذیرفت و می گفت دشــــمن هم همین را می خواهد، 

که من کار نکنم«.

آیت اهلل جنتی:

تعجب می کنم که بعضی ها همچنان به آمریکا دلخوش اند
مسؤوالن زودتر مشکالت مردم را حل کنند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر شورای نگهبان گفت: 
تعجب می کنم از کسانی که همچنان به آمریکای در حال 
ســــقوط دلخوش کرده اند و بــــه این رژیــــم جنایتکاری که 
حاج قاســــم عزیز ما را ناجوانمردانه به شهادت رساند، دل 

بسته اند.
آیت اهلل احمد جنتی در جلســــه این شــــورا ضمن اشــــاره 
به نزدیک شــــدن به ایام اهلل دهه فجر گفــــت: در این ایام 
اتفاقاتی نظیــــر فرمان امام )ره( برای شکســــتن حکومت 
نظامی، بازگشت ایشان به کشــــور پس از 15 سال تبعید 
و ســــقوط رژیم منحوس پهلوی در 22 بهمن که لیله القدر 

انقاب بود، صورت گرفت.
وی با بیان اینکه انقاب اســــامی مســــیر جدیدی پیش 
روی مسلمانان جهان قرار داد، تصریح کرد: همه باید خدا 
را بابت انقاب اسامی شاکر باشیم؛ چرا که امروز انقاب 
اسامی و تفکر انقاب اسامی مقابل تمام زورگویان عالم 

ایستاده و با افتخار در این مسیر می درخشد.
دبیر شــــورای نگهبان از رسانه ها و رســــانه ملی خواست 
که در دهه فجر انقاب اسامی، دســــتاوردهای انقاب و 
خدمات 42 ســــاله ی انقاب اســــامی را به مــــردم یادآوری 

کنند.
آیت اهلل جنتی ادامه داد: از ابتــــدای انقاب تاکنون، ایران 
اسامی بحران های زیادی را به خود دیده، ولی در تمام این 
ادوار و فتنه های گوناگونی که دشــــمنان برای این مردم و 
این کشــــور رقم زدند، ملت ایران با هوشــــیاری پشت سر 
امامین انقــــاب حرکت کردند و با ســــامت کامل از این 
فتنه ها عبور کردنــــد، لذا باید همچنان مراقب باشــــیم تا 

انقاب اسامی ضربه نخورد.
وی تأکید کرد: مــــردم زحمت زیادی برای حفظ این انقاب 
ارزشمند کشــــیده اند و در حال حاضر که دچار مشکات 
اقتصادی زیادی هستند، وظیفه مسؤوالن است تا هرچه 

زودتر مشکات مردم عزیز را حل کنند.
دبیــــر شــــورای نگهبــــان در ادامه با اشــــاره بــــه آرمان ها و 
اهداف انقاب اســــامی اضافه کرد: همه ما وظیفه داریم 
نســــل های جدید را با آرمان ها و اهداف انقاب اســــامی 
آشنا کنیم و این وظیفه ای بســــیار مهم برای نسل حاضر 

است.
آیــــت اهلل جنتــــی در بخــــش دیگــــری از ســــخنان خــــود، 
"دشمن شناسی" را وظیفه همه ی مردم دانست و گفت: 

" را شناخته و در مسیر مقابله با آن گام  باید "شــــیطان اکبر
برداریم؛ البته باید به این نکته هم توجه داشت که آمریکا، 
امروز دچار شــــکاف و نقار شده و حتی به ارزش های باطل 

خود نیز پایبند نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعجب می کنم از کسانی که 
همچنان به آمریکای در حال سقوط دلخوش کرده اند و به 
این رژیم جنایتکاری که حاج قاسم عزیز ما را ناجوانمردانه 

به شهادت رساند، دل بسته اند.

اولین محموله واکسن روسی 22 بهمن به تهران می رسد
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیــــس دفتر 
رئیس جمهــــور گفــــت: مقدمــــات قــــرارداد خرید 
واکسن روسی هم فراهم شده است و امیدواریم 
امــــروز و فردا ایــــن قــــرار داد امضا شــــود و اولین 

محموله آن قبل از 22 بهمن به تهران برسد.
محمود واعظی روز چهارشــــنبه در حاشیه جلسه 
هیــــأت دولــــت در واکنش بــــه اظهــــارات یکی از 
مقامــــات رژیم صهیونیســــتی که گفته اســــرائیل 
برنامه حملــــه به ایران دارد، گفــــت: هم مردم ما و 
هم مردم منطقه با ادبیاتی که رژیم صهیونیستی 
تا االن داشته اند آشنا هستند. آنها بیشتر حرف 

می زنند، بیشــــتر دنبال جنگ روانی هســــتند ولی عمًا نه 
برنامه ای و نه توانایی و نه از عهده این کار )حمله به ایران( 

برمی آیند.
وی افــــزود: ارتــــش و ســــپاه در دفــــاع از ایــــران نیروهــــای 
ورزیده ای هستند، مانورهایی که داشتیم نشانه های این 
اســــت که ما قصد جنگ نداریم اما در دفاع از کشور جدی 
هســــتیم. البته برخی مســــؤولین رژیم صهیونیستی فکر 
می کنند هر حرفی بزنند واشــــنگتن حرفشان را می پذیرد، 
حاال یــــه ترامپی بــــود و دامادی داشــــت که عمــــًا کارگزار 
صهیونیســــت ها بود و یکســــری کارها را انجــــام می داد و 

برخی نظرات رژیم صهیونیستی را تحمیل می کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می کنم دولت 

جدید آمریکا، همانند ســــایر کشورها استقال خودشان 
را دارند. مســــاله بازگشــــت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها 
یک موضوعی اســــت که خیلی هم رژیم صهیونیســــتی و 
هم برخی کشــــورهای عرب منطقه با آن مخالف هستند و 
در این راستا تاش می کنند و البی هایشان در واشنگتن 
فعال شده اســــت. ما نباید اینطور مسائل و اظهار نظرها 

را جدی بگیریم زیرا بیشتر جنگ روانی و تبلیغاتی است.
وی در پاسخ به ســــوالی در خصوص اینکه آیا قرار است ما 
در زمینه واردات واکســــن مذاکراتی داشته باشیم؟، اظهار 
کــــرد: بیشــــتر از دو ماه اســــت که با روس هــــا درخصوص 
واکســــنی که تولیــــد کردند در حــــال مذاکره هســــتیم. با 
چینی هــــا و هندی ها هــــم مذاکره می کنیم. خوشــــبختانه 

شدت مذاکراتمان با روس ها بیشتر شده است 
و حتــــی در یک مــــاه گذشــــته تمام اســــنادی که 
داشتند را برای ما فرستادند و گروه علمی ما تمام 
این اسناد را بررسی کرده است و نتیجه اش این 
شــــد که واکسن روسی تائید شــــد و دیشب این 

تائیدیه را برای روس ها فرستادیم.
رئیــــس دفتــــر رئیس جمهــــور گفــــت: مقدمات 
قرارداد خرید واکســــن روســــی هم فراهم شــــده 
اســــت و امیدواریم امروز و فردا این قرار داد امضا 
شــــود و اولین محمولــــه آن قبــــل از 22 بهمن به 

تهران برسد.
واعظی گفــــت: البته سیاســــت جدی ما این اســــت که از 
تولیــــد واکســــن های داخلــــی حمایت جدی شــــود و این 
اولویت ماست. ما هم از واکسن برکت، هم واکسن رازی 
و هم از واکســــن پاســــتور حمایت می کنیم اما به هرحال 
نمی توانیــــم مردم را تا اواخر بهار ســــال آینــــده منتظر نگه 
داریم. بنابراین از االن تا اواخر بهار یک قرار داد با کواکس 
بســــتیم و از طرف دیگر با سه کشور چین و روسیه و هند 

هم قرارداد می بندیم.
وی تأکید کرد: مقدمات قرارداد با روســــیه از قرار داد چین 
و هند جلوتر است و تاش می کنیم که کواکس محموله 
خــــود را زودتــــر به ما بدهــــد. قرار اســــت دو میلیــــون دوز 

واکسن روسی بخریم.

تخریب ویالی میلیاردی 
دو مسؤول در فیروزکوه

در حالــــی که قرار بــــود از صبح چهارشــــنبه دو ویای 
غیر مجاز مربــــوط به برخی مقامات مســــؤول فعلی 
و پیشــــین در فیروزکــــوه تخریب شــــود ممانعت و 
حضور در محل این افــــراد مانع اجرای حکم قضایی 

تخریب شد.
علیرغــــم  و  دادســــتانی  ورود  بــــا  نهایــــت  در 
ممانعت هایــــی که در مســــیر اجراى حکــــم قضائی 
وجود داشــــت، دو ویــــاى مذکور تخریب شــــدند و 

حریم و بستر رودخانه آزادسازى شد.

هفتمین مبتالی کرونای 
انگلیسی در ایران

وزیر بهداشت گفت: هفتمین مورد ابتا به ویروس 
کرونای انگلیسی در کشور را در مسافری یافتیم که 
از هلند آمده و در یکی از استان های جنوبی مستقر 

است.
خوشبختانه هیچ ردپایی از این ویروس در نزدیکان 

و افراد در تماس با او نیافتیم.

خ تورم سالیانه از 32 درصد  نر
گذشت!

آمار ایــــران اعام کــــرد: نرخ تــــورم دوازده ماهه  مرکز 
منتهی به دی 1399 برای خانوار های کشــــور به 32.2 

درصد رسید.
درصد تغییر شــــاخص کل نســــبت به ماه مشــــابه 
ســــال قبل )تورم نقطه بــــه نقطه( بــــرای خانوار های 

شهری کشور 45.5 درصد است.

مجلس پیگیر زندان نداشتن 
مهریه باالی »5 سکه« 

قضایی  کمیســــیون  ســــخنگوی  نــــوروزی  حســــن 
مجلس شورای اســــامی گفت: در مجلس گذشته 
قانونــــی در رابطه با مهریه مصوب شــــد که باالی 110 
ســــکه مهریه زندان نخواهد داشــــت از ایــــن رو و با 
توجه به افزایش قیمت ســــکه کمیســــیون قضایی 
مجلس یازدهم طرحــــی مدنظر دارد که مهریه بیش 

از 5 سکه زندان نداشته باشد.
اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان 
جــــای بزهکار اســــت نه بدهــــکار از ایــــن رو بدهکار 
مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان 

شود.

رشد حیرت انگیز علمی ایران 
در دنیا

بر اســــاس نتایج پایگاه اســــتنادی اســــکوپوس، 
تعداد مدارک علمی ثبت شــــده از ایران در ســــال 
1996 برابــــر بــــا 842 مورد بــــوده و در ســــال 2017 
کشــــور به رقم  تعداد مدارک و مســــتندات علمی 
54388 مورد افزایش یافته و رشد 64.59 برابری 

می دهد. نشان  را 
در ســــال 2017 جایگاه ایران در دنیــــا به رتبه 16 ارتقاء 

یافته است.

انفجار بمب در نجف اشرف
برخی منابــــع خبری از وقــــوع انفجار بمبــــی در نجف 

اشرف خبر دادند.
گزارش هــــا حاکی اســــت که ایــــن انفجــــار در منطقه 
الحوله و در نتیجــــه انفجار یک بمب بــــه جا مانده از 

جنگ روی داده است.
در ایــــن انفجار یک کودک جان باخت و دو زن و یک 

کودک نیز زخمی شدند.

آمریکا مدعی توقیف 
یک محموله نفتی ایران شد

بلومبرگ اعام کرد: آمریکا در جدیدترین تاش خود 
برای جلوگیری از صادرات انرژی ایران، تاش می کند 
حدود 2 میلیون بشــــکه نفتی را که ادعا دارد متعلق 

به ایران است توقیف کند.
این نفت خــــام در نفتکش آچیلس بــــا پرچم لیبریا 
حمل می شود به دســــتور وزارت دادگستری آمریکا 

به سمت این کشور در حرکت است.
دســــتور توقیف این نفتکش قبل از پیروزی بایدن 

بر ترامپ در 20 ژانویه صادر شده است.

تخت روانچی: به هر تهدیدی 
به شدت پاسخ می دهیم

نماینده دائم ایران در ســــازمان ملــــل گفت: هدف 
اســــرائیل از تهدیداتــــش علیــــه ایــــران، ســــرپوش 
گذاشتن بر ساح های هسته ای خود و تهدید ثبات 

منطقه است.
ایران در دفاع از خود تردید نخواهد کرد و به شــــدت 

به هرگونه تهدیدات پاسخ خواهد داد.

اخبار کوتاه

خبــر



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/24         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/09

برابر رأی شــماره 1399/1210 مورخه 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
آیت اهلل غالمی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه 4378 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 219/18 مترمربع در پالک شماره 
121 فرعی از 1832 اصلی واقع در اسدآباد،  بلوار جانبازان، 20 متری امام حسین 
علیه السالم خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای محمد قهرمانی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.

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

م.الف 420

چون خانم عفت قپانوری مالک ششدانگ پالک باقیمانده فرعی از  445 
اصلــی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی پالک فوق را از 
این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین 
مشــاعی پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به 
استناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکیــن مجاور پالک 
فوق الذکــر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشــنبه مورخ 1399/12/06 
ساعت 10:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان آزادگان، 
کوچه شــهید برزوئی حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و 
مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز 

به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 904

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی ملک نهاوند

چون خانــم عفت قپانوری مالک ششــدانگ پــالک 444 اصلی بخش 
یک برابر درخواســت 1935-99 مــورخ 1399/11/07 تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فــوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 
1935-99 مورخ 1399/11/07 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را 
نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ 
چهارشنبه مورخ 1399/12/06 ساعت 10:00 در محل وقوع ملک واقع 
در نهاوند، خیابان آزادگان، کوچه شهید برزوئی حضور یابند. بدیهی است 
عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری 
نمی گــردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد، در همین روزنامه درج 

می گردد. 
م.الف 905

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی ملک نهاوند

چون خانم رامش رستمی مالک ششدانگ پالک 446 مکرر اصلی بخش 
یک نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده 
اســت و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک 
مذکور را نمی شناســد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به اســتناد کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصــوص تعیین طول اضالع و 
مساحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ 
می گردد که در تاریخ چهارشــنبه مورخ 1399/12/06 ســاعت 10:00 
صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان آزادگان، کوچه شــهید 
برزوئی حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد.

م.الف 906

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی ملک نهاوند

چون خانم رامش رســتمی مالک ششدانگ پالک 446 اصلی بخش یک 
نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده است 
و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک مذکور را 
نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیــه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در 
تاریخ چهارشنبه مورخ 1399/12/06 ساعت 10:00 صبح در محل وقوع 
ملک واقع در نهاوند، خیابان آزادگان، کوچه شــهید برزوئی حضور یابند. 
بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 
نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد، در همین 

روزنامه درج می گردد.

م.الف 903

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی ملک نهاوند

با ما همراه باشید

4723 1399    شـــماره  9 بهمن  پنجشـــنبه   

ورزش6

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا؛

استقالل با الدحیل و االهلی 
هم گروه شد

قرعه راحت برای پرسپولیس

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم فوتبال اســــتقال در 
لیــــگ قهرمانــــان 2021 آســــیا بــــا االهلی عربســــتان، 
الدحیــــل قطــــر و الشــــرطه عــــراق هم گروه شــــد. در 
مقایسه با استقال، پرســــپولیس کار راحت تری در 

این رقابت ها دارد.
مســــابقات لیگ قهرمانان 2021 آســــیا قرار است از 
1400 آغاز شود. ابتدا بازی های مرحله  فروردین ماه 
پلی آف برگزار می شــــود و ایران در این بخش فوالد 
را به عنــــوان نماینــــده دارد. فــــوالد در  خوزســــتان 
این مرحله بــــه مصاف العین مــــی رود و در صورت 
شکســــت دادن ایــــن تیم، راهــــی مرحلــــه گروهی 

می شود.
در مرحله گروهی پرسپولیس، استقال و تراکتور از 

ایران حضور دارند.
ایــــن دوره از مســــابقات بــــا تغییراتی مواجه شــــده 
اســــت. تعداد تیم های حاضر در لیــــگ قهرمانان به 
40 تیم افزایش یافته اســــت و مسابقات در 10 گروه 
چهــــار تیمی برگزار می شــــود. از هر منطقــــه، پنج تیم 
صدرنشین به عاوه سه تیم دوم جدول که بهترین 
عملکــــرد را دارنــــد، بــــه مرحلــــه یک هشــــتم صعود 

می کنند.
ور  این مراســــم بــــا پیــــام ویدئویــــی »داتــــو ویندز
جان« دبیر کل ای اف ســــی آغاز شد. وی با اشاره 
گذشته  فصل  در  هیوندای  اولســــان  قهرمانی  به 
آسیا، به ساز  و شکســــت پرســــپولیس در فینال 
و کار جدیــــد ایــــن رقابت هــــا و حضــــور بعضــــی از 
کشــــورها برای نخســــتین بار در لیــــگ قهرمانان 

کرد. اشاره 
ســــپس ســــازوکار گروه ها و ســــیدبندی مسابقات 

تشریح و این رقابت ها قرعه کشی شد:

گروه آ �
الهال عربستان

شباب االهلی امارات
استقال تاجیکستان

برنده الغرافه قطر و نماینده ازبکستان

گروه ب �
الشارجه امارات

تراکتورسازی ایران
پاختاکور ازبکستان

برنده بازی الوحده عربستان و القوه الجویه عراق

گروه سی �
الدحیل قطر

االهلی عربستان
استقال ایران

الشرطه عراق

گروه دی �
السد قطر

النصر عربستان
الوحدات اردن

برنده بازی فوالد ایران و العین امارات

گروه ای �
پرسپولیس ایران

گوا هندوستان
الریان قطر

برنده بازی الزورا عراق و الوحده امارات

اردوی آماده سازی کاراته 
ارتش در کبودرآهنگ برپا شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اردوی آماده ســــازی تیــــم 
کاراتــــه رعد پدافند ارتش روز چهارشــــنبه به میزبانی 
شهرســــتان کبودرآهنگ از توابع استان همدان برپا 

شد.
سرمربی تیم کاراته رعدپدافند ارتش اظهار کرد: این 
اردو به طور مشــــترک بــــا تیم کاراتــــه کبودراهنگ در 

حال برگزاری است.
اهلل کرم شــــهگل اضافه کرد: در این اردوی مشترک 
تمرینــــی 12 کاراته کا در قالب تیــــم رعدپدافند ارتش 

حضور دارند.
وی خاطرنشــــان کرد: تیــــم رعدپدافنــــد ارتش برای 
حضور قدرتمند در ســــوپرلیگ باشــــگاه های کشور 
آماده می شــــود ضمن اینکه تیم کبودراهنگ نیز در 

لیگ برتر کشور حضور دارد.
شــــهگل خاطرنشــــان کرد: این اردو به مدت چهار 
شده  دایر  کبودراهنگ  شهر  انقاب  سالن  در  روز 

است.
تیــــم کاراته رعــــد پدافند ارتش برای پنجمین ســــال 

پیاپی در سوپر لیگ کاراته کشور حضور می یابد.
کبودراهنگ یکــــی از قطب های اصلی  شهرســــتان 

کاراته کشور است.

خبــر
حضور چهره های جوان در انتخابات هیأت فوتبال همدان

خسروی انصراف داد
هگمتانه، گــــروه ورزش: مهلت نام نویســــی از نامزدهای 
مجمــــع انتخابات هیأت فوتبال اســــتان همدان در حالی 
به پایان رسید که چهره های جوان وارد گود رقابت شدند.

در پایان مهلت ثبــــت نام این انتخابــــات، عباس صوفی 
شــــهردار و رئیس چهار دوره گذشته این هیأت به عنوان 

جدی ترین گزینه نام نویسی کرد.
صوفی پیشــــتر نیز تجربه ریاســــت هیأت فوتبال اســــتان 
همــــدان را داشــــته و باتجربه ترین فرد مدیریتــــی فوتبال 

همدان به شمار می رود.
رئیس هیأت فوتبال در چند دوره و مدیرعاملی باشــــگاه 
پاس طی یک و نیم ســــال جزو ســــوابق فوتبالی صوفی در 
همدان بوده اســــت افزون براینکه او عضو کمیته توسعه 

فدراسیون فوتبال نیز هست.
نامزدهای نوظهور انتخابات فوتبال �

اما جدا از نام نویســــی عبــــاس صوفی در ریاســــت هیأت 
فوتبال همدان، محمدتقی رحیمی، بابک صمدیان، کمال 
عربیان، صفر بهارلو و علی ضمیری کامل نیز نام نویســــی 

کرده اند.

محمدتقی رحیمی مدیرعامل ســــابق باشگاه پاس است 
که 2 ســــال همــــراه این تیــــم در لیگ دســــته دوم فوتبال 

کشور حضور داشت.
وی هم اینک مدیریت امور باشــــگاه های اداره کل ورزش 
و جوانان اســــتان همدان را برعهده دارد و چهره شناخته 

شده در عرصه ورزش است.
بابــــک صمدیان دیگــــر گزینه ثبــــت نام شــــونده مدرس 
فدراســــیون فوتبال است و سال ها ســــابقه سرمربیگری 
و مربیگــــری در تیم هایی نظیر پاس و شــــهرداری همدان، 

شاهین کیش و آلومینیوم اراک را دارد.
وی سال ها کاپیتان فوتبال همدان در لیگ های مختلف 
کشور نیز بوده و در دوره ریاست صوفی در هیأت فوتبال 

نیز در مقطعی مسوولیت داشته است.
کمال عربیان نیز از پیشکسوتان فوتبال همدان و نایب 

رئیس فعلی هیأت فوتبال استان همدان است.
صفــــر بهارلــــو نیــــز از بازیکنان دهــــه 70 و اوایــــل دهه 80 
کادمیک فوتبال این اســــتان به  همدان و جزو مربیــــان آ

شمار می رود.

علی ضمیری کامل نیز جزو پیشکســــوتان شناخته شده 
فوتبال اســــت که ســــابقه معاونت اداره ورزش و جوانان 

استان همدان را در کارنامه دارد.
استعفای خسروی از کاندیداتوری �

اما علی خسروی پیشکســــوت و کارشناس مطرح داوری 
کشور با ارسال نامه ای رسمی از حضور در انتخابات هیأت 

فوتبال همدان انصراف داد.
خســــروی رئیس پیشــــین کمیته داوران فوتبال همدان 

بود و حضور او در انتخابات بازتاب گسترده ای داشت.
با این حال خســــروی که اصالتی همدانی دارد و در کابینه 
صوفــــی در هیــــأت فوتبــــال بــــود، از حضــــور در انتخابات 

انصراف داد.
ایــــن در حالیســــت کــــه در روزهــــای اخیر اخبــــار مختلفی 
پیرامــــون حضــــور او در ایــــن انتخابات در فضــــای مجازی 

منعکس شد.
خســــروی شب گذشــــته طی نامه ای رســــمی انصرافش را 

اعام کرد.
حــــاال در نبود او این پیش بینی می شــــود کــــه محمدتقی 

رحیمی مدیرعامل سابق پاس جدی ترین گزینه باشد هر 
چند علــــی ضمیری کامل نیز در تاش برای جمع آوری رای 

ممکن است.
از ســــوی دیگر پیش بینی می شــــود کمال عربیان و بابک 
صمدیان 2 نامزد دیگر به نفع عبــــاس صوفی کناره گیری 

کنند.
امروز آخرین مهلت تحویل مدارک �

دبیــــر هیأت فوتبال همدان گفــــت: در پایان زمان قانونی 
برای نام نویســــی نامزدهای هیأت فوتبــــال، تنها 6 تن در 

این انتخابات ثبت نام کردند.
مهــــدی بوجاریان افزود: عبــــاس صوفی، کمــــال عربیان، 
محمدتقی رحیمی، علــــی ضمیری کامل، بابک صمدیان و 
صفر بهارلو برای انتخابات ریاســــت هیأت فوتبال استان 

مراحل ثبت نام خود را انجام داده اند.
وی یادآور شد: همچنین علی خسروی داور بین المللی و 
بازنشسته کشــــورمان نیز در این دوره ثبت نام کرده بود 
که شب گذشته با ارســــال نامه ای به طور رسمی انصراف 

خود را اعام کرد.

بوجاریــــان اضافــــه کــــرد: بــــا توجــــه بــــه مراحــــل دریافت 
اســــتعام های ســــوء پیشــــینه قضایــــی و تســــت عــــدم 
اعتیاد، ایــــن 6 نامزد تا پایان وقت اداری امروز پنجشــــنبه 
9 بهمن ماه مــــدارک خود را باید تحویــــل دبیرخانه هیأت 
بدهنــــد در غیر این صورت براســــاس قوانین از انتخابات 

کنار گذاشته می شوند.
وی افــــزود: پــــس از جمــــع آوری تمامی مــــدارک، عملیات 
بررســــی و دریافت تأیید صاحیت از مراجــــع قانون انجام 
خواهــــد شــــد و مشــــخصات نامزدهــــای تأیید شــــده به 

فدراسیون ارسال می شود.
دبیر هیأت فوتبال استان همدان تصریح کرد: در نهایت 
فدراســــیون فوتبال زمان انتخابــــات را تعیین و به صورت 

رسمی به مجمع انتخاباتی هیأت استان اباغ خواهد کرد.
وی خاطرنشــــان کرد: زمان برگزاری مجمــــع انتخاباتی این 
مجمع هنوز مشخص نیســــت اما به احتمال بسیار قوی 

در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
هــــم اینک 10 هــــزار مربــــی و بازیکــــن در فوتبــــال همدان 

فعالیت دارند.

قرعه کشی و مسابقات مرحله دوم جام حذفی

پاسی ها میزبان میعادمغان پارس آباد شدند
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مراســــم قرعه کشــــی مرحله 
کشور به صورت غیرحضوری  دوم جام حذفی فوتبال 
برگزار شــــد و تیم پاس میزبان میعادمغان پارس آباد 

خواهد بود.
مســــابقات مرحله دوم با حضور تیم های صعودکرده از 
مرحله اول و تیم های لیگ دســــته دوم در روزهای 18 و 

19 بهمن برگزار می شود.
 پارس آباد مغان دومین شــــهر بزرگ استان اردبیل در 
شــــمال غربی ایران اســــت در مرحله نخست موفق به 

شکست پدیده ملکشاهی شد.
همچنین مســــابقات مرحله ســــوم با حضور تیم های 
صعود کرده از مرحله قبل و 18 تیم لیگ یک در روزهای 

6 و 7 اسفند برگزار می شود.
مســــابقات مرحله چهارم نیز که مرحله یک شانزدهم 
جام حذفی اســــت با حضــــور تیم های لیــــگ برتری در 

روزهای 20 و 21 اسفند 99 برگزار می شود.
ح ذیل  �  برنامــــه مرحلــــه دوم مســــابقات به شــــر

است:
- شاهین بندرعامری - نیروی زمینی تهران

- آواالن کامیاران - سرخپوشان ساری
- شــــهدای بابلسر - برنده شهرداری اندیمشک - پیام 

خراسان جنوبی
- شهید قندی یزد - پادما یدک اصفهان
- شهرداری بم - ستارگان آژند آذربایجان

- سوهان محمد قم - داماش پارسه تهران
- مس نوین کرمان - شمس آذر قزوین

- ویســــتا توربیــــن تهــــران - برنــــده فوالد هرمــــزگان - 
شهرداری بندرانزلی

- عقاب تهران - شهرداری بندرماهشهر
- اسپاد تهران - میادمهر تهران

- فوالدنوین اهواز - مس شهربابک
- پاس همدان - میعاد مغان پارس آباد

- سردار بوکان - هال احمر گراش
- استقال دلیجان - شهرداری بردسکن

پاس حریف شهیدقندی یزد نشد
سقوط به رتبه هشتم

هگمتانــــه، گروه ورزش: تیــــم پاس عصر دیــــروز در هفته 
ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور مقابل شهیدقندی 

یزد متوقف شد.
در ایــــن دیدار تیم پاس مقابل حریــــف میزبان خود یک بر 

یک به تساوی دست یافت.
پاســــی ها در حالــــی کــــه دقیقــــه 66 توســــط محمدرضــــا 
پایداری پیــــش بودند، دقیقه 76 گل تســــاوی را توســــط 
محمدحسین دهقان دریافت کردند تا این بازی مساوی 

شود.
این تساوی انتقادهای گســــترده را از سوی هواداران تیم 

پاس در شبکه های مجازی به دنبال داشت.
پــــاس با این تســــاوی صاحب یــــک برد، 4 تســــاوی و یک 

باخت شد و در جایگاه هشتم جدول ایستاد.
این تیم در شــــرایطی رکورددار تساوی در لیگ 2 است که 

سودای صعود به لیگ یک کشور را دارد.
محمــــد علــــی رمضانیــــان، محمــــد آشــــتیانی، محمد رضا 

 ، پایداری، اشکان واحدی، رسول رضایی، میاد حسن پور
عرفان فتاحی، رضا کاشــــفی، محمد علی اکبر خواه، الیاس 
صالحی و شهریار شیروند ترکیب تیم پاس در این بازی را 

تشکیل دادند.
تیم شــــهید قندی یزد نیز با ترکیب حمید عرفانی، محمد 

، رضا توکلــــی، جواد  حســــین دهقان، جواد شــــفیعی پــــور
رمضانی، امید افشون، رضا فرجی، مهران مستاجران، نیما 
دالوری، حسین نظیری و علی اســــکندریان وارد این بازی 
آینده در همدان میزبان شهدای  شد. پاسی ها سه شنبه 

بابلسر هستند.

حجت االسالم فالحی در دیدار با رییس ورزش و جوانان شهرستان همدان:

ضرورت بازنگری در توزیع امکانات استانی

هگمتانه، گروه ورزش: نماینده مــــردم همدان و فامنین 
در مجلس شــــورای اســــامی با بیان اینکه حوزه جوانان 
مغفول مانده اســــت گفت: متأسفانه جوانان در همدان 
رها شده اند و به خاطر نبود اشــــتغال مجبور به مهاجرت 
به شــــهرهای دیگر هســــتند اما برخی از مدیران از خارج از 

استان نیروی کار می آورند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام احمدحسین فاحی 
بعد از ظهــــر دیروز در دیدار با رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان همدان با اشاره به جمعیت باالی شهرستان 
همدان، عــــدم توزیع متــــوازن امکانات در اســــتان را یک 
مشــــکل عنوان کرد و افزود: به برخی از مناطق و روستاها 

توجهی نشده است.
وی بــــا بیــــان اینکه بایــــد در مهندســــی توزیــــع امکانات 
بازنگری صحیــــح انجام شــــود گفت: در اســــتان ظرفیت 
سنجی و نیازسنجی درســــت و صحیح انجام نشده است 
در صورتی که در این حوزه باید کار دقیق تر اقدام شــــود تا 

استعدادها هدر نرود.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــامی با بیــــان اینکــــه متأســــفانه در برخــــی از پروژه ها 

مطالعــــات و جانمایی هــــا درســــت انجام نشــــده که این 
موضوع باعث هدررفت بیت المال شــــده اســــت گفت: 
موارد مربوط به ورزش و جوانان را اولویت ســــنجی کنید و 
به ما ارائــــه دهید تا ما موارد داخلی را در اســــتان و مواردی 
که مربوط به کشــــور است را در ســــطح وزیر و معاون وزیر 

دنبال کنیم.
وی در ادامــــه بــــا بیــــان اینکه متأســــفانه حــــوزه جوانان 
مغفول مانده اســــت ادامه داد: بحث مســــائل جوانان 
بسیار گسترده اســــت که با مشکاتی از قبیل اشتغال، 
ازدواج و مســــکن مواجه هستند، متأســــفانه جوانان در 
همدان رها شــــدند و بــــه علت نبود اشــــتغال مجبور به 
مهاجرت به شــــهرهای دیگر شدند اما برخی از مدیران از 

خارج از استان نیروی کار می آورند
حجت االســــام فاحی با تأکید بر اینکه تمام فکر بنده در 
این 10 ماه بحث احیای واحدهای تولیدی اســــتان اســــت 
تا جوانان مشــــغول به کار شوند گفت: اگر بحث اشتغال 
جوانان حل نشــــود جوان دچار افســــردگی و سرخوردگی 
می شــــود و این امــــر در افزایــــش آســــیب های اجتماعی 

تأثیرگذار است.

تجلیل مسووالن بهار 
یونر از نخستین بانوی رکابزن لژ

هگمتانه، گروه ورزش: فرماندار و رئیس شــــورای اسامی شــــهر بهار از پریسا مجنونی اولین لژیونر 
دوچرخه سواری استان تجلیل کردند.

مراسم تجلیل از پریسا مجنونی ملی پوش و اولین لژیونر دوچرخه سواری استان با حضور فرماندار 

؛ رئیس هیأت دوچرخه سواری اســــتان؛ و خانواده و مربی ارزنده این قهرمان  و رئیس شورای شهر
در فرمانداری بهار برگزار شد.

در این جلســــه رئیس اداره ورزش و جوانان بهار خواستار حمایت فرماندار و شورای شهر به بحث 
اشــــتغال این قهرمان ارزنده شــــد و افزود: دوران قهرمانی زودگذر است و قهرمانان نیازمندَ شغل 
هســــتند و طی رایزنی هایی که از طریــــق مدیرکل ورزش و جوانان با اســــتاندار همدان در خصوص 
اشتغال این ورزشکار ارزشــــمند صورت گرفته خبرهای خوبی برای اشــــتغال ایشان در راه است و 
امیدواریم با توجه به نشــــان های ارزنــــده و تحصیات باالی این قهرمان بهاری به زودی شــــغلی در 

خور شأن ایشان ایجاد شود.
وی ادامه داد: انشــــاهلل پس از حضور خانــــم مجنونی در اردوی تیم ملی در راســــتای حمایت از این 

قهرمان ارزنده بازدیدی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیأت صورت خواهد گرفت.
فرمانــــدار بهار نیز بــــا تقدیر از این قهرمــــان ارزنده قول مســــاعد برای پیگیری اشــــتغال خانم 

کرد. اعام  را  مجنونی 
گفتنی اســــت پریســــا مجنونی در حال حاضر عضو تیم ملی می باشــــد که با قراردادی به مدت یک 

فصل برای تیم دوچرخه سواری S.I.V بحرین- اسپانیا رکاب خواهد زد.

کیهانی های مالیر 
در جمع 4 تیم برتر هندبال لیگ دسته یک کشور

وه ورزش: در ادامــــه رقابت هــــای لیگ  هگمتانــــه، گــــر
ود تیم  دســــته یــــک بانوان کشــــور بــــه میزبانی شــــاهر
تیم   4 جمع  در  مایــــر  شهرســــتان  الوند  پایش  کیهان 

گرفت. قرار  برتر 
در چهارمیــــن روز رقابت ها تیم مایــــر به مصاف تیم ریف 
اصفهان رفته و مقتدرانه موفق به شکست تیم اصفهان 
با نتیجه 28 بر 21 شــــد و با پیــــروزی مقابل این تیم صعود 
خود را به مرحله نیمه نهایــــی و حضور بین 4 تیم برتر این 

رقابت ها قطعی کرد.

تیــــم کیهان پایش مایــــر در پنجمیــــن روز از رقابت ها در 
دور مقدماتی به مصاف تیم نوآوران نوشهر می رود و این 
در حالیســــت که صعود کیهانی های مایر به جمع 4 تیم 

قطعی شده است.
مسابقات هندبال لیگ دســــته یک بانوان باشگاه های 
کشــــور با حضور 12 تیم در 2 گروه تا تاریخ دهم بهمن ماه 
در شهرستان شــــاهرود استان ســــمنان در حال برگزاری 
اســــت و برگزیدگان این دوره از مســــابقات بــــه لیگ برتر 

صعود خواهند کرد.
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کنه قرمز پاکوتاه
کنه ها دارای گونه  های زیادی هستند و به موجودات مختلف از گیاهان و جانوران گرفته تا 
انسان حمله می  کنند. اکثر کنه ها مضر هستند ولی برخی از آن ها نیز برای ما سودمندند و 
می توان از آن ها برای مبارزه بیولوژیک استفاده نمود. کنترل کنه ها بسیار دشوار و در برخی 
شرایط غیر ممکن به نظر می رسد ولی با آگاهی از نقاط ضعف و قوت این حشرات و همچنین 
مدیریت صحیح می  توان تعداد آن ها را پایین تر از آستانه اقتصادی نگه داشته و آسیب  های 

شدید آن ها را کنترل نمود.

به نوشته وبگاه امدادکشــــاورز؛ کنه قرمز پاکوتاه از آفات مهم چای است و روی گیاهان 
زراعی، باغی و زینتی دیگر نیز فعالیت می کند و در تمام مناطق چایکاری شــــمال ایران 

وجود دارد.
زندگی کنه قرمز پاکوتاه شــــامل دوره الروی، استراحت اول به شکل الرو، پوره سن اول، 

استراحت دوم، پوره سن دوم، استراحت سوم و مرگ است.
این آفت مراحل مختلف رشدی خود را در سطح زیرین برگ، دمبرگ و اطراف رگبرگ اصلی 
بوته چای می گذراند. در اثر تغذیه کنه ها رگبرگ ها به رنگ ســــبز کمرنگ در می آید و در 

جمعیت باال باعث ریزش برگ و خشک شدن گیاه می شود.
یکی از راههای کنترل آفت کنه قرمز پاکوتاه استفاده از کودهای شیمیایی، آبیاری در فصل 
خشک، هرس ســــاالنه و جمع آوری بوته  های خشک و علفهای هرز و استفاده از حشرات 

شکارگر است.
همچنین باید سم پاشی با حشــــره کش هایی مانند تدیون، نئورون، تترادیفون، دیمتوآت، 
اومایت و... بر اساس غلظت توصیه شده حداقل دو بار به فاصله دو هفته در زمان اوج فعالیت 

در باغات چای که معموال در اواخر مرداد و اوایل شهریور است انجام شود.

مارچوبه؛  گیاهی دارویی و زینتی
باغبــــان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
از دیربــــاز تاکنــــون، گیاهــــان 
دارویی به عنوان درمان طبیعی و غیرشــــیمیایی مورد 
توجه بشــــر بوده اند و انســــان ها در هــــر دوره از تاریخ 
سعی در کشف و استفاده از فواید این گیاهان داشته 
اند. یکی از گیاهان دارویی که از گذشته های دور مورد 
توجه طب سنتی قرار گرفت، گیاه مارچوبه است. حتی 
در اهرام ثاثه مصر نیز نقاشــــی هایی وجود دارد که در 

آن ها این گیاه دیده می شود.
به نوشته وبگاه بیتوته؛ مارچوبه، نوعی سبزی خوراکی 
اســــت که به صورت خــــام یا پخته مصرف می شــــود و 
دارای فواید بی نظیری اســــت. رشــــد این گیاه بیشتر 
در مناطق اروپایی و آفریقای شــــمالی اســــت و کشت 

کم ایــــن محصول در ایــــران باعث 
شده که نسبت به سبزی های هم 
خانواده خود، نوعــــی خوراکی گران 
قیمت به حســــاب بیــــاد. به علت 
زیبا بودنش ایــــن گیاه را به صورت 

تزئینی نیز در باغچه ها می کارند.
است  علفی  است  گیاهی  مارچوبه 
که ارتفاع آن تا چند متر می رســــد و 
دارای شــــاخه های نســــبتا چوبی و 
بصورت  مارچوبه  می باشــــد.  صاف 
وحشــــی در اکثر نقاط دنیا می روید 
و برگهای آن فلســــی شــــکل بوده 
آنها شاخه هایی باریک و  کنار  از  که 

دراز و سبز رنگ بصورت دســــته های 3 تا 8 تائی خارج 
می شود.

ترکیبات و خواص مارچوبه �

مارچوبه گیاهی سرشــــار از اینولیــــن، پورین، ویتامین 
C، بتاکاروتــــن، ویتامیــــن E، روی، منیزیــــم، ســــلنیوم، 
، تیامین، ریبوفاوین، نیاسین،  آسپاراژین، آسپاراژیناز
اســــیدفولیک،  پیریدوکســــین،  اســــید،  پانتوتنیــــک 

کولین و... است.
گنجینه هــــای معدنی که در مارچوبه ذخیره شــــده اند 
، روی،  ، منیزیم، منگنز عبارتند از آهن، کلســــیم، فسفر
سلنیوم و پتاسیم. مارچوبه حاوی مقادیر بسیار کمی 
کلســــترول و همچنین ســــدیم پایین  بــــدون  کالری 
اســــت. عاوه بر این، منبعی غنی از فیبر می باشد که 

برای بدن ضروری است.
از نظرطب قدیم ایران مارچوبه گرم و خشــــک اســــت 
بنابراین آنهایی که سرد مزاج هستند باید آنرا با عسل 

بخورند و آنهایی که گرم مزاج هســــتند باید آنرا با سرکه 
بخورند.

خوردن مارچوبه دید چشم را تقویت می کند. مارچوبه 

برای تقویت نیروی جنسی مفید است و ضعف مثانه 
را برطرف می کند.

این گیاه برای تقویت قلــــب مفید بوده و مانند ملین 
یبوســــت را برطرف می کند. مارچوبه تب بر است و به 
علت داشتن کلروفیل خونساز است و کسانیکه کم 

خون هستند باید از آن استفاده کنند.
گیاه مارچوبه به ســــاختن گلبولهای قرمز خون کمک 
می کنــــد. وجود مواد مغــــذی در مارچوبه، بــــه مبارزه با 
افســــردگی، خســــتگی و کاهــــش درد قاعدگی کمک 

می کند. مارچوبه برای زنان باردار نیز مفید است.
با مارچوبه میتوان روماتیســــم مفصلــــی را درمان کرد. 
بــــرای مهار دیابت میتــــوان از مارچوبه اســــتفاده کرد. 
همچنیــــن این گیاه به درمان ســــرع کمــــک میکند و 

باعث کاهش فشارخون میشود.
یکی دیگر از مزایای اســــتفاده از مارچوبه در 
رژیم غذایی شــــما این اســــت کــــه لکه های 
کنــــه، جوش ها و عایم  پوســــتی مانند آثار آ

دیگر را کاهش می دهد.
مارچوبه یک ســــبزی کم کالری اســــت و به 
دلیل مقادیر باالی فیبــــر که دارد با کاهش 
اشتها و جلوگیری از پرخوری باعث الغری و 

کاهش وزن افراد می شود.
برای پیشــــگیری و درمان انواع سرطان مغز 
اســــتخوان، پســــتان، روده بــــزرگ، حنجره و 
ســــرطان ریه مصرف مارچوبه بســــیار مفید 

می باشد.
همچنیــــن مارچوبه خطر ابتــــا به پوکی اســــتخوان را 
کاهش می دهــــد و دم کــــرده آن نیز برای تســــکین و 

آرامش قلب مفید است.

گلخانه کمانی با سقف نیم دایره
ایجاد  باغبــــان:  گروه  هگمتانــــه، 
گلخانه ها در استان همدان برای 
تولید محصوالت کشاورزی به دلیل امکان کنترل عوامل 
تأثیرگذار محیطی، جایگاه ویژه ای به این نوع از تولید داده 
و کشــــت گلخانه ای به عنوان یــــک روش متفاوت با بازده 

باال در سال های اخیر رو به گسترش بوده است.
، مواد و  انواع مختلف گلخانه ها بر اســــاس شــــکل، ابــــزار
خاصی  نیازهای  تا  طراحی شده اند  به گونه ای  ساخت وساز 

را برآورده سازند.
گلخانه هــــا امــــکان کنترل بیشــــتر بــــر روی محیط رو به 
رشــــد گیاهان را فراهم می کنند. بســــته به مشــــخصات 
فنــــی گلخانــــه، عوامل اصلی کنترل شــــده شــــامل دما، 
میــــزان نور و ســــایه، آبیاری، کاربرد کــــود و رطوبت جوی 

می باشد.
از گلخانه ها می توان برای غلبه بر کاســــتی در کیفیت رو به 
رشد یک قطعه زمین مانند یک فصل رشد کوتاه یا میزان 
نور استفاده کرد و از این طریق می توان تولید محصوالت 
را در محیط های حاشــــیه ای و مکان هایی که شــــرایط رشد 

محصوالت خاص را ندارند، بهبود بخشید.
در این بخش با یک نمونه از انواع ســــازه های گلخانه ای و 

مزایا و معایب آن آشنا می شوید.
*سازه گلخانه کمانی

به نوشته وبگاه چاپارل؛ ساختمان گلخانه کمانی با سقف 
نیم دایره یا نیم اســــتوانه اجرا می گردد. معموال اســــکلت 
این گلخانه ها با اســــتفاده از لوله هــــای آب از جنس آهن 

گالوانیزه ساخته می شود.
فاصله های لوله های اصلی از هم تا 4.5 متر است و تیرها 
فرعی با فاصله حدود یک متر از هم قرار دارند. قطر لوله ها 

بســــته به بزرگی گلخانــــه و عرض دهنه گلخانــــه متفاوت 
است.

این گلخانه هــــا به صورت جدا از هم و یا چســــبیده به هم 
ساخته می شوند. اگر گلخانه ها به هم چسبیده باشند به 

آنها گلخانه جوی پشته ای هم می گویند.
دلیل اســــتفاده از ســــقف کمانــــی، ایجــــاد حداکثر فضای 
داخل گلخانه با کمترین مصالح و پوشــــش است. وقتی 
ســــطح و پوشــــش کم باشــــد، جابجائی حــــرارت از داخل 
بــــه خارج کمتر می شــــود و ســــوخت کمتــــری هم مصرف 

می شود.
البته در تابســــتان می تــــوان بــــا راههای مختلــــف مانع از 
ورود گرمــــا از بیرون به داخل گلخانه شــــد به همین دلیل 
اســــتفاده از تورها، پاشــــیدن مواد مناســــب روی نایلون 
ســــقف و بدنه گلخانه در تابســــتان معمول شده است. 
پوشش این گلخانه ها با نایلون به راحتی انجام می شود و 

به سادگی به اسکلت گلخانه محکم می شود.
چون بدنه گلخانه نیم دایره ای اســــت هر دو طرف گلخانه 
در برابر باد دوام خود را حفــــظ می کنند. گلخانه های تونل 
مانند، باد را از روی خود عبور می دهند و در برابر فشــــار باد 

کمتر صدمه می بینند.
وزن کم پوشش و اسکلت گلخانه کمانی، باعث می شود 
کــــه گلخانه هــــای تونلی ارزان تمام شــــده و بــــه راحتی هم 
نصب بشود و نور هم به طور یکنواخت در این گلخانه ها 

می تابد.
پوشــــش پاســــتیکی خاصیت ضدعــــرق کــــردن دارد و 
مصرف انرژی در گلخانه های تونلی کمتر است. به همین 
دلیل از این گلخانه در تمام دنیا به میزان زیادی اســــتفاده 
می شــــود. چون می تــــوان هوای فشــــرده بــــه داخل این 

گلخانه ها فرســــتاد تا 30 درصد در مصرف انرژی هم صرفه 
جوئی می شود.

نــــوع دیگری از گلخانه هــــای کمانی به صــــورت نیم بیضی 
است که به آن گلخانه دیوار پهلو هم می گویند. اما عیب 
این گلخانه این اســــت کــــه اوال برف نمی توانــــد به راحتی 
از ســــقف آن پائین بیایــــد و عرق و رطوبت هــــم به راحتی 
از ســــقف جدا نمی شــــود و به جای حرکت چکــــه می کند. 

برای رفع این مشــــکل در این گلخانه ها از پوشش دوالیه 
اســــتفاده می شــــود و یا ســــقف گلخانه به صورت گنبدی 

ساخته می شود.
در گلخانه هــــای تونلــــی چــــون تهویــــه به خوبــــی صورت 
نمی گیــــرد بایــــد پنجره ها به خوبــــی کار کننــــد. پنجره این 

گلخانه ها را در سقف و در بدنه آن کار می گذارند.
ارزانــــی و ســــبک بــــودن گلخانه، ایجــــاد فضای بیشــــتر با 

کمترین مصالح، راحتی اســــتفاده از پاســــتیک پوششی، 
مصرف کم ســــوخت و انرژی، دوام در برابر بــــاد و طوفان، 
ســــرعت زیاد نصب و راه اندازی و همچنین قابل استفاده 
برای تولید هر محصول، از جمله محاســــن گلخانه کمانی 

است.
از معایــــب این نــــوع گلخانه هم می توان به مشــــکل زیاد 

شدن رطوبت و مشکل تهویه کم گلخانه اشاره کرد.

اهمیت کود پتاسیم نیترات در کشاورزی
گیاهان  باغبان:  گروه  هگمتانه، 
عاوه بــــر آب احتیاج بــــه غذا نیز 
دارنــــد. درواقع می تــــوان چنین گفت که همــــان اندازه که 
آبدهی، نور و خاک مناسب در روند رشد گیاه مؤثر است، 
تغذیه گیاه با کود مناســــب هم بــــرای گیاه ضروری و مهم 
اســــت. اما نحــــوه مصرف و میــــزان اســــتفاده از کودهای 
مختلــــف باید متناســــب با نوع کــــود انجام پذیــــرد در غیر 
این صورت ممکن است اثرات منفی بر رشد گیاه داشته 

باشد.
؛ کشــــت های متراکم و عدم  به نوشــــته وبگاه تجارت سبز
استفاده از عنصر پتاسیم طی ســــالیان گذشته و از طرفی 
کمبود آب آبیاری و کیفیت نامناســــب آب و خاک در اکثر 
اراضی کشاورزی از عواملی هســــتند که قابلیت استفاده 
عنصــــر پتاســــیم نیترات را بــــرای گیاهان محــــدود کرده و 
خســــارات جبران ناپذیــــری را بر میــــزان تولیــــد و کیفیت 
محصوالت وارد می کند. اســــتفاده از کود های حاوی این 
عنصر باعث بهبود شــــرایط تغذیه ای گیاهــــان و افزایش 

کمی و کیفی محصوالت می شود.
نیتروژن و پتاسیم از عناصری هســــتند که به مقدار قابل 
توجهی توســــط گیاه از خاک برداشت شــــده و بایستی در 
طول دوره رشــــد همواره به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار 

گیرد.
پتاســــیم نیترات یک کود کاما محلول در آب اســــت که 
می تــــوان از آن در هر مرحله از رشــــد گیاه اســــتفاده نمود. 
ازت موجود دراین کود باعث بهبود رشد رویشی می شود 
و پتاســــیم آن در بهبــــود کیفیــــت، افزایــــش مقاومت به 

خشکی، شوری و آفات و بیماری ها بسیار مؤثر است.
پتاســــیم نیترات کود بسیار مناســــبی برای برطرف کردن 

کمبود پتاسیم در هر مرحله از رشد گیاه است و
به صورت مصرف خاکی، کود آبیاری و محلول پاشی قابل 

استفاده می باشد.
این کود را می توان در هر مرحله از رشد گیاه خصوصا برای 
باغات پســــته، درختان میوه، محصوالت صیفی و سبزی، 
ســــیب زمینی، نیشکر و کشــــت های گلخانه ای استفاده 

نمود.
نیتــــرات،  پتاســــیم  کــــود  مصــــرف  مزایــــای  جملــــه  از 
افزایــــش میــــزان تولیــــد و بهبــــود کیفیــــت محصول و 
نیز افزایــــش مقاومت گیاه در مقابل خشــــکی، آفات و 

بیماری هاست.
اگر گیاهان و یا درختان شــــما رشــــدی آهسته دارند و یا 
برگ های درخت و یا گیاه شــــما مانند قبل سبز نیستند 
و یــــا تغییر رنــــگ داده انــــد بایــــد از این کود اســــتفاده 

. یید نما
اگر میــــوه ی درختان کوچک مانده اند و یــــا به اندازه کافی 
رشــــد نمی کنند و یا کیفیت میوه چندان خوب و مناسب 
نیســــت و اگر گیاه گلدار شما به خوبی و در زمان مناسب 
گل نمی دهــــد یــــا درخت و گیاه شــــما در مقابــــل بیماری 
مقاوم نیســــت، احتماال زمان آن رسیده که از کود نیترات 

پتاسیم استفاده کنید.

سازه

تغذیه 
گیاه

طبیب

یادداشت 
باغبان

خانه سبز

چ کش ها مصرف قار

هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: قارچ کش ها بــــه عنوان 
عامل پیشــــگیری و درمــــان بیماری هــــای قارچی در 
گیاهان و درختان اســــتفاده می شــــوند و همچنین 
برای ضدعفونی بذرها و ضدعفونی بستر کاشت نیز 

مورد استفاده قرار می گیرند.
به نوشته وبگاه میهن کاکتوس؛ قارچ کش ها انواع 
مختلفــــی دارنــــد اما به طــــور کلی به دو دســــته قارچ 
کش های تماســــی  کش های سیســــتمیک و قارچ 

تقسیم می شوند.
برای گیاهان آپارتمانی و کاکتوس ها بیشــــتر از قارچ 

کش های مانکوزب و کاربندازیم استفاده می شود.
زمان سم پاشــــی بهتر است در ســــاعت های خنک 
صبح یــــا عصرها کــــه روزنه های برگ ها باز هســــتند 
و دمــــای هــــوا خنک تر اســــت صــــورت گیــــرد. عدم 
سم پاشــــی در هوای بــــادی و بارانی کــــه امکان هدر 
رفت و عدم پوشش مناسب و نیز شستشوی سم 

وجود دارد را باید لحاظ کرد.
بهترین دز مصرف قــــارچ کش ها نیز روی بروشــــور 
و لیبل ســــم درج گردیده اســــت که حاصل سال ها 
آزمایش مورد اطمینان سازندگان و تأیید کنندگان 
اســــت. هر چند این مساله که کمی و زیادی مصرف 
چه اثرات مخربی می توانــــد روی گیاه یا آفت بگذارد 
روی بروشور درج نمی گردد ولی تجربه استفاده قبلی 

خود و دیگران نیز می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
طریقــــه مصرف نیز با توجه به ســــلیقه ســــم پاش در 
پاشــــش مناســــب ســــم و نوع ســــمپاش که دارای 
همزن برای سموم پودری باشــــد و نوع آن از جنس 
مرغوب و مطلوب که پاشش ریز قطرات را دارا باشد، 

متفاوت است.
چ کش ها � نحوه اثر قار

از بیــــن بردن قــــارچ با کمک قــــارچ کش هــــا از طرق 
آســــیب زدن به  گوناگون صــــورت می پذیــــرد؛ از راه 
بافت هــــای ســــلولی، غیرفعــــال کــــردن آنزیم هــــا و 
پروتئین های حیاتــــی و مداخله در روندهای کلیدی 

مانند تولید انرژی و تنفس.
این نحــــؤه اثر مهــــار کننده یــــا بازدارنده هــــای چند 
نقطه اثر اســــت و سموم مســــی همانند قارچ کش 
ترکیب بردو و قارچ کــــش بردوفیکس از جمله مهار 
کننده هــــای چند نقطه اثر هســــتند. ایــــن نوع قارچ 
کش ها ســــبب ایجــــاد مقاومت در عامــــل بیماری 

نمی شوند زیرا فرایند اثر آنها پیچیده است.
قارچ کش های مهارکننده یک نقطه اثر در یک روند 
متابولیــــک و تنها در یک نقطه بر عامــــل بیماری اثر 
می کننــــد. این نــــوع از قــــارچ کش ها به ســــادگی در 
آنها  معرض مقاوم شــــدن عامل بیماری نسبت به 

قرار دارند.
اختاط ســــموم نیز نکته مهمی است که در بروشور 
اغلب سموم نحوه آن قید شده است. اختاط برخی 
سموم باهم دیگر مثل حشره کش با قارچ کش )به 
خصــــوص ترکیبات مســــی( و یــــا کنه کش ها و حتی 
( دقت  کودهای مایــــع )مثل ترکیبات کلســــیم دار

فراوانی را می طلبد.

باغبان

چرا گیاهان را هرس می کنیم؟
درختان  باغبان:  گروه  هگمتانه، 
و گیاهان اگر بــــه صورت طبیعی 
و بدون دخالت انسان رشــــد کنند در زمان تبدیل شدن 
گیاه به درخــــت یا درختچــــه دارای تنه های بهــــم پیچیده 
میشوند. اینجاست که کیفیت محصول و میزان باردهی 
درخت به طور محسوس کم میشود. شاخه های سطحی 
مانع عبور نور به شــــاخه های درونی میشوند و شاخه های 
درونی پس از مدتی خشــــک میشــــوند. از این رو از حدود 
3000 سال پیش، هرس در بین جوامع و به صورت عمده 

در کشاورزی مفهوم پیدا کرد.
؛ هرس کردن یا همان پیراستن  به نوشته وبگاه کشــــتزار
گیــــاه باعث رشــــد صحیــــح و اصولی آن می شــــود. هرس 
 حساســــی اســــت چــــرا کــــه نبایــــد به 

ً
کــــردن، کار نســــبتا

شاخه های اصلی آسیبی برسد.
هرس کردن گیاه می تواند دالیل مختلفی داشــــته باشد. 
مهم ترین دلیل هرس کردن گیاهان هدایت نحوه رشــــد 
و باروری گیاه اســــت. گیاه را به منظور حذف شــــاخه های 
آفت زده و خشــــک شــــده، هرس می کنند تا ســــامتش 

تأمین شود.
همچنین برای عبور نور و رســــیدن آن به شاخســــاره های 
درونــــی، قســــمت های متراکم گیــــاه را هــــرس می کنند تا 

هیچ یک از شاخساره ها دچار خشکیدگی نشوند.
ایجاد تعادل بین شــــاخه ها و ریشه به منظور حفظ تعادل 
درخت یکــــی دیگر از دالیل هرس کردن گیاهان اســــت. 
این دلیل بیشــــتر هنگام نشــــاکاری و جابه جا کردن گیاه، 

فرد را مجاب به هرس کردن می کند.
ایجــــاد شــــکل ظاهری ویــــژه هــــم از دالیل هــــرس کردن 
گیاهان است. این دلیل بیشتر در فضا های سبز شهری، 

گلخانه ها و باغچه ها کاربرد دارد.
جوان ســــازی درختــــان به منظــــور باردهی بهتــــر با حذف 
شــــاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های 

جدید هم از دیگر دالیل هرس کردن درختان است.
همچنین به منظور محدود کردن رشد گیاه برای سهولت 

در کار هایــــی مثــــل برداشــــت محصول و سمپاشــــی هم 
گیاهان را هرس می کنند.

بهترین زمان هرس �
بسته به نوع گیاه، هرس در دو فصل تابستان و زمستان 
انجام میشود. بنابراین دو نوع هرس داریم؛ هرس سبز یا 

تابستانه و هرس سیاه یا زمستانه.
هرس سبز یا تابستانه

زمانی انجام می شود که گیاه بارور و دارای برگ و گل است. 
این نــــوع هرس عمدتــــا از اوایل بهــــار تا اواخر تابســــتان 
صورت می گیرد. از مهم ترین هرس های تابستانه می توان 
بــــه حــــذف گل هــــا و میوه هــــای اضافی، بریدن قســــمت 
انتهایی ســــاقه های تند رشــــد، هرس بوته هــــای زینتی و 

هرس برگ اشاره کرد.
هرس سیاه یا زمســــتانه نیز زمانی انجام می شود که گیاه 
فاقد بــــرگ و به اصطاح به خواب زمســــتانی رفته اســــت. 
این نوع هرس کردن بســــیار مرســــوم اســــت چــــرا که در 
این زمان برگ ها ریخته شــــده و تمام شــــاخه های درخت 
قابل مشــــاهده اســــت. ازجمله معروف ترین هرس های 
زمســــتانه می توان بــــه هرس های شــــکل دهــــی، حذف 

شاخه های آفت زده و هرس ریشه گیاه اشاره کرد.
نحوه هرس درختان �

هرس درختان شــــامل آرایش و کوتاه کردن قسمت های 
مختلف گیاه اســــت؛ از جمله هرس شــــاخه، هرس گل و 

میوه، هرس پوست و هرس ریشه گیاه.
هرس کردن شاخه به دو گونه انجام می شود که با عنوان 
»ســــرزنی« و »حذف کامل« از آن ها یاد می شــــود. ســــرزنی 
عبارت اســــت از حذف قسمت انتهایی شاخه های اصلی 
یا تنه. حذف کامل نیز عبارت اســــت از بریدن شاخه ها به 

صورت کامل از تنه.
این هرس به این صورت انجام می شــــود که شــــاخه های 
جــــوان را که قطــــری حدود یــــک و نیــــم ســــانتیمتر دارند 
می توانید با قیچی های باغبانی از نیم ســــانتی متر باالتر از 
جوانه به صورت مایل و مخالف جهت جوانه هرس کنید.

بریدن شاخه هایی که قطر بیش از 3سانتیمتر دارند باید 
با اره چوب انجام شــــود. به این ترتیب که برآمدگی حاصل 
از قطع شــــدن باید روی تنــــه درخت باقی بمانــــد. حداکثر 
قسمت باقیمانده نباید از 3میلیمتر تجاوز کند تا امکان 

ترمیم زخم محل برش وجود داشته باشد.
هــــرس گل و میوه نیز به این علت انجام می شــــود که اگر 
تعــــداد گل ها و میوه ها کم شــــود تعــــادل الزم برای تولید 
محصول مرغوب برقرار می شــــود. این نوع هرس کردن به 
روش های شیمیایی توسط مواد مختلفی مانند ان ای ای 
و روش هــــای فیزیکی شــــامل کنــــدن گل و میــــوه انجام 

می شود.
هرس پوســــت گیاه هم در زمان رشد رویشی گیاه به سه 

روش شکاف زنی، حلقه زنی و طوقه برداری انجام می شود.
در شــــکاف زنی، پوســــت ســــاقه یــــا شــــاخه های اصلی با 
خطوطی موازی زیر جوانه خراش داده می شــــود. البته این 

نوع هرس نسبت به دو نوع دیگر بازده کمتری دارد.
در روش حلقه زنــــی، حلقــــه ای کامــــل از پوســــت ســــاقه 
برداشته می شــــود. این نوع هرس پوست، بهترین روش 

است.
در طوقه برداری هم با ســــیم به مدت 6 ماه حلقه ای به دور 

ساقه بسته می شود.
هرس کردن پوســــت گیاه به منظــــور تجمع هیدرات های 
کربن و هورمون های رشــــد در اندام هــــای هوایی واقع در 
بــــاالی زخم ایجاد شــــده هنگام هرس انجام می شــــود که 
این کار عاملی برای تحریک تمایزیابی در شاخه های بیمار 

شده است.
در گیاهانــــی خــــاص مثل بامبــــو نیز هرس کردن بیشــــتر 
به ریشــــه برمی گردد که انجام آن با قیچی های ســــاده هم 
امکان پذیر اســــت. گیاه را از آب بیرون آورید و ریشه های 

فرعی را که نازک هستند قطع کنید.

کواریوم چمن مونت کارلو گیاهی مناسب آ
هگمتانه، گــــروه باغبان: با توجه 
آپارتمان  پدیــــده  گســــترش  بــــه 
نشــــینی در شــــهرها و کوچک شــــدن حیاط منــــازل، یکی 
از راه های اســــتفاده از فضاهای ســــبز و آرامش بخش در 
محیط زندگی مــــا، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که به 
نور کمتری نیاز دارند و محل زیست ما را شاداب تر و زیباتر 

می کنند.
گیاهــــان آپارتمانی رنــــگ، بافــــت و گرما را به خانــــه اضافه 
می کنند و اجازه دسترســــی ســــاالنه به باغبانی را به اهالی 
خانــــه می دهنــــد و حتی می تواننــــد کیفیت هــــوا را بهبود 

بخشند.
در این بخش با ما همراه باشــــید تا بــــا نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه نگهداری و تکثیر آن آشنا شوید.
گیاه چمن مونت کارلو �

چمن مونت کارلو یک گیاه آبزی است که ارتباط زیادی با 
نگهداری از ماهی ها دارد. این چمن یک گیاه ســــبز رنگ 
بــــا برگ های گرد و کوچک ظریف اســــت که ســــاقه هایی 
خزنده دارد و می تواند خودش را با شــــرایط مختلف وفق 

دهد.
کواریوم است که  مونت کارلو، بهترین پوشش برای کف آ
کواریوم را زیبا کند.  می تواند به اطراف رشــــد کند و زمینه آ
کواریوم  این چمن یکی از کم دردســــرترین گیاه ها بــــرای آ

شما است و نور خیلی زیادی را طلب نمی کند.
شرایط نگهداری �

کواریوم داشته باشیم، مطمئنا  اگر آبی با pH مناسب در آ
حال مونت کارلو ما خوب خواهد بود.

از یک دماســــنج اســــتاندارد و مناسب اســــتفاده کنید و 
مطمئن شــــوید که دمای آب چیزی بیــــن 20 الی 25 درجه 

سانتی گراد است.
همچنین بهتر اســــت که pH آب چیــــزی بین 6.0 الی 7.5 
باشد. مونت کارلو در این بازه pH، بهترین عملکرد را دارد.

 GH 15 چمن مونت کارلو می تواند ســــختی آب را تا ســــطح
تحمل کنــــد. این گیاه در برابر ســــختی آب انعطاف زیادی 

دارد و مشکلی برای تحمل سطوح مختلف ندارد.
مهم ترین نیاز این گیاه برای رشــــد مناسب و زنده ماندن، 
نور اســــت. مونــــت کارلو به یــــک نور مدیریت شــــده زیاد 
برای شــــاداب بودن نیاز دارد. البته این گیاه در نور کم نیز 

می تواند زنده بماند اما نور مناسبی برای آن نخواهد بود.
کواریومــــی ارزان قیمت برای  شــــما می توانید از یک چراغ آ

تأمین نور این گیاه استفاده کنید.
مونــــت کارلــــو زمانــــی شــــاداب تر اســــت کــــه در شــــن یا 
ســــنگ های دانه ریز کاشته شــــود. به همین خاطر سعی 

کنید مونت کارلو را در سنگ یا شن های ریز بکارید.
کود یا Co2 بــــرای این گیاه اجباری نیســــت اما به هر حال 
می تواند رشــــد این گیاه را ســــریع تر کند و باعث متراکم تر 
شدن آن شود. بنابراین بهتر اســــت به صورت دوره ای از 
کواریوم  آبزی در آ Co2 و کودهای مایع مخصوص گیاهان 

خود استفاده کنید.
کاشت و پرورش �

برای کاشــــت چمن مونت کارلو باید گیاه را در یک کاســــه 
حاوی آب تمیز بشــــویید تا مواد شیمیایی آن از بین برود. 
سپس آن را با کمک یک موچین به هشت الی ده دسته 
تقســــیم کنید و همه آن ها را با هم در شــــن و سنگ های 

کواریوم بکارید. کف آ
مطمئن شــــوید گیاه را در عمق کافی فــــرو بردید و امکان 
خارج شدن آن وجود ندارد. اگر بعد از کاشتن گیاه متوجه 
شــــدید که گیاه از خاکش خارج می شود باید دوباره گیاه را 

در عمیق ترین حد ممکن بکارید.
پس از مدتی مونت کارلو ریشه های خود را مانند یک لنگر 

به خاک می اندازد و جای خود را محکم می کند.
ســــنگ و شــــنی که سرشــــار از مواد مغذی باشد می تواند 
به مونــــت کارلو کمک کند تا به شــــکلی مناســــب خود را 

گسترش دهد و ساختار مناسبی داشته باشد.
اگر به دنبال رشــــد ســــریع تر هســــتید می توانیــــد میزان 
نوردهی را بیشتر کنید، به آب Co2 اضافه کنید و به صورت 

منظم گیاه را هرس کنید.



شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه های مشــروحه ذیل 
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه ها از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و به درخواســتها و مدارکی 

که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ 1399/12/01 لغایت 1400/11/30  می باشد .
مدارک و مستندات مورد نیاز: 

 بارگــذاری گواهی تأیید صالحیــت معتبــر از اداره کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعی در زمینــه مورد نظــر )ردیف1: خدمــات عمومی / باغبانــی ، ردیف2: خدمــات عمومی / 
باغبانی / تعمیر و نگهداری / امور تأسیسات(

 بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
 بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه 

 احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی 
 احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی )HSE( مندرج در اسناد ارزیابی

  بارگذاری صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشــتها و توضیحات همراه صورتهای مالی حدأقل برای 2 سال 
اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت 

 بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی
  بارگذاری  تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات 

آن ثبت شده در روزنامه رسمی 
  بارگذاری گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی

  بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شده( از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانها )حدأقل 3 مورد( 
)مضافًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از سایر ادارات ، ارگانها و سازمانهای مربوطه اقدام و از نتیجه آن در 
ارزیابی مناقصه استفاده نماید . همچنین در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشــابه با مناقصه گزار ، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی 

می باشد(
  بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( مجاز به 

امضاء اسناد تعهدآور می باشند .  
  تأمین اعتبار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاری مناقصه و اجــرای کار ، الزم و بر عهده شــرکت کننده در مناقصه می 

باشد .
 در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود .   

 ضمنًا بازگشائی پاکتها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.
شرکت کنندگان می بایست اســناد مناقصه را با اســتفاده از توکنهای مربوطه ، مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگزاری نمایند . الزم بذکر است پیشنهادهای فاقد 

مهر و امضای دیجیتال مورد پذیرش نخواهند بود . 

موضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ  و محل جلسه توجیهي

تاریخ بازگشائي 
پاکت ها

1

راهبري خدمات پشتیباني 
اداري ، عمومي / راهبري 

ماشینهاي اداري ستاد 
منطقه و نواحي فاقد انبار

از 99/11/06 لغایت 18.641.330.951932.066.548
99/11/13

تا ساعت 14 روز  
دوشنبه مورخ 
99/11/27

ساعت 10 صبح روز شنبه 
99/11/25   در سالن 

جلسات ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز سه شنبه  
99/11/28

2
اداره امور مرکز 

سوختگیري هواپیماي 
همدان

از 99/11/06 لغایت 6.246.579.226312.328.961
99/11/13

تا ساعت 14 روز  
دوشنبه مورخ 
99/11/27

ساعت 10 صبح روز شنبه 
99/11/25   در سالن 

جلسات ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز سه شنبه  
99/11/28

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران 
)توضیح اینکه ضمانت نامه پســت بانک قابل پذیرش نمي باشد( و یا واریز سپرده نقدي به حســاب شماره 9200030173 بانک ملت شــعبه جهان نما و با شناسه 
واریز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشــد . )اعتبار ضمانــت نامه هاي صادره به مدت 3 مــاه و تا تاریخ 1400/02/27( توضیــح اینکه تهیه و تحویل 
فیزیکي پاکت حاوي تضمین تا قبل از جلســه بازگشــائي پاکت ها به دبیرخانه کمیســیون مناقصات به آدرس: همدان ، آرامگاه بوعلي ســینا ، جنب شرکت مخابرات 

استان ، شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

صدق موجب همراهی
یک عمر او  با من شد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: در قرآن کریم آمده اســــت: خداوندا مرا در هر 
کاری با صداقت وارد و خارج کن و حجتی یاری کننده برایم قرار بده.

امام محمد باقر علیه الســــام فرموده اند: به درســــتی که دروغ و عدم صدق 
ویران کننده ایمان است.

حکایت:
 ابوعمــــرو زجاجــــی نقل کرده اســــت که مادرم خانه ای داشــــت کــــه پس از 
مرگش برایم به ارث رســــید آن را به پنجاه درهم فروخته و راهی حج شــــدم. 
در بین راه با کسی برخورد کردم، سؤال کرد: چه به همراه داری؟ عرض کردم 
50 درهــــم. گرفت و شــــمارش کرد آن را به من پــــس داده و مرا همراهی و بر 
مرکب نشــــاند و در اثر صداقتی که مشــــاهده کرد تا پایان عمر مرا همراهی 

و به من خدمت کرد.
سینه ای دارد فراخ و بردبار
پرصداقت از دروغی برکنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی
َحسبند

هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست 
که بسیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه هــــای کهن در این لهجــــه بیانگر ایــــن موضوع اســــت. از ویژگی های 
دستوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در ایــــن بخــــش برخــــی اصطاحــــات همدانی کــــه ممکن اســــت گاه به 

فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
چولسیده: پاسیده و پژمرده / حالی کردن: فهماندن

َحب: دانه، حبه انگور / َحسبند: حسرتمند، آرزومند
حسو: نوعی غذا که با آرد و شیره انگور درست می کنند.

همه دان

بســــت نتوانــــم  دیــــده  کــــه  گــــذرد  شــــبها 
مردم همه از خواب و من از فکر تو مســــت
باشــــد که بــــه دســــت خویش خونــــم ریزی
تا جــــان بدهــــم دامــــن مقصود به دســــت
سعدی

پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله:

کسی که ضمانت کند ]قول بدهد[ نیاز برادر دینی خود 
را برطرف کند، تا وقتی که اینکار را نکرده خداوند عزوجل 

به نیازهای او توجه نمی کند
، ج 74، ص 317 بحاراألنوار

سی نما

میز مطالعه

خبرنامه

عکس روز
حلقه صالحین جوانان - پایگاه شهیدان شاه حسینی - حوزه شهید خادم پر

" اثری متفاوت خواهد بود فیلم "منصور
هگمتانه، گروه فرهنگی: جلیل شــــعبانی تهیه کننده فیلم سینمایی 
منصور که با محوریت زندگی شــــهید ستاری است می گوید این فیلم 
قدرت رقابت با فیلم های روز جهان برای جذب جوانان داخلی را دارد.
« با نام قبلــــی "اوج 110" یکــــی از فیلم های  فیلم ســــینمایی »منصــــور
مورد انتظار در جشــــنواره فیلم فجر است. فیلمی با محوریت شهید 
منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
و از شــــخصیت  های برجســــته نظامی و علمی کشــــور که در ایجاد و 
بســــط زیرســــاخت های نظامی و هوایی کشــــور نقش مهمــــی را ایفا 

کرده  است.
این فیلم که محصول ســــازمان هنری و رســــانه ای اوج اســــت توسط 
ســــیاوش ســــرمدی کارگــــردان جوان کشــــور کــــه بیشــــتر در عرصه 
مستندســــازی فعالیت داشته ساخته شده اســــت و تهیه کننده آن 
جلیل شعبانی تهیه کننده، مجری طرح و مدیر تولید فیلم هایی چون 

، سوءتفاهم، شمعی در باد و... است. کودک و سرباز
در گفت وگوی کوتاهی که با این تهیه کننده ســــینما داشــــتیم درباره 
این فیلــــم خصوصیــــات و ویژگی هــــای فیلــــم و همینطــــور از تجربه 

همکاری او با جوانان دهه شصتی در این فیلم پرسیدیم.
شــــعبانی در پاســــخ به ســــوالی درباره علت انتخاب شــــهید ستاری از 
میان شــــهدای گوناگون نیــــروی هوایی و خلبانان جنــــگ بیان کرد: 
شهید ستاری در میان دیگر شهدا با وضعیت امروز ما و مسئله مهم 
خودباوری و غرور ملی نســــبت عمیق تر و ملموس تری دارد. در واقع 
می توانم بگویم که شــــهید ستاری نسبت به مسأله و محتوای اصلی 

ما که همان خودباوری ملی است به روزتر است.
او در ادامــــه توضیحــــات خــــود اضافه کرد: مســــئله خودبــــاوری ملی 
مفهومــــی اســــت که رهبــــر انقــــاب بــــه آن اشــــاره کردند کــــه باید از 
وابســــتگی ها رها شــــویم و در تمام زمینه های نظامــــی و علمی روی پا 
بایستیم. شــــهید ســــتاری نیز در همین راســــتا حرکت کرده است و 
در حوزه فناوری هوا-فضا دســــتاوردهای بســــیار خوبی را برای کشور 
فراهــــم کرده اســــت. چیزی کــــه در نهایت امروز با تاش و کوشــــش 
شــــهدا و دیگر فعاالن این حوزه توانست به نقطه طایی برسد که در 

آن تولید موشک و پهباد در سطح درجه یک انجام شود.
شــــعبانی در بخــــش دیگــــری از صحبت هایــــش دربــــاره بــــازه زمانی 
انتخاب شــــده در فیلم گفت که دوره انتخاب شــــده در فیلم به زمان 
دفاع مقــــدس و بمباران هــــا بازمی گردد؛ زمانی کــــه دغدغه های اولیه 
شهید ستاری در خصوص پیشــــرفت صنایع هوایی و نظامی برای او 
ایجاد شــــده اســــت. دوران وی در دهه 1360 دورانی بود که برخی فکر 
می کردند ما تنها می توانیم یک پیکان بســــازیم اما شــــهید ســــتاری 

دنبال تولید هواپیمای اف 5 بود.
البتــــه این تفکر و دیدگاه هنوز هم در جامعــــه وجود دارد که می گوید 
ما نمی توانیم و نباید ســــاخت و... اما ایشــــان خط شــــکن بودند و کار 
را به جلو بردند و باعث شــــد تا به نقطه ای برســــیم کــــه در عرصه های 

دانش بنیان پیشرفت جدی داشته باشیم.
وی در واکنش به ســــؤال ما درباره کارگردانی سرمدی به عنوان فیلم 

 Big Production اولی در سینمای داستانی و فیلمی که می توان آن را
نامیــــد اظهار کرد: باتوجه به اینکه آقای ســــرمدی از حوزه مســــتند به 
سینمای داستانی آمده اند تجربه   و ابدعات نویی را در این فیلم خلق 
کردند که به نظرم می رســــد جالب و جذاب باشد. شاید اگر از کاگردان 
قدیمــــی دفاع مقدس برای ســــاخت ایــــن فیلم اســــتفاده می کردیم 
این خاقیت و جذابیت در فیلم وجود نداشــــت چــــه از نظر درام و یا 
. در حال حاضر باید ســــراغ نوگرایی و جوان گرایی بود و نباید  ســــاختار
ســــینمای دفاع مقدس را به همان صورت قدیمی تولید کرد که همه 

فیلم ها شبیه هم نباشند.
البته نمی گویم که شاهکاری در زمینه دفاع مقدس رخ داده است اما 
با جرأت می گویم که می توانیم فیلمی متفاوت در این ســــینما شاهد 

باشیم.
وی ادامــــه داد: بــــه جوان گرایــــی تنها و بــــدون همراهــــی باتجربه ها و 
قدیمی ها مخالفم. باید به جوانان میــــدان داد چراکه نیازداریم تا ایده 
و روش و فکر جدید در عرصه ســــینما آفریده شــــود نه تنها در زمینه 
کارگردانــــی بلکه در دیگر بخش هــــای هنری و ســــینمایی نیز به این 
نیاز داریم. اما این ســــخن به این معنا نیســــت که قدیمی ها نباید کار 
کنند بلکه باید با همکاری و تولید این دو نســــل رنگ بندی متفاوتی 

در سینما ایجاد شود.
فکر می کنم که اگر مدیریت کان فرهنگی و هنری کشــــور به شــــکل 
خوب و برنامه  ریزی شــــده ای انجام شــــود و از این دو نســــل استفاده 

درست شود می توانیم به سینمای طایی و شکوفای ایران برسیم.
او در پایان با اشــــاره به اینکــــه فیلم های هالیوود امــــروز برای جوانان 
جذابیت خاصی دارد و باید فیلم های ما قدرت مقابله و جذب جوانان 
را داشــــته باشــــد بیان کرد که فرزند جوان من در جو فرهنگی و هنری 
امروز زندگی می کند اما تجربه نشــــان داده است که اگر فیلم ایرانی ما 
قدرت خوبی در جذب و یک تکیه گاه مطمئنی برای برای دل بســــتن 
به آن داشــــته باشد می تواند که مخاطب ایرانی خود را پای تصویر نگه 
دارد. به نظرم فیلم منصور این قدرت و قابلیت را دارد چراکه نوع نگاه 

جدید به جنگ را می پسندد.

مرِد زمانه  خودتان باشید

هگمتانه، گروه فرهنگی: مرد زمانه  خودتان باشــــید، 
آدم زمانه  خودتان باشــــید. زمانه  شــــما، زمانه  مهّمی 
اســــت. بنــــده در این خــــّط تاریــــخ طوالنی ایــــران، به 
خصوص قســــمت بعد از اســــام، خیلــــی رفت وآمد 
 ، کرده ام - سلســــله هایش، احوال اجتماعی کشــــور
، جنگ هــــا، پادشــــاهی ها -  احوال سیاســــی کشــــور
گمان نمی کنم در تمام این هزار و اندی ســــال، کشور 
حادثــــه ای به عظمت حادثه  انقاب اســــامی به خود 
دیده باشد. به عظمت این حادثه، من حادثه ای سراغ 
ندارم که کشــــور ما به خود دیده باشــــد. ما تلخی های 
ت 

ّ
بزرگی داشــــته ایم؛ اّمــــا فتوحات بزرگ کــــه یک مل

این جور ناگهان بشــــکفد، این جور ناگهان رشد کند، 
این جــــور ناگهان همه  این حصارهــــای گوناگون را که 
دور او به حالت مصنوعــــی چیده بودند، به هم بریزد، 
قد بکشد، سر بلند کند و وضعش در ظرف بیست 
سی سال این تغییر عظیم را بکند، هرگز چنین چیزی 

در کشور رخ نداده بود...
خوب، این مزرع مهّمی اســــت برای رشــــد فرهنگ، 
اندیشــــه و هنر از این اســــتفاده کنید، این زمانه را 
تصویر کنید، بــــا این تصویرِ خودتــــان زمانه را غنی 
کنیــــد. هرچــــه که شــــما بگوییــــد که خوب باشــــد، 
باشد،  متین  باشــــد،  مســــتحکم  باشــــد،  درســــت 
پرمغز باشــــد، ایــــن زمانه ی شــــما را غنــــی می کند؛ 
ایــــن ظرف را پر می کند از محتــــوای باارزش و غنی و 

کننده. مستغنی 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شاعران 06/03/ 1389

مسیـــر

استقبال خوب از یک کتاب  امنیتی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: چاپ ســــوم رمان 
از ِپمبا تا ماریانا؛ روایتی داســــتانی از اســــتفاده 
قدرت های مافوق بشری و انرژی های شیطانی 
در ســــازمان های اطاعاتی ـ امنیتی دنیا توسط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
که  مهــــران  زندگی  پیرامــــون  اصلی  داســــتان 
در یــــک نهــــاد اطاعاتــــی کار می کند، شــــکل 
می گیرد. در شــــبی که مهران مســــؤول شب 
می افتد  اتفاق  مرموزی  حوادث  بود،  معاونت 
مثل: قطــــع و وصل بــــرق، افتادن بــــی دلیل 
اســــتکان چای، قندان و گلــــدان روی زمین و 
صداهایی  پیچیدن  شــــان،  شــــدن  شکسته 
مخوف در اتــــاق و... که مهــــران را وادار به فرار 
می کند. او کــــه در راه پله ها به زمین می خورد، 

توســــط تیم عملیاتی ســــازمان احیاء شــــده ولی به علت 
ســــکته قلبــــی و ضربــــه مغــــزی بــــه بیمارســــتان منتقل 
که  می شــــود. مهــــران در بیمارســــتان متوجه می شــــود 
جســــم اثیری اش در فضا معلق اســــت و از جسمش که 
در کماست جدا شــــده اســــت. در مدت هفت روزی که 
او در کما به ســــر می برد، به همراه ایمان )تجســــم اعمال 
صالح خــــودش( که جوانی خوش ســــیما و نورانی بود به 

امکان مختلفی سفر می کند.
از ســــازمان ســــیا در آمریکا تا موســــاد در اســــرائیل برای 
شــــیطانی  انرژی هــــای  و  اجنــــه  بخــــش  قــــدرت  دیــــدن 

آن هــــا دیــــدن می کننــــد و بــــه جزیــــره ُپمبــــا در آفریقا که 
پرجمعیت تریــــن شــــهر اجنه اســــت تــــا گــــودال مارینا، 
عمیق تریــــن حفــــره جهــــان در اقیانــــوس آرام کــــه محل 
زندگی پریان است، سفرشان را ادامه می دهند. در کش 
اجتماعی  واقعی  کیس های  درگیر  داستانی،  مکش های 
می شــــوند. مردان و زنــــان جوانی که زندگی شــــان تحت 
گمراه قرار  طلســــم ها و ســــحرهای انســــان های نابکار و 

آزارهایی می شوند. گرفته و دچار اذیت و 
بــــه مردمــــی برمی خوردند کــــه از اجنه و قدرت شــــیاطین 
بــــرای یافتن گنج هــــای زیرزمینــــی اســــتفاده می کنند و با 

حیلــــه و نیرگ مــــردم را سرکیســــه می کنند. 
کســــب  نحــــوه  متوجــــه  سفرهایشــــان  در 
قدرت های شــــیطانی توســــط افراد مختلف 
: افراد سازمان های  می شــــوند. افرادی نظیر
اطاعاتی گرفته تا دختران شــــیطان پرست 

تهرانی و....
هرچند که پیرنــــگ اصلی داســــتان بر مدار 
یک روایت امنیتی و اطاعاتی استوار شده 
اســــت، اما ایــــن رمــــان سرشــــار از مفاهیم 
اســــامی و عقلی اســــت که ماننــــد چراغی 
مســــیر برخورد خانواده ها با انرژی های فوق 
می کند.  روشــــن  را  شــــیطانی   

ً
عمدتا بشری 

علی الخصوص کســــانی کــــه زندگی موفقی 
دارنــــد و توســــط تنــــگ نظران دچار چشــــم 
زخم می شــــوند. یا افرادی که احســــاس می کنند توســــط 

انرژی هایی غیرقابل روئیت، دچار اذیت و آزار می شوند.
چاپ ســــوم ُرمــــان از »ِپمبا تــــا ماریانا«؛ روایتی داســــتانی از 
اســــتفاده قدرت هــــای مافــــوق بشــــری در ســــازمان های 
اطاعاتی دنیا به قلم نویســــنده کتاب ضد اسرائیلی 2040 

)محمد قنبری( در قطع رقعی و 195 صفحه منتشر شد.
عاقه مندان برای تهیــــه کتاب می توانند از طریق وبگاه 
رسمی انتشارات شــــهید کاظمی و یا از طریق ارسال نام 
3000141441 کتاب را تهیه  کوتاه  کتاب به ســــامانه پیام 

. کنند

 چه پیامی دارد؟
ً
پوستر جشنواره فیلم فجر دقیقا

هگمتانه، گروه فرهنگی: پوســــتر سی ونهمین جشنواره 
ی فیلم فجر هیچ نسبت و ارتباط عمیقی میان فضای 

ّ
مل

حاکم بر کشور و امیدبخشی به ایران ندارد.
تمام  پوســــترهای  ماننــــد  فجر  فیلم  جشــــنواره  پوســــتر 
رویدادهــــای هنری بایــــد گویای فضا، اهداف و مســــائل 
آن رخداد هنــــری و فرهنگــــی و همین طور  مهم ناظر بــــر 

مرتبط با روزهای حاکم بر کشور باشد.
پوســــتر سال قبل جشــــنواره به علت شــــهادت سردار 
حاج قاســــم ســــلیمانی و همین طور حادثــــه هواپیمای 
لودی پیــــدا کرده و  اکراینــــی فضای کشــــور حالــــت غم آ
کشور   متشــــنجی در 

ً
که فضای نسبتا باعث شــــده بود 

شود. ایجاد 
ــــی و وفاق اجتماعــــی ضرورت 

ّ
از ایــــن رو حــــس اتحاد مل

 
ً
آن توجه می شــــد خصوصا بســــیار مهمی بود که باید به 
آنکه برخی ســــوار بر موج لغو و تعطیلی جشــــنواره فیلم 
فجر شــــدند. بنابرایــــن جشــــنواره فجر در ســــال قبل با 
طراحی پوســــتری با رنگ های پرچم ملی ایران ســــیمرغی 
را طراحی کــــرد که در آن پرنده افســــانه ای ایــــران به رنگ 
میهنــــش درآمــــده بــــود و حــــس ایــــران دوســــتی را در 

مخاطبین و مردم زنده می کرد.
 کشور دچار مشــــکات فراوانی 

ً
اما امســــال که خصوصا

به علت شــــیوع بیماری کشــــنده کرونا داشت و اعضای 
بســــیار زیــــادی از کادر درمان در مســــیر مبارزه بــــا کرونا 

شهید شدند به نظر می رســــید که باید پوستر جشنواره 
با شــــرایط ایران در این روزهای ســــخت نســــبتی روشن 

داشته باشد.
اما پوســــتر این دور از جشــــنواره بســــیار مبهم و گنگ 
اســــت. معلوم نیســــت کــــه از ریخــــت و پــــاش کلماتی 
میــــان  در  ســــینما  جشــــنواره،   ، فجــــر ســــیمرغ،  ماننــــد 
از  که  پروبال ســــیمرغ چه می خواهیــــم بگوییــــم؟ فرمی 
این پوســــتر در ذهن ما شــــکل می گیرد معلوم نیست 
چیســــت و حتی رنگ آمیزی آن نیز به جــــای آنکه امید را 
در دل ســــینمای ایران زنده کند بسیار خاموش و رنگ 

است. باخته 
بهتر ایــــن بود کــــه نمادهایــــی از فــــداکاری کادر درمان، 
مبــــارزه مردم بــــرای پیــــروزی علیــــه کرونا، نقــــش امید و 
اما  می شــــد  هویــــدا  جشــــنواره  ســــیمرغ  در  خودبــــاوری 
هیچ کدام از این نشانه ها در این طراحی موجود نیست.

که جشــــنواره محورهای فراخوان نداشــــته  البته زمانــــی 
 
ً
باشــــد و معلوم نیســــت کــــه هــــدف برگــــزاری آن دقیقا
چیســــت، انتظار بیشتری از پوســــتر نمی توان داشت و 
بــــرای همین شــــاید طــــراح آن نیز تقصیــــری در خلق این 

پوستر نداشته باشد.


