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صف مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

شهر موفق در گرو شهروندان 
مشارکت جو

4  
ه   

فح
ص پژوهشگر برتر همدانی در گفتگو با هگمتانه:

تولید محصوالت سالم کشاورزی
یست فناوری با استفاده از ز

۲   
حه  

صف پیام شورای شهر همدان 
به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله 

و سالروز زلزله بم

نه 
متا

هگ
س : 

عک

جریمه 43۸ میلیون ریالی برای تبلیغ مواد دخانی
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مســــؤول برنامــــه 
کنترل دخانیات دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
گفت: تبلیغ مواد دخانی ممنوع اســــت و در صورت 
مشــــاهده فرد متخلف تا 438 میلیون ریال جریمه و 

واحد صنفی پلمب می شود.
روز  خدابخشــــی  مهــــدی  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
چهارشــــنبه اظهار کرد: به دنبال پیگیری های دولت 
و مجلس شــــورای اســــامی در سال گذشــــته، نیمه 
آذر امســــال قانونی وضع شــــد که بر اساس آن تبلیغ 
مواد خانی ممنوع است و متخلف به پرداخت جریمه 

نقدی محکوم می شود.
وی نوشتن کلمه ســــیگار و وجود دخانیات در تابلو 
مغازه و اســــتندهایی زیبا که جلوی واحد صنفی قرار 
داده می شــــود؛ همچنین قــــرار دادن پاکت ســــیگار 
و دخانیــــات در پشــــت ویتریــــن و شیشــــه مغازه و 
مکانی که به راحتی برای مشــــتری قابل دید باشد را از 

مصادیق تبلیغ دانست.
کنتــــرل دخانیات دانشــــگاه علوم  مســــؤول برنامه 
پزشــــکی ابن ســــینا بیان کرد: به نمایش گذاشــــتن 
، ادوات دخانی و ملزومات قلیان در ورودی  ســــیگار
و معرض دید مشتری ممنوع بوده و به عنوان تبلیغ 

مواد دخانی محسوب می شود.
خدابخشــــی گفــــت: تنهــــا در یــــک هفته گذشــــته 

بــــه متصدیــــان واحدهــــای صنفی  20 مــــورد اخطار 
متخلف در همدان داده شــــده است و در صورت 
رفــــع نکردن نقــــص و تکــــرار تخلف، واحــــد صنفی 
پلمــــب و پرونده متصدی در اختیــــار مرجع قضایی 

می گیرد. قرار 
وی با بیان اینکه طبق قانون؛ فروش نخی سیگار به 
خاطر مســــائل بهداشــــتی ممنوع است گفت: عمل 
به این قانون امکان خرید نخی ســــیگار توســــط افراد 

نوجوان و زیر 18 سال را سلب می کند.
مســــؤول برنامه کنتــــرل دخانیات دانشــــگاه علوم 
آمارها  پزشــــکی ابن ســــینا توضیح داد: بر اســــاس 
ســــن شــــروع مصرف دخانیات در کشــــور 13 سال 
است و نوجوانان برای شــــروع مصرف سیگار ابتدا 
بــــه صورت نخــــی آن را خریــــداری می کننــــد بنابراین 
قانون برای پیشگیری از این وضعیت، فروش نخی 
ســــیگار را ممنوع و برای فرد متخلف جریمه تعیین 

کرده است.
خدابخشی افزود: مصرف دخانیات در اماکن عمومی 
ممنوع اســــت و فرد متخلف باید از محل خارج شود 
همچنین فروش ســــیگار از ســــوی واحدهای بدون 
مجوز خرده فروشــــی از دیگر تخلفات شــــایع اســــت 
که از 430 هــــزار تا 26 میلیون تومــــان جریمه برای آن 

پیش بینی شده است.

غ بین 1۸ تا ۲0 هزار تومان شد مر
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: رئیس اتحادیه مــــرغ و ماهی همدان 
گفت: افزایش عرضه مرغ در بازار همدان سبب شکسته شدن نرخ 

این کاال شده است.
به گزارش هگمتانه، جواد عاشــــوری اظهار کــــرد: قیمت مصوب هر 
کیلو مــــرغ در بازار همدان 20 هــــزار و 400 تومان تعیین شــــده اما به 
خاطر افزایش عرضه و رقابت فروشــــندگان، نرخ آن شکسته شده 

و در برخی واحدها به قیمت 18 هزار تومان هم به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشــــته وضعیــــت جوجه ریزی خوب 
بوده و همین امر ســــبب افزایش تولید و عرضه شده است تصریح 

کرد: روزانه 60 تا 70 تن مرغ گرم در بازار همدان توزیع می شود.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با تأکید بر اینکه نهاده های مورد 
نیاز مرغداران تأمین شــــده اظهار کــــرد: وضعیت جوجه ریزی خوب 

است و پیش بینی می کنیم روند کاهشی قیمت ادامه یابد.
عاشــــوری با اشــــاره به اینکه مرغ منجمد هم با نــــرخ کیلویی 15 هزار 
تومــــان در برخی فروشــــگاه ها موجود اســــت عنوان کرد: شــــرکت 

پشتیبانی نیز به اندازه کافی مرغ منجمد ذخیره سازی کرده است.
وی بــــا بیان اینکــــه قیمت مصوب هر شــــانه تخم مرغ نیــــز 29 هزار 
تومان اعام شــــده اســــت گفت: در هفته گذشته شــــاهد افزایش 

قیمت تخم مرغ بودیم.
به نقل از تســــنیم، رئیــــس اتحادیه مرغ و ماهی همــــدان قیمت هر 
کیلــــو مرغ زنده در مرغداری را 13 هــــزار و 800 تا 14 هزار تومان اعام و 
اظهار کرد: قیمت هــــر کیلو تخم مرغ نیز در مرغــــداری 14 هزار و 500 

تومان است.

به پاس فداکاری دلسوزانه پرستاران توسط شهرداری منطقه چهار صورت گرفت

تقدیر از 10 پرستار نمونه و فداکار بیمارستان ارتش
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: در مراســــمی که روز گذشــــته به مناســــبت تجلیل از 
پرستاران نمونه و قدردانی از زحمات شــــبانه روزی کادر درمان در بیمارستان ارتش 
برگزار شد، شــــهرداری منطقه چهار همدان از 10 پرستار نمونه این بیمارستان تقدیر 

کرد.
به گزارش هگمتانه، قاسمی رئیس بیمارستان ارتش، این روز را به همه پرستاران 
کید کرد: پرستاران همواره با گذشت از جان خود در کنار بیماران  تبریک گفت و تأ
خواهند بــــود و لحظه ای از ســــعی و تــــاش برای بهبود ســــامتی جامعه دســــت 

کشید. نخواهند 
مســــؤول عقیدتی سیاســــی بیمارســــتان ارتش نیز ضمن تبریــــک میاد حضرت 
زینب کبری)س(، روز پرســــتار را به همه تاشگران حوزه ســــامت تبریک گفت و 
از حضور مدیــــر منطقه چهار شــــهرداری همدان در جمع کادر درمان بیمارســــتان 

ارتش تشکر کرد.
حجت االســــام شــــهبازی گفت: طبق فرمایشــــات رهبر انقاب، هــــر چقدر هم که 
پزشک ماهر و حاذق باشــــد تا زمانی که پرستار خوب در کنار وی نباشد روند درمان 
به خوبی پیش نخواهد رفت و وجود یک پرستار دلسوز و از جان گذشته الزم است 

تا بیمار را به نقطه امن سامتی برساند.
وی گفت: در این مدت که جامعه درگیر بیماری کرونا است، کادر درمان و مخصوصا 
پرســــتاران با اینکــــه در چند قدمی بیمــــاری بودند، عاشــــقانه و صادقانه قدم پیش 

گذاشته و جان خود را در طبق اخاص گذاشتند و از انسانیت دفاع کردند.
مســــؤول عقیدتی سیاســــی بیمارســــتان ارتش ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی 
پرســــتاران در زمان درگیری با بیماری کرونا، تأکید کرد: مطمئنا خداوند هم در دنیا و 

هم در آخرت به عالی ترین شکل آن را جبران خواهد کرد.

مدیر منطقه چهار شــــهرداری همــــدان نیز در ادامه این مراســــم ضمن تبریک 
از ایثار و تاش دلســــوزانه  ، گفــــت:  وز پرســــتار والدت حضــــرت زینب)س( و ر
و بی دریــــغ این عزیزان تشــــکر می کنم و تعهدی که پرســــتاران در این شــــرایط 

را ارج می نهم. ونا از خود نشان دادند  کر ســــخت و خطرآفرین بیماری 
مجیــــد یوســــفی نوید، جان نثاری پرســــتاران و کادر درمان را در ایــــن اوضاع بد 
بیمــــاری و اقتصــــادی قابل تامل و تحســــین دانســــت و گفت: ایــــن عزیزان با 
حضور خــــود در کنار بیماران، امیــــدواری بزرگی به مردم دادنــــد و این فداکاری 
همیشــــه در یاد و ذهن مردم ماندگار خواهد شــــد و از خداوند بزرگ می خواهم 

وزگار خوشی را بگذرانند. کنار خانواده ر کامل در  با ســــامتی 
گفتنی اســــت در پایان این مراســــم مدیر منطقه چهار شــــهرداری همدان با اهدای 

هدیه و لوح تقدیر از 10 پرستار نمونه و فداکار بیمارستان ارتش تقدیر کرد.

با اتمام عملیات تخصصی ترمیم

بازگشایی سطح سوم پل شهید قهاری
صفحه  ۲
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پیام شورای شهر همدان به مناسبت 
روز ملی ایمنی در برابر زلزله و سالروز زلزله بم

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــید مســــعود عسگریان، 
رئیس شــــورای شــــهر همدان طــــی ارســــال پیامی ضمن 
گرامیداشت »روز ملی ایمنی در برابر زلزله«، سالروز حادثه 
دلخــــراش زلزله در شــــهر تاریخی و خواهرخوانــــده، بم را به 
مــــردم ایران زمین به ویــــژه بازمانــــدگان آن حادثه مهیب، 

تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اسامی شهر همدان؛ در 

متن این پیام آمده است:
پنجم دی مــــاه مصادف با روز ملــــی »ایمنــــی در برابر زلزله 
و کاهش اثــــرات بایای طبیعی«، از وجــــوه مختلف دارای 
اهمیت اســــت؛ از این رو می تواند فرصت مناســــبی برای 
گاه ســــازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله و  ارتقای آ

رعایت شاخص های ایمنی باشد.
در »روز ملــــی ایمنی در برابر زلزله« فرصتی فراهم اســــت تا 
هر ســــاله با برنامه ریزی و فعالیت های آموزشی و ترویجی 

متنوع، ضمن گرامیداشــــت یــــاد و خاطره هــــزاران قربانی 
گاهی عمومی  فاجعه تلخ شهر تاریخی »بم«، زمینه ارتقای آ
و شــــاخص های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم 

شود.
معتقدم در شرایط کنونی وقوع حوادث و بایای طبیعی به 
دلیل تخریب و آسیب رسانی گسترده به زیرساخت ها و از 
دست رفتن سرمایه های مادی و غیرمادی، به عنوان یک 
تهدید جدی در فرآیند توســــعه ملی محسوب می شود؛ از 
این رو می طلبد مســــؤوالن با تدبیر و برنامه ریزی مناسب 
و بــــا در اولویــــت قــــرار دادن آموزش های توانمندســــاز و 
گاهی بخشــــی عمومی در راستای  اقدامات پیشگیرانه و آ
رفتار و عملکرد بهینه مردم در شــــرایط وقوع بحران، بستر 
مدیریت بهینه بحران های طبیعی و امکان زندگی ایمن تر 

برای عموم مردم فراهم شود.
ضرورت دارد مردم و تمامی مســــؤوالن به ویژه شهرداران 
بیش از پیــــش راهکارهایی را که منجر بــــه کاهش اثرات 
بایای محیطی بر افراد و جماعات انســــانی می شود، مورد 

توجه جدی قرار دهند.
امید اســــت با نــــگاه دانش محــــور و با بهره گیــــری هرچه 
بیشــــتر از یافته هــــای علمــــی و تجــــارب به دســــت آمده، 
حوادث طبیعی مطابق با استانداردهای جهانی به حداقل 

ممکن کاهش یابد.

 شهر بم، همیشه زنده است �
اما پنجم دی ماه؛ یادآور خاطره سرد و تلخ حادثه زلزله بم در 
سال 1382 است که دل ها را متأثر و جریحه دار کرد؛ اتفاق 

ناگواری که از یاد و خاطره  هیچ یک ایرانیان نخواهد رفت.
در آن زمان، »بم« کانون توجه بســــیاری از هم وطنان برای 
ابراز هم دردی و امدادرسانی شده بود؛ زیرا آن خطه از مرز و 
بوم کشورمان به عنوان میراث ارزشمند، منعکس کننده 
هویت هر ایرانی است و ایران را داغدار این مصیبت تلخ، 

کرد.
خداوند بزرگ را شاکریم که پس از گذشت سالیان سال از 
آن حادثــــه مهیب و دلخراش زلزله بم، مردم مقاوم و صبور 
بم، زنانه و مردانه ایســــتادند تا شــــاهد حیات مجدد شهر 

خواهرخوانده بم باشیم.
اینجانب به نمایندگی از اعضای شــــورای شــــهر همدان بر 
خــــود واجب می دانم پنجم  دی ماه؛ ســــالروز جانباختگان 
زلزله بم را تســــلیت گفته و ضمن اینکه خواهان غفران و 
رضوان الهی از خداوند منان برای جانباختگان هســــتیم، 
، صبر و  بــــرای مــــردم صبــــور ایــــن ســــرزمین، طلــــب اجــــر

شکیبایی داریم.
شهر بم، همیشــــه زنده اســــت و امیدواریم هر روز شاهد 

پیشرفت و توسعه این دیار همیشه آباد باشیم.

تقدیر از شگفت انگیزان سفال همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل کانــــون پرورش 
فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان همــــدان از دو عضو 
هنرمند مرکز فرهنگی هنری اللجین که در برنامه شگفت 

انگیزان شبکه پویا شرکت کردند، تقدیر کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابی زاده بــــا حضور در 
مرکــــز فرهنگی هنــــری اللجیــــن از دو عضــــو ایــــن مرکز 

کرد. تقدیر 
محمدطاها پاشایی عضو 12 ســــاله و محمد صالح 6 ساله 
در برنامه شــــگفت انگیزان شــــبکه پویا حضور یافتند و با 
هنرنمایی و ســــاخت ســــفال در این برنامه به معرفی این 

هنر قدیمی و زیبا پرداختند.
بهناز ضرابــــی زاده در این جلســــه که با حضــــور این دو 
عضــــو به همراه خانــــواده و جمعی از همــــکاران در مرکز 
اللجیــــن برگزار شــــد گفت: یکــــی از بزرگ تریــــن عوامل 
با  کنید  اســــت؛ ســــعی  خاقیــــت  پــــرورش  موفقیــــت، 
پــــرورش خاقیت و تلفیــــق علم و دانش بــــا هنر کهن 
کنید  ســــفالگری، چیزی به این هنــــر و صنعــــت اضافه 
تــــا در کمــــال و ارتقا این میراث هنری ســــهمی داشــــته 

باشید.
محمدطاها از کودکی در کنار پدر با هنر ســــفالگری آشــــنا 

شــــده و چهار ســــال اســــت که به صورت حرفه ای باچرخ، 
سفالگری می کند.

وی همچنیــــن به رنگ لعاب و پخت ســــفال در کوره تبحر 
کامــــل دارد و برادر 6 ســــاله اش نیز با الگوبــــرداری از پدر و 

برادر خود با سفالگری آشنا شده است.
گفتنی اســــت، برنامــــه شــــگفت انگیزان شــــبکه پویا با 
هدف معرفی شهر جهانی سفال »اللجین« و هنر دستی 
پــــرورش فکری  کانون  از دو عضــــو هنرمند  ســــفالگری، 
کودکان این شهر برای شــــرکت در این برنامه دعوت به 

آورد. عمل 

روایت زندگی شهید مدافع وطن محمد غفاری

رونمایی از کتاب شنیداری راه ستاره ها
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: آییــــن رو نمایــــی از کتاب 
شنیداری راه ستاره ها، زندگینامه و خاطرات شهید مدافع 
وطن محمــــد غفاری توســــط حفظ آثار و نشــــر ارزش های 
دفاع مقدس استان همدان با مشــــارکت صدا و سیما و 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، در آیین رونمایی از کتاب شــــنیداری 
راه ســــتاره ها خانواده معظم شــــهید مدافــــع وطن محمد 
غفاری، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
مدیران صدا و ســــیما، مدیــــرکل آموزش فنــــی و حرفه ای 
استان و ســــایر اعضای تیم جمع آوری و نشر کتاب حضور 

داشتند.
مدیرکل آموزش فنــــی و حرفه ای اســــتان همدان در این 
آیین گفت: امیدواریم با قرار دادن شــــهدا به عنوان الگو 

بتوانیم در این راه قدم برداریم.
وهب مختــــاران تربیت چنین فرزندانی را رســــالتی بزرگ و 
معنوی عنوان و بیان کرد: راه شهدا باید بین نسل جوان 

و جامعه زنده نگه داشته شود.
آثار و نشــــر ارزش های دفــــاع مقدس نیز  مدیرکل حفــــظ 
اظهار کرد: از خانواده شهید غفاری تقدیر و تشکر دارم که 

اجازه دادند این بزم معنوی اجرا شود.
آموزش  ســــردار ظفری همچنین ضمن تقدیر از مدیرکل 
فنی و حرفه ای اســــتان همدان بیان کرد: از تمام کســــانی 
که با درایت و شــــجاعت وارد این میدان شدند و با عشق 
و دلدادگی این کتاب شنیداری را جمع آوری کردند نهایت 

تشکر را دارم.
در پایان این آیین، کتاب شنیداری راه ستاره ها به دستان 

والدین شهید محمد غفاری رونمایی شد.
گفتنی اســــت شــــهید محمد غفاری، دانشــــجوی رشــــته 
دندانپزشکی بود که در طی درگیری با منافقین کوردل، به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

استان

رئیس کمیسیون فنی عمرانی پیشنهاد داد:

آموزش های شهروندی بدون توجه به فرهنگ 
امر به معروف و نهی از منکر بی معنی است

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون فنی 
عمرانی شــــورای شــــهر همدان پیشــــنهاد داد: آموزش 
شــــهروندی بدون توجه به حوزه امر بــــه معروف و نهی 
، مفهوم خود را از دســــت خواهد داد؛ از این رو  از منکــــر
شــــهرداری  کل  بودجــــه  از  درصــــدی  دارم  درخواســــت 
همــــدان بــــه ســــتاد امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکر 

یابد. تخصیص 
به گزارش هگمتانه، علی رحیمی فر در شــــصت وپنجمین 
جلسه صحن شورا، گفت: امربه معروف یکی از مقوله های 
اساســــی در حــــوزه مدیریت شــــهری همدان محســــوب 
می شــــود که مورد غفلت واقع شده است؛ از این رو انتظار 
می رود بخشــــی از بودجه کل شــــهرداری همــــدان در این 

حوزه در نظر گرفته شود.
 کاوســــی امید: مخالــــف ترویــــج و به کارگیری اصول  �

سند آموزش ۲030 در کشور هستیم
رئیس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای اسامی 
شــــهر همــــدان هــــم تأکیــــد کــــرد: بــــه شــــدت مخالفت 

مشــــهود دولت با منویات رهبر انقاب را در بحث الیحه 
پیشــــنهادی دولت در ردیــــف بودجه آمــــوزش و پرورش 
به منظور ترویــــج و به کارگیری اصول ســــند آموزش 2030 

محکوم می کنیم.
اکبر کاوســــی امید در نطق پیش از دســــتور جلسه صحن 
شــــورا، گفت: دولت در الیحــــه پیشــــنهادی بودجه 1400 
بخــــش آموزش وپرورش به »مشــــارکت فعــــال در اجرای 
برنامه ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توســــعه پایدار 
و آموزش 2030 اشاره داشــــته  که دولت باید در این زمینه 
پاسخ گوی مردم و مجلس باشــــند؛ هرچند نقش نظارتی 

مجلس را زیر سوال می برد.
وی اظهــــار کرد: انتظار مــــی رود نمایندگان مــــردم همدان 
در مجلس شــــورای اســــامی در زمینه ممانعــــت از الیحه 
پیشــــنهادی بودجه 1400 آموزش وپرورش با هدف ترویج 
و به کارگیری اصول ســــند آموزش 2030، هوشیاری الزم را 

به عمل آورند.
کاوســــی امید خطــــاب بــــه نماینــــدگان مردم همــــدان در 

مجلس به ویژه حجت االســــام فاحی که در کمیســــیون 
آمــــوزش فعال هســــتند، درخواســــت کــــرد: در این حوزه 
روشــــنگری کننــــد و ضمن جلوگیــــری از تصویــــب ردیف 
، پیشــــنهاد واضــــح مجلس اعام  پیشــــنهادی مورد نظر

شود.
 سردار ابوحمزه؛ نمادی از شجاعت و تواضع بود �

رئیــــس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای شــــهر 
همــــدان در ادامه ضمــــن ادای احترام به تمــــام رزمندگان 
پرافتخــــار دفاع مقدس که تــــا ابد آوازه آنان در اســــوه ایثار 
و شــــهادت، بلندآوازه اســــت و چــــراغ راه نســــل جوان در 
ادامه راه انقــــاب خواهد بود؛ گفت: ســــرداران پرافتخاری 
چون ابوحمزه که نامشــــان پشت دشــــمن را لرزان و فتنه 
فتنه گــــران داخلی را معکوس می کننــــد؛ افتخار جمهوری 

اسامی ایران محسوب می شوند.
کاوســــی امید؛ ســــردار ابوحمــــزه را نمــــادی از شــــجاعت، 
اســــتواری و تواضع برشــــمرد و افزود: ایشــــان بــــه معنای 
واقعی کلمه، ذوب در والیت بود و منویات امام  خامنه ای 

برای ایشان حجت بود.
وی با توجه به اینکه بسیجیان استان های مرکزی، همدان 
و کرمان مشی انقابی ایشان را از یاد نخواهند برد؛ گفت: 
، نهج الباغه را خوب می فهمید؛ به گونه ای  جانباز ســــرافزار

که در مدل فرماندهی و مدیریت خود به کار می برد.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان با توجه به اینکه آن سردار بی ادعا در اخاق مداری، 
والیت مــــداری، تواضــــع و اســــتقامت بــــرای پاســــداری از 
انقــــاب، زبانزد بود که روح بزرگ و بلندشــــان به همرزمان 
شهیدشــــان پیوســــت؛ اظهار کرد: عروج ملکوتی ســــردار 
، ســــرتیپ دوم پاســــدار »غامعلی  بــــزرگ، جانبازســــرافراز
ابوحمزه«، یادگار ارزشــــمند دفاع مقدس و فرمانده سابق 
سپاه انصارالحسین)ع( اســــتان همدان را به محضر مقام 
معظــــم رهبری )مدظلــــه( و مردم شــــریف کشــــور به ویژه 

استان همدان تسلیت می گویم.
 قدردانــــی از مجاهــــدت شــــهرداری و خیریــــن برای  �

تعمیر گرمخانه
کاوســــی امید گفــــت: بنــــده به عنــــوان نماینده مــــردم در 
پارلمان شــــهری نسبت به مجاهدت شــــهرداری همدان 
، تجهیــــز و به روزرســــانی گرمخانه شــــهر  به منظــــور تعمیر
 ، ، معاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان از شــــهردار
مدیر و همکاران منطقه چهار شــــهرداری و به صورت  ویژه 
، قدردانی  آقایان زارعی و تقی پور خیرین فعال در این مرکز

می کنم.
به نقل از روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان؛ وی 
معتقد اســــت: خوشــــبختانه هتلینگ کوچکی برای ارائه 
خدمات شــــبانه روزی به افــــراد بی ســــرپناه و کارتن خواب 

ایجاد شده است.

بازدید مدیران شهری همدان 
از یگان حفاظت  شهرداری تهران

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان، 
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری، رئیس پلیس پیشگیری استان 
همدان و مســــؤول حفاظت فیزیکی شهرداری همدان از یگان حفاظت 

شهرداری تهران بازدید شد.

به گزارش هگمتانه، این امر پیرو جلســــه برگزار شــــده در دفتر شــــهردار 
همدان با حضور نمایندگان ناجا در راســــتای تشــــکیل و راه اندازی یگان 
حفاظت شــــهرداری همدان صورت گرفت که با تشکیل جلسه در دفتر 
ســــردار بیات فرمانده یگان حفاظت شــــهرداری تهران آغــــاز و در همین 
راســــتا از یگان حفاظت برج میاد و شهرداری منطقه سه تهران بازدید به 

عمل آمد.
در این بازدید نمایندگان یگان حفاظت شــــهرداری منطقه ســــه تهران و 

برج میاد به ارائه گزارشــــی اجمالی به معرفی، نحوه فعالیت و مسؤولیت 
خود در سطح منطقه، تجهیزات و لباس فرم و... یگان خود پرداختند.

در این جلسه تصمیمات و راهبردهای کمی و کیفی پیش روی شهرداری 
همدان بررســــی و تعیین شــــد که متعاقبا به ســــمع و نظر شــــهروندان 
همدانی خواهد رســــید. جای امیدواری اســــت با توجه بــــه پیگیری های 
صورت گرفتــــه در اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری این یگان در 

آینده نزدیک در شهرداری همدان شروع به فعالیت کند.

استاندار همدان:

مدیران و بانک ها تسهیل گر 
تولید باشند

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: اســــتاندار همدان 
گفــــت: مدیران برای برداشــــتن موانع و مشــــکات 
پیش روی بخــــش تولید و تولیدکننــــدگان باید به 
صــــورت جهادی کار کننــــد به نحوی که شــــاهد رفع 

موانع در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، سیدســــعید شــــاهرخی روز 
چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اســــتان همدان، بــــا تأکید بر رفع موانع و مشــــکات 
پیــــش روی فعــــاالن اقتصــــادی و تولیدکننــــدگان، 
افزود: مدیران دســــتگاه های اجرایــــی و بانک ها برای 
حل مشکات تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید 

رویکرد تسهیل گری داشته باشند.
وی، اولویــــت اصلی دولت را معیشــــت، اشــــتغال 
و تولید دانســــت و خاطرنشــــان کرد: در این راســــتا 
اقدامات ارزشمندی در اســــتان همدان انجام شده 

است.
شاهرخی از دستگاه های اجرایی، خدماتی و بانک ها 
فعــــاالن  و  تولیدکننــــدگان  مشــــکات  خواســــت 
اقتصادی را حــــل و فصل کنند تا نیــــازی به ارجاع به 
کارگروه ســــتاد تســــهیل و رفع موانع تولید اســــتان 

نباشد.
استاندار همدان، حفظ بیت المال و تسهیل در امر 
تولید را از وظایف مهم مدیران دانست و تأکید کرد: 
موفقیــــت مدیران منوط به تحقــــق این دو موضوع 

است.
به گفتــــه شــــاهرخی، روســــای ادارات و بانک ها باید 
رویکرد گره گشــــایی داشــــته باشــــند و بــــه آن عمل 

کنند.
اســــتاندار بــــا قدردانــــی از معــــاون هماهنگــــی امور 
اقتصــــادی اســــتانداری و رئیس ســــازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســــتان همدان در راستای حمایت 
از بخش تولیــــد و صادرات، افزود: ارتباط تنگاتنگ با 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان موجب اشــــراف به 
مســــائل و رفع گرفتاری فعاالن این بخش در اسرع 

وقت می شود.
شــــاهرخی از زحمات گمرک همدان نیز قدردانی کرد 
و خواســــتار تعامل و همکاری بیشتر برای ترخیص 

ماشین آالت و تجهیزات واحدهای تولیدی شد.
در ایــــن کارگــــروه تخصصی بــــه مشــــکات 6 واحد 

تولیدی و صنعتی در استان همدان رسیدگی شد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

شهر موفق در گرو شهروندان 
مشارکت جو

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــر منطقه یک 
شــــهرداری همدان گفــــت: همان گونه کــــه جامعه 
به یک مدیــــر و راهبر نیاز دارد هر شــــهری برای آنکه 

موفق شود نیاز به مشارکت همه شهروندان دارد.
به گزارش هگمتانه، مســــعود دهبانی صابر در ویژه 
برنامه جشــــنواره شــــهروندان برگزیده کــــه از صدا و 
سیمای مرکز همدان پخش شد، بیان کرد: شهروند 
کســــی اســــت که نســــبت به حق و تکلیفی که دارد 
بتواند در جامعه درســــت عمل کند و در مشارکت 

شهری با مدیریت شهری همکاری داشته باشد.
وی ادامــــه داد: یکی از شــــاخصه هایی که شــــهروند 
برگزیــــده می توانــــد داشــــته باشــــد ایــــن اســــت که 
اولویت های اجتماعی محلــــه و مکان زندگی خود را 

در نظر بگیرد.
دهبانــــی در این بــــاره ادامه داد: به عنوان شــــاخصه 
دیگر می توان به این مورد اشــــاره کرد که شهروند با 
پیگیری هایی که در شهر انجام می دهد نقاط ضعف 
و قوت منطقه را شناسایی کند و به مدیریت شهری 
اعام کند که در این شرایط می توانیم شهری خوب 

و شهروندانی برگزیده داشته باشیم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان بــــا بیان اینکه 
در شــــهرداری منطقــــه یک بــــا مراجعه به مســــاجد، 
محات و نقاطی که داشتیم افراد معتمد در محات 
برای همکاری با شــــهرداری شناسایی شدند، ادامه 
داد: در محــــات مختلف شــــورای اجتماعی محات 
تشکیل شد که با اســــتفاده از نظرات اعضای آنها و 
پیشنهاداتی که داشتند بر اساس میزان نیاز ناحیه 
و منطقه کارها و اقدامات اثرگذار و خوبی انجام شده 

است.

خبــر

با اتمام عملیات تخصصی ترمیم

بازگشایی سطح سوم پل شهید قهاری

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــر منطقــــه چهار 
شــــهرداری همــــدان گفــــت: بعــــد از اتمــــام عملیــــات 
تخصصی ترمیم در ســــطح سوم پل شــــهید قهاری که 
به دلیل تهیــــه مصالح خاص و صبر بــــرای گیرش بتن 

اپوکسی زمان بر بود، این معبر بازگشایی شد.
به گزارش هگمتانه، مجید یوســــفی نوید گفت: چندی 
پیش یکی از درزهای انبســــاطی سطح سوم پل شهید 
قهاری دچار آســــیب شــــده بود که بافاصله این معبر 

مسدود و عملیات ترمیم این پل شروع شد.
آســــیب در پل هــــای  وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه ایــــن 
غیرهمســــطح طبیعــــی اســــت، افــــزود: کارشناســــان 
شــــهرداری و تیم مشــــاور بعد از کارشناسی های اولیه، 
اقدام به تهیه طرح و ســــپس خرید مواد اولیه که عمدتا 
وارداتی بــــود کردند و بافاصله عملیات ترمیم شــــروع 

شد.
یوســــفی نوید افزود: این عملیــــات برای اولیــــن بار در 

همدان صورت گرفت و با روشــــی کاما تخصصی که از 
سوی مشاور طرح ارائه شده بود، قسمت آسیب دیده 
با بتن اپوکســــی ترمیم شــــد که برای رسیدن به گیرش 
مناســــب، باید زمان کافی را طی می کرد که این مرحله از 

، زمان ترمیم را طوالنی کرد. کار
وی گفت: خوشــــبختانه با زحمات شبانه روزی تیم فنی 
، این عملیات به اتمام رسید و  شــــهرداری منطقه چهار
بعد از پاک ســــازی و شستشــــوی محل این معبر برای 

تردد شهروندان بازگشایی شد.
به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار همدان، 
مدیــــر منطقه چهار شــــهرداری همدان افــــزود: در این 
مدت که سطح سوم پل شــــهید قهاری مسدود شده 
بود، تردد شــــهروندان از این قســــمت شــــهر با کندی 
همــــراه بــــود کــــه جــــا دارد از صبــــر و شــــکیبایی آنان و 
همکاری و زحمــــت مضاعف پلیس راهــــور برای ایجاد 

نظم قدردانی کنم.

تجلیل از عوامل و هنرمندان برنامه شو چره 
توسط شرکت گاز همدان

جمعی  و  مدیرعامل  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانه، 
از کارکنان شــــرکت گاز اســــتان همدان در نشستی 
با حضور در صدا و ســــیمای مرکــــز همدان از عوامل 

و دســــتندرکاران برنامه شو چره قدر دانی کرد.
ایــــن نشســــت فیــــاض  گــــزارش هگمتانــــه، در  بــــه 
باتشــــکر از همکاری مناســــب صدا و ســــیمای مرکز 
همدان، برنامه های تهیه شــــده در این مرکز را بسیار 
تأثیرگــــذار و هنرمندانه توصیف کرد و افزود: در صدا 
و ســــیمای مرکز همدان هنرمندان شاخصی هستند 
که می توانند در راســــتای ترویج و بــــاال بردن فرهنگ 

باشند. گذار  اثر  جامعه 
مدیــــرکل صــــدا و ســــیمای مرکــــز همــــدان هــــم در 
ایــــن نشســــت صــــدا و ســــیما را روابــــط عمومی کل 

برنامه ها  تبییــــن  و  رســــانی  اطاع  در  اســــتان  ادارات 
و  صدا  کــــرد:  خاطرنشــــان  و  دانســــت  عملکردهــــا  و 
ســــیما در برنامه هــــای خــــود همواره در راســــتای باال 
گاهی و ترویج فرهنگ مصرف اهتمام  آ بردن ســــطح 

است. داشته  ویژه ای 
مهــــدی دهقان نیری بــــر آمادگی صدا و ســــیمای مرکز 
همــــدان بــــرای ســــاخت و تولید محتــــوا بــــا همکاری 
دســــتگاه های اجرایی تأکید کرد و گفت: ظرفیت مرکز 
همدان فرصت مناســــبی اســــت برای مدیران اجرایی 
اســــتان تا بتوانند عملکرد خــــود را هنرمندانه به اطاع 

مردم برسانند.
در پایــــان ایــــن نشســــت از عوامــــل برنامه شــــوچره 

قدردانی شد.



4695 1399  شماره  4 دی  پنج شـــنبه   

3 شهرستان

افتتاح کتابخانه عمومی روستای 
»ینگی کند« مالیر در دهه فجر

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره کتابخانه هــــای عمومی مایر 
گفت: با افتتاح کتابخانه عمومی روســــتای »ینگی کند« مایر در دهه فجر 

کتابخانه های عمومی مایر به 22 کتابخانه افزایش پیدا می کند.
به گزارش هگمتانه، سیدمهدی آخشیک با بیان اینکه با افتتاح کتابخانه 
روســــتای »ینگی کنــــد« در دهــــه فجر کتابخانه هــــای عمومی مایــــر به 22 

کتابخانه افزایش پیدا می کند اظهار کرد: از این تعداد 10 کتابخانه روستایی 
و 11 مورد شهری است.

وی با اشاره به ســــاخت کتابخانه »یگنی کند« توسط بانک پاسارگارد انجام 
شــــده و در دهه فجر آماده افتتاح اســــت تصریح کرد: ایــــن کتابخانه با 120 

مترمربع و 700 میلیون تومان ساخته شده است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرســــتان مایر با بیــــان اینکه در حال 
حاضر بیش از 12 هزار نفر در کتابخانه های این شهرســــتان عضو هســــتند 
گفت: بیش از 200 هزار جلد کتاب در عناوین مختلف در کتابخانه ها موجود 

است. وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا بسیاری از برنامه های 
کتابخانه ها در فضای مجازی برگزار شد اظهار کرد: مسابقه کتابخوانی برخط از 
کتاب حرمان حور »دست نوشته های شهید احمدرضا احدی« برگزار شد که 
با استقبال پرشور شهروندان همراه بود و به 20 نفر از برگزیدگان هدایایی اهدا 
شد. آخشیک در ادامه با اشاره به اینکه امسال جشنواره کتابخوانی رضوی 
نیز با حضور 4 هزار شرکت کننده در مایر برگزار شد گفت: در این جشنواره 

نیز برگزیدگان مرحله شهرستان و استان معرفی شدند.
وی از برگزاری مسابقه کتابخوانی حاج قاسم سردار دلها در مایر همزمان 

با اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاســــم سلیمانی خبر داد و تصریح 
کرد: این مسابقه توسط اداره کتابخانه های عمومی و با همکاری دانشگاه 
، کارخانجات، اصناف و بســــیج علمی، پژوهشی و فناوری شهرستان  مایر
مایر برگزار می شــــود. رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مایر 
با بیان اینکه این مســــابقه به صورت برخــــط از 28 آذرماه تا 20 دی ماه برگزار 
manvaketab. می شــــود تصریح کــــرد: عاقمنــــدان می توانند بــــه پیونــــد
2hx0t/digisurvey.net مراجعــــه کــــرده و برای دانلود صوتــــی کتاب نیز به 

صفحه دانشگاه مایر مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان:

دستگیری 4سارق در همدان
کشف 35 فقره سرقت منزل

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همدان از دستگیری سارقان و کشف 35 فقره سرقت 

منزل در سطح استان خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــردار ســــلمان امیــــری در جمع 
خبرنگاران اظهــــار کرد: در پی وقوع ســــرقت های منزل 
طی چند روز گذشــــته در شهرستان همدان و گزارش و 
مراجعه شــــهروندان به کانتری 12، موضوع به طور ویژه 

در دستور کار مأموران این کانتری قرار گرفت.
وی افــــزود: پــــس از تشــــکیل جلســــه و طرح و بررســــی 
ایــــن موضوع، تیم ویژه اطاعاتــــی و عملیاتی از مأموران 
بــــا تجربــــه و خبــــره کانتری 12 شهرســــتان تشــــکیل و 
اقدامات پلیســــی برای شناسایی و دســــتگیری سارق 
یا ســــارقان آغاز شــــد. فرمانده انتظامی استان همدان 
خاطرنشان کرد: مأموران پس از بررسی های همه جانبه 
و معاینه محل های سرقت، با برقراری گشت های ویژه 
محسوس و نامحسوس و انجام رصد اطاعاتی و شیوه 
و شگردهای خاص پلیســــی، مخفیگاه و پاتوق اعضای 

سارقان را در منزلی در سطح شهر شناسایی کردند.
وی گفت: مأموران پس از زیر نظر قرار دادن سارقان و تعقیب 
و مراقبت های گسترده، پس از هماهنگی های الزم با مراجع 
قضائــــی به مخفیگاه ســــارقان اعزام و طی عملیاتی شــــبانه، 
متهمان را که چهار نفر بودند به صورت غافلگیرانه دستگیر و 

برای بازجویی و تحقیقات به کانتری 12 منتقل کردند.
ســــردار امیری با بیــــان اینکه متهمــــان در بازجویی های 
پلیســــی، به بیــــش از 35 فقره ســــرقت منــــزل و داخل 
خودرو و دوچرخه اعتراف کردند از کشف اموالی از قبیل 
، تلویزیون ال ای دی، ضبط خودرو، ســــیم  یخچال فریــــزر
مســــی، آهن آالت، انواع آچار و موتورسیکلت مسروقه از 

مخفیگاه سارقان خبر داد.
وی گفت: متهمان در تحقیقات فنی و بازجویی های صورت 
گرفته توســــط عوامل دایره تجســــس کانتری 12 و پس از 
مشــــاهده دالئل و مدارک موجود، به ارتکاب سرقت های 
انتسابی از منازل در سطح شهرستان همدان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی اســــتان همدان با بیــــان این مطلب که 
سارقان افرادی معتاد و سابقه دار با جرائم مشابه هستند 
اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.
وی گفت: سارقان معمواًل منازلی را برای سرقت انتخاب 
، فاقد حفاظ و  می کنند که از ســــاختمان های دیگر دورتر
دارای ساکنان کم و مسن بوده و اموال قابل ماحظه ای 
را در آن شناســــایی کرده باشــــند و بر اساس شناسایی 

قبلی آنها، دسترسی به راه های فرار در آن بیشتر باشد.
ســــردار امیــــری در پایــــان از شــــهروندان خواســــت بــــا 
مدنظر قرار دادن تمام جوانب پیشــــگیری از ســــرقت، 
در صورت مشــــاهده هــــر گونــــه فعالیت غیــــر قانونی 
توسط افراد مشــــکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق 
تلفن فوریت های پلیســــی 110 اعام کنند تا نســــبت به 

دستگیری مجرمان اقدام شود.

کاروانسرای 
»رسول آباد« و »فرسفج« 

در آستانه جهانی شدن

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دو کاروانسرای رسول آباد 
و فرســــفج با قــــرار گرفتن در فهرســــت کاروانســــراهای 
تاریخی کشــــور در آســــتانه ارســــال به یونســــکو و ثبت 
جهانی هســــتند. به گزارش هگمتانه، دو کاروانســــرای 
فرسفج و رســــول آباد از دو شهر تویسرکان و همدان در 
قالب پرونده ثبت جهانی کاروانسراهای کشور در حال 

بررسی برای ارسال به یونسکو هستند.
کاروانسرای رسول آباد �

این کاروانســــرا یکی از کمیاب ترین کاروانسراهای مدور 
ایران، در روســــتای رســــول آباد در همدان قرار دارد که در 
ســــال 1376 با شــــماره ثبت 1872 به  عنوان یک اثر ملی 
ایران، ثبت شــــد. کاروانســــراها در تمــــام دوره تاریخی ما 
نقش مهمی داشته اند، کاروانسراهایی وجود داشتند که 
افراد از آن برای اسکان چهارپایان خود استفاده می کردند 
که آن را رباط می خوانند. ســــنت ســــاخت کاروانســــرا چه 
قبــــل از اســــام و چه بعد از اســــام در ایران جــــاری بود و 
بعد از اسام هم کاروانســــراهای زیبایی در ایران ساخته 
شد، کاروانســــرای رســــول آباد هم یکی از کاروانسراهای 
زیبای بعد از اسام است که در عصر صفوی در روستای 

رسول آباد همدان ساخته شده است.
کاروانسرای »شاه عباسی فرسفج« �

یکــــی از کاروانســــراهای اســــتان همــــدان کاروانســــرای 
»شاه عباســــی فرســــفج« در 23 کیلومتری جنوب غربی 
تویســــرکان و 5 کیلومتری جاده تویسرکان-کنگاور قرار 
گرفته است. این کاروانسرا با سبک معماری عهد صفوی 
ساخته شده و شکل کاروانسرا مستطیل 4 ایوانیه که 4 
برج دایره ای شــــکل در 4 گوشــــه آن و 3 برج نیم دایره در 
وسط اضاع شرقی غربی و شــــمالی احداث شده است. 
در قسمت فوقانی برج ها چند ردیف آجر کاری کنگره ای 
کار شــــده و برج ها عاوه بر جنبه تزئینی محل دیده بانی 
هم بوده است. این کاروانسرا با داشتن دیوارهای قطور 
و سقف های طاق ضربی آجری از استحکام فوق العاده ای 
برخوردار بوده و اتاق های متعدد متصل به هم با ایوان ها 
و فرش اندازهای مناسب بر استراحت مسافرین در آن 
ساخته شده اســــت. در میان این کاروانسرا چشمه آبی 
وجود دارد که در تمام فصول ســــال به یک میزان آبدهی 

داشته و آب بسیار گوارایی از آن جاری می شود.
کاروانسرای »شــــاه عباسی فرســــفج« در سال 1376 در 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.
این دو کاروانســــرا در صورت ثبت جهانی تبدیل به دو 
اثر مانــــدگار و تاریخــــی در عرصه جهانی خواهند شــــد و 

معماری ایرانی را به رخ جهانیان خواهند کشید.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: علی کاظمــــی تهذیب جوانی 
27 ســــاله اســــت که از ســــال 90 وارد حوزه علمیه شده و 
چــــون از همــــان اوایل طلبگی بــــه کار تبلیغ، ســــخنرانی و 
ارتباط با جوانان و نوجوانان عاقه داشــــته است، تصمیم 

گرفته به کار تبلیغ روی آورد و"امام روستا" شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، رایحــــه خوش خدمت ایــــن بار در 
روســــتای رســــول آباد از توابع شهرســــتان بهــــار پیچیده 
اســــت. روحانی جوانی که حــــاال پس از اتمــــام تحصیات 
حوزوی خود به همراه خانواده، درســــت با آغازین روزهای 
شیوع بیماری کرونا به زادگاهش بازگشته است تا مطابق 
بــــا آنچه خدای متعال امر کرده اســــت عمــــل کرده و دین 

خود را به اسام ادا کند.
علی کاظمی تهذیب جوانی 27 ســــاله است که از سال 90 
وارد حوزه علمیه شــــده و چون از همــــان اوایل طلبگی به 
کار تبلیغ، ســــخنرانی و ارتباط با جوانــــان و نوجوانان عاقه 
داشته است، تصمیم گرفته به کار تبلیغ روی آورده و"امام 

روستا" شود.
وی با تشــــریح چگونگــــی حضــــورش در حوزه های علمیه 
دربــــاره دورانی طلبگــــی خود اظهــــار کرد: پیــــش از اینکه 
ملبس به لباس روحانیت شــــوم، در برنامه های مذهبی 
مانند مراســــم دعــــای ندبه یــــا کمیل 10 دقیقه تــــا یک ربع 
سخنرانی داشتم. عاوه بر این گاهی به روستاها رفته و به 
امر تبلیغ مشــــغول بودم. در حال حاضر نیز 6 سال است 
که به دســــت آیت اهلل محمدی، امام جمعه ســــابق شــــهر 

همدان لباس روحانیت را برتن کرده ام.
این جوان مؤمن انقابی بیان کرد: از همان دوران کودکی 
با توجه به تشــــویق پدر و مادرم، عاقه  خاصی به طلبگی و 
دروس حوزوی پیدا کــــردم بنابراین بافاصله بعد از اتمام 
دبیرســــتان وارد حوزه علمیه شدم و دروسم را خواندم. در 
حال حاضر هم هفت ماهی اســــت که در روستای رسول 

آباد سفلی یعنی زادگاهم کار تبلیغ را انجام می دهم.
کاظمی تهذیب با اشــــاره بــــه اینکه 10 ســــال اول زندگی ام 
در این روســــتا گذشــــته اســــت، با بچه های همین روستا 
بزرگ شده ام و دوران خوش کودکی ام آنجا بود عنوان کرد: 
وقتی از رســــول آباد مهاجرت کردیم و به شهر آمدیم بعد 
از تحصیات و خواندن دروس حوزوی، به خاطر وظیفه ای 
که احســــاس می کردم و البته عاقه ای که به مردم روستا 

دارم، این روستا را برای تبلیغ دین انتخاب کردم.
وی بابیان اینکه خوشبختانه از ابتدای طلبگی در مساجد 
مختلف شــــهر همدان در وعده های نمــــاز ظهر و عصر و 
مغرب و عشــــاء کار تبلیغ را انجام مــــی دادم، در مدارس و 
هنرســــتان ها نیز حضورداشــــته و با کــــودکان و نوجوانان 
ارتبــــاط می گرفتم گفت: به صــــورت مســــتمر و دائمی کار 

تبلیغ را بعد از پایان تحصیاتم در حوزه، شروع کردم.
این مبلغ جوان همدانی درباره لزوم امر تبلیغ در روستاها 
و حضور روحانیون در این مناطق مطرح کرد: پیامبر گرامی 
اســــام از زمان آغاز بعثت و در هجرت، مبلغان، شاگردان 
و قاریانی داشــــتند کــــه آنها را برای ترویج احــــکام و معارف 
اســــامی و اقامه فرایض دینــــی به مناطــــق مختلف اعزام 
می کردند عاوه بر این، توصیه مستقیم قرآن کریم است 
که در هر جامعه و منطقه ای یعنی شهر یا روستا یک مبلغ، 
کارشناس دینی یا امام روستا یا روحانی باید وجود داشته 

باشد.
وی بیان کرد: همچنان که در سوره توبه آیه 122 می خوانیم 
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همگــــی بیرون روند )و رســــول را تنها گذارنــــد( پس چرا از 
هــــر طایفه ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رســــول برای 
آموختــــن علم دین مهیا نباشــــند تا قوم خــــود را چون به 
نزدشان بازگشتند بیم رسانند، باشد که )از نافرمانی خدا( 
حذر کنند مانیز باید به دیار خود بازگشته و به آنچه قران از 

ما خواسته است عمل کنیم.
کاظمــــی تهذیب بــــا تأکید بــــر اینکه کار بنــــده نیز رجعت 
آباد  و هجرت اســــت یعنی چون  بومی روســــتای رســــول 
هستم، از شهر به روستا رفته ام چراکه احساس کردم باید 
معارف و احکام اســــامی را به مردم بگویم و اقامه فرایض 
دینی داشــــته باشــــم، اظهار کرد: خوشــــبختانه از گذشته 
تاکنــــون روحانیــــت در بیــــن جامعــــه مقبولیــــت خاصی 
داشــــته و به همین دلیل کار از سوی امام روستا می تواند 

دستاوردها و اثرات قابل توجهی داشته باشد.

، اســــتقامت و تــــوکل بــــر خداونــــد متعال از  � صبر
عوامل موفقیت »امام روستا« است

وی با تشــــریح نقش مؤثر امام روستا در پیشرفت جامعه 
توضیح داد: از قدیم االیام مردم مشکات خاص خود را در 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعــــی، فرهنگی و غیره 
با یک کارشــــناس دینی و یک روحانی که در محل استقرار 
داشــــت در میان می گذاشتند و از مشــــورت های ایشان 
بهره مند می شــــدند بنابراین اگر یک روحانی شــــاخص و 
کارشــــناس دینی در جامعه نباشد خألهایی در آن منطقه 

ایجاد خواهد شد.
ایــــن مبلغ جهادگر همدانی بیان کرد: اگر ســــنت، معارف 
اســــامی و نیز فرایض دینی و فرهنگ اســــامی در جامعه 
خواه شــــهر باشــــد یا روســــتا جاری نشود، مشــــکاتی در 
جامعه ایجاد خواهد شــــد بنابراین برای رفع این مشکل و 
یا جلوگیری از بروز آنها این نقش و وظیفه را »امام روستا« 

یا »امام محله« باید برعهده گرفته و اجرا کند.
وی درباره عواملی که ســــبب موفقیت یک مبلغ به عنوان 
امام روستا در یک منطقه می شود افزود: یک روحانی باید 
ابتدا خودسازی داشــــته و تقوای الهی پیشه کند؛ از طرفی 
آنچه یک روحانی و مبلغ را برای هدفی در راســــتای فرهنگ 
، استقامت و توکل بر خداوند  اسامی موفق می کند صبر
متعال اســــت همچنان که درآیات قرآن کریم مکرر به این 

نکات اشاره شده است.
این جوان مؤمن انقابی درباره ویژگی منطقه رســــول آباد 
بیان کرد: اهالی روســــتای رســــول آباد کردزبان هستند و 
، شــــاید اگر فرد دیگری کــــه کردزبان  بنــــده هم  همین طور
نبــــود به آنجا می رفــــت موفقیتی را به دســــت نمی آورد اما 
بنده به پاس هم زبانی باهم روستائیانم و اینکه به فرهنگ 
و رسوم آنها واقف هستم، توانســــته ام کارها را تا حدودی 

خوب پیش ببرم.
وی گفت: روســــتای من نقاط قوت و ضعــــف زیادی دارد 
که می توان بــــرای نمونه به قــــرار گرفتن در مســــیر اتوبان 

کربا و جاده اصلی به عنوان نقطه قوت این منطقه اشــــاره 
کرد موضوعی که سبب می شــــود توانایی و دایره کار من 

گسترش یابد.

اشتغال جوانان روســــتا دغدغه  جدی من است/ �
کار تبلیغ نیازمند کارگروهی است

کاظمی تهذیــــب ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشــــتی 
مردم روســــتا به ویــــژه اشــــتغال جوانــــان را دغدغه  جدی 
خود برشــــمرد و بیــــان کرد: بــــرای رفع ایــــن دغدغه برخی 
امــــا می طلبــــد  زیرســــاخت ها قبــــًا فراهم شــــده اســــت 
مســــؤوالن به طورجدی ورود کنند و فکــــری در این زمینه 

بی اندیشند.
وی وجــــود بناهای تاریخــــی در این روســــتا را ازجمله نقاط 
قوت و عامل پیشــــرفت منطقه دانســــت و عنــــوان کرد: 
عاوه بر این مســــئله، گویش مردم منطقه کردی اســــت. 
بنده نیز افتخار می کنم که یک کردزبان هستم، بافرهنگ 
و رســــومات ایــــن روســــتا به اندازه کافــــی آشــــنایی دارم و 
گاهم بنابراین  سال هاســــت از نزدیک از مشکات مردم آ
تاش می کنــــم بتوانم کارهایی را برای پیشــــرفت و ارتقا و 

آبادانی انجام دهم.
این مبلغ جوان همدانی بابیان اینکه حضورش در رسول 
آباد به عنوان »امام روســــتا« هم زمان با شــــیوع کرونا بوده 
اســــت، درباره ســــختی های به وجــــود آمده بــــه دلیل این 
واقعه اظهار کــــرد: کار تبلیغ نیازمند کار گروهی و جمعیتی 
اســــت و اگر افرادی حضور نداشته نباشند نمی توان آن را 

پیش برد مگر اینکه تبلیغ چهره به چهره باشد.
کاظمی تهذیب ادامه داد: بعد از شــــیوع کرونــــا و البته به 
درخواســــت خــــودم و آن هــــم خودجوش به رســــول آباد 
اعزام شــــدم و بــــه خاطر وجود ایــــن بیماری با مشــــکاتی 
مواجه بودم از قبیل اینکه نمی توانســــتم نماز جماعت را 
با جمعیت باالیــــی برگزار کرده و مردم را در مســــجد جمع 
کنم و یا اینکه برای کودکان، نوجوانان، جوانان و خواهران 

کاس هایی را که در نظر گرفته بودم، برگزار کنم.
این موضوع باعث شــــد فرصــــت دیگری ایجاد کــــرده و به 
دنبال اجرای برنامه ها در فضای مجازی بروم؛ یعنی تبلیغات 
و اقدامــــات را از طریق شــــبکه های اجتماعی پیش بردم به 
 » همین منظور کانالی در تلگــــرام به عنوان »منتظران ظهور
برای بیان احــــکام و معارف دینی راه انــــدازی کرده ایم. البته 

تبلیغ چهره به چهره راه دیگری بود که از آن هم بهره بردیم.
وی دربــــاره واکنش مردم بــــه حضور یک مبلــــغ به عنوان 
»امام روســــتا« در منطقــــه توضیح داد: آنچــــه یک روحانی 
را بــــه موفقیت می رســــاند صمیمیت و رفاقتی اســــت که 
باید نســــبت بــــه مخاطبین خود داشــــته باشــــد، از طریق 
دوســــتی های صمیمانه ای که با برادران روســــتا داشــــتم 
احکام و معارف اســــامی را می توانســــتم به خوبی انتقال 
دهــــم، آنهــــا نیز اگر مشــــکاتی داشــــتند با مــــن در میان 
می گذاشــــتند. برخــــی بــــه در منــــزل آمــــده و ســــؤاالتی را 
می پرســــیدند و مســــائلی را مطرح می کردند و برخی هم از 
طریق تلفن و یا فضــــای مجازی موضوعاتی را با ما در میان 

می گذاشتند.
کاظمی تهذیب دربــــاره خانواده خود و نظــــر آنها پیرامون 
سکونت در روســــتان نیز بیان کرد: همان طور که گفتم با 

تشــــویق خانواده وارد حوزه علمیه شدم بعدازآن و پس از 
ازدواج با همســــرم نیز وقتی موضوع حضور در روســــتا را با 
وی در میان گذاشتم و از مشکات کار تبلیغ سخن گفتم 
ایشان چون تحصیل کرده بودند درک خوبی داشتند و مرا 

به انجام این کار تشویق کردند.

اگر تبلیغ با سختی نباشــــد نمی توان به آن عنوان  �
جهادگری داد

وی مطرح کرد: کار تبلیغ ســــختی های خاص خود را دارد و 
همچنان که پزشکی بیمار خود را معالجه و درمان می کند 
مــــا نیز باید روح مخاطبان را درمان و مداوا کنیم. به همین 
دلیل معتقدم اگر سختی در کار تبلیغ نباشد که نمی توان 

عنوان جهادی و طلبگی روی آن گذاشت.
ایــــن مبلغ جهادگر دربــــاره اقدامات خود در زمان شــــیوع 
کرونــــا عنوان کرد: ما بــــرای اینکه در مقابــــل بیماری کرونا 
مقاومت کنیم چندین کارگروه را طراحی کرده و تشــــکیل 
دادیــــم. عــــاوه بر راه انــــدازی کارگــــروه خیریــــه، فضایی در 
مســــجد مهیا کرده و عالمــــی را در آنجا مســــتقر کردیم تا 
پاســــخگوی ســــؤاالت مردم باشــــد درواقع به کمک یکی 
از خیرین و فعاالن روســــتا یــــک اتاق عالم و یــــک قرارگاه 

تشکیل دادیم.
اتــــاق عالم داخــــل مســــجد و قــــرارگاه بین روســــتا بود و 
همین مسئله منجر به تشکیل یک شبکه شد که در آن 
مشکات روســــتا در بخش های مختلف بررسی می شد. 
البته این کارگروه را ســــه سال قبل از حضورم در روستا، در 
شهر همدان هم تشکیل داده بودم یعنی به نقاط محروم 
می رفتم تا مشکاتی را از این طریق حل کنم. خوشبختانه 
از طریق فضای مجــــازی و تبلیغات چهره به چهره و تلفنی 

توانستم از خیرین در این زمینه بهره کافی ببرم.
کاظمــــی تهذیــــب بابیــــان اینکه روســــتای رســــول آباد با 
مساحت بسیار و 2 هزار نفر ســــکنه، سه روستای اطراف 
را در برخی عرصه هــــا ازجمله خدمات بهداشــــتی  و تأمین 
مایحتاج و مواد غذایی پوشــــش می دهد، اظهار کرد: برای 
بهبود وضعیت بهداشــــتی و سامت روســــتا از ظرفیت 
بهورزان اســــتفاده کرده و برای بهبود وضعیت معیشتی 
مردم نیز از خود مردم روستا و خیران بومی و غیر بوی که با 

ما در ارتباط بودند، استفاده کردیم.
وی اجــــرای برنامه هــــای فرهنگــــی، آسیب شناســــی، حل 
مشــــکات خانوادگی مردم روســــتا، تاش بــــرای کاهش 
اعتیاد و طــــاق و حمایت از خانواده های نیازمند را ازجمله 
اقدامات 7 ماهه خود در روســــتای رســــول آباد برشــــمرد 
و گفــــت: از زمان حضورم در روســــتا تاکنون توانســــته ایم 
نیازمندان روستا و سه روستای هم جوار را تحت پوشش 

قرار داده و برای آنها بسته های معیشتی تهیه کنیم.

مهم تریــــن چالــــش مــــا در روســــتای رســــول آباد  �
مسئله کروناست

این جــــوان مؤمن انقابی بابیان اینکــــه تاکنون موفق به 
شناسایی 64 خانواده نیازمند در منطقه شده ایم توضیح 
داد: در حوزه درمان و تهیــــه دارو نیز خانواده های نیازمند 
را شناســــایی کرده و ضمن مهیاکردن بســــتری برای ارائه 
خدمات درمانــــی، داروی موردنیــــاز آنهــــا را تهیه کرده و در 

اختیارشان گذاشتیم.
وی بیــــکاری را یکــــی از مشــــکات عمده مردم روســــتای 
به ویژه جوانان منطقه دانســــت و افزود: اهالی روستائیان 
 دارای دو شــــغل کشــــاورزی یا آشــــپزی هستند که 

ً
عمدتا

البته به خاطر شــــیوع بیمــــاری کرونا تعــــداد قابل توجهی 
از آشــــپزان که در شــــهر فعالیت می کنند بیکار شده اند، 
هرچند در تاشــــیم با همکاری مســــؤوالن بــــرای رفع این 

مشکل راه حلی بیابیم.
کاظمــــی تهذیب ادامه داد: در حوزه کشــــاورزی نیز عاوه بر 
سرکشــــی به مزارع و حضور گروه های جهادی برای کمک به 
کشــــاورزان در برداشت محصوالت، در جمع آوری خمس و 

زکات نیز فعال بودیم که البته با استقبال مردم همراه بود.
وی ساختن خانه برای محرومان توسط گروه های جهادی 
و با مشارکت خیران، ارتباط گســــترده با جوانان و شرکت 
در محافــــل فرهنگی و ورزشــــی آنها را از دیگــــر برنامه های 
خود برشــــمرد و عنوان کرد: خوشــــبختانه جوانان روستا 
موفقیت های خوبی را به دســــت آورده اند و در رشته های 
فنــــی حرفــــه ای، پرســــتاری، معلمــــی و غیره مشــــغول به 
تحصیــــل هســــتند. از ســــوی دیگر برخــــی از آنهــــا نیز در 
رشــــته های ورزشــــی مانند کاراته فعالیت دارنــــد و بنده با 
به عنوان مبلغ گاهی با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 

به جمع این افراد می روم و نکاتی را عرض می کنم.
بــــه نقــــل از تســــنیم، این مبلــــغ همدانــــی بابیــــان اینکه 
متأســــفانه امروز مهم ترین چالش ما در روســــتا مســــئله 
کروناســــت کــــه امیدواریــــم باریشــــه کن شــــدن بیماری 
بتوانیم قدم  های محکمی را در عرصه تبلیغ برداریم درباره 
راهکاری هــــای برطرف کردن بیکاری در روســــتا ادامه داد: 
این روســــتا در کنار اتوبان و در مســــیر کربا قــــرار دارد به 
همین دلیل سال های گذشــــته زائران و مسافران زیادی 
برای اســــتراحت به روســــتای مــــا می آمدند و در مســــجد 
بیتوتــــه می کردند. مــــا می توانیم از این فرصت اســــتفاده 
کرده و در سال های آینده با رفتن بیماری کرونا و راه اندازی 
بازارچــــه ای بــــرای فروش محصــــوالت و تولیدات روســــتا 

رونقی به اشتغال مردم دهیم.

ماجرای هجرت طلبه جوان همدانی
به روستا  برای خدمت به مردم

فرمانده سپاه نهاوند خبر داد:

برگزاری مراســـم گرامیداشت سردار شهید سلیمانی و 9 دی  در نهاوند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده ســــپاه نهاوند 
گفت: به مناســــبت فرارسیدن ســــالروز شهادت سردار 
ســــلیمانی، نهــــم دی و چهلــــم شــــهید فخــــری زاده کــــه 
مصادف با دهه والیت و بصیرت است ویژه برنامه هایی 

در نهاوند برگزار می شود.
به گزارش هگمتانــــه، علی مختاری در ســــتاد هماهنگی 
در  ســــلیمانی  قاســــم  حــــاج  ســــردار  شــــهادت  ســــالروز 
شهرستان نهاوند اظهار کرد: امروز جهان اسام مدیون 
ســــردار شــــهید ســــلیمانی اســــت و همانگونه که مقام 
معظم رهبری فرمودند باید به این ســــردار بزرگ به چشم 

یک مکتب نگاه کرد.
وی با بیان اینکــــه باید از تمام ظرفیت های شهرســــتان 
بــــرای گرامیداشــــت یــــاد و خاطــــره ایــــن شــــهید بزرگوار 
اســــتفاده کنیم افزود: در این راســــتا ما در تمام پایگاه ها 
را  و نواحی مقاومت بســــیج ســــپاه نهاونــــد برنامه هایی 
تدارک دیده ایم که با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

اجرا می شود.
فرمانده ســــپاه نهاوند با اشــــاره به اینکه هــــدف ما این 
است همانگونه که سال گذشته برنامه های شهرستان 
به صورت خودجوش و مردمی برگزار شــــد امسال هم از 
ســــوی اقشار مختلف به شــــکل مردمی اجرا شود افزود: 
در این راســــتا بیــــش از 20 برنامه در نظر گرفته شــــده که 
بــــا همــــکاری ادارات و اصناف عمدتا در دهــــه »والیت و 

بصیرت« اجرا می شود.
وی بــــه برنامه هــــای مود نظر اشــــاره کرد و افــــزود: اولین 
برنامه ما فضاســــازی ســــطح شــــهر و ادارات است که در 
این زمینه پیشنهاد می شــــود اتاق اصناف با هماهنگی 
هــــر اتحادیه یک بنر را بــــه نام اصناف مختلف در ســــطح 

شهر نصب کند.
مختــــاری افزود: با توجــــه به ظرفیت بزرگ نــــاوگان حمل 
و نقل شــــهری پیشــــنهاد می شــــود به منظور تبلیغات 
گســــترده در ســــطح شهرســــتان، با هماهنگــــی اتحادیه 
تاکسیرانی عکس سردار شهید سلیمانی پشت شیشه 

تمام تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی نصب شود.
وی اضافــــه کــــرد: از ســــوی آســــتان مقــــدس امامــــزاده 

محمد)ع( در نهاوند در نظر اســــت که همزمان با سالروز 
شــــهادت ســــردار ســــلیمانی مراســــم تجلیل از 60 نفر از 
گروه هــــای جهادی کــــه در بیمارســــتان ها در کنــــار کادر 
درمان بــــه بیماران کرونــــا خدمت رســــانی کرده اند برگزار 

شود.
فرمانده ســــپاه نهاوند گفت: از سوی این مرکز به نیابت 
از سردار شهید سلیمانی کار توزیع یک هزار و 350 بسته 
غذایی و معیشــــتی بین نیازمندان توزیع شد که تا کنون 
دو مرحله آن انجام شده و مرحله سوم همزمان با سالروز 

شهادت سردار سلیمانی صورت خواهد پذیرفت.
ســــطح  در  کــــه  برنامه هایــــی  دیگــــر  از  کــــرد:  اظهــــار  وی 
شهرســــتان به مناسبت گرامیداشت شــــهید سلیمانی 
اجرا می شــــود نذرخون، رژه خودرویی، برگزاری مســــابقه 
شــــعر و دلنوشــــته، تهیه طومار مردمی بــــرای نامگذاری 
یکی از چهارراه های سطح شــــهر به نام شهید سلیمانی، 
پخت نــــذری و همچنیــــن توزیع بســــته های معیشــــتی 
و برگــــزاری ویــــژه برنامه در مصلــــی نماز جمعــــه با حضور 

سخنران استانی و وبینار دانشجویی است.
فرماندار نهاوند نیز گفت: شــــهید حاج قاســــم سلیمانی 
 ، در میــــدان نبــــرد و جبهه مقاومــــت فرماندهــــی مقتدر
شــــجاع و بی باک بود و در ســــایر عرصه ها انسانی بی ریا، 
صــــادق و مهربــــان بود و همه اقشــــار جامعه با ســــایق 

مختلف به ایشان عاقمند بودند.
مراد ناصری با بیــــان اینکه در این شهرســــتان اقدامات 
متعــــددی برای زنــــده نگه داشــــتن نــــام و یاد ســــپهبد 
شهید حاج قاسم ســــلیمانی انجام شده افزود: با کمک 
و همراهــــی مــــردم و رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
برنامه هــــای مربــــوط بــــه ســــالگرد شــــهادت ایشــــان در 

شهرستان برگزار خواهد شد.
وی بر ضرورت فضاســــازی مناسب شهرســــتان به ویژه 
بخش ها و روســــتاها در ایام منتهی به ســــالگرد شــــهید 
کید کــــرد و گفــــت: باید تاش  حاج قاســــم ســــلیمانی تأ
کنیم تا نسل جدید ما با ابعاد شخصیتی، منش و سیره 

آشنا شوند. رفتاری این شهید عزیز بیشتر 

نصب دوربین  مداربسته 
» در منطقه حفاظت شده  »خانگرمز

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: معــــاون فنــــی اداره کل 
حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان با بیان اینکه 
سامانه دوربین های مداربســــته منطقه حفاظت شده 
خانگرمز تویسرکان در حال نصب است، گفت: نصب 

این دوربین ها می تواند به محیط بان ها کمک کند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مهــــدی صفی خانــــی ادامه داد: 
در ســــال جاری بــــرای نخســــتین بــــار نصب ســــامانه 
دوربین های مداربسته در مناطق حساس استان آغاز 
شده و در ســــال های آینده کامل می شوند تا حفاظت 
بهتری از مناطق بــــه عمل آید همچنین ایــــن اقدام در 
راســــتای جلوگیری از تخلفات رایــــج در مناطق از جمله 

، صید، تخریب و تصرف اراضی مناطق است. شکار
وی در ادامــــه دربــــاره سرشــــماری زمســــتانه مناطــــق 
حفاطت شــــده اســــتان همدان توضیح داد: هر ساله 
سرشــــماری از گونه های حیــــات وحــــش در دو نوبت 
انجام می شود، سرشماری در فصل بهار برای به دست 
آوردن میزان زاد و ولد حیوانات و در فصل زمســــتان با 
هدف به دســــت آوردن جمعیت گونه های شاخص از 

جمله کل و بز و قوچ و میش انجام می شــــود و اگر دیگر 
گونه ها نیز مشاهده شوند آمار آن ها ثبت می شود.

صفی خانی اضافه کرد: سرشــــماری زمســــتانه امسال از 
روز سه شــــنبه دوم دی ماه در شــــش منطقه حفاظت 
شــــده آغاز شــــده و یــــک هفته بــــه طــــول می انجامد، 
سرشماری منطقه حفاظت شده لشگردر طی دو روز و 

باقی مناطق یک روز زمان می برد.
وی بــــا اشــــاره به اینکه امســــال بــــرای نخســــتین بار از 
هلی شــــات در راســــتای باال بــــردن دقت سرشــــماری 
اســــتفاده خواهیم کرد، گفت: این اقدام برای به دست 
آوردن آمــــار دقیق تر از جمعیــــت حیوانات و به حداقل 

رساندن میزان خطا در سرشماری است .
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســــتان همدان،صفی خانی در پایان خاطرنشــــان کرد: 
سال های گذشــــته نیز به صورت آزمایشی از هلی شات 
استفاده شده بود و آزمون خطاها نیز صورت گرفته اما 
امســــال برای سرشماری زمســــتانه در مناطق حفاظت 

شده از دو دستگاه هلی شات استفاده خواهد شد.
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کنترل آفت شته با کمک سموم طبیعی

هگمتانه، گروه باغبان: در محیط خانه و مخصوصا زمانی که جمعیت افت و خســــارات وارده زیاد 
نشده باشــــد میتوان از ترکیبات خانگی برای از بین بردن آفت شته استفاده کرد.

به نوشــــته وبگاه کهربا؛ یکی از این ترکیبات خانگی محلول تنباکو است. تنباکو به دلیل داشتن 
ترکیب ســــمی )الکالوئید( در برگهایش به عنوان ســــم طبیعی شناخته میشود اما اغلب بر روی 
حشــــرات جونده کــــه از بافت گیاه تغذیه میکنند تأثیر دارد تا حشــــرات مکنده که شــــیره گیاهی 

میکنند. مصرف 

از انجا که ممکن اســــت گیاه تنباکو)حتی برگ خشک شــــده ان(حاوی بیماری ویروسی همانند 
ویروس موزاییک توتون باشــــد که برای برخی گیاهان بخصوص گوجه فرنگی، بادمجان، و فلفل 

آنها مصرف نشود. سبز مضر است بهتر است برای 
روش تهیه محلول تنباکو بدین صورت اســــت که یک لیوان تنباکو خشــــک بدون اسانس را در 
4لیتر اب حداقل برای نیم ساعت بخیســــانید. مدت زمان هر چه بیشتر شود غلظت و سمیت 
ان بیشتر میشود و بهتر اســــت برای خروج هر چه بیشتر ترکیبات تنباکو در این مرحله به مدت 

3-2 ســــاعت محلول بر روی حرارت قرار گیرد. ســــپس باید مایع بدست امده را با استفاده از اب 
رقیق کرد تا حجم ان مجددا حدود 5/3 تا 4 لیتر شود.

این محلــــول را باید صاف کرد بــــه نحوی که تمامی تفاله ها حذف شــــود و مایعی صاف بدســــت 
اید. یک قطره مایع ظرفشــــویی نیز به محلول صاف شــــده اضافه کنید تا به پخش و چســــبندگی 

محلول به بافت گیاه کمک کند.

باغبان

اهمیت کوددهی زمستانه
هگمتانه، گروه باغبان: ِکوددهی در فصل زمستان 
از جملــــه اقدامات باغی اســــت که بایــــد حتما جدی 

گرفته شود. زمستان را می توان فصل استراحت
گیاهــــان معرفی نمــــود. در ایــــن زمان اگرچــــه گیاه 
فتوســــنتز و فعالیت بســــیار کمــــی دارد امــــا نباید 
فرامــــوش کرد که این گیاه قرار اســــت در بهار با گرم 
شدن هوا، فعالیت خود را از نو شروع کند. در نتیجه 
این مسئله بسیار مهم است بهترین کود در فصل 
زمســــتان مورد اســــتفاده قرار گیرد تا این گیاه بنیه 

قوی پیدا کند.
به نوشته وبگاه ایران کشاورزی؛ شاید برای شما نیز 
این نکته جالب باشــــد که بهترین زمان برای اصاح 
بافــــت و منابــــع غذایی خاک، در زمســــتان اســــت. 
متأســــفانه اغلــــب باغداران بــــه این مســــئله توجه 
نداشــــته و گمان می کننــــد چون گیــــاه در این دوره 
به خواب می روند، لزومی به تغذیه نیســــت. همین 
باعث می شود که در بهار عملکرد مناسبی را شاهد 

نباشند.

حفظ تعادل نیازهای غذایی گیاه �
قبل از اینکــــه گیــــاه وارد دوره باردهی بشــــود، باید 
تعــــادل بین نیازهای غذایی گیــــاه با موجودی خاک 
وجود داشته باشــــد. بهترین زمان برای برقراری این 
تعادل، کوددهی در فصل زمســــتان است. در این 
زمــــان، گیــــاه فعالیت چنــــدان زیادی نداشــــته و در 
نتیجــــه کوددهی کمــــک می کند تا موجــــودی قابل 

دسترس گیاه بسیار سریع تر تأمین گردد.
نــــوع کود مــــورد اســــتفاده در این فصل نیز بســــیار 
اهمیــــت دارد. ســــرعت تجزیه کودها بــــا هم تفاوت 
داشــــته و در نتیجه الزم است براســــاس موجودی 
خــــاک، بهترین کود بــــرای فصل زمســــتان انتخاب 

شود.
به عنوان مثال کودهایی که کم تحرک تر هســــتند، 
باید به صورت عمقی اعمال شــــوند چرا که هر چه به 
اعماق خاک می رویم، فعالیت ریشــــه بیشتر خواهد 
شد. شــــما با این روش کوددهی، عناصر غذایی کم 
تحرک تر همانند پتاسیم و... را نزدیک تر به ریشه قرار 

داده و گیاه سریع تر می تواند از آن ها استفاده کند.
چالکود کردن برای کوددهی در فصل زمستان باید 
در یک سوم سایه انداز گیاه انجام گیرد. عمدتا برای 
کوددهــــی در فصل زمســــتان باید به ســــراغ عناصر 
غذایی شامل پتاس، فســــفر و ریز مغذی ها برویم. 
این عناصر در کنار تأمیــــن نیاز غذایی گیاه، بنیه آن 

را نیز تقویت می کنند.
فرامــــوش نکنید کــــه یکــــی از اهداف اعمــــال کود 
در فصل ســــرما افزایش مقاومت گیاه به ســــرمای 
زمســــتانه اســــت برای مثال کود پتاس اســــتحکام 

ساقه و شاخه ها را بیشتر می کند.

بهترین کود در فصل زمستان �
اکثــــر کشــــاورزان و باغــــداران ایــــن ســــوال را مطرح 
می کننــــد که برای کوددهی در فصل زمســــتان بهتر 
است از چه نوع کودی استفاده شود. همانگونه که 
بیان شد، نوع کود و سرعت تجزیه آن بر روی میزان 

در دسترس بودن عناصر تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به اهمیت این موضوع، الزم است چند مورد 

را بیان کنیم:
کوددهــــی در فصــــل  بــــرای  کشــــاورزان  1- عمدتــــا 
زمســــتان به ســــراغ کودهای دامی می رونــــد. یکی از 
دالیــــل این انتخــــاب، ایجــــاد گرما در محیط ریشــــه 
اســــت. برخــــی از کودهــــای دامــــی را کودهــــای گرم 
می نامند چرا که ســــرعت تجزیه باالیی داشــــته و در 
نتیجه محیط اطراف ریشه را گرم می کنند. برای مثال 
می توان به کود گوســــفندی و گاوی اشاره نمود. در 
نتیجه بــــا انتخاب این کود شــــما ریشــــه و طوقه را از 

سرما محافظت خواهید نمود.
2- در زمــــان کوددهــــی در فصل زمســــتان، محلول 
پاشــــی را نباید فراموش نمود. این عمل به شــــدت 
بــــر روی عمــــل گــــرده افشــــانی در فصل بهــــار و در 
نتیجــــه بــــاروری نهــــای تأثیــــر خواهد گذاشــــت. در 
اواخر زمســــتان که جوانه ها بــــر روی درختان نمایان 
می گردند، حتما باید محلول پاشی با عناصر مغذی 
را انجام دهید. کوددهی در فصل زمســــتان هم برای 
بقــــای جوانه و هم برای گرده افشــــانی در فصل گرما 

بسیار مهم است.
3- در کوددهی در فصل زمســــتان، استفاده از کود 
آهن در چالکود فراموش نشــــود. این عنصر باعث 
افزایــــش کلروفیــــل در برگ ها و در نتیجــــه افزایش 
قدرت فتوســــنتز گیاه در بهار خواهد شد. برای این 

منظور می توان از کود کات آهن استفاده نمود.
4- کــــود کاتــــه مس به صــــورت محلول پاشــــی و یا 
اســــتفاده در آب آبیاری نیز از جمله مواردی است که 
باید در کوددهی در فصل زمســــتان مورد اســــتفاده 
قرار گیرد. مس، نه تنها منجر به افزایش کلروفیل در 
گیاه شــــده بلکه مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها را 
افزایش خواهد داد. در فصل زمستان مرطوب شدن 
هوا از یک ســــود و کاهــــش فعالیت گیاه از ســــویی 
، بســــتر را برای حمله بیماری هــــا فراهم خواهد  دیگر
نمود. در نتیجه یکــــی از بهترین انواع کود برای فصل 

زمستان استفاده از انواع کودهای مس است.
5- برای اســــتفاده از کود دامی فراموش نکنید که هر 
چه کود پوسیده تر باشد، نتیجه مد نظر را زودتر شاهد 
خواهید بود در بهار گیاه زودتر به بار خواهد نشست.

6- بــــرای کوددهی در اعماق، از حفــــر چاله در اطراف 
درختان کمــــک بگیرید کــــه به این عمــــل، چالکود 
گفته می شــــود. امــــا عمق چالــــه باید بســــته به نوع 
درخت و عمق ریشــــه آن تعیین گردد. هر چه ریشه 
گیاه عمیق تر باشد، عمق چاله نیز باید بیشتر شود.

 تغذیه

هگمتانه، گروه باغبان - راضیه مهری: امروزه با مطالعات 
کــــه دانشــــمندان در عرصه هــــای مختلف علم  فراوانــــی 
میکروبیولــــوژی و بیوتکنولــــوژی میکروبــــی انجــــام داده 
اند، می توان ادعا کرد که اســــتفاده از میکروارگانیســــم ها 
انقاب عظیمی در همه ابعاد زندگی انسان به وجود آورده 
است. بشر با شــــناخت میکروارگانیسم ها، هم توانسته 
فعالیت هــــا و اثرات میکروارگانیســــم های مضر بر زندگی 
جامعه انســــانی را کنترل کند و هم از گــــروه دیگر از آنها در 

زمینه های گوناگون در زندگی خود بهره ببرد.
در حال حاضر شــــاهد کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید 
انواع محصوالت و فرآورده های دارویی، صنعتی و زیستی 
هســــتیم. از ایــــن فرآورده هــــا می تــــوان به تولیــــد عوامل 
کنتــــرل زیســــتی آفــــات، بیماری های گیاهــــی و علف های 
، کودها و محرک های زیســــتی رشــــد گیاهان، پاالیش  هرز
زیستی آلودگی های زیست محیطی، افزودنی های غذایی، 
مکمل های زیســــتی خــــوراک دام، طیــــور و آبزیــــان و انواع 
فرآورده های مورد استفاده در صنایع مختلف اشاره نمود.

اثرات منفی سموم شیمیایی بر سالمت انسان �
آفــــات و بیماری هــــای مختلف ســــاالنه خســــارات جبران 
ناپذیــــری بــــه محصــــوالت و گیاهــــان زراعی و باغــــی وارد 

، به طور وســــیعی از  می کنند. برای کنترل این عوامل مضر
سموم شیمیایی کنترل کننده آفات و بیماری ها استفاده 
شده است. اما تأثیرات منفی این قبیل سموم بر سامت 

انسان و محیط زیست، کاما مشهود بوده است.
در این راستا، در چند ســــال اخیر روش کنترل زیستی که 
در آن از خــــود طبیعت بــــرای کنترل آفــــات و بیماری های 
مختلف اســــتفاده می شود، در سطح جهانی، توسعه پیدا 
کرده و کاربرد آن روز به روز افزایش یافته اســــت. به نحوی 
که تاکنون صدها فرموالســــیون مختلف تجاری به عنوان 
سموم و کودهای زیســــتی در بازار جهانی عرضه شده اند. 
این موضوع در کشــــور ما نیز با تاخیری چند ســــاله شروع 

شده و در حال توسعه می باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم توســــعه کاربرد این 
قبیل فرآورده های زیســــتی در بخش کشاورزی به منظور 
تولید محصول ســــالم، گفتگویی با دکتــــر مژگان کوثری، 
عضو هیأت علمی پژوهشــــگاه بیوتکنولوژی کشــــاورزی، 
و پژوهشــــگر برتــــر فنــــاور محــــور منتخــــب وزارت جهاد 

کشاورزی در سال 99 داشتیم.
مژگان کوثری، پژوهشــــگر همدانی و دارای مدرک دکتری 
از پژوهشــــگاه ملــــی مهندســــی ژنتیک در رشــــته ژنتیک 
مولکولی اســــت که در ســــال 1379 به عنوان اســــتعداد 
درخشــــان در پژوهشــــگاه بیوتکنولوژی کشاورزی جذب 

شده و فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز نموده است.
وی بــــا همراهی دکتــــر غامرضــــا صالحی جوزانــــی، متولد 
، که دارای مدرک دکتری از انســــتیتو ژنتیک عمومی  مایر
کادمی علوم روســــیه در رشــــته  واویلــــوف، وابســــته بــــه آ
ژنتیک می باشــــد، موفق به انتشــــار کتابــــی تحت عنوان 
"بیوتکنولــــوژی میکروبی در کشــــاورزی" شــــدند که این 

کتاب در سال 99 به عنوان کتاب برتر سال شناخته شد.

سهم هر ایرانی ساالنه 400 گرم سم شیمیایی �
این محقــــق و پژوهشــــگر همدانی در گفتگو بــــا خبرنگار 
هگمتانه با اشــــاره به مضرات باالی اســــتفاده از ســــموم 

و کود هــــای شــــیمیایی در محصوالت کشــــاورزی گفت: 
متأســــفانه در هــــر ســــال حــــدود 25 میلیــــون لیتر ســــم 
شیمیایی و 2 میلیون تن کود شیمیایی در مزارع و باغات 

کشور ما مصرف می شوند که آمار قابل توجهی است.
دکتر مــــژگان کوثری با بیان اینکه این ســــموم و کود های 
شــــیمیایی از طریق مصرف محصوالت کشــــاورزی تولید 
شده جذب بدن مصرف کننده می شوند، افزود: سهم هر 
ایرانی ساالنه 400 گرم ســــم شیمیایی است که رقم بسیار 

باالیی می باشد.
وی بر لــــزوم اســــتفاده از بیوتکنولوژی یا زیســــت فناوری 
به منظور تولید محصوالت ســــالم و کاهش اســــتفاده از 
سموم و کودهای شــــیمیایی در مزارع و باغات تأکید کرد 
و ادامه داد: زیســــت فنــــاوری، نگاهی نو برای اســــتفاده از 
تکنولوژی در حوزه زیســــت شناسی است تا بتوان جلوی 
مضرات تولیدات شــــیمیایی را گرفت و برای اســــتفاده از 

میکروارگانیسم ها در تولید محصوالت سالم اقدام کرد.
معرفی عوامل میکروبی در کنترل زیســــتی بیماری  �

ها
مژگان کوثــــری در معرفی کتــــاب "بیوتکنولوژی میکروبی 
در کشــــاورزی" گفت: این کتاب با هــــدف معرفی عوامل 

میکروبی مورد اســــتفاده در کنترل زیستی حشرات آفت، 
عوامل باکتریایی و قارچــــی بیماری زای گیاهی و همچنین 
علف های هرز و نحوه عمــــل آنها و همچنین نقاط قوت و 

ضعف هرکدام تهیه شده است.
وی اضافه کرد: در کتاب حاضر تاش بر این اســــت که در 
خصوص میکروارگانیســــم ها، انواع آنها و کاربردهای آنها 
در بیوتکنولــــوژی کشــــاورزی اطاعاتی بــــه مخاطب داده 
شود تا شــــاید بتوان قدمی کوتاه در راســــتای آشنایی هر 
چه بیشــــتر جامعه محققین کشاورزی کشور و همچنین 
کشــــاورزان زحمتکــــش با عوامــــل مفید و ایمــــن کنترل 
آفات و بیماری های گیاهی و همچنین توســــعه  زیســــتی 

کاربرد آنها برداشته شود.
پژوهشــــگر همدانی برتر ســــال 99 با بیان اینکــــه انتقال 
کشــــاورزی مســــاله  دانش اســــتفاده از بیوتکنولوژی در 
مهمی اســــت، افزود: شناســــایی عمومــــی از طبقه بندی 
میکروارگانیســــم ها برای از بین بــــردن آفات، بیماری های 

گیاهان و... در این کتاب به مخاطب داده می شود.
بهره گیری از طبیعت در فرآورده های زیستی �

دکتــــر مژگان کوثری با اشــــاره به بهره گیــــری از طبیعت در 
فرآورده های زیستی گفت: باید این مساله برای کشاورزان 

و باغــــداران ما جا بیفتــــد که عوارض و تبعات اســــتفاده از 
سموم و کودهای شیمیایی به اندازه ایست که حتی نظم 
و ســــاختار طبیعت را نیز برهم می زند امــــا در فرآورده های 
زیستی از خود طبیعت بهره گرفته شده و استفاده از آنها 

هیچ ضرری برای طبیعت نخواهد داشت.
وی ادامــــه داد: برای فرهنگ ســــازی در ایــــن زمینه وزارت 
جهاد کشــــاورزی مصوب کرده اســــت کــــه 25درصد کل 
محصوالت کشــــاورزی ما بایــــد جزء محصــــوالت طبیعی 
و 35درصــــد کودهای مصرفــــی ما باید ازجملــــه کودهای 
زیســــتی باشــــند تا محصوالت ســــالمی به دست مصرف 
کننده برسانیم. کوثری از ارائه دانش فنی خود برای تولید 
یک سم بیولوژیک پس از 15 سال تحقیق و پژوهش خبر 
داد و اضافــــه کرد: این محصول حدود 2 ســــال اســــت که 
توسط شــــرکت زیست فناور سبز تحت عنوان قارچ کش 
زیســــتی مبتنی بر تریکودرما تجاری سازی شده و به تولید 

صنعتی رسیده است.
وی ادامــــه داد: این ســــم زیســــتی هم نقش ســــمی برای 
از بیــــن بردن بیماری ها داشــــته و هم نقــــش کودی برای 
افزایش محصول دارد که باعث افزایش 30 تا 60 درصدی 

محصوالت کشاورزان در طی این 2سال شده است

یبا برای آپارتمان مرجان گیاهی ز
هگمتانه، گروه باغبان: با توجه به گســــترش پدیده آپارتمان نشــــینی در شهرها و کوچک 
شــــدن حیاط منازل، یکی از راه های اســــتفاده از فضاهای ســــبز و آرامش بخش در محیط 
زندگی ما، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که به نور کمتری نیاز دارند و محل زیســــت ما 

را شاداب تر و زیباتر می کنند.
در ایــــن بخش با ما همراه باشــــید تــــا با نمونــــه ای از گیاهــــان آپارتمانی و نحــــوه پرورش 

ونگهداری آن آشنا شوید.

گیاه مرجان �
به نوشته وبگاه نمناک؛ گیاه مرجان، گیاهی زیبا است که از قدیم االیام به عنوان یک گیاه 
آپارتمانی از آن نگهداری می  شــــده اســــت. نگهداری از این گیاه بسیار آسان است و تنها 
با رعایت نکات بســــیار جزئی می  توانید با این گیاه به منزل خود در تمام طول سال جلوه 

دهید.
این گیاه که متعلق به ماداگاسکار اســــت، در صورت کاشته شدن در باغچه به یک بوته 
بزرگ تبدیل می  شود اما اگر آن را درون گلدان و در منزل نگهداری کنید، بسیار کوچک تر 

خواهد بود.
این گیاهان که جزئی از خانواده گیاهان افوربیا هســــتند، دارای شــــیره ای ســــفید و سمی 
می  باشند. ساقه خاکستری رنگ این گیاهان پوشیده شده از خار است و طول برگ های 
آن ها از 2 تا 15 سانتی متر متغیر است. با بالغ تر شدن این گیاه، برگ های آن ممکن است 
شــــروع به خشــــک شــــدن و ریزش کنند اما با این حال هرس کردن این برگ ها به رشــــد 

برگ های جدید منجر کمک خواهد کرد.

نیازهای مراقبتی گیاه گل مرجان �
: گیاه مرجان نیازمند نور کامل و مســــتقیم خورشید است اما در سایه نیز به رشد خود  نور

ادامه خواهد داد. با این حال الزم به ذکر اســــت که در صورت نگهداری این گیاه در سایه، 
گیاه شما تعداد قابل توجهی گل نخواهد داشت.

به طور کلی هرچه میزان قرار گرفتن این گیاه در معرض نور مســــتقیم خورشــــید بیشــــتر 
باشد، گیاه فرفیون شکوفه های بیشتری خواهد داشت و بنابراین اگر تمایل به نگهداری 
از این گیاه در منزل خود دارید، بهتر است آن را در پر نورترین قسمت منزل خود و در کنار 

پنجره قرار دهید.
استفاده از چراغ های مخصوص رشد گیاه نیز به تأمین میزان نور مورد نیاز این گیاه کمک 
خواهــــد کرد. با وجود نیاز زیاد این گیاه به نور بهتر اســــت از قرار دادن آن ها در معرض نور 
چراغ های مخصوص رشد گیاه در هنگام شب خودداری کنید و زمانی را به استراحت آن ها 

اختصاص دهید.
آبیــــاری: از آن جایی که این گیاه توانایی ذخیره آب در ســــاقه ضخیم خــــود را دارد، نیازمند 
آبیاری فراوانی نخواهد بود و کافیســــت هر زمان که ســــطح خاک این گیاه خشــــک شــــد، 
آن را آبیاری کنید. آبیاری بیش از حد این گیاه باعث پوســــیدگی ریشــــه ها و پژمرده شدن 
برگ های آن می  شــــوند و در مقابل آبیاری کم آن نیز باعث خشــــک شــــدن و از بین رفتن 

آن خواهند شد.
اســــتفاده از گلدان های دارای ســــوراخ های زهکشــــی برای این گیاهــــان از اهمیت باالیی 
برخوردار اســــت و به خروج آب اضافی موجود در خاک کمــــک می  کند. این گیاه در فصول 
سرد ســــال نیازمند آبیاری کم تری به نســــبت فصول گرم سال اســــت. برخی از انواع این 
گیاه که متعلق به نقاط گرمســــیری هســــتند، به میزان آبیاری بیشتری در مقایسه با سایر 
انواع این گیاه نیازمندند. خاک: مهم ترین ویژگی خاک مورد نیاز گیاهان مرجان، خاصیت 
نفوذپذیری خاک اســــت زیرا همان طور که گفته شد، رطوبت باالی خاک باعث پوسیدگی 
ریشــــه های آن خواهند شد. بستر مناسب این گیاه نیز بستری متشکل از ماسه، پرلیت 
و لوم اســــت. قرار دادن یک تکه چوب دارچین در خاک این گیاه به جلوگیری از پوسیدگی 

ریشه های آن کمک خواهد کرد.
دما: این گیاهان در دمای معمولی اتاق از رشــــد مناسبی برخوردارند. الزم به ذکر است گه 
گیاه مرجان تحمل دمای پایین را نداشــــته و در صورت نگهداری از آن در محیطی با دمای 
کم تر از 15 درجه ســــانتی گراد، برگ های آن شــــروع به ریزش خواهند کرد و بنابراین قبل از 

افت شدید دما، آن ها را به مکانی با دمای مناسب منتقل کنید.
کوددهی: از آن جایی که این گیاه دارای رشــــد بســــیار آرامی اســــت، نیازمنــــد کوددهی در 
مقادیر باال نمی  باشــــد. کود مورد نیاز برای این گیاهان کود مایع حاوی نیتروژن اســــت. 
بســــیاری از دارندگان این گیاه تنها دو بار در سال آن را کوددهی می  کنند. یک بار در بهار 

. و یک بار در اوایل پاییز
هرس کردن: بــــرای هرس ایــــن گیاه حتما از دســــتکش اســــتفاده کنید. هرس 
گیاهان مرجان شــــامل بریدن شــــاخ و برگ های خشک شــــده و پژمرده آن ها 
، قسمت بریده شده را با تکه ای  اســــت. دقت کنید که پس از انجام این کار
از چســــب ضد آب پوشش دهید تا از نشت ماده سمی درون آن به بیرون 

جلوگیری شود.
: برای تکثیر گیاهان مرجان از روش قلمه زنی استفاده کنید. برای  تکثیر
انجام این کار کافیســــت یکی از ســــاقه های این گیاه را در فصل بهار و 
یا اوایل فصل تابســــتان برش زده و آن را درون آب قرار دهید تا شــــیره 
ســــمی آن به طور کامل خشک شود و سپس ســــاقه را خشک کرده و به 
هورمون ریشه زایی دارای خاصیت قارچ کشی آغشته کنید. گیاه را درون 

خاک دارای بستر مناسب کاشته و آن را در محیطی گرم نگه داری کنید.
آب مورد نیاز آن را نیز تأمین کنید. معموال پس از گذشــــت 5 تا 8 هفته ریشــــه های 
، آن را به گلدان دارای  جدید ایجاد خواهند شــــد و پس از رشد گیاه به اندازه 5 ســــانتی متر

سوراخ زهکشی و خاک مناسب منتقل کرده و مراقبت های الزم از آن را به عمل آورید.
تعویــــض گلــــدان: از آن جایی که این گیاهان دارای رشــــد آرامی هســــتند، نیاز به تعویض 
گلدان آن ها تا مدت ها وجود نخواهد داشــــت اما با این حال در صورت لزوم برای تعویض 
گلــــدان این گیاه، فصل بهار زمان مناســــبی برای انجام این کار خواهد بود. از اســــتفاده از 
گلدان خیلی بزرگ برای این گیاه خودداری کنید زیرا این امر باعث افت میزان گل دهی آن 
خواهد شد. اســــتفاده از خاک نفوذ پذیر و دارای بستر مناسب و گلدان دارای سوراخ های 

زهکشی نیز بسیار مهم است.

پژوهشگر برتر همدانی در گفتگو با هگمتانه:

تولید محصوالت سالم کشاورزی
یست فناوری با استفاده از ز

لوئه ورا گیاه دارویی آ

هگمتانه، گروه باغبان: آلوئه ورا یک گیاه دارویی است 
که هزاران سال برای معالجه شرایط مختلف بهداشتی 
اســــتفاده می شــــود. معمواًل اســــتفاده از گیــــاه آلوورا 
به طور مســــتقیم بی خطر اســــت یا می توانیــــد آن را به 

صورت ژل خریداری کنید.
به نوشته وبگاه بیتوته، کرم ها، ژل ها و پمادهای آلوئه 
ورا حاوی ژل شــــفاف موجود در آلوئه ورا هستند. این 
بــــرای درمان  محصوالت می تواننــــد بصورت موضعی 

شرایط مختلف پوست استفاده شوند.
گیاه آلوئــــه ورا حــــاوی ترکیبات مهم شــــامل قندها از 
 ، ، آنزیم ها از جمله اکسیداز ، مانوز و سلولز جمله گلوکز
، همچنیــــن ویتامین هایــــی نظیر ب1،  آمیــــاز و کاتاالز
ب2، ب6، ث، ای و اســــید فولیک و مواد معدنی مانند 

کلیسم، سدیم، منیزیم، روی، مس و کروم می باشد.

لوئه ورا � خواص آ
راه هــــای زیادی بــــرای اســــتفاده از آلوئه ورا، چــــه از نظر 
موضعــــی و چه خوراکــــی وجود دارد. ایــــن گیاه خواص 

فراوانی دارد که در ادامه می خوانید.
1. بهبود سوختگی

آلوئه ورا بــــه دلیل خاصیت تســــکین دهنده، مرطوب 
کننــــده و خنــــک کننــــده آن اغلــــب در درمان 

سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد.
در یــــک مطالعــــه بــــا 50 شــــرکت 

که  افرادی  که  دریافتند  کننده 
بــــرای درمان  آلوئه ورا  از ژل 

سوختگی سطحی و جزئی 
می کردنــــد،  اســــتفاده 

نســــبت به گروهی که 
سولفادیازین 1  کرم  از 
کرده  درصد استفاده 
بهتری  نتایج  بودند، 

نشان دادند.
سوختگی  آفتاب  اگر 

خفیف  ســــوختگی  یا 
دیگــــری داریــــد، روزانه 

چنــــد بــــار آلوئــــه ورا را به 
بمالید.  ســــوختگی  محل 

اگر دچار ســــوختگی شــــدید 
هستید، قبل از استفاده از آلوئه 

ورا از پزشک معالج کمک بگیرید.
2. سامت گوارش را بهبود می بخشد

مصرف آلوئه ورا ممکن است به نفع دستگاه گوارش 
شــــما باشد و به تسکین و درمان بیماری های معده، از 

جمله سندرم روده تحریک پذیر )IBS( کمک می کند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که آلوئه ورا عائم IBS را 
در مقایسه با دارو بهتر بهبود می بخشد. هیچ عوارض 
جانبی گزارش نشــــده اســــت. عاوه بر ایــــن، آلوئه ورا 
ممکن اســــت به مهار رشــــد باکتری H. پیلوری، که در 
دســــتگاه گوارش شما یافت می شــــود و منجر به زخم 

می شود، کمک کند.
3. سامت دهان را ارتقا می بخشد

خمیر دندان آلوئه ورا و دهانشــــویه گزینه های طبیعی 
برای بهبود بهداشــــت دهان و دندان و کاهش پاک 
آلوئه ورا اســــتفاده  اســــت. افرادی که از خمیردنــــدان 
کرده اند، پیشرفتهای چشمگیری در سامت دهان و 

دندان خود نشان داده است.
خمیر دندان آلوئه ورا در کاهش ســــطح کاندیدا، پاک و 
لثــــه مؤثرتر از خمیر دندان تریکوزان اســــت و افرادی که 
از خمیردندان آلوئه ورا اســــتفاده می کنند، بدون اینکه 
عوارض جانبی داشــــته باشــــند، ســــامت کلی دهان را 

خواهند داشت.
کنه را پاک می کند 4- آ

آلوئه ورا تازه روی صورت  استفاده از 
پاکســــازی  بــــه  اســــت  ممکــــن 
کنــــد. همچنین  کمک  کنــــه  آ
آلوئه  محصوالت  می توانید 
کنه طراحی  ورا را کــــه برای آ
پاک  جمله  از  اند،  شــــده 
و  تونرهــــا  هــــا،  کننــــده 
کرم ها را خریداری کنید. 
اینهــــا ممکن اســــت از 
مؤثر  مواد  حاوی  فواید 
برخــــوردار  نیز  دیگــــری 

باشد.
تهیه  کنــــه  آ محصــــوالت 
آلوئــــه ورا ممکن  با  شــــده 
درمانهای  به  نســــبت  است 
پوســــت  بــــرای  کنــــه  آ ســــنتی 

تحریک کننده نباشد.

 خانه سبز طبیب
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5 ایران و جهان

از سوی نمایندگان؛

معیارهای رجال مذهبی
و سیاسی برای نامزدی 

در انتخابات تعیین شد
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: نمایندگان مجلس 
شورای اسامی، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی 
جهت نامــــزدی در انتخابــــات ریاســــت جمهوری را 

مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی 
دیــــروز بــــا 155 رأی موافق، 44 رأی مخالــــف و 7 رأی 
ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ماده 
2 طرح اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به 

تصویب رساندند.
در مــــاده 2 این طرح آمده اســــت: یک ماده به شــــرح 
ذیــــل به عنوان مــــاده )35( مکرر 1 بــــه قانون الحاق 

می شود:
ماده 35 مکرر 1- احراز شروط جز )1( بند )الف( ماده 
)35( این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام 

می شود:
الف( معیارهای رجال مذهبی:

1- اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه
2- ثبــــات و اســــتواری در اعتقــــاد و التزام بــــه عقاید، 
احــــکام و اخاق اســــامی از جمله انجــــام واجبات و 

تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
3- بهره منــــدی از اطاعات الزم در حوزه اعتقادات و 
اصول دین و مذهب تشــــّیع در حد اثبات حقانیت 

دین اسام و مذهب تشّیع
4- احساس مسؤولیت نسبت به امور دینی مردم 
و ترویــــج ارزش هــــای دینــــی و انقابــــی در جامعه، از 
جمله اعتقاد قلبی، اشــــتهار و التــــزام عملی به انجام 
فریضــــه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشــــت 

شعائر دینی
5- صداقــــت در گفتــــار و عدالت در رفتار با بررســــی 
ســــوابق از جمله در گزارش های مرتبط با سمت ها و 

مسؤولیت ها و ارائه آمارهای مرتبط
ب( معیارهای رجال سیاسی:

1- بهره منــــدی از اطاعــــات الزم و قــــدرت تحلیل در 
خصوص مبانی شــــکل گیری نهضــــت امام خمینی 

)ره( و نظام اسامی و استمرار آن
2- تعهد و التــــزام عملی به نظام جمهوری اســــامی 
ایران، انقاب اســــامی و قانون اساسی و همچنین 
درک و آشــــنایی نســــبت بــــه اصــــول ایــــن قانون و 
حدود صاحیت ها و جایگاه قوای ســــه گانه و سایر 
نهادهای اساســــی نظیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مجلــــس خبرگان رهبری، شــــوراها و نیروهای 

مسلح
3- داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به 
جریان های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام ســــلطه در 
کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقاب اسامی
گاهی عمیق نسبت به امور داخلی،  4- شــــناخت و آ
منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل 
جاری و آتی مبتنــــی بر مبانی و معیارهــــای انقابی از 
قبیل حفظ اســــتقال همه جانبــــه و تمامیت ارضی 
 ، ، عدم تعهد و گرایش به قدرت های سلطه گر کشور
حمایــــت از مبارزه حق طلبانه مســــتضعفین در برابر 

مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
5- سابقه تاش همه جانبه در تأمین و حفظ حقوق 
شــــهروندی و آزادی های قانونی و مشــــروع، وحدت 
ملی و تقویت آن، مصالح نظام اســــامی، منافع ملی 
و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره- اخذ یا داشــــتن تابعیت و یــــا اقامت دائم از 
کشــــورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر 
و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقاب و 

نظام جمهوری اسامی ایران تلقی می شود.

کرونا باز هم جهش پیدا کرد؛ 
انگلیس از کشف گونه ای 

جدیدتر خبر داد

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: وزیر بهداشــــت 
انگلیس از کشف گونه ای جدیدتر از ویروس کرونا 
خبر داد و گفت که این ویروس نســــبت به کرونای 

جهش یافته، قابلیت انتقال بیشتری دارد.
»مت هانکوک«، وزیر بهداشــــت انگلیس از کشف 
گونــــه دیگری از ویروس کرونا کــــه جهش یافته خبر 

داد.
هانکوک که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد 
گفت: »ما از دولت آفریقای جنوبی به خاطر علم آنها 
انتقال  قدرت  ویروس،  این  سپاســــگزاریم.  بســــیار 
بیشــــتری دارد و به نظر می رســــد نسبت به ویروس 

کرونای جدید جهش بیشتری پیدا کرده است.«
وزیر بهداشــــت انگلیس دوشــــنبه هفته گذشــــته 
کشــــف گونه جدیدی از ویروس کرونا را اعام کرده 
بود که نســــبت به گونه اصلی کشف شده در چین 

جهش پیدا کرده بود.
پــــس از انتشــــار این خبــــر شــــماری از کشــــورهای 
اروپایــــی از جمله اتریــــش، بلژیک، آلمــــان، ایرلند و 
هلند پروازهــــای خود به و از ایتالیا را به حالت تعلیق 
درآوردنــــد و ترکیه نیــــز اعام کرد کــــه تمامی راه های 
ارتباطــــی با انگلیس و هلنــــد و همچنین دانمارک و 

آفریقای جنوبی را قطع کرده است.

خبر

غ آرام گرفت بازار مر

فعال شدن گران فروشان و دالالن این بار 
غ در بازار تخم مر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: در حالی که قیمت مرغ در بازار آرام گرفته است و به قیمت 
20400 تومان به فروش می رسد قیمت هرشانه تخم مرغ کمتر از 2کیلوگرم در بازار آزاد 
35تا 50هزار تومان به فروش می رسد. قیمت هرشانه تخم مرغ 30عددی ساده 35 تا 
40 هزار تومان در خرده فروشگاه های سطح شهر تهران به فروش می رسد و بر اساس 

اخبار موجود، این محصول در برخی از شهرستان ها تا 45 هزار تومان نیز افزایش یافته 
است. قیمت این محصول در میادین میوه و تره بار تهران به قیمت مصوب به فروش 
می رسد به طوری که قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ 14.5 هزار تومان است؛ یعنی هرشانه 
30عددی حدود 26 هزار تومان تا 29 هزار تومان به فروش می رســــد. بنابراین گزارش 
حداکثر قیمت مصوب تخم مرغ بســــته بندی 30عددی نیز حداکثر 31 هزار تومان 
تعیین شده است اما این نرخ توسط این شــــرکت ها رعایت نمی شود به طوری که 
قیمت هرشانه تخم مرغ 20عددی 34 تا 38 هزار تومان قیمت گذاری شده است که 

قیمت 30عددی آن حدود 51 تا 52 هزار تومان می شود.
غ � گران فروشی و دالل بازی تخم مر

طایی مدیرعامل شرکت پشــــتیبانی امور دام کشــــور در این ارتباط اظهار کرد: 
تولید تخم مرغ در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده و حتی در 
برخی از استان ها میزان تولید افزایش یافته است. طایی افزود: قیمت مصوب 
هر کیلوگــــرم تخم مرغ 14500 تومان اســــت. این محصول بــــا قیمت مصوب در 
فروشــــگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار برای توزیع موجود اســــت. وی 
تصریح کرد: عرضه تخم مرغ خارج از قیمت مصوب به خاطر دالل بازی ها و تخلف 
است؛ دستگاه های نظارتی باید اقدامات الزم را انجام دهند. طایی گفت: اصناف 
برای دریافت و عرضه تخم مرغ به قیمت مصوب با در دســــت داشــــتن تأییدیه 

وزارت صنعت به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه کنند.

غ به قیمت مصوب � فروش مر
بنابراین گزارش اما مرغ بعد از اینکه با قیمت های متفاوت و بسیار باالتر از قیمت 
مصوب به فروش می رسید و شاهد فروش مرغ 34هزار تومانی در تهران بودیم 

امروز به قیمت مصوب 20400 تومانی خود رسیده است.
قیمت گوشت گوسفندی و گوساله �

بر اســــاس مشــــاهدات میدانی قیمت گوشت گوســــفندی بدون دنبه نیز در 
تهــــران 115 هزار تومان تا 120 هزار تومان و در میادین میوه و تره بار 107 هزار تومان 
به فروش می رســــد و قیمت گوشت گوساله نیز در سطح شــــهر حدود 97 هزار 

تومان است.

انعکاس
بحران قحطی گاز و اینترنت؛ اینجا دیوار به دیوار بجنورد است!

تأکید قالیباف بر لزوم اعمال تغییرات اساسی 
در بودجه 1400 به نفع معیشت مردم

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس مجلس گفت: 
یکــــی از اشــــکاالت جدی بودجه ســــال آینــــده، ارقامی 
اســــت که برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی توسط 
دولت در نظر گرفته شده که به نظر می رسد، تحقق آن 

یا سخت است یا امکان پذیر نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــامی 
که عصر دیــــروز در اولین جلســــه کمیســــیون تلفیق 
بررســــی الیحه بودجه 1400 حضور یافته بود، تأکید کرد: 
امیدوارم با تــــاش اعضای کمیســــیون تلفیق بودجه 
و دیگــــر کمیســــیون ها، گزارش بودجه ســــال آینده به 
صحــــن علنی ارائه شــــود و ما بتوانیم یــــک گام جدی و 
اساســــی برای رفع مشــــکات اقتصادی در این شرایط 

سخت کشور برداریم.
وی تأکید کرد: الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس 
دارای اشــــکاالت جدی و اساسی اســــت، به ویژه آنکه 
بودجــــه را بــــه صورت انبســــاطی دیده شــــده که باعث 
تورم و گرانی می شــــود. همچنین بر مبنای این بودجه 
انبســــاطی هزینه زیادی هم در نظر گرفته شــــده است. 
البتــــه برخی هزینه هــــا مانند حقــــوق را بایــــد حفظ کرد 
به گونه ای که افزایش الزم را داشــــته باشد چون یکی از 
اهداف اساسی ما در مجلس توجه جدی به معیشت 

مردم و قدرت خرید توسط اقشار مختلف است.
رئیس مجلس شورای اســــامی گفت: همچنین یکی 
دیگر از اشــــکاالت جدی بودجه ســــال آینــــده، ارقامی 
اســــت که برای صادرات نفت و درآمدهای نفتی توسط 
دولت در نظر گرفته شــــده که به نظر می رســــد، تحقق 
آن یا سخت است یا امکان پذیر نیست و لذا می تواند 
باعث کســــری بودجه شــــدید و تورم شــــود که در این 
شرایط اقتصادی، فشــــار مضاعف به مردم خواهد بود 
و مــــا در مجلس باید جلوی فشــــار تورمی بــــر مردم را با 

اصاح بودجه بگیریم.
قالیبــــاف ضمن تأکید بــــر اینکه ویژگی هــــای تغییرات 

اساســــی در بودجه ســــال آینــــده باید در کمیســــیون 
تلفیق مشخص شود، اظهار کرد: باید میزان درآمدها و 
هزینه ها و همچنین مســــائل و محورهای اصلی مدنظر 
نمایندگان بــــرای این تغییرات در بودجه در کوتاه ترین 

زمان بررسی و تعیین شود.
وی خطاب به اعضای کمیســــیون تلفیــــق بودجه 1400 
تأکید کرد: شــــما از روز شــــنبه تا سه شــــنبه هفته آینده 
روزهای پرکاری را در دو نوبت صبــــح و بعدازظهر دارید و 
پیشــــنهاد می کنم رأی گیری درباره کلیات این بودجه را 
به جای روز یکشــــنبه در روز سه شنبه انجام دهید و طی 
این چند روز پیشنهادات نمایندگان و دولت را به خوبی 

شنیده، بررسی و سپس درباره کلیات رأی گیری کنید.
رئیس مجلس شورای اسامی تأکید کرد: هر جلسه ای 
را که ضرورت حضور من در آن وجود داشته باشد، حاضر 
خواهم شــــد، به ویژه اگر بحث اصاح ساختار بودجه در 
میان باشــــد تا بتوانیم اصاحات اساســــی مــــورد نیاز در 

ساختار بودجه به نفع معیشت مردم انجام دهیم.
قالیبــــاف خاطرنشــــان کــــرد: اولویت کنونــــی مجلس 
بررســــی بودجه 1400 اســــت و بر این اســــاس ما هم در 
صحن علنی و هم در کمیســــیون تلفیق بودجه، زمان 
کافی برای بررســــی آن اختصاص خواهیم داد تا بودجه 
ســــال آینده بــــا دقت کامل بررســــی و به نحــــوی که به 
شرایط اقتصادی کشور و معیشــــت مردم کمک کند، 

تصویب شود.

آیت ا... جنتی:

اظهارات »روحانی« علیه شورای نگهبان خالف قانون اساسی بود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر شورای نگهبان گفت: 
در شرایطی که به دلیل ســــوء تدبیر های برخی مسؤوالن 
مردم با مشــــکاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند، 
رئیس جمهور اظهارات خاف قانون اساسی علیه شورای 

نگهبان مطرح می کند.
آیــــت ا... احمــــد جنتــــی دبیــــر شــــورای نگهبــــان دیــــروز 
)چهارشــــنبه( در نطق پیش از دستور خود در جلسه این 
شــــورا با توصیه به همگان برای خواندن و عمل کردن به 
 توفیق 

ً
کتاب چهل حدیث امام خمینــــی )ره(، گفت: اخیرا

شد برای چندمین بار چهل حدیث امام خمینی را بخوانم 
و در آن تدقیق کنم. یکی از گناهان بزرگی که در این کتاب 

بحث شــــده و آثار و تبعات ســــنگینی دارد، غیبت کردن 
است.

وی با بیان اینکه در شــــرایط کنونی ایــــن گناه کبیره "نیمه 
رایج شده"، افزود: طبق روایت اگر کسی مرتکب این گناه 
شود اعمال خوبش به فرد غیبت شونده می رود و اعمال 
شر غیبت شــــونده به فرد غیبت کننده منتقل می شود؛ 
از این رو همگان باید مراقب باشــــیم که آلوده به گناهان 

مختلف به ویژه غیبت نشویم.
دبیر شــــورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با 
تأکید بر اینکه متأســــفانه در ســــخنان برخی از مسؤوالن 
همچنــــان بحث مذاکره بــــا آمریکا دیده می شــــود، گفت: 

پس از برگــــزاری انتخابات ریاســــت جمهــــوری در آمریکا، 
اختافات و شــــکاف های عمیق و قدیمی در این کشــــور 
روز به روز افزایش پیدا کرده و موجب آبروریزی آنها شده؛ 
علیرغــــم کینــــه توزی های ســــران رژیم آمریــــکا علیه مردم 
خوب کشــــورمان، عجیب اســــت که عده ای همچنان بر 
طبل مذاکره با آمریکا که سراسر درگیر مشکات خودش 

است، می زنند.
آیت ا... جنتی متذکر شــــد: همان طور که بارها رهبر معظم 
، در توجه و تکیه  انقاب فرمودند، عاج مشــــکات کشور
بر ظرفیت هــــای داخلی اســــت که امیدواریم مســــؤوالن 
، به خــــود آمده و ظرفیت های  به جای نگاه به خارج کشــــور

عظیم داخلی را فعال کنند.
وی در بخش ســــوم سخنان خود با ابراز تأسف از اظهارات 
نادرســــت و حاشــــیه ســــاز رئیس جمهور درباره مجلس 
شــــورای اســــامی و شــــورای نگهبان تأکید کــــرد: من در 
تعجبــــم چرا در این شــــرایط که به دلیل ســــو تدبیری های 
برخی مسؤوالن مردم با مشــــکاتی همچون گرانی و تورم 
مواجه هســــتند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای 
رئیس جمهور اظهارات خاف قانون اساسی علیه شورای 

نگهبان مطرح می کند که اصًا در شأن او نبود.
دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان بر اساس 
نص صریح قانون اساســــی به وظایفی که بر عهده اش قرار 

گرفته شــــامل تطبیق مصوبات با شــــرع مقدس و قانون 
اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی عمل 

می کند.
آیت ا... جنتی در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که 
مسؤوالن آرامش کشــــور را بهم نزنند و به وظایف قانونی 

خود عمل کنند. 

روحانی:

نظرات دولت و مجلس درباره بودجه 1400
 به یکدیگر نزدیک تر شده است

نگرانی درباره واکسن کرونا نداریم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور درباره جلسه 
اخیر دولت با مجلس شورای اســــامی در بررسی بودجه 
ســــال 1400 گفــــت: در این جلســــه بحث و بررســــی انجام 

گرفت و نظرات به هم نزدیک تر شد.
حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
دیروز هیأت دولــــت اظهار کرد: در ایام میاد باســــعادت 
پیامبر عظیم الشــــأن جهان، حضرت عیســــی مسیح)ع( 
هســــتیم که ایــــام مبارکی برای همــــه پیروان ایــــن پیامبر 
بزرگوار و همه مســــیحیاِن هم وطن ما خواهــــد بود. البته 
جای تبریک برای همه بشــــریت هم دارد که ایشان پیامبر 
صلح و دوســــتی بود و همان طور که خود او بیان کرد، مایه 
برکت برای جایی بــــود که در آن جا حضور می داشــــت. ما 
خوشــــحالیم از اینکه هنوز آثار آن پیامبــــر بزرگ در اذهان 
و زندگی بخش بزرگی از جامعه بشــــریت تأثیرگذار اســــت 
و بخــــش بزرگــــی از اخاقــــی که امــــروز در جوامع انســــانی 
مشــــاهده می کنیــــم مدیون پیامبــــر آســــمانی و از جمله 

حضرت عیسی مسیح)ع( است.
وی افزود: تولد و سراســــر زندگی این پیامبــــر معجزه بود 
و با خدماتــــی که به هم نوعان می داد، به ما نشــــان داد که 
بخش بزرگی از خداپرســــتی خدمت به هم نوعان اســــت. 
او هم چنین بشارت اســــام و پیامبر گرامی اسام)ص( را 
هم داد و در قرآن کریم نیز بیان شــــده و نام پیامبر اسام 
در کتاب مقدس از دید و تاریخ ما و این آیه قرآن مشخص 

شده است.
رئیس جمهــــور در بخشــــی دیگر از ســــخنان خود گفت: 
تأکیــــد می کنم کــــه علی رغم فشــــارهایی که هــــم از ناحیه 
تحریم هــــا و جنگ اقتصادی و هــــم از ناحیه ویروس کرونا 
بــــر مردم ما فشــــار بود، حــــرکات خوبی در ســــایه حضور و 
ایثار مردم و خادمان مردم در دولت و قوای دیگر شــــاهد 

هستیم.
روحانی بیان کرد: بودجه سال آینده پیام های مهمی برای 
اقتصاد ســــال آینده داشــــت و جامعه ما امــــروز در عمل 
این پیام را به خوبی دریافت کرده اســــت؛ پیام بودجه این 
است که ســــال آینده با امسال و ســــال های قبل از لحاظ 
سیاســــی، اقتصــــادی و تحوالتی در زمینــــه بودجه عمرانی 
متفاوت خواهــــد بود، هم چنین تقدیــــم بودجه انتظارات 
مردم را نســــبت به ســــال آینده مثبت کرد و می بینیم که 
در هفته های اخیر تحوالت مثبتی در بخش های اقتصاد، 

کشاورزی و خدمات را مشاهده می کنیم.
وی هم چنیــــن درباره جلســــه اخیر دولت بــــا مجلس در 
بررســــی بودجه ســــال 1400 گفت: در جلســــه روز گذشته 
درباره بودجه بحث و بررســــی انجام گرفت و نظرات به هم 

نزدیک تر شد.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: اصــــول و چارچــــوب بودجــــه 
به گونه ای اســــت که می تواند برای سال آینده دستگیری 
بســــیار خوبــــی بــــرای قشــــر کم برخوردار داشــــته باشــــد 
و یکــــی از ویژگی هــــای بودجــــه ســــال آینــــده پیش بینی 
25درصدی افزایش برای حقوق بگیران و بازنشستگان و 
مستمری بگیران است. از طرف دیگر صنعت نفت تحرک 
بســــیار خوبی خواهد داشــــت و در بودجه کامًا مشهود 
اســــت که رقم تولیــــد و صادرات نفت را با شــــرایط ســــال 
آینده پیش بینی کردیم و این یک تحرک بزرگی را در زمینه 
اقتصادی به وجود خواهد آورد؛ هم چنین منابع مورد نیاز 
ارزی و ریالی که بــــرای ما به وجود خواهــــد آورد. ارزش پول 
ملی در بودجه ســــال آینده مدنظر است که حائز اهمیت 
است تا در سال آینده اقتصاد ثبات بیشتری شاهد باشد 
و امیدواریم چابک سازی دولت و واگذاری سهام و توسعه 
بازار ســــرمایه را انجام دهیم که نقش بســــیار ارزشــــمندی 

برای شادابی اقتصاد بورس داشته و دارد.
طبیعــــت بورس این اســــت که فــــراز و نشــــیب دارد ولی 
در مجموع وقتی بورس را با یک ســــال گذشــــته مقایسه 
می کنیم معلوم اســــت که در مجموع رشد خوبی داشته و 

بازار بسیار مهمی برای جامعه است.
روحانــــی اظهار کرد: در جلســــه اخیر در برخــــی مواردی که 
مورد بحث و ســــؤال بود بــــه جمع بندی خوبی رســــیدیم 
که امیدواریم که در کمیســــیون تلفیق با حضور ســــازمان 
برنامــــه و بودجــــه بتوانیم بودجــــه را در زمان مناســــب با 
تصویــــب نماینــــدگان دریافــــت کنیم و برای ســــال آینده 

برنامه ریزی کنیم.
وی در ادامه ســــخنان خــــود درباره مســــئله کرونا و برخی 
نگرانی ها گفت: ما در بحث کرونا نگرانی برای آینده نداریم 
و حتی برای تولید و تهیه واکســــن مشــــغول هســــتیم و 
پابه پای دنیا در زمینه مقابله با این ویروس پیش رفتیم و 
نسبت به بعضی کشورها حرکت ما مناسب تر و مثبت تر 
بود. در هفته های گذشــــته این موج سوم کنترل شد و ما 

شــــاهد بودیم که حدود 50 درصد از فوتی های ما کاهش 
یافت. در زمینه واکســــن همه اقدامــــات انجام می گیرد و 
این بشــــارت را می دهم که هم بانک مرکــــزی و هم وزارت 
بهداشــــت و درمان برنامه ریــــزی کردند تا هم واکســــن از 
خــــارج در اختیار مــــردم قرار بگیــــرد و امیدواریم واکســــن 

داخلی هم در ماه های آینده به تولید برسد.
رئیس جمهــــور با ابــــراز اینکه "یکــــی از اهدافی کــــه از آغاز 
دولت دنبال می کردیم و امسال بیشتر به آن توجه داریم 
بخش ســــامت مردم اســــت"، تصریح کرد: در این هفت 
ســــال و چند ماه وقتی به آمار و ارقام نــــگاه می کنیم، توان 
و تخت های بیمارســــتانی نســــبت به قبل از سال 92، دو 
برابر شده و یعنی حدود 36 هزار تخت بیمارستانی جدید 
آماده شــــده و حدود 50 درصد تخت های قدیمی ما به طور 
کامل بازسازی شــــده است. توانمندی سامت در بخش 
بهداشــــت و درمان عاوه بر توسعه ای به لحاظ فرستادن 
متخصصین به بخش های و شهرستان های دوردست و 
همچنین مراکز بهداشتی، در این دولت دو برابر کل تاریخ 
ایران خواهد بود که یعنی از ابتدای تاریخ ایران هرچه بوده، 
قبل از انقاب از قرن های گذشته تا سال 92 از 92 تا پایان 
دولت، این توانمنــــدی به دو برابر افزایش پیدا می کند که 
این از افتخارات ماســــت. هر مقدار تخت آی  سی  یو که در 
ســــال 92 داشــــتیم، اکنون بیش از دو برابر شده است و 

اآلن حدود 9500 تخت آی  سی  یو داریم.
روحانــــی با بیان اینکــــه "در بخش داروســــازی و در تربیت 
اســــتاد، تربیت پزشــــک، متخصص و پرســــتار پیشرفت 
خوبی داشــــتیم"، عنوان کرد: خوشــــحالیم که توانستیم 
در روز پرســــتار به همه پرســــتاران جامعه بشارت بدهیم 
که دریافتی آنها نسبت به ســــال گذشته، بیش از دو برابر 
شده است یعنی آنچه یک ســــال قبل دریافت می کردند 
اکنــــون نزدیک بــــه دو و نیم برابر شــــده و اگــــر بخواهیم از 
ابتدای دولت در نظر بگیریم، دریافتِی پرســــتاران بیش از 
6 برابر شــــده است و این یعنی دولت به بخش بهداشت 
و درمان و بار ســــنگینی که بر دوش آنهاست، توجه دارد. 
یکــــی از اهداف دولت در هفت ماه آینــــدۀ پایان کار خود، 
تقویت بخش بهداشــــت و درمان خواهد بود که به دلیل 
کرونا و به خاطر مســــئله سامت مردم اســــت که برای ما 

حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: از همه رســــانه ها تقاضا می کنــــم که به آمار 
و ارقام از ابتدای امســــال توجه کنند؛ علی رغم مشکات، 
فشــــار اقتصادی و علی رغم کرونا، دولــــت در این 9 ماه با 
همه توانی که داشــــته است به صحنه آمد تا آن هایی را که 
در این بخش کرونا آســــیب دیدند یــــاری کند. ما صدهزار 
میلیارد تومان، چه تســــهیات و چه باعوض در ماه های 
 هــــم پرداختیم 

ً
اولیــــه پیش بینی کردیــــم و آن ها را عمدتا

و مقــــدار کمــــی باقی مانده اســــت که پرداخت می شــــود. 
به خاطر کرونا تاش کردیم ســــهام عدالت فعال شــــود و 

دست وبال مردم باز شود و این کار بزرگی بود.
رئیس جمهــــور با بیــــان اینکه ســــامت و معیشــــت دو 
اصل مهم تا پایان دولت اســــت، اضافه کرد: دولت همه 
تــــوان خود را بــــرای کاهش آثــــار جنگ اقتصــــادی و پایان 
بخشــــیدن به تحریم هــــای ظالمانه بــــه کار خواهد گرفت 
و هــــر روزی که بتوانیم تحریم را بشــــکنیم، صهیونیســــم، 
ارتجاع و تندروها را شکست داده ایم. این تحریم محصول 
صهیونیست ها، مرتجعان و تندروهای آمریکا بود. هر روز 
که پشت صیهونیســــت ها را به خاک بمالیم، خوشحال تر 
، شــــاید  می شــــویم؛ برخی می گوینــــد یکی ـ دو روز عقب تر
وضــــع آن ها بهتر اســــت. فشــــارِ تحریم روی مردم اســــت 
و مــــردم روزانــــه آن را تحمــــل می کنند. برخــــی تأکید دارند 
بگویند "آمریکا خوب است و دولت بد است."، دو موجود 
مجنون در تاریخ داشــــتیم کــــه جنگ را بر مــــردم تحمیل 
کردنــــد؛ یکی صــــدام بود و دیگــــری ترامپ، صــــدام جنگ 

نظامی و ترامپ جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کردند.
روحانــــی افزود: مــــا در جنگ نظامی دست به دســــت هم 
دادیم و متفق، متحد و یکصدا بودیم و صدام را شکست 
دادیــــم و روزی را دیدیم که آن مجنون به دار آویخته شــــد. 
سرنوشت ترامپ هم خیلی بهتر از صدام نخواهد بود و ما 
دیدیم که ملت ما با مقاومت و ایستادگی، آن هایی را که با 
غرور در پی آن بودند که ملت ما را بشکنند، سرنگون کرد 
و شــــکاند. این اهمیت دارد که نگذاشــــتیم تا این جنگ 
اقتصادی به هدفش برســــد، همان طور کــــه مقام معظم 
رهبری بیــــان کردند، ما نباید بگذاریم ایــــن تحریم اثر خود 
را بگذارد و باید آثــــار تحریم را کاهش دهیــــم و بزرگ ترین 
کار در این زمینــــه این بود که نگذاریم به هدفش برســــد 
و هــــدف او از تحریم این بود که در ســــال 97 پایان نظام را 
به خیال خودش جشن بگیرد و دیدیم که آن ها شکست 

خورده منزوی شدند.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: دیدیــــم کــــه ]آمریکایی ها[ هر 
وقت به ســــازمان ملل آمدند حتی دوســــتان سنتی آنها 
هم یاری شــــان نکردند و اروپا هم مقابل آمریکا ایســــتاد و 
حرف او را نپذیرفت. ما نگذاشــــنیم تحریم به اهداف خود 
برســــد و البته آثار خود را بر مردم گذاشت و مردم را اذیت 
کرد؛ این که مردم در عرصه اقتصــــاد حضور دارند و تاش 
آثــــار تحریم هســــتیم و  می کننــــد یعنی در حــــال کاهش 
رشــــدی مثبت و افزایش تولید، یعنی آثار تحریم را کاهش 

داده ایم.
وی در ادامه گفت: کنار هدف سامت و معیشت مردم، 
هدف ســــوم ما تا پایان این دولت مسئلۀ رونق و جهش 
تولید اســــت و امــــروز می بینیــــم در زمینه هــــای مختلف 
حرکت خوبی شــــروع شــــده و شــــرکت های دانش بنیان 
فعال هســــتند و ســــرمایه گذاری ها در مســــیر رشــــد قرار 
می گیــــرد و ایــــن حرکــــت خوبــــی در عرصه تولید اســــت؛ 
هم چنین روابط ما با همســــایگان و کشورهای دنیا رو به 

رونق است.
رئیس جمهور با اشــــاره به جنگ اخیر منطقه قره باغ اظهار 
کرد: الحمدهلل جنگ قره باغ منتهی شد به این که مرزهایی 
که اشغال شــــده بود، آزاد شــــد و در اختیار آذربایجان قرار 
گرفت و این بــــرای فعالیت هــــای اقتصادی مــــا هم مؤثر 
بود و در زمینه ســــد خداآفرین به توافق نهایی رســــیدیم 
که بتوانیم از بــــرق و آب آن بهره ببریم و و در زمینه راه آهن 
و فعالیت هــــای ترانزیتی مثبتی نیز برای کشــــور داشــــته 
است. در شرق کشــــور نیز آثار خوبی شاهد بودیم و برای 
اولین بــــار بــــا افغانســــتان از طریق ریل متصل شــــدیم و 
این ریل به سمت آســــیای مرکزی و ازبکستان می رود. در 
منطقه جنوب شــــرق هم حرکت خوبی شروع شده است 
و مسیرهای تجاری خوبی با پاکستان نهایی شد و تجارت 
ما با شــــرق در مرز ریمدان و پیشــــین رونق می یابد. روابط 
ما با همســــایه های شرقی، غربی و جنوب رونق می یابد که 
این مســــئله موجب آثار مثبت بر تجارت و تولید می شود 

که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
روحانی در ادامه خاطرنشــــان کرد: دولــــت از اول مبارزه با 
فساد و مســــئله شــــفافیت را دنبال کرده اســــت و کاری 
که این دولت در مبارزه با فســــاد و در مســــئله شفافیت 
انجام داده است باید مورد مقایســــه و بررسی قرار بگیرد. 
اولیــــن کاری که کردیــــم فضای مجــــازی مناســــب را برای 
کسب وکار و اطاعات در اختیار انجام دادیم. همان روزی 
که بودجــــه را به مجلس ارائه می دهیم، به مردم هم تقدیم 
می شــــود و می توانند بخوانند و بررســــی کنند و این گونه 
نبوده اســــت که کل بودجــــه در اختیار مردم قــــرار بگیرد. 
در بحث شــــفافیت، ما همه فعالیت های اقتصادی را که 
انجام می گیرد در اختیار مــــردم قرار می دهیم و راه مبارزه با 
فساد، شفاف سازی است تا همه بدانند و نقد کنند. یکی 
از تاش های ما این بوده اســــت که تا پایــــان این دولت، 
دولت الکترونیک در بخش های مختلف رشــــد و توسعه 
یابد؛ در سامانه های تجارت، حمل ونقل، مالیات و انبارها 
تحول بزرگی انجام خواهد شــــد و اطاعات انبارها و کاالها 
در مراحل مختلــــف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و ما 

این مسئله را دنبال می کنیم.
وی افزود: یکی از راه های مبارزه با فساد همان 4 الیحه ای 
بــــود که مجلس دو مــــورد از آن را تصویب کــــرد و دو مورد 
دیگر در گیرودار مانده اســــت و دستور اخیر مقام معظم 
رهبــــری راهگشاســــت و این لوایــــح معروف بــــه »اف ای 
تــــی اف« بهتریــــن راه برای مبارزه با فســــاد اســــت و همه 
حرکت های مالی و پولی را روشــــن می کند و ممکن است 

برخی خوششان نیاید و این راه مبارزه با فساد است.
رئیس جمهــــور گفت: این دولت دو کار بــــزرگ انجام داد؛ 
یکی در زمینه مؤسســــات اعتباری غیرمجــــاز بود که این 
مؤسســــات غیرمجاز دکان های فســــاد بودند که دولت 
برای بســــتن آن ها هزینه های ســــنگینی تحمــــل کرد. کار 
دوم که این روزها تکمیل و نهایی شــــده، مسئله موضوع 
ادغــــام بانک های نیروهای مســــلح اســــت که کار بســــیار 
مهمــــی بود که همه بانک ها یکجا جمع شــــوند و شــــرایط 
بهتری پیدا کنند. برخی از بانک ها دچار مشــــکل بودند، با 
، روشن تر و  این ادغام همه بانک ها شرایط مالی شفاف تر
مطمئن تری برای نیروهای مسلح و مردم به وجود خواهد 

آورد.
روحانــــی در پایــــان گفــــت: از مبــــارزه بــــا فســــاد گرفتــــه تا 
چابک سازی دولت تا مسئله کرونا، معیشت مردم، رونق 
تولید، مبارزه با تحریم و شکســــت تحریم از اهدافی است 
که تا روز آخــــر دولت با کمک مردم و حمایت و ارشــــادات 

رهبر معظم انقاب ادامه خواهیم داد.

وزیر بهداشت:

واکسن خارجی کرونا را می خریم
تأثیر "اف ای تی اف" بر خرید واکسن جدی نیست

وزیر  جهــــان:  و  ایران  گــــروه  هگمتانه، 
همــــه  علی رغــــم  گفــــت:  بهداشــــت 
و  بهتریــــن  از  مضایــــق  و  فشــــارها 
دنیا  واکســــن  منابــــع  مطمئن تریــــن 

واکسن را تهیه می کنیم.
در  بهداشــــت  وزیــــر  نمکــــی  ســــعید 
گفت: خوشــــبختانه  ارتباط تلویزیونی 
مردم در شــــب یلدا آنچه را پیشــــنهاد 
کردیــــم پذیرفتنــــد امــــا تعــــداد اندکی 

شــــیوه نامه ها را شکســــتند. امیدواریم میــــزان رعایت 
شــــیوه نامه ها روز به روز بیشــــتر شــــود، امــــروز تعداد 
مرگ های ما به نســــبت روزهای گذشته کاهش یافته 
است و نقطه دلگرم کننده برای ما و همکاران ما است.
وی با اشــــاره به شــــیوع ویروس جهش یافته کرونا در 
انگلســــتان گفت: دولــــت انگلیس گــــزارش ویروس 
جدیــــد را دیرهنگام اعام کرد، ویروس قدرت ســــرایت 
و نفوذ بیشــــتر و بیماری زایی باالتــــری را دارد به محض 
اینکه خبر را شــــنیدیم پروازها لغو شد و تا امروز ردپایی 
از این ویروس در کشور مشــــاهده نشده است. موج 
گذشــــته نیز مربوط به ویروس انگلیسی نبوده است، 
ایــــن ویــــروس تاکنون 66 نــــوع جهش داشــــته و این 

جهش جدید بوده است.
وزیر بهداشــــت ادامه داد: درخصوص واکسن نیز باید 
اعام کنم، مردم صحبت واکســــن را از وزیر بهداشــــت 

بشنوند، اول به دلیل تخصص و دوم 
به دلیل اطاع. بســــیاری صحبت های 
زیــــادی می کنند که اذهــــان عمومی را 
تشویش می کند، توجه داشته باشید 
حتی  ویــــروس  ضد  داروهــــای  مــــا  که 
آنهایی که تأثیر اندکی داشتند را تهیه 
کردیم و نگذاشتیم داغ تأمین دارو در 

شرایط تحریم بر دل مردم بماند.
وی گفت: علــــی رغم همه فشــــارها و 
مضایق از بهترین و مطمئن ترین منابع واکســــن دنیا 
در حال خرید واکسن هستیم البته هیچ جای دنیا روی 
واکسن قســــم نخورده اســــت و هیچ جای دنیا تزریق 
عجوالنه واکســــن را آغاز نکرده است اگر هم آغاز شده 

است کار عالمانه نیست.
نمکی افــــزود: درحال حاضر جهــــش ویروس ذهنیت 
را در مورد واکســــن و پلتفرم های واکســــن تغییر داده 
است واکســــن در حال تأمین شدن است و با اولویت 
گروه های مختلف تزریق خواهد شــــد، واکســــن تولید 
ملی نیز از این هفته وارد مرحله انســــانی شده است و 

خبرهای خوبی به مردم خواهیم داد.
همچنین وزیر بهداشــــت در گفت وگو با شــــبکه خبر 
عنوان کرد: سیاســــی حرف نمی زنم، تأثیر اف ای تی اف 
)FATF( در موضوع نظام ســــامت و )خرید( واکســــن 

جدی نیست.



چون خانم افســانه خاکپور مالک ســه دانگ مشاعی از ششدانگ باب پالک 
31 فرعی از 3459 اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواســت آگهی شــماره 
1542/ن/99 مــورخ 1399/8/25 تقاضای در قالب صدور ســند تک برگی 
پالک فوق را از این اداره نموده اند و متقاضی در موعد مقرر مراجعه ننموده اند 
و مدعی می باشد که مجاورین را نمی شناسند و دسترسی به مالکین ندارند، 
لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین مــاده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر 
ابالغ می گردد که در تاریخ دوشــنبه مورخ 1399/10/22 ســاعت 10 صبح 
در محــل وقوع ملک واقع در نهاوند، انتهای کوچه دوآبه، روبروی فروشــگاه 
فرهنگ، منزل آقای شهبازی شایســته. عدم حضور مالکین مشاعی مانع از 
انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در 

همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 824

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی حصر وراثت

م.الف 332

خانم فهیمه نعیمی دارای شناســنامه شماره 1762 به شرح دادخواست 
به کالســه 113/9900995 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان براتعلی نعیمی به شناســنامه 
شماره 1070 در تاریخ 99/09/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- حسین 
نعیمی به شــماره شناســنامه 4020568030 پســر متوفی 2- فهیمه 
نعیمی به شــماره شناســنامه 1762 دختر متوفی 3- طاهره اصالنی به 
شــماره شناسنامه 9977 همسر دائمی متوفی و غیر از نامبردگان وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آقای حســن بهرامی عمید با وکالت از طرف آقای جعفر قاســمی برابر 
وکالتنامه 12364 مورخه 99/10/1 با تســلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق به مهر دفترخانه 62 بهار مدعی اســت یک جلد ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی 358 فرعی از 167 اصلی واقع در بخش چهار که 
ذیل دفتر 150 صفحه 49 شــماره ثبت 25117 ســابقه ثبت دارد، نزد 
کسی در بیع شرط نیســت که در اثر سهل انگاری مفقود گردیده لذا به 
اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
تا در صورتی که کســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر آگهی تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به 
اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله تســلیم نماید. لذا چنانچه ظرف مهلــت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله به اداره 
ثبت ارائه نگردد، اداره ثبت اســناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی فوق تسلیم خواهد نمود.
م.الف 459

آگهی فقدان سند

با ما همراه باشیدهادی یونسی عطوف- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار
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حضور گرین کشاورز نهاوند 
در گروه سه لیگ 3

هگمتانه، گروه ورزش: مراســــم قرعه کشــــی لیگ 
دسته سوم کشور برگزار شــــد و تیم ها رقیبانشان 
را شــــناختند. مراســــم قرعه کشــــی مرحله نخست 
لیگ دسته سوم کشور در فصل 400/1399 صبح 
دیروز برگزار شــــد و تیم های حاضر در این رقابت ها 
حریفان خود را شــــناختند. بر اســــاس قرعه کشی 
انجام شــــده تیم ها در 5 گروه 13 تیمــــی با یکدیگر 
بــــه رقابت خواهند پرداخــــت و تیم های اول و دوم 
هر گروه به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد، گروه 

بندی تیم ها به شرح ذیل است:
گروه اول مرحله اول فصل جدید لیگ دسته  �

سوم:
کیان تهران

مقاومت تهران
دریای حربده محمود آباد

مقاومت جویبار
شهروند نور

آسمان کیا مشهد
شریعت نوین مشهد

شهرآهن خواف )برق آراء(
سیمان شاهرود

انتظار بجنورد
استقال علی آباد

بادامک قائن
گــــروه دوم مرحلــــه اول فصــــل جدیــــد لیگ  �

دسته سوم:
شاهین تهران

شهید اورکی اسامشهر
کیاپارس تهران
شهروند رامسر

شهرداری فریدونکنار
ستارگان سیمرغ البرز

فرهنگ )مردان پاشا( البرز
سردار جنگل گوراب زرمیخ

سفیرنوین آبیک قزوین
سوهان محمد قم

آلومینیوم پارس ساوه
مینو دره خرمدره

ستاره سرخ کاشان
گروه ســــوم مرحلــــه اول فصــــل جدید لیگ  �

دسته سوم:
کانیاو شنو اشنویه

کاویان نقده
نیکان مهر تهران

نفت ابرانیان
کیان تهران
عقاب تبربز

ستارگان آژند آذربایجان
شهدای گروس بیجار

خورشید مهر قروه
جام جم بیله سوار

»گرین کشاورز نهاوند«
ذوب آهن اردبیل

استقال اهواز
گروه چهــــارم مرحله اول فصــــل جدید لیگ  �

دسته سوم:
فرهنگ رامهرمز

اروند خرمشهر
پرسپولیس دزفول

خلیج فارس بندرماهشهر
ستارگان کرمانشاه

شهرداری بروجرد
پردیس خرم آباد

شاهین لردگان
رز موکت بروجن

پیروزی نگین خورموج
پرسپولیس برازجان
شهدای ایل بهمئی

شهدای چوار 65 ایام
گــــروه پنجم مرحلــــه اول فصــــل جدید لیگ  �

دسته سوم:
ون پارس نقش جهان

رضوانی اصفهان
صنعت فوالد کوهستان
استوک مرودشت فارس

عقاب شیراز
شهیدباقری گویم فارس

هرنگ جوان بستک هرمزگان
فوالد هرمزگان

خلیج فارس میناب
سنگ آهن بافق

شاهین زاهدان
مشیز کرمان

خبــر
هفته پر افت و خیز برای نمایندگان فوتبال همدان

شهرداری صدرنشین شد، پاس ناکام در شکار عقاب!
هگمتانه، گــــروه ورزش: هفته نخســــت رقابت های لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور در حالــــی به پایان رســــید که 
نماینــــدگان همدان شــــروع پــــر افت و خیــــز را به نمایش 

گذاشتند.
در ایــــن هفتــــه شــــهرداری همــــدان میهمــــان همتــــای 
بندرعباســــی خود بود و پاس نیز از عقاب تهران پذیرایی 

کرد.
شــــهرداری همــــدان در ایــــن هفتــــه شــــروع خوبــــی را در 
مســــابقات لیــــگ 2 بــــه نمایــــش گذاشــــت و توانســــت 
شــــهرداری بندرعبــــاس از مدعیــــان گروه یــــک را در خانه 

شکست دهد.
ســــال ها از ناکامــــی تیم هــــای همدانــــی در برابــــر حریفــــان 
بندرنشین ســــپری می شود و این بار شــــهرداری توانست 

در خانه شهرداری بندرعباس به برد دلچسب دست یابد.
شــــاگردان طایــــی منــــش در این مســــابقه با ارایــــه بازی 

حساب شده توانستند یک بر صفر به برتری برسند.
امــــا تیم پاس در زمین خود موفق به عبور از ســــد تیم تازه 
وارد عقــــاب تهران نشــــد و این دیدار بــــدون گل به پایان 

رسید.

توان بومی شهرداری �
تیم شهرداری امسال متفاوت از سال های قبل با بودجه 
مناسب و جذب بازیکنان کلیدی به خصوص بومی های 
باتجربه و توانمند توانسته تیمی یکدست و آماده را راهی 

لیگ 2 کند.
شاکله اصلی تیم شــــهرداری را بازیکنان مستعد و باتجربه 
بومی تشــــکیل می دهند که هر یک سال ها در تیم هایی 
نظیر پــــاس، شــــهرداری و الوند همــــدان ســــابقه بازی در 

لیگ های یک و 2 کشور را دارند.
این تیم با ترکیب کادر فنی بومی گام به لیگ 2 گذاشــــت 
و اکنون رضا طایی منش ســــکان هدایت آنها را برعهده 

دارد.
طایی منش با کولــــه باری از تجربــــه در لیگ های 2 و یک 
کشور حاال باردیگر به مســــتطیل سبز وارد شده تا این بار 

همراه شهرداری به لیگ یک کشور صعود کند.
ترکیب تیــــم این مربی را بازیکنانی تشــــکیل می دهند که 

ســــال ها شــــاگرد او بوده اند و به خوبی می تواند پازل فنی 
خود را در زمین چیدمان کند.

مربیــــان تیم شــــهرداری نیز هر یک ســــال ها در لیگ های 
مختلف کشور سابقه فعالیت داشته اند و اکنون در کنار 

هم به دنبال صعود هستند.

برد با طعم صدرنشینی �
پیروزی ارزشــــمند شــــهرداری در بندرعباس باعث شد تا 
این تیم در پایان هفته نخســــت مسابقات صدر جدول را 

تصاحب کند.
آرمین طایی منش تک گل شــــهرداری همــــدان در این 
بــــازی را به ثمر رســــاند و البته نخســــتین گل فصل جدید 

مسابقات لیگ 2 را نیز ثبت کرد.
طایی منش در دقیقه 44 گل برتری شهرداری چی ها را به 
ثمر رساند تا نخســــتین گل فصل جدید لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور را به ثمر برساند.
شهرداری با این پیروزی و کسب سه امتیاز شیرین موقتا 

صدرنشین گروه یک لیگ دسته دو فوتبال کشور شد.
شــــاگردان طایــــی منش در ایــــن مســــابقه جانانه حاضر 
شــــدند و اجــــازه امتیاز گیــــری را از حریف سرســــخت خود 

گرفتند.

شــــهرداری امســــال با حمایت همه جانبه عباس صوفی 
شــــهردار همدان تیمی بومی و یکدست را شکل داده و از 
همین هفته نخســــت خود را به عنوان یک مدعی معرفی 

کرده است.
ترکیب تیم شــــهرداری بندرعباس در ایــــن بازی را مهدی 
، علی  خســــروی، حســــین محمدی، حبیــــب حبیب پــــور
، فواد نجاهی نژاد، هادی  ، علی حدادی فر عزیزی، علی خبــــر
، محمد علی مردانی، علیرضا اســــامی  دهقانی، احمد گمار

تشکیل دادند.
تیم شــــهرداری همدان نیز با ترکیب محمــــد صابری زاده، 
حســــین کاظمی، ساســــان جعفری کیا، پیمان حشمتی، 
مجید شــــعبانی، امیرحســــین پورقاســــمی، میثــــم زمانی، 
 ، مهدی خلــــج، آرمین طایــــی منش، محمد عبــــاس تبار

محمد بیرانوند وارد میدان شد.
آرمین طایی منــــش بازیکن شــــهرداری همدان همدان 
موفق شد در دقیقه 44 دروازه شهرداری بندرعباس را باز 
کند تا لقب اولین زننده گل فصل جدید لیگ دسته دوم 

کشور را از آن خود کند.

عقاب در همدان شکار نشد �
اما تیم پاس در هفته نخست لیگ دسته یک و از گروه ب 

مقابل میهمان خود عقاب تهران متوقف شد.
در شــــرایطی که همــــگان پیش بینــــی پیــــروزی را از پاس 
داشــــتند اما عقاب تهران ایــــن اجازه را نداد تا با تســــاوی 

ارزشمند همدان را ترک کند.
پاســــی ها البته در این بازی چند موقعیت مســــلم گلزنی 
را نیز از دســــت دادند تا میهمان خوش شــــانس با امتیاز 

راهی تهران شود.
هر چند تاخیر در صدور مجوز بازی تیم پاس در این دیدار 
مشکاتی را به همراه داشــــت و منجر به برهم زدن تمرکز 
کادر فنی و بازیکنان شــــد اما از دست دادن موقعیت ها 

هم سبب حسرت پیروزی شد.
پاســــی ها در این دیدار محمدرضا پایداری را به دلیل اخراج 
از دست دادند تا نخستین اخراجی آنها در لیگ 2 نیز ثبت 

شود.
این تســــاوی برای هــــواداران تیم پاس خوشــــایند نبود و 
معتقدند تیمی کــــه مدعی صعود اســــت از همین هفته 

نخست باید به فکر کسب امتیاز باشد.

مشکالت سدراه پاس �
پاس اگرچه در هفته نخســــت به تساوی رسید اما مهدی 
پاشازاده ســــرمربی این تیم همچنان از عدم تحقق وعده 

مسووالن گایه مند است.
تیم پاس هم اکنون با مشکل زمین تمرین مواجه است 
که مدنظر پاشــــازاده بــــوده همچنان  و زیرســــاخت هایی 

اجرایی نشده است.
همین مســــاله باعث شــــد تا ســــرمربی پاس نســــبت به 

مسایل موجود انتقاد کند.
با این حال رئیس هیأت فوتبال همدان تاش الزم را برای 

مهیا شدن خواسته های سرمربی پاس داشته است.
پاســــی ها در حالی زمین قــــدس را بــــرای تمرین های خود 
استفاده می کنند که این زمین ورزشگاه اصلی شهرداری 
برای دیدارهای رسمی به شمار می رود و گایه آنها را نیز به 

دنبال داشته است.
با این حــــال پاســــی ها امیدوار هســــتند تا زمیــــن تمرین 
مناسب برای آنها مهیا شــــود تا این چنین دچار مشکل 

نشوند.
از ســــوی دیگر اعضای تیم در انتظار پرداخت درصد مالی 
خود هســــتند تا با انگیزه مضاعف دیدارهای آینده خود را 

برگزار کنند.
تیم پاس در هفته دوم رقابت های لیگ دســــته 2 فوتبال 
کشــــور میهمان شهرداری بم اســــت و شهرداری همدان 

نیز در خانه به مصاف مس کرمان می رود.

شکست والیبال آمادای در نخستین گام
هگمتانه، گروه ورزش: مســــابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته 
یک بانوان ســــال 99 جام ســــردار شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی، از روز 

سه شنبه با حضور 15 تیم به صورت متمرکز در سه شهر آغاز شد.
دور مقدماتی این رقابت ها، در ســــه گروه و در شــــهرهای مشــــهد، یزد و 

اصفهان به مدت پنج روز )تا ششم دی ماه( ادامه خواهد داشت.
نتایج روز نخست، بر اساس گروه بندی این رقابت ها به قرار زیر است:

گروه آ: اشتاد سازه مشهد، آریا مقام پارس مشهد، استعداد پویا مشهد، 
پاس گرگان و ابومسلم شهر بهشت

آریا مقام پارس مشهد 3 - ابومسلم شهر بهشت صفر
)25 بر 23، 25 بر 23 و 25 بر 12(

استعداد پویا مشهد صفر - پاس گرگان 3
)16 بر 25، 22 بر 25 و 14 بر 25(

گروه ب: آریا پارس تفت، جوانان زرتشــــتی، مس رفسنجان، راه باند کویر 
کرمان و مهرگان شیراز

جوانان زرتشتی 3 - مهرگان شیراز یک
)25 بر 14، 25 بر 15، 14 بر 25 و 25 بر 14(

مس رفسنجان 3 _ راه باند کویر کرمان صفر
)25 بر 19، 25 بر 13، 25 بر 12(

، آینده سازان البرز یکتا، آمادای )همدان(،  گروه سی: سامسونگ جویبار
ریف اصفهان و رونا )تهران(

ریف اصفهان 3 - آینده سازان البرز 2
)25 بر 17، 25 بر 19، 22 بر 25، 21 بر 25 و 15 بر 5(

رونا تهران 3 - آمادای همدان 2
)12 بر 25، 25 بر 18، 27 بر 25، 23 بر 25 و 15 بر 13(

بخشدار پیرسلمان:

اولین مسابقات مجازی انتخاب برترین بازیکنان فوتبال بخش برگزار شد
هگمتانه، گــــروه ورزش: بخشــــدار پیرســــلمان از برگزاری 
اولین مسابقات مجازی انتخاب برترین بازیکنان فوتبال 
این بخش خبر داد و گفت: طی مراسمی جوایز نفرات برتر 
مسابقات مجازی انتخاب برترین بازیکنان فوتبال بخش 

پیرسلمان اهدا شد.
محمــــود فیروز بخت اظهــــار کرد: برگزاری این مســــابقات 
با توجه به شــــیوع ویروس کرونا برای اولین بار در ســــطح 
شهرســــتان اســــدآباد و در بخش پیرســــلمان به صورت 

برخط برگزار شده است.
وی افزود: در این مسابقه نظر سنجی های الزم درخصوص 

تعداد 28 نفر از شــــرکت کنندگان ورزشــــکار شــــهر آجین 
به همت مســــؤول هیــــأت فوتبــــال بخش، پشــــتیبانی 
بخشــــداری و مســــؤول نمایندگــــی اداره ورزش و جوانان 
پیرســــلمان انجام گرفت که در مرحله نظرســــنجی فینال 
تعداد چهار نفر در رده جوانــــان، دو نفر در رده نوجوانان و 
دو نفــــر در رده نونهاالن به عنــــوان بهترین های بازیکنان 
فوتبال شــــهر آجین در پســــت های حمله، هافبک، دفاع 
و دروازه بــــان انتخــــاب و در مراســــمی بــــا اهــــدا جوایزی از 

برترین های این ورزش تجلیل شد.
فیروزبخت با بیان اینکه بخش پیرسلمان برای توسعه و 

ارتقا زیرساخت های ورزشــــی به امکانات ورزشی بیشتری 
برای جوانان مســــتعد ورزش خود نیازمند است و در این 
رابطه تصریــــح کرد: در راســــتای پشــــتیبانی به منظور ارتقا 
بخش پیرســــلمان و اختصاص امکانات ورزشــــی با توجه 
به استعدادهای بالقوه بخش توجه ویژه ای داشته اند که 

قابل تقدیر است.
بخشدار پیرســــلمان در ادامه از برگزاری مراسم تقدیر از از 
شــــهروند خیر و نیک اندیش این بخش خبر داد و یاد آور 
شد: این خیر نیک اندیش مبلغ 400 میلیون تومان برای 

احداث غسالخانه در شهر آجین اختصاص داده است.

دردسر جابجایی پا بر جاست؛

سرنوشت پاداش آسیایی پرسپولیس مشخص شد
قرض 30 میلیاردی مدیرعامل

هگمتانه، گروه ورزش: باشــــگاه پرسپولیس بخش قابل 
توجهی از پاداش آسیایی خود را پیش از دریافت آن خرج 
کرده اما برای رساندن وضعیت مالی به شرایط استاندارد 
باید بتواند این پاداش را از کنفدراســــیون آســــیا دریافت 

کند.
لیــــگ   2020 فصــــل  در  پرســــپولیس  قهرمانــــی  نایــــب 
قهرمانان آســــیا باعث درآمد دو میلیون و 810 هزار دالری 
سرخپوشــــان شــــد تا هواداران این تیم امیــــدوار به ثبات 
مالی و حســــاب پر از اسکناس پرســــپولیس برای نقل و 
انتقاالت زمستانی باشــــند. با این حال اتفاقات اقتصادی 
رخ داده بــــه همــــراه بدهی هــــای بین المللی این باشــــگاه 

همچنان یکی از دغدغه های اصلی محسوب می شود.

محکوم به پرداخت بدهی های ارزی �
باشــــگاه پرســــپولیس پس از برگزاری دادگاه عالی ورزش 
در خصوص دفــــاع از محکومیت در پرونده های مربوط به 
شــــکایت ماریو بودیمیر و گابریل کالــــدرون منتظر اعام 

رأی نهایی این مرجع حقوقی است.
بودیمیــــر مهاجم کروات پرســــپولیس بابــــت حضور پنج 
ماهه خود در جمع سرخپوشــــان غرامت 500 هزار یورویی 
خواسته است که از توان باشــــگاه برای پرداخت آن خارج 

بود. از این رو سرخ ها برای داشتن فرصت، بهترین راه را در 
ارسال الیحه دفاعی خود به دادگاه CAS دیدند.

پرســــپولیس در حالی خواهان رسیدگی دوباره این پرونده 
شد که از محکومیت دوباره خود تا حدودی اطمینان دارد! 

اما به دلیل نداشتن پول کافی راهی بهتر از این پیدا نکرد.
گابریــــل کالــــدرون ســــرمربی پیشــــین پرســــپولیس نیز 
حکــــم محکومیت 580 هــــزار دالری خــــود را از فیفا بابت 
عدم پرداخت مطالباتش از ســــوی باشــــگاه دریافت کرد 
 CAS اما ســــرخ ها بار دیگــــر ترجیح دادنــــد پرونــــده او را به

بکشانند تا فرصت کافی برای پرداخت را داشته باشند.
دادگاه عالی ورزش نیز با بررسی الیحه دفاعی پرسپولیس 
به زودی قرار اســــت در این باره رأی خود را صادر کند که باز 
هم شــــانس ســــرخ ها برای کاهش رقم بدهی خود بسیار 

اندک است.

قرض 30 میلیارد تومانی! �
جعفر ســــمیعی مدیرعامل باشگاه پرســــپولیس پس از 
حضور در این باشگاه توانســــت بابت قراردادهای فصل 
گذشته بازیکنان این تیم با آنها تسویه کند. وی همچنین 
توانســــت حــــدود 20 درصــــد از قراردادهای فصــــل جاری 
سرخپوشــــان را پرداخــــت کند تا آنها بــــدون کوچک ترین 

دغدغه مالی راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شوند.
سمیعی در حالی توانســــت این پول را به حساب اعضای 
تیم واریز کند که آن را از کارگزار رســــمی باشــــگاه دریافت 
نکرده بــــود. از قرار معلوم مدیرعامل سرخپوشــــان، مبلغ 
30 میلیــــارد تومان از یک شــــرکت قرض می گیــــرد تا آن را 
پــــس از برگزاری دیدار فینال بازگرداند. پولی که حاال نوبت 

پرداخت آن رسیده است.

ج 70 میلیاردی � درآمد ۸0 میلیارد تومانی، خر
باشگاه پرسپولیس عاوه بر پاداش نایب قهرمانی خود 
در آســــیا مبلغ 120 هــــزار دالر دیگر نیز بابت انتقال بشــــار 
رســــن به القطر قطــــر دریافــــت می کند. در واقــــع مجموع 
ارزی پرســــپولیس حدود 80 میلیارد تومان  دریافتی های 
( خواهد بود. این در حالی  )با احتســــاب نرخ ارز آزاد در بازار
اســــت که ســــمیعی قبل از دریافت این مبلغ باید فکری 
برای پرداخــــت 70 میلیارد تومان از بدهی های ارزی و ریالی 
پرسپولیس کند. تحریم های بانکی تاکنون مانع از انتقال 
پاداش باشــــگاه های ایرانی از ســــوی فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا شده اســــت. از این رو بعید نیست سمیعی 
همچون مدیران قبلی مجبور به نامه نگاری با این نهادها 

برای پرداخت پول به طلبکاران خارجی شود.

پاس در کرمان به مصاف شهرداری بم می رود
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ورزشــــگاه محل برگــــزاری 4 
مســــابقه از هفته هــــای دوم و ســــوم لیــــگ دســــته دو 
باشگاه های کشــــور فصل 1400-1399 اعام شد. زمان 

و محل برگزاری 4 مسابقه به شرح زیر است:
هفته دوم

دوشنبه ۸ دی 99 �
شــــهرداری بم - پاس همدان - ســــاعت 14- ورزشگاه 

امام علی)ع( کرمان

میــــاد مهر تهــــران - شــــهدا بابلســــر - ســــاعت 14- 
ورزشگاه شهید کشوری تهران

هفته سوم
شنبه 13 دی 99 �

(- ســــپیدرود رشت - ساعت 14-  اسپاد تهران ) خیبر
ورزشگاه شهید کشوری تهران

مــــس نوین کرمان - ویســــتا توربین تهران - ســــاعت 
14:30 - ورزشگاه امام علی)ع( کرمان

بهترین تغذیه ورزشی در هوای سرد

۲ اشتباه رایج ورزشکاران در فصل سرما
هگمتانه، گروه ورزش: ورزش کردن در هوای سرد نیاز 
افراد را به کالری افزایش می دهد و در عین حال ممکن 
اســــت به دلیــــل اشــــتباهات تغذیه ای منجــــر به کمتر 
نوشیدن مایعات شــــود، دو مســــئله ای که حتما باید 

مورد توجه ورزشکاران قرار گیرد.
ورزش در هــــوای ســــرد نیازهــــای تغذیــــه ای منحصــــر 
بــــه فــــردی دارد و توجه به چنــــد نکته تغذیه ای ســــاده 
می تواند به افزایش عملکرد ورزشــــی، ارتقای ســــامت 
ورزشــــکاران و در نهایت دســــتیابی به هدف ورزشــــی 
کمک کنــــد. همچنین هنــــگام ورزش در هوای ســــرد، 
دمای مرکزی بدن کاهش می یابد و میزان هزینه انرژی 
در آب و هوای گرم، به دلیل تاش بدن برای گرم کردن 

هوای دمی، حدود 23 درصد بیشتر خواهد بود.
نیاز ورزشــــکاران به کالری در هوای سرد بیشتر از زمانی 
اســــت که در هوای گرم تر و با شــــرایطی مشــــابه ورزش 
می کننــــد. این اتفاق به این دلیل اســــت کــــه غذا برای 
سوخت رسانی بدن در پاسخ به افزایش متابولیسم و 

به صورت جداگانه با ورزش است.

مصرف مایعات هنگام ورزش در هوای سرد �
در ایــــن مطلب کــــه از ســــوی کیمیا معینی افشــــاری، 
متخصص پزشــــکی ورزشــــی تهیــــه شــــده و در اختیار 
قــــرار گرفته، آمده اســــت: یکی از بزرگترین اشــــتباهات 
تغذیه ای شــــایع در ورزشکاران، نوشــــیدن کم مایعات 

در زمان ورزش در هوای سرد اســــت. سرما مکانیسم 
تشــــنگی بدن را کاهش می دهد و ورزشکار باید از این 
گاه باشــــد و به میزان کافــــی مایعات مصرف  موضوع آ
کند. مهم اســــت تــــا هم نیــــاز ورزش و هــــم مایعات از 
دســــت رفته )به هنــــگام گرم کــــردن بــــدن و مرطوب 
کــــردن هوای دمــــی( تأمیــــن شــــود. در هنــــگام بازدم 
شدید، مقدار زیادی آب از طریق بازدم از دست می رود 
و دهیدراتاســــیون منجر بــــه کاهش عملکــــرد بدن و 

استقامت می شود.

نکات تغذیه ای برای ورزش های زمستانی �
تغذیه خوب بــــا یک برنامه ریزی خوب آغاز می شــــود. در 
شرایط ایده آل، ورزشکاران باید 2 ساعت قبل از ورزش، 
کربوهیدرات پیچیده مصرف کنند. غذاهای گرم انتخاب 
مناسبی هستند، زیرا به گرم ماندن بدن کمک می کند. 
غذاهایی مانند ســــوپ، ســــیب زمینی پخته، نان و کره 
بادام زمینی، ماکارونی و گوشــــت های کــــم چرب، منابع 

تأمین انرژی خوبی برای قبل از ورزش هستند.
ذخایــــر  جایگزینــــی  همچنیــــن  ایســــنا،  از  نقــــل  بــــه 
کربوهیدراتی که در حین ورزش مصرف شــــده اســــت 
نیز به منظور جلوگیری از خســــتگی و همچنین کمک 
به گــــرم ماندن بــــدن، مهم اســــت. به همراه داشــــتن 
میان وعده های قابــــل حمل مانند انرژی بارها، ژل های 

ورزشی، ساندویچ و میوه توصیه می شود.
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7
اثر جدیدی از توفیق سبحانی درباره مثنوی مولوی

هگمتانــــه، گروه فرهنگ و ادب: »گلشــــن توحیدی« که شــــرحی منظوم بر مثنــــوی معنوی مولوی 
است، به کوشش توفیق سبحانی تصحیح و از سوی نشر گویا روانه کتابفروشی ها شد.

به نوشته تســــنیم، کتاب »گلشن توحیدی«، اثر ابراهیم شــــاهدی مغلوی، شرح منظومی است بر 
برخــــی از ابیات مثنوی معنوی. شــــاهدی مغلوی که از شــــاعران قرن نهم هجری اســــت، در این اثر 
برخی از ابیات مثنوی، اثر ســــترگ موالنا، را کــــه با دیگر ابیات پیوند معنایی نــــدارد، انتخاب کرده و 

سپس به شرح آن پرداخته است.

شاهدی در این اثر حدود 600 بیت از مثنوی را انتخاب کرد و سپس، پنج بیت شرح بر آن افزود و در 
نهایت کتاب »گلشن توحیدی« را در سال 937 قمری به پایان برد.

 به کوشش توفیق سبحانی که نامش با مثنوی پژوهی گره خورده، توسط 
ً
»گلشــــن توحیدی« اخیرا

نشر گویا منتشر شده است. سبحانی در ابتدای این اثر به سابقه آشنایی شاهدی با مثنوی اشاره 
می کند و می نویسد:

... مادر شــــاهدی زنی بود که به موالنا عاقه داشــــت. پدر شــــاهدی در حال مرگ، دست پسرش را 
به دســــت دوست ابریشــــم فروش خود می گذارد و پسر خود را به او می ســــپارد. پسر چون شیفتۀ 

تحصیل بود، تن به ابریشم فروشــــی نمی دهد. مدتی در مدرسۀ فاتح استانبول طلبگی می کند. به 
ســــبب غروری که در مدرسان خود می بیند، به درویشی روی می آورد. از سالوس و ریای مشایخ هم 

رضایتی نداشته است.
در مغلــــه به توصیــــۀ مادرش به شــــیخ بدرالدیــــن که صاحــــب مرید و خانقــــاه بود، پیوســــت و او 
می خواســــت به بدرالدیــــن مثنوی تعلیــــم دهد؛ اما شــــاهدی زبان فارســــی را بیش از اســــتادش 
می دانســــت؛ از این رو نزد بدرالدین تفســــیر خواند. نشــــر گویا کتاب حاضــــر را در 276 صفحه و در 

شمارگان 500 نسخه منتشر و روانه کتا ب فروشی ها کرد.

فرهنگ 
و ادب

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: رهبر انقاب اســــامی در 
بیانیــــه  »گام دوم انقاب« با مرور تجربه  40 ســــاله  انقاب 
اســــامی اعــــام کردنــــد: انقــــاب »وارد دّومیــــن مرحله  
خودســــازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی شده  است«. 
گام دومی که بایــــد در چارچوب »نظریه  نظــــام انقابی« و 
با »تاش و مجاهدت جوانان ایران اســــامی« به ســــوی 
تحقق آرماِن »ایجاد تمّدن نوین اســــامی و آمادگی برای 
طلوع خورشــــید والیت عظمی )ارواحنافداه(« برداشــــته 

شود.
 KHAMENEI.IR به همین مناســــبت پایگاه اطاع رسانی
در سلســــله مطالب جدیدی به تبییــــن و تحلیل مبانی، 
جهت گیری هــــا و ابعــــاد گوناگون این بیانیــــه می پردازد. 
حجت االسام والمســــلمین  پیــــش رو،  گفت و گــــوی  در 
نظافــــت اســــتاد حوزه، مدیــــر حوزه ی علمیــــه ی حضرت 
مهدی)عج( مشهد و از صاحب نظران مسائل تربیتی در 
گفت وگویی تفصیلی بــــه تحلیل کاِن این بیانیه و ابعاد 

آن پرداخته است. مختلف 
جــــذب  امیدوارانــــه،  مطالبه گــــرِی  چــــون:  موضوعاتــــی 
حداکثری و ضرورت و چگونگی تربیِت نیروهای انقابی، 
مسئله ی تصحیح خطاها، نســــبِت معنویت و مسئله ی 
اقتصــــاد، راه حل مبــــارزه با افــــراط و چــــپ روی و الزامات 
تحقق  مســــیر  در  انقابی  مؤمــــن  جوانان  نقش آفرینــــِی 
بیانیه ی گام دوم انقاب از جمات موضوعات خواندنی 
مطرح شده اســــت. در صفحات گذشته فرهنگ و ادب، 
قســــمت هایی از ایــــن گفت و گــــو را خواندیــــد، امروز به 

سومین بخش از این گفت و گو می پردازیم.

 در بیانیــــه ی گام دوم آمــــده اســــت کــــه »انقالب   �
اســــالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره 
آماده ی تصحیح خطاهای خویش  دارای انعطاف و 
اســــت«. این جمله در منظومه ی اعتقادی انقالب 
اسالمی به چه معناســــت؟ انقالب با چه خطاهایی 
آن است؟ و  آماده ی اصالح  مواجه شده اســــت که 

برای اصالح این خطاها چه باید کرد؟
آموزه های اســــامی  انقاب اســــامی چــــون بر اســــاس 
هست به پیشرفت و حرکت فکر می کند و اصًا مخالف 
ُعجب است و می گوید ُعجب یک عمل شیطانی است. 
اینکه انســــان در جــــا بزند و بگوید ما خیلــــی خوبیم، این 
خیلی بد است. پس انقاب اسامی اگر آماده ی تصحیح 
اشتباهات ناخواســــته ی خودش است یعنی به آیاتی که 
قــــرآن می گویــــد توبه کنید توجــــه دارد. چــــون ببینید دو 
نوع توبه در قرآن مطرح اســــت. ما توبه ی فردی و توبه ی 
اجتماعــــی داریم. قرآن درباره ی توبــــه ی فردی می فرماید: 
ْیه«. 

َ
َح َفِإّنَ اهلَل َیُتوُب َعل

َ
ْصل

َ
ِمِه َو أ

ْ
»َفَمْن تاَب ِمْن َبْعــــِد ُظل

یعنــــی هر کس بعــــد از اشــــتباه و ظلمی که کرده اســــت 
توبه و جبران بکند. این یعنــــی اصلح، اصلح یعنی جبران 
آقا اســــت.  می کند. این همــــان تصحیح خطاها به تعبیر 
می گوید خــــدا هم توبه اش را می پذیرد امــــا قرآن در جای 
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
َها ال ُیّ

َ
أ  

ً
ــــی اهلَلِّ َجِمیعا

َ
ِإل دیگری می فرماید: »ُتوُبوا 

ُکــــْم ُتْفِلُحــــون« یعنــــی توبه ی جمعی. پــــس انقاب 
َّ

َعل
َ

ل
دنبال جبران هســــت. این همان توبه و اصاح می شود 

. و توبه هم یعنی تغییر
وقتــــی آقا می فرماینــــد انقاب آماده  اســــت که خطاهای 
خویــــش را اصــــاح کند، ایــــن تواضع و صداقت ایشــــان 
را می رســــاند. که یعنــــی ما ُعجبــــی نداریــــم و می خواهند 
بگویند مــــا معصوم نیســــتیم. کمــــا اینکــــه در قضیه ی 

کردیم. جمعیت فرمودند ما اشتباه 
حــــاال ایــــن خطاهــــا و ســــاز و کار تصحیح آنها چیســــت؟ 
اول باید آسیب شناســــی کرد و خطاها را باید به درســــتی 
تشــــخیص داد و نباید گذاشــــت عده ای نــــکات مثبت 
انقــــاب را به عنــــوان خطا به مــــردم معرفــــی کنند. چون 
ایــــن خطــــر در کمیــــن اســــت. باید بــــه مــــردم بگوییم از 
کجــــا داریم ضربــــه می خوریــــم. ضربه ای که مــــا می خوریم 
از ناحیه ی شــــعارهای انقــــاب نیســــت. از ناحیه ی عدم 

عمل بــــه شــــعارهای انقــــاب اســــت. خطاهــــا را باید به 
درستی تشــــخیص داد و بعد هم به فکر درمان و جبران 
بود. تشــــخیص خطاها باید بر اســــاس تطبیــــق عملکرد 
 عملکردها را بــــا معیارها 

ً
با معیارها باشــــد. یعنی دقیقــــا

بدون حب و بغض، و بدون پیش داوری بررســــی کنیم. 
چون اگر تشــــخیص صحیح نباشــــد اقدامــــات نتیجه ی 
آنجاهایی که ما  عکس می دهد. باید مــــورد به مــــورد در 
دچار مشــــکل هستیم، موانع را به درســــتی بشناسیم و 
ریل را عوض کنیم. توبه ی واقعی همراه با تغییر اســــت. 

حاال اینها چه مواردی هست باید یکی یکی بررسی کرد.

 یکــــی از این خطاها که رهبر انقالب به آن اشــــاره   �
کرده اند افراط و چپ روی اســــت که ایشــــان یکی از 
ویژگی های انقالب اسالمی را عدم ابتال به این آفت 
بیــــان می کنند. به نظر شــــما راِه شــــناخت و درمان 

آفت چیست؟ این 
ببینید خــــود اصل انقــــاب و قطار انقــــاب دچار افراط 
و تفریط نشــــده اســــت. درســــت اســــت که پیرایه هایی 
آن چســــبیده و حاشــــیه هایی برای انقاب درســــت  به 
شــــده، اما دچار افراط و تفریط نشــــده است. چرا؟ چون 
امامیــــن انقــــاب اهل افــــراط و تفریــــط نبودنــــد. چون 
انقاب با یک نگاه احساســــی شــــروع نشده است. اواًل 
افراط و تفریط نتیجه ی چه چیزی اســــت؟ نتیجه ی جهل 
است. جهل دو نوع اســــت، گاهی آدم ها اصًا اطاعات 
ندارنــــد. فقط احساســــات و شــــور مذهبــــی دارند. خب 
اینهــــا مبتــــای به افــــراط و تفریط می شــــوند. چون اصًا 
از افراد  را نمی شناسند. بعضی  آن مرز  صراط مستقیم و 
هســــتند که اطاعات دارند ولی هوسشــــان نمی گذارد. 
حاال بعضی با احساســــات ســــوار قطار انقاب شــــدند. 
یعنی عمق الزم را نداشــــتند. شور داشــــتند، ولی شعور 
آن  کمتــــری داشــــتند. بعضی علم داشــــتند ولی  و علم 
 ، شــــور و معنویت را نداشــــتند. این توازن شور و شعور
آدم ها در صراط  معرفت و احســــاس کمک می کند کــــه 
داشــــتیم  را  انقابی هایی  مــــا  بکنند.  حرکت  مســــتقیم 
کــــه خیلی تند بودنــــد ولی بعدا ُکند شــــدند. یا برعکس 
ُکنــــد بودند ولی  آن انقابی هایــــی داشــــتیم کــــه خیلی 
بعــــدا خیلی تنــــد شــــدند. االن هم عده ای هســــتند که 
گاهی هایشان غلبه می کند. اینها در  احساس شــــان بر آ
خطر افراط و تفریط هســــتند. ما بایستی از این افراط ها و 
تفریط ها درس بگیریم. کســــانی کــــه دچار افراط و تفریط 
که دستشــــان در دست عاِلم  شــــدند به خاطر این بود 

است. نبوده 
حــــاال راه درمان افراط و تفریط چیســــت؟ چنــــد راه وجود 
دارد. اول اینکــــه بایــــد مهار وجود خودمان را به دســــت 
عقل بدهیم نه احساسات. این شهوات و احساسات و 
خشم و غضب و شور و... را باید تحت مدیریت عقل قرار 
بدهیم. دوم کســــانی که شــــور دارند را به مطالعه و رفتار 
عقانــــی و عاقبت اندیشــــی دعوت کنیــــم. نکته ی دیگر 
این اســــت که باید از کســــانی که مبتا به افــــراط و تفریط 
هستند این سؤال را بپرســــیم که اگر شما می خواستید 
افــــراط کنید چه کار می کردیــــد؟ یعنی خودش از خودش 
ســــؤال کند که افراط و تفریط چه مصادیقــــی می تواند در 
زندگی من داشته باشد. نکته ی دیگر این است که باید 
ســــعی کنیم که این افراد از کســــانی که در این راه تغییر 

مسیر دادند، عبرت بگیرند.

 ارزیابــــی شــــما از مخاطبیــــن بیانیــــه ی گام دوم   �
چیست؟

به نظــــر من مخاطــــب این بیانیــــه الیه الیه اســــت. یعنی 
بعضی هــــا به صورت اشــــاره ای مخاطب قــــرار گرفتند. در 
یک نــــگاه که همه ی ملت ایران و هر کســــی نســــبت به 
این انقاب ســــؤالی دارد، چه دیروزش، چه امروزش، چه 
فردایــــش، او مخاطب اســــت. ولی آن چیــــزی که در این 
بیانیــــه به عنوان مخاطــــب پررنگ اســــت، جوانان اند که 

مخاطب اصلی این بیانیه هســــتند. چون جوان شاداب 
و پر انرژی و ریسک پذیر اســــت و احساسات و خاقیت 
دارد. و انقــــاب را هم همیــــن جوانان با اطاعــــت از امام 

پیش بردند.
در ایــــن بیانیه آقا اشــــاراتی هــــم به ُکندی مســــؤولین و 
که مشــــخص اســــت ایشــــان  کهنه دارند  ســــاختارهای 
از ایــــن وضعیــــت ناراضی اند و اطــــاع دارند کــــه جوانان 
می تواننــــد این وضعیــــت را تغییر بدهنــــد. آقا خطاب به 
جوانــــان می فرمایند که باید آتش بــــه اختیار عمل کنند. 
آتش به اختیــــار بودن، یعنی منتظر دســــتور مســــتقیم 
نباشــــند و هر کس هر کاری از دســــتش بر می آید انجام 
 در عرصه ی تقابل نیســــت 

ً
بدهد. آتش به اختیــــار الزاما

بلکه هر باری که نظام بر روی زمین دارد، آن فرد می تواند 
متناســــب با فهم، اســــتعداد و عاقه اش آن بار را بردارد. 
 مثل اول انقاب که هر کجا خأل بود، همان جا خأل 

ً
دقیقا

آتش به  را پر می کردند. مســــؤولین هم وظیفه دارنــــد از 
کنند. حمایت  اختیارها 

آقــــا در ایــــن بیانیه بــــه جوانــــان توصیــــه می کننــــد که از 
کنند. درست است مخاطب  تجربیات دیگران استفاده 
»عزیزان!  فرموده انــــد:  ایشــــان  ولــــی  هســــتند  جوانــــان 
نادانســــته ها را جز بــــا تجربه ی خود یا گوش ســــپردن به 
تجربــــه ی دیگــــران نمی توان دانســــت. بســــیاری از آنچه 
را ما دیــــده و آزموده ایم، نســــل شــــما هنــــوز نیازموده و 
ایــــن قضیه  ندیده اســــت«. به نظــــر می رســــد دوای درد 
ترکیب نظریه ی پیــــران و ُپخته  ها و میــــدان  داری جوانان 
اســــت. منتها آن چیزی که مهم اســــت، نباید جوان ها را 
محــــدود کرد. الزم نیســــت همه در یک درجــــه از انقابی 
بودن باشــــند. بلکه جوانان مؤمن باید جوان های دیگر 
را تحت تأثیر قــــرار بدهند و درجه ی انقابــــی بودن افراد 
را ارتقا بدهند. در روایت داریم ایمان درجه درجه اســــت. 
آنهایــــی کــــه سطح شــــان باالتر اســــت، باید کســــانی که 
ســــطح پایین تری دارند را آرام آرام باال بیاورند. "هر کس با 
دشمن نیست با ماست" باید شــــعار جوان های مؤمن 
انقابی ما باشــــد. ما نبایســــتی انقابی گــــری را به ظواهر 
مذهبی محدود بکنیم بلکه باید چتر انقاب را گســــترده 
که مخاطب اصلی،  کرد  کنیم. بنابراین می شود استنباط 

هستند. جوانان 
به نظر من هر کســــی کــــه دل در گروی این کشــــور دارد 
آن انقابی به حســــاب می آید. و نبایــــد دامنه ی مخاطب 
محدود فرض بشود. بلکه هر کسی که گوشه ای از کار را 
می گیرد کفایت می کند. البته کسانی که فهم بیشتری از 
انقاب دارند و سطح شان باالتر است اینها وظیفه دارند 
بارهای ســــنگین تری را بردارند و وظیفه دارند چترشان را 
باز کنند، و طرح شــــان را گســــترده کنند و افراد را در طرح 
خودشــــان مشــــارکت بدهند. نه اینکه دامنه را ببندند. 
 شکســــت خواهیم 

ً
اگر ما بخواهیم دامنه را ببندیم قطعا

خــــورد. و شــــکی در آن نیســــت. چــــرا؟ چون نســــل اول 
انقاب در حال اتمام هســــتند. بنابراین آقا دارد حجت را 
بــــر همه تمام می کند، و هرکاری که برای آینده ی انقاب از 
دســــتش برمی آید را انجام می دهد. تعداد نیرو به ویژه در 
جمهوری اســــامی اهمیت دارد. و این موضوع در جنگ 

نرم اهمیت  بیشتری پیدا می کند.

 با تعاریفی که شــــما از مخاطب و لزوم وســــیع تر   �
شدن دایره ی انقالبی ها ترسیم کردید و باتوجه به 

اینکه جریــــان مؤمن انقالبی باید توســــعه و تعالی 
پیــــدا کنــــد، الزامات تربیتــــی این جریان چیســــت؟ 
چه کســــی متولــــی تربیت ایــــن جریان اســــت و چه 

کارهایی در این زمینه باید بشود؟
ببینید یکــــی از دغدغه هایی که رهبر انقاب دارند و روی 
زمین مانده اســــت، بحث جذب حداکثری اســــت. و من 
فکر می کنم که بچه های انقابی بایســــتی برای تعامل با 
سایر اقشــــار تربیت بشــــوند و آنها را خودی بدانند. مثا 
در فرازی از دعای مــــکارم الخاق که بحث زینت المتقین 
ُفْرَقة«، 

ْ
است، امام زین العابدین می فرمایند: »ضّم أْهل ال

یعنی کســــانی که جدا شــــدند را ضمیمه کنید. آقا هم در 
شــــرح این دعا می فرمایند ســــعی کنید آن کســــانی که از 
جماعت مســــلمین جدا می شــــوند و از جماعت کشــــور 
فاصلــــه می گیرنــــد را نزدیک و حفــــظ کنید و کســــانی که 
میانه ی راه هستند را به منزل مطلوب برسانید. نگذارید 
با رفتــــار و عمل مــــا، با اظهــــارات و منش ما کســــانی که 
ایمــــان کمی دارند بــــه کلی از ایمان دل بکنند و کســــانی 
که ارتباط کمی با نظام دارند از نظام منقطع شــــوند. بلکه 
عکــــس این عمــــل کنیم، یعنی کســــانی کــــه در نیمه ی 
راه هســــتند را جــــذب کنیم. یــــا در جای دیگری ایشــــان 
می فرماینــــد مخاطبــــان خودتان را فقط به دانشــــجویان 
متدیــــن و مذهبی و حزب اللهــــی محدود نکنیــــد. بلکه 
مخاطبان شما همه ی بدنه ی دانشجویی کشورند. حتی 
کســــانی که با دین میانه ای هم ندارند اینها هم مخاطب 
شمایند. اینها را بایستی با منطق قوی و اعتماد به نفس 
و اعتمــــاد به این منطــــق جذب کنید. آقــــا این موضوع را 
خطــــاب به چــــه کســــانی می فرمایند؟ خطاب به اســــاتید 

بسیجی و نمایندگان  آنها در دانشگاه ها.
به نظر من ایــــن فراخوانی کــــه رهبر معظــــم انقاب برای 
جــــذب حداکثــــری دادند جــــدی گرفته نشــــده و حتی در 
گفتار و گفتمان ســــازی هــــم غریب اســــت و کًا مغفول 
مانده اســــت. خب حاال اگر ما بخواهیم جذب حداکثری 
کنیــــم، اول باید نیروهــــای خودمــــان را تربیــــت کنیم تا 
اعتقادات شــــان قوی و توانایی هایشــــان بیشتر بشود. 
از نظــــر اخاقــــی و فکــــری روی خودشــــان کار بکننــــد و 
نگرش هایشــــان در ایــــن رابطــــه اصاح شــــود. مــــا باید 
کنیم تا  بــــرای جوان هــــای حزب اللهی برقــــرار  دوره هایی 
شــــیوه ی تعامل با کســــانی که زاویه دارند را یــــاد بگیرند. 
گام های جــــذب را یاد بگیرند و روش هــــای آن را آموزش 
ببیننــــد و به شبهات شــــان در ایــــن زمینه پاســــخ داده 
شــــود. پس اگر می خواهیم این پیام را نشــــر بدهیم باید 
موانع نشــــر آن را هم برداریم. مشــــکل این است که یک 
حلقه ی وصل نیســــت که این بیانات را در توده ی مردم 
و به بقیه ی جوانان توزیع و نشــــر دهــــد. بنابراین جوانان 

کنند. انقابی باید بتوانند ارتباط برقرار 
ماک های اصیــــل دینی خیلی مهم اســــت که در بخش 
معنویــــت و اخــــاق می بینیم. اصــــًا توجه آقا بــــه ظواهر 
مذهبی نیســــت، بلکه تمرکز ایشان بر روی عناصر اصلی 
مثل صداقت، امانت، سخاوت و وفاداری است. خاصه 
بایــــد اعتماد توده ی مردم را جلب کــــرد. همانند کاری که 
امام)ره( قبل از انقــــاب کردند، یعنی یک خواصی را مثل 
، آقا، شهید مطهری تربیت  شهید بهشتی، شــــهید باهنر
کردنــــد و اینها با یک بدنه ی دیگری ارتبــــاط برقرار کردند. 
آقــــا در مســــجد کرامــــت و مســــجد امام حســــن مجتبی 
)علیه الســــام( و شهید مطهری در دانشــــگاه تهران و... 

بعــــد اینها هر کــــدام نیروهایــــی را تربیت کردنــــد که این 
نیروهــــا عده ی دیگــــری را تربیت کردند. بذرپاشــــی هایی 
شــــد. صبر و حوصله به خرج دادند. کمــــا اینکه کفار هم 
همین کار را می کننــــد. بنابر این مؤمنین هم باید همین 

کار را بکنند و نگاه های تربیتی داشته باشند.
کســــی که می خواهــــد این بــــار را بــــردارد بایــــد ایمانش 
از دیگــــران باالتر باشــــد. یعنــــی ایمانش قوی تر باشــــد. 
احســــاس مســــؤولیت بیشــــتری کند. اخاص داشــــته 
باشد و منتظر حمایت مادی نباشد و فداکار باشد. االن 
بعضی هــــا فداکارند، ولی آن درک و مهارت الزم را ندارند و 

به فکر جذب حداکثری نیستند.
بنابرایــــن صحبت ها و نظــــرات آقا در ایــــن بیانیه تبیین 
شده است و بایستی یک جریان تربیتی در کشور شکل 
آقا را تببیــــن کنند.  بگیرد تــــا بتوانند بیانــــات و نظــــرات 
انقــــاب هر جا با مشــــکل مواجه شــــده و نیرو نداشــــته 
اســــت مجبور شــــده از دیگران اســــتفاده کنــــد. باید آن 
جریان تربیتی ادامه پیدا کند و در همه ی عرصه ها تربیت 
شــــوند. باید رو بیاوریم به تربیت صالــــِح مصلح. یعنی اگر 
صالــــح به تنهایی تربیــــت بکنیم کفایــــت نمی کند، بلکه 

کنیم. باید بتوانیم قلمه بزنیم و تکثیر 

 جوان مؤمن انقالبی بــــرای تحقِق ابعاد مختلف   �
این بیانیه چه باید بکند؟

اوال بایــــد امید صــــادق و خــــوف صادق تقویت شــــود. 
بــــه تنهایی هســــت. روایات ما  نــــدارم امید  من اعتقاد 
که  انــــدازه  ای  می گویــــد امید و خــــوف با هم اســــت. به 
آدم هــــا امیدوارند به همــــان اندازه هــــم خائفند. دوما با 
دعا و با توســــل بــــه تنهایی کار پیش نمــــی رود؛ اقدام و 
عمل می خواهد. باید بداند کار با شــــعار پیش نمی رود. 
کلمه داشــــته باشــــد  باید یک بصیرت به معنای واقعی 
آرایــــش و کف میــــدان را بشناســــد. این نســــل  یعنــــی 
ســــرگردان را بشناســــد و دریابــــد و امید به آنــــان تزریق 
کنــــد. خوش بینــــی ای که بعضی هــــا به غــــرب دارند، آن 
خوش بینــــی را با تبییــــن و توضیح برطرف کنــــد، تا اینها 
به دشــــمن پناه نبرند. خــــب این نیاز بــــه تبیین دارد. از 
چه راهی باید ایــــن کار را کرد؟ هنــــر می خواهد. مقاالت  
شــــما را بخوانند و... یعنی اگر بخواهیم این بیانیه توزیع 
شــــود باید آدم هایی را تربیت کنیم که نحوه ی ارتباطات 
و ارتباط گیــــری را یاد بگیرند. بعد مخاطبان خودشــــان را 
دســــته بندی کنند. باید عینک بدبینی را برداریم و کاری 
کنیم که دستانش را از داخل گوش هایش در بیاورد تا 

بدهد. گوش  دقیق 
کســــانی که به جریان حزب اللهی بدبین هســــتند را باید 
خوش بیــــن کنیــــم و برعکــــس کســــانی که به دشــــمن 
خوش بین هستند را باید بدبین کنیم. نه بدبین بی مبنا 
بلکه واقعیت ها را نشان شــــان بدهیم. آنهایی هم که نه 
خوش بینند و نه بدبین کار با اینها خیلی آســــان اســــت. 
باید با اینها کار کرد. باید بــــه اینها بها و اهمیت داد. باید 
با اینها حرف زد. این شــــهدایی که می بینیم از آسمان که 
به زمین نیامدند، بلکه از زمین به آســــمان رفتند. همین 
آدم های عــــادی  این جامعه بودند. نســــل حزب اللهی به 
دیگر جوانان اعتماد کند و بــــه آنها بها بدهد. و بچه های 
مؤمــــن انقابی هــــم بایــــد آموزش هایشــــان را قوی تر و 
نگاه هایشــــان را رقیق تر بکنند و مثل آقا بحث خودی را 

بدهند. توسعه 

روایتی تاریخی از شاهنامه در ترکیه منتشر شد

»رستم زال« در دیار ترکان
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: داستان رستم از شاهنامه 
فردوســــی توســــط نعمت ییلدریــــم بازآفرینــــی و در قالب 
داســــتانی تاریخی در ترکیه چاپ شــــد؛ اثری که گوشه ای از 

هنر پیر طوس را معرفی می کند.
به نوشته تســــنیم، کتاب »رســــتم زال« به همت پرفسور 
نعمت ییلدریم، اســــتاد دانشــــگاه آتاتورک ترکیه، به زبان 
ترکی استانبولی ترجمه و توسط انتشارات کاپی) KAPI( در 

این کشور منتشر شد.
ییلدریم که ســــال ها مدیریت رشــــته زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه آتاتورک را برعهده داشت، در این اثر به خلق رمانی 
تاریخی دســــت زده است که شــــخصیت اصلی آن، رستم، 
قهرمان شاهنامه اســــت. رمانی خوش خوان که نثر ساده 
و روان آن، از جملــــه ویژگی های این اثر اســــت. ییلدریم که 
ترجمه شــــاهنامه به ترکی را در کارنامه خــــود دارد، در این اثر 
با الهام از داستان های شاهنامه، داستانی براساس زندگی 

رستم خلق می کند اما با پایان بندی متفاوت.
، شــــاهنامه پژوه، در یادداشــــتی به مناســــبت  مهری بهفر
انتشــــار این اثر نوشته اســــت: بار دیگر کمند و پِی رخش 
و رستم سوار در آناتولی در کارِ ربودِن دل  هاِی خوانندگاِن 

آثار ادبی  است؛ خوانندگانی که با نامور رستِم زاِل زر بیگانه 
نیستند و او را از خوِد شــــاهنامه یا آثارِ ادبِی قدیم و جدید 

ترکیه می شناسند.
به هّمت پرفســــور نعمت ییلدریم، داستان های رستم به 
نثر سادٔه ترکِی استانبولی در قالب رمانی تاریخی با عنوان 
رستم زال به دســــت خوانندگان آثار ادبی در ترکیه رسید. 
رســــتم زال دربردارندٔه تمام داســــتان های مربوط به رستم 
در شــــاهنامه اســــت، از تولد او و اما نه تا مرگش به دست 
نابــــرادری، که پایان بند این رمــــان تاریخی یک صحنه پس 
از مرگ رســــتم را هم دربرمی گیــــرد و آن روایِت تراژیِک نبرد 

، پسر رستم، است. ، با فرامرز بهمن، پسر اسفندیار
اســــتاد ییلدریــــم در مقدمــــٔه رمــــان رســــتم زال از هویت 
رســــتم و جایــــگاه او در ادبیات فارســــی و آثــــار ادبی ترکیه 
می گوید و تأثیر شــــخصیت رستم و داســــتان  هایش را در 
بیرون مرزهای ادبیات فارســــی می جوید. اســــتاد ییلدریم 
. یک  می گوید: »یادم اســــت بچه که بودم، می رفتیــــم بازار
مقبره از مشــــایخ بزرگ آناتولی در ارزروم اســــت، که در کنار 
این مقبره کتاب های کوچک می گذاشتند و می فروختند. 
یکی از این کتاب ها هم خیلی جالب کتاب رستم زال بود. 

خوشبختانه اکنون داســــتان  های رستم زال به طور کامل 
از شــــاهنامه فردوســــی بزرگ انتخاب و به ترکی استانبولی 

ترجمه و چاپ شده و من از این خیلی خوشحالم«.
ترجمٔه شــــاهنامٔه فردوســــی و دیوان پروین اعتصامی به 
ترکی استانبولی از دیگر آثار ارزندٔه ایشان است. در دنیای 
امروز و در این وانفســــا اهمیت کار پرفسور ییلدریم از حد 
ترجمٔه آثار ادبی و خلق اثری بر اســــاِس متنی کهن از ملت 
همسایه فراتر می رود. ایشــــان و دیگر مترجمان آثار ادبی 
و فکــــری و فرهنگی، اهل هر جــــا که باشــــند و از هر زبانی 
به هر زبانــــی که ترجمه کننــــد، درِ گفت وگو و شــــناخت و 
همدلِی ملت ها را می گشــــایند و درِ نا هم شناسی و نفرت 
را فرومی بندنــــد و راِه آزمنــــدی و فزونی خواهِی ســــودازدٔه 
برخی اهل سیاست را ســــد می کنند. اینان درست همان 
کســــانی اند که دنیا را نجات می دهند. البتــــه اگر این دنیا 
اصــــواًل نجات پذیر باشــــد، راه همین اســــت، دوســــتی و 
همســــخنی و همدلــــی ملت ها و هم شناسی شــــان که در 

حق هم نیازمایند آنچه را آزمودن نباید و نشاید.
آشــــنایی ترک زبان ها با شاهنامه، ســــابقه اندکی  ســــابقه 
نیســــت. به گفته برخی از کارشناســــان، اولیــــن اثری که از 

فارســــی به این زبان برگردانده شــــد، اثر ســــترگ فردوسی 
اســــت. دوغان اوزلوک، مترجم، در این باره می گوید: طبق 
نظر اســــتادان زبــــان و ادبیــــات در ترکیه، اولیــــن زبانی که 
شاهنامه به آن ترجمه شد زبان ترکی بود. جالب است که 
عثمانی ها شاهنامه و اشــــعار حافظ و گلستان و بوستان 
ســــعدی را به نظم و همانطــــور با قافیه ترجمــــه می کردند. 
در ایــــن کار اهتمام فــــوق العاده ای را نیز بــــه کار می بردند 
تا ترجمه منظوم کامــــًا تطبیقی باشــــد. در ترجمه این آثار 

مسائل ادبی بیشتر از همه چیزبرای ترک ها مهم بود.
با وجــــود این، شــــاهنامه طی ســــال ها همواره زیر ســــایه 
بزرگانــــی چــــون موالنــــا و ســــعدی قــــرار داشــــته و دارد. از 
، برخی نگاه هــــای افراطی نیز مانــــع از ترویج و  ســــوی دیگر
معرفی شــــاهنامه می شــــود. ییلدریم در همیــــن رابطه در 
گفت وگو با یکی از رســــانه ها گفت: موالنا با اشعار عرفانی 
و ســــعدی به دلیل آثــــار آموزنده و تعلیمی خــــود، جایگاه 
زیــــادی در فرهنگ ترکیــــه دارند، تــــا جایی که بســــیاری از 
حکایت های مثنوی و گلستان در خطبه های نماز جمعه 
نقل می شــــوند. اما شــــاهنامه به دلیل موضوع حماســــی 
و بیان تاریخ و اســــطوه های ایران زیاد مــــورد توجه ترک ها 

قرار نگرفته و دیدگاه های افراطی مانع از شــــناخته شــــدن 
شاهنامه در ترکیه شده است.

با وجود این، آنچه ماندگار اســــت، اثری است که فردوسی 
با 30 ســــال خون جگــــر آن را خلق کرده اســــت؛ کتابی که 
مایــــه جاودانگی ایران و ایرانی شــــد، در بزنگاه های تاریخی 
مایه حیات هویت این کشــــور شــــد و بازتاب دهنده روح 

آرمان خواه آنان. کاخی بلند »که از باد و باران نیابد گزند«.

فراخوان جشنواره بین المللی 
شعر فجر

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: جشنواره بین المللی 
شــــعر فجر با آرمان بالندگی گونه های شــــعر امروز از 
ســــال 1385 هر ســــال میزبان کاروان شــــعر پارسی 
بوده اســــت و بــــه یاری  خــــدا پانزدهمیــــن دوره این 

جشنواره نیز در سال 1399 برگزار خواهد شد.
به نوشــــته فارس، پانزدهمین جشنواره بین المللی 
شــــعر فجر آثاری که در ســــال 1398 به زبان فارســــی 
و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــامی منتشــــر 
شــــده  باشــــد در گروه های شــــعر کاســــیک، شعر 
نو)قالب های: نیمایی و ســــپید(، شعر محاوره، شعر 
)پژوهش های حوزه  کودک و نوجوان و درباره شــــعر

( را مورد ارزیابی قرار می دهد. شعر
کتاب هایــــی که بــــا مجــــوز وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
جمهوری اســــامی ایران، بــــرای اولین بار در ســــال 
1398 در داخل کشــــور بــــه چاپ رســــیده و در یکی 
از پنج گــــروه ادبی باال قرار بگیرنــــد می توانند در این 

جشنواره شرکت کنند.
گفتنی است، آثار باید تالیفی و به زبان فارسی باشند 
و مجموعه شــــعر باید به صورت مســــتقل منتشــــر 
شــــده باشــــد؛ مجموعه های مشــــترک و گزیــــده آثار 

داوری نمی شوند.
بر اساس این فراخوان، آثاری که در سال های قبل با 
عنوانی دیگر یا توســــط ناشری دیگر به چاپ رسیده 
یا به صورت گزیده آثار قبلی باشد، داوری نمی شوند 
و دبیرخانه تنها آثار ارســــالی از سوی مولف یا ناشر را 

در روند داوری بررسی خواهد کرد.
آخرین مهلت ارســــال اثــــر به دبیرخانــــه، 15 دی ماه 
سال جاری است. ناشــــران، شاعران و پژوهشگران 
می تواننــــد 5 نســــخه از آثار خود را به نشــــانی تهران، 
خیابان کریم خان زند، خیابان ســــنایی، کوچه شهید 
اعرابــــی )پنجــــم(، پاک 6، دفتر گســــترش شــــعر و 
ادبیــــات داســــتانی خانــــه کتــــاب و ادبیــــات ایران، 
دبیرخانــــه پانزدهمین جشــــنواره بین المللی شــــعر 

فجر ارسال کنند.
شــــاعران، مؤلفان و ناشــــران برای کسب اطاعات 
 adabiatirani.com بیشــــتر می تواننــــد بــــه نشــــانی
مراجعه کنند یا با شــــماره دبیرخانه 02188318646 

)داخلی 205 یا 304( تماس بگیرند.
الزم به ذکر اســــت، برگزیدگان جشــــنواره، زمستان 
ســــال جاری در آییــــن پایانی معرفی خواهند شــــد و 
به برگزیــــدگان، عاوه بر جایزه نقــــدی، لوح یادبود و 
نشان جشــــنواره بین المللی شعر فجر اهدا خواهد 

شد.

فراخوان

ای فلک
نذونی ای فلک که مستمندم

وامو پر بد مکه که دردمندم
بیک گردش که میکردی ببینی

چو رشته مو بسامانت ببندم
باباطاهر

تش عریان  آ

زمان

در فراسوِی زمان
به استقبال تو آمده بودم

ساعت 12 بار نواخت
و تمامی شهر

پر شد از رنگین کمان چشمان تو
ستاره ها میدرخشیدند

همه شهر گواه از آمدن تو می دادند...
چقدر خوب میشد

من در فراسوِی زمان می ماندم
و رویاهای قشنِگ حضورِ تو را لمس میکردم...

*بنفشه خرم

یک جرعه شعر

رسالت جوان مؤمن انقالبی 
برای تحقِق ابعاد مختلف 

بیانیه »گام دوم انقالب« 



کنده در شهرستان درگزین تا سقف مبلغ تعیین شده گاز فوالدی و پلی اتیلن و نصب انشعابات فوالدی و پلی اتیلن به صورت پرا موضوع مناقصه: اجرای شبکه توزیع 

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 44-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.5492(
)نوبت اول(

تاریخ انتشار: 99/10/04   

شرح مختصر کار:
1-مبلغبرآورداولیهپروژه7.000.000.000)هفتمیلیارد(ریالمیباشد.

2-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه350.000.000)سیصدوپنجاهمیلیون(ریالمیباشد.
3-مدتاجرایپروژه365روزمیباشد.

4-متقاضیانبایدعضوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irباشند.
5-متقاضیانبایددارایحداقلرتبه5تأسیساتوتجهیزاتباشند.

6-حدنصابتعدادمناقصهگرانجهتبرگزاریمناقصهحداقلسهمناقصهگرمیباشد.
7-حداقلامتیازارزیابیکیفیمناقصهگران65میباشد.

متقاضیانشــرکتدرمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت7روزازمورخه1399/10/02ســاعت15مهلتدارندنســبتبهدریافتاســنادارزیابیکیفیبهســایتســامانهتدارکاتی
الکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمایند.

تاریخبارگذاریاسنادارزیابیکیفیحداکثرتاساعت13روزچهارشنبه1399/10/24ازطریقسامانهستادخواهدبود.
دورنویس:081-38256207 38261075-8 تلفن:38260571-4،

www.nigc-hm.ir:آدرساینترنت

یــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.    شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک  قطعــه زمیــن مســکونی از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.  

مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس

10/20379264/50158/700/000/00010/000/000/000زمین مسکونی معبر 10متری1
استادان، 18متری 
میالد، کوچه آبشار

شرایط شرکت در مزایده:  
 1-متقاضیانمیبایســتمبلغســپردهرابهحســاب100785561712نزدبانکشــهرواریزویامعادلرقممذکورضمانتنامهبانکیبااعتبارسهماههویا
اوراقمشــارکتبینامویااســنادخزانهرادرپاکت)الف(قراردادهوحداکثرتاپایــانوقتاداری99/10/14تحویلدبیرخانهســتادمجــاورآرامگاهبوعلی

سینانمایند.
2-متقاضیانمیبایســتفرمشــرکتدرمزایدهونمونهقراردادتنظیمشــدهراامضــاءومهریااثرانگشــتزدهودرپاکت)ب(قراردادهوفرمپیشــنهاد

قیمتراتکمیلودرپاکت)ج(قراردادهوبههمراهپاکت)الف(تحویلدبیرخانهنمایند.
3-برندهمزایدهمکلفاســتحداکثرظرفهفتروزکاریازتاریخابالغنتیجهمزایدهنســبتبهواریز90%وجهپیشــنهادیاقــدامو10%الباقیهنگام

تنظیمسنددردفترخانهازبرندهمزایدهاخذخواهدگردید.
4-برندهمزایدهمکلفاستوجهموردمعاملهرانقدًابهحسابشــهرداریواریزنمودهوهیچگونهتهاتریقابلقبولنمیباشد.درصورتعدمواریز

نقدیوجهموردمعاملهدرموعدمقررسپردهبرندهمزایدهبهنفعشهرداریضبطوبرابرمقرراتاقدامخواهدگردید.
5-بهپیشنهاداتفاقدسپردهومخدوشومبهمومشروطترتیباثردادهنخواهدشد.

6-سپردهنفراتاولودومتازمانانعقادقراردادبابرندهمزایدهنزدشهرداریخواهدماند.
7-شرکتدرمزایدهبهمنزلهقبولشرایطوآییننامههایمالیشهرداریبودهوشرکتکنندگانملزمبهرعایتآنمیباشند.

8-شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
9-متراژزمین264/50مترمربعبهابعادشــمااًلبهطول11متربهکوچه10متری،شــرقًابهطول22متربهپالکمجاور،جنوبًابهابعاد11متربهپالکمجاور
وغربًابهطول22متربهپالکمجاورازپالک20379بودهکهشــهرداریمتعهدمیگرددحداکثرظرفمدتششماهســندثبتیآنراتحویلخریدارنماید.

ضمنًاقبلازنقلوانتقالسندوباتنظیمقراردادواگذاری،امکانصدورپروانهساختمانیمیسرمیباشد.
10-انتقالسندبعدازانجامتشریفاتقانونی)ثبتی(متعاقبًابهبرندهمزایدهابالغمیگرددوبرندهمزایدهمکلفاستظرفمدتیکماهازتاریخابالغ
شــهرداریجهتانتقالســندوواریزالباقیوجه)10%باقیمانده(اقدامنماید.درغیراینصورتمزایدهابطالوسپردهبرندهمزایدهضبطخواهدگردید.
ضمنًاسندبهنامبرندهمزایدهویاهرشخصدیگریکهبرندهمزایدهویراکتبًابارضایتنامهمحضریبهشهرداریمعرفینماید،انتقالخواهدیافت.

11-پیشنهاداترسیدهدرتاریخ99/10/15ساعت17دردفترمعاونتمالیواقتصادیموردرسیدگیقرارخواهدگرفت.
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گهی مزایده آ

م. الف  1354 شهرداری همدان
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

با همراهی مردم طبیب را از منکر 
بازداشتند

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: شــــما بهترین امتی 
بودید که به ســــود انســــانها آفریده شــــده اند، چون امر به معروف و نهی از 

منکر می کنید.
رســــول معظم اسام )ص( فرموده اســــت: هر کس امر به معروف و نهی از 

منکر کند او جانشین خدا و پیامبر در زمین است.
حکایــــت: نزدیکی خانــــه مرحوم آیت ا...شــــاه آبادی پزشــــکی کــــه مطب و 
منزلش یکجا بود اقدام به آموزش موســــیقی دخترش می کرد که در محل 
و معبرآلودگی صوتی ایجاد و موجب مزاحمت برای مردم می شد در فرصتی 
ایشــــان نزد طبیب رفتند و با زبان نرم و خوشروئی از او خواستند که حدود 
خود را رعایت کرده و رفع مزاحمت کند، متأســــفانه پزشک تمکین نکرده و 
به نوعی به این مزاحمت ادامه داد، آقا مجبور شــــدند از اهالی هم بخواهند 
که به پزشــــک تذکر دهند، چند نفر این کار را کردند و خاصه طبیب مجبور 
به تمکین شــــد، روزی پزشــــک به آقای شــــاه آبادی برخورد کرد و گفت فکر 
می کــــردم بروی از طریق قانونی شــــکایت کنی، هرگز فکــــر نمی کردم با این 

روش مردمی مرا مجبور به تمکین نمایی!
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

با کسانی که سرمست قدرت ظالمانه 
هستند، باید با زبان اقتدار صحبت کرد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: عدالتی که ما در انتظار آن هســــتیم - عدالت 
حضرت مهدی )علی علیه الّســــام( که مربوط به سطح جهان است - با 
موعظه و نصیحت به دست نمی آید؛ یعنی مهدی موعود ملتها نمی آید 
ســــتمگران عالم را نصیحت کند کــــه ظلم و زیاده طلبی و ســــلطه گری و 
اســــتثمار نکنند. با زبان نصیحــــت، عدالت در هیچ نقطۀ عالم مســــتقر 

نمی شود.
اســــتقرار عدالت، چه در ســــطح جهان - آن طور که آن وارث انبیاء انجام 
خواهد داد - و چه در همۀ بخشهای دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان 
عادل و انســــانهای صالــــح و عدالت طلب، قدرت را در دســــت داشــــته 
باشــــند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با کســــانی که سرمست 
قدرت ظالمانه هســــتند، نمی شــــود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنها باید 

با زبان اقتدار صحبت کرد.
آغاز دعــــوت پیغمبران الهــــی با زبان نصیحت اســــت؛ اما بعــــد از آن که 
توانســــتند طرفداران خود را گرد بیاورند و تجهیز کنند، آنگاه با دشمنان 

توحید و دشمنان بشریت، با زبان قدرت حرف می زدند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمۀ شعبان در مصالی 

تهران تاریخ:  81/7/30

مسیر

»نیما« در محاصره مخالفان!

ُمقلدان صورتی!
 »بخش دوم«
رضا اسماعیلی در یادداشتی می نویسد: به شهادت 
، مخالفان نیما از چنــــد طیف مختلف  تاریخ معاصــــر
هستند که البته نیت همه آنها در مخالفت با نیما و 

شعر نو یکی نیست.
از شعرم خلقی به هم انگیـختـه ام

خوب و بدشان به هم در آمیخته ام
خود گوشه گرفته ام تماشا را، کآب

در خوابـگه مورچـگان ریخته ام
این حقیقت که نیما مخالفان زیادی داشــــتـ  و داردـ  
بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که نیما به زعم خودش 
بــــا کاری که کرد، »آب در خوابگــــه مورچگان« ریخت و 

خواب هزاران ساله آنها را بر آشفت!
نکتــــه دیگر این که بر خاف تصور بســــیاری از مردم، 
طیــــف مخالفان نیمــــا از آغاز شــــکل  گیری شــــعر نو 
تاکنون فقط به »ســــنت  گرایــــان متعصب« محدود 
، مخالفان نیما  نمی  شــــود. به شــــهادت تاریخ معاصر
از چند طیف مختلف هستند که البته نیت و انگیزه 
همه آنها در مخالفت با نیما و شــــعر نو یکی نیست. 
بعضی به علت حسادت،  گروهی به دلیل پاسداری از 
گاهی  میراث ادبیات پارســــی، عده ای از سر جهل و ناآ
و جمعی نیز به انگیــــزه »ماهی گرفتن از آب گل آلود« 
بر طبل مخالفت با نیما کوبیدند. به هر شــــکل این 
مخالفت ها باعث شــــد کــــه نیما به مدت 25 ســــال 
در مهجوری و گمنامی به ســــر برده و از ســــوی عوام و 
، تحقیر و بی مهــــری قرار گیرد.  خواص مورد تمســــخر
شــــمس لنگرودی در این خصــــوص می گوید: »نیما 
پس از 20 سال تاش، نه فقط در میان توده های شعر 
دوست ناشــــناخته ماند، بلکه از سوی روشنفکران 
نوگرا نیز چندان که شایســــته اوســــت، جدی گرفته 

نمی شود.« )1(
»... و این مطلب را آل احمد بعدهــــا ـ در آذر ماه 1340 ـ 
نوشت. در سال 1325، پدر شــــعر نو ایران ـ بعد از 25 
ســــال ـ ناشــــناخته تر و مطرود تر از آن بود که کســــی، 
چیزی درباره شــــعرخوانی او در آن شبـ  در نخستین 

کنگره نویسندگان ایرانـ  بنویسد.« )2(
به طور کلی مخالفــــان نیما را در چهار گــــروه می  توان 
تقسیم  بندی کرد که در این بخش به معرفی دو گروه 

از آنان پرداخته می شود:
سنت گرایان متعصب �

»ســــّنت  گرایان متعصب« طیف دوم مخالفان نیما 
را تشــــکیل می دهنــــد. افــــرادی چون: دکتــــر مهدی 
رعــــدی   ، بهــــار ملک الشــــعرای  شــــیرازی،  حمیــــدی 
آذرخشــــی، رهی معیری، صورتگــــر و.... در ظاهر علت 
اصلی مخالفــــت این گروه با نیما، اّدعای پاســــداری از 
میراث گرانســــنگ ادب پارســــی بود. این گروه خود را 
سنگربانان شعر سنتی می دانســــتند و کار نیما را در 
حوزه شکســــتن اوزان عروضی و کوتــــاه و بلند کردن 
مصراع ها بدعتی خطرناک می  دانســــتند که باید با آن 
مقابله می  شــــد. البته با بررسی قرائن و شواهد به نظر 
می  رسد انگیزه های شــــخصی نیز در این مخالفت ها 
دخیل بوده اســــت که در اینجا قصد پرداختن به آن 

را نداریم.
ســــیروس طاهبــــاز دربــــاره مخالفت ریشــــه  دار دکتر 
حمیدی شــــیرازی بــــا نیما چنیــــن می  گوید: »ســــال 
1325 نخستین کنگره نویســــندگان ایران تشکیل 
می شــــود... بعد که نوبت شــــعر خواندن ها می رسد، 
دکتر مهدی حمیدی این شعر را درباره نیما می خواند:

سه چیز هست در او: وحشت و عجایب و ُحمق
سه چیز نیست در او: وزن و لفظ و معنا نیست

اگر زمانی خود این سه بود و آن سه نبود
بعید نیست که شعری شود که شیوا نیست...

در اینجا ملک الشــــعرای بهار که رئیس جلسه بوده، 
حرف شاعر را قطع می کند که کنگره جای خواندن این 
شــــعرها نیســــت. نیما از جا بلند می شود و می گوید: 
آقای رئیــــس! اجازه بدهیــــد بخواند. آینــــده قضاوت 
خواهد کرد که شــــعر کدام یک از ما می ماند، و دیدیم 

که این آینده چه زود رسید.« )3(
نیمــــا اما به خاطــــر اعتقاد و ایمان راســــخی کــــه به کار 
خویش داشــــت، همه این تحقیرهــــا و زخم  زبان ها را 
به جان می  خرید و َخم به ابرو نمی  آورد. او گوشــــش از 
صدای آیندگان پر بود و خوب می دانســــت که نسل 
فردا قدرشــــناس مجاهدت های 30 ســــاله او خواهد 
بود. از همین رو بی اعتنا به همه این حرف ها، استوار 
و ثابت  قدم و با »خودباوری« تمام به راه خود می  رفت 

و همچنان آب در خوابگه مورچگان می  ریخت:
»از قضاوت هیچ کس در خصوص اشعار من نگران 
نباشید... حرف کســــی باری از روی دوشی برنمی دارد. 
من همین قدر باید از عنایتی که جوانان نسبت به کار 
من دارند، متشکر باشم... به نظر می آید که در سوراخ 
مورچه  هــــا آب می  ریــــزم و تفاوت من با مــــردم در این 
اســــت که مردم در باره من فکر می  کنند، اّما من این 

طور زندگی می  کنم، و همه چیز در زندگی است.« )4(
ُمقلدان صورتی! �

آخرین طیف از مخالفان نیما را » متشــــاعران فرصت  
طلب« یا »مقلدان صورتی« تشکیل می  دهند. طیفی 
که از زمان نیما تا به امروز خود را پشت نقاب شعر نو 
پنهان کرده اند و در قالب شعارهای ظاهرفریب تجدد 
و نوآوری، تیشه بر ریشه ادب هزار ساله پارسی می زنند 
و ظاهرا گوششان نیز به هیچ حرفی بدهکار نیست! 
هر چند بنیان های اســــتوار ادب پارســــی را این بادها 
هرگــــز به لرزه نمی  انــــدازد و با این ترفند ها و شــــعبده 
 بازی ها خللی به این بنیان مرصوص وارد نمی  شــــود، 
اما بیــــم آن می رود کــــه بدعت گذاری هــــای بی مبنا و 
بدآموزی  ها و شالوده  شــــکنی  های این گروه، نســــل 
نوآمده ادبی را به بیراهه بکشاند و فرصت شاگردی و 
تجربه  آموزی از محضر سرهنگان و پیشاهنگان ادب 

پارسی را از آنان بگیرد که هرگز چنین مباد.
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دیدگاه

دل خســــته و بســــتٔه مسلســــل موییست
خــــون گشــــته و کشــــتٔه بت هندوییســــت
واعــــظ نصیحتــــت،  ای  ندهــــد  ســــودی 
ای خانــــه خــــراب طرفــــه یــــک پهلوییســــت
رودکی

له و سلم: آ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

تا زمانی که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا 
باشد، خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد.

، ج 74، ص 31۲ بحاراألنوار

عکس روز
لوله کشی خانه فرد نیازمند توسط گروه جهادی حوزه مقاومت شهید حسین خادم پر

وصیت شهید نقی قویدست

ُحّبِ دنیا را از خود قیچی کنید
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجای ایــــن خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظه که ایــــن کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپاره وآمــــاج کدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البای 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم کــــه کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

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

حمد و ســــتایش خداوند رحمان را. ســــام بر اولیا خــــدا خاصا حضرت 
 منجی عالم بشــــریت 

ً
)ع( خصوصا محمد)ص ( و ســــام بر ائمه اطهار

حضرت مهدى)عج ( و ســــام بر نایب بر حقش، امــــام خمینی. درود و 
سام بر شما رزمندگان جان بر کف و کفرستیز انقاب اسامی ایران.

، خداوند از  حضــــرت محمد)ص ( خطاب به ابوذر می  فرمایــــد: »ای اباذر
ســــه کس به مائکه می بالد؛ اول فرد اذان گو در بیابان بی آب و علف، 
دوم نماز شــــب خوان در حالی که در ســــجده به خواب می رود و ســــوم 
مردی کــــه در میدان جنگ )جهــــاد ( در حالی کــــه همراهانش رفته اند 

بجنگد تا شهید شود.
آری عزیــــزان از آیــــات و احادیث در خصوص جهاد و شــــهادت مطالب 
زیــــادی را می آموزیم پس نگویید که اگر فانــــی به جبهه نمی رفت زنده 
می مانــــد یا اینکه اگر فانی جبهه می رفت شــــهید می شــــد؛ نه، نه این 
چنین نیست. کســــانی هستند که از اول جنگ جبهه بوده اند ولی بنا 
به خواســــت خداوند ســــالم مانده اند و یا بوده اند افرادی که از جبهه و 
جهاد فرار کردند ولی چون زمان مرگشــــان رسیده بود با تصادفات و...
از دنیــــا رفته اند پس چه خوب اســــت که با شــــهادت از این دنیا رخت 

بربندیم.
برادران و خواهران گرامی من این راه پرعظمت و پرشــــکوه و پرمحتوا را 
خودم انتخاب کردم و به ســــپاه آمدم و از رو ز اول همه فکرهایم را کرده 
بودم می دانستم این راه خیر چه مانع هایی دارد و باید از آنها عبور کرد.
ای پــــدر و مــــادر عزیزم هرگــــز براى مــــن ضجه نکنیــــد زیرا مــــن از امام 
حســــین)ع ( و علــــی اکبر او بیشــــتر نبودم اگــــر گریه کردید بــــراى امام 
حســــین)ع ( که بعد از کشته شدنش، خانواده او به اسارت بردند گریه 
کنید که شــــما بعد از شهادت من اسیر نمی شــــوید بلکه عزیز هم می 

شوید.
اى بــــرادران دعاهــــا را بخوانیــــد مخصوصــــا دعاهاى جمعــــی )کمیل، 
توســــل، زیارت عاشــــورا ( هر کس از خداوند چیزى نخواهد خداوند بر 
او خشمگین می شــــود. بین یکدیگر اخاق اسامی را رعایت کنید که 
منافقان دلشان به درد بیاید و محبتتان را به یکدیگر زیاد کنید؛ جبهه 
را خالــــی نگذارید و به فرامین امام با جــــان و دل گوش داده و مو به مو 

اجرا کنید.
اى بــــرادران بزرگوار خودتــــان را زیاد به این دنیا نچســــبانید و این حب 
دنیا را از خود قیچی کنید، همه رفتنی هســــتند و چه بهتر از راه صحیح 
از این دنیا بروید. امام علی می فرمایند: »به درستی که جهاد دری است 
از درهاى بهشت که فقط بندگان خاص من از این در وارد می شوند.« 
و امیدوارم کسانی که وصیت این حقیر را می خوانید همه از این در وارد 

بهشت شوید.
خواهران به خون پاک و مطهر شهدا حجابتان را زینب گونه حفظ کنید 
و فرزندان خود را آنچنان تربیت کنید که دنباله رو راه امام حســــین)ع ( 

باشند.
در پایان از همه حالیت می خواهم.

وصیتنامه شهید نقی قویدست

نگاهی به مستند »آلوسان«

سربازی غیرسفارشی!

هگمتانه، گروه فرهنگی: مســــتند »آلوســــان« هنرمندانه 
نشــــان داد کــــه روایت غیرمســــتقیم ســــینمایی چگونه 
می تواند ایثار ســــربازان و به ویژه مرزبانان کشــــورمان را به 

تصویر بکشد.
»علیرضا رحیم بصیری«

کم کم داشت یادمان می رفت که می توان مستند خوبی 
از دوره خدمت سربازی ســــاخت چرا که تا قبل از تماشای 
مســــتند »آلوســــان«، ایــــن قــــدر مســــتندهای ضعیف و 
سفارشی درباره خدمت سربازی دیده بودیم که احتمااًل با 
شنیدن نام سربازی یاد ضرب المثل معروف »خانه خاله« 
 ســــریالی دربــــاره همین مقوله روی 

ً
می افتادیم. حتی اخیرا

آنتن رفت که خیلی ها آن را ضعیف ترین سریال تاریخ صدا 
و سیما لقب دادند.

اسام زاده که به ساخت مستندهایی متفاوت در شرایط 
بســــیار خطرناک معروف شــــده اســــت، این بار نه در بین 
طالبــــان رفته و نه در کنار داعشــــی ها، در ایران اســــت! اما 
احتمااًل آن قدر ســــختی کشیده است که این مستند هم 

به اندازه همان ها برایش ارزشمند باشد.
آلوســــان مســــتندی به کارگردانی محسن اســــام زاده به 
، یعنی ســــعید فرجی و میثم  روایت دو مستندســــاز دیگر
صبوحی اســــت که نــــه در قلب تهــــران و 01 ارتــــش بلکه 
در نقطــــه صفر مرزی یعنــــی مرز آذربایجان غربی با کشــــور 
همسایه مان، ترکیه ســــاخته شده اســــت. جایی که تنها 
چنــــد صدمتر با مــــرز ترکیه فاصلــــه دارد و اگر هلی شــــات 
ساده ای داشته باشید، خیلی راحت می توانید تصویری از 

دو پادگان مرزی دو کشور را در یک قاب ببینید.
ماجــــرا از روزهای پایانی ســــال 1398 آغاز شــــده و تا دوم و 
سوم فروردین امسال را روایت کرده است؛ برف به قدری 
تمام منطقه را ســــفیدپوش کرده که حتــــی اگر بخواهید با 
تویوتا هایلوکس هم مسیری را طی کنید، باید یکی دو نفر 
همراه داشته باشید و با بیل برف ها را کنار بزنید. نان و غذا 
از 6 ماه پیش دپو شــــده و برای دسترسی به آب مجبورید 
برف ها را آب کنید. حال در چنین شــــرایطی تصور کنید که 
تعدادی قاچاقچی هوس کنند با عبــــور از مرز این منطقه 
وارد خاک ترکیه شــــوند. سربازان رشــــید مرزبانی ناجا باید 

آماده شوند و برای مبارزه مسلحانه با این قاچاقچی ها، نه 
تنها ســــرمای منفی چند ده درجه بلکه خطر گم شــــدن در 

دره ها را هم به جان بخرند.
احتمااًل بهترین توصیف از شــــرایط ســــخت این سربازان 
را همــــان دو راوی دارنــــد که همراه با ســــربازان به عملیات 
شــــبانه رفتند. ســــعید فرجــــی، عــــکاس بحران کــــه بارها 
طعم نزدیک شــــدن بــــه مــــرگ را در مواجهه بــــا داعش و 
تروریست ها چشیده است، پس از آنکه سالم اما بی حال 
به پادگان برگشــــت خطاب به دوستانش گفت: در جایی 
از مســــیر که گم شــــده بودیم و نزدیک به یخ زدن بودیم، 
اشــــهدم را خواندم! میثــــم صبوحی هم که کمــــی تپل تر از 
! سعید است، روی زمین خوابید و تنها گفت خدا رو شکر

در کنــــار روایتی کــــه این مســــتند از زحمات شــــبانه روزی 
مرزبانــــان ناجــــا دارد، اصول فیلم ســــازی هم به درســــتی 
روایت شده اســــت، تصاویر بسیار خوب در کنار طبیعت 
بکر منطقه چشم نواز اســــت و البته قراردادن چند روایت 
عاطفــــی از ســــربازانی که ماه هاســــت پــــدر و مادرشــــان را 
ندیدند، جنبه دراماتیک نیز به این فیلم بخشیده است. 
نریشــــن خوبی هم به فیلم الصاق شده و دقایقی از فیلم 
که دوربین به دلیل سرما و یخ زدگِی عملیات چند ساعته 
خاموش شده است را به همین شیوه روایت کرده است.
مستند »آلوسان« به خوبی نشــــان داد که اگر می خواهیم 
دالوری و ایثار ســــربازان میهنمــــان و به ویــــژه مرزبانان که 
جانشان را برای آسایش مردم به خطر می اندازند، به تصویر 
بکشــــیم الزم نیســــت در دوربیــــن زل بزنیم و مســــتقیم 
بگوییم، گاهی اوقات یک روایت داســــتانی غیرمســــتقیم 
می توانــــد کاراتــــر از شــــیوه های دیگر باشــــد. بدون شــــک 
تأثیرگذارترین جمله این فیلم مســــتند همان جمله پایانی 
است، جمله ای که بارها آن را در آهنگ معروف محمد نوری به 
نام »ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود« شنیده ایم و شاید 
حتی در دلمان به آن خندیده ایم. »ما برای بوسیدن خاکستر 
 
ً
قله ها، چه خطرها کرده ایم«. این مستند نشان داد که واقعا
عده ای برای بوسیدن خاکســــتر قله ها خطر می کنند؛ فرقی 
ندارد ســــرباز نقطه صفر مرزی آذربایجان غربی در سال 1399 

باشند، یا تخریب چی لشکر 27 در سال 1365.

رندبافی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: تولیــــدات صنایــــع دســــتی در زمینه های 
بســــیاری به زندگی ایات و عشایر گره خورده اســــت. این تولیدات به 
صورت خانگی بافته شــــده و یا غیر متمرکز توســــط تولیدکنندگان در 
روســــتاها به وجود می آید. دست ساخته هایی که گنجینه ای از طرح ها 

و نقش های زیبا وچشمگیر را در بردارند.
رند بافی یکی از این نوع دستباف هاســــت. این هنر دســــتی با نام های 
ســــرانداز یا گلیم سوزنی نیز نامیده می شود و در واقع نوعی فرش بدون 
پرز است که با درگیری تاروپود به یکدیگر ایجاد می شود. معموال تار آن 
پنبه و پشــــم وگاهی نخ ابریشم است و پود آن از نخ های پشمی و کرک و 
ابریشم به صورت رنگی استفاده می شود.در واقع رند بافی، گلیم بسیار 

ریزباف و ظریف منطقه فارس است که به آن سوزنی هم می گویند.

شــــیوه بافت آن مانند ورنی و شــــیرکی پیچ به طریق پودپیچی است 
که مثــــل دیگر بافت های ایلی روی دار افقی بافته می شــــود که جنبه 
خودمصرفی دارد و به علت وقت گیر بودن در مناطق قشــــاقی ایل 
بافته می شــــود. در این نوع بافتــــه به علت پودپیچی بــــه دور تارها و 
اســــتفاده از پود نازک و قطع نکردن پودهای اضافــــی، بافته ای که به 
،که می توان پودهای اضافی  دست می آید یک رو بوده و درشــــت کار

را دید.
رنگ این نوع بافته معموال تیره و روشــــن و نقوش آن همان نقوشــــی 
اســــت که در قالی و گلیــــم به کار مــــی رود و اغلب با رنگ های ســــیاه، 
، آبی، ســــفید با نقوش خاص منطقه تولید می شود. این بافت به  سبز

شیوه ای کامًا منحصر به فرد و حلقه واسطی بین گلیم و قالی است.

 ایستگاه آسمان
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