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۲   
حه 

صف

آیت اهلل شعبانی در مراسم اهدا کمک های مؤمنانه 
موکب های صداوسیما  و شهید حاج حسین همدانی:

علت نزول سوره دهر
اهمیت انفاق است

۲   
حه 

صف

در صحن شورای شهر همدان صورت گرفت:

قدردانی شورا و سپاه از عملکرد 
شهرداری همدان در دهه بصیرت

۲   
حه 

صف آغاز فعالیت ستاد انتخابات همدان
با 13 کمیته تخصصی

سرپرست فرمانداری همدان:
 اجرای قانون در انتخابات خط قرمز ماست

خبــر

همین صفحه

بررسی محصوالت تراریخته در آزمایشگاه 
کاالهای سالمت محور همدان

صفحه  ۲

بازدید شهردار همدان از پروژه های منطقه یک

 داغ بودن فعالیت پروژه های منطقه یک
صفحه   ۲ در روزهای سرد سال

ظلم در حق همدانی ها

قیمت نا متعارف بلیت 
همدان- تهران

قیمت بلیت اتوبوس تهران- همدان به 72 هزار تومان رسیده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، پیــــش از این 

نامتعارف  بــــر  مبنی  زمزمه هایی 
می شد  مطرح  قیمت  این  بودن 
امــــا وقتی باالتریــــن قیمت های 

بلیت اتوبــــوس از مبــــدا تهران به 
مقصد شهرهایی با مسافت 

تقریبی تهران- همدان...

صفحه  7

 :» نویسنده کتاب»بی نام پدر

تک تک این کاراکترها را خودم لمس کرده ام
تیمسار پشت پرده رژیم پهلوی که بود؟

« شد شهید سلیمانی می خواست دیده نشود اما »نام آور

« داســــتان زندگی یکی از درجه داران فاســــق رژیم شاهنشــــاهی  »بی نام پدر
اســــت. کســــی که عامل مســــتقیم انگلیس، مؤســــس انجمــــن بهایی، 
عامل ســــرکوب کردها و قاچاق مواد مخدر در سراســــر ایران است. یکی از 

شخصیت های کتاب، او را »یک اژدها« می داند.

استاندار با حضور در سامد:

اشتغال در رأس درخواست های مردم
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
ایجــــاد فرصــــت شــــغلی و کمک بــــه واحدهــــای تولیدی 
مهمترین مطالبات مردم در تماس با سامانه الکترونیکی 

ارتباط مردم و دولت )سامد( است.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه 
در حاشــــیه حضور در سامانه ســــامد افزود: روز گذشته از 
طریق ســــامانه ســــامد به صورت تلفنــــی در خدمت مردم 

بودیم و فرصتی پیش آمد تا از نزدیک و مستقیم مسائل 
و مشکالت آنها را بشنویم.

وی اضافه کرد: عــــالوه بر ایجاد فرصت شــــغلی و کمک به 
واحد تولیدی، شهروندان مشکالتی با شهرداری ها و برخی 

از دستگاه های اجرایی داشتند که مطالبات آنها ثبت شد.
اســــتاندار همدان با بیان اینکه برخی از مشــــکالت مطرح 
شده در سامانه سامد پاسخ داده شد گفت: برای برخی از 

درخواســــت های مطرح شده نیز مقرر شد که اداره بازرسی 
استانداری موضوع را پیگیری می کند.

شاهرخی ادامه داد: برخی از مطالبات مسائل کلی و عمومی 
اســــت که در کارگروه ها و معاونت هــــای مرتبط مطرح یا به 
دســــتگاه های مختلف اجرایی ارجاع شــــده و تصمیم کلی 

برای خدمت رسانی عمومی به مردم صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه ســــامانه سامد ســــرعت ارتباط با مردم را 

آســــان کرده اســــت افزود: تماس های تلفنی ثبت شده و 
نیازی به مراجعه تماس گیرنده نیست؛ بلکه اداره بازرسی 
و ارزشــــیابی اســــتانداری ایــــن مــــوارد را تا حصــــول نتیجه 
پیگیری کرده و آن را به ذی نفع یا ذی نفعان اطالع رســــانی 

می کند.
گفتنی است اســــتاندار همدان روز چهارشنبه در سامانه 

سامد به مطالبات 30 تن از شهروندان پاسخ داد.

رونمایی از اسناد ساواک همدان در ایام اهلل دهه فجر
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیرکل اســــناد و کتابخانه 
ملی منطقه غرب کشــــور از رونمایی از اســــناد ساواک هم 

زمان با دهه فجر در استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، میثاق گودرزی روز گذشته اظهار کرد: 
دهه فجر امسال به دلیل شرایط موجود و محدودیت ها، 
امکان برگزاری نمایشگاه از اســــناد و عکس های انقالب 
و حماسه آفرینی مردم اســــتان همدان در سال های خون 
و قیــــام وجود نــــدارد از اینــــرو از ظرفیت فضــــای مجازی و 
رسانه های اســــتان برای انعکاس اسناد و مدارک به جای 

مانده از آن دوران استفاده خواهد شد.
وی اضافــــه کــــرد: مجموعه هــــای دیجیتال نمایشــــگاهی 
فیلم و عکس با موضوعــــات مختلف از جمله راهپیمایی 
هــــا، تظاهرات ها، حضــــور قشــــرهای مختلــــف جامعه در 
فعالیت های انقالبی و مبارزاتی و رخدادهای مهم از جمله 
آیت اهلل مالعلی معصومی همدانی، واقعه  تشــــییع پیکر 
خونین 30 مهر ســــال 1357، جلوگیری از حرکت تانک ها 
از کرمانشاه به تهران توسط مردم همدان، حضور با برکت 
آیت اهلل شهید مدنی در همدان و دیگر موارد آماده شده 

و در اختیار ادارات، نهادهای علمی و آموزشی و رسانه های 
استان برای برگزاری نمایشگاه های دیجیتال است.

مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به 
وجود بیش از 16 هزار برگ سند و 7 هزار و 800 قطعه عکس با 
موضوع انقالب در آرشیو مرکز اسناد همدان تصریح کرد: در 
دهه فجر سال جاری از مجموعه اسناد و گزارش های سیاسی 
و امنیتی اســــتانداری همدان، فرمانداری همدان، شهربانی 
شهرستان ها و سازمان ساواک در ماه های منتهی به پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی رونمایی خواهد شد.

وی حضور در برنامه های مختلف صدا و ســــیما، همکاری 
با رســــانه ها و مطبوعات، همکاری با دســــتگاه های اداری 
و علمــــی و آموزشــــی اســــتان در برگزاری نمایشــــگاه های 
مشــــترک، تولید مستندهای رســــانه ای از اسناد و مدارک 
موجــــود، رونمایی از آخریــــن کتاب تاریخ شــــفاهی مرکز با 
موضوع انقالبیون همدان، معرفی و تجلیل از عکاســــان 
انقالب، برگزاری جلسات نقد و بررسی در قالب اندیشگاه 
مرکز در ســــطح ملی و محلی را از برنامه های در دســــتور کار 

این مدیریت در دهه فجر سال جاری برشمرد.

ثار به جشنواره هنرهای تجسمی نماز تمدید مهلت ارسال آ
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی اســــتان همدان از تمدید مهلت ارســــال آثار به 
، تا پنجم بهمن  دبیرخانه جشنواره هنر های تجسمی نماز

ماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی اظهــــار کرد: این 
اداره کل با هدف ایجاد زمینه مناسب برای رقابتی سازنده 
و به کارگیــــری ابزارهای هنری در ارائــــه و تولید موضوعات 
دینــــی و نگاهــــی هنرمندانه بــــه تجلی جایــــگاه عبادت با 

، این دوره از جشــــنواره هنرهای تجســــمی  موضوع نمــــاز
استان را برگزار می کند.

وی با بیان اینکه جشــــنواره امسال در دو بخش تجسمی 
و خوشنویسی برگزار می شــــود، گفت: فراخوان جشنواره 
در بخش تجســــمی با موضوع نقاشــــی، تصویرسازی، لوح 
و در بخش خوشنویســــی با موضوع نستعلیق، شکسته 

نستعلیق، نسخ و ثلث منتشر شده است.
احســــان با تأکید بر اینکه گروه ســــنی شــــرکت کنندگان 

شــــامل هنرمندان زیر 45 سال اســــت، خاطرنشان کرد: 
هر هنرمند می تواند حداکثر در دو بخش مشخص شده 

جشنواره شرکت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان تأکید 
کرد: بر اســــاس فراخوان 30 دی ماه آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه جشــــنواره بود و ارســــال آثار در رشته های 
تجسمی به درخواســــت انجمن هنرهای تجسمی استان 
بــــه منظور تکمیــــل و نهایی نمــــودن آثار تــــا 5 بهمن ماه 

تمدید شــــد و مراسم اختتامیه جشنواره هم 12 بهمن ماه 
برگزار خواهد شد.

جشــــنواره امســــال به میزبانی شهرســــتان نهاوند برگزار 
می شــــود و عالقمنــــدان بــــرای کســــب اطالعات بیشــــتر 
می تواننــــد بــــه وبگاه اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی 
بــــه نشــــانی www.hamedan.farhang.gov.ir و یا صفحه 
 hamedan.farhang@ اینستاگرام این اداره کل به نشانی

مراجعه کنند.

بررسی محصوالت تراریخته
آزمایشگاه کاالهای سالمت محور همدان در 

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: 
معاون غذا و داروی دانشــــگاه 
ســــینا  ابــــن  پزشــــکی  علــــوم 
تراریختــــه،  آزمایشــــگاه  گفــــت: 
کاالهای  مولکولــــی  و  ژنتیکــــی 
ســــالمت محور در محل سابق 
کودکان این شهر  بیمارســــتان 

راه اندازی شد.
ایــــرج  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
خــــدادادی اظهــــار کــــرد: همــــه 
کاالهایی که احتمال استفاده از 

مواد تراریخته به عنوان ماده اولیه در تولید آن وجود 
دارد در این آزمایشــــگاه بررســــی ژنتیکی می شود تا 

اختالط احتمالی موجود در آن را مشخص کند.
معــــاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی یک سازمان 
کاشف کاالی قاچاق نیســــت بلکه سازمان نظارتی 
اســــت و کار کارشناســــی بر روی کشــــفیات نیروی 
انتظامی، ســــازمان صمت و اطالعات ســــپاه توسط 

کارشناسان این مجموعه صورت می گیرد.
خــــدادادی اضافه کرد: همچنین بــــرای احراز هویت 
کاالهــــای ســــالمت محــــور و اطمینــــان از کیفیــــت 
کاالهای خدمات محور در دستور کار این مجموعه 

است تا کاالهای غیراصلی وارد چرخه توزیع نشود.
وی بیــــان کــــرد: حــــوزه دارو و تجهیــــزات پزشــــکی 
متفــــاوت از کاالهای خوراکی، آرایشــــی و بهداشــــتی 
اســــت چرا که چرخه عرضه آن بسیار بسته، محدود 

و نظارت شده است.
معــــاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا ادامه داد: با وجود اینکه ساالنه 300 میلیارد 
تومــــان دارو بــــرای این اســــتان خریداری می شــــود 

اما با توجه به بررســــی اســــناد و 
فاکتورها قاچــــاق خاصی در این 

حوزه صورت نمی گیرد.
خــــدادادی احتمــــال داد: مگــــر 
اینکــــه در انتهــــای چرخه عرضه 
هنگام فروش دارو در داروخانه 
خریداری  کننــــده،  مصــــرف  بــــه 
غیــــر از مصــــرف کننــــده واقعی 
بــــا  کــــه  دارو را تحویــــل بگیــــرد 
توجــــه به ســــازمان های بیمه گر 
و وزارت بهداشــــت عــــزم جدی 
به راه اندازی نســــخه نویسی الکترونیکی وجود دارد 
که در سامانه اسم دارو و مشــــخصات خریدار ثبت 

می شود.
وی بیان کرد: همچنین در حوزه تجهیزات پزشــــکی 
همه فاکتورهای فروش شــــرکت تجهیزات پزشکی 
به مراکز درمانی بررســــی می شود که در 9 ماه امسال 
60 میلیارد تومان ســــند بررسی شــــد و تنها 2 تخلف 
گران فروشــــی و عرضه کاالی تقلبی به جای اصلی رخ 
داده بــــود که متخلفان به دســــتگاه قضایی معرفی 

شدند.
معــــاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا افزود: در حــــوزه تجهیــــزات پزشــــکی حدود 
چهــــار میلیارد تومــــان برگشــــت ســــرمایه به بیت 
المال داشــــتیم و 30 پرونده قضایی برای متخلفان 

تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.
وی ادامه داد: 9 ماه ســــال گذشــــته 2 هــــزار و 535 
بازرســــی داشتیم که امسال به 2 هزار و 848 بازرسی 
رســــید همچنین بازرســــی های مشــــترک بــــا حضور 
تعزیرات، ســــازمان صمت و ناجا به 2 برابر افزایش و 

به 751 مورد رسید.
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استان۲

آغاز فعالیت ستاد انتخابات 
همدان با 13 کمیته تخصصی

سرپرست فرمانداری همدان: اجرای قانون در انتخابات خط قرمز ماست
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همــــدان با اشــــاره بــــه آغــــاز فعالیــــت ســــتاد انتخابات 
کید کــــرد: مجریان  همــــدان بــــا 13 کمیتــــه تخصصــــی تأ
از  که شــــائبه طرفــــداری  انتخابــــات نبایــــد حرفــــی بزنند 
داوطلــــب خاصی را به دنبال داشــــته باشــــد و اجرای مر 

است. مهم  ما  برای  قانون 
به گــــزارش هگمتانه، محمدعلی محمــــدی ظهر دیروز در 
نخستین جلســــه ســــتاد انتخابات شهرســــتان همدان 
اظهار کرد: با وجود همکاران با تجربه در فرمانداری همدان 
هیچ دغدغه ای برای انتخابات نداریم زیرا توانمندی خود را 

در انتخابات متعدد به اثبات رسانده اند.
وی با بیان اینکه به طور میانگین هر ســــاله مســــؤولیت 
برگزاری یک دوره انتخابات را بر عهده داریم افزود: برگزاری 
انتخابــــات جزو وظیفه اصلی ماســــت اما رســــالت مهمتر 
و ســــنگین تر ما توجه به این مطلب اســــت که رأی مردم 

امانت است.
سرپرست فرمانداری همدان با بیان اینکه چه کسی برای 
انتخابات شوراهای اســــالمی یا ریاست جمهوری انتخاب 
می شــــود به ما هیچ ربطی ندارد و آنچه برای ما مهم است 
اجرای مر قانون اســــت افزود: در برگزاری انتخابات اجرای 
قانون بــــرای ما اولویت اســــت که نــــه ذره ای از آن عدول 
می کنیم و نه ذره ای از اجرای قانون عقب نشینی خواهیم 

کرد.
وی یادآور شــــد: اعتقاد داریم رأی مردم حق الناس اســــت 
و ســــاز و کار انتخابات هم به نحوی است که قابل اعمال 
سلیقه فردی نیست به ویژه در همدان مجریان و ناظران 
انتخابــــات در دوره هــــای متعــــدد انتخابــــات از این منظر 

روسفید بوده اند.
محمــــدی با بیان اینکه در انتخابــــات بخش های مختلف 
بــــه مثابه یک دســــتگاه عمــــل می کند تا شــــاهد برگزاری 
انتخابات سالم باشــــیم تأکید کرد: در هیچ بخشی از امور 
کمیته های ستاد انتخابات نباید اجازه دهیم خللی در کار 
ایجاد شود و با اســــتفاده از همه ظرفیت های فرمانداری و 

شهرستان باید در این راستا تالش کنیم.
توســــط  کــــه  قانونــــی  دســــتورالعمل  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
اســــتاندار ابالغ شده اســــت تصریح کرد: برابر قانون همه 
دستگاه های اجرای نهادهای عمومی دولتی حتی بخش 
خصوصی مکلف به همکاری های مورد نیاز در امر برگزاری 

انتخابات هستند.
سرپرســــت فرمانــــداری همدان با بیــــان اینکــــه مجریان 
انتخابات نباید حرفی بزنند که شائبه طرفداری از داوطلب 
خاصی را به دنبال داشــــته باشــــد اظهار کرد: حتی در بیان 
مواضع شخصی و با داشتن یک حق رأی به عنوان مجری 

انتخابات باید در این خصوص دقت نظر داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مجری انتخابات تحت هیچ شــــرایطی 
نباید از داوطلبــــی حمایت کند چــــون در غیر این صورت 
اعتماد مــــردم به مجریان انتخابات خدشــــه دار می شــــود 
گفت: اشراف مجریان به قانون انتخابات یکی از ضروریات 
است که در این راستا آموزش های الزم به منظور یادآوری 
مجموعه قوانین انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

نماینــــدگان  انتخــــاب  در  بخشــــداران  افــــزود:  محمــــدی 
بخشدار در شعب اخذ رأی دقت نظر کافی داشته باشند 
و از افراد بــــی طرف، مورد اطمینان، بدون حاشــــیه و مورد 

وثوق مردم در این خصوص استفاده کنند.
وی در پایان تأکید کرد: در جانمایی شعب اخذ رأی ضمن 
آسیب شناسی دوره قبلی انتخابات نسبت به شناسایی 

بهتریــــن مکان ها بــــا در نظــــر گرفتن پراکندگی شــــعب، 
جمعیت و ســــایر ابعاد اقدام و به هیأت اجرایی پیشنهاد 

شود.
گفتنی اســــت در این نشســــت با ابالغ مســــؤولیت های 
زیرمجموعه ســــتاد انتخابات شهرستان همدان فعالیت 

13 کمیته تخصصی آغاز شد.

معامله 407 میلیون سهم 
در بورس همدان طی دی ماه

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر بورس منطقه ای 
همدان گفت: در دی ماه 61 درصد معامالت مربوط 

به خرید و 39 درصد مربوط به فروش سهام بود.
به گزارش هگمتانه، کامران حسن زاده روزگذشته با 
اشــــاره به معامالت دی ماه بورس اظهار کرد: در دی 
مــــاه 407 میلیون و 3 هزار و 738 ســــهم متعلق به 

460 شرکت مورد معامله قرار گرفت .
وی ادامه داد: ســــهام مــــورد معاملــــه در دی ماه به 
ارزش 7003 میلیــــارد و 738 میلیــــون و 372 هزار و 
676 ریال در تاالر بورس منطقه ای اســــتان همدان 
داد و ستد شد که 61 درصد آن مربوط به خرید سهام 

و 39 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
مدیر بــــورس منطقه ای همــــدان بیان کــــرد: بر این 
اساس و با توجه به 21 روز کاری فعالیت تاالر بورس 
منطقه ای استان همدان در این ماه، متوسط ارزش 
داد و ستد، روزانه 333 میلیارد و 511 میلیون و 351 
هزار و 80 ریال بوده که نســــبت بــــه آذرماه، 8 درصد 
کاهش داشته اســــت. وی با بیان اینکه در این ماه 
شــــرکت های گروه ســــرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
باما و بانک گردشــــگری به ترتیب بیشــــترین ارزش 
معامالت را به خــــود اختصاص دادنــــد تصریح کرد: 
شــــاخص کل بورس در پایان دی ماه یک میلیون و 
150 هزار و 718 واحد بود که نســــبت به ماه گذشته 
288 هــــزار و 406 واحد کاهش یافــــت. وی در پایان 
سخنانش با اشــــاره به کاهش شــــاخص فرابورس 
خاطرنشان کرد: شــــاخص کل فرابورس نیز با 2 هزار 

و 158 واحد کاهش به 17 هزار و 531 واحد رسید.

ظلم در حق همدانی ها

قیمت نا متعارف بلیت 
همدان- تهران

هگمتانه، گروه خبر همدان: قیمت بلیت اتوبوس 
تهران- همدان به 72 هزار تومان رسیده است.

به گزارش هگمتانــــه، پیش از این زمزمه هایی مبنی 
بــــر نامتعارف بودن ایــــن قیمت مطرح می شــــد اما 
وقتی باالتریــــن قیمت های بلیــــت اتوبوس از مبدا 
تهــــران به مقصد شــــهرهایی بــــا مســــافت تقریبی 
تهران- همدان را بــــا هم مقایســــه می کنیم، نتیجه 

عجیبی به دست می آید.
مســــیر تهران - زنجان حدود 334 کیلومتر است و 

باالترین قیمت بلیت اتوبوس 60000 تومان است.
تهــــران- ســــمنان؛ 221 کیلومتــــر و باالترین قیمت 

بلیت اتوبوس 53000 تومان است.
تهــــران- اراک بــــا مســــافت 280 کیلومتــــر باالترین 
قیمــــت بلیــــت اتوبــــوس 53000 تومــــان و تهران- 
کاشــــان 243 کیلومتــــر و باالتریــــن قیمــــت بلیت 

38000 تومان است.
تهــــران- اصفهــــان نیــــز 438 کیلومتــــر اســــت که 
باالتریــــن قیمــــت بلیــــت اتوبــــوس: 72000 تومان 
می باشد و تهران- ســــنندج 490 کیلومتر است که 

باالترین قیمت بلیت اتوبوس 100000 تومان است.
تهــــران- گرگان نیــــز 413 کیلومتر اســــت و باالترین 

قیمت بلیت اتوبوس 86000 تومان می باشد.
این در حالی است که قیمت مسیر تهران - همدان 
حداکثــــر 318 کیلومتــــر اســــت و قیمت آن ســــر به 
فلک گذاشته اســــت. در روزهای عادی بیش از 150 
اتوبــــوس به مقصد همــــدان از مبدا تهــــران حرکت 
می کند. قطــــار همــــدان- تهران نیز مدت هاســــت 
متوقف شــــده و این تنها قطار مشهد- همدان هم 
در ساعت 3 بامداد و به صورت مسافر بین راهی، از 
تهران مســــافرگیری می کند. به گزارش همدانستان 
برخی از نمایندگان که وعده قطار ســــریع الســــیر در 
خط تهران- همــــدان را داده بودند، الاقل حق مردم 
و اجحافی که در این مسیر می شود را پیگیری کنند.

۲7 صنعتگر همدان 
تسهیالت بالعوض می گیرند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل میراث 
فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری همــــدان از 
کمــــک بالعوض میــــراث فرهنگی بــــه 27 هنرمند و 

صنعتگر صنایع دستی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی مالمیر ظهر دیروز در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مبلــــغ 2 میلیارد و 210 میلیون 
ریــــال کمک بالعوض بــــه صنعتگــــران و هنرمندان 
اســــتان که بــــه دلیل شــــیوع بیمــــاری کرونــــا دچار 

خسارت شده  بودند پرداخت می شود.
معاونــــت  مکاتبــــه  بــــه  توجــــه  بــــا  داد:  ادامــــه  وی 
صنایع دســــتی وزارت میــــراث فرهنگــــی، مبنــــی بــــر 
اعــــالم فهرســــت صنعتگرانی که توان مالــــی آنها در 
سطح پایینی قرار داشــــته و در ایام شیوع کرونا دچار 
خسارت شده اند، این فهرست در همدان نیز تهیه 

و به وزارتخانه ارسال شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان همدان گفت: این مبلغ در قالب کمک های 
بالعوض روستایی و شهری به 27 صنعتگر استان 
همدان پرداخت خواهد شــــد. وی با بیان اینکه این 
کمک های بالعوض از مبلــــغ 50 میلیون ریال تا 100 
میلیون ریال متغیر اســــت افزود: ایــــن کمک ها در 
شهرســــتان همدان 7 مــــورد، تویســــرکان و مالیر5 
مورد، بهار و نهاوند 3 مورد و رزن، اســــدآباد، فامنین 
و کبودراهنگ هر کدام یک مورد شامل خواهد بود.

مالمیر در پایان ســــخنانش اضافه کــــرد: همچنین 
آسیب دیده  مقرر شده است فعاالن صنایع دستی 
از کرونــــا وام 50 میلیــــون تومانــــی با 6 مــــاه تنفس 

دریافت کنند که شرایط آن اعالم می شود.

خبــر

در صحن شورای شهر همدان صورت گرفت:

قدردانی شورا و سپاه از عملکرد شهرداری همدان در دهه بصیرت
هگمتانه، گروه خبر همدان: اعضای شورای اسالمی شهر 
و ســــپاه ناحیه همدان از مدیریت شهری همدان شامل 
، معاون خدمات شهری، مدیران مناطق چهارگانه  شهردار
شــــهری، رئیس ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری و کارشناســــان فرهنگی ســــازمان فرهنگی و 
ورزشی شهرداری، مدیران روابط عمومی مناطق چهارگانه 
شهرداری همدان، سرپرست روزنامه هگمتانه و تنی چند 
از عوامل اجــــرای دهه بصیرت و میثاق بــــا والیت تجلیل 

کردند.
بــــه گــــزارش خبرنگار هگمتانه، عصر ســــه شــــنبه ســــید 
مسعود عســــگریان، رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
در مراســــم تجلیل از عوامل اجرایی دهه بصیرت و میثاق 
با والیت در صحن شــــورای اســــالمی شــــهر گفــــت: بنا به 
پیشــــنهاد کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شهر 
به منظور تــــالش و هماهنگی خوب شــــهرداری و ســــپاه 
ناحیــــه همدان در حــــوزه دهه بصیرت و میثــــاق با والیت 
و اقدامات مناســــب بــــرای برگزاری برنامه های متناســــب 
این دهه ارزشــــی که بیش از حد انتظــــار بوده و مورد توجه 
شهروندان قرار گرفته است؛ از مجموعه دست اندرکاران 

این حوزه، قدردانی می شود.
 بقایــــی: خــــرد جمعــــی، مدیریت شــــهری را بــــرای  �

برنامه های دهه بصیرت تحسین می کند
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان نیز با اشــــاره بــــه اقدامات و 

حمایت های ویژه شــــورای شــــهر و شــــهرداری همدان در 
»دهه بصیرت و میثاق امت با والیت«؛ گفت: خرد جمعی 
و انقالبی ها، محور اقدامات مدیریت شــــهری در این حوزه 
را تحســــین می کنند. این برنامه ها با همکاری سپاه انجام 
شــــد و نشــــان از ایــــن دارد در مدیریــــت شــــهری دغدغه 

انقالب فرهنگی وجود دارد که باید قدردان آن بود.
سرهنگ پاسدار علی بقایی با تأکید بر ضرورت قدردانی از 
حمایت ها و اقدامات مدیریت شهری، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه شهر همدان، زادگاه سردار جبهه مقاومت، حاج 
حســــین همدانی اســــت، انتظار می رفت در دهه بصیرت 
بسیار خوش بدرخشد که خوشــــبختانه شاهد اقدامات 

شایسته این منطقه بودیم.
وی بــــا اشــــاره بــــه توجهــــات ویژه رهبــــر انقالب نســــبت 
بــــه بزرگداشــــت و برپایی نخســــتین ســــالگرد شــــهادت 
سپهبد حاج قاســــم ســــلیمانی؛ افزود: اقدامات جهادی 
مدیریت شهری همدان به منظور پاسداشت یاد و خاطره 
آن شــــهید بزرگوار در راستای فرمایشات رهبر انقالب بود 
که خوشبختانه در این مسیر از تمام ظرفیت های موجود 

استفاده کردند.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان در ادامه گفت: نصب بنر به 
تنهایی به عنوان تبلیغات شــــهری محســــوب نمی شود؛ 
بلکه اقدامات شایســــته مدیریت شــــهری همدان عالوه 
بر تبلیغات محیطی نســــبت به نصب نماد هــــا و یادمان 

ها، برپایــــی غرفه ها، پویش هــــا و مســــابقات، تهیه اقالم 
تبلیغاتــــی، تولیــــد محتوا و... اقدام داشــــته کــــه این مهم 

ستودنی است.
بقایی ابــــراز امیداری کــــرد کارهای نیک مدیریت شــــهری 
همدان در دهه فجر و مناســــبت های پیــــش رو ادامه دار 
باشد و شاهد نقش آفرینی پررنگ مجموعه های انقالبی و 
مردمی و هیأت های مردم محور با محوریت شورای شهر و 

شهرداری همدان باشیم.
، شهرداری های  این مسؤول در نهایت ابراز کرد: از شهردار
مناطــــق چهارگانــــه، شــــورای شــــهر و مدیریــــت روزنامــــه 
هگمتانه می خواهیم که این کار نیک را با قوت بیشــــتری 
در مناســــبت های دیگر اجرا کنند و بــــا قوت و برنامه ریزی 
بهتر و انسجام مثال زدنی نسبت به برپایی مناسبت های 

مختلف در شهر همدان اقدام شود.
ظرفیت هــــای  � تمــــام  به کارگیــــری  وجدی هویــــدا:   

شهرداری برای ترویج مکتب حاج قاسم
رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان هم با تأکید بر اینکه تمام ظرفیت های شــــهرداری 
در خدمت ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی بود؛ گفت: 
با توجه به تأکیدات شــــورای شــــهر و شــــهرداری همدان، 
کمیته ای بــــا محوریت »دهه بصیرت و میثــــاق با والیت« 
شــــکل گرفت تــــا در ایــــن روزها نســــبت به پاسداشــــت 
نخستین سالگرد ســــپهبد حاج قاسم سلیمانی، 9 دی و 

ایام فاطمیه اقدام شود.
روح ا... وجدی هویــــدا با اشــــاره بــــه همکاری ســــپاه ناحیه 
همدان و ســــایر ارگان هــــا برای برنامه هــــای دهه بصیرت، 
کرد: فضاسازی شــــهری، برپایی غرفه های فرهنگی  اظهار 
در میدان امام)ره(، برگزاری پویش »من یک سلیمانی ام« 
و »رفیق خوشــــبخت ما«، غرفه عکس یادگاری با یادمان 
ســــردار  دل ها، چاپ ویژه نامه روزشــــمار دهــــه بصیرت و 
میثاق بــــا والیت، آییــــن تجلیل از خانواده های شــــهدای 
مدافع حرم شــــهر همــــدان، خوانش وصیت نامه ســــردار 
دل ها توسط فرزندان شــــهدا و قرآن آموزان و گفت وگو با 
شــــهروندان همدانی از جمله ویژه برنامه های شــــهرداری 

همدان برای نخســــتین ســــالگرد شــــهادت حاج قاســــم 
سلیمانی بود.

وی همچنین گفت: تولید و انتشــــار نماهنــــگ با عنوان 
»برای تو، قهرمان من« در فضای مجازی، برگزاری مسابقه 
وصیت نامــــه خوانی ســــردار شــــهید، اجرای ســــرودهای 
، برپایی کاروان خودرویی، مسابقه کتاب  پاتوقی در شــــهر
خوانی الکترونیکــــی ویژه فرهنگیان اســــتان و همچنین 
مســــابقه پیامکی وصیت نامه ســــردار دل هــــا، پخت نان 
و ارائه رایــــگان خدمات وســــایل حمل ونقــــل عمومی در 
ســــالروز شــــهادت حاج قاســــم از دیگر ویــــژه برنامه های 

شهرداری برای نخستین سالگرد شهادت ایشان بود.

بازدید شهردار همدان از پروژه های منطقه یک

داغ بودن فعالیت پروژه های منطقه یک  در روزهای سرد سال
هگمتانه، گروه خبر همدان: در روز یکشــــنبه بیست و 
نهم دی ماه عباس صوفی شــــهردار همــــدان به همراه 
مســــعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری، امیر 
فتحیان نســــب معاون شهرســــازی و وحید علی ضمیر 
عملیات  رونــــد  از  شــــهردار  شــــهری  خدمــــات  معــــاون 
اجرایی پروژه هایی چون احــــداث زمین چمن مصنوعی 
مجموعه ورزشــــی شهدای شهرداری، استانداردسازی و 
پیاده رو سازی بلوار شــــهید اسالمیان، احداث کندرو و 
پیاده رو خیابان ســــعدیه، پارک های نــــواری پل نیازمند 
یــــک بازدید  و شــــهیدان دیباج)هنرســــتان( در منطقه 

کردند.
ایــــن بازدید  گــــزارش هگمتانه، شــــهردار همدان در  به 
گفت: در ســــالیان گذشته با فرا رسیدن فصل زمستان 
شــــاهد کاهــــش عملیــــات عمرانی و یــــا حتــــی تعطیلی 
پروژه هــــا در شــــهر بودیم اما در طی بازدیــــدی که در روز 
جاری از پروژه هــــای منطقه یک صورت پذیرفت با وجود 
الزم  تمهیــــدات  ســــال،  ســــرد  فصل  و  رســــمی  تعطیلی 
برای اجرای مناســــب پروژه ها در این فصل اندیشــــیده 
شــــده و تمامی پروژه ها با توان و ظرفیت باالیی در حال 
که همین امر باعث افزایش سرعت در  انجام هســــتند 

بود. خواهد  شهروندان  به  پروژه ها  تحویل 
آب و هوایی شــــهر  وی ادامــــه داد: بــــا توجه به شــــرایط 
همــــدان، یکــــی از نکات مهــــم در افزایش بهــــره وری و 
که با فعال  کاری است  سرعت پروژه ها افزایش فصول 
کردن پروژه ها در فصل های ســــرد ســــال مانند پاییز و 
زمســــتان امکان پذیر اســــت و منطقه یک شــــهرداری 
توانســــته اســــت این مهم را به خوبی در اجرای پروژه ها 

بگذارد. نمایش  به 
دهبانی صابر مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان نیز 
کرد: عملیات اجرایی پــــروژه احداث زمین چمن  عنوان 
هزار   5 شــــهرداری  شهدای  ورزشــــی  مجموعه  مصنوعی 
53 میلیارد  آذر ماه با اعتبار  مترمربع است که از ابتدای 
ریالــــی آغاز شــــده و هــــم اکنــــون مراحــــل انتهایی خاک 
آن عملیات  آن در حال انجام اســــت، که پس از  برداری 

شد. خواهد  اجرا  زهکش  الیه های  و  ریزی  بتن 
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشــــاره به اینکه 
یــــک ایجــــاد فضایی  از اهــــداف مهــــم در منطقه  یکــــی 
مناســــب برای تفریح و ســــرگرمی خانواده هــــا به همراه 

کودکانشان اســــت عنوان کرد: در سال جاری عملیات 
نــــواری در خیابــــان شــــهدای دیباج  پــــارک  اجرایــــی دو 
آغاز شــــد که هــــم اکنون در  )هنرســــتان( و پل نیازمند 

می برد. سر  به  پایانی  مراحل 
آباد و  کمال  گفت: مســــاحت پارک نواری  دهبانی صابر 
شــــهیدان دیباج هفت هزار مترمربع اســــت که با اعتبار 
130 میلیــــارد ریالــــی در حــــال انجام اســــت و می تواند با 
افزایش ســــرانه فضای سبز شــــهروندان تأثیر به سزایی 

باشد. داشته  آنها  روانی  و  جسمی  سالمت  در 
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان همچنین از اجرای 
عملیات نهایی زیرســــازی و پیاده رو ســــازی پارک نواری 
پل نیازمند خبر داد و گفت: این پارک مســــاحتی بیش 
10 هــــزار مترمربع دارد و بــــا توجه به اینکــــه به موازات  از 
خیابــــان جهــــاد )جهــــان نمــــا( اســــت می تواند مســــیر 
مناســــبی بــــرای پیــــاده روی شــــهروندان در تمامی ایام 

باشد. سال 
140 میلیارد ریال در حال  وی گفت: این پارک با اعتبــــار 

است. انجام 
وژه های در حال  دهبانی صابر بــــا بیان اینکه از دیگر پر
و خیابان ســــعیدیه اشاره  کندر اجرا می توان به احداث 
وندان  که شــــهر از مشــــکالت ترافیکی  گفت: یکی  کرد 

ودی خیابان  و بودنــــد ور وبر آن ر طی ســــالیان اخیر بــــا 
ســــعیدیه از ســــمت بلوار ارم بود که به دلیل ســــرعت 
ود بــــه این خیابــــان دچار  وهــــا هنــــگام ور بــــاالی خودر
و عملیــــات اجرایــــی این  ســــانحه می شــــدند، از ایــــن ر
وژه شــــاهد  و در حال اجراســــت و با اتمام این پر کنــــدر
خیابان  ایــــن  از  وندان  شــــهر ور  مــــر و  عبــــور  تســــهیل 

بود. خواهیم 
همچنیــــن وی از پایان عملیات استانداردســــازی پیاده 
رو بلوار شهید اســــالمیان با مساحت 19 هزار مترمربعی 
آینده خبــــر داد و گفت: این پــــروژه که اعتبار  تا روزهای 
روز  اســــتانداردهای  با  مطابق  داشــــت  ریالی  میلیارد   80
در جهت تســــهیل تــــردد و عبور و مرور شــــهروندان در 
مراحل پایانی به ســــر می برد کــــه در آن تمامی قوانین و 
ضوابط پیاده رو ســــازی اجرا شــــده اســــت و می توان به 
سطح  جسمی،  توان  کم  افراد  مخصوص  استانداردهای 
شــــیب بندی، عدم وجود پله و دسترســــی بــــه کوچه ها 

کرد. اشاره 
دهبانــــی صابــــر گفت: هــــم اکنــــون نیــــز در ایــــن بلوار 
عملیــــات اجرای رفوژ وســــط بــــا اعتباری در حــــال انجام 
اســــت کــــه پــــس از آن کاشــــت درختچه هــــای زینتی و 

کار قرار دارد. آنها در دستور  نورپردازی 

نماینده ولی فقیه در استان همدان در مراسم اهدا کمک های مؤمنانه موکب های 
صداوسیما  و شهید حاج حسین همدانی:

علت نزول سوره دهر اهمیت انفاق است

امام جمعــــه همــــدان گفت: علــــت نزول ســــوره دهر 
اهمیت انفاق است.

به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی بیان 
کرد: علت نزول ســــوره دهر و تعریف و تمجید پروردگار 
از حضرت زهرا)س( و خاندان ایشــــان تنها یک بحث و 

آن اطعام دادن ایشان است.
، از خود گذشــــتگی، نوع  وی بیــــان کــــرد: اطعــــام، ایثــــار
دوســــتی و توجه به وضعیت اقتصادی دیگران  آن قدر 
در دین اســــالم مهم اســــت که خداوند یک ســــوره در 

شأن حضرت زهرا)س( به دلیل انفاق نازل کرده  اند.
امام جمعــــه همدان گفت: اگر کســــی بخواهد همانند 
حضرت زهرا)س( باشــــد، باید بداند که شبیه بودن به 
حضرت زهرا)س( در شــــبیه بودن بــــه عالقه ها، فکر و 

اندیشه حضرت است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همــــدان بان کرد: تالوت 
قرآن کریــــم، نگاه به چهره پیغمبــــر )ص( و انفاق در راه 

خدا، سه عالقه مهم حضرت زهرا)س( بوده است.
وی با بیان اینکه حضرت زهرا)س( برای همسایه هایی 
که حتی جواب سالم ایشــــان را نمی دادند هم همیشه 
اول دعا می کرد، گفت: امروز بــــه این نوع نگاه حضرت 
زهــــرا)س( در جامعــــه نیازمندیــــم. آیت اهلل شــــعبانی 
بیان کرد: درســــت اســــت که در کشــــور با آسیب ها و 
مشکالتی روبرو هستیم اما نباید خوبی هایی که وجود 

دارد را کم رنگ جلوه دهیم و خوبی های کشور را باید با 
صدای بلند فریاد زد.

توضیح خبر �
با توجه به درج خبر اهدا کمک های مومنانه موکب های 
صداوسیما  و شــــهید حاج حســــین همدانی در چاپ 
یکم بهمن جاری در روزنامه هگمتانه، صدا و ســــیمای 
مرکز همدان توضیحی به تحریریه هگمتانه فرســــتاده 

است که در ادامه می خوانید:
بسمه تعالی 

اصالحیه 
جناب آقای مصطفی شیر محمدی 

ضمن عــــرض خدا قوت و دســــتمریزاد به جهت اطالع 
رســــانی مطلوب اخبار و رویدادهای اســــتان در روزنامه 

هگمتانه به استحضار می رسانم 
در خبــــر توزیــــع 1000 بســــته کمک معیشــــتی به همت 
موکب رســــانه ای صدا و ســــیما و موکب سیدالشــــهدا 
موقعیت شهید همدانی نام حضرت آیت اهلل شعبانی 
موثقی به اشتباه تایپی حضرت آیت اهلل محمدی برایتان 
ارسال شد که بدینوسیله از حضور شما و خوانندگان و 

مخاطبان فهیم و با فرهنگ همدان پوزش می طلبیم .
همواره سعادتمند و مانا باشید. 

سید امیرحسین شبیری 
روابط عمومی صدا و سیمای مرکزهمدان

مهمترین وظایف جمعیت هالل احمر
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: سرپرســــت جمعیت هالل احمر شهرســــتان همــــدان اهم وظایف 

جمعیت هالل احمر را برشمرد.
به گــــزارش هگمتانــــه، احمــــد مطلبی در ایــــن باره بیان کــــرد: تیم هــــای عملیاتی مســــتقر در 
پایگاه هــــای امداد و نجات در محــــدوده عملیاتی خــــود خدمات امدادی اعــــم از نجات فنی، 
رهاســــازی و در صــــورت نیاز کمک هــــای اولیــــه و تحویل مصدومــــان به عوامــــل درمانی را بر 

دارند. عهده 

وی افــــزود: عوامل امدادی مجاز به بســــتری نمــــودن مصدومان در پایگاه نیســــتند و در زمانی که 
 ســــی اســــتان طی تماس با 

ُ
حوادث خارج از محدوده عملیاتی رخ داده باشــــد با هماهنگی مرکز  ای ا

شــــماره 112 می توانند در عملیات ها شــــرکت کنند و خدمات امدادی فوق، برای آسیب دیدگان به 
صورت رایگان انجام می شود.

مطلبی بیان کرد: شــــهروندان می توانند انتقادات و پیشــــنهادات خود را به صورت شــــبانه روزی با 
کشیک شعبه همدان به شماره 08134281020 در میان بگذارند.
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3 شهرستان

رونمایی از کتاب »محمد رسول آن مرد کوچک« در اسدآباد
وه شهرســــتان: کتاب »محمد رســــول آن مــــرد کوچک« با موضــــوع زندگینامه و  هگمتانه، گر
مجموعــــه خاطرات شــــهید »محمد رســــول رضایی« با حضــــور جمعی از مســــووالن، خانواده 

شد. ونمایی  ر اسدآباد  جامع  مســــجد  در  کتاب  نویسنده  و  شهید 
آثار و نشــــر ارزش های  به گزارش هگمتانه، مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ 
ونمایی از این کتاب با بیان  وز ســــه شــــنبه در حاشــــیه آیین ر دفاع مقدس اســــتان همدان ر
اینکــــه این کتــــاب به تبیین شــــخصیت این شــــهید دانش آموز از زبان خانــــواده و همرزمان 

وز شــــهادت این شــــهید  کتاب به مناســــبت ســــالر کرد: این  شــــهید پرداخته اســــت، اظهار 
است. شده  ونمایی  ر

« خاطرنشــــان کرد: این شهید 13 ســــاله به عنوان شهید ملی و شاخص سال  »محمد برخوردار
99 از شــــهدای واال مقامی اســــت که عکســــش در اتاق مقام معظم رهبری نصب شــــده و این 

امر برای شهرستان اسدآباد و دانش آموزان اســــدآبادی افتخاری بسیار بزرگ به شمار می رود.
وی اظهــــار کــــرد: این کتاب به قلــــم »فاطمه بگزاده« به رشــــته تحریر درآمــــده و در نوبت اول 
توســــط انتشارات حماســــه ماندگار اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 

165 صفحه و هزار جلد به چاپ رســــیده است. همدان در 
1353 در اســــدآباد همدان  برخوردار با اشــــاره به اینکه شــــهید محمد رســــول رضایی ســــال 
متولد و با دســــتکاری در شناســــنامه اش عــــازم جبهه های حق علیه باطل شــــد، عنوان کرد: 
30 در  /10 2 در تاریــــخ 66/ وی در دومیــــن اعــــزام خود با شــــرکت در عملیات بیــــت المقدس 

آمد. ارتفاعات  غرب  شــــهر ماووت  عراق  به فیض شهادت نائل 
اســــتان همدان در دوران هشــــت ســــال دفاع مقدس هشــــت هزار شــــهید تقدیــــم انقالب 

است. کرده  اسالمی 

اشتغال 304 نفر 
در بخش صنایع دستی 

نهاوند

اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
میراث فرهنگی، صنایع  دســــتی و گردشگری نهاوند 
گفــــت: 198 مجــــوز فعالیــــت بــــرای اشــــتغال 304 
هنرمند این شهرســــتان در بخش صنایع  دســــتی 

صادر شده است.
به گــــزارش هگمتانه، »محســــن جانجــــان« گفت: از 
ابتدای ســــال جاری تا پایان آذرمــــاه برای 61 متقاضی 
در شهرســــتان نهاونــــد پروانه تولید انفــــرادی، برای 
53 نفــــر کارت شناســــایی، برای 6 نفــــر پروانه تولید 
کارگاهی و برای 12 نفر جواز تأســــیس کارگاهی صادر 
و بــــرای 66 نفر تمدید پروانه تولیــــد انفرادی با تعهد 

اشتغال 304 نفر انجام شده است.
وی اظهار کرد: در این مــــدت 140 نفر صنعتگر برای 
بهره مندی از بیمه روستایی  و عشایری به معاونت 
صنایع دســــتی اســــتان معرفی و مبلغ یــــک میلیارد 
و 500 میلیــــون ریال تســــهیالت مشــــاغل خانگی 

پرداخت شده است.
و  گردشــــگری  میــــراث  فرهنگــــی،  اداره  رئیــــس 
صنایع دســــتی نهاونــــد عنــــوان کــــرد: 12 پرونده در 
رشته منبت در روســــتای دهفول نیز در قالب طرح 
تسهیالتی، »یک روســــتا، یک محصول« به صندوق 
کارآفرینــــی معرفی و 12 جواز تأســــیس کارگاهی برای 
صنعتگــــران مبل و منبــــت برای احــــداث کارگاه در 
شــــهرک صنعتی مبــــل و منبت دهفــــول نیز صادر 

شده است.
ح گردشگری در استان همدان � تصویب 1۲ طر

معــــاون ســــرمایه گذاری و تأمیــــن منابــــع اداره کل 
همدان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
نیز گفــــت: 12 طــــرح احــــداث و تبدیل تاسیســــات 
گردشگری با حجم سرمایه گذاری400 میلیارد تومان 
و اشتغال 395 نفر به تصویب کمیته فنی معاونت 

سرمایه گذاری استان همدان رسید.
علیرضا قاســــمی با بیان اینکــــه تصویب این 12 طرح 
احداث و تبدیل تاسیسات گردشگری در شهرهای 
همدان، رزن، تویسرکان، مالیر و اسدآباد اظهار کرد: 
طرح های مصوب شــــده عبارتند از 2 طرح هتل، سه 
طرح مجتمع گردشــــگری، 2طرح ســــفره خانه سنتی، 
یک طرح مرکز ســــرگرمی تفریحی، یک طرح اقامتگاه 
ســــنتی و ســــه طرح اقامتگاه بومگردی که به زودی 

اجرایی می شود.
وی از تصویــــب اعتبــــار تســــهیالتی ســــه میلیــــارد 
تومانی برای سفره خانه سنتی در روستای تفریجان 
خبر داد و افزود: در جلســــه کمیته فنی تسهیالت 
توسعه و اشتغال روستایی استان با احداث سفره 
خانه ســــنتی به زیربنای هزار و 214 مترمربع و حجم 
ســــرمایه گذاری بالغ بر ســــه میلیارد و 500 میلیون 
تومــــان به عاملیت صنــــدوق کارآفرینی امید مطرح 
و با تســــهیالت طرح به مبلغ ســــه میلیــــارد تومان 

موافقت شد.
قاســــمی از مزایای این طــــرح، موقعیت قــــرار گیری 
این ســــفره خانه در مســــیر تفریحی ســــد اکباتان و 
دسترسی آســــان به دلیل اســــتقرار پروژه در ابتدای 
ورودی روستا اعالم کرد و از پیش بینی اشتغال برای 

15 نفر در زمان بهره بردای این سفره خانه خبر داد.
گــــذار بخــــش خصوصــــی در  � جذب ســــرمایه  

منطقه گردشگری غارعلیصدر
و  صنایــــع  دســــتی  میــــراث  فرهنگــــی،  مدیــــرکل 
گردشگری استان همدان نیز در کمیته برنامه ریزی 
گفــــت: مطالعات منطقه  کبودرآهنگ  شهرســــتان 
نمونه گردشــــگری غارعلیصــــدر به اتمام رســــیده و 
به شرکت ســــیاحتی نیز ابالغ شده اســــت و منتظر 
مصوبه کارگروه کار و گردشــــگری استان برای اعالم 
فراخــــوان و جذب ســــرمایه  گذار بخــــش خصوصی 

هستیم.
علی مالمیر عنــــوان کرد: با توجه بــــه ظرفیت خوب 
، مهم تریــــن و بهتریــــن منطقــــه نمونــــه  علیصــــدر
بــــرای بخــــش خصوصی، منطقــــه ویژه گردشــــگری 

غارعلیصدر در شهرستان کبودراهنگ است.
وی اظهــــار کرد: در روســــتای علیصدر نیــــز به دلیل 
نبود بافــــت تاریخی، جداره ســــازی کوچه هــــا را الگو 
سازی و طراحی کردیم تا به عنوان سایت گردشگری 
جدید برای گردشگران جذاب باشــــد و برای این امر 
توانستیم از اعتبارات ملی 440 میلیون تومان برای 

روستای علیصدر جذب کنیم.
مدیــــرکل میــــراث  فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایع 
 دستی استان همدان ادامه داد: مطالعات مجموعه 
قلی آباد با پیگیری فرماندار در سال گذشته به اتمام 
رســــیده و منتظر مصوبــــات کارگروه شهرســــتان و 
استان، جهت ورود بخش دولتی برای زیر ساخت ها 

و بخش خصوصی برای اجرای پروژه هستیم.
به نقــــل از ایرنا، مالمیر با اشــــاره به اقدامات ســــال 
جــــاری در خصوص بــــازار کبودراهنگ ادامــــه داد: با 
توجه به اتمام مطالعات این بازار در ســــال گذشته و 
با توجه به تأیید شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــــگری و صنایع  دســــتی مبنی بــــر واجد ارزش 
، در سال 1400 کار مرمت این بازار آغاز  بودن این بازار

خواهد شد.

خبـــــــر

400 هزار واحد مسکن ملی در کشور ساخته می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون مسکن شهری بنیاد 
مسکن انقالب اســــالمی گفت: از مجموع 400 هزار واحد 
مســــکن ملــــی که قرار اســــت از ســــوی دولت در کشــــور 
ساخته شــــود 138 هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی احداث می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، جواد حق شــــناس ظهــــر دیروز در 
بازدید از طرح مسکن ملی شهرستان نهاوند اظهار کرد: از 
مجموع 400 هزار واحد مسکن ملی که قرار است از سوی 
دولت در سطح کشور ساخته شود 138 هزار واحد توسط 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی احداث می شود.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ایران مسؤولیت احداث 100 هزار واحد مسکونی 
در شــــهرهای زیر 100 هزار نفر و 38 هزار واحد مسکونی در 

شهرهای باالی 100 هزار نفر را بر عهده گرفته است.
معاون مســــکن شــــهری بنیاد مســــکن انقالب اسالمی 
افزود: تا کنون از ســــوی این بنیاد زمین مورد نیاز 64 هزار 
واحد مسکونی تأمین شده و 40 هزار نفر از متقاضیان نیز 

مبلغ40 میلیون تومان اولیه خود را واریز کرده اند.
وی با بیان اینکه در طرح مســــکن ملی 11 هزار واحد نیز به 
صورت خودمالک هســــتند که تا کنون 5 هــــزار نفر از آنها 
تعیین تکلیف شــــده اند از آغاز نام نویســــی از متقاضیان 
مرحله دوم مســــکن ملی خبــــر داد و گفت: بــــرای اجرایی 
شــــدن مرحله دوم تا کنون در50 شــــهر کشور زمین مورد 
نیاز برای متقاضیان شناسایی شــــده که کار نام نویسی از 

آنها به زودی آغاز خواهد شد.
حق شناس در رابطه با آخرین وضعیت طرح مسکن ملی 
در استان همدان افزود: در استان همدان مجموعا 4500 
متقاضی وجود دارد که تا کنون 980 نفر از آنها واجدشرایط 
شناخته شده اند که872 نفر آنها مبلغ 40 میلیون تومان 

سهم اولیه خود را واریز کرده اند.
وی در ادامــــه با اشــــاره به تدابیــــر ویژه این نهــــاد در حوزه 
بازآفرینــــی شــــهری گفــــت: در چنــــد اســــتان در موضوع 
بازآفرینــــی شــــهری فعالیت هایــــی از ســــوی ایــــن نهــــاد 
انجام شــــده اســــت و در ایــــن مناطــــق رویکــــرد معماری 

همســــان و همگون با محیط دنبال می شود و هندسه و 
مصالح کار نیز متناسب با همان محل تهیه می شود.

معاون مسکن شــــهری بنیاد مســــکن انقالب اسالمی با 
تأکید بر لزوم تأمین مســــکن برای اقشــــار کم درآمد اضافه 
کرد: در بنیاد مســــکن برای اقشــــار کم درآمــــد پروژه هایی 
برنامه ریزی شده که از جمله آن می توان احداث 6 هزار واحد 

مسکونی ویژه افراد کم درآمد در نظر گرفته شده است.
بــــه نقل از فارس، رئیس بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی 
در نهاونــــد نیز گفــــت: در حال حاضر با همــــکاری اداره راه 
و شهرســــازی و بنیاد مســــکن نهاوند در راســــتای تأمین 
مســــکن افراد متقاضی کار ســــاخت 320 واحد مسکونی 

آغاز شده است.
علیرضا نثــــاری با بیان اینکــــه این شهرســــتان به عنوان 
اولین شــــهر اســــتان بیشترین مســــاحت زمین را به این 
کار اختصاص داده اســــت افزود: این طرح در ســــه قالب 
گروه ســــاخت، خودمالکین و انبوه ساز در یکی از بهترین 

مناطق شهری نهاوند در حال اجراست.

بازدید سرپرست فرمانداری همدان
ح های تولیدی و اقتصادی جورقان از طر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت فرمانداری 
همــــدان از چند طــــرح اقتصادی و تولیدی در شــــهر 

جورقان بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه، محمد علی محمدی با همراهی 
معــــاون امــــور عمرانــــی فرمانــــداری، رئیــــس جهاد 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  شهرستان،  کشاورزی 
و شــــهردار جورقان از چند طرح اقتصادی و تولیدی 
در شــــهر جورقان بازدید و ضمــــن گفتگو با مجریان 
طرح در راستای رفع مسایل و مشکالت این طرح ها 

قول مساعد داد.
مجتمع چوب جورقان نخستین طرح اقتصادی بود 
که مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شــــد مجری طرح با 
همکاری شــــهرداری و شورای اسالمی شهر جورقان 
نسبت به اخذ پروانه های الزم در اسرع وقت اقدام و 

عملیات اجرایی این مجتمع را آغاز نماید.
طرح پرورش ماهی و گلخانه خانی دومین طرح مورد 
بازدید سرپرست فرمانداری همدان بود که مشکل 
تخصیص آب داشــــت و مقرر شــــد موضوع از طریق 

منابع آب اســــتان پیگیری و مجری طرح وارد مرحله 
اجرایی شود.

در ادامه این بازدیدها طرح توســــعه گاوداری }آقای 
دینی{ مــــورد بازدیــــد قرار گرفــــت کــــه علیرغم اخذ 
مجوزهــــای الزم و اعالم آمادگی اجرای طرح توســــعه 
بدون نیاز به تســــهیالت با مشکالتی مواجه بود که 
سرپرست فرمانداری همدان در این خصوص نیز به 

مجری طرح قول پیگیری و بررسی داد.
سرپرســــت فرمانــــداری همــــدان در حاشــــیه ایــــن 
بازدیدهــــا گفــــت: از اجــــرای هــــر طــــرح تولیــــدی زیر 
مجموعه بخش کشــــاورزی در اراضــــی کوره های آجر 

پزی جورقان حمایت می کنیم.
محمدی افــــزود: احداث واحدهــــای تولیدی بخش 
کشاورزی در این منطقه با هدایت و راهنمایی جهاد 
کشاورزی می تواند باعث تغییر وضعیت نابسامان 
ایــــن منطقه، اشــــتغالزایی، ایجــــاد ارزش افــــزوده و 
جلوگیری از رشد قارچ گونه ســــاخت و سازهای غیر 

مجاز در این اراضی گردد.

خام فروشی 
« همدان آفت صادرات »سیر

از نادیده گرفتن »اسانس های میلیاردی« تا »ارزآوری 400 درصدی«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــرکت های مطرح و دارای 
نشان عطرسازی، آرایشی بهداشــــتی و دارویی دنیا آرزوی 
داشتن سیر همدان را در ســــر می پرورانند اما این نعمت 
خدادادی با بیشــــترین میزان ماده مؤثــــره در دامنه  الوند 
»همه دانا« رشد و نمو می کند و فرصتی طالیی برای استان 

است.
به گزارش هگمتانه، ســــاالنه 50 هزار تن سیر با ماندگاری 
بــــاال و بیشــــترین میــــزان آلســــین معــــادل 86 درصد در 
همدان تولید می شــــود که حداقل 50 درصد از این میزان 
مازاد اســــت و اگــــر از نوســــان قیمت و بــــود و نبــــود بازار 
صادراتی بگذریم، به صورت خام راهی مرزها خواهد شــــد. 
اگرچه کارگاه های ســــنتی به سورت و بســــته بندی و گاها 
اســــالیس می پردازند اما عمده سیر تولیدی خام از کشور 

خارج می شود.
همزمان بــــا صادرات این محصول بهترین بذرهای ســــیر 
خــــام بــــدون پرتودهی و عقیم ســــازی تقدیم کشــــورهای 
رقیب شــــده و رفتــــه رفتــــه از جذابیت بازار ســــیر همدان 
کم کرده اســــت، امروز کشــــورهایی چون افغانســــتان و 
پاکســــتان با بذری که با قیمت ناچیــــز از همدان خریداری 

کردند به تولیدکننده سیر بدل شدند.
اسانس های میلیاردی �

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان در این 
باره با بیان اینکه موقعیت راهبردی و جغرافیایی اســــتان 
باعث شــــده مواد مؤثره ســــیر همدان در باالترین میزان 
خود قرار گیرد و در کشــــور جایگاه ویژه ای را از آن خود کند 
می گوید: عالوه بر کشورهای همسایه کشورهای اروپایی 

هم خواهان سیر همدان هستند.
علــــی محمــــودی از شــــرکت های معتبر داروســــازی مثل 
شــــرکت بایر آلمان که طالب ســــیر همدان هســــتند یاد 
می کنــــد و ادامــــه می دهــــد: متأســــفانه اســــتان علیرغم 
جایگاهی که در کشت ســــیر دارد در فرآوری بسیار عقب 

مانده است.
وی بــــه اهمیــــت ایــــن محصــــول در شــــرکت های معتبر 
عطرســــازی پاریس اشــــاره می کند و می گویــــد: ماندگاری 
عصاره بوی ســــیر در صنعت عطرســــازی کاربردی است، 
بنابراین در بازار لندن هر لیتر اســــانس ســــیر 90 هزار دالر 
معادل حــــدود 2 میلیــــارد و 250 میلیون تومــــان خرید و 
فروش می شــــود، پس ظرفیــــت این محصــــول جادویی 

بیش از تصورات ذهنی ماست.
رئیس کمیسیون کشــــاورزی اتاق بازرگانی همدان یادآور 
می شــــود: در پنــــج ســــال گذشــــته اقداماتی در راســــتای 
فرآوری ســــیر به صورت سنتی انجام شده به نحوی که 200 
واحد فرآوری خانگی مشــــغول پوست گیری و خالل سیر 
هســــتند و با همین اندک بضاعت صادرات سیر خشک 

خالل شده به کشورهای همسایه انجام می شود.
اگر سرمایه گذاران بدانند... �

وی بــــا تأکید بر اینکه متأســــفانه تا کنــــون صنایع تبدیلی 
این مروارید گران بها پا نگرفته است می افزاید: مسؤوالن 
اســــتان بایــــد در این زمینه توجه الزم را داشــــته باشــــند و 
اقدامات مؤثــــری انجام دهنــــد به طوری که ســــرمایه گذار 
حین سرمایه گذاری دچار دردســــرهای فراوانی با سازمان 
امــــور مالیاتــــی، اداره تأمیــــن اجتماعی و دیگــــر نهادهای 

دولتی  نشود.
شفاف ســــازی  و  فرهنگ ســــازی  اهمیــــت  بــــه  محمودی 
صنایع تبدیلی و تکمیلی ســــیر اشــــاره و اضافه می کند: در 

این حوزه اقدامات چشــــمگیری صــــورت نگرفته و اغلب 
ســــرمایه گذاران از میــــزان ســــودآوری، ارزآوری و بازارهــــای 

صادراتی این محصوالت مطلع نیستند.
وی در ادامه از نبود ســــردخانه تخصصی ســــیر در استان 
ســــخن بــــه میــــان مــــی آورد و می گویــــد: کشــــاورزان برای 
انبارداری و نگهداری سیر از استان البرز استفاده می کنند 
بنابرایــــن ایجــــاد ســــردخانه های تخصصی ســــیر عالوه بر 
اشتغالزایی، بستری برای ایجاد صنایع تبدیلی خواهد بود.
این صادرکننده با بیان اینکه فرآوری سیر نیازمند سرمایه  
هنگفت نیســــت اما در استان مغفول مانده است ادامه 
می دهد: میــــزان ارزآوری و وجود بازارهــــای صادراتی ثابت 
منجــــر به جــــذب ســــرمایه گذار در این حوزه خواهد شــــد 
اگرچه قول مســــاعد و قطعی دولتمردان پشتوانه مهمی 

برای سرمایه گذاران محسوب می شود.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه محصوالت فراوانی از فرآوری ســــیر 
تولید می شــــود بیان می کند: محصوالت فرآوری ســــیر در 
آلمان، فرانســــه، بلغارستان  کشــــورهای اروپایی از جمله 
و ترکیه بســــیار خواهان دارد و ارزش افزوده چشــــمگیری 
نصیب کشور می کند، محصول سیر از لحاظ خوراکی جزو 
محصوالت راهبردی نیست اما قطعا در زمینه محصوالت 

فرآوری جزو محصوالت راهبردی به شمار می رود.
ارزآوری 400 درصدی �

محمودی با اشــــاره به اینکه اهمیت فرآوری سیر و ارزآوری 
400 درصــــدی ایــــن محصوالت بــــر هیچ کس پوشــــیده 
نیســــت یادآور می شــــود: با فرآوری محصوالت کشاورزی 
هیچ حد و مرزی بــــرای بازار هدف وجود نــــدارد چراکه این 
محصــــوالت در مدت هــــای طوالنی تاریــــخ انقضا خواهند 
داشــــت و با بســــته بندی های مناســــب تولیــــد و عرضه 

می شوند.
وی در بخــــش دیگری از ســــخنانش به مشــــکالتی چون 
تعهد ارزی، پیمان ســــپاری و... که گریبان  صادرکنندگان را 
گرفته می پردازد و اضافه می کند: امیدوارم در آینده نزدیک 
مســــؤوالن در ســــتاد اقتصاد مقاومتی بر این مشکالت 
فائــــق آیند چراکــــه این مســــائل زمینه ســــاز موانع بعدی 
صادرات می شود به این نحو که کار به واسطه ها که اغلب 
مرزنشــــین هستند کشیده شــــده و عواقب فراوانی برای 

بخش کشاورزی به همراه دارد.
باز هم پای یک دالل در میان است... �

رئیس کمیســــیون کشــــاورزی اتاق بازرگانی همدان ارزان 
فروشی محصول کشــــاورزان را از عواقب فعالیت دالالن 
می دانــــد و می افزایــــد: واســــطه ها با ریــــال مبادلــــه انجام 
می دهند و در حقیقت صادرات واقعــــی و ارزآوری صورت 
نمی گیرد از همین رو ساماندهی این مهم بسیار ضروری 

است.
وی با بیــــان اینکه فــــرآوری محصوالت کشــــاورزی یکی از 
راه های حذف واسطه ها خواهد بود عنوان می کند: وقتی 
محصوالت خام به محصوالت فرآوری شده تبدیل  شوند 
قوانیــــن صنعتی بر محصــــول حاکم می شــــود و صادرات 
محصوالت فرآوری شــــده دارای قوانین خــــاص و اغلب از 

مبادی رسمی انجام خواهد شد.
محمــــودی قوانیــــن صادراتــــی حاکم بــــر بــــازار را مندرس 
می داند و می گوید: قوانین تجارت مناسب امروز نیست، 
این قوانین 60 ســــال پیش تدوین شــــده و امروز با بروز و 
ظهور فضای مجازی و پیشــــرفت فنــــاوری کاربرد چندانی 

ندارند.

وی به بستر صادراتی امروز اشاره می کند و ادامه می دهد: 
فضای مجازی بســــتری بــــرای تبلیغات و خریــــد و فروش 
محصوالت صادراتی شده است بنابراین ما نیازمند وضع 

قوانین جدید هستیم.
این صادرکننده به تشریح ورود تبعه کشورهای همسایه 
به ایران، افتتاح حساب بانکی و خرید مستقیم از کشاورز 
می پــــردازد و می افزاید: هر فردی که وارد کشــــور می شــــود 
می تواند کارت بانکی داشــــته باشــــد و خیلی ســــاده خرید 
انجــــام دهــــد اگرچــــه کار غیرقانونــــی در این بیــــن صورت 
نگرفته اما باید جلوی این اتفاق گرفته شود و ساماندهی 
صورت گیــــرد چراکه این موضوع به غیــــر از بی قانونی چیز 

دیگری نیست.
وی نهایتا بــــه نکته طالیی فرآوری ســــیر اشــــاره می کند و 
یادآور می شــــود: با ایجــــاد صنایع تبدیلی ســــیر محصول 
هیچ کشاورزی روی دستش باقی نخواهد ماند و کشاورز 
بــــا امید و عشــــق محصول بــــا کیفیت تولیــــد و با قیمت 

تضمینی به کارخانه ها عرضه می کند.
فرآوری سیر حامی کشاورز �

مدیرعامــــل شــــرکت تعاونــــی ســــیرکاران همدان ســــیر 
اســــتان را زبانزد عام و خاص می داند و با تأکید بر اینکه در 
ســــال جاری با افزایش هزینه های تولیــــد و کاهش میزان 
صادرات روبه رو بودیم اظهــــار می کند: افزایش هزینه های 
دســــتمزد، کود و حمل ونقل، هزینه کشــــت ســــیر در هر 

هکتار را به بیش از 130 میلیون تومان رسانده است.
حجت اهلل حیدریان با بیان اینکه در هر هکتار بالغ  بر 12 تا 
16 تن سیر برداشت می شود اضافه می کند: با برداشت 12 
تن محصول در هر هکتار قیمت تمام شــــده سیر به ازای 
هــــر کیلو 10 هزار تومــــان خواهد بود که بــــا قیمت فروش 

یکسان است.
وی با ابراز تاســــف از نبود فرآوری ســــیر در همــــدان ادامه 
می دهد: در اســــتان واحــــد صنایع تبدیلی ســــیر آنچنانی 
احداث نشــــده در حالی  که ظرفیت فــــرآوری این محصول 
بسیار باال و همدان به عنوان قطب تولید سیر با کیفیت 

مطرح است.
مدیرعامــــل شــــرکت تعاونی ســــیرکاران همــــدان تأکید 
، سود اصلی نصیب کشاورز  می کند: با ایجاد فرآوری ســــیر
و صادرکننده خواهد شــــد در حالی که امروز این محصول 
توسط دالالن به کشورهای همســــایه ارسال می شود که 

ارزان فروشی محصول و خرید با ریال را در پی دارد.
چشم کشاورزان به دست دالالن �

یک تولیدکننده ســــیر در همدان به فعالیت واســــطه ها 
برای صادرات سیر اشاره می کند و می افزاید: اگر واسطه ها 
نباشــــند به هیچ وجه امکان ارســــال محصــــول را نداریم 
چراکه واسطه ها به بازار هدف و زبان کشور مقصد اشراف 
دارند و به ازای هر کیلو ســــیر حدود 5 هــــزار تومان هزینه 

دریافت می کنند و بین خریدار و فروشنده قرار می گیرند.
محمــــود یارمحمدی با تأکید بر اینکه ایجاد صنایع تبدیلی 
ســــیر برای بازارهای صادراتی بســــیار مهم و حیاتی اســــت 
تصریــــح می کند: کشــــورهای اروپایی و آســــیایی خواهان 

محصوالت فرآوری شده سیر هستند.
وی یادآور می شــــود: تا به حــــال کارخانه ای که مســــتقیم 
محصول تولیدی کشــــاورزان را با این حجم از تولیدکننده 
خریداری کند در اســــتان احــــداث نشــــده و از طرف دیگر 
هم متأســــفانه در بازار ســــیر دالالن نباشــــند کاری پیش 

نمی رود.
این تولیدکننده ســــیر در همدان با اشاره به اینکه دستگاه 
مکانیزه ســــورت و پوست گیری ســــیر از چین وارد می شود 
اضافه می کند: محصول سیر همانند صنایع دستی است و 

باید با دقت و ظرافت فرآوری تا کیفیت محصول حفظ شود.
وی از حجم باالی تولیدات ســــیر در اســــتان یاد می کند و 
می گوید: باید تعدادی واحد صنایع تبدیلی ایجاد شــــود تا 
حجم تولید سیر استان را پاسخگو باشد و محصول مازاد 

فرآوری و سپس از مبادی رسمی صادر می شود.
ایجــــاد شــــهرک تخصصــــی، راهــــکاری بــــرای حــــل  �

مشکالت همیشگی سیر
مدیــــر صنایع تبدیلی جهاد کشــــاورزی اســــتان همدان با 
ارائه آماری به بیان راهکار حل مشــــکالت ســــیر می پردازد 
و عنوان می کنــــد: در حال حاضر چهار واحد فرآوری ســــیر 
با ظرفیــــت 2 هزار تن پروانه بهره بــــرداری دریافت کرده اند 
و 88 واحد ترشــــی و شوریجات در اســــتان فعال هستند 
که ســــاالنه 6 هزار تن از ســــیر تولیدی همدان را به صورت 

مروارید شده استفاده می کنند
حسن محمدی یادآور می شود: هم اکنون 8 هزار تن از 42 
هزار تن ســــیر تولیدی استان جذب می شــــود اما با تولید 
مازاد این محصول با همکاری کمیته ســــیرکاران به دنبال 

ایجاد شهرک تخصصی سیر هستیم.
وی از برگــــزاری جلســــات متعدد و پیگیری هــــای مکرر به 
منظور ایجاد شــــهرک فرآوری سیر خبر می دهد و می گوید: 
در آینده نزدیک زمینی به وســــعت 30 هکتار به شــــهرک 

تخصصی سیر تبدیل خواهد شد.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشــــاورزی اســــتان همدان به 
استقرار 80 واحد فرآوری و بسته بندی سیر در این شهرک 
اشــــاره و اضافه می کنــــد: با احــــداث این شــــهرک زنجیره 
تولید کامل ســــیر در همدان تشکیل و مشکل فرآوری و 
صادرات این محصول برای همیشــــه حل و فصل خواهد 

شد.
وی با تأکیــــد بر اینکه اگر این شــــهرک پا نگیرد مشــــکل 
فرآوری ســــیر همدان به ایــــن زودی ها حل نخواهد شــــد 
اظهار می کند: با ایجاد شــــهرک فرآوری سیر حداقل 2 هزار 
نفر به صــــورت مســــتقیم و 10 هزار نفر نیز بــــه صورت غیر 

مستقیم شاغل خواهند شد.
محمدی از توجه کشــــورهای مقاصــــد صادراتی به فرآوری 
سیر ســــخن به میان می آورد و می گوید: تمام محصوالت 
فرآوری شده از ســــیر در کشــــورهای خارجی خواهان دارد 
و صادرات صنایــــع تبدیلی این محصول مشــــمول زمان 

نخواهد شد.
وی بــــه ارزش افــــزوده چند برابــــری فرآوری ســــیر تأکید و 
تصریح می کند: با احداث واحدهای فرآوری این محصول، 
نوسان قیمت ســــیر خشــــک کاهش می یابد و می توان 
عالوه بر حفظ بازارهای موجود، بازارهای صادراتی بیشتری 

جذب کرد.
دبیر کمیته ســــیر اســــتان همدان نیز شــــهرک تخصصی 
ســــیر را راهکار ایجاد صنایع تبدیلی سیر می داند و اضافه 
می کند: شــــهرک تخصصی سیر بستری برای ایجاد صنایع 
تبدیلی این محصول اســــت که جلســــات متعددی برای 
پیگیری و ایجاد این شهرک برگزار شده، امیدوارم در دهه 

فجر عملیات اجرایی این شهرک تخصصی آغاز شود.
به نقــــل از فارس، ســــعید میرزایی با بیــــان اینکه بیش از 
هر محصول دیگری می توان از ســــیر محصوالت متنوعی 
تولید و فرآوری کرد خاطرنشــــان می کند: محصوالتی چون 
، اســــالیس سیر و...  ، نان سیر ، کیک ســــیر اســــانس سیر
از ایــــن محصول جادویی تولید می شــــوند، پــــس ما باید 
به دنبال راهکاری باشــــیم تا از این فرصــــت به عنوان بازار 

ثابت و همیشگی استفاده کنیم.
وی ایجاد شــــهرک فرآوری ســــیر و تمرکز مشاغل مرتبط با 
این محصــــول در یک محیط تخصصــــی را عاملی برای رفع 
مشکالت می داند و یادآور می شــــود: با ایجاد این شهرک 
تخصصی بارانداز ســــیر کشــــور در همدان تعریف خواهد 
شد به طوری که زنجیره تولید از صفر تا صد در این شهرک 

فعالیت می کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان:

کشف 30 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در همدان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همدان گفت: 30 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل 

از کامیونی در یکی از مسیرهای این استان کشف شد.
به گزارش هگمتانه، ســــردار سلمان امیری روز چهارشنبه 
اظهار کــــرد: مأموران پلیــــس امنیت اقتصــــادی انتظامی 
همدان در راســــتای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
با هدف جلوگیری از هدر رفت ســــرمایه ملی اقدام به رصد 

محورهای اصلی و فرعی این استان می کنند.
وی اضافه کرد: مأموران هنگام گشت زنی به یک دستگاه 
کامیون تانکردار مشــــکوک شــــده و به راننده این وسیله 

نقلیه دستور ایست دادند که پس از توقیف این وسیله 
نقلیه مدارک و مســــتندات هویتی راننده و بارنامه را مورد 

بررسی قرار دادند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان بیان کــــرد: مأموران در 
بازرســــی های صــــورت گرفته 30 هــــزار ســــوخت گازوئیل 
قاچاق را از این وســــیله نقلیه کشــــف و ضبــــط کردند که 
ارزش آن طبق نظر کارشناســــان 210 میلیون تومان برآورد 

شده است.
ســــردار امیــــری افــــزود: راننده این خــــودرو دســــتگیر و با 
تشــــکیل پرونده برای ســــیر مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضایی شد.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصــــادی نیروی انتظامی 
استان همدان؛ 600 هزار لیتر فرآورده نفتی 9 ماهه امسال 
کشــــف شد که 500 هزار لیتر از این میزان در همدان جمع 

آوری شــــده اســــت یعنی ســــهمیه مجموعه ای همچون 
مرغداری ها را از شرکت نفت دریافت کرده و به آن تحویل 
نــــداده و در ادامه قاچاقچی با انباشــــت ســــوخت در یک 
محــــل اقدام به جابجایی و انتقال آن به ســــایر اســــتان ها 

می کند.
سرهنگ مجتبی محمدی با بیان اینکه سه هزار قاچاقچی 
کاال دســــتگیر و ســــه هزار و 200 پرونده قاچاق امســــال در 
این استان تشکیل شده است افزود: پرونده مهم و ملی 
بــــا ارزش بین 500 میلیون تا یک میلیــــارد تومان 15 فقره، 
بین 100 تا 500 میلیون تومان 395 فقره تشــــکیل شــــده 

است و آمار پرونده های ُخرد نیز رو به کاهش است.
216 میلیــــارد تومــــان کاالی قاچاق 9 ماهه ســــال جاری در 
این اســــتان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
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گلخانه با سقف شیروانی
هگمتانه، گروه باغبان: ایجاد گلخانه ها در اســــتان همدان 
برای تولید محصوالت کشــــاورزی به دلیــــل 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  انــــواع مختلف گلخانه ها بر اســــاس شــــکل، ابــــزار
ساخت وساز به گونه ای طراحی شده اند تا نیازهای خاصی را 

برآورده سازند.
گلخانه ها امکان کنترل بیشــــتر بر روی محیط رو به رشــــد 
گیاهان را فراهم می کنند. بسته به مشخصات فنی گلخانه، 
عوامل اصلی کنترل شــــده شــــامل دما، میزان نور و سایه، 

آبیاری، کاربرد کود و رطوبت جوی می باشد.
از گلخانه ها می توان برای غلبه بر کاســــتی در کیفیت رو به 
رشــــد یک قطعه زمین مانند یک فصل رشد کوتاه یا میزان 
نور اســــتفاده 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 بــــا یک نمونه از انواع ســــازه های گلخانه ای و 

مزایا و معایب آن آشنا می شوید.
 اجرای سقف شیروانی در گلخانه �

به نوشته وبگاه چاپارل؛ معموال پوشش گلخانه های دارای 
سقف شیروانی از شیشه است. استفاده از شیشه به خاطر 
اســــتفاده هر چه کامل تر از نور خورشــــید است که بیشتر 
در کشــــورهای اروپائی و کانــــادا از این نوع گلخانه ســــاخته 

می شود.
از ایــــن گلخانه هــــا بــــرای تولیــــد در تمام فصل های ســــال 
استفاده می شود. شیب سقف این گلخانه طوری است که 
برف و باران از سقف به طرف پائین حرکت می کند و بوسیله 
ناودان ها به زمین می رســــد همین طور قطرات عرق سقف 
از داخــــل هم روی گیــــاه نمی چکد و روی شیشــــه به طرف 

دیواره ها حرکت می کند.
پهنای دو ســــقف این نوع گلخانه مســــاوی است و مقدار 
شیب آن بین 30 تا 50 درجه است. ارتفاع گلخانه 2.5 تا 3.5 

متر است. اسکلت این گلخانه ها نیز معموال آهنی است.
این گلخانــــه به دلیل وزن زیاد شیشــــه و عرض کم گلخانه 
و اتصاالت زیادی که دارد خیلی ســــنگین است، به همین 
دلیل ســــاختن این گلخانه ها خیلی گران تمام می شــــود. 
بیشــــترین عرض این گلخانه ها 12 متر اســــت. امــــا امروزه 

عرض آنها کمتر در نظر گرفته می شود.
معمــــوال از ایــــن گلخانه هــــا به عنــــوان گرمخانه اســــتفاده 
می شود، چون شیشــــه قســــمتی از نوری را که از خود عبور 
می دهد تبدیل به گرما می کند. استفاده از پوشش دوالیه 
از جنس پلی کربنات به جای شیشــــه باعث می شــــود که 
گرمای کمتری تولید شــــود اما هزینه آن از شیشــــه بیشتر 

است.
 محاسن گلخانه با سقف شیروانی �

در مقابل باد و طوفان مقاومت زیادی دارند و حداکثر نور به 
داخل گلخانه وارد می شود.

برف و عرق ســــقف بــــه راحتی به پائین هدایت می شــــود و 
برای تهویه و عوض کردن هوای داخــــل گلخانه به راحتی از 

پنجره ها استفاده می شود.
کنتــــرل و مهار گرما، ســــرما و رطوبت را با باز و بســــته کردن 

پنجره ها به صورت خودکار می توان انجام داد.
این گلخانه ها را می توان در اندازه های بزرگ ایجاد کرد.

 معایب گلخانه با سقف شیروانی �
نمی توان از پوشش نایلونی استفاده کرد یا حداقل این کار 

مشکل است.
شستن شیشه ضروری است که به سختی انجام می شود.

ضدعفونی کردن خاک با استفاده از نور خورشید در این نوع 
گلخانه ممکن نیست.

هگمتانه، گــــروه باغبــــان: کنه هــــا دارای گونه  هــــای 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 اســــتفاده نمود. کنترل کنه ها بسیار دشوار و در 
گاهی از نقاط  برخی شرایط غیر ممکن به نظر می رسد ولی با آ
ضعــــف و قوت این حشــــرات و همچنین مدیریت صحیح 
می  تــــوان تعداد آن هــــا را پایین تر از آســــتانه اقتصادی نگه 

داشته و آسیب  های شدید آن ها را کنترل نمود.
؛ آفت کنه تارتن دو لکه ای  به نوشــــته وبگاه تجارت ســــبز
انتشــــار بســــیار گســــترده ای در میان گیاهــــان دارد و به 
گونه های مختلف محصوالت کشاورزی و همچنین گونه 
 های جنگلی و مرتعی حمله می کند و همه ساله خسارات 
بســــیار زیادی به بخش  های مختلف کشــــاورزی و محیط  

زیست به ویژه در مزارع استان همدان وارد می  کند.
 زیست شناسی کنه تارتن �

کنه های جنس نر تحرک بیشتری نسبت به ماده  ها دارند 
و پاهای آن ها نیز بلندتر اســــت ولــــی از نظر جثه کوچک تر 
و الغرتــــر بــــوده و انتهــــای بدن آن هــــا باریک و به شــــکل 
دوک اســــت در حالی که انتهای بدن ماده ها گرد اســــت. 
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پس از تخــــم گذاری، از درون تخم های گــــرد و حدودا

میلی متری الرو کنه خارج شده و تا رسیدن به مرحله بلوغ 
باید چند مرحله را طی کند.

کنه های ماده با کاهش طول روز و همچنین ســــرد شدن 
هوا وارد مرحله دیاپوز شــــده و در حالی که بارور هســــتند 
دوران سرما را در پناهگاه هایی سپری می  کنند و با بهبود 
شــــرایط محیطی از پناهگاه زمســــتانی خود خارج شده، در 
ابتدا مدتی را بر روی علف  های هرز به سر می برند و پس از 

مدتی به گیاهان زراعی و درختان حمله می  کنند.
سرعت رشــــد و تکامل کنه  های نر بیشتر از ماده ها است 
ولی در هر دو جنس با افزایش دما، سرعت رشد و تکامل 
افزایش می  یابــــد، همچنین میزان تخم  ریــــزی در این دما 
افزایش و برعکس با کاهــــش دما فعالیت آن ها کاهش 
می یابد به گونــــه ای که در دمای کمتر از 13 درجه تخم ریزی 

متوقف خواهد شد.
رطوبت نیز در رشــــد و نمو کنه ها بســــیار اثرگذار است. به 
طور کلی در تابســــتان میزان فعالیت این کنه  ها افزایش 
می یابد و با توجه به کوتاهی دوره رشــــد قادرند تا 15 نسل 
در ســــال تولیــــد کننــــد و در صورتی کــــه مــــواد غذایی در 
دسترس نباشــــد و یا تراکم آن ها خیلی زیاد شود با کمک 

تارهایی که می تننــــد و یا با کمک باد بــــه مکان  های دیگر 
انتقال یافته و از این طریق در محیط منتشر می  شوند.

در مورد درختان آلودگی ابتــــدا از علف های هرز پای درخت 
آغاز شــــده و ســــپس از طریق تنه درختان به شــــاخه  های 
پایینی درخت گســــترش یافته و به مرور به قسمت  های 

باالیی و انتهایی درخت می رسد.
 خسارت این آفت �

کنه تارتن، قطعات دهانی خود را به درون سلول برگ فرو 
برده و مواد داخل سلول را می خورد که در نتیجه آن، بافت 
ســــبزینه برگ از بین می  رود و در ابتدا لکه های زرد بر روی 
برگ و ســــطح زیرین آن ایجاد و با ادامه تغذیه آفت برگ به 
رنگ قهوه  ای درآمده و می ریزد، البته خســــارت این کنه ها 
فقط محدود به برگ ها نمی  شود و به ساقه، میوه و گل هم 

آسیب می  رسانند.
کنه ها عالوه بر خســــارت حاصل از تغذیه مقدار زیادی تار 
هــــم می  تنند و با افزایش این تارها و نشســــتن گرد و غبار 
بــــر روی آن هــــا میزان نوری که به برگ می رســــد به شــــدت 
کاهش می  یابــــد و در نتیجه توانایی فتوســــنتز در برگ باز 

هم کاهش یافته و در نهایت باعث ریزش برگ می شود.
با ریزش برگ  ها تولید مواد غذایی در گیاه به شدت کاهش 

یافتــــه و در نتیجه میوه ها کوچک می ماننــــد و از طرفی گیاه 
ضعیف شــــده و در ســــال بعد نمی تواند عملکرد مناسبی 
داشته باشــــد و در مورد درختان ممکن است باعث سال 
آوری شــــود. همچنین کنه تارتن دو لکه  ای می تواند باعث 
خشک شدن کامل برخی از گیاهان مثل لوبیا و سویا شود.
از آنجــــا که کنه ها بســــیار ریزند و با چشــــم غیر مســــلح به 
ســــختی می توان آن ها را دیــــد معمواًل دیــــر متوجه هجوم 

آن ها می شــــوند. برای تشــــخیص وجود کنه ها می  توان بر 
روی برگ ها به دنبال تارهای مخصوص کنه ها و یا پوسته 
آن ها گشــــت و یا بــــا تــــکان دادن برگ بــــر روی یک کاغذ 
ســــفید در صورت ریختن کنه و حرکت کنــــه بر روی کاغذ 
می توان آن ها را تشــــخیص داد. همچنین می توانید از یک 
ذره بین برای دیدن کنه ها و تخم آنها )معمواًل در پشــــت 

برگ  ها( استفاده کنید.

هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهستانی با 
آب و هوای ســــرد و خشک است. این شهر در احاطه 
دشت ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قرار دارد و 
دامنه های کوهســــتانی آن مملو از گیاهان مختلفی 
اســــت که بســــیاری از آنان خواص دارویــــی و درمانی 

جالبی دارند.
از جمله گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به 

گیاه شاتره اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.
گیاه شاه تره �

به نوشته وبگاه نمناک؛ گیاه دارویی شاه تره یا شاتره 
در آب و هوای معتدل رشــــد می کند و دارای گل های 
رنگارنگ می باشــــد که از دوران باســــتان تا به حال در 

پزشکی سنتی استفاده میشده است.
این گیاه را در آتش می سوزاندند، زیرا معتقد بودند که 

دود این گیاه می تواند از جادو محافظت کند.
گیاه شــــاتره در آغاز زمــــان گلدهی چیده می شــــود و 
در چای ها، قرص، کپســــول، لوســــیون های چشم و 
عصاره ها اســــتفاده می شود و می تواند برای سالمتی 

مفید باشد.
خواص شگفت انگیز شاه تره �

-خاصیت ضد التهابی: شاه تره می تواند به خوبی 
برای بهبود زخم ها، تورم و قرمزی و درد پوست و سایر 

اندام ها مؤثر باشد.
-درمان اگزما: شــــاتره به دلیل خواص ضد التهابی 

که دارد،برای درمان اگزما بسیار جواب گوست.
-درمــــان خارش: این گیاه یک کرم یــــا پماد عالی برای 

رفع خارش می باشد.
کنه را درمان، و پوست را پاک  کنه: شــــاتره آ -درمان آ
سازی می کند و در نتیجه باعث زیبایی و درخشندگی 

پوست می شود.
-پاک کننده کبد و خــــون: این گیاه به دلیل وجود 
آنتی اکســــیدان های عالی،پاک کننده ای فوق العاده 

برای پاک سازی کبد و خون می باشد.
-دیورتیک: این گیاه کمک می کنــــد تا آب اضافی و 

سموم از بدن خارج شوند.

-یک گیاه آرام بخش: گیاه شــــاه تره فشــــار خون را 
کاهش می دهد و باعث منظم شــــدن ضربان قلب 

می شود.
-آرتریت: این گیاه بــــه دلیل خواص ضد التهابی که 
دارد برای آرتریت و ســــایر بیماری ها مفصلی مناسب 

است.
-مناســــب بــــرای بیماری هــــای کبدی: شــــاه تره 
می تواند بیماری های مربوط به کیسه صفرا و التهابات 
کبــــد را درمان کند و عملکرد کبد را تا 80 درصد بهبود 
بخشد واز ایجاد سنگ های کیسه صفرا نیز جلوگیری 
میکند و به عنوان یک ترکیب ضد اسپاسم مفصل 

کیسه صفرا استفاده می شود.
-ضد باکتریال: شــــاه تــــره، یک عامل ضــــد باکتری 
خوب می باشد که باسیل ها و عفونت های استاف را 

می کشد و از بین می برد.
-درمان مشــــکالت گوارشــــی: این گیاه تحریکات 
دســــتگاه گوارش،نفخ، درد شکم، اسهال و یبوست 

را درمان می کند و تسکین می دهد.
آنتی اکســــیدان: گیاه شــــاتره حاوی آنتی  -حاوی 
اکســــیدان های زیــــادی اســــت که به کاهــــش روند 
پیری کمک می کند همچنین دارای اسید های چرب 
میباشد که خود این ماده نیز از روند پیری جلوگیری 

می کند.

هگمتانه، گروه باغبان: در کشــــاورزی و باغداری نکات 
زیادی وجــــود دارند که گاه کشــــاورز و باغــــدار به دلیل 
گاهی و ندانســــتن آن نکات، دچار زیان و از دســــت  ناآ
دادن محصــــول خود می شــــود. بنابراین بهتر اســــت 
کشاورزان و باغداران به دنبال افزایش سطح اطالعات 

و دانش خود باشند تا نتیجه زحماتشان برباد نرود.
کنتــــرل علف هــــای هرز نیــــز یکــــی از نکاتی اســــت که 
دانستن آن برای هر کشاورز و باغدار ضروری است. در 

ادامه این بخش با این موضوع بیشتر آشنا می شویم.
 علف هرز چیست؟ �

به نوشــــته وبگاه رشــــد جدید؛ علف های هرز از دیر باز 
به عنوان رقیب گیاهان زراعی، بــــرای کاهش تولید آن 
ها، مطرح بوده انــــد. علف های هرز به گروهی از گیاهان 
گفته می شــــود که برخالف میل ظاهری در مزرعه یا باغ 
رشد می کنند و باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی 

می شوند.
تفاوتی که بین خسارت علف های هرز با آفات و امراض 
گیاهی وجــــود دارد عدم وجود آســــیب های ظاهری به 
صورت عالئم بر روی گیاه مثل آســــیب آفات و امراض 

می باشد.
بنابراین ضروری است که هر کشاورز و یا باغدار با میزان 
آسیب رســــانی و روش های کنترل علف های هرز آشنا 

باشد.
 روش های مبارزه یا کنترل علف های هرز �

مبارزه بیولوژیکی: در این روش، معموال از یک حشــــره 
یا پاتوژن گیاهی برای مبارزه با علف های هرز اســــتفاده 

می کنند.
شــــرایط الزم برای کنترل بیولوژیکی این است که عامل 
کنترل بایســــتی در روی میزبان بطور اختصاصی زندگی 
کند. اگر عامل کنترل حشــــره باشد آن حشره بایستی 
قادر به انتشــــار - تکثیر و زنده ماندن در شــــرایط جدید 

آب و هوایی باشد.
نکته دیگر اینکه بایســــتی جمعیت علف هرز و عامل 
کنترل در مقیاس پائین تثبیت شــــود و دیگر اینکه با 
آزمایشــــگاهی قبلی، بی خطر بودن حشره  بررسی های 

مورد نظر و عدم امکان تغییــــر میزبان به گیاهان زراعی 
منطقه به اثبات رسیده باشد.

 ، از عوامل دیگر مبــــارزه بیولوژیکی علیه علف های هرز
ماهی ها می باشند. این ماهی ها برای مبارزه بیولوژیکی 
در مزارع غرقاب برنج به کار می روند. همچنین در مبارزه 
بیولوژیکی برعلیــــه علف های هرز آبــــی، از مرغان آبی و 

حلزون ها نیز استفاده می شود.
در مبــــارزه بیولوژیکــــی از حیوانــــات گیاهخــــوار مانند 
گوسفند، بز و گاو هم اســــتفاده می شود. گوسفند و بز 
علف های هرز پهن بــــرگ و درختچه ها را خورده و زمینه 
را بــــرای چرای گاو بر روی علف های هرز نازک برگ مرتعی 

آماده می کنند.
موافقان روش مبارزه بیولوژیکــــی علیه علف های هرز 
معتقدند که در این روش از مواد شــــیمیایی استفاده 
نمی شــــود و فقط یکبار پخش حشــــرات بــــرای مبارزه 
بــــا علف های هــــرز کافی اســــت. مخالفــــان این روش 
، علف های هــــرز را صد در  می گوینــــد که این ســــاز و کار
صد کنترل نمی کند و عوامل مناسب برای استفاده در 

کنترل بیولوژیک علفهای هرز نایاب هستند.
مبارزه شیمیایی: این روش مبارزه در عمل بیشترین 
قســــمت از مبارزه با علف های هرز را تشکیل می دهد. 
در این روش مبارزه، از سموم شیمیایی یا علف کش ها 

برای کنترل علف های هرز استفاده می کنند.
واژه علف کش به هر نوع ماده شمیایی گفته می شود 
کــــه برای از بین بــــردن یا کم کردن رشــــد علف های هرز 
مورد اســــتفاده قرار می گیرد. در روش مبارزه شیمیایی 
نیز عــــده ای موافق و عده ای مخالــــف این روش مبارزه 

می باشند.
موافقان این روش مبارزه معتقدند که استفاده از علف 
کش در مقایســــه با وجین با دســــت مقرون به صرفه 
است و نیز می گویند که با اســــتفاده از علف کش ها از 

فرسایش خاک و ازبین رفتن خاک جلوگیری می شود.
مخالفان این روش می گویند که استفاده از علف کش 
ممکن اســــت باعث مسمومیت فرد سمپاش و افراد 
مجاور شــــود و نیز باقــــی مانده ســــموم در مواد غذایی 

خطرات زیادی را دربر دارد.
علــــف کش ها را براســــاس زمان مصرف و ســــاختمان 

شیمیایی آن به انواع مختلف تقسیم بندی می کنند.
مبــــارزه زراعــــی: رعایــــت دوره تنــــاوب از مهمتریــــن 
روش های مبارزه زراعی اســــت. دوره تناوب عبارتست 
از استمرار زراعت های گوناگون در طی سال های متوالی 
در یک زمین. الزم به ذکر اســــت که علف های هرز به دو 

دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.
علف هرز عمومی بــــدون توجه به نوع گیــــاه میزبان در 
اکثریت مــــزارع دیده می شــــود. علف هــــرز اختصاصی 

مختص گیاهان خاص از گونه های گیاهی است.
طبیعی است در مورد علف های هرز اختصاصی کشت 
متوالی یک نــــوع گیاه در چندین ســــال باعث طغیان 
علف های هرز خاص آن گیاه می شود. بنابراین رعایت 
دوره تنــــاوب موجب کاهش جمعیــــت علف های هرز 
می شــــود. مثــــال برای دوره تناوب کشــــت یک ســــال 
ســــیب زمینی سپس کشت یک ســــال چغندر قند و 

سپس کشت یک سال گیاه علوفه ای.
و  هــــرز  علف هــــای  ســــوزاندن  مکانیکــــی:  مبــــارزه 
چیــــدن علف های هــــرز و وجین کــــردن علف های هرز 
از روش هــــای مهــــم مبــــارزه مکانیکی اســــت. وجین 
علف های هرز با ریشــــه کن کردن علف های هرز همراه 
اســــت ولی چیدن علف هــــای هرز با حذف بخشــــی از 

قسمت هوایی گیاه انجام می شود.
امــــروزه وجین علف هــــای هرز توســــط ماشــــین های 
کشاورزی مانند کولیتواتورهای ردیفی و کولیتواتورهای 

دوار در مزرعه صورت می گیرد.

کاشت بلوبری در گلدان
وه باغبــــان: بلوبری از گیاهانی اســــت که می توان آن را  هگمتانــــه، گر
در گلدان کاشــــت، و از میوه های بســــیار مفید و خوشــــمزه آن لذت 

برد.
؛ گیاهان بلوبری در ماه های تابســــتان میوه  به نوشــــته وبگاه ســــبزنیوز
تولیــــد می کننــــد، و ارقامی از بلوبری به اندازه 90 تا 150 ســــانتی متر رشــــد 
می کنند. بلوبری کوتوله خود گرده افشان است ولی برای افزایش تولید 
، می توان  میوه و همچنین به دست آوردن میوه های بهتر و خوشمزه تر

دو گونه را در نزدیکی هم کاشت.
گیاه بلوبری به چهار تا شــــش ساعت نور مســــتقیم خورشید در روز نیاز 

دارد.
گلدان مناسب �

ارقام بلوبری کوتوله باید در ظروف یا گلدانی کاشــــته شوند که حداقل 60 
سانتی متر عرض و 40 سانتی متر عمق داشته باشند.

در صورتــــی که ظرف یا گلــــدان مورد نظر بزرگ تر باشــــد باعث می شــــود 
بلوبری رشد بیشتری داشته باشد.

انواع گلدان مناسب برای بلوبری عبارتند از کیسه های رشد، گلدان های 
رسی و سبدهای آویزان.

بلوبری نیاز به زهکشی خوبی دارد بنابراین در ته گلدان باید حداقل سه 
سوراخ زهکشی قرار داده شود.

روش کاشت �
2.5 سانتی متر شن در ته ظرف قرار دهید. از خاک های آماده مخصوص 
گل آزالیا بــــرای پر کردن نصف گلدان اســــتفاده کنید. نهــــال بلوبری را از 
ظرف اصلی خارج کنید و ریشــــه هایی که در انتها حلقه ای شکل شده اند 

را قطع کنید.
نهــــال را در مرکز گلدان قرار دهید، ریشــــه ها را به آرامی با خاک مخصوص 
گل آزالیــــا بپوشــــانید. به آرامی خاک را فشــــار دهید تــــا حباب های هوای 

موجود در خاک از بین بروند.

10 ســــانتی متر از قســــمت باالیی گلــــدان را مالچ اضافه کنیــــد. اطمینان 
حاصل کنید که مالچ از ساقه گیاه فاصله داشته باشد و با گیاه در تماس 

نباشد.
آبیاری و کوددهی �

برای این که متوجه شوید گیاه بلوبری به آب نیاز دارد یا نه، انگشت خود 
را در خاک فرو کنید. در صورتی که 10 ســــانتی متر از ســــطح خاک خشــــک 

باشد به آن آب دهید.
در زمان کاشــــت به گیاه بلوبــــری 28 گرم کــــود NPK 8-4-12 محلول در 
آب با دو درصــــد منیزیم بدهید. به آرامی کود را اضافه کنید. هر ســــال در 
بهار و پاییز به گیاه خود کود دهید. کود را مطابق با دســــتور مصرف روی 

برچسب استفاده نمایید.
بعد از کود دهی، PH خاک را چک کنید و برای اطمینان از اســــیدی ماندن 
خاک و تنظیم اســــیدیته خــــاک، به آن پیت ماس یا پوســــت درخت کاج 

اضافه کنید. PH مناسب برای بلوبری 4.5 تا 5 می باشد.

دیفن کاملیا 
گیاهی همیشه سبز

هگمتانه، گروه باغبان: با توجه به گســــترش پدیده 
آپارتمان نشــــینی در شــــهرها و کوچک شدن حیاط 
منازل، یکی از راه های اســــتفاده از فضاهای ســــبز و 
آرامش بخــــش در محیط زندگی ما، پرورش گل های 
آپارتمانی اســــت که به نور کمتــــری نیاز دارند و محل 

زیست ما را شاداب تر و زیباتر می کنند.
گیاهان آپارتمانی رنگ، بافت و گرما را به خانه اضافه 
می کنند و اجازه دسترســــی ســــاالنه به باغبانی را به 
اهالی خانه می دهند و حتی می توانند کیفیت هوا را 

بهبود بخشند.
در ایــــن بخش بــــا ما همراه باشــــید تا بــــا نمونه ای از 
گیاهان آپارتمانی و نحوه نگهداری و تکثیر آن آشــــنا 

شوید.
گیاه دیفن کاملیا �

به نوشــــته وبــــگاه گالبتــــون؛ دیفن کاملیــــا، گیاهی 
، به همــــراه برگ هــــای بــــزرگ و پهن  همیشــــه ســــبز
اســــت که از خانواده گل شیپوریان یا آراسه به شمار 
می آید و به خاطر ظاهر زیبا و برگ های ســــبز و طالیی 
بزرگش، گزینه بســــیار مناســــبی برای تزیین فضای 

منزل شما خواهد بود.
این گیاه نسبت به تهویه هوا و آبیاری زیاد، حساس 
اســــت. البته دقت داشــــته باشــــید، برگ این گیاه 
ســــمی اســــت و در صــــورت خــــورده شــــدن، باعث 
پوشیدن  دلیل  همین  به  می شــــود.  مســــمومیت 
دستکش و یا شســــتن دســــت ها در هنگام کار با 

این گیاه الزامی است.
شرایط نگهداری و پرورش �

گیاه دیفن کاملیا به نور متوسط و غیر مستقیم نیاز 
دارد. بهترین دما برای نگهداری از گیاه دیفن کاملیا 

18 تا 24 درجه است.
این گیاه به آبیاری زیاد حساس است بنابراین اجازه 
دهید بین دو آبیاری خاک آن خشــــک شود سپس 

مجددا آبیاری نمایید.
خاک مناســــب دیفن کاملیــــا، مخلوطی از خاک برگ 
و ورمی کمپوســــت و ماســــه بادی به همراه مقداری 
تفاله چای است. می توانید از خاک آماده مخصوص 

گیاهان اپارتمانی هم استفاده نمایید.
بــــرای کود دهی این گیاه و تقویت آن، در صورت نیاز 
می توانید از کود ســــه بیســــت یا کود کامل گیاهان 

آپارتمانی استفاده کنید.

خانه سبز

6 ماده مغذی برای گیاه
هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: گیاهــــان عــــالوه بر آب 
احتیــــاج به غذا نیــــز دارند. درواقع می تــــوان چنین 
آبدهــــی، نــــور و خاک  گفت کــــه همــــان انــــدازه که 
مناسب در روند رشد گیاه مؤثر است، تغذیه گیاه 
با کود مناسب هم برای گیاه ضروری و مهم است. 
امــــا نحوه مصــــرف و میــــزان اســــتفاده از کودهای 
مختلف باید متناســــب با نوع کــــود انجام پذیرد در 
غیر این صورت ممکن اســــت اثرات منفی بر رشد 

گیاه داشته باشد.
در ایــــن بخش با 6 ماده مغذی برای تقویت گیاهان 

خانگی آشنا می شویم.
1.نیتروژن: نیترات )فرمی از نیتــــروژن که گیاهان از 
آن اســــتفاده می کنند( با تأثیرگــــذاری روی برگ گیاه 
به رشــــد قوی شــــاخه ها کمک می کند. همچنین با 
کمک به تولید کلروفیل وظیفه دارد رنگ سبز خود 

را به گیاهان ببخشد.
: فســــفر وظیفه کمک به رشــــد ریشه ها و  ۲.فسفر
گل هــــا را دارد. فســــفر هم چنین بــــه گیاهان کمک 
می کند تــــا در برابر تنــــش محیطی و زمســــتان های 

خشن مقاومت کنند.
این ماده گیاهــــان و گل های خانگی  3.پتاســــیم: 
را تقویت کــــرده و به رشــــد زودرس و حفظ آب آن ها 
کمک می کند. پتاســــیم هم چنین بر بیماری گیاه و 

سرکوب حشرات تأثیر می گذارد.
4.منیزیــــم: منیزیم به ســــبز نشــــان داده شــــدن 
بــــرگ گیاهان و تقویت رنــــگ دانه های گل ها کمک 

می کند.
5.گوگــــرد: این مــــاده مغذی به گیــــاه در مقاومت 
در برابــــر بیماری، رشــــد بهتر و شــــکل گیری دانه ها 
کمک می کند. گوگرد هم چنین به تولید اسیدهای 
کمک  آنزیم هــــا و ویتامین ها  آمینــــه، پروتئین هــــا، 

می کند.
6.کلســــیم: کلســــیم بــــه رشــــد و نمــــو دیواره های 
ســــلولی کمــــک می کنــــد. وجــــود ایــــن مــــاده مهم 
اســــت، زیرا دیواره های ســــلولی در برابر بیماری های 
مخصــــوص گیاهــــان مقاومــــت بیشــــتری خواهند 
داشــــت. همچنین کلســــیم برای ســــوخت و ساز و 

جذب نیترات نیز ضروری است.
می توان برخی شــــرایط و مواد تقویتــــی دیگر را نیز به 
همراه این 6 ماده مغذی برای تقویت گیاهان به کار 
برد؛ ازجمله آســــپرین، قرص آهن و آبی که درون آن 

تخم مرغ پخته می شود )به دلیل وجود سودا(.

تغذیه گیاه

طبیب نکته

آفات

سازه

خواص شگفت انگیز  شاتره کنترل علف های هرز

ع همدان کنه تارتن از آفات مخرب مزار
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5 ایران و جهان

تالش وزارت بهداشت برای واردات اولین محموله واکسن کرونا تا پایان  بهمن
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــعید نمکی وزیر بهداشت درخصوص واکسن گفت: واکسن 
ایرانــــی مراحل خود را در مجموعــــه برکت به خوبی ســــپری کرد و واکســــن مجموعه رازی اجازه 
تســــت بالینی گرفت و هفته آینده از شروع اولین مرحله تســــت انسانی واکسن رازی رونمایی 

. می کنیم
وی بــــا بیان اینکه واکســــن تولید مشــــترک با کوبــــا در این کشــــور در حال گذرانــــدن مرحله دوم 
آزمایش های بالینی اســــت گفت: مرحله سوم تست این واکسن در کشــــور ایران انجام می شود، 

درخصوص واکسن وارداتی نیز اقداماتی صورت گرفته است و امیدواریم تا قبل از 22 بهمن اولین 
گروه هدف بر اســــاس مصوبه اولویت بندی شده واکسینه شــــوند. قرار بر این بود توزیع واکسن 
کواکس از فوریه در کشورهای توزیع شود اما منتظر سهمیه 16 میلیون و 800 هزار واحدی کواکس 

نخواهیم ماند به دلیل اینکه گروه های هدف ما باید زودتر واکسینه شوند.
وزیر بهداشــــت افزود: یک مورد دیگر کرونای انگلیسی در کشور شناسایی شد که همه اطرافیان 
وی تحت کمترل قرار گرفتند و مورد جدیدی شناسایی نشده است و خوشبختانه حال همه موارد 

شناسایی شده مناسب است.
نمکی گفت: موج ســــوم کرونا موج بلندتری است و گرفتارکننده تر است، در موج اول و دوم میزان 
کاهش و سرعت آن نســــبت به موج سوم بلندتر بوده است و موج سوم نزول صاف ناگهانی دارد 
که نشــــان می دهد ما در موج های اول و دوم تجارب خوبی اندوختیم و با همکاری سایر سازمان ها 
عملکرد خوبی داشتیم. 12 هزار تیم در سازمان های مختلف خصوصا بسیج و هالل احمر در اجرای 

طرح مدیریت بیماری کرونا مشارکت داشتند.

انعکاس
هجوم مسافران زمستانی به هرمزگان

بلینکن:

برای بازگشت به برجام با کنگره، اسرائیل و متحدان عربی 
مشورت خواهیم کرد

ترور ژنرال سلیمانی امنیت ما را تضعیف کرد

هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهان: گزینــــه رئیس جمهور 
منتخب آمریکا برای تصــــدی وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد که دولت متبوعش برای بازگشــــت به برجام 
با کنگــــره و متحــــدان آمریــــکا در خاورمیانه مشــــورت 

خواهد کرد.
»آنتونــــی بلینکن« گزینه پیشــــنهادی جو بایــــدن برای 
سمت وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه شب به وقت 
تهران در جلســــه بررســــی صالحیتــــش در کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا اعالم کرد که دولت بایدن قصد دارد 
برای بازگشت به برجام از ابتدای کار با کنگره، اسرائیل و 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مشورت کند.
بلینکن در خصوص احتمال بازگشت آمریکا به برجام 
در دولت بایدن گفت: اگر ایران به اجرای تعهدات خود 

]ذیل برجام[ بازگردد، آن گاه ما نیز چنین خواهیم کرد.
وی افزود: مــــا می خواهیم از برجام به عنوان ســــکویی 
برای مذاکرات بیشتر اســــتفاده کنیم. با این حال، من 

فکر می کنم که ما راه درازی تا رسیدن به آنجا داریم.
بلینکن خاطرنشان کرد: ما از ابتدای کار با متحدانمان 
در خاورمیانــــه از جملــــه اســــرائیل و کشــــورهای عرب 

حاشیه خلیج فارس مشورت خواهیم کرد.

گزینــــه پیشــــنهادی بایدن برای ریاســــت دســــتگاه به 
اصطــــالح دیپلماســــی آمریــــکا همچنین در پاســــخ به 
ســــؤال یکی از اعضای کمیته روابط خارجی ســــنا درباره 
ترور شــــهید سپهبد ســــلیمانی در دولت ترامپ اظهار 
کرد: »من فکر می کنم که ترور ]ســــردار شــــهید[ قاسم 
ســــلیمانی امنیــــت مــــا را تضعیف کــــرد. مســــئله این 
نیســــت که آیا حذف کردن او کار درســــتی بوده است 
یا نه؛ مســــئله این اســــت که این کار چــــه پیامدهایی 

می تواند داشته باشد.«
جــــو بایدن و اعضای کابینه انتقالــــی وی طی هفته های 
اخیــــر چندین بار از بازگشــــت بــــه برجــــام و تقویت آن 
با همــــکاری متحــــدان اروپایی ســــخن گفته انــــد. آنها 
همچنیــــن در اظهــــارات خــــود بازگشــــت به برجــــام را 
پیش زمینه ای برای »مذاکرات بعدی« بر ســــر مسائل 
دیگر از جمله برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای 
ایــــران عنــــوان کرده اند. این در حالی اســــت کــــه ایران 
تأکید کرده اســــت که بازگشــــت آمریکا به برجام بدون 
رفع تحریم ها و همچنین پیوند دادن مســــائل دیگر به 
برجــــام و افزودن بندهای موشــــکی و منطقه ای به این 

توافق را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.

ظریف: وظیفه »بایدن« رفع تحریم ها است
تکذیب مذاکره تخت روانچی با آمریکا

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیر امــــور خارجه گفت: 
وظیفه بایدن برداشــــتن تحریم ها اســــت و همانطور که 
رهبری و رئیس جمهــــور به صراحت گفتنــــد، اگر تحریم 

برداشته شود ما به برجام بر می گردیم.
محمدجواد ظریف دیروز چهارشــــنبه در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال 
که آیا مذاکراتی میان آقای تخت روانچی و تیم آقای بایدن 
در نیویــــورک رخ داده اســــت، اظهــــار کــــرد: خیلی جالب 
اســــت که خبرنگار فیــــگارو چک نکرده اســــت که آقای 
تخت روانچی در ســــه هفته گذشــــته ایران بوده است و 
تازه دوشــــنبه به نیویورک برگشته اســــت و کسانی که 
بــــه آمریکا برمی گردنــــد یک هفته در قرنطینه هســــتند. 

بنابراین بسیار بی حساب صحبت کرده است.
ظریــــف در پاســــخ به این ســــوال که وزیــــر خارجه دولت 
بایدن گفتــــه آمریکا به دنبال توافق مســــتحکم با ایران 
اســــت تا موضوعات منطقه ای و موشکی را در بر بگیرد 
و آیا ایران مجددا درباره برجام مذاکره می کند؟ تأکید کرد: 
ما یک توافق مستحکم داریم که شورای امنیت سازمان 
 آمریکا هم بانی آن بوده 

ً
ملل در یک قطعنامه ای که اتفاقا

اســــت، به اتفاق آراء به آن رای داده اســــت. نکاتی که در 
این توافق هست و نیست، با توافق انجام شده است. 
مــــواردی که برخی مطرح می کنند یکــــی بحث زمانبندی 

است.
وی ادامــــه داد: موضوع زمانبندی ها یکی از طوالنی ترین 
موضوعات مذاکره بوده اســــت و امکان ندارد درباره آن 
دوبــــاره مذاکره شــــود. آمریکایی ها باید ایــــن ایده ای که 
همیشه داشتند مبنی براینکه »آنچه مال من است برای 
خودم است و آنچه برای توســــت را می توانیم درباره اش 
مذاکره کنیم« را کنار بگذارند. اگر این اصل در قبال سایر 

کشورها جواب داده، درباره ایران جواب نخواهد داد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در مورد مسائل منطقه ای 
و موشــــکی از ابتــــدا توافــــق کردیم که ایــــن موضوعات 
در برجام نبــــوده و نخواهد بود، گفــــت: به همین دلیل 
پذیرفتیم که محدودیت های تســــلیحاتی تا پنج ســــال 
و محدودیت های موشــــکی تا هشت ســــال ادامه پیدا 
کند. این در قطعنامه وارد شد زیرا ما حاضر نشدیم راجع 
به آن صحبت کنیم بنابراین مــــا هزینه صحبت نکردن 
را پرداختیــــم. ظریف تصریح کرد: دولــــت جدید آمریکا و 
اروپایی هــــا بدانند مشــــکل منطقه ما از ایران نیســــت، 
مشکل منطقه ما از آنهاســــت. ما ایران را به آنها گفتیم 
و آنها حاضر نشــــدند راجع به آن صحبت کنند. مشکل 
سالح در منطقه ما از مقدار محدود تسلیحاتی که ایران 
تولید می کند نیست، بلکه فروش سالح های آنهاست 

که منطقه را تبدیل به انبار باروت کرده است.
وی ادامه داد: وقتی فرانسه و آمریکا می خواهند راجع به 
تسلیحات در منطقه صحبت کنند باید اول فروش 25 
درصد ســــالح دنیا به این منطقــــه را متوقف کنند. بعید 
می دانم کســــانی که صدها میلیارد دالر سالح به منطقه 
ما که روی ســــر مردم یمن و فلســــطین خراب می شود، 

دست بردارند و سپس بیایند صحبت کنند.
وزیر امور خارجه گفت: این مباحث موضوعاتی اســــت 

که بحث شــــده و به توافقاتی هم در رابطه با آن رسیدیم. 
آنها باید از گذشــــته درس بگیرند. دولــــت ترامپ امروز 
به زبالــــه دان تاریخ می رود. مردم آمریــــکا این دولت را به 
زباله دان تاریخ فرســــتادند. این دولت دولتی است که 
برای رســــیدن به اهدافش حتی به کنگــــره آمریکا و مرکز 

دموکراسی هم رحم نکرد.
ظریف خاطرنشــــان کرد: این دولت دولتی نیســــت که 
بخواهنــــد از اقدامات خالف قانون آن بعنوان ســــرمایه 
استفاده کنند. اگر آنها می پذیرند که حمله به کنگره برای 
ترامپ سرمایه بود، باید بپذیرند اقداماتی که علیه ایران 
و آدم کشی ها و بچه کشــــی هایی که در ایران کرده است 
و کودکان پروانه ای که در ایران به خاطر اقدامات ترامپ 

زجر کشیدند هم برای آنها یک سرمایه است.
وی ادامه داد: من فکر می کنم سابقه ترامپ و تصویری 
کــــه از او در خــــود آمریکا وجــــود دارد برای افــــراد جدید و 
متحدین شــــان کافی باشــــد. آنهــــا باید بداننــــد اگر این 
روش هــــا با افراد دیگــــری کار می کرد و جــــواب می داد، با 

مردم ایران کار نمی کند.
وزیــــر امور خارجه در پاســــخ به این ســــوال کــــه آیا برای 
احیــــای برجــــام مذاکراتی خواهد شــــد؟، گفــــت: نیازی 
به مذاکره نیســــت. آنچــــه اتفاق افتاده این اســــت که 
دولت آمریکا قانون و تعهدات خود را شکسته است. 
هیچکس نمی توانــــد برای اینکه تعهــــدات خودش را 
اجرا کند مذاکره ای انجام دهد. اجرای تعهدات موضوع 

مذاکره نیست.
ظریف تأکید کرد: امروز آقای رئیس جمهور این مســــاله 
را بــــه صراحت اعــــالم کرد و در ســــخنرانی رهبــــر انقالب 
در 19 دی هــــم کامــــال مشــــخص بــــود. آقــــا فرمودند ما 
عجلــــه ای نداریم و اگر آنهــــا تعهداتشــــان را انجام دادند 
یعنی تحریم ها را برداشــــتند، ما هم تعهــــدات مان را اجرا 

می کنیم. ما بحث های ریز حقوقی نداریم.
وی تأکید کــــرد: ترامپ تعدادی از تحریم هــــا را برگردانده 
و تعــــداد تحریم هم اضافــــه کرده اســــت. وظیفه بایدن 
 این اســــت که این تحریم ها را بردارد. اگر برداشت، ما به 
تعهدات خودمــــان برمی گردیم و عجلــــه ای هم نداریم. 
البته دوســــت داریم ســــریعتر ایــــن کار اجرا شــــود ولی 
عجله ای نداریم. مردم ما تحمل کردند و هنوز هم تحمل 
می کنند. وزیر امور خارجه گفــــت: این امکان وجود دارد 
که اگــــر آمریکایی ها تعهدات خودشــــان را اجرا کردند، با 
فاصله بسیار کمی ایران هم تمام تعهداتشان را اجرا کند.

ظریــــف تصریح کرد: آنچه که آمریکا بایــــد انجام دهد این 
اســــت که کل تعهداتی که از آن خارج شده است را باید 
انجام دهد. معنی صریح آن این اســــت که تحریم ها باید 
رفع شود. تحریم ها و اسامی که ترامپ اضافه کرده است. 
سرشاخه ها یا »لیبلینگ « هایی که او اضافه کرده است 

باید رفع شود.
وی خاطرنشــــان کرد: هدف ترامپ نابــــودی برجام بود. 
همانطور که هدف ترامپ نابودی دموکراسی بود. امروز 
مشــــخص شــــد که او مردم را به کنگره فرســــتاد. اینکه 
چطوری این تعهدات انجام شود یک کار تکنیکی است 

که در زمان خودش باید انجام شود.

نگاهی به عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه

مصوباتی که ورق بودجه 1400 
را به نفع مردم برمی گرداند

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: کمیســــیون 
تلفیق بودجــــه 1400 بــــا 5 رویکــــرد اصلی در 
تالش برای بازگرداندن الیحه تقدیمی دولت 
به سمت حمایت از معیشــــت مردم و قطع 

ویژه خواری هاست.
مجلس برای اصالح ســــاختار بودجه به نفع 
مــــردم 5 رویکرد اصلــــی را مد نظر قــــرار داده 
قالیباف،  محمدباقــــر  کــــه  آنچنــــان  اســــت؛ 
می گوید:  اســــالمی  شــــورای  مجلس  رئیس 
ایــــن 5 رویکــــرد شــــامل تقویت معیشــــت 
مردم و جلوگیری از پر شــــدن جیب دالل ها 
و  زدایی  محرومیــــت  ویژه خواری هاســــت.  و 
توزیع عادالنه امکانات، اشتغالزایی و تقویت 

تولیدکنندگان برای جهش تولید، رفع دغدغه های اصلی 
زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشــــت و سالمت و 
توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات 

فراغت غنی شده است.
با نگاهی به این 5 رویکرد می توان مصوبات کمیســــیون 

تلفیق را در این رابطه تفسیر کرد.
 مصوباتی برای تقویت معیشت مردم و جلوگیری  �

از ویژه خواری 
رویکرد اول تقویت معیشــــت مردم از طریق حفظ قدرت 
خریــــد آنهــــا، کاهش ریخــــت و پاش هــــا و جلوگیــــری از پر 
شدن جیب دالل ها و رانت خواران اعالم شده و موارد زیر 
مصوباتی است که کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در این 

راستا به تصویب رسانده است:
- افزایش ســــقف وام ازدواج تا 70 میلیــــون تومان و برای 

پسران زیر 25 و دختران زیر 23 سال تا 100 میلیون تومان
- پرداخت یارانه نقدی این کمیســــیون در دو ســــقف؛ به 
این صورت کــــه 58 میلیون نفر یک مبلغ و از 58 میلیون 

نفر تا 80 میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت کنند.
- ایجاد 125 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی جدید بر اثر 

شفاف سازی ها
- واقعــــی شــــدن نرخی شــــدن ارز و بررســــی اینکــــه ما به 
التفاوت ارز 4200 تومانــــی و ارز 17 هزار و 500 تومانی چطور 

به دست مردم برسد.
- اختصــــاص20 درصــــد از درآمدهای حاصــــل از مالیات بر 
بــــرای تأمین  گران قیمت  واحدهای مســــکونی لوکس و 

مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی
- رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز مشترکان کم مصرف 

در سال آینده
- انتظام بخشی به شرکـت های دولتی، داشتن صورتهای 

مالی، محدوده وظایف و مجازات متخلفان
- جلوگیــــری از حقوق هــــای نجومی با الــــزام تصویب آئین 

نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران
- مالیات بر خودروهای تجملی از یک تا 4 درصد

- مالیات بر گوشی های تلفن همراه با قیمت بیش از 600 
دالر
اصالحاتی در بودجــــه با رویکرد محرومیت زدایی و  �

رفع تبعیض
رویکرد دوم محرومیت زدایی با محوریت سیاســــت های 
ضد تبعیض اعالم شــــده و بر این اساس به مصوبات زیر 

میتوان اشاره کرد:

- اختصــــاص 96 میلیــــارد و 500 میلیــــون تومــــان بــــرای 
آب رسانی به روستاها

آب و  بــــرای  - تخصیــــص فاینانــــس 1.5 میلیــــارد دالری 
فاضالب خوزستان

- تشــــکیل صندوق پــــروژه ای در بــــازار بورس بــــه منظور 
تجمیع سرمایه های خرد مردم

- برخــــورداری تمــــام دانشــــجویان اعــــم از دانشــــجویان 
دانشگاه  دولتی و آزاد از وام های صندوق رفاه

- اختصــــاص 4 هــــزار میلیارد تومــــان برای تســــهیالت با 
پرداخت 10 ســــاله ودیعه مسکن 100 میلیونی و وام ازدواج 
70 میلیونــــی و وام 20 میلیونی برای امــــور ضروری برای هر 
یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا، ارتش و سپاه و وزارت 

دفاع
- اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت 
200 میلیون تومانی ساخت و خرید مسکن برای هر فرد با 
نرخ ســــود 9 درصد برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای 
مســــلح تخصیص یافت و هــــزار میلیارد تومــــان هم برای 
پرداخت تســــهیالت برای بیماران صعب العالج، سرطانی 

و زوج های نابارور
- 20 درصد از اعتبارات متوازن ســــازی مناطق کم برخوردار 
در اختیار بسیج ســــازندگی برای پروژه های عمرانی مناطق 

محروم
- عوارض انشــــعاب برق در کالنشــــهرها به ســــه دســــته 
تفکیک شــــد که دسته سوم از پرداخت عوارض انشعاب 
معاف شــــدند و مقرر شــــد دســــته اول و دوم براســــاس 
متوسط قیمت زمین عوارض انشعاب برق را بپردازند. که 
وجه حاصله در برق رسانی به مناطق محروم و روستایی و 

عشایری هزینه خواهد شد.
- انتقال مدیریت شرکت های ای تی اف به مردم

- تخصیص دو هزار میلیارد تومان از محل 14 و نیم درصد 
ســــهم شــــرکت نفت از درآمدهای نفتی برای گازرسانی به 
اســــتان سیســــتان و بلوچســــتان و دیگر مناطق محروم 

کشور
- 2 هزار میلیــــارد تومان اعتبار از محل فروش زمین های 
در اختیــــار شــــرکت شــــهرهای جدید و ســــازمان زمین و 
مســــکن به قیمــــت کارشناســــی و به صــــورت مزایده در 
حوزه ســــاخت و همچنین بازســــازی مــــدارس با اولویت 
مناطــــق محروم و مــــدارس در حوزه مســــکن مهر هزینه 

خواهد شد.
- 500 میلیــــارد تومــــان از محــــل عوارضی خروج از کشــــور 

در اختیــــار بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی 
برای بهسازی روســــتاهای مرزی قرار خواهد 

گرفت.
- لغو معافیت مالیاتی مؤسسات کنکور در 

سال 1400
- بیمــــه واحدهــــای مســــکونی محرومین از 

محل اعتبارات ستاد بحران
 مصوباتی برای اشــــتغالزایی و جهش  �

تولید
ســــاختار  اصالح  در  مجلــــس  ســــوم  رویکرد 
بودجــــه تأکید بر اشــــتغالزایی، قــــوی کردن 
کارگــــران و تولیدکننــــدگان واقعی  همزمان 
و تالش بــــرای تحقق عملی جهــــش تولید و 
تقویــــت صنایع دانش بنیان اعالم شــــده اســــت؛ در این 
راستا می توان به مصوبات زیر از کمیسیون تلفیق بودجه 

1400 اشاره کرد:
- افزایش اشــــتغال جدید از 1 میلیون بــــه 1.5 میلیون نفر 

در سال
- اختصاص 20 هــــزار میلیارد تومان برای ایجاد اشــــتغال 
و پرداخت تســــهیالت به افراد تحت پوشــــش نهادهای 

حمایتی.
- ایجــــاد 900 هزار شــــغل از طریــــق پرداخت وام بــــا اعتبار 
20 هــــزار میلیــــارد تومانــــی که ســــهم کمیته امــــداد از این 
تسهیالت 10 هزار میلیارد تومان، بهزیستی، ستاد اجرایی 
فرمان امــــام)ره( و بنیــــاد برکت، بســــیج ســــازندگی برای 
اشــــتغال در مناطق محروم هر ســــه مورد 3 هــــزار میلیارد 
تومــــان و صندوق اشــــتغال و کارآفرینی ایثارگــــران 10 هزار 

میلیارد تومان است.
- پرداخت یارانه تولید در سال 1400 برای اولین بار

- هزار میلیــــارد تومان به منظور توانمندســــازی، پرداخت 
تسهیالت و خرید انشــــعابات، توسعه تأسیسات خانگی 

و کارگشایی امور کسب و کار و خرد روستایی
- وزارت نیــــرو در مواردی که به خاطــــر عدم انجام تعهدات 
و یا ایجاد ممانعت در حوزه کشــــاورزی باعث جلوگیری از 
انجام کشت شده، از محل درآمدهای خود باید ما به ازای 

درآمد سلب شده را به کشاورز پرداخت کند
- معافیــــت کارفرمایــــان واحدهــــای تولیــــدی، صنعتــــی، 
معدنی، خدماتی و اصناف که از بهمن 98 کارکنان خود را 

حفظ کرده و یا افزایش داده اند از جرایم تأمین اجتماعی
- کاهش 5 درصدی مالیات واحدهای تولیدی

 100 ســــاالنه  ســــقف  تــــا  اصنــــاف  مالیاتــــی  معافیــــت   -
میلیون تومان سود

- الزام همه حرفه ها از جمله وکال و پزشکان به نصب پایانه 
فروشگاهی

و چندیــــدن مصوبــــه برای ارتقاء بهداشــــت و ســــالمت و 
مشوق هایی برای ازدواج و سبک زندگی

به نقل از فارس، رســــیدگی به الیحه بودجــــه 1400 آنچنان 
که مجلس اعالم کرده تا پایان هفته جاری در کمیســــیون 
تلفیق پایان می یابد و بعد از آن کار بررسی الیحه در صحن 
علنی آغاز خواهد شد. گفتنی است مصوبات کمیسیون 
تلفیق بعــــد از تصویب در صحــــن علنی و تأیید شــــورای 
نگهبــــان به صــــورت قانون در آمــــده و اجرای آنهــــا الزامی 

می شود.

مسؤول سازمان بسیج سازندگی:

نیازمند نقشه راه جدید در جنگ اقتصادی هستیم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مســــؤول سازمان بسیج 
شکل  به  مقدس  دفاع  شــــکل  امروز  گفت:  ســــازندگی 
نوین تغییر پیدا کرده و کمک بــــه چرخه تولید در زمان 
تحریم هــــا به معنــــای تالش در خــــط مقدم ایــــن جبهه 

است.
سردار محمد زهرایی روز چهارشــــنبه در مراسم امضای 
خمینی  امام  امداد  کمیته  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم 
)ره( و ســــازمان بسیج ســــازندگی برای ایجاد اشتغال در 
کرد: خیمه انقالب از یک قائمه به نام  کردســــتان اظهار 
والیت و رهبری و یک قائده به نام مردم تشــــکیل شده 
اســــت چرا که انقالب از مردم شروع شد و با مردم پیش 
رفــــت و هر کجا که مردم و مســــؤولین در کنــــار هم قرار 

کردیم. پیشرفت  گرفتند 
وی افزود: چیزی که دشمن این روزها با به راه انداختن 
جنــــگ رســــانه ای و روانــــی در نظر دارد این اســــت که یا 
قائمه را بزند و یــــا بین قائده و قائمــــه فاصله بیاندازد و 

به این شــــکل خیمه این انقالب را نشانه رفته است.
ســــردار زهرایی خاطرنشــــان کرد: دشــــمن می خواهد با 
پاشــــیدن تخم نا امیدی در دل مردم آنان را به کارآمدی 

نظام مشــــکوک و هر اتفاقی را با حاشــــیه سازی های که 
بــــه راه می اندازند بزرگ جلــــوه دهد تا به هــــر طریقی که 
هســــت بین مــــردم و نظام فاصلــــه بیاندازد لــــذا بودن 
مردم و مســــؤولین در کنــــار هم بر فکر دشــــمنان خط 

کشید. خواهد  بطالن 
وی در ادامــــه اظهــــار کــــرد: کار در گام دوم انقــــالب بر 
گام دوم یعنی  گذاشــــته شده اســــت و  دوش جوانان 
آزمــــون و خطــــای گام اول و داشــــتن  خــــارج شــــدن از 
کار هدفمنــــد برای رســــیدن بــــه تمدن نوین اســــالمی 
لــــذا امیدواریم که شــــیوه نامــــه و تفاهم نامــــه بین دو 
ســــازمان بســــیج و کمیته امــــداد امــــام خمینی )ره( در 
اســــتان  هفتمین  عنــــوان  بــــه  که  کردســــتان  اســــتان 
پایلــــوت بــــه امضــــا می رســــد بــــرای نیازمندان و قشــــر 
است  اشتغال  آنان  اصلی  مشــــکل  که  پذیری  آســــیب 

شود. برکت  و  خیر  مایه 
مسؤول سازمان بســــیج سازندگی گفت: دفاع مقدس 
نویــــن تعریف نویــــن را می طلبــــد و امروز شــــکل دفاع 
مقدس به شــــکل نوین تغییر پیدا کرده است و کمک 
بــــه چرخه تولید کشــــور در زمان تحریم هــــا یعنی در خط 

مقدم این جبهه قرار گرفتن، پــــس به همین خاطر باید 
راه را برای افرادی که به هر شکلی که می خواهند به این 
آنــــان را مورد حمایت  چرخه کمک کننــــد هموار کرده و 

دهیم. قرار 
وی اظهار کــــرد: باید نقشــــه راه جدیدی بــــرای مقابله با 
جنگ اقصادی دشمنان تدوین کرد و این کار می تواند 
را به پیروزی  در جنگ اقتصادی مانند جنگ تحمیلی ما 

برساند.
مســــؤول بســــیج ســــازندگی با اشــــاره بــــه ظرفیت های 
موجود در ســــپاه و بســــیج گفت: می توان بــــا همکاری 
نهادی ماننــــد کمیته امداد که یک نهاد انقالبی اســــت 
کارهای بســــیاری انجام  بــــه محرومین  کمک  و با هدف 
داد و در رفع بخشــــی از مشــــکالت کارهــــای بزرگی را به 

برسانیم. سرانجام 
ســــردار زهرایــــی یادآور شــــد: این طــــرح نیــــز می تواند با 
همکاری نهادهای انقالبی مانند طرح شــــهید سلیمانی 
موفق شــــود چرا کــــه ظرفیت ســــپاه و بســــیج در بحث 
محرومیت زدایــــی و کمــــک بــــه محرومان بســــیار مؤثر 

است.

معاون وزیر راه:

عوارض صدور پروانه در بافت فرسوده رایگان شد
شــــرکت  مدیرعامل  جهــــان:  و  ایــــران  گروه  هگمتانــــه، 
بازآفرینی شــــهری گفت: 100 درصــــد هزینه صدور پروانه 
در بافت های فرســــوده بــــرای متقاضیان رایگان شــــده 

است.
از پروژه های بازآفرینی  مهدی عبوری در حاشــــیه بازدید 
شــــهری کاشــــان با بیان اینکه 350 محله در کشــــور در 
حال بازآفرینی اســــت، گفت: احداث مدرســــه، کالنتری 
و فضای ورزشــــی جــــزو پروژه هــــای در دســــت اقدام در 

است. کاشان 
وی همچنین از پردیســــی که توسط شــــهرداری کاشان 
در محلــــه کــــوی مفتح در دســــت ســــاخت اســــت، نیز 

بازدید کــــرد و گفت: بــــرای اتمام این پــــروژه کمک های 
شد. خواهد  انجام  الزم 

 614 اکنون  داد:  ادامه  شهرســــازی  و  راه  یر  وز معاون 
ســــکونتگاه های  و  فرســــوده  بافت  زمینــــه  در  وژه  پر
و  است  احداث  دســــت  در  کشور  کل  در  رســــمی  غیر
اعتبارات  تخصیــــص  با  که  اســــت  این  ما  تالش  تمام 
تحویل  را  وژه هــــا  پر ایــــن  دوازدهم  دولــــت  پایان  تــــا 

. هیم د
اینکه برای نوســــازی خانه هــــا در بافت های  با بیان  وی 
فرســــوده 100 هزار فقره تســــهیالت تبصره ای به صورت 
خــــود مالکــــی در نظــــر گرفته شــــده کــــه بعــــد از معرفی 

متقاضیــــان از ســــوی وزارت راه و شهرســــازی بــــه بانک 
تصریح  دارد،  دریافت  قابلیت  مسکن،  بخش  تخصصی 
50 درصد هزینــــه پروانــــه ســــاخت در بافت های  کــــرد: 
فرســــوده بر عهده دولت است و قرار شده تا 50 درصد 

باقی مانده را نیز شــــهرداری ها تقبل کنند.
100 درصــــد هزینه صدور  کید کــــرد: بنابرایــــن  عبــــوری تأ
پروانه در بافت های فرســــوده بــــرای متقاضیان رایگان 

است. شده 
مدیرعامل شــــرکت بازآفرینی شهری اظهار کرد: در حال 
حاضر از هزار و 50 سکونت گاه غیر رسمی کشور حدود 

350 محله در دست اقدام است.

آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت 
اصالحات:

در منطقه ضعیف شدیم 
غ ها را  چون همه تخم مر

درسبدبرجام قراردادیم
یکــــی از نقاط قــــوت مــــا کار بــــا منطقه اســــت و لذا 
این موضــــوع و کار با همســــایه ها و منطقــــه باید در 

دستورکار قرار گیرد.
اگــــر در منطقه به این وضعیت رســــیده ایم شــــاید 
مســــیرمان را دقیق انتخــــاب نکرده ایــــم، یعنی ما 
تمام تخم مرغ هایمــــان را در برجام قــــرار دادیم و به 
اروپا و آمریکا توجه کردیم و از منطقه غفلت کردیم 
و لذا وقتــــی به منطقه نگاه کردیم که یک مقدار دیر 

شده بود.

آب پاک دولت بایدن 
روی دست دولت روحانی

و  قوی تــــر   ، طوالنی تــــر محدودیت هــــای  خواهــــان 
همچنین برجام موشکی و منطقه ای هستیم!

خارجه  وزارت  پیشــــنهادی  نامــــزد  بلینکــــن  آنتونی 
آمریکا سیاســــت های دولت بایدن در قبال برجام را 

تشریح کرد.
وی گفت: رئیس جمهور منتخب معتقد اســــت که 
اگــــر ایران به توافق بازگردد ما هم به این توافق برمی 

گردیم.

اعالم جرم دادستان 
علیه وزیر ارتباطات

آذری جهرمی، وزیــــر ارتباطات و فناوری  محمدجواد 
اطالعــــات با اعــــالم جــــرم دادســــتان کل کشــــور و 
شکایت صداوسیما به دادســــرای فرهنگ و رسانه 

فراخوانده شد.

مجلس در وضعیت بورس 
دخالت نکند

بورس هم مانند بقیه بازارها روند خود را پیدا خواهد 
کرد و اوضاعش تغییر خواهد کرد.

خواهش ما از مجلس این اســــت اینقدر در بورس 
دخالت نکند و مأموریت های خود را انجام دهد.

به آینده بورس خوشــــبین هســــتیم؛ رئیس جمهور 
دستور  بورس  سرمایه گذاران  اعتماد  بازگشت  برای 

داده اند.

بخشی از ارز مسدود شده 
ج آزاد شده است در خار

همتی، رئیــــس کل بانــــک مرکزی گفت: بخشــــی از 
ارزهــــای مسدودشــــده در کشــــورهای مختلف آزاد 
شده و داریم از آن استفاده می کنیم. بخش دیگری 
هم ان شــــااهلل با تحوالتی که در حال رخ دادن است، 

تأمین خواهد شد.

توانایی های نظامی ایران
مانع از حمله آمریکا 

شده است
آی24  "الیف صباغ" تحلیلگر شــــبکه صهیونیستی 
گفت: رزمایش های نظامی ایران این پیام روشــــن را 
به آمریکا می دهد که اگر به ما ضربه بزنید پاســــخ آن 
را دریافت خواهید کرد و همین توانایی هاســــت که 

مانع تجاوز آمریکا به ایران شده است.

رئیس سیا استعفا کرد
جینــــا هاســــپل، رئیس ســــازمان اطالعــــات مرکزی 
آمریکا )ســــیا( یک روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف 
ریاســــت جمهوری بایدن از ســــمت خود کناره گیری 

کرد و به فعالیت 36 ساله خود پایان داد.
بــــه عنوان یک  از هاســــپل  آمریکایی  رســــانه های 
از  یکی  او  زیــــرا  می کردند  یــــاد  بحث برانگیز  چهــــره 
حامیان شــــکنجه در بازجویی ها بوده و سیا تحت 
نظر او یک زندان مخفــــی در تایلند راه اندازی کرده 

بود.

وقتی حاج قاسم پیشنهاد 
ساخت تندیس را نپذیرفت

»زمان حیات حاج قاسم به ایشان گفتم می خواهم 
تندیس شان را بسازم، اما سردار نپذیرفت«.

حمیــــد کنگرانــــی، ســــازنده تندیس ســــردار دل ها 
گفــــت: وقتی بــــرای تکمیل موزه مشــــاهیر ایران از 
من دعوت شــــد به ایــــران بازگشــــتم. آن زمان اوج 
رذالت هــــای داعــــش و رشــــادت های حاج قاســــم 

بود. سلیمانی 
به ایشــــان عالقه بسیاری داشــــتم و نامه ای نوشتم 
و ابــــراز عالقه کــــردم کــــه اولیــــن کاری کــــه در ایران 
می سازم، تندیس ایشان باشد. البته که حاج قاسم 

نمی پذیرفت.
پس از اعالم شهادت سردار سلیمانی، برای ساخت 

تندیس شهید سلیمانی اعالم آمادگی کردم.

اخبار کوتاه



برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت 200 سی سی  فالت 
تریل مدل سال 91 به شــماره پالک ایران 36298-511 
به شماره شاســی 200F9104378 به نام آقای محسن 
جانگری به شماره ملی 3874112543 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

بدینوســیله به علی مدبر رنجبر، نام پدر: علی اکبــر، تاریخ تولد: 1321/04/01، 
شــماره ملی: 3874247295، شماره شناسنامه: 502 به نشانی: همدان، شهرک 
مدنی، ک کالنتری، خیابان گلفام، کنار ســاختمان پســت و به قیمومت از فرداد 
مدبر، نام پدر: حســن، تاریخ تولد: 1396/02/18، شماره ملی: 3862797546، 
شماره شناســنامه: 3862797546 ابالغ می شود که خانم سیده خاطره موسوی 
به اســتناد ســند ازدواج: 16145، تاریخ ســند: 1388/09/13 دفترخانه ازدواج 
شــماره 20 همدان جهت وصول تعداد 114 عدد ســکه تمام بهار آزادی تسعیر 
شــده به مبلغ 13.338.000.000 ریال علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالســه 9901967 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخه 
1399/10/21 مأمور، امکان ابالغ واقعی به شــما فراهم نگردیده است. لذا طبق 
مــاده 18 آیین نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ می شود، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت.

م.الف 1489

آگهی ابالغ اجراییه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی
کالسه 9901967 پرونده 

محمدعلی عبدالملکی -  معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان 
تاریخ انتشار: 1399/11/02

فوقالعاده گهیدعــوتمجمععمومیعادیبــهطور تاریخ انتشار: 99/11/02نوبتدومآ

هیأت مدیره شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان عمران شهرداری همدان به شماره ثبت 4364 شناسه ملی 10820053469
نظر به اینکه جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخه 1399/10/30 این اتحادیه/ تعاونی به حد نصاب مقرر در اساســنامه و قانون شــرکت های 
تعاونی نرســید، به اطالع کلیه اعضا می رســاند جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم رأس ســاعت 15:30 روز سه شــنبه مورخه 1399/11/14 در محل 

شکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایل گلی، دفتر تعاونی مسکن سازمان عمران تشکیل می گردد. از اعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
 1- اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند، تا تاریخ 1399/11/13 به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ 
نمایندگی به محل شکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایلگلی، دفتر تعاونی مسکن سازمان عمران مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.(

ضمنًا ساعت 14:00 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
 2- افــرادی کــه متقاضــی کاندیداتوری ســمت های هیأت مدیره با بازرســان می باشــند، حداکثر تا تاریــخ 1399/11/09 جهت ثبت نام به محل شــکریه، نبش 18 متری 

یحیوی و ایل گلی، دفتر تعاونی مسکن سازمان عمران مراجعه نمایند.

1- اخراج عضو
2- ارائه گزارش هیأت مدیره

3-ارائه گزارش بازرس
4- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری

5- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
6- انتخاب بازرس یا بازرسان

7- انتخاب اعضای هیأت مدیره
8- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورت های مالی

دستور جلسه

کامل موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی ایستگاه CGS اسدآباد شامل تهیه مصالح، حمل و اجرا به طور 

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 58-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.6170(
)نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 99/11/02   

شرح مختصر کار:
1-مبلغبرآورداولیهپروژه5/499/024/304)پنجمیلیاردوچهارصدونودونهمیلیونوبیستوچهارهزاروسیصدوچهار(ریالمیباشد.

2-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه274/951/000)دویستوهفتادوچهارمیلیونونهصدوپنجاهویکهزار(ریالمیباشد.
3-مدتاجرایپروژه160روزمیباشد.

4-متقاضیانبایدعضوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irباشند.
5-حدنصابتعدادمناقصهگرانجهتبرگزاریمناقصهحداقلسهمناقصهگرمیباشد.

6-حداقلامتیازارزیابیکیفیمناقصهگران65میباشد.

7-متقاضیانبایددارایرتبهحداقل5ساختمانباشند.
متقاضیانشــرکتدرمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت4روزازمورخه1399/10/27ســاعت15مهلتدارندنســبتبهدریافتاســنادارزیابیکیفیبهســایتســامانهتدارکاتی

الکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمایند.
مهلتبارگذاریاسنادارزیابیکیفیحداکثرتاساعت13روزیکشنبهمورخه1399/11/15ازطریقسامانهستادخواهدبود.

دورنویس:081-38256207 38261075-8 تلفن:38260571-4،
www.nigc-hm.ir:آدرساینترنت

با ما همراه باشید

4717 1399    شـــماره  2 بهمن  پنج شـــنبه   

ورزش6

همدانی ها در تدارک حضور 
قدرتمند در لیگ تیراندازی 

کشور
برتــــر  لیــــگ  مســــابقات  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تیرانــــدازی تفنگ و تپانچه بادی دوم و ســــوم بهمن 
با رعایــــت فاصله گذاری نفرات در خطوط در ســــالن 
80 خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

هفته ســــوم و چهارم لیگ برتر تفنگ بــــادی بانوان 
در قالب 5 تیم شــــامل پــــارس جم، دانشــــگاه آزاد، 
مقاومت، برلیان 22 و هیأت قم امروز پنج شنبه دوم 
بهمــــن در دو دیدار به میزبانــــی تیم های مقاومت و 
برلیان 22 برگزار می شــــود. در هفته سوم مقاومت و 
در هفته چهارم دانشــــگاه آزاد در قرعه استراحت به 

سر می برند.
همچنین در روز جمعه سوم بهمن هفته اول و دوم 
لیگ برتر تپانچه بادی با حضور 8 تیم شــــهید لطفی 
هوافضا، هیأت همــــدان، نزاجا، شــــهرداری اردبیل، 
غدیــــر ناجا، مقاومت، ســــپاهان و بانــــک کار آفرین 
در دو دیــــدار صبح و بعدازظهر بــــا یکدیگر به رقابت 
خواهند پرداخت. در هفته اول تیم هیأت همدان و 
در هفته دوم تیم شهرداری اردبیل میزبان هستند.

درخشش بانوان پومسه 
همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: قضــــاوت مرحلــــه فینال 
مســــابقات قهرمانی کشور پومســــه زنان انجام شد 
که در نهایت همدان در رده ســــنی باالی 31 سال به 
نشان برنز رسید و یک نشــــان انفرادی را نیز کسب 

کرد.
پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پومسه 
به صورت غیرحضوری در بخــــش انفرادی، ابداعی و 

تیمی در گروه زنان برگزار شد.
رقابت هــــا در بخش انفرادی اســــتاندارد در رده های 
ســــنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 ســــال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 ســــال، 31 تا 40 ســــال، 41 تا 50 ســــال، 51 تا 
60، 61 تا 65 ســــال و باالی 65 سال پیگیری شد؛ در 
بخش انفرادی ابداعی پومسه روها در رده های سنی 
کمتر از 14 ســــال، 15 تا 17 ســــال و باالی 18 ســــال به 
اجرای فرم پرداختند و در بخش تیمی استاندارد نیز 
رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 

سال و باالی 31 سال حضورداشتند.
مســــابقات در دو مرحلــــه نیمــــه نهایــــی و فینال 
ایــــن دوره  کــــه قضــــاوت فینــــال  گرفت  صــــورت 
فدراســــیون  در  مــــاه  دی   27 شــــنبه  رقابت هــــا  از 
تکواندو برگزار و پومســــه  روهای تهران با 3 نشان 
طــــال، 6 نقــــره، 2 برنــــز و 64 امتیاز قهرمان شــــدند؛ 
البــــرز با 4 طــــال، 2 نقــــره، 4 برنز و 60 امتیــــاز عنوان 
نایب قهرمانی را کســــب کــــرد و اصفهان با 4 طال، 
59 امتیاز به مقام سومی رسید.  یک نقره، 5 برنز و 
41 امتیاز  5 برنــــز و  2 نقــــره،  خوزســــتان با یک طال، 

شد. چهارم 
تیم های فــــارس، گیــــالن، زنجان، خراســــان رضوی، 
"همدان" و مازندران به ترتیــــب در رده پنجم تا دهم 

قرار گرفتند.
در بخش انفرادی اســــتاندارد و در رده رده ســــنی 31 
تا 40 سال ســــیده معصومه حســــینی از همدان در 

جایگاه سوم مشترک ایستاد.
همچنین در بخش تیمی اســــتاندارد و در رده سنی 
باالی 31 سال همدان و زنجان مشترک سوم شدند.

ملی پوشان دوچرخه سواری 
میزبان هیأت همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیــــأت دوچرخه 
ســــواری اســــتان از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری 
بازدید و از نزدیک با دو ملی پوش همدانی حاضر در 

اردوی تیم ملی دیدار و گفتگو کرد.
رامین تاج بخشــــیان رئیس هیأت دوچرخه سواری 
در بازدید از اقامتگاه تیم های ملی دوچرخه ســــواری 
از وضعیت 2 ورزشکار همدانی حاضر در اردوی تیم 
ملی مطلع و با برگزاری جلسه فنی با دبیر فدراسیون 
دوچرخــــه ســــواری از وضعیــــت فنی و شــــرایط حال 

ورزشکاران همدانی ابراز رضایت کامل کرد.
بــــا حضــــور دبیــــر  کــــه  گفتگــــو صمیمــــی  ایــــن  در 
ورزشــــکاران  و  ســــواری  دوچرخــــه  فدراســــیون 
همدانی حاضــــر در اردوی تیم ملی جهت شــــرکت 
در مســــابقات قهرمانی آســــیا 2021 امــــارات، بهنام 
ضمن  پذیرفــــت،  صورت  مجنونــــی  پریســــا  و  آرین 
آرزوی موفقیــــت برای این  رســــاندن پیام تبریک و 
عزیزان توســــط ســــیفی مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان و همچنیــــن در جهــــت پیگیری 
مطالبات این ورزشــــکاران، و رســــاندن پیام و قول 
حمایــــت اداره ورزش و جوانــــان اســــتان و جامعه 
ورزش استان همدان از این ورزشکاران، با تشریح 
و  پوش  ملــــی  ورزشــــکاران  از  حمایتی  برنامه هــــای 
این  برای  تمرینی  اقامتگاه  برگزاری  برای  برنامه ریزی 
2 ورزشکار ملی پوش، در ارتفاعات استان همدان 
پــــس از پایــــان اردوی تدارکاتی اولیه تیــــم ملی، که 
برای باال بردن شــــرایط مطلوب تمرینی و مســــابقه 
ایی، این ورزشــــکاران تدارک دیــــده و اعالم آمادگی 
را به سمع  هیأت دوچرخه سواری اســــتان همدان 
و نظر فدراسیون دوچرخه ســــواری و خود شخص 

این ورزشکاران رسانده شد.
الزم به ذکر اســــت بهنام آرین از شانس های کسب 
ســــهمیه المپیک برای رشته دوچرخه سواری کشور 
عزیزمان می باشــــد. این اردو تدارکاتی از 20 دی ماه تا 
3 بهمن ماه در اقامتگاه تیم ملی دوچرخه ســــواری 

در حال پیگیری است.

خبــر

نخستین برد پاس در لیگ دسته 2 کشور
شاهین بندرعامری گلباران شد

هگمتانه، گروه ورزش: نخســــتین بــــرد تیم پاس در چارچوب رقابت های فصل جاری لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشور کسب شد.

تیم پاس در ورزشگاه شــــهید حاجی بابایی مریانج به مصاف شاهین بندرعامری رفت و به پیروزی 
پرگل دست یافت.

شاگردان پاشازاده در این مسابقه چهار بر یک پیروز شدند.
مقداد اکبرخواه سه گل و عرفان فتاحی یک گل برای تیم پاس در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیــــب تیم پــــاس در این بــــازی را محمــــد رضا رمضانیــــان، محمدآشــــتیانی، محمدرضــــا پایداری، 
،الیاس  کامبیــــز محمودی، رســــول رضایی، اشــــکان واحدی، ســــیامک رضایی، میالد حســــن پور

صالحی،شهریارشیروند و مقداد اکبرخواه تشکیل دادند.
پاسی ها با این پیروزی 6 امتیازی شدند و در رتبه ششم جدول گروه ب قرار گرفتند.

شاهین بندرعامری نیز با 5 امتیاز در رتبه نهم جدول این گروه ایستاد.
تیم پاس هفته آینده میهمان شهید قندی یزد خواهد بود.

در انتظار واکنش کمیته بدوی و استیناف انتخابات؛

تکلیف دو رأی مجمع 
فدراسیون را مشخص کنید

هگمتانه، گــــروه ورزش: این احتمال وجــــود دارد تا تعداد 
اعضای مجمع انتخاباتی فدراســــیون فوتبال به 85 عضو 
برســــد، البته بایــــد دید موضع مســــؤوالن برگــــزار کننده 

انتخابات در این باره چگونه خواهد بود.
40 روز دیگر قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار 
شود و کمیته بدوی صالحیت 6 نامزد ریاست را تأیید کرد 
و مرحله دوم تأیید صالحیت توسط دستگاه های نظارتی 
انجام می شــــود؛ ضمن آن که نامزدهای ردصالحیت شده 
نیــــز دو روز فرصت اعتــــراض خواهند داشــــت تا اعتراض 
آن ها نیز مورد بررســــی کمیته بدوی قرار گیرد و در نهایت، 
نامزدهــــای نهایــــی در حوزه ریاســــت، نایــــب رئیس اول، 
نایــــب رئیس دوم )رئیس ســــازمان لیــــگ(، نایب رئیس 
ســــوم )رئیس کمیته زنــــان(، نماینده هیأت هــــا، نماینده 
باشگاه ها و کارشناس هیأت رئیسه معرفی خواهند شد.

در این میان اما هنوز سرنوشت دو رأی از 89 عضو مجمع 
مشــــخص نیســــت؛ در این میان دو عضو مطرح شده در 
اساســــنامه جدید فدراســــیون فوتبال، فاقد شــــخصیت 
حقیقی بوده و به همین علت حق رأی سرمربی و کاپیتان 
تیم فوتبال ساحلی بانوان نیز کان لم یکن تلقی می شود 

تا تعداد اعضای مجمع به 87 نفر برسد.
اما در میان رأی دهندگان از سوی فوتبال و فوتسال زنان، 
هنوز رأی مجهول وجود دارد؛ هم درباره سرمربی تیم ملی 
فوتبال و هم تیم ملی فوتسال زنان، چرا که درباره تیم ملی 
فوتبال زنان حذف از رنکینگ فیفا مطرح است و موضوع 
تیم ملی فوتسال زنان هم دوشغله بودن سرمربی جدید 

است که باعث شده قرارداد او با فدراسیون فوتبال نیز به 
صورت اتوماتیک منتفی شود.

چالش THE BEST و رنکینگ؛ آزمون حق رأی دارد؟ �
آن چه درباره مریم آزمون ســــرمربی تیم ملــــی فوتبال زنان 
مطرح اســــت این که وی در رأی گیری اخیــــر the best برای 
انتخاب ترین های ســــال فوتبال زنان نیز حق رأی داشته 
در حالی که فعالیت های تیم ملی نیز تعطیل بوده است؛ 
ادعای درســــتی اســــت اما موضــــوع مطرح شــــده این که 
مراسم ترین های ســــال فوتبال زنان جهان پیش از اعالم 
آخرین رنکینگ فیفا در ســــال 2020 بوده اســــت. در واقع 
تیــــم ملی فوتبال زنان ایران به واســــطه 20 مــــاه تعطیلی و 
دوری از مســــابقات نیز در رنکینگ اعالم شده در دسامبر 
2020 از رنکینگ فیفا حذف شــــد و مراسم "ترین ها" پیش 

از اعالم این رنکینگ برگزار شده بود.
با این حســــاب، حاال دیگر فیفا هم تیــــم ملی فوتبال زنان 
ایران را به رســــمیت نمی شناسد و با توجه به اتمام قرارداد 
آزمون با فدراســــیون فوتبال، به نظر می رســــد حضور او در 
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال نیز غیرقانونی خواهد 
بــــود؛ موضوعی کــــه باید از ســــوی کمیته بــــدوی و کمیته 

استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال بررسی شود.
دوشغله بودن رأی یاری را باطل می کند؟ �

موضوع تیم ملی فوتسال زنان متمایز از تیم ملی فوتبال 
اســــت؛ چرا که در این باره بحث دوشــــغله بودن سرمربی 
تیم ملی فوتســــال زنان مطرح اســــت، البته از حیث عدم 
، تقریبا تیم های  برگــــزاری اردو و شــــرکت در تورنمنت نیــــز

ملی فوتبال و فوتســــال زنان، در شــــرایط مشابهی به سر 
می برند. موضوعی که باعث شد تا شهناز یاری برای فصل 
جدید سکان هدایت سایپا را برعهده بگیرد و حاال آن طور 
که مفاد قرارداد او با فدراســــیون فوتبال مطرح شده، یاری 
حــــق انعقاد قرارداد باشــــگاهی نداشــــته و در این صورت، 
قــــرارداد ملــــی او نیز بــــه صــــورت اتوماتیــــک کان لم یکن 

می شود.
هر چند اســــتدالل شهناز یاری در این باره مربوط به دوران 
حضور همزمان شهرزاد مظفر در تیم ملی و تیم دانشگاه 
آزاد اســــت اما دقیقــــا در همان برهه این موضوع بررســــی 

و لغو شــــد تــــا دیگر ســــرمربیان ملی به صــــورت همزمان 
فعالیت باشــــگاهی نیز نداشته باشــــند؛ اتفاق مشابه آن 
هم برای فوتســــال آقایــــان رخ داد که قوانین فدراســــیون 
مانــــع از حضــــور همزمــــان محمــــد هاشــــم زاده در تیــــم 

گیتی پسند و تیم ملی فوتسال شد.
تصمیم کمیته بدوی و استیناف چیست؟ �

هنوز مســــؤوالن برگزار کننده انتخابات پاســــخ شفاف و 
روشنی درباره سرنوشــــت این دو رأی در مجمع انتخاباتی 
نداده اند اما آنطور که از شــــواهد و قرائن پیداست حضور 
ایــــن دو عضــــو در مجمع انتخاباتــــی فدراســــیون فوتبال 

می تواند به محل مناقشه میان نامزدها بدل شود؛ ضمن 
آن که با توجه به قوانین و شــــرایط پیش آمده برای این دو 
ســــرمربی، پیش بینی می شــــود که حضور آن هــــا در جمع 

اعضای مجمع نیز غیرقانونی باشد.
البتــــه کــــه در این بــــاره تصمیم گیرنده نهایی مســــؤوالن 
کمیته بدوی و اســــتیناف هســــتند کــــه در واقع در نقش 
مجــــری انتخابات فعالیت می کننــــد و باید دید نظر نهایی 
آن ها دربــــاره این دو عضو مجمع چگونــــه خواهد بود و 10 
اسفندماه، انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال با حضور 

چند نفر از اعضای مجمع برگزار خواهد شد؟

به مناسبت روز هوای پاک انجام شد؛

برگزاری همایش دوچرخه سواری 
عمومی در اسدآباد

هگمتانــــه، گروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
دوچرخــــه  همایــــش  برگــــزاری  از  اســــدآباد  شهرســــتان 
ســــواری عمومی بــــه مناســــبت روز هوای پاک بــــا رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
علی جمور اظهار کرد: به مناســــبت روز هوای پاک با شعار 
»هوای پاک، تعهد مسؤوالن، مشارکت مردم« چهارشنبه 

یکم بهمن ماه ســــاعت 10 صبــــح از میدان دانشــــگاه به 
ســــمت روســــتای بیاج همایش دوچرخه سواری عمومی 
ویژه مــــردان همراه با قرعه کشــــی و اهــــدای جوایز ارزنده 

برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری همایش فوق با حضور دوستداران 
طبیعت بــــا هــــدف نهادینه کــــردن فرهنگ اســــتفاده از 
وســــیله نقلیه عمومی به ویژه دوچرخه و با هدف کاهش 
آلودگــــی هوای شهرســــتان افزود: ایــــن همایش عمومی 
دوچرخه ســــواری با همــــکاری اداره ورزش و جوانان، اداره 
حفاظت محیط زیســــت، هیأت دوچرخه سواری و هیأت 

اندیشــــه ورزان جوان فرمانداری در راســــتای هفته هوای 
پاک با رعایت جدی موارد شیوه نامه های بهداشتی برگزار 

شد.
سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرســــتان اسدآباد در 
بخش دیگری مطرح کرد: توســــعه، تقویت و پیشبرد حل 
مشــــکالت حوزه ورزش اســــدآباد منوط به خــــرد جمعی و 
اســــتفاده از ظرفیت های هم افزایی و همکاری مسؤوالن 
استان و شهرستان اســــت. برای کمک به رفع مشکالت 
ورزشــــی همه ما باید با احساس مســــؤولیت وارد میدان 

شده و از جوانان و ورزش شهرستان حمایت کنیم.

کید بــــر اینکــــه امیدواریم با کمــــک و هم افزایی  وی با تأ
مسؤوالن استان و شهرســــتان بتوانیم گام های مؤثری 
در حــــل مشــــکالت حــــوزه ورزش شهرســــتان برداریم، 
ورزشــــی  فعالیت های  جایــــگاه  و  نقــــش  امــــروزه  افزود: 
در ابعــــاد مختلــــف جامعــــه بــــه ویــــژه در پیشــــگیری از 
آســــیب های اجتماعی بر هیچ کس پوشــــیده نیست و 
توجه به بازســــازی و گسترش زیرســــاخت ها و فضاهای 
الزم و احداث اماکن ورزشــــی متناسب با نیاز ورزشکاران 
در جهــــت پــــرورش اســــتعدادها و ایجاد فضــــا و محیط 
مناســــب برای ورزش در سالمت جســــمی و روحی آحاد 

جامعه بسیار مهم و مؤثر است.
جمــــور در ادامه گســــترش ورزش بانوان و بــــه ویژه ایجاد 
فرصت هــــای برابر ورزشــــی بــــرای بانوان شهرســــتان را در 
راســــتای عدالــــت اجتماعــــی و تضمین ســــالمت جامعه 
و همچنیــــن شهرســــتان اســــدآباد ضــــروری دانســــت و 
خاطرنشــــان کرد: ســــاماندهی اماکن ورزشــــی، بازســــازی 
مجموعه ورزشی آزادی، تکمیل پروژه های عمرانی ورزشی، 
توجه ویژه به ورزش روســــتایی و توسعه خانه های ورزش 
روســــتایی از جملــــه اولویت هــــا در برنامه ریزی های حوزه 

ورزش شهرستان در سال 1400 خواهد بود.

آمادگی جسمانی هوازی 
با مهارت های حرکتی همراه نیست

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: نتایــــج تحقیقــــی نشــــان 
می دهد که آمادگی جســــمانی هوازی بامهارت های 

حرکتی ارتباطی ندارد.
، نتایج یــــک تحقیق جدید  بــــه نقل از مدیــــکال نیوز
ناآزمــــوده  بچه هــــای  می دهــــد،  نشــــان  فنالنــــدی 
می تواننــــد ماننــــد همســــاالن خــــود بامهارت های 
حرکتــــی بهتــــر از نظــــر هــــوازی، آمادگــــی جســــمانی 

متناسب داشته باشند.
آمادگی  به طور عمومــــی تصور می شــــود، بچه ها بــــا 
جســــمانی، مهارت هــــای حرکتــــی خوبی نیــــز دارند، 
آمادگی جسمانی هوازی  همچنین به نظر می رســــد 
پایین بامهارت هــــای حرکتی ضعیــــف و اضافه وزن 
مرتبط اســــت. این برداشــــت مبتنی بــــر مطالعاتی 
اســــت کــــه روش هــــای آن ها بیــــن نقــــش آمادگی 
جســــمانی هــــوازی و مقــــدار چربــــی بــــدن به عنوان 
بــــرای مهارت های حرکتــــی ضعیف و  عوامل خطرزا 

اضافه وزن تمایز قائل نمی شوند.
دکتر ارو هاپاال، عضو هیأت علمی دانشــــکده علوم 
ورزشی و بهداشتی، دانشــــگاه جایو اسکایال گفت: 
»مطالعه ما به وضوح نشــــان داد، وقتی ترکیب بدن 
گیرد، آمادگی جســــمانی  به درســــتی موردتوجه قرار 
هــــوازی بــــا مهارت هــــای حرکتــــی ارتباطــــی نــــدارد. 
همچنین، آمادگی جســــمانی هوازی با اضافه وزن یا 
چاقــــی ارتباط زیادی ندارد. بنابراین، به نظر می رســــد 
که در مورد نقش آمادگی جســــمانی هوازی ضعیف 
به عنوان یک عامل خطــــرزا برای مهارت های حرکتی 
ضعیــــف و اضافه وزن بدن، به شــــدت اغراق شــــده 

است.«
حمایت از توسعه مهارت های حرکتی �

در ایــــن مطالعه نقش ورزش در رشــــد مهارت های 
حرکتی بررســــی نشــــده اســــت، اما نتایج تحقیقات 

قبلی نشــــان داده اســــت که دامنــــه ای از تمرینات، 
متفاوت ازنظر چالش های حرکتی و شــــدت، بدون 
توجه به آمادگی جسمانی هوازی و مقدار چربی بدن، 
به پیشــــرفت مهارت هــــای حرکتی کمــــک می کند. 
ســــطح باالتر فعالیت بدنــــی و کم تحرکــــی کمتر نیز 

می تواند از افزایش اضافه وزن پیشگیری کند.
هاپاال می گوید: »پیام اصلی تحقیق ما این است که 
حتی کودکــــی که آمادگی الزم را نــــدارد می تواند ازنظر 
حرکتی ماهر باشد و قلب یک بچه ناآزموده می تواند 
آماده باشــــد.  به انــــدازه همسن وســــاالن ماهرتر او 
عالوه بــــر این، ســــطح باالیــــی از فعالیت های بدنی 
متنوع و کاهش رفتار کم تحرکی در رشد مهارت های 
حرکتــــی و جلوگیری از افزایــــش وزن اضافی از دوران 

کودکی نقش اساسی دارد.«
این مطالعه ارتبــــاط بین آمادگی جســــمانی هوازی، 
مقدار چربی بــــدن و مهارت های حرکتــــی را در 332 
کودک 7 تا 11 ســــاله بررســــی کرد. آمادگی جســــمانی 
هــــوازی بــــا اســــتفاده از آزمــــون بیشــــینه دوچرخه 
ثابت و ترکیب بدن با دســــتگاه های بیو امپدانس 
)bioimpedance( )آنالیــــز امپدانــــس بیوالکتریــــک 
که به طورمعمول برای تخمین ترکیب  روشی است 
بدن، به ویــــژه چربی بدن و توده عضالنی اســــتفاده 
می شــــود( و DXA )ابــــزاری بــــرای اندازه گیــــری تراکم 
مواد معدنی استخوان با اســــتفاده از تصویربرداری 
طیفی( و مهارت های حرکتی بــــا روش های معمول 

اندازه گیری شد.
نتایــــج حاصل از تحقیق انجام شــــده در دانشــــکده 
علوم ورزشــــی و بهداشتی دانشــــگاه جایو اسکایال 
فنالند و مؤسسه زیســــت پزشکی دانشگاه فنالند 
 Translational Sports Medicine شــــرقی در مجلــــه

منتشرشده است.

توقف شهرداری در بندر
پنجــــم  هفتــــه  از  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
لیــــگ دســــته دوم فوتبــــال کشــــور در گروه 
الــــف تیم های فوتبــــال ایرانجوان بوشــــهر و 
شهرداری همدان به نتیجه مساوی رضایت 

دادند.
در این دیدار که به میزبانی ورزشــــگاه شهید 
بهشتی بوشهر برگزار شد ایرانجوان و حریف 
همدانی خــــود پــــس از 90 دقیقــــه تالش به 

تساوی یک بر یک رسیدند.
تک گل ایرانجوان بوشهر در این دیدار توسط 

حســــین بازیاری به ثمر رســــید و تک گل شهرداری را 
حسین کاظمی وارد دروازه ایرانجوان کرد.

قضــــاوت این دیدار را محســــن اســــدی بــــه همراه 
کمک های خود روح اهلل تیموری و محمد نجفی زاده 

بر عهده داشت.
ایرانجوان در حالی به مصــــاف حریف همدانی رفت 

که در 10 روز گذشــــته به دلیل مشــــکالت مالی حتی 
یک جلسه تمرینی نیز برگزار نکرده بود.

ایرانجوان بوشهر در هفته ششم رقابت ها در خارج 
از خانه به مصاف تیم ویستا توربین تهران می رود و 
شهرداری همدان نیز در خانه با محتشم تبریز دیدار 

می کند.
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7 فرهنگ و ادب
 :» نویسنده کتاب»بی نام پدر

تک تک این کاراکترها را خودم لمس کرده ام
تیمسار پشت پرده رژیم پهلوی که بود؟

« شد شهید سلیمانی می خواست دیده نشود اما »نام آور
« داســــتان  هگمتانه، گــــروه فرهنــــگ و ادب: »بی نام پدر
زندگی یکی از درجه داران فاســــق رژیم شاهنشاهی است. 
که عامل مســــتقیم انگلیس، مؤســــس انجمن  کســــی 
بهایــــی، عامل ســــرکوب کردهــــا و قاچاق مــــواد مخدر در 
سراســــر ایران اســــت. یکی از شــــخصیت های کتاب، او را 

»یک اژدها « می داند.
به نوشته فارس، سیدمیثم موسویان از نوجوانی با گفتن 
شــــعر به دنیای ادبیات آمد. نوشتن داســــتان را از دوران 
دانشــــجویی آغاز کرد و اغلب داستان های او گرایش های 

مذهبی دارند.
موسویان بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی با دریافت 
مجــــوز و پروانه از ســــازمان نظــــام روانشناســــی ایران، به 
درمانگــــری حرفــــه ای پرداخــــت و همزمــــان بــــه تدریس 
در دانشــــگاه و ســــخنرانی در مــــدارس و مراکــــز متعدد 

مشغول شد.
او تاکنــــون بیش از 12 جلد کتاب نوشــــته و در بیش از 60 
جشنواره کشــــوری حائز رتبه شده اســــت. وی همچنین 
جوایز و افتخارات بســــیاری در حوزه ادبیات کسب کرده و 

آثار فاخری را تولید کرده است.
از این نویســــنده جوان تاکنــــون کتاب هایی چون آخرین 
مرد ایســــتاده، مجموعه داســــتان کوتاه از زندگی ســــردار 
شهید ســــعید قهاری، میوه های رسیده، شــــهید خودم، 
ســــفیدی پر کالغ، اذان بی موقع، بخار های رنگی، مهماتی 
که در ســــینه ها جا گرفــــت، من محمد بروجردی هســــتم 
 ، مصاحبــــه نمی کنم، بچه ها دیرتون نشــــه، پــــرده داران یار
ما هم هســــتیم، بــــه روح حاکــــم، خمپاره های ســــرگردان، 
کبریت های نیم ســــوخته، من مادر دوم تورج هستم، درد 

شیرین و تفنگت را زمین نگذار منتشر شده است.
« به تازگی در انتشــــارات  آخرین اثــــر او با عنوان »بی نام پدر
»کتــــاب جمکران« بــــه زیر چاپ رفته اســــت. ایــــن کتاب 
اثری متفــــاوت خواهد بــــود و کتاب جمکران نیــــز این اثر 
را برجســــته ترین اثر ســــال 99 در حوزه ادبیات داســــتانی 

انقالب خود می داند.
در ادامــــه خبرگــــزاری فــــارس گفت وگویــــی با موســــویان 

صورت داده که می خوانید:
« شروع کنیم. از  �  این مصاحبه را با کتاب »بی نام پدر

چه زمانی مشغول این اثر شدید؟ درباره کاراکترهای 
رمان بگوئید.

از ســــال 93 مشغول نوشتن آن شــــدم. ابتدا سعی کردم 
استانداردها و مالک های جشنواره ای را در آن رعایت کنم. 
برای همین در این چند ســــال تغییــــرات زیادی روی رمان 

اتفاق افتاد.
شــــخصیت اصلی داســــتان به تعبیری خوِد نفسانی من 
است. به »سرهنگ« که شــــخصیت اصلی ماجرا و کاراکتر 
منفی دارد عالقه مندم. شــــاید بگویم ســــعی کــــردم خوِد 
منفی ام را خلق کنم. بقیه شــــخصیت های داستان را هم 
به نوعی از اطرافیان خودم گرفته ام. حاج اســــداهلل برگرفته 
از شخصیت یکی از فامیل های خودم است. او تاجر بوده 
و بــــا ُکردها تجارت داشــــت. جریان پیدا کــــردن بچه ُکرد از 
واقعیت گرفته شده اســــت. یا حاج محمود از شخصیت 
پدر خودم گرفته شــــده کــــه یک قهرمان بوکس اســــت. 
بنابراین بخش مســــابقه بوکس از واقعیت گرفته شده و 

من تک تک این کاراکترها را خودم لمس کرده ام.
حدیــــث معتبری از معصــــوم داریم که »حــــالل زاده بغض 
امیرالمؤمنین ندارد«. این مفهوم، هسته اولیه انگیزه من 
در نوشتن داستان شد و در جذب یکی از شخصیت های 
داســــتان به نــــام »محمد« به ســــمت جمعیــــت فدائیان 

اسالم سعی کردم این مفهوم را تعبیر و ارائه کنم.
از منظر علم روانشناســــی هم به کاراکترها پرداخته شــــده 
اســــت. پس از این منظر هم داستان قابل بررسی است. 
شــــما جریان »عقده ادیپ« را بدون اینکــــه صریح و عیان 
باشد در رخداد پسر و مادر در داســــتان می بینید. جالب 
آن که ابتدا اصال سعی نداشتم با قالب های روانشناختی 

چیزی بنویســــم، ولی بعد دیدم اســــتانداردهای علمی به 
شکل بی بدیل و به شکل طبیعی رعایت شده است.

از طرفی اســــطوره رستم و ســــهراب را در ویرایش جدید در 
این رمان می بینید. همچنین »لیال« یکی از زنان داستان، 
رفتاری شــــبیه آن خواننده درباره  هارون الرشید و مواجهه 

با امام موسی کاظم )ع( دارد.
باید بــــه جریان های دقیــــق تاریخی که در داســــتان به آن 
اشــــاره شــــده از جمله قاضی محمد و اتفاقات کردســــتان 
نیز اشــــاره کنم. به نظرم همه این ابعاد، رمان را بی بدیل و 

جذاب کرده است.
 چقدر تحصیالت شــــما در شخصیت پردازی رمان  �

اثر داشته است؟
واقعا نمی شود اندازه گرفت که چقدر اثر داشته است. اگر 
گاه باشــــد، به نظرم طراحی داستان  منظور به شکل خودآ
با قالب های روانشناســــی جذاب نیست و به رخ کشیدن 
کادمیک در اثر اصال مناسب نیست. ولی  دانســــته های آ
گاه از تأثیر دانسته ها و اعتقادات  به نظر به صورت ناخودآ

صبحت می شود.
من یک نویسنده مذهبی هســــتم؛ با دغدغه های ارزشی 
خودم. تالش می کنم چیزی بنویســــم که خدا راضی باشد. 
ولی بی شــــک نویســــنده شــــخصیت و اعتقــــادش در اثر 
خرج خواهد شــــد و اثــــر مخلوق وضعیت روانشــــناختی و 
اعتقادی یک نویســــنده است. مثال یک نویسنده معتقد 
اگر بخواهد کار غیردینی بنویســــد، خود به خود کار او رنگ 
و بــــوی خدایی می گیرد. از آن طرف اگــــر یک آدم بی اعتقاد 
یک کار سفارشی مذهبی بنویسد، اثری که به ظاهر از خدا 

دم زده، رنگ و بوی خدا نمی دهد.
حضرت امام می فرمودند: اگر به انسان موحد، کتاب های 

کمونیست ها را بدهید از آن توحید استخراج می کند.
 در هنــــر چطور باید افــــراد جبهه باطــــل و حق را به  �

تصویر کشید؟
یک مشــــکل ما در هنر این اســــت که افراد جبهه باطل را 
مطلق سیاه نشان می دهیم. انگار که هیچ عاطفه انسانی 
و خلقیات نیکو ندارد، ولی اشــــتباه اســــت و بــــرای مردم 
غیرقابل باور می شــــود. ما تجربه های شخصی مختلفی از 
افراد جبهه باطل داریم که اخالق انســــانی پسندیده ای از 

آنها دیده می شــــود. من کسی را می شــــناختم که ساواکی 
بــــود و به فامیــــل خود کمــــک می کــــرد. یا آنکــــه در نقطه 
مقابل، یک فرد جبهه حق را در رمان، سفید مطلق نشان 
می دهیم. این غیرقابل پذیرش اســــت. مثال شــــهیدی را 
که شــــیطنت های معمول دوران  در محله می شــــناختم 

نوجوانی داشت.
واقعیت ماجرا که قرآن به آن صحه می گذارد، این است که 
آنهایی که اهل ایمان هستند هم لغزش هایی دارند. اصال 
دلیل اینکه در اســــالم از ما خواسته می شود که دوستان 
خدا را دوســــت داشته باشیم، توجه به همین نکته است 
که آن فرد را با خطاهایش بپذیریم، وگرنه اگر خوبی مطلق 
بود که نیاز به توصیه برای دوســــت داشته شدن نبود. در 
مقابل دشــــمن خدا را با همه جذابیت های رفتاری )بدون 
کتمان وجــــود آن خلقیات( باید دشــــمن بداریم. باید یاد 
بگیریم که یک فرد خونریز مقابل جبهه حق ممکن است 
در زندگــــی عــــادی خیلی دل رحم باشــــد. ایــــن خوبی های 
اخالقی فرد بی ایمان تا وقتی که به جبهه حق وارد نشــــده 
از بــــدی و رتبه رذالــــت اون نمی کاهد. اگر ایــــن مالک ها را 
فهمیدیم وقتــــی جذابیت هــــای اخالقی را در فــــرد جبهه 

باطل دیدیم، گیج نمی شویم.
حال اگر اینها را در هنر خود به تصویر نکشیم، کار شعاری 
و غیرقابــــل باور می شــــود، اســــتانداردهای رمــــان مدرن 
رعایت نمی شــــود و مخاطب باهــــوش را پس می زنیم. اگر 
ما درست دشمن شناســــی کنیم و بفهمیم که مهم ترین 
مــــالک در قضاوت یک فرد، در تبعیــــت و پیروی نکردن از 
والیت و حق اســــت، یعنی تنهــــا خصوصیت و مهم ترین 
جذابیت دوســــت، تبعیت وی از والیت خداست و بس. 
این همان روشــــی اســــت که خدا در قرآن بــــه آن پرداخته 

است.
 در این داستان به شخصیت یک درجه دار و ژنرال  �

قبل انقــــالب پرداخته می شــــود و البتــــه پلیدی ها و 
اعمــــال او. از ســــمت دیگر امروز شــــخصی به عنوان 
سردار ســــلیمانی نیز ژنرال گفته می شود. چه تفاوتی 
بین ژنرال 50 ســــال گذشــــته و ژنرال امروزی می توان 

توصیف کرد؟
ابتــــدا باید بــــه بحث قــــدرت اشــــاره کنم. قــــدرت تعریف 

را  تقســــیم بندی  یــــک  دارد.  گوناگونــــی  تقســــیم بندی  و 
می توان به دو قدرت نفســــانی و قدرت الهی تقسیم کرد. 
شــــخصیت این رمان، قدرتمند اســــت و قدرت نفســــانی 
باالیی دارد. شجاع است و این جزو جذابیت های اوست. 
این قدرت هــــا همان اندازه کــــه به اطرافیان خود تســــلط 
و احاطه دارند، بایــــد به قدرت باالتر کرنش کند. تیمســــار 
ایــــن رمان ما نیز بــــه خاطر الــــزام کرنش به مافــــوق باید از 
بیش تریــــن داشــــته هایش بگــــذرد و ذلیل بشــــود. این 

ویژگی قدرت های نفسانی است.
شــــما تعبیر ژنرال را برای شهید ســــلیمانی عنوان کردید. 
به نظرم هرچــــه از این تعابیــــر و صفت ها برای ایشــــان به 
کار ببرید مطلقا تجلیل و تعریفی از ایشــــان نکرده ایم، زیرا 
می خواهیم کســــی که قــــدرت الهی دارد را بــــا قدرت های 
بیرونی ســــتایش کنیم درحالی که شــــهید سلیمانی اصال 
توجهــــی به ایــــن مقامات نداشــــت. اما برعکس ایشــــان 
تشــــنگان قدرت دنیایی، به دنبال سلطنت فقر بودند و 
نه قدرت دنیایی. این شهید همچون مقتدای واالی خود 

، آخرین مرحله یعنی عبد بودن را دنبال می کند. پیامبر
ما بایــــد به این تقابل دقــــت کنیم. در مقتــــدای این افراد 
یعنــــی حضرت امام خمینی و مقام معظــــم رهبری به عینه 
می بینیم که به دنبال ســــلطنت دنیایــــی نبودند، اما خدا 
به آنها قدرت می دهــــد و ما قدرت الهی آنهــــا را می بینیم، 
ولی خودشان به قدرت دنیایی خود توجه و باوری ندارند. 
 ،» شــــهید ســــلیمانی ها هیــــچ توجهی بــــه القاب »ســــردار
»ژنرال« و »سرلشــــگری« ندارند. بر عکس در زمان پهلوی 
« داستان ما تا »ترامپ« و ژنرال ها همه  یا همین »تیمســــار
ذلیل هستند. این دو سرنوشت متفاوت برای دو قدرت 

الهی و قدرت نفسانی و بیرونی است.
این جمله ســــردار ســــلیمانی بــــرای ما کارگشاســــت که: 
»باید به این بلوغ برســــیم که نباید دیده شــــویم!« شهید 
می خواست دیده نشود، ولی به اذن خدا بعد از شهادت، 

دیدیم چگونه ایشان در جهان درخشید و نام آور شد.
 آیا یکی از راهکارهای شــــناخت مکتب سلیمانی را  �

می توان شناخت و معرفی مکتب مقابل او دانست؟ 
چگونه معرفی نظام فکــــری و رفتاری طاغوت کمکی 
به معرفی شــــناخت مکتب سلیمانی دارد؟ بایدها و 

نبایدهایش چیست؟
بلــــه، موافقم. این منطق فکری قرآنی اســــت و باری تعالی 
از همین ابزار اســــتفاده کرده است. اگر ما دشمن را خوب 
بشناســــیم و دقیق بتوانیم شخصیت دشــــمن را ارزیابی 
کنیم، متوجه می شویم که اوال دشمن را بشناسیم و دوم 

اینکه فاصله ما با دشمن و شخصیت بد زیاد نیست.
در داستان نویسی گفته می شــــود که سیاه مطلق نداریم 
و وقتــــی که از نزیک بــــا افراد غیرالهی مواجه می شــــویم در 
میابیم که با مثل منی فرق ندارد. تنها فرقش این اســــت 
که والیــــت خــــدا را نپذیرفته اســــت. آن فــــرد در نظام غیر 
الهی خیلی ویژگی های خوب هم دارد، ممکن اســــت برای 
وطنش خون هم بدهد ولی وقتی تبعیت از حق نداشته 

باشد دیگر متفاوت می شود.
نگاهی به رمان جدید سید میثم موسویان �

« داستان زندگی یکی از درجه داران فاسق رژیم  »بی نام پدر
شاهنشاهی است. کســــی که عامل مستقیم انگلیس، 
مؤســــس انجمن بهایی، عامل ســــرکوب کردها و قاچاق 
مواد مخدر در سراسر ایران است. یکی از شخصیت های 
کتاب، او را »یک اژدها « می داند. شخص اول داستان ابتدا 
درجه سرهنگی را دارد و پس از خدمت به دستگاه جور به 

درجه تیمساری می رسد.
داســــتان این رمان که توســــط انتشــــارات جمکــــران به 
چــــاپ رســــیده اســــت، در دو برهــــه  زمانی و در ســــه خط 
داســــتانی در هم تنیده روایت می شــــود. ابتدا، داستان 
تیمســــار که برای ســــرکوبی غائلــــه کردها به کردســــتان 
فرستاده شده و ماجرای ازدواجش با دختری ُکرد روایت 
می شــــود، در ادامه داستان ماجرای فرزندش که از وجود 
تیمســــار بی خبر است روایت می شود و این روایت ها در 
نقطه ای طالیی به هم می رسند و مخاطب را شگفت زده 

می کنند.
نویسنده در پی آن اســــت که در بستر داستانی جذاب و 
رخدادهای پرکشــــش، عمق خباثت بالقــــوه یک فرد را به 
تصویر بکشــــد همچنین تصویری از رجال نظام طاغوت و 
ابعاد زندگی آنها را نمایش دهد، از ســــوی دیگر نیشــــتری 
به خود انسانی هر فرد اســــت و نمایشی از ظرفیت بالقوه 

پلید و نفسانیات هر آدمی را به وی نشان دهد.

کلید رفع مشکالت فرهنگی چیست؟
هگمتانه، گروه فرهنــــگ و ادب: چاپ چهارم کتاب 
»به اضافه مردم«؛ شــــامل بررســــی 10 اصل اساســــی 
نوشــــته روح اهلل رشیدی، توســــط انتشــــارات راه یار 

چاپ و روانه بازار نشر شد.
به نوشــــته تســــنیم، چاپ چهارم کتــــاب »به اضافه 
مردم«؛ 10 اصل اساســــی نوشــــته روح اهلل رشــــیدی، 
توسط انتشــــارات راه یار چاپ و روانه بازار نشر شد. 
»به اضافه مردم«، به اســــتناد تجربیــــات ارزنده تاریخ 
انقالب اســــالمی، در 10 فصــــل به بررســــی 10 قاعده 
اساســــی در کار فرهنگی و تشــــکیالتی پرداخته و در 
هر فصل، مثال هایی هم که از خاطرات و تجربه های 
عینی افــــراد گرفتــــه شــــده، جهت کاربردی شــــدن 
این قواعد آورده شــــده اســــت. همچنین در بخش 
ضمیمــــه کتاب، ضمن آسیب شناســــی نحــــوه اجرا 
و برگــــزاری یــــک برنامــــه فرهنگی، شــــیوۀ مواجهه با 
مســــائل و چالش های موجود در فرآیندهای فکری 
و اجرایی برنامه های فرهنگی به عنوان تمرین درنظر 

گرفته شده است.
حداکثــــری«،  »مشــــارکت پذیری  »مردم محــــوری«، 
»عملیات محوری«،  »هنرمحــــوری«،  »گروه محوری«، 
»کار اجتماعی به جای کار جمعی«، »فرصت محوری«، 
و  »اولویت محــــوری«  »مســــجدمحوری«، 
»عدالت محــــوری«، بــــه ترتیــــب، عناویــــن فصــــول 
10گانــــه ایــــن کتــــاب هســــتند. »بــــه اضافــــه مردم« 
علی رغــــم رویکرد  انتقــــادی خود، نگاهــــی رو به جلو 
و عدالت خواهانــــه دارد و بــــا نــــگاه بــــه راهکارهــــا و 
پیشــــنهادهای ارائه شــــده در آن، می توان آن را جزو 
یکی از کتاب های کاربــــردی مهم برای عموم فعاالن 

فرهنگی و مردمی عنوان کرد.
*»مردمی بودن« یعنی چه؟

در فصل نخستین کتاب که به اصل »مردم محوری« 
اختصاص دارد، نویسنده در تعریف »مردمی بودن« 
می نویسد: »تلقی عمومی ما از این مفهوم آن است 
که اگر گروهی از مردم، در برنامه های ما شرکت کنند 
و مخاطب ما شــــوند، همین یعنی مردمی بودن! در 
«ی می بینیم  این صورت، مــــردم را »سیاهی لشــــکر
کــــه تنها به درد ُپــــر کردن مجالس و ســــالن های ما 

می خورند!
اجازه بدهید جــــور دیگری هم به ایــــن مفهوم نگاه 
گاه،  کنیم. وقتــــی از مردم حرف می زنیــــم، از عناصر آ
مسؤول، فعال، صاحب حق انتخاب و مؤثری حرف 
 هر طراحی و تدارکی 

ً
می زنیم که اگر نباشند، اساســــا

در هر عرصه و ســــاحتی، پوچ و بی معنــــا و بی نتیجه 
است.
این را از کجا یاد گرفته ایم؟ �

از »جمهوری اسالمی«، بزرگ ترین تحول اجتماعی و 
سیاسی زمانه ما، وقتی قرار شــــد از آسمان به زمین 
بیاید و جامعه را مدیریت کنــــد، چنین مدلی را برای 
خود برگزید؛ »جمهوری اســــالمی؛ نــــه یک کلمه کم، 
نــــه یک کلمه زیاد«. در دهه نخســــت انقالب، اغلب 
، چنیــــن ویژگی ممتازی  عرصه های مدیریت کشــــور
داشــــت و مردم، به معنای واقعی کلمه در اداره امور 

»نقش« داشتند. کار فرهنگی نیز همین گونه بود.«
چــــاپ چهــــارم »بــــه اضافــــه مــــردم« در 144صفحه، 
شــــمارگان دو هزار نســــخه و قیمت 17 هزار توسط 
انتشــــارات راه یــــار راهی بازار نشــــر شــــده اســــت و 
عالقه منــــدان بــــرای تهیــــه ایــــن کتاب ها عــــالوه بر 
کتاب فروشــــی ها می توانند به صفحات مجازی این 
 vaketab.ir یا وبگاه raheyarpub@ ناشر به نشــــانی

مراجعه کنند.

ئینی می توانید بر روی ذهنیت جامعه اثر بگذارید با شعر آ

ئینی است مناجات هم جزو شعر آ
سطح دید و سطح ذوق و تأمل مردم را باال بیاوریم

آقایان  از  هگمتانــــه، گروه فرهنــــگ و ادب: بعضــــی 
آقا این شــــعرهای قلمبه  که  مداح ها به ما میگویند 
ســــلمبه را کــــه بخوانیــــم، مــــردم نمیفهمنــــد. خب، 
از   همین جور اســــت؛ 

ً
از شــــعرها واقعا بله، بعضــــی 

ســــطح تفکر عمومی مــــردم باالتر اســــت؛ یعنی یک 
آدم ادیب و شــــاعر و بــــاذوق هم باید دقــــت کند تا 
را ما توصیــــه نمیکنیم؛ لیکن  اینها  را بفهمــــد؛  معنا 
توجه داشــــته باشــــید، ذهن مــــردم و تلقی مخاطب 
با خواندن شــــما بــــاال می آید. این را من بــــه مداحها 
میگویــــم؛ یعنــــی شــــما میتوانید ذهن مــــردم را باال 
بیاورید. شــــعرهای خوب، الفاظ زیبا، مضامین عالی 
و معــــارف قوی خوانده بشــــود؛ خب، مــــردم مجبور 
میخوانید،  خوب  شــــما  وقتی  کنند.  گوش  میشوند 
 
ً
 ذهنشــــان بــــاال می آید. حتما

ً
گوش میکنند و طبعا

ما باید این را جزو وظائف خودمان بدانیم که ســــطح 
دید و سطح ذوق و تأمل مردم را باال بیاوریم.

نکتــــه ی بعد این اســــت که مناجات هم جزو شــــعر 
ئینــــی فقط مســــئله ی مدح و  آ ئینی اســــت. شــــعر  آ
ئینی است.  آ مرثیه نیســــت؛ مناجات هم جزو شعر 
کنیم،  پیدا  درســــت  را  مناجات  مضمون  اینکه  برای 
بهترین مرجع، دعاهاســــت. دوســــتان با صحیفه ی 
ســــجادیه انس پیدا کنید. ایــــن قریحه ای که من در 
شــــماها میبینم، خیلی خــــوب میتوانیــــد مضامین 
صحیفه ی ســــجادیه را در قالب اشــــعارِ بســــیار زیبا 
بیاورید. مرحــــوم بهجتی اردکانی - دوســــت قدیمی 
از دعای ابوحمزه  ما - سی چهل سال پیش بخشی 

را به شــــعر آورده بود، که برای من خواند. قسمتهای 
ســــخت دعا هم بــــود - که خود عبارت هم ســــخت 
اســــت، مضمون هم سخت اســــت - در عین حال 
ایشــــان توانســــته بود این دعــــا را به شــــعر بیاورد. 
مــــن االن در میان ایــــن جوانها میبینــــم قریحه ها و 
ذوقهائــــی که از ذوق مرحــــوم بهجتی باالتر اســــت. 
مــــن االن در همین جلســــه، قدرت های شــــعریای 
دارم میبینــــم که از قدیمی ها و گذشــــتگان ما قویتر 

هستند. تواناتر  و  تیزتر  و 
عرفــــه ی  دعــــای  مضامیــــن  میتوانیــــد  شــــما 
سیدالشــــهداء )ســــالم اهلل علیه( را به شعر بیاورید. 
دعای عرفه ی امام حســــین عاشقانه است. حضرت 
ســــجاد هم برای روز عرفه دعا دارند - در صحیفه ی 
ســــجادیه، دعــــای چهل و هفتــــم، دعــــای روز عرفه 
اســــت - آن هم بســــیار دعای پرمغــــز و پرمضمونی 
اســــت؛ اما دعای امام حسین عاشــــقانه است، یک 
آشــــنا بشــــوید، انس  چیز دیگر اســــت. اگر چنانچه 
پیــــدا کنیــــد، دقــــت کنید، از یــــک فقــــره ی این دعا 
میتوانیــــد یک قصیــــده، یک مجموعــــه، یک قطعه، 
یک غــــزِل خیلی قشــــنگ از آب در بیاورید. بنابراین 
دعاهــــا  از  و  صحیفــــه  از  توحیــــد،  و  مناجــــات  بــــرای 

کنید. استفاده 
از زیارتهــــا، بخصــــوص زیارت  ائمــــه،  بــــرای مناقــــب 
کنیــــد. بنابراین شــــما  کبیــــره اســــتفاده  جامعــــه ی 
دیگــــر هیــــچ احتیاجــــی نداریــــد کــــه مبالغاتــــی را در 
ذهــــن خودتان خلــــق کنیــــد. آنچه که بایــــد در باب 

ائمه )علیهم الّســــالم( گفته شــــود، در زیارت جامعه 
هســــت. شــــما میتوانید یک فقره از فقــــرات زیارت 
جامعه را - حاال شــــاید صدها فقره اســــت - انتخاب 
کنید و با توجه به قریحه ی شــــعری و تخیل و فرآوری 
آب در  ذهنــــی خودتــــان، یک غــــزل زیبــــا و نــــاب از 

باالست. اینقدر  معارف  این  ظرفیت  بیاورید. 
معــــارف بلند اســــالمی و قرآنــــی را از خود قــــرآن و از 
از روایات اهل بیت - روایات  از بعضی  نهج البالغه و 
بااین  کنیــــد.  اخــــذ   - بخشــــهائی  در  کافــــی  اصــــول 
ئینــــی خیلی دامنه ی  منابع، انس پیدا کنید. شــــعر آ
وســــیعی دارد و شــــما میتوانیــــد بــــر روی ذهنیــــت 
تحف العقول،  در  اســــت  روایتی  بگذارید.  اثر  جامعه 
کــــه وصیت امام صــــادق )علیه الّســــالم( اســــت به 
عبداهلل بن جنــــدب. همین طور قســــمت قســــمت 
اســــت: یا ابن جندب، یا ابن جندب. این روایت، پر 
 همه ی چیزهائی که ما برای 

ً
از حکمت اســــت. واقعا

اجتماعیمان،  معاشــــرتهای  شــــخصیمان،  خلقیات 
اســــالمی  تمدن  بنای  برای  و  عمومیمان  فعالیتهای 
نیــــاز داریم، در این روایت و نظائرش پیدا میشــــود. 
اینی کــــه عرض کردم، یــــک نمونه و مثال اســــت؛ از 
این قبیــــل نمونه ها زیاد اســــت و میتوانید مراجعه 
ئینی را متکی و مســــتند کنید  کنید. بنابراین شــــعر آ
بــــه این معــــارف حقــــه ی الهیه، بــــا ایــــن منابعی که 

شد. عرض 
ئینی  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شــــعرای آ

1390/03/25

باغ بهارم
بــــاغ بهارم تــــو  بــــوره ای روی 
تارم شبهای  مونس  خیالت 
خدا دونه کــــه در دنیای فانی
کاری ندارم تــــه  بغیر عشــــق 

باباطاهر

تش عریان آ

پرچم نصرت و پیروزی

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: امروز جمعه هست 
. خورشید کم کم  و آســــمانش مثل همیشــــه دلگیر
غروب می کند و لکه هــــای پراکنده و نارنجی رنگش 
را روی ابرهــــا می انــــدازد. مریم اول صبــــح وقتی وارد 
آی.ســــی.یو شــــد، دعای ندبه را به یــــاد جمعه هایی 
کــــه دعــــا را در خانــــه یــــا در حــــرم شــــاهچراغ بــــا هم 
می خواندند، آن را باالی ســــر راضیــــه زمزمه می کند. 
با یاد دلتنگی های راضیه بــــرای امام زمان و پا به پای 
دل خودش دعا را می خواَند و اشــــک از چشمانش 
بی واســــطه روی ورق هــــای کتــــاب چکــــه می کنــــد؛ 
»أین الّشــــموُس الّطالعه، کجا رفتند خورشــــیدهای 
تابان؛ أین أقمارالُمنیــــره، کجارفتند ماه های فروزان؛ 
أین انجم الزاهره؛ کجا رفتند ستاره های درخشان...«.
تداعی گریه هــــای مخفیانــــه ی راضیــــه، او را بی قرارتر 
می کند وقتی به این فراز از دعا می رسد که »َمتی ترانا 
َترانا َنُحّفُ ِبَک و 

َ
و نریک و َقد نشرَت لواَء الّنصر ُتری، ا

، وَقد َمالَت ااَلرَض عداًل؛ کی شود که تو  َ َ
ّمُ الَمال

ُ
أنُت َتا

ما را و ما تو را ببینیم )وبه دیدار موالی خود ســــرافراز 
باشــــیم( هنگامی که پرچم نصرت و پیروزی در عالم 
برافراشته ای، آیا خواهی دید که ما به گرد تو حلقه زده 
و تو با ســــپاه تمام روی زمین را پر از عدل و داد کرده 

باشی.«
*بخشی از کتاب »عاشقانه ای برای 16 ساله ها« 

به قلم سعیده سادات اکبری - انتشارات شهید کاظمی

تورق

یب فر
به راه آرزو دیوانه بودیم

که سرمست از می و پیمانه بودیم
ز آه نیمه شب سودی نبردیم

به دام مرگ همچون دانه بودیم
ره تحقیق پیمودیم و افسوس

که عمری در پی افسانه بودیم
به بزم نیکوان راهی نبردیم

چه بی حاصل به دور خانه بودیم
ره بیگانگی هموار کردیم

به فکر صحبت جانانه بودیم
ز کف انداخته شمشیر همت
همه در کار زلف و شانه بودیم

فروغ مهرتابان را ندیدیم
به دریای سیه در دانه بودیم
خزان عمر کرد آشوب برپای

به وقت واپسین فرزانه بودیم
چون نقش ما فتد زین پرده بیرون

چون راز رفتگان افسانه بودیم
شتابنده به هر راهی برفتیم

در آن ره غافل و مستانه بودیم
یکی فرزانه خوئی گفت بر ما

که ای دل ما مگر دیوانه بودیم
بیا و مهربانی پیشه سازیم

که تا همرنگ با جانانه باشیم
*محمد رئوفی مهر

یک جرعه شعر

عافیت عاجل
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خدایا سپاس ترا بر نیکوئی قضایت،
و بر آنچه از من بگرداندی از بالیت.

پس نصیب مرا از رحمت خود،
در این عافیت عاجل

و نعمت دنیای زائل منحصر مساز
که بوسیله آنچه دوست دارم بدبخت شوم،

و دیگری به سبب آنچه من ناپسند دارم
خوشبخت گردد

و در صورتی که آن عافیت
که روز را در آن به شب برده

یا شب را در آن به روز آورده ام
مقدمه بالئی دائم و وبالی مستمر باشد،

پس آن بال و وبال را
که برایم به تأخیر افکنده ای پیش انداز

و آن نعمت و عافیت را
که پیش انداخته ای به تأخیر افکن،

زیرا چیزی که پایانش بقا است،
کم نیست.

و بر محمد و آلش رحمت فرست.
*برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

گفتگو

کتابخانهژرفای هنر
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شــهرداری مالیر در نظر دارد به اســتناد مجوز های شماره 1067/ش/5/م-99/09/04 و 1039/ش/5/م مورخه 1399/08/27 تعدادی از واحدهای تجاری خود را از طریق نشر آگهی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی در قالب اجاره یکساله واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند 
پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخه 1399/11/14 به همراه 5% مبلغ کل پایه به صورت نقد )واریز به حساب 0105598672002 بانک ملی مالیر( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت 
ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی از طریق سامانه تدارکات دولت ارسال نمایند و الزاما می بایست اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده تحویل دبیرخانه شهرداری مالیر گردد. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

مستقیم 32226061-081  داخلی 179 تماس حاصل نماید و صرفا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir دریافت دارند.

) یر مال ی  ر ا د شــهر ی  ر تجــا ک  مــال ا ه  ر جــا ا آگهی مزایده عمومی  )

مغازه شماره 4 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  26.31 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(1

 مغازه شماره 5 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  26.97 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(2

مغازه شماره 6 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  28.40 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(3

مغازه شماره 7 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  29.16 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5،000،000 ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(4

 مغازه شماره 8 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  28.13 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(5

مغازه شماره 9 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  26.94 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(6

مغازه شماره 10 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  27.15 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(7

مغازه شماره 11 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  27.64متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(8

مغازه شماره 12 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  27.36 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(9

مغازه شماره 13مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  25.95 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(10

مغازه شماره 14مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  27.60 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(11

مغازه شماره 15 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  28.05 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(12

مغازه شماره 16مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  47.12 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 8.000.000  ریال با پیش پرداخت 150.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(13

مغازه شماره 17 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  90.24 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 12.000.000  ریال با پیش پرداخت 200.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(14

مغازه شماره 18 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  26.48 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(15

مغازه شماره 19 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  26.26 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(16

مغازه شماره 20 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  27.33 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(17

مغازه شماره 21 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  27.55 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(18

مغازه شماره 22 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  26.73 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(19

مغازه شماره 23مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  26.40 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5،000،000 ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(20

مغازه شماره 24مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  27.44 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(21

مغازه شماره 25مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  27.25 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(22

مغازه شماره 26 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  27.36 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(23

مغازه شماره 27 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( به مساحت  26.61 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(24

مغازه شماره 28 مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی(  به مساحت  26.34 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت غرفه میوه و تره بار(25

واحد شماره 1 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  32.14 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(26

واحد شماره 2 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  5097 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ  17.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(27

واحد شماره 3 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  40.44 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 13.000.000  ریال با پیش پرداخت 250،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(28

واحد شماره 4 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  68.06 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 18.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(29

واحد شماره 5 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2   به مساحت  36.37 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(30

واحد شماره 6 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  47.53 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 13.000.000  ریال با پیش پرداخت 250.000.000 ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(31

واحد شماره 7 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  41.15 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 12.000.000  ریال با پیش پرداخت 250،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(32

واحد شماره 8 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  41.41 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200.000.000 ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(33

واحد شماره 9 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  25.03 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(34

واحد شماره 10 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  14.48 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 6.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(35

واحد شماره 11 واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  33.48 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200،000،000ریال )صرفا جهت فروش پوشاک(36

واحد شماره 12 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  31.28 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 18.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )آزاد(37

واحد شماره 14 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  26.13 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 16.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )آزاد(38

واحد شماره 15 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  56.08 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 25.000.000  ریال با پیش پرداخت 500.000.000 ریال )آزاد(39

واحد شماره 16 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  29.32 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 20.000.000  ریال با پیش پرداخت 400.000.000 ریال )آزاد(40

واحد شماره 17 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  43.63 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 25.000.000  ریال با پیش پرداخت 500.000.000 ریال )آزاد(41

واحد شماره 18 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2   به مساحت  21.53 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 15.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )آزاد(42

واحد شماره 19 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  16.83 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200.000.000 ریال )آزاد(43

واحد شماره 20 واقع در همکف مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  34.62 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 16.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )آزاد(44

واحد شماره 21 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  31.90 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 8.000.000  ریال با پیش پرداخت 150.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(45

واحد شماره 22 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  22.50 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 7.000.000  ریال با پیش پرداخت 150.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(46

واحد شماره 23 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  67.73 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 15.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(47

واحد شماره 24 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  74.33 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 16.000.000  ریال با پیش پرداخت 300.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(48

واحد شماره 25 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  34.69 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(49

واحد شماره 26 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  29.60 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 10.000.000  ریال با پیش پرداخت 200،000،000ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(50

واحد شماره 27 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  21.89 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 8.000.000  ریال با پیش پرداخت 200.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(51

واحد شماره 28 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  41.88 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 12.000.000  ریال با پیش پرداخت 250،000،000ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(52

واحد شماره 29 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  24.30 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 8.000.000  ریال با پیش پرداخت 150.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(53

واحد شماره 30 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2 به مساحت  13.25متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 5.000.000  ریال با پیش پرداخت 100.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(54

واحد شماره 31 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری شهروند 2  به مساحت  35 متر مربع : اجاره ماهیانه مبلغ 8.000.000  ریال با پیش پرداخت 150.000.000 ریال )صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل(55

تاریخ چاپ آگهی 1399/11/02

قیمت پایه و مشخصات

 مدت اجاره هر یک از واحدها  از تاریخ انعقاد قرارداد یک سال شمسی می باشد.
 مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 از طریق سامانه تدارکات دولت ارسال نمایند و الزاما می بایست اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده 

تحویل دبیرخانه شهرداری مالیر گردد. 
 هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

 چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر 
سوم ادامه خواهد داشت.

 پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.

 به پیشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانتنامه ترتیب اثر داده نمی شود.
 تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ چهارشنبه 1399/11/15 رأس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار می باشد.

 مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.
 الزم به ذکر است غرفه های مجموعه 15 خرداد )جنب آتش نشانی( صرفا جهت میوه و تره بار و مغازه های واقع در زیرزمین مجتمع تجاری شهروند 2 جهت فروشگاه پوشاک و مغازه های همکف 

آن بصورت آزاد و طبقه اول صرفا جهت فروش لوازم الکترونیکی و موبایل میباشد.

 1399 ماه  بهمن   ۲ پنجشـــنبه 
 ۲0۲1 انویه  ۲1  ژ     144۲ 7 جمادی الثانـــی 
4717 شماره 
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حدیث

دستانش برای آن دنیا خالی است 
چون رازدار نیست

در قرآن کریم آمده اســــت: محرم اســــراری غیر از خــــود انتخاب نکنید چون 
مخالفان از هر گونه شرآفرینی و فسادی در باره شما کوتاهی نمی کنند.

حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده انــــد: راز تو در بند توســــت اگر آن را 
فاش کنی شما در بند او خواهی بود.

حکایت: کربالیی احمد تهرانی از عرفای بزرگ نقل می کند به پیر دلسوخته 
و نورانــــی ای برخورد کــــردم که وقتــــی در او غور کرده و عمیق شــــدم گریه ام 
گرفت! از کربالئی عارف پرسیدند چرا گریه کردید؟ ایشان بدون اینکه نامی 
از آن پیر دلســــوخته ببرد پاسخ داد: چون علیرغم خصلت های باال و بسیار 
خوب که در او دیده می شــــد ولی چون رازدار نبود دســــتش را برای آن دنیا 

خالی دیدم.
دانه ها چون در زمین پنهان شود

سّر آن سرسبزی بستان شود
زر و نقره گر نبودی در نهان

پرورش کی یافتندی زیر کان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آوادی َوردار نیس
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهــــای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزها در پــــس گذر زمان و ایجاد زندگی مــــدرن، خیلی وقتها یادمان 
می رود پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هایمان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانان امــــروز کلمات متداول در همــــدان قدیم حتی به 
گوششان نرسیده است و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هستند 
که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان تر 

هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آنــــا!: هان، نگاه کــــن. از حروف ندا. در اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ 

ِبسان، ِبپا، های.
آوادی َوردار نیس: آبادی بردار نیســــت. درست شدنی نیست. از پایه 
خراب اســــت. در اصطالح مشابه گفته می شود؛ خانه از پای بست ویران 

است خواجه در بند نقش ایوان است)سعدی(
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون  

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

بــــاری دگــــر اســــت بــــه زیــــر  هــــر روز دلــــم 
در دیــــدٔه مــــن ز هجــــر خــــاری دگــــر اســــت
می گویــــد قضــــا  همی کنــــم  جهــــد  مــــن 
اســــت دگــــر  کاری  تــــو  کفایــــت  ز  بیــــرون 
حافظ

امام حسن عسکری )ع(:

عابدترین مردم آن شخصی است که قبل از 
، واجبات الهی را انجام دهد. هر چیز

»أعیان الّشیعة، ج ۲، ص 4۲«

انتظار

ایستگاه آسمان

عکس روز

قدردانی شورا و سپاه از عملکرد شهرداری همدان در دهه بصیرت
ایجاد زمینه و آمادگی مجاهدت برای وضع مطلوب

هگمتانه، گروه فرهنگی: امروز شــــما به اوضاع دنیا نگاه کنید، همان 
چیــــزی که در روایاِت مربــــوط به ظهور ولی عصــــر )ارواحنا فداه( وجود 
. امروز دنیا  دارد، امروز در دنیا حاکم اســــت؛ پر شدن دنیا از ظلم و جور
از ظلم و جور پر اســــت. در روایت و ادعیــــه  گوناگون و زیارات مختلف 
مربوط به ولیعصر )ارواحنا فداه( دارد که »یمأل اهلل به األرض قســــطا و 
عدال کما ملئت ظلما و جورا«؛ همچنانی که یک روزی همه  عالم از ظلم 
، وضع حاکم بر بشر بوده  و جور پر بوده است - در روزگارانی ظلم و جور
اســــت - همانطور خدای متعال در زمان او عدل و داد را وضع حاکم بر 

بشریت قرار خواهد داد.
امروز همین اســــت؛ امروز ظلم و جور حاکم بر بشــــریت است. زندگی 
بشــــرِ امروز زندگی مغلوب و مقهورِ دســــت ظلم و اســــتبداد در همه  
دنیاست. در همه جا این جور اســــت. بشریت، امروز بر اثر غلبه  ظلم، 

غلبه  اغراض و هواهای نفسانی دچار مشکالت فراوانند.
، وجود میلیون ها انســــانی که در   دو میلیارد گرســــنه در دنیــــای امروز
نظام های طاغوتی مغلوب هوای نفس قدرتمندان طاغوتی هستند، 
حّتی فشــــار بــــر مؤمنیــــن و مجاهدین فی ســــبیل اهلل و مبــــارزان راه 
حــــق و ملتی مثل ملت ایران که توانســــته اســــت در یــــک مجموعه  
محدودی، در یــــک فضای معینی، پرچــــم عــــدل و داد را بلند بکند و 
فشــــار بر مجاهدان فی سبیل اهلل، همه نشــــانه ی سیطره  ظلم و جور 

بر دنیاســــت. این، انتظار فــــرج را با وضعیت کنونی زندگی انســــان در 
دوره های مختلف معنا می کند.

امــــروز ما انتظــــار فــــرج داریم. یعنــــی منتظریــــم که دســــت قدرتمند 
عدالت گســــتری بیایــــد و این غلبه  ظلــــم و جور را که همه  بشــــریت را 
 مقهور خود کرده اســــت، بشــــکند و این فضــــای ظلم و جور را 

ً
تقریبا

دگرگون کند و نســــیم عدل را بر زندگی انســــان ها بوزاند، تا انسان ها 
احســــاس عدالت کنند. این نیازِ همیشگی یک انســــان زنده و یک 
گاه است؛ انسانی که سر در پیله  خود نکرده باشد، به زندگی  انسان آ

خود دل خوش نکرده باشد.
انســــانی که به زندگی عمومی بشــــر با نگاه کالن نــــگاه می کند، به 
طــــور طبیعی حالــــت انتظار دارد. ایــــن معنای انتظار اســــت. انتظار 
یعنــــی قانع نشــــدن، قبول نکــــردن وضع موجوِد زندگی انســــان و 
م است این وضع 

ّ
تالش برای رســــیدن به وضع مطلوب، که مســــل

مطلــــوب با دســــت قدرتمند ولی خدا، حضرت حجت بن الحســــن، 
مهدی صاحــــب زمان )صلوات اهلل علیه و عّجل اهلل فرجه و ارواحنا 
، به  فــــداه( تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود را به عنوان یک ســــرباز
آنچنان شــــرائطی مجاهدت  عنوان انســــانی که حاضر اســــت برای 

کنیم. آماده  کند، 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم  در روز نیمه  شعبان 1387/05/27

وصیت شهید علیرضا احمدی

سالم بر مردم سلحشور که فرزندان خود را برای اسالم فدا کردند
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کــــدام آســــمان، آن لحظه کــــه این 
کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیــــم کــــه کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را 

،  ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان

به یاری اهلل و به پیشــــوایی از فرمــــان امام امت 
خمینی بت شــــکن که اسالم را دوباره زنده کرد، 
ما می رویم تا در راه اســــالم و خــــدای بزرگ جان 

خود را نثار کنیم.
اول بایــــد ایــــن جنگ را شــــناخت ایــــن جنگی 

است که از طرف آمریکا بر ما تحمیل شــــده تا اسالم را نابود کنیم و بر 
مسلمانان است که از کیان دین خود دفاع کنند.

پروردگارا قدری عطا کن تا بتوانم با خــــون خودم دین تو را یاری کنم و 
در برابر ساالر شهیدان خجالت نکشم. دوست دارم تکه تکه شوم و 
سرم از تنم جدا شود تا روز قیامت همانند آقا و موالیم حسین باشم 
و بــــه او بگویم  ای حســــین من هم چــــون تو پیکــــرم در راه خدا قطعه 

قطعه شد و همچون تو و فرزندانت سرم از بدن جدا شد.

خدایــــا شــــهادت را نصیبــــم کن و بــــه مادرم 
تحمل و صبر عنایت فرما تا بتواند در مقابل 
شــــهادت من مقاومت کند. آرزو داشــــتم در 
عملیات هــــای قبلی شــــرکت کنم و شــــهید 
شــــوم اما خدایا تو هر لحظه که دوست داری 

مرا در نزد خود ببری که راضیم به رضای تو.
ما از آن خدائیم و بازگشت ما به سوی اوست 
پــــس چه بهتر کــــه این مســــیر را در راه او طی 

کنیم تا خداوند راضی باشد.
با ســــالم و درود به رهبر انقالب اسالمی ایران 
امام خمینی فرزند شــــجاع فاطمه زهرا)س( و 
درود بــــه خواهر و مادر عزیزم که مرا در راه خدا 
هدایت کرد، ســــالم بر مردم سلحشــــور که فرزندان خود را برای اسالم 

فدا کردند.
ما دنبالــــه نهضت امــــام حســــین)ع( را گرفته و بــــا روش آن حضرت 
پیش می رویــــم و همه عالم می داند که دشــــمنان انقــــالب ما روش 
یزید و معاویه را پیش گرفته اند و در مقابل حسین زمان امام خمینی 
ایســــتاده اند امــــا گویا این دشــــمنان اصال نمی خواهنــــد فرصت فکر 

کردن را به خود بدهند تا حق را از باطل تمیز دهند.

شهیدی که شب ها پنهانی 
ظرف های رزمندگان را 

می شست

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: خاطــــره ای درخصوص 
شــــهید واالمقــــام »علــــی ابراهیم خانــــی« فرمانــــده 
عملیات یکی از دســــته های عملیاتی گردان 154 که 

در عملیات کربالی 5 به درجه شهادت نائل شد:
»ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
عملیات کربالی 4 و 5 که نزدیک سالگرد شهادت 
این سبک باالن نیز هستیم الزم می دانم خاطره ای 
مخاطبین  خدمــــت  خانی  ابراهیــــم  علی  شــــهید  از 
گرامــــی عنــــوان نمایم بدین شــــرح که قبــــل از آغاز 
عملیات گردان 154 در منطقه ای به نام ابو شــــانک 
آبادان که به صورت پدافندی مســــتقر بودند برای 
هر شب و روز یکی از برادران کارهای خدماتی محل 
اســــتقرار را انجــــام می داد کــــه به اصطالح شــــهردار 
می گفتیــــم در ایــــن حال مــــن شــــبهای مختلفی را 
می دیدم که صبح هــــا قبل از بیداری بــــرادران همه 
چیز مهیا شــــده و ظروف آب و غیره تمیز و پر از آب 
شده و آماده استفاده دوســــتان بود لذا یک شب 
کــــه برای نماز شــــب به بیــــرون از محــــل رفته بودم 
دیدم شــــهید علی ابراهیم خانی بیدار شد و بدون 
اینکه دیگران مطلع بشــــوند ظرف ها را به رودخانه 
بهمن شــــیر برد و بعد شســــتن، پر آب کرد و آماده 
برای اســــتفاده بــــرادران دیگر نمود متوجه شــــدم 
که کار هر شــــب این شــــهید عزیز هست که انجام 
می دهــــد و در ادامه نماز شــــب را اقامــــه می کرد که 
این خاطره یکــــی از جزئی ترین کارهای این شــــهید 
عزیز می باشــــد امیــــدوارم خداونــــد توفیق دهد که 
ما راهمان را گــــم نکنیم و ادامه دهنده راه شــــهدا 

باشیم... روح همه شهدای اسالم شاد باد.
بازگوکننده خاطرات: محمد ابراهیمی، کارمند فرمانداری کبودرآهنگ

عصر خاطره


