
آگهی مزایده
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری همدان در نظر دارد در اجرای مصوبات اخذ شده، نسبت به فروش 
ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در همدان، شهرک فرهنگیان، بلوار بهنامجو )به شــماره فرعی: 12171 -  اصلی: 
1- مفروز و مجــزی از: 9683- بخش:دو -  ناحیه:حومه بخش دو( از طریق مزایده اقــدام نماید، لذا افراد حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد، طبق شرایط ذیل به سازمان مراجعه نمایند. 
  خالصه شرایط مزایده:  

  1- متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی ) در 
صورت ارائه ضمانت نامه عنوان بدین صورت باشد: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و با اعتبار سه ماهه( و یا 
نقدی به حساب جاری 3-978736-12-7405 بانک مهرایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

و مسافر واریز نمایند. 
 2- کلیه متقاضیان واجدالشرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  99/10/18 لغایت 
99/10/29  از ســاعت8 الی 13 به امور قراردادهای سازمان به نشــانی: بلوار والیت، روبروی کالنتری 15 رسالت، طبقه 
سوم، کدپستی: 6515943653 مراجعه و یا اسناد را  از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir قسمت مناقصه و 
مزایده دریافت نموده و از تاریــخ 99/10/18 لغایت پایان وقت اداری     )ســاعت 14( مــورخ 99/10/30 پاکات خود را به 
نشــانی فوق الذکر تحویل نمایند.الزم به ذکر اســت مالک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پســت بر اساس تاریخ 

مقرر می باشد. 
 3- برنده مزایده موظف اســت کل مبلغ پیشــنهادی را )به صورت نقدی( ظرف مدت 7 روز )به استثنای ایام تعطیل( 
از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده به حســاب ســازمان واریز نماید، در غیر اینصورت سپرده شــرکت در مزایده ایشان ضبط می 

گردد.
 4- حداکثــر زمان جهت بررســی پیشــنهادها و تشــخیص برنــده  و ابــالغ،  7 روز پس از روز بازگشــایی میباشــد. حضور 

پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون معامالت بالمانع است.
 5- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان 

ضبط خواهد گردید.
 6- ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار خواهد بود و شــرکت در مزایده و دادن پیشــنهاد قیمت به 

منزله قبول شرایط از جمله شرایط عمومی مزایده و تکالیف سازمان حمل و نقل بار و مسافر می باشد.
 7- به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و ســپرده نفرات اول و دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر 

اول نزد سازمان باقی خواهد ماند.
 8- کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه، انتقال سند و غیره  بعهده برنده مزایده می باشد.

  9- تاریــخ بازگشــایی پاکت هــا ســاعت 17 روز چهارشــنبه مــورخ  99/11/01 در دفتــر معاونت مالــی و اقتصــادی واقع در 
آرامگاه بوعلی، شهرداری مرکزی همدان می باشد.

  10- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 08138214542 تماس حاصل نمایید.
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مساحتسندکاربرینوع ملک
)متر مربع(  

مبلـغ  قیمت پایه 
کارشناسی  )ریال( 

مبلغ سپرده شرکت 
آدرسدرمزایده )ریال(

زمین1
همدان، شهرک فرهنگیان، بلوار 237/6427/328/600/0001/400/000/000اصلیمسکونی)فاقد اعیانی( 

بهنامجو  به شماره فرعی:12171

  11- تاریخ چاپ آگهی: 99/10/18
13 12- تاریخ بازگشایی پاکات: 99/11/01
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سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

یت فروش زمین سازمان مدیر
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان

روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه 4 همدان در نظر دارد با اســتناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش یک قطعه 
زمین مســکونی  از طریــق مزایــده کتبــی اقــدام نمایــد. متقاضیــان می تواننــد با رعایــت شــرایط زیر در 

مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک و کاربریردیف
مساحت

)مترمربع (
کل مبلغ  کارشناسی

)ریال(
آدرسسپرده )ریال(

1
زمین مسکونی دارای پالک ثبتی  و معبر 

10 متری  
ورودی شهرک فرهنگیان 164/1216/083/760/000804/188/000

   شرایط شرکت در مزایده:
  1. متقاضیــان می بایســت مبلــغ ســپرده را بــه حســاب 2-3331333-11-7402 نــزد بانــک مهــر 
ایران شــعبه امام زاده عبــداهلل واریز و یا معــادل رقم مذکــور را ضمانت نامــه بانکی بــا اعتبار »3 « 
ماه و یا اوراق مشــارکت بــی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکــت )الف( قــرار داده و حداکثر تــا پایان 
ی منطقــه چهــار  میــدان  ی روز  سه شــنبه  مـــورخ 99/10/30   تحویــل دبیرخانــه شــهردار وقــت ادار

امامزاده عبداهلل نمایند.
 2. زمــان بازگشــایی پاکت هــا روز چهارشــنبه مــورخ 99/11/01 ســاعت 17 در محــل حــوزه معاونــت 

ی همدان می باشد. مالی و اقتصادی شــهردار
 3. متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایــده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را بــا امضاء و مهر 
با اثر انگشــت زده و در پاکــت )ب( قــرار داده و فرم پیشــنهاد قیمــت را تکمیل و در پاکــت )ج( قرار 

داده و به همراه پاکت )الف( تحویــل دبیرخانه نمایند.
ی( از تاریــخ ابــالغ نتیجــه مزایده   4. برنــده مزایــده مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز )کار
نســبت به واریز 90% وجــه پیشــنهادی  اقــدام و 10% الباقــی هنــگام تنظیــم ســند در دفترخانه از 

برنده مزایده اخذ خواهد گردید.
ی واریــز نماید. در   5. برنــده مزایده مکلف اســت وجه مــورد معاملــه را نقدًا به حســاب شــهردار
ی  ر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهردار صورت عدم واریز نقدی وجه مــورد معامله در موعد مقر

رات اقدام خواهد گردید. ضبط و برابر  مقــر
 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ی خواهد   7. ســپرده نفــرات اول و دوم تــا زمــان انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایده نــزد شــهردار
ماند.

و  بــوده  ی  شــهردار مالــی  آیین نامه هــای  و  شــرایط  قبــول  منزلــه  بــه  مزایــده  در  شــرکت   .8  
شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.

ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است.   9. شهردار
ی مزایده یــک ماه بــوده و برنــده مزایــده مکلف   10. حداکثـــر  زمــان انتقــال ســند از تاریــخ برگــزار
اســت ظرف مهلت مذکور جهــت انتقال ســند و واریز الباقی وجــه )10% باقی مانده( اقــدام نماید. 
در غیــر این صورت مزایــده ابطال و ســپرده برنده مزایــده ضبط خواهــد گردید.ضمنًا  ســند به نام 
ی به  ی کــه برنــده مزایــده وی را کتبــًا بــا رضایت نامه محضــر برنــده مزایــده و یا هــر شــخص دیگــر

ی معرفی نماید، انتقال خواهد یافت. شــهردار

تجدید آگهی مزایده 
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صفحه  8

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    8 وم   د و  بیست  سال    4707 شماره    ۲0۲1 انویه  ژ  7   144۲ جمادی االول   ۲3   1399 دی ماه   18 پنج شنبه 

3  
ه   

فح
ص فرماندار بهار هشدار داد:

واحدهای آالینده متخلف در بهار 
تعطیل می شوند

8  
ه   

فح
ص فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:

تقدیر از تالش های روزنامه هگمتانه 
در جبهه رسانه ای انقالب

۲   
حه  

صف رئیس مجمع نمایندگان استان همدان: 
افزایش 10 برابری قیمت دالر 

یکی از دستاوردهای  7 سال مذاکره

یادداشت باغبان

صفحه     4

درختان مناسب اقلیم همدان

صفحه  ۲

همدان جزء هفت استان اول 
نسخه نویسی الکترونیکی

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان از ارتقای رتبه همدان در طرح نسخه 
الکترونیکی خبر داد و گفت: وضعیت اســــتان در کشــــور از رتبه بیســــتم 
باالتر بود اما اکنون جزء هفت اســــتان اول قرار گرفته است.  سعید فرجی 

روز چهارشنبه با اشــــاره به وضعیت اجرای طرح نسخ 
الکترونیک در اســــتان همدان اظهــــار کرد: آمار 

ماه هــــای اخیر نشــــان مــــی داد که همــــدان در 
فهرســــت اســــتان های رتبه آخر قرار دارد اما با 

تالش این رتبه بهبود یافت.
مدیــــرکل بیمــــه ســــالمت اســــتان 

اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  همــــدان 
بــــه نوعی مســــتلزم  این طــــرح 

وجود  و  گســــترده  هماهنگی 
زیرساخت های الزم  ...

وعده بهره برداری در دهه فجر

کالن به مالیر آب رسانی از سد 

استاندار همدان:

ح عمرانی اجرای 215 طر
کبودرآهنگ در 

صفحه  3

صفحه  ۲

آغاز ثبت نام بن کتاب 
ویژه دانشجویان، طالب 

و اعضای هیأت علمی
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان از آغاز ثبــــت نام برای 

دریافت یارانه اعتباری یا بن کتاب ویژه دانشــــجویان، 
نخســــتین  در  علمــــی  هیــــأت  اعضــــای  و  طــــالب 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضا احســــانی گفت: 

نخســــتین  در  شــــده  عرضه  کتاب هــــای 
نمایشــــگاه مجــــازی کتــــاب تهــــران با 
تخفیف 20 درصدی در اختیار خریداران 
قرار می گیرد و خریــــداران، کتاب ها را به 

از نمایشــــگاه دریافت  رایگان  صورت 
می کند.
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استان۲

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس مجمــــع نمایندگان 
اســــتان همدان گفت: برخی پس از ٧ ســــال مذاکره هنوز 
هــــم راه را پیــــدا نکرده انــــد درحالی کــــه دســــتاورد مذاکره 

رساندن دالر 3 هزار تومانی به 30 هزار تومان بود.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحسین فالحی 
در دیدار با فرماندهان و کارکنان ســــپاه قدس همدان با 
آیت اهلل  گرامیداشــــت یاد و خاطره شهید »ســــلیمانی« و 
»مصباح یزدی« بیان کرد: آیت اهلل مصباح یزدی و شــــهید 
سلیمانی دارای بینش دقیق و تشخیص بهنگام بودند؛ 
شــــهید ســــلیمانی به فرموده رهبر انقالب یک فرد نبود و 

یک مکتب بود.
وی گفــــت: یکــــی از ویژگی هــــای شــــهید داشــــتن نفس 
مطمئنه و اخالص بود و این شهید در آخرین سفر خود به 
همدان در سخنرانی که داشتند بیشتر صحبت هایشان 

بحث های عرفانی و اخالقی بود.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اسالمی افزود: شهید ســــلیمانی در ابعاد مختلف نظامی، 

سیاسی و دیپلماسی با موفقیت عمل می کرد که اینها به 
دلیل قدرت معنوی و بصیرت و والیت پذیری این شهید 
عزیــــز بود. وی با بیــــان اینکه برخی از مســــؤوالن به علت 
نداشتن معرفت ســــاده ترین مشکالت را هم نمی توانند 
حــــل کنند، تصریــــح کرد: رمــــز موفقیت مــــا در جنگ بعد 
معرفتی اســــت و مهمترین بعد شخصیت »حاج قاسم« 

بعد معرفتی و معنوی آن شهید بود.
حجت االسالم فالحی گفت: شهید سلیمانی مرد میدان 
در همه عرصه هــــا بود و اگر اقتصاد هم در اختیار ایشــــان 

قرار می گرفت به طور قطع بهترین نتیجه حاصل می شد.
وی بــــا بیان اینکه دشــــمن از بزرگان و دانشــــمندان ما در 
همه عرصه ها وحشت دارد و به همین خاطر دنبال حذف 
فیزیکی و شــــخصیتی آنها اســــت، گفت: برخــــی پس از ٧ 
ســــال مذاکره هنوز هم راه را پیدا نکرده انــــد و هرچه رهبر 
انقالب می فرماید، گوش شــــنوایی وجود نــــدارد و این اثر 

عدم معرفت است که نمی توانند تشخیص دهند.
رئیــــس فراکســــیون حمایــــت از جبهه مقاومــــت و آزادی 

قدس شــــریف با بیان اینکه تفاوت تفکر لیبرال و انقالبی 
در این اســــت که تفکر انقالبی داعــــش را از بین می برد و 
تفکر لیبرال همچنان برای رفع مشــــکالت دنبال مذاکره 
است، عنوان کرد: دســــتاورد مذاکرات این بوده است که 
دالر 3 هزار تومانی را به مرز 30 هزار تومان رسانده و تورم را 

چند برابر کرده است.
وی ادامــــه داد: مجلس وظیفه ریل گــــذاری دارد و در این 
مســــیر اقدامــــات خوبی انجام شــــده اســــت طــــرح اقدام 
راهبــــردی لغو تحریم هــــا یکی از اقدامــــات خوب مجلس 
شــــورای اسالمی بود که تصویب شــــده است و برای عدم 

اجرای آن هم مجازات در نظر گرفته ایم.
حجــــت االســــالم فالحــــی در پاســــخ بــــه ســــؤالی مبنی بر 
اســــتیضاح رئیــــس جمهور گفــــت، بنده خــــود از طراحان 
ســــؤال از رئیــــس جمهــــور و امضاکننــــدگان اســــتیضاح 

هستم.

آغاز ثبت نام بن کتاب ویژه 
دانشجویان، طالب و اعضای 

هیأت علمی

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان از آغاز ثبت نام برای 
دریافت یارانه اعتباری یا بن کتاب ویژه دانشجویان، 
نخســــتین  در  علمــــی  هیــــأت  اعضــــای  و  طــــالب 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضا احســــانی گفت: 
کتاب های عرضه شــــده در نخســــتین نمایشــــگاه 
مجــــازی کتاب تهران با تخفیف 20 درصدی در اختیار 
خریداران قــــرار می گیــــرد و خریــــداران، کتاب ها را به 

صورت رایگان از نمایشگاه دریافت می کند.
وی با بیان اینکه خریداران بابت ارسال کتاب هزینه 
کرد؛ گفت: دانشــــجویان، طالب  پرداخت نخواهند 
و اســــاتید حوزه و دانشــــگاه می توانند برای دریافت 
یارانــــه اعتباری خرید کتــــاب از 18 دی مــــاه به وبگاه 
ketab.ir مراجعه و درخواســــت خــــود را ثبت کنند. 
در نمایشــــگاه مجازی کتاب تمام یارانه ها به کد ملی 

افراد اختصاص پیدا می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان همدان 
با تأکید بر اینکه امســــال یارانه اعتباری خرید کتاب 
ویژه دانشــــجویان و طالب افزایش 25درصدی دارد 
و تا ســــقف 200هزار تومان برای این گروه اختصاص 
پیدا کرده اســــت، گفت: سهم دانشجویان و طالب 
120 هزارتومــــان بوده و 80 هــــزار تومــــان یارانه به آن 
اختصاص پیدا کرده اســــت. این یارانه برای اساتید 
حوزه و دانشــــگاه 400هزار تومان اســــت که 200هزار 
تومــــان ســــهم اســــتادان و 200هــــزار تومان ســــهم 
معاونــــت امــــور فرهنگــــی وزارت فرهنگ و ارشــــاد 

اسالمی است.
احســــانی تصریح کرد: امکان بازید و خرید هم زمان 
یک میلیــــون و 500 هزار کاربر در وبگاه نمایشــــگاه 
مجازی کتــــاب تهران فراهم شــــده اســــت و بازدید 
24ساعته انجام می شــــود و فرآیند خرید و مشاهده 

کتاب ها در طول شبانه روز برقرار خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان:

جشنواره شهروندان برگزیده 
برای داشتن شهری مقتدر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز همدان در ویژه برنامه جشــــنواره شــــهروندان 
برگزیده گفــــت: جشــــنواره شــــهروندان برگزیده به 

داشتن شهری مقتدر کمک می کند.
به گزارش هگمتانه، مهدی دهقان نیری افزود: صدا 
و ســــیمای مرکز همدان وظیفه دارد اطالع رسانی در 
همه زمینه ها به مردم اســــتان داشــــته باشد و حاال 
که جشــــنواره شــــهروندان برگزیده در حال برگزاری 
اســــت صدا و ســــیمای مرکز همدان بر خود وظیفه 
می داند در معرفی شهروندان برگزیده کمک کند تا 

شهروندان نمونه همدان انتخاب و برگزیده شوند.
وی بیــــان کــــرد: حدود دو ســــال اســــت کــــه صدا و 
سیمای مرکز همدان عضو شورای سیاست گذاری 
جشــــنواره شــــهروندان برگزیده اســــت و در صدا و 
سیما با قوت به این موضوع پرداخته و در این راستا 

برنامه های مختلفی تهیه شده است.
وی عنــــوان کرد: تهیــــه فیلم های کوتــــاه تبلیغاتی و 
لوح موشــــن از جملــــه برنامه ها در راســــتای معرفی 

جشنواره  است.
دهقان نیری گفت: الزم است تا رسانه های مکتوب، 
خبرگزاری ها و فعــــاالن فضای مجــــازی و کانال های 
خبری گامــــی مهم در راســــتای معرفی بیشــــتر این 
جشــــنواره بردارند و این امر کمک می کند تا شهری 
، پایدار و مقــــاوم در همه حوزه ها بــــه ویژه در  مقتــــدر

زمینه کرونا و کم آبی داشته باشیم.
وی تأکیــــد کــــرد: در همــــه حوزه هایی کــــه مربوط به 
شهرداری است با تشــــویق و ترغیب مردم، همدان 

را به بهشت تبدیل کنیم.
دهقــــان نیــــری بیان کــــرد: بایــــد همه شــــهروندانی 
کــــه خدمات ارزنده در شــــهر داشــــته انــــد در وبگاه 

جشنواره خوداظهاری کنند و خود را معرفی نمایند.

خبــر

جشنواره فرهنگی هنری »حاج قاسم« با ۲0 منتخب
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول روابط عمومی 
سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان از ارسال 350 
اثر به دبیرخانه جشــــنواره فرهنگی هنری »حاج قاسم 
سلیمانی« سپاه انصارالحســــین)ع( استان همدان و 

20 برگزیده جشنواره خبر داد.
کریم پــــور ضمــــن  گــــزارش هگمتانــــه، علی اکبــــر  بــــه 
گرامیداشــــت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار دل ها، 
شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی اظهار کرد: به مناسبت 
گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی 

برنامه های متنوع فرهنگی در استان اجرایی شد.
وی افــــزود: از جمله این برنامه ها  برگزاری مســــابقه ای 
بــــا عنــــوان جشــــنواره فرهنگی هنــــری »حاج قاســــم 
انصارالحسین)ع(  ســــپاه  همت  به  که  بود  سلیمانی« 

استان همدان در فضای مجازی برگزار شد.
انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  عمومــــی  روابط  مســــؤول 
کید بر ترویج سیره شهدا ابراز کرد:  استان همدان با تأ
هدف از اجرای این جشــــنواره نیز تبیین شــــخصیت 
و مکتب زندگی ســــپهبد شهید ســــلیمانی و آشنایی 

بیشتر با این شهید بزرگوار بود.
قبیــــل  از  قالــــب   11 در  جشــــنواره  ایــــن  گفــــت:  وی 
دکلمه،  نقاشــــی،  خطاطــــی،  قصه،   ، شــــعر دلنوشــــته، 
خاطره، انشــــا، ایده خالقانه، لوح و نماهنگ برگزار شد 
و 350 اثر در طــــول دو هفته ای که مهلت ارســــال آثار 

بود به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

کریم پــــور بــــا بیان اینکــــه آثار دریافت شــــده توســــط 
اساتید برجســــته استان داوری شد، عنوان کرد: 20 اثر 
آثار ارسالی به عنوان اثر منتخب انتخاب شد و  از بین 

آثار منتخب جوایز نفیسی اهدا شد. به 
وی گفــــت: مکتب حاج قاســــم وجوهــــی دارد که باید 
بــــرای مردم شــــناخته شــــود و این مکتب شــــعاری و 

احساسی نیست، بلکه مکتبی شعوری است.
انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  عمومــــی  روابط  مســــؤول 
اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه شــــهید حاج قاســــم 
ســــلیمانی در مکتــــب امــــام خمینی)ره( کــــه مکتب 
باید  کرد:  تصریح  یافت،  پرورش  بود،  سیدالشهدا)ع( 

این مکتب را برای جوانان ایران و منطقه تبیین کرد.
وی با اشــــاره بــــه ضــــرورت معرفــــی و ترویــــج مکتب 
ســــردار شــــهید ســــلیمانی یادآور شــــد: شــــهید حاج 
قاســــم ســــلیمانی نماد ملی مقاومــــت و الگوی تمام 

آزادی خواهان جهان است.
الگوی  ســــلیمانی  شــــهید  اینکــــه  بیــــان  با  کریم پــــور 
بی بدیل والیت مداری، شــــجاعت و استکبارســــتیزی 
اســــت، گفت: همه باید در راســــتای تبیین و تقویت 

کنیم. مکتب »سلیمانی« در جامعه تالش 
وی در پایــــان گفــــت: جوانان امروز ایران اســــالمی نیز 
با پیروی از ســــیره و سبک زندگی شــــهیدان و مکتب 
زمینه ساز  و  شهدا  راه  ادامه دهنده  ســــلیمانی،  شهید 

ایجاد تمدن نوین اسالمی خواهند بود.

کرونای انگلیسی وارد همدان نشده
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: معاون امور بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: تا االن موردی 
کروناویروس انگلیسی در استان مشاهده  از ابتال به 

نشده است.
به گزارش هگمتانــــه، منوچهر کرمی اظهار کرد: به طور 
کلی تا االن مقایســــه دقیقی بین کروناویروس چینی 
و کروناویــــروس انگلیســــی انجام نشــــده اســــت اما 
آن  کنونی نشــــان می دهد نمونه انگلیسی  مطالعات 

قابلیت سرایت پذیری باالیی دارد.
کشــــندگی این دو ویروس،  کرد: مقایسه  وی تصریح 
بستگی به تعداد جمعیتی که به این ویروس ها مبتال 
می شوند، دارد اما هنوز مطالعه دقیقی انجام نشده و 

برای قضاوت در این مورد خیلی زود است.
کرمــــی با بیــــان اینکه خوشــــبختانه مــــوردی از ابتال به 
کروناویروس انگلیســــی در اســــتان مشاهده نشده، 
ادامه داد: رصد مــــوارد مشــــکوک را از مدت ها پیش 
آغاز کرده ایم و گزارشــــات بین استانی نیز داشتیم اما 
اطالعات دقیق تر نیاز به مطالعاتی دارد که در کشــــور 

در حال انجام است.
علوم پزشــــکی  دانشــــگاه  بهداشــــتی  امــــور  معــــاون 
ابن ســــینا خاطرنشــــان کرد: مهمترین مــــوردی که در 

حال حاضــــر وجــــود دارد این اســــت که ما بــــه تداوم 
اقدامات پیشــــگیرانه نیاز داریم به طوری که استفاده 
از ماســــک نه تنها بــــرای پیشــــگیری از کروناویروس 
و  آنفلوآنــــزا  ماننــــد  تنفســــی  ویروس هــــای  ســــایر  و 
ســــرماخوردگی اهمیــــت بســــیاری دارد بلکــــه در این 

لودگی هوا نیز توصیه می شود. آ شرایط 
بــــه نقــــل از ایســــنا، وی در پایــــان اعالم کــــرد: هر قدر 
کم باشــــد، فرصت  کروناویروس  تعداد موارد ابتال به 
بیشــــتری برای قطع زنجیره مهیا می شــــود بنابراین از 
مردم درخواست داریم در صورتی که از اطرافیان بیمار 
هســــتند و همــــکاران ما بــــرای دریافت نمونــــه با آنها 

تماس می گیرند، همکاری الزم را انجام دهند.

فیلمساز همدانی اول جشنواره بین المللی رسام
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: »مهــــدی جهانگیری« 
کســــب عنوان نخست  فیلمســــاز همدانی موفق به 
بخش نماهنگ دومین جشــــنواره بیــــن المللی فیلم 

کوتاه دفاع مقدس و مقاومت رسام شد.
به گــــزارش هگمتانه، مدیــــر هنری و ســــینمایی اداره 
آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان  کل حفظ 
همــــدان روز چهارشــــنبه در حاشــــیه آییــــن اختتامیه 
جشنواره رســــام که در باغ موزه دفاع مقدس همدان 
و در ارتباط تصویری زنده بــــا منطقه آزاد اروند و حضور 
کرد:  کشــــوری برگزار شد، اظهار  تعدادی از مسؤوالن 
از اســــتان همــــدان 16 اثــــر در بخش های داســــتانی، 
مستند، پویانمایی، نماهنگ و فیلمنامه به جشنواره 

بین المللی رسام ارسال شد.
امیــــن لطفی شــــهپر افــــزود: از مجموع آثار ارســــالی 2 
« و »بابام شــــده  نماهنگ مانــــدگار پویانمایی »جانباز
لبوم موســــیقی  آ ســــتاره« با بهــــره گیــــری از مجموعه 
بابام شده ســــتاره »کمال مدنی« و کارگردانی »مهدی 

جهانگیری« حائز رتبه اول شدند.
وی گفت: این آثار با شــــیوه 2 بعدی و مشــــارکت حفظ 

آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع مقدس و بنیاد شــــهید و 
امور ایثارگران استان همدان تهیه و تولید شده است.

مدیــــر هنــــری و ســــینمایی اداره کل حفظ آثار و نشــــر 
ارزش های دفاع مقدس اســــتان همدان با بیان اینکه 
جشنواره بین المللی رســــام با همکاری بنیاد حفظ آثار 
و منطقه آزاد اروند برگزار شــــد، افــــزود: 498 اثر داخلی از 
هشــــت استان و 2 هزار و 760 اثر هنری با موضوع دفاع 
مقدس و مقاومت از 108 کشور به دبیرخانه جشنواره 
بین المللی رســــام ارائه شــــد که آثار ارســــالی نسبت به 

دوره اول جشنواره 23 درصد افزایش داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان: 

افزایش 10 برابری قیمت دالر 
یکی از دستاوردهای  7 سال مذاکره

همدان صاحب مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی شد
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مرکز تخصصــــی آموزش 
کارآفرینــــی و مهارت های کســــب و کار در همــــدان آغاز به 

کار کرد.
به گزارش هگمتانه، مســــؤول مرکز آمــــوزش کارآفرینی و 
مهارت های کســــب و کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســــتان همــــدان روز چهارشــــنبه گفت: مرکــــز تخصصی 
آمــــوزش کارآفرینــــی و مهارت های کســــب و کار اداره  کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان با هدف توســــعه 
اجرای طرح کارآفرینی مهــــارت بنیان و حمایت از صاحبان 

ایده فعالیت خود را آغاز کرد.
آروانه، بیان کرد: این مرکز شــــامل واحدهای مختلف برای 
ارائه خدمات آموزشی و مشــــاوره است که در راستای هم 
افزایی هرچه بیشــــتر نهادهــــا و ارگان های مرتبــــط در امر 
آموزش و اشــــتغال و همچنین حمایــــت و هدایت کار در 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک شهرستان مریانج 

همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.
کارآفرینی مهارت بنیان، کارآفرینان  وی، مشــــموالن طرح 
بالقوه و افراد دارای ایده های نوآفرین، مدیران و صاحبان 
آموختــــگان  دانــــش  و  دانشــــجویان  کارهــــا،  و  کســــب 

دانشــــگاهی و عموم افراد عالقه مند به کســــب و کار اعم 
از نوپا و سنتی را جامعه هدف این مرکز آموزشی دانست.

مســــؤول مرکز آموزش تخصصی کارآفرینی و مهارت های 
کســــب و کار اداره کل آمــــوزش فنــــی و حرفه ای اســــتان 
همــــدان ادامــــه داد: ایــــن مرکــــز در حــــال حاضــــر 10 دوره 

آموزشی برگزار می کند که از آن جمله می توان به رشته های 
کارآفرینی در شــــرکت های دانش بنیان، راه اندازی کسب 
و کارهــــا بــــه روش )line(، راه اندازی کســــب و کار نوآورانه، 
مدیریت ارشد کســــب و کار ام بی آ، مدیریت کسب و کار 

الکترونیکی و مهارت های کارآفرینی اشاره کرد.
آروانه، هدف اصلی مرکز را توســــعه اجــــرای طرح کارآفرینی 
مهارت بنیان و پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشــــتغال 
پایــــدار از طریق بسترســــازی بــــرای ایجاد کســــب و کارها 
 ، برشمرد و خاطرنشــــان کرد: یکی از برنامه های اصلی مرکز
برگــــزاری رویدادهایی اســــت که بــــا حمایت همــــه جانبه، 
صاحبان ایده و تیم های نوآفرین )استارتاپی( را در راستای 

رسیدن به اهداف کارآفرینانه یاری رساند.
وی با اشــــاره به اینکه کارآفرینی نقشی اساسی در توسعه 
فناوری و ایجاد توانمندی های کشــــورها داشــــته و یکی از 
پیامدهای آن اشــــتغال زایی و توســــعه اقتصادی اســــت، 
عنوان کرد: تحوالت بازار کار موجب شــــده برخی از کسب 
و کارهــــای ســــنتی از بین بــــرود و این کارآفرینان پیشــــرو 
هســــتند که با حرکــــت جدیــــد می توانند از ایــــن فرصت 

استفاده کنند.

ثبت نام مسکن ملی در 9 شهر استان همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل راه و شهرســــازی 
استان همدان گفت: مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی 
و تولید مسکن، از ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 18 دی 
آغاز می شود و 9 شهر استان برای اولین بار می توانند برای 

خانه دار شدن، اقدام به نام نویسی کنند.
به گــــزارش هگمتانه، داریوش حســــینی روز چهارشــــنبه 
افزود: متقاضیان بدون مسکن در شهرهای مریانج، رزن، 
قهاوند، کبودراهنــــگ، فامنین، فیروزان، بــــرزول، دمق و 

گل تپه می توانند در این طرح شرکت کنند.
وی اظهار کرد: بر اســــاس اولویت بنــــدی، متقاضیان این 
شــــهرها به مدت یک هفته می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی ایــــن طرح، درخواســــت خود را بــــرای خرید واحد 

مسکونی ثبت کنند.
حسینی عنوان کرد: متقاضیان این شــــهرها می توانند از 
تاریخ بازگشــــایی سامانه تا ســــاعت 24 روز پنجشنبه 25 
دی با مراجعه به ســــامانه www.tem.mrud.ir نســــبت به 

نام نویسی بر اساس شرایط اعالمی اقدام کنند.
وی تصریــــح کرد: با توجــــه به محدودیــــت تأمین زمین، 
پس از پاالیش و بررســــی شــــرایط، متقاضیان نهایی به 

انتخاب  متقاضیان  بین  از  شــــده  تعیین  ظرفیت  میزان 
می شوند.

مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان همدان یادآور شــــد: 
در ایــــن مرحله که از طریق ارســــال پیامــــک زمان آن به 
متقاضیــــان مشــــمول اعــــالم می شــــود، متقاضیانی که 
به دلیل انتخاب شــــهر محــــل تقاضا، انصــــراف داده یا 
طی  اعالمی  زمان  در  می توانند  شــــده اند،  درخواست  رد 
پیامــــک با مراجعه به ســــامانه طرح اقدام ملی مســــکن 
نســــبت به تغییر شــــهر محل تقاضای خود بر اســــاس 
شــــرایط اعالمــــی از ســــوی ایــــن وزارت در اطالعیه های 

کنند. اقدام  بعدی 
وی با اشــــاره به اینکه تأمین زمین برای ساخت واحدهای 
مســــکونی، نخســــتین اولویت ما اســــت، اظهار کــــرد: بر 
اســــاس برنامه  ریزی های صورت گرفته در مرحله نخست 
پنج هــــزار واحد مســــکن در همدان ســــاخته و از ظرفیت 

ادارات دولتی در این زمینه استفاده می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان ادامه داد: زمین هایی که 
برای این طرح در نظر گرفته می شــــود باید از لحاظ حقوقی 

بدون مشکل و معارض باشد.

وی تأکیــــد کرد: تــــا پایان اجرای طــــرح اقدام ملــــی و تولید 
مسکن، بیش از 9 هزار واحد مسکونی در همدان ساخته 

و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
حسینی اظهار کرد: متقاضیان باید نزدیک به 100 میلیون 
تومان آورده داشته باشند و هر یک از واحدهای مسکونی 
این طــــرح بین 75 تــــا 100 میلیون تومان با تســــهیالت 12 

ساله با سود 18 درصد واگذار می شود.
وی گفت: زمین ایــــن واحدها نیز امســــال قیمت گذاری 
می شــــود و پس از گذشت 2 ســــال، در اقساط 36 ماهه از 

متقاضیان دریافت می شود.
مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان همدان افزود: در طرح 
اقــــدام ملــــی و تولید مســــکن شــــهر همــــدان، خانه های 
مسکونی در کوی شــــهید مدنی و کوی شهید بهشتی و 

کوی فرهنگیان ساخته می شود.
متأهــــل و سرپرســــت خانــــوار بودن، ســــابقه پنج ســــال 
سکونت در شــــهر مورد تقاضا، توانایی پرداخت اقساط، 
توانایــــی تأمیــــن هزینــــه ســــاخت و نیــــز فاقــــد مالکیت 
مســــکونی از ســــال 1384 به بعد از جمله شرایط مورد نیاز 

برای متقاضیان دریافت مسکن ملی است.

همدان جزء هفت استان اول نسخه نویسی الکترونیکی
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل بیمه ســــالمت 
اســــتان همــــدان از ارتقای رتبــــه همدان در طرح نســــخه 
الکترونیکی خبر داد و گفت: وضعیت اســــتان در کشور 
از رتبه بیســــتم باالتر بود اما اکنون جزء هفت استان اول 

قرار گرفته است.
به گزارش هگمتانه، ســــعید فرجی روز چهارشنبه با اشاره 
به وضعیــــت اجرای طــــرح نســــخ الکترونیک در اســــتان 
همــــدان اظهار کرد: آمــــار ماه های اخیر نشــــان می داد که 
همدان در فهرســــت اســــتان های رتبه آخر قرار دارد اما با 

تالش این رتبه بهبود یافت.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همدان با اشاره به اینکه 
این طرح به نوعی مســــتلزم هماهنگی گســــترده و وجود 
زیرســــاخت های الزم از رایانه گرفته تا اتصال به اینترنت در 
تمام مراکز بود خاطرنشان کرد: با فرهنگ سازی و تقویت 

زیرساخت ها اقدام بزرگی انجام شد.
فرجی طرح نسخ الکترونیکی را از طرح تحول نظام سالمت 
به دلیل مســــائل اجتماعی، اقتصــــادی و فرهنگی مهمتر 
دانســــت و عنــــوان کــــرد: در طــــرح نســــخه الکترونیکی، 
پزشــــک به راحتی با یک کد ملی اطالعــــات الزم را در مورد 
بیمار نســــبت به درمان هایی که از قبل داشته در پرونده 
الکترونیک ســــالمت می بیند و بعد براساس آن بهترین 

تجویز را انجام می دهد.
مدیرکل بیمه ســــالمت استان همدان بیان کرد: با اجرای 
کامــــل طرح نســــخ الکترونیکی ســــال های آینــــده درمان 

بیماران راحت تر می شــــود و از تحمیل هزینه به خانواده و 
جامعه نیز می کاهد.

فرجی با تأکید بر اینکه پزشکان باید به صورت جدی وارد 
این طرح شوند، افزود: برای پزشــــکی که در ماه، صد مورد 
ویزیــــت انجام می دهد شــــاید مقــــرون به صرفــــه نبود که 
هزینه هایی داشــــته باشــــد که این یک مشکل کشوری و 

بزرگ ترین چالش بود.
مدیرکل بیمه سالمت استان یادآور شد: از تیرماه امسال 
نسخ کاغذی پزشــــک عمومی جمع شده و پایان ماه سی 

دی هایــــی مبنی بر تعداد نســــخه به ما ارائــــه نمی دهند و 
می توانند از طریق ســــامانه به صورت برخط ویزیت را ثبت 

کنند.
فرجی خاطرنشــــان کــــرد: در صورتی که پزشــــک به صورت 
برخط نســــخه بنویســــد در حداکثــــر 10 روز اول آن ماه حق 
الزحمه پرداخت می شــــود و حتی کســــانی که کار را شروع 
می کننــــد بــــرای تشــــویق در اولویت پرداخــــت مطالبات 

هستند.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همدان یادآور شد: طرح 
نسخ الکترونیکی جزو قوانین مجلس است که در قانون 
برنامه ششم توسعه آمده و در دو سال اخیر بودجه ای به 

آن اختصاص یافته است.
فرجی اظهار کرد: دانشگاه های علوم پزشکی  در استان ها 
که نماینده وزارت بهداشــــت هســــتند می توانند در این 
طــــرح جدی تــــر ورود کنند و اگــــر مقاومتی از ســــوی مراکز 
درمانی و داروخانه ها وجود دارد آنهــــا را مجاب و در اجرای 

طرح تأکید کنند.
وی اضافــــه کــــرد: طبق قانــــون بایــــد وزارت بهداشــــت و 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی پرونده الکترونیک ســــالمت را 
مستقر و بعد بیمه سالمت و تأمین اجتماعی پرداخت ها 
را بــــرای اســــتمرار این طرح انجــــام دهد کــــه در حال حاضر 
بیمه ها این کار را پیش می برند که این کار ســــنگین بوده 
و انتظار داریم همکاران دانشــــگاه علوم پزشکی همکاری 

بیشتری داشته باشند.

شناسایی ۲5 قانون ُمخل سرمایه گذاری در همدان
ح های مجوز دار بهره برداری نشده شناسایی و  : طر معاون اقتصادی استاندار

ابطال مجوز شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان از شناســــایی 25 قانون 

ُمخل سرمایه گذاری در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد روز چهارشــــنبه در کارگروه تســــهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی 
اظهــــار کرد: تاکنون 25مورد از مقررات دســــت و پاگیر در اســــتان همدان شناســــایی و به هیأت مقررات 

زدایی کشــــور ارسال شده اســــت که نیمی از آنها به نتیجه رسیده اســــت. وی تأکید کرد: برخی از مقررات 
موجود برای ســــرمایه گذاران دست و پاگیر هســــتند و روند اجرای پروژه ها را به تأخیر می اندازند و نیازمند 
بازنگــــری و اعمال تغییــــرات دارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان از دســــتگاه های 
اجرایی خواســــت این قوانین و مقررات را شناســــایی و به دبیرخانه کارگروه فوق ارســــال کنند تا بتوانیم 

روند سرمایه گذاری و توسعه پروژه های اشتغال زا را شتاب بدهیم.
پورمجاهد با اشاره به اینکه برخی از طرح های کشاورزی و صنعتی سال ها پیش مجوز گرفته  اما راه اندازی 
نشــــده اند تأکید کرد: ایــــن موارد باید شناســــایی و برای ابطال مجوز و آزادســــازی امتیازهــــای آب و برق 

تخصیــــص یافته به آنها اقدام شــــود. به گفته وی هر آنچه در کارگروه تســــهیل ســــرمایه گذاری و مقررات 
زدایی به تصویب می رسد باید اجرا شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه حق اعمال سلیقه و برخورد 
گزینشــــی ندارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان با ابراز گالیه از برخی دستگاه ها که 
به مصوبه های این کارگروه تمکین نمی کنند افزود: با افراد خاطی در مراحل نخســــتین با تذکر و اخطار و 
سپس برخورد قضایی صورت می گیرد. به نقل از ایرنا، پورمجاهد به تهیه و تدوین اطلس سرمایه گذاری 
اســــتان نیز اشــــاره کرد و گفت: این طرح با همــــت اداره کل امور اقتصادی و دارایی اجرا می شــــود و بقیه 

دستگاه های مربوطه نیز در این فرایند همکاری و مشارکت دارند.
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3 شهرستان

صدور82 مجوز الکترونیک برای کانون های فرهنگی هنری 
مساجد همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: سرپرســــت ســــتاد هماهنگــــی کانون های فرهنگی هنری مســــاجد 
همدان از صدور82 مجوز الکترونیک برای کانون های فرهنگی هنری مساجد همدان خبر داد.

به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا ناهیدی فرد گفت: تاکنون 82 مجــــوز الکترونیک برای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان همدان صادر شده است.

ناهیدی فرد با اشاره به آغاز فرآیند صدور مجوز فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد همدان 

گفت: این مجوزهای الکترونیکی بر اساس اساسنامه جدید ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد کشور صادر می شود.

سرپرســــت ســــتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســــاجد اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
مدیران کانون های فرهنگی هنری باید با مراجعه به بخش کاربری کانون به نشانی »پرتال بچه های 
مســــجد« نســــبت به دریافت مجوز اقدام کنند، افزود: اولویت صدور مجوز الکترونیکی بر اساس 

امتیاز کانون ها در سامانه بچه های مسجد است.
، تطبیق ســــن مدیر کانون که بایــــد بین 18 تا 50  وی ادامــــه داد: برخــــورداری کانون از 2 هــــزار امتیاز
سال باشــــد، ثبت حداقل 20 عضو برای کانون های شــــهری و 10 عضو برای کانون های روستایی در 

ســــامانه، بارگذاری مــــدارک، تکمیل اطالعــــات ارکان کانون و تطبیق مــــدرک تحصیلی مدیر کانون 
)کارشناســــی به باال( از جمله شــــرایط اخذ مجوز الکترونیکی اســــت. ناهیدی فرد گفت: تاکنون 82 

مجوز الکترونیک برای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان صادر شده است.
وی هدف از صدور مجوز الکترونیکی را تســــهیل در فرآیند امور اداری دانست و تأکید کرد: سامانه 
»بچه های مســــجد« فضایی را فراهم کرده تــــا کانون ها بتوانند از طریق فضای مجــــازی موارد اداری 

مربوطه را پیگیری کنند و رفت و آمد آنان به مرکز استان به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: بر این اســــاس مدیــــران کانون های فرهنگی هنری می تواننــــد با مراجعه به بخش 

کاربری پرتال بچه های مسجد نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

تحویل دستگاه سی تی اسکن 
به بیمارستان شهید قدوسی 

نهاوند؛ به زودی

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم نهاوند در 
مجلس شورای اســــالمی با انتشار توئیتی از تحویل 
یک دســــتگاه سی تی اســــکن مدرن و تحویل آن به 

بیمارستان شهید قدوسی نهاوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شهبازی در این توئیت 
آورده است: پیرو درخواست های مکّرر مردم شریف 
نهاوند در بخش بهداشت و درمان نهاوند و با توجه 
به عمر زیاد دستگاه موجود و عدم تأمین نیاز کامل 
شهرســــتان و مضایق مردم، با پیگیری های صورت 
گرفته طبق قولی که از قبل توسط اینجانب به مردم 
نهاوند داده شــــده بود، یک دستگاه سی تی اسکن 
مدرن به زودی تحویل بیمارســــتان شهید قدوسی 

نهاوند خواهد شد.
به نقل از ایســــنا، وی در ادامه گفته است: دستگاه 
فوق از گمرک ترخیص شــــده و در اختیار دانشــــگاه 
علوم پزشکی ابن ســــینا برای تحویل به بیمارستان 

شهید قدوسی نهاوند قرار گرفته است.

فرماندار نهاوند:

عملکرد توزیع تسهیالت 
تبصره 16 در نهاوند 

رضایت بخش نیست
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند گفت: 
گرفتــــه در خصوص  بر اســــاس عملکــــرد صــــورت 
پرداخت تسهیالت تبصره 16 کمیته امداد امام)ره( 
وضعیــــت  از  نهاونــــد  شهرســــتان  بهزیســــتی،  و 

رضایت بخشی برخوردار نیست.
بــــه گزارش هگمتانه، مراد ناصــــری بعد از ظهر دیروز 
در کارگروه اشــــتغال و ســــرمایه گذاری نهاوند اظهار 
کرد: میــــزان اعتبار تخصیص یافته از محل تبصره 16 
به کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی این شهرستان 
بیش از 20 میلیارد تومان اســــت که تا کنون میزان 
معرفی شــــدگان  بــــه  بانک هــــا  ســــوی  از  پرداختــــی 

رضایت بخش نبوده است.
وی با بیــــان اینکه نباید اجازه داد یک ریال از ســــهم 
اعتبارات شهرســــتان به اســــتان برگشــــت داشته 
باشــــد اضافه کرد: تســــهیالتی که در ایــــن زمینه به 
بــــه منظــــور ایجاد  شهرســــتان اختصــــاص می یابد 
اشتغال مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی است 
که در شرایط کنونی و با توجه به مشکالت اقتصادی 
به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که مبلغی از اعتبارات 
آن به استان عودت داده شود، در صورت وقوع این 

کار مسؤولین کم کار باید پاسخگو باشند.
فرمانــــدار نهاونــــد در ایــــن خصوص از مســــؤولین 
بانک هــــا خواســــت تا پایــــان بهمن ماه نســــبت به 
پرداخت تســــهیالت مورد نظر اقدام کرده  و پرونده 
این موضوع با جذب کامل سهم شهرستان بسته 

شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی 
نیز گفت: اشــــتغال یکی از مباحثی است که اغلب 
خانواده های نهاوندی نســــبت به آن دارای دغدغه 
هســــتند به طوری که از مجمــــوع تماس های روزانه 
مــــردم با بنــــده بیــــش از 80 درصد آنها به اشــــتغال 

مربوط است.
علیرضــــا شــــهبازی با بیــــان اینکــــه به منظــــور رفع 
مشــــکالت بیکاری و ایجاد کارآفرینــــی پیگیری های 
خوبی انجام شــــده که امیدواریــــم در آینده مردم آثار 
آن را ببینند افزود: با توجه بــــه دیداری که به تازگی با 
معاون صندوق کارآفرینی کشــــور بــــه عمل آمد قرار 
است ایشــــان هفته آینده به نهاوند سفر کند لذا از 
مســــؤولین دســــتگاه های اقتصادی انتظار می رود 
طرح های خوبی آمــــاده کنند تا به تصویب برســــد و 

اعتبار الزم به آن اختصاص یابد.
وی با تا کید بر رفع موانع تولید در سطح شهرستان 
گروه های  از  گاهی ســــوی برخــــی  گفت: متأســــفانه 
مردمــــی به عنــــوان مانعی بر ســــر راه رونــــق تولید و 
اشتغالزایی در سطح شهرستان به وجود می آورد که 

الزم است این موانع برطرف شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی 
بیــــان کرد: بــــرای نمونــــه در ایجــــاد فــــرآوری معدن 
دولومیت متأســــفانه تعدادی با ایجــــاد مخالفت بر 
ســــر راه اجرای آن باعث شــــدند این طــــرح به عقب 
بیفتــــد در حالی که با اجــــرای آن اشــــتغال خوبی در 

سطح شهرستان ایجاد می شد.
وی بر نظارت الزم هنگام پرداخت تسهیالت تأکید 
کرد و گفت: مسؤولین مربوطه باید هنگام پرداخت 
وام باید به گونه ای نظارت نمایند تا مطمئن شــــوند 
که این وام ها در راستای اشتغالزایی هزینه می شود.

ایــــن  در  الزم  نظــــارت  چنانچــــه  افــــزود:  شــــهبازی 
زمینه وجود نداشــــته باشــــد و وام پرداختــــی غیر از 
اشــــتغالزایی هزینه شــــود به جای رفع بیکاری از فرد 
مورد نظــــر یک بیکار بدهکار ســــاخته می شــــود که 

عایدی جز کوهی از مشکالت نخواهد داشت.

خبـــــــر

جاده گنجنامه _تویسرکان مسیر جایگزین دارد، نیاز به بازگشایی نیست
بحران  مدیریــــت  مدیرکل  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــتانداری همــــدان با بیــــان اینکه بســــته بــــودن جاده 
گنجنامه تویســــرکان فقط به خاطر وقوع بهمن نیســــت 
گفت: یخبندان و لغزندگی جاده هم مطرح اســــت و چون 
این جاده مسیر جایگزین همدان - جوکار - تویسرکان را 
دارد، به خاطر تأمین امنیت جانی مردم نیازی به بازگشایی 

نیست.
به گــــزارش هگمتانــــه، ابهامــــات درباره بازگشــــایی جاده 

گنجنامه به تویسرکان از مسووالن پیگیری شد.
معاون راهداری اداره کل راهــــداری و حمل و نقل جاده ای 
همــــدان نیز گفــــت: همانطور کــــه قبال هم گفتم بســــته 
شــــدن جاده گنجنامه - تویســــرکان ایمنی کافی را ندارد و 
در زمستان صعب العبور اســــت بنابراین باز بودن آن در 

زمستان امکان ندارد.
مســــعود رســــتمی تأکید کــــرد: اینکــــه جــــاده گنجنامه - 
تویســــرکان بهمن گیر و لعزنده اســــت مربوط به امسال 
و ســــال قبل نیســــت این جــــاده همــــواره در زمســــتان 
مشکل ساز است که بسته بودن آن در یک دوره 6 ماهه 

بهتر از باز بودن آن است.
وی با بیان اینکــــه ناگفته نماند تصمیم گیری در خصوص 
بســــته بودن آن تنهــــا به راهــــداری مربوط نیســــت بلکه 
مدیریــــت بحــــران اســــتانداری، پلیــــس راه و فرمانــــداری 
همدان و تویسرکان نیز دخیل هستند افزود: اینکه گفته 
می شود به مسوولیت خود مردم این راه باز شود، امکان 

ندارد.

مردم نمی توانند مسؤولیت خطر جاده گنجنامه _  �
تویسرکان را بپذیرند

در ادامه مدیــــرکل مدیریت بحران اســــتانداری همدان با 
بیان اینکه بســــته بودن جاده گنجنامه تویســــرکان فقط 
به خاطر وقوع بهمن نیســــت گفت: یخبندان و لغزندگی 
جاده هم مطرح اســــت و چون این جاده مسیر جایگزین 
همــــدان - جوکار - تویســــرکان دارد، نیازی به بازگشــــایی 

نیست.
علیمــــردان طالبــــی خطاب بــــه مردمی کــــه می گویند این 
مســــیر باز شود، مســــؤولیت آن را خود ما قبول می کنیم 
گفت: از نظــــر قانون مردم نمی توانند مســــؤولیت چنین 
کاری را قبول کنند زیرا اگر پس از بازگشــــایی جاده یک نفر 
در آنجا دچار اتفاق شــــد، کدام مردم پاسخگوی دادستان 

خواهند بود؟
 نمی توانند مســــؤولیتی که بر 

ً
وی ادامــــه داد: مــــردم قانونا

عهده دولــــت و نظام اســــت را بر عهده بگیرنــــد و باید در 
موارد بحرانی تابع باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه 
از پیــــچ اول جاده تاریک دره این مســــیر مســــدود اســــت 
گفت: با توجه به تعطیلی پیســــت اســــکی به علت کرونا 

دلیلی ندارد که مسیر پیست هم باز باشد.
کید بــــر اینکــــه پلیس راه  بــــه نقــــل از فــــارس، وی بــــا تأ
تشــــخیص می دهــــد که کدام جــــاده خطرآفرین اســــت 
و باید بســــته باشــــد افــــزود: اهالی خرمدره هــــم بدانند 
بســــته بودن این جاده در یک دوره 6 ماهه به نفع خود 
آنهاســــت زیرا اگر یکی از اهالی آنها خــــدای ناکرده دچار 
آنها شاکی می شوند که چرا این جاده  حادثه شود، خود 

است. نشده  بسته  زمستان  در 

فرماندار اسدآباد:

اخذ پروانه بهره برداری کارخانه کنستانتره اسدآباد در آینده نزدیک
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار اســــدآباد از اخذ 
پروانه بهــــره برداری کارخانه کنســــتانتره شــــرکت صبانور 
شهرســــتان در آینده نزدیک خبــــر داد و گفت: اخذ پروانه 
بهره برداری ایــــن واحد صنعتی مزایــــای اقتصادی باالیی 

برای شهرستان به همراه خواهد داشت.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی چهارشنبه 17 دی ماه 
در دیدار با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اســــدآباد، با تأکید بــــر حمایــــت از ســــرمایه گذاران، اظهار 
کرد: برخی از کارخانجات صنعتی اســــدآباد دارای مشکل 
زیست محیطی بوده که باید برای رفع این مشکل واحدها 

برخورد چکشی نداشته باشیم.
وی بیــــان کــــرد: کارخانجــــات صنعتــــی در حــــال فعالیت 
شهرســــتان از جمله کارخانه گندله و کنســــتانتره شرکت 
، کارخانــــه کنســــتانتره کیهان صنعت و شــــایان  صبانــــور
صنعت از نقش مؤثری در اشتغال پایدار منطقه برخوردار 
هستند که باید برای مرتفع شدن مشکل زیست محیطی 
آنها بــــا راهنمایی هــــای ارشــــادی و راهکارهای مناســــب 

نسبت به مرتفع شدن این موضوع اقدام شود.
کتابی همچنین با اشاره به اینکه در آینده نزدیک کارخانه 
کنســــتانتره صبانور مجوز بهره برداری خود را اخذ خواهد 
کــــرد و اخذ پروانه بهــــره برداری این واحــــد صنعتی مزایای 
اقتصادی باالیی برای شهرستان به همراه خواهد داشت، 
تصریح کرد: در حال حاضر موضوع باطله های کنستانتره 
از نظر زیســــت محیطی مشــــکل این واحد در اخذ پروانه 
بهــــره برداری بوده که بــــرای این موضوع ایــــن واحد دارای 

طرح است.
وی با اشــــاره به واحد تولید و ســــاخت بلوک سبک گازی 
شــــرکت توســــعه معدنی و صنعتی صبانــــور در مجموعه 
فوالد حســــن آبــــاد امام این شهرســــتان گفــــت: کارخانه 
گندله ســــازی اســــدآباد ســــاالنه دارای 200 تــــا 180 هزار تن 
تولید باطله اســــت که برای مرتفع شدن مشکل باطله ها 
طــــرح تولید بلوک  ســــبک گازی توســــط شــــرکت صبانور 
پیگیــــری و اســــتقرار آن در جــــوار مجموعه فــــوالد گندله، 
کنستانتره و فرومنگنز حسن آباد امام منطقه چهاردولی 

اسدآباد راه اندازی شده است.
فرماندار اسدآباد در پایان تعداد اشتغال ایجاد شده طرح 
فوق را شــــش نفر برشــــمرد و مطرح کرد: بــــا راه اندازی این 
واحد از این پس تولیــــدات بلوک از باطله ها به بازار عرضه 
شده و این امر از توجیه اقتصادی خوبی برای کارخانه فوق 

برخوردار خواهد بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان اسدآباد 

نیز گفت: در حال حاضر اداره محیط زیست اسدآباد دارای 
یک پاســــگاه در قراکند و یک یگان حفاظت در مرکز اداره 

بوده که گشت و کنترل منطقه را بر عهده دارد.
شــــده  حفاظــــت  منطقــــه  وســــعت  اســــکندری  مجیــــد 
شهرســــتان را 10 هزار هکتار برشمرد و یادآور شد: اسدآباد 
دارای یک منطقه حفاظت شــــده به نام آلمابالغ و بخشی 
از منطقه شکار ممنوع الوند و چندین حوزه آبی به عنوان 
زیستگاه پرندگان شــــامل تاالب پیرسلمان، سد نعمت 

آباد، تصفیه خانه شهر وتاالب فصلی چم شور است.
وی همچنیــــن حضور عشــــایر در منطقه حفاظت شــــده 
را در فصــــل بهــــار یکی از مهمترین مشــــکالت هر ســــاله 
محیط زیست شهرســــتان عنوان کرد و گفت: مشکالت 
زیست محیطی برخی از کارخانجات صنعتی از جمله دیگر 

مشکالت مطرح محیط زیست شهرستان است.

مرکز متالوژی؛ تنها پروژه »جهش تولید« اسدآباد �
متالــــوژی  مرکــــز  گفــــت:  همچنیــــن  اســــدآباد  فرمانــــدار 
فنی وحرفــــه ای اســــدآباد از بــــی نظیرترین مراکــــز متالوژی 
غرب کشــــور در حال حاضــــر تنها پروژه »جهــــش تولید« 
شهرستان به شمار می رود و از نقش مؤثری در آموزش به 

همراه اشتغال برخوردار است.
ســــعید کتابی همچنین چهارشــــنبه 17 دی ماه در دیدار 
با رئیس اداره فنی و حرفه ای اســــدآباد، با بیان اینکه طرح 
تخصصی مرکــــز متالوژی اســــدآباد به عنــــوان یکی از 33 
طرح ملی اســــتان بــــوده که بــــرای آن 2.5 میلیــــارد تومان 
تســــهیالت در راســــتای ارتقــــاء و به روز رســــانی تجهیزات 
موجــــود مرکز از طرف اســــتانداری مصوب شــــده اســــت، 
افزود: با پیگیری هایی که استانداری، فرمانداری، اداره کل 
فنی وحرفه ای اســــتان و اداره فنی و حرفه ای شهرســــتان 
داشــــته اند، با تصویب این میزان تســــهیالت نیاز است 
کارآفرین طرح فوق نســــبت به جذب اعتبار مصوب شده 

اقدام کند.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی سه خط تولید طرح تاکنون 
ســــرمایه گذار طرح از هیچ تسهیالتی استفاده نکرده است، 
تصریح کرد: راه اندازی مرکز متالوژی شهرســــتان دارای پنج 
خط بوده که تاکنون ســــه خــــط طرح با ســــرمایه گذاری 2.5 
میلیــــارد تومان راه اندازی شــــده و بــــرای راه انــــدازی دو خط 
باقیمانده به اعتباری افزون بر سه میلیارد تومان نیاز است.
فرمانــــدار اســــدآباد تصریــــح کــــرد: بــــا فعالیت ایــــن طرح 
تخصصــــی در مرکــــز متالــــوژی فنــــی و حرفه ای عــــالوه بر 
»جهــــش تولید«، بــــرای نخســــتین بار جهــــش مهارت و 

آموزش نیز شکل گرفته که این امر را باید نسبت به دیگر 
پروژه ها تعمیم داد.

رئیس اداره فنــــی و حرفه ای شهرســــتان اســــدآباد هم با 
اشــــاره به اینکه مرکــــز تخصصــــی متالوژی اســــدآباد برای 
نخســــتین بار ریخته گری فشــــرده و ســــرامیک را در حال 
اجــــرا دارد و در این رابطه دســــته های ســــرامیکی کابینت 
تولید می کنــــد، گفت: این طــــرح جزء طرح هــــای »جهش 
تولید« اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان و اداره فنی و 
حرفه ای اسدآباد به شمار می رود که در حال حاضر 25 نفر 
 با تکمیل طرح توسعه 

ً
اشــــتغال پایدار ایجاد کرده و قطعا

آن تعداد اشتغال پایدار آن به 60 تا 70 نفر افزایش می یابد.
محمودرضا خزایی بــــا بیان اینکه فضا و زیرســــاخت های 
الزم را اداره فنی وحرفه ای شهرستان در حدود 1400 متر در 
مرکز متالوژی به این کارآفرین خالق به مدت ســــه سال تا 
ســــال 1402 واگذار کرده و در صورتی که طرح فوق در تولید 
و آموزش در بلندمدت مؤثر واقع شــــود، این مدت زمان 
را تمدید خواهیم کرد، یادآور شــــد: راه اندازی کامل خطوط 
تولیدات این مرکز متالوژی حدود 10 درصد نیاز بازار کشور 
را تأمیــــن خواهد کــــرد و کیفیت محصوالت تولید شــــده 
توان رقابت با کشــــورهای خارجــــی را دارد ضمن اینکه در 
حــــال حاضر این مرکز عالوه بر آمــــوزش، قطعات کوچکی 
، ســــرامیک و تلفیق فلز و ســــرامیک تولید  از جنس فلــــز
می کند که از این نوع تولیدات در غرب کشور وجود ندارد.
وی همچنیــــن از واگــــذاری زیرســــاخت های الزم توســــط 
این اداره بــــه یک کارآفریــــن در رابطه با فرآوری و خشــــک 
لــــو با توجه به ســــطح باغات  کــــردن میوه هایی همچون آ
شهرســــتان خبر داد و گفت: این واحد قرار اســــت ضمن 
آموزش در این حوزه و مهارت آموزی به کارآموزان در رابطه 

با »جهش تولید« و اشتغال نیز مؤثر واقع شود.
خزایــــی با بیان اینکه اشــــتغال ایــــن واحد کمتــــر از 10 نفر 
نخواهد بود، تصریح کرد: افراد آموزش دیده پس از مهارت 
آموزی برای اشتغال در این واحد توسط کارآفرین انتخاب 
و تولیدات واحد به صورت مســــتقیم با بازاریابی های الزم 

وارد بازار می شود.
به نقل از ایســــنا، وی در پایان با بیان اینکه با وجود شرایط 
کرونا آمــــوزش فنی و حرفــــه ای اســــدآباد 2067 نفر آزمون 
و تمدیــــد کارت و نیز 800 نفر آموزش مجــــازی برگزار کرده 
اســــت، خاطرنشــــان کرد: از ابتدای شــــیوع کرونا تاکنون 
مرکــــز فنــــی و حرفه ای خواهــــران اســــدآباد نیــــز در یکی از 
آزاد فنی و حرفه ای 30 هزار تولید ماسک  آموزشــــگاه های 

انجام داده است.

معاون توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان همدان:

آب »چشمه ملک« مشکلی ندارد
آب پس از گندزدایی دست مشترکان می رسد

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون توسعه آب شرکت 
آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه آب روستای 
»چشــــمه ملک« در دیویــــن از طریق چشــــمه ها انجام 
می شــــود که امســــال یکی از آنها الیروبی شــــده است 
گفــــت: این چشــــمه ها روباز نیســــت بنابراین آلودگی 
ایجاد نمی شــــود؛ ضمن اینکه آب با خط مستقیم وارد 
مخزن شــــده و پس از گندزدایی به دســــت مشترکان 

می رسد.
به گزارش هگمتانه، معاون توســــعه آب شرکت آب و 
فاضالب اســــتان همدان با بیان اینکه چشــــمه ملک 
حــــدود 87 خانــــوار دارد اظهار کــــرد: این روســــتا چهار 
کیلومتر شــــبکه توزیع آب و ســــه کیلومتر خط انتقال 

دارد.
حمیدرضــــا نیکداد با بیان اینکه محــــل تأمین آب این 
روستا از سه دهنه چشمه اســــت افزود: در این روستا 
مخــــزن 100 مترمکعبــــی بتنی هم احداث شــــده که آب 
پس از گندزدایی وارد این مخزن شــــده و آنها استفاده 

می کنند.
وی بــــا بیان اینکــــه تأمین آب این روســــتا از طریق این 
چشمه هاســــت که امســــال یکی از آنها الیروبی شده 
اســــت بیان کرد: این چشــــمه ها روباز نیست بنابراین 

آلودگی ایجاد نمی شود.

معاون توســــعه آب شــــرکت آب و فاضــــالب همدان 
ضمن تأکیــــد بر اینکه آب با خط مســــتقیم وارد مخزن 
شــــده و پس از گندزدایی به دست مشترکان می رسد 
گفت: در برخی از ماه های گرم ســــال کــــه حداکثر40 روز 
اســــت چشــــمه ها با کمبود آب مواجه می شــــوند که از 

رودخانه هم کمک گرفته می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه آب رودخانــــه نیز قبــــل از اینکه به 
دست مشــــترکان برسد، گندزدایی می شود گفت: آب 
رودخانه مستقیم به شبکه خانگی وصل نیست، این 
روستا جزو روستاهای زیرپوشش آبفا به شمار می رود.

بــــه نقــــل از فــــارس، نیکــــداد در پایــــان ســــخنانش از 
نمونه گیری آب این روســــتا به طور مســــتمر خبر داد و 
اظهار کرد: این روســــتا شــــبکه جمع آوری فاضالب هم 

دارد که به کلکتور همدان وصل است.

فرماندار بهار هشدار داد:

واحدهای آالینده متخلف در بهار تعطیل می شوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: جلســــه شــــورای فرهنگ 
عمومی شهرستان بهار برگزار شد.

، در این جلســــه  به گــــزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
امام جمعه بهار با گرامیداشــــت یاد و خاطره ســــردار 
شــــهید ســــلیمانی و ســــالروز حماســــه 9 دی اظهــــار 
کــــرد: همــــه مصیبت هــــای بشــــر از زیــــاده خواهی او 
اتفــــاق می افتد چنانچه گاهی ایــــن زیاده خواهی های 
افراد ممکن اســــت نظام را تا لبه فروپاشــــی هم ببرد. 
حجت االســــالم ارزنــــده ادامه داد: فرزنــــدان پرورش 
زهــــرای  دامــــن  و  علــــی)ع(  امــــام  مکتــــب  در  یافتــــه 
که برای اقامه قسط  مرضیه )س(، کســــانی هســــتند 
و عــــدل و مقابله با ظلم از هیچ کوشــــش و تالشــــی 
آن هــــا  فروگــــذار نکــــرده و مجاهــــدت و اســــتقامت 

است. زدنی  مثال  همواره 
رئیس شــــورای فرهنگ عمومــــی در ادامه بــــا تقدیر از 
کمک هــــای معیشــــتی ارگان های مختلف ســــازمانی و 
مردمی به محرومیــــن در دوران کرونا اظهــــار کرد: برای 
رســــیدگی بهتر به مشــــکالت مناطق حاشــــیه ای باید 
جلســــه مختصری با ادارات متولی در خود این مناطق 

تشکیل شود و بازدید میدانی از مناطق صورت گیرد.
الینده  در ادامــــه فرمانــــدار بهارگفــــت: ســــه واحــــد آ
بازیافت کاغذ، مهاجر غرب و پاکان اســــید بیشترین 
مشــــکل ما در شــــهرک صنعتی هســــتند کــــه یکی از 
واحدهای اسیدســــازی تعطیل است، واحد بازیافت 
بــــه راه اندازی واحد ســــاخت اوزون برای  کاغذ اقدام 
 90 از بین بــــردن بوهای مشــــمئز کننده کــــرده که تا 
درصــــد مشــــکل آن برطرف شــــده و به دیگــــر واحد 
اسیدســــازی نیز اخطارهای الزم داده شــــده تا سریعا 
اقــــدام بــــه پیگیری کنــــد  و تا آخر ســــال اگــــر نتوانند 

مشــــکل را حــــل کنند اقدام بــــه تعطیلــــی واحدهای 
کــــرد. فرمانــــدار بهار بیشــــترین  متخلــــف خواهیــــم 
آســــیب اجتماعی شهرســــتان بهار را اعتیاد دانست 
از  کــــه مرکز پیشــــگیری  و افزود: چند ســــالی اســــت 
در  و  شــــده  ایجــــاد  بهــــار  در  اجتماعــــی  آســــیب های 
آســــیب ها  زمینه هــــای مختلف اقدام به کاهش این 

می شود. انجام 
فرمانده ســــپاه ناحیه بهار نیز بــــه اقدامات این نهاد در 
ایجاد اشــــتغال خانگی در محالت کم برخوردار اشــــاره 
کرد و گفت: در زمینه اشتغال خانگی، سپاه ناحیه بهار 
گام های مؤثری برداشــــته و در ایجاد کارگاه های رشــــته 
بــــری، قالیبافی، خیاطی، عروســــک دوزی، میناکاری و... 

وارد شده ایم.
ســــرهنگ مهدی هنــــدی همچنین با تأکیــــد بر توجه 
بیش از پیش به مناطق حاشــــیه ای و محــــروم، یکی از 
مناطق حاشــــیه ای و کم برخوردار شــــهر را مسکن مهر 
اعالم کرد و خواســــتار رســــیدگی هر چه سریعتر به این 

منطقه شد.
ســــرهنگ نــــوری، فرمانــــده انتظامی شهرســــتان بهار 
نیز در این جلســــه به اقدامات آموزشــــی و پیشگیرانه 
آســــیب ها در مناطق حاشــــیه ای اشــــاره کرد و در مورد 
افزایش ســــرقت و افزایش دستگیری ها در مدت اخیر 
آزادی تعداد زیادی از زندانیان شاهد  گفت: همزمان با 
افزایش جرم و ســــرقت خرد در جامعه هستیم، چرا که 
زندانیان پــــس از آزادی نیازمند محلی برای اشــــتغال و 
درآمد هســــتند و اگر جایی برای کســــب درآمد نداشته 
باشند بار دیگر ممکن است دست به سرقت بزنند و 
این یک مشکل کشوری است که باید فکری اساسی 

در موردش بشود.

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: اســــتاندار همدان گفت: 
215 طــــرح عمرانــــی، خدماتــــی، تولیــــدی و اقتصادی به 
29 میلیارد تومان اعتبار هم اینک در شهرستان  ارزش 

است. اجرا  دست  در  کبودرآهنگ 
روز  شــــاهرخی  ســــعید  ســــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
چهارشــــنبه در ســــفر بــــه شهرســــتان کبودراهنگ و در 
شهرســــتان  این  برنامه ریزی  کمیتــــه  اعضای  نشســــت 
بیــــان کرد: ســــه میلیارد تومان در این ســــفر بــــه منظور 
شــــتاب بخشی به روند اجرای طرح های در دست اجرای 
آن  تومان  میلیارد  یک  که  یافت  اختصاص  کبودراهنگ 
2 میلیارد تومان دیگر به سایر  برای طرح های شــــهری و 

شد. پیش بینی  طرح ها 
طی  تبا ر ا ه  ا ر ن  د کــــر ه  نــــد با ر  چهــــا  : د کر فــــه  ضا ا ی  و
ز  ا ر  علیصــــد ر غا و  تپــــه  گل   - ر  بهــــا  - ن  ا همــــد

ســــت  ا هنــــگ  ا ر د کبو ن  ســــتا شهر مهــــم  ی  ح هــــا طر
ل  حا ر  د صی  خصو بخــــش  و  لت  و د ی  ر همــــکا با  کــــه 

. ست ا ی  پیگیر
راهبردی  سند  اجرای  با  کرد:  یادآوری  همدان  اســــتاندار 
60 درصد  گذشــــته  کبودرآهنگ، ســــال  در شهرســــتان 
بیش از تعهد اشــــتغال پیش بینی شده فرصت شغلی 

شد. ایجاد 
وی ادامه داد: در همین راســــتا امســــال نیــــز تاکنون با 
529 شــــغل اما برای  وجود پیش بینی ایجاد یک هزار و 
2 هــــزار و 88 جویــــای کار در شهرســــتان کبودرآهنــــگ 

است. شده  ایجاد  شغلی  فرصت 
شــــاهرخی بــــا بیــــان اینکه دســــتگاه ســــی تی اســــکن 
کرد:  راه اندازی می شــــود اظهار  شهرســــتان تا دهه فجر 
2 هزار واحد مسکن روستایی با همکاری  اجرا و احداث 

ســــازمان برنامــــه و بودجه یک اقدام اساســــی و ماندگار 
است. برای خدمت به مردم 

بــــه نقــــل از ایرنــــا، وی خاطرنشــــان کــــرد: ارتقــــا ســــطح 

معیشــــت مــــردم و ایجــــاد فرصــــت شــــغلی مهمترین 
اولویت مســــووالن این استان اســــت که تدوین سند 

است. بوده  راستا  این  در  نیز  همدان  راهبردی 

شهرســــتان کبودراهنگ با حدود 170هزار نفر جمعیت 
و ســــه بخش مرکزی، شــــیرین ســــو و گل تپه در منطقه 

دارد. قرار  همدان  استان  غربی  شمال 

استاندار همدان:

ح عمرانی اجرای 215 طر
کبودرآهنگ در 
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مگس میوه مدیترانه  ای
هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: مگس 
میوه مدیترانه ای آفتــــی مهم و دارای اهمیت اقتصادی 
باالســــت که بــــه بیــــش از 300 گونــــه گیاهــــی مختلف 

خسارت می زند.

میزبان  ها �
بــــه نوشــــته وبــــگاه جهــــاد کشــــاورزی؛ مگــــس میوه 
مدیترانه  ای بســــیار فعال بوده و بســــته به ناحیه آب و 
هوایــــی میزبان های مختلفی برای آن شــــناخته شــــده 
است. این آفت به درختان میوه سیب، زردآلو، آوکادو، 
، گواوا، گالبی، هلو، شلیل،  انواع مرکبات، خرمالو، انجیر

، گوجه فرنگی و... حمله می کند. ، انار به، گردو، انجیر

 عالئم و نحوه خسارت  ها �
خسارت مگس میوه مدیترانه  ای از زمان تغییر رنگ و 

رسیدن میوه  ها آغاز می شود.
رفتــــار تغذیــــه  ای مگس میــــوه مدیترانــــه  ای در ایام روز 

متفاوت است. تغذیه از میوه  ها اغلب در اوایل صبح 
و اواخر بعداز ظهر انجام می  شود.

محل تخم  گــــذاری به صــــورت نقاطــــی با رنگ 
متفاوت از رنگ زمینــــه روی میوه  های مورد 

حمله قابل مشاهده است.
نسل  های اول آفت به هلو، زردآلو، سیب 
و گالبی و نســــل  های بعدی بــــه خرمالو و 

مرکبات حمله می کنند.
الرو پــــس از مدتی معمــــوال از میوه خارج 

و در خــــاک پای درختان میزبان به شــــفیره 
تبدیــــل می شــــود. البته شــــفیرگی ممکن 
است در جایی غیر از خاک نیز صورت گیرد.

آفت دارای 8 تا 10 نســــل و در شــــرایط مساعد تا 
12 نسل در ســــال است، که در شرایط آب و هوایی 

ایران تا 5 نسل در سال گزارش شده است.
زمســــتان گذرانی آفــــت در مناطق معتــــدل به صورت 

حشــــرات بالغ و یا شــــفیره در خاک اســــت و در مناطق 
گرمســــیری بــــه صورت  های مختلــــف از تخم تا حشــــره  

کامل می  باشد.

 روش  های کنترل آفت �
ردیابــــی: اولین گام جهت مدیریت آفــــت، ردیابی آن در 
مناطق مختلف می باشــــد که در حال حاضر با استفاده 
از تله  های زرد چسبنده، تله  های جلب کننده پروتئینی 

و تله  فرمونی دیاموند می باشد.
یکــــی از مهم ترین فاکتورها در نصب تله، انتخاب محل 
مناسب برای آن است. در صورتی که امکان پذیر باشد، 
تله  های فرمونــــی بایــــد در مناطق جفت گیری حشــــره 

نصب شود.
 در ســــایبان درختان میزبان 

ً
مگس  های میــــوه عموما

جفت گیــــری و یــــا مجــــاورت این  درختــــان 
می کنند 

که 

بخش  های نیم ســــایه و خــــالف جهت باد ســــایبان را 
انتخاب می  کنند.

تله  هــــای پروتئینــــی بایــــد در نزدیکی درختــــان میوه در 
بخش شــــرقی درخت نصب شــــود. در این صورت تله 

باید روی میزبان اولیه )هنگام رسیدن میوه( قرار گیرد.
تله  ها در فاصله 1،5 تا 2،2 متری از سطح زمین )به ارتفاع 
درخت میزبان بستگی دارد( و در میانه تا باالی سایبان 

درخت و خالف جهت باد نصب می  شود.
لــــوده به  قرنطینــــه: جلوگیــــری از انتقــــال میوه  هــــای آ
لودگی است می تواند از انتشار آفت  مناطقی که فاقد آ

کند. جلوگیری 
مکانیکی: تهیه شیره آهک در بشکه 200لیتری و اضافه 
نمــــودن یک الیه 2ســــانتی متری گازوئیل بــــر روی آن و 
جمع آوری و ریختن میوه آلوده در داخل بشــــکه باعث 

انهدام آفت می  شود.
کنتــــرل زراعی و بهداشــــت گیاهی: برداشــــت بموقع 
میوه هــــای رســــیده، جمــــع  آوری و دفــــن میوه هــــای 
لــــوده در عمق 50 ســــانتیمتری خاک و یــــا نگهداری  آ
میوه  هــــای در کیســــه  های نایلونــــی ضخیــــم و بدون 
منفذ، شــــخم ســــطحی باغــــات در فصل ســــرد، در 
آســــیب وارد نکند و  حدی که به ریشــــه درختان 
برداشــــت زودهنگام برخــــی از میوه ها از جمله 
خرمالــــو، شــــلیل و هلــــو کــــه فرآیند رســــیدن 
از  کند  از برداشــــت ادامه پیدا مــــی   آنها بعــــد 

می باشند. زراعی  کنترل  روش های 
شــــکار انبوه: نصــــب تله  هــــای جلــــب  کننده 
پروتئینی در قســــمت های جنوبــــی درخت و در 

ارتفاع 5/1 تا 2/2 متری و خالف جهت باد.
طعمه  پاشی: با توجه به تخم گذاری آفت زیر پوست 
میــــوه و ظهور غیرهمزمان حشــــرات بالغ، سم پاشــــی 
به  صورت معمــــول در کنترل این آفــــت تأثیری ندارد و 
کنترل شــــیمیایی به  صورت استفاده از طعمه مسموم 

انجام می  شود.

هگمتانــــه، گــــروه باغبان: بــــا توجه به گســــترش پدیده 
آپارتمــــان نشــــینی در شــــهرها و کوچــــک شــــدن حیاط 
منــــازل، یکــــی از راه هــــای اســــتفاده از فضاهای ســــبز و 
آرامش بخــــش در محیــــط زندگی ما، پــــرورش گل های 
آپارتمانی اســــت کــــه به نور کمتــــری نیاز دارنــــد و محل 

می کنند. زیباتر  و  شاداب تر  را  ما  زیست 
گیاهــــان آپارتمانی رنــــگ، بافت و گرما را بــــه خانه اضافه 
می کنند و اجازه دسترســــی ساالنه به باغبانی را به اهالی 
خانــــه می دهند و حتــــی می توانند کیفیت هــــوا را بهبود 

. بخشند
در ایــــن بخــــش با مــــا همراه باشــــید تــــا با نمونــــه ای از 

گیاهان آپارتمانی و نحوه نگهداری آن آشــــنا شوید.
ساکولنت آپارتمانی  *گیاه 

به نوشــــته وبگاه کافه گلدون؛ ســــاکولنت ها گروهی از 
60 گونه مختلف هســــتند  ، بــــا  آبدار گیاهان گوشــــتی و 
کــــه می توانند به خوبــــی آب را در بافت های خود ذخیره 
ســــاقه های  یا  ریشــــه  برگ،  دارای  ســــاکولنت ها  کننــــد. 
ضخیمی هســــتند و می توانند به خوبــــی در محیط های 

کنند. آب زندگی  کم  گرم و 
ســــاکولنت ها را به دوســــته اصلی میتوان تقسیم کرد؛ 
آنچه  ســــخت.  ســــاکولنت های  و  نــــرم  ســــاکولنت های 
میــــان یــــک ســــاکولنت نرم با یک ســــاکولنت ســــخت 
تفــــاوت ایجــــاد می کنــــد توانایــــی زندگــــی در دماهــــای 

است. مختلف 
ســــاکولنت های سخت به آن دســــته ای از این گیاهان 
گفته می شــــود که در هوای خیلی ســــرد نیــــز می توانند 

بــــه بقای خــــود ادامــــه بدهند. ایــــن در حالی اســــت که 
را  زیاد  ســــرمای  تحمــــل  توانایــــی  نــــرم  ســــاکولنت های 
بــــرای خرید یک ســــاکولنت بهتر اســــت  ندارنــــد. پس 
گونــــه ای را انتخاب کنید که در محیط زندگی شــــما بهتر 

کند. رشد  بتواند 

خاک مناسب ساکولنت �
کنند  زندگــــی  می توانند  خاکــــی  هــــر  در  ســــاکولنت ها 
امــــا توجــــه داشــــته باشــــید که از خــــاک بــــرگ و دیگر 
اســــتفاده  ســــاکولنت ها  خــــاک  در  آب  جاذب هــــای 
آب باعث پوســــیدگی ریشــــه ها  یرا این تجمع  نکنید. ز
آنها  خــــاک  در  اســــت  بهتر  دلیل  همین  به  می شــــود. 
بــــه تخلیه  تا  از شــــن و ماســــه نیز قرار دهید  مخلوطی 

ون خــــاک بهتر کمک کند. آب در

آبیاری ساکولنت �
در ســــاکولنت ها مرگ بر اثر پر آبی بســــیار شــــایع تر از 
گیاهان  کم  آبی است. چون ســــاکولنت ها  اثر  بر  مرگ 
آنها  آبیاری بیش از حد باعث مرگ  کم  آبی هســــتند و 
کوچک است  گلدان ســــاکولنت شــــما  می شــــود. اگر 
آبیاری مناســــبی اســــت. اما  آن هفتــــه ای یکبار  بــــرای 
دوبار  هفته ای  بایــــد  آبیــــاری  رگتر  بز گلدان هــــای  برای 
باشــــد. اگر ساکولنت شــــما در محیط بسته قرار دارد، 
آن  برای  زمســــتان  فصل  در  یکبار  ماهی  حدود  آبیاری 

بود. خواهد  مناسب 

نور مناسب ساکولنت �
قــــرار  وشــــن  ر محیط هــــای  در  بایــــد  را  ســــاکولنت ها 
آنها در برابر تابش مســــتقیم  دهید. امــــا از قرار دادن 
همچنین  کنیــــد.  جلوگیری  طوالنــــی  مــــدت  به  آفتاب 
آنهــــا در برابر تابش گرم و داغ خورشــــید  از گذاشــــتن 
ســــوختگی  ســــبب  کار  این  یرا  ز کنیــــد  خــــودداری  نیز 

می شود. شما  گیاهان 
برای محیط هایی که از نور مناســــبی برخوردار نیســــتند، 
ســــاکولنت ها  از  خاصــــی  واریته هــــای  از  اســــت  بهتــــر 
کــــه در برابر نــــور کم مقــــاوم هســــتند اســــتفاده کنید. 
ســــاکولنت های دارای رنگ ســــبز از مقاومت بهتری در 
برابر نور کــــم برخوردار هســــتند و گزینه مناســــبی برای 
محیط های کم نور هســــتند. پنجره های جنوبی بهترین 
محل برای ســــاکولنت ها از لحاظ نورگیری هستند. آنها 
همچنین روشــــنی در طول روز و محیط نیم سایه بعد از 

را دوست دارند. ظهر 

کوددهی ساکولنت �
بــــرای کوددهی ســــاکولنت ها به خاطر داشــــته باشــــید 
که تــــا 6 مــــاه اول از کوددهی خــــودداری کنیــــد. پس از 
آن ماهی یکبــــار می توانید از کود اســــتفاده کنید. البته 
ســــاکولنت ها گیاهان مقاومی هستند. به همین دلیل 
یکبار کوددهی در ســــال نیــــز می تواند برای گیاه شــــما 

باشد. کافی 
دمای مطلوب ساکولنت �

ســــاکولنت ها هــــوای گرم را بیشــــتر دوســــت دارند. اما 

آنها در هوای ســــرد نیز می توانند زندگی کنند.  بعضی از 
از تغییرات زیاد دمایی در امان  را  فقط ســــاکولنت خود 
نگه دارید. زیرا نوســــان دمای زیاد می تواند به گیاه شما 

بزند. آسیب 

گلــــدان مناســــب ســــاکولنت ها نیــــز گلدان  ســــفالی یا 
ســــرامیکی اســــت. در این گلدان ها آب اضافی از طریق 
تبخیر ســــطحی از بیــــن می رود و مانــــع از صدمه زدن به 

می شود. گیاه 

باغبان

درختان مناسب اقلیم 
همدان

امین خضریان  �

بــــا توجه بــــه آب و هــــوای منطقــــه ای کــــه در آن زندگی 
می کنیم بهتر اســــت درختان مناسب آن اقلیم را برای 

کاشت در باغ و حیاط خانه خود بشناسیم.
در اســــتان همدان که در منطقه ســــرد و خشــــک واقع 
شده است، اغلب درختان میوه مانند هلو، آلبالو و زرد 

آلو به خوبی رشد می کنند.
ســــه درخت پرطرفدار که برای کاشــــتن در این مناطق 
مناسب هستند درختان گردو، بادام و انگور می باشند.

درخت گردو �
در مناطق سرد و خشک مانند همدان کاشت درختان 
گــــردو با در نظــــر گرفتن گردو های اصالح نژاد شــــده که 
ارتفاع کمتری نسبت به گردو های رسمی دارند توصیه 
می شــــود. این درختان گردو نســــبت به ســــرما مقاوم 
بوده، نیــــاز کمی به آبیاری دارنــــد و در فصل بهار پس از 
اتمام سرما شروع به شــــکوفایی می کنند. کاشت این 
نوع گردو ها در باغات برای باغــــدار ارزش تجاری باالیی 
داشته و محصول خوب و باکیفیتی را در زمان برداشت 
محصول به او ارائه می دهد که نیازی به برداشت سنتی 

و پرخطر هم ندارد.
درخت بادام �

برای آن های که در مناطق کوهســــتانی با اقلیم ســــرد و 
خشــــک مانند همدان زندگی می کنند، کاشت درخت 
بادام در حیاط خانه بهترین گزینه است، زیرا هم مقاوم 
اســــت و هم نیاز آبی کمی دارد. کاشت این درخت بهتر 
اســــت که در فضایی بــــاز در باغچه  بزرگ حیــــاط و یا باغ 
صورت گیرد. توجه داشته باشید که اگر قصد دارید چند 
نهال از درخت بادام را بکارید، فضای کافی برای این کار را 
در اختیار داشته باشید. زیرا نهال های بادام برای رسیدن 
به رشــــد خوب و مطلوب باید حداقل 6 متــــر از یکدیگر 

فاصله داشته باشند.
درخت انگور �

یکی از گزینه های بسیار عالی که برای کاشتن در حیاط 
خانــــه ای در منطقه ســــرد و خشــــک توصیه می شــــود 
درخت انگور اســــت. این درخت نیاز بــــه آبیاری زیادی 
نــــدارد و تنهــــا با کمــــی مراقبت می توانــــد زینت بخش 
حیاط خانه  شما باشد. اگر می خواهید در تابستان های 
بســــیار داغ مناطق ســــرد و خشک از ســــایه ی درخت 
انگور بهره مند شوید باید فضای کافی در اختیار داشته 
و با چوب یا فلز داربست های مناسبی در فضای حیاط 
نصب کنید. وقتی شــــما همدانی ها و ساکنین مناطق 
سرد و خشک از یک باغبان می پرسید که چه درختی در 
حیاط بکاریم؟ قطعا تعدادی از پیشنهاد های او به شما 

درخت گردو، درخت بادام یا درخت انگور خواهد بود.
فعال حوزه باغبانی  �

 یادداشت باغبان

گلخانه با سقف کمان
هگمتانه، گروه باغبان: ایجاد گلخانه ها در استان همدان 
برای تولید محصوالت کشــــاورزی بــــه دلیل امکان کنترل 
عوامل تأثیرگذار محیطی، جایگاه ویژه ای به این نوع از تولید 
داده و کشت گلخانه ای به عنوان یک روش متفاوت با بازده 

باال در سال های اخیر رو به گسترش بوده است.
، انواع مختلف گلخانه ها  به نوشته گروه مهندســــی بازیار
، مواد و ساخت وســــاز به گونه ای  بر اســــاس شــــکل، ابزار

طراحی شده اند تا نیازهای خاصی را برآورده سازند.
گلخانه ها امکان کنترل بیشــــتر بر روی محیط رو به رشد 
گیاهــــان را فراهــــم می کنند. بســــته به مشــــخصات فنی 
گلخانه، عوامل اصلی کنترل شده شامل دما، میزان نور و 

سایه، آبیاری، کاربرد کود و رطوبت جوی می باشد.
از گلخانه ها می توان برای غلبه بر کاستی در کیفیت رو به 
رشد یک قطعه زمین مانند یک فصل رشد کوتاه یا میزان 
نور استفاده کرد و از این طریق می توان تولید محصوالت 
را در محیط های حاشــــیه ای و مکان هایی که شرایط رشد 

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

و مزایا و معایب آن آشنا می شوید.
*سازه گلخانه با سقف کمان

استفاده از این نوع گلخانه به علت قابلیت بیشتر آن برای 
کنترل میکرو آلودگــــی، مقاومت آن در برابر بادهای زیاد و 

نصب سریع با ساختارهای پیش ساخته است.
ستون ها در این ســــازه ها با فواصل 3 یا 5 متر از یکدیگر 
قرار می گیرند و توســــط لوله ها که بــــه صورت قوص ایجاد 

شده اند به یکدیگر متصل می شوند.
حداقل ارتفاع 3.5 متر و حداکثر ارتفاع می تواند نسبت به 

شرایط تا 12 متر نیز ساخته شود.
این ســــازه مزایا و معایبی هم دارد که در ادامه به آنها اشاره 

می شود.
مزایای سازه گلخانه با سقف کمان �

انتقــــال عالی نور خورشــــید، حجم هــــوای داخلــــی زیاد و 
مقاومــــت خــــوب در برابر بــــاد از جمله مزایای ایــــن نوع از 

سازه های گلخانه ایست.
همچنین فضای داخلی کامال بهینه که امکان جابجایی 
آســــان، خاک برداری مکانیکــــی، رانندگی محصول و غیره 
را فراهم می کند، و نیز ســــاخت پیچیدگی های متوسط   تا 
کم )به علت دسترســــی به عناصر پیش ساخته( از دیگر 

مزیت های سازه گلخانه با سقف کمان است.
معایب سازه گلخانه با سقف کمان �

ســــاخت این نوع ســــازه گلخانــــه ای هزینه باالیــــی دارد. 
همچنین می توان به این نکته اشــــاره کــــرد که گلخانه با 
ســــقف کمان در مواقعی که دارای چند لبه ساخته شده 
است، مشکالت تهویه ایجاد می کند و سیستم مکانیکی 

تهویه از سقف پیچیده می باشد.

 سازه

با خواص شیرین بیان بدن خود را ایمن کنید
هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهســــتانی با آب 
و هوای سرد و خشک اســــت. این شهر در احاطه دشت 
ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قرار دارد و دامنه های 
کوهستانی آن مملو از گیاهان مختلفی است که بسیاری 

از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
از جمله گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به گیاه 

شیرین بیان اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.
به نوشــــته وبــــگاه نمنــــاک؛ شــــیرین بیان، یکــــی از طعم 
دهنده های مواد غذایی و فراورده های غذایی اســــت که 
به عنوان یک محصول غذایی استفاده می شود و گاها در 

ترکیب با گیاهان یا عصاره های دیگر استفاده می گردد.
این گیاه هزاران سال است که در سیستم سنتی پزشکی 
چینی مــــورد توجه قــــرار گرفتــــه و یکــــی از پرمصرف ترین 

گیاهان در سراسر جهان است.
شــــیرین بیان طیــــف وســــیعی از مــــواد مغــــذی مفید و 
فالنوئیدهــــا را دارد. منبع خوبــــی از ویتامین B1 )تیامین(، 
B2 )نیاســــین(، B3 )ریبوفالوین(، B5 )پانتوتنیک اسید( 

و ویتامین E )توکوفرول( است.
، کلســــیم، کلوئین،  همچنیــــن مواد معدنی نظیر فســــفر

آهن، منیزیم، پتاسیم، سلنیوم، سیلیسیم و روی را 
تأمین می کند.

درمان زخم های دهانی �
شــــیرین بیــــان بــــرای درمــــان زخم 

معده دردناک مکــــرر که به عنوان 
زخمهــــای دهانــــی نیــــز شــــناخته 
زخم های  اســــت.  مفید  می شوند، 

مســــری  غیــــر  و  کوچــــک  دهانــــی، 
هستند که در بافت های داخل دهان 

و لثه رشد می کنند.
عصاره شیرین بیان، باعث بهبود قابل توجهی 

در درمان و بهبود درد و التهاب می شــــود. اجزای مفید 

شــــیرین بیان به تسریع التیام و کمک به تحریک مکانیزم 
دفاعی بدن کمک می کنند.

درمان آرتریت روماتوئید �
شــــیرین بیان دارای خــــواص ضد التهابی اســــت و ثابت 
شــــده اســــت کــــه در درمــــان آرتریــــت روماتوئیــــد مؤثــــر 
اســــت. این گیاه می توانــــد در کاهش ســــطح پروتئین - 
ســــیتوکین های التهابی و نیز تســــکین درد و تورم، مفید 

باشد.

محافظت از کبد �
شــــیرین بیان حاوی گلیســــیریزین اســــت، که در درمان 
اختالالت کبدی با کاهش سمیت مؤثر است و به تثبیت 
وضعیت کارکردی نرمال کبد کمک می کند. شیرین بیان 
دارای ویژگی های آنتی اکســــیدانی و بازدارندگی اســــت که 
در حفاظت از ســــلول های کبد از چربی باال، آســــیب های 
ناشی از رژیم و آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو، کمک 

می کند.

درمان اختالالت معده �
اســــید گلیســــیریزین موجود در شــــیرین بیان می تواند 
در برابر رشــــد هلیکوباکتر پیلوری از فــــرد محافظت کند 
و می توانــــد اثــــرات درمانی در عالئم ســــوهاضمه یا هضم 

اختالل ایجاد کند.

اثرگذاری بر درمان سرطان �
شــــیرین بیان دارای اثرات پیشــــگیری شــــیمیایی است 
و در درمان انواع مختلف ســــرطان ها مفید اســــت. اثرات 
ضــــد پرولیفراتیــــوی گیــــاه شــــیرین بیــــان را در محــــدود 
کردن رشــــد ســــلول های ســــرطانی سینه انســــان نشان 
داده اســــت. این اثر به دلیل وجــــود فالنوئیدهایی مثل 
ســــرطان  ســــرکوب  به  که  اســــت  ایزولیکویریتیگنین ها 
کمــــک می کند و آپوپتــــوز نامیده می شــــود. تحقیقات در 
مورد فعالیت ضد توموری شــــیرین بیــــان که در کاهش 
سمیت ناشــــی از داروهای شــــیمی درمانی مؤثر هستند 
و مانع تولید ســــلول های تومور می شود، مدارک خوبی را 

بدست آورده است.

کاهش سندرم خستگی مزمن �
شــــیرین بیــــان در جلوگیــــری از نقــــص عملکرد 
تولیــــد  مســــؤول  کــــه  آدرنالــــی  غده هــــای 
بــــرای  کورتیــــزول  جملــــه  از  هورمون هــــا 
مدیریت اســــترس در بــــدن و کمک به 
بهبود عملکرد کلی آن هستند، مفید 

است.
شیرین بیان به تحریک مقاومت بدن 
برای مقابله با اســــترس، به ویژه در طول 
مرحله ریکاوری بعد از عمل جراحی کمک 
می کند. اسید گلیســــیریزین موجود در آن به 
احساس انرژی بیشتری کمک می کند و نشانه های 

سندرم خستگی مزمن و فیبرومیالژیا را کاهش می دهد.

علوفه هیدروپونیک تغذیه ای مناسب برای دام
هگمتانــــه، گروه باغبان: در شــــرایط امــــروز دنیا یکی از 
اساســــی ترین ارکان امنیت، امنیت غذایی وابسته به 
کشاورزی است. از جمله مســــائلی که در حوزه امنیت 
غذایی حائز اهمیت اســــت، تغذیه مناسب دام و طیور 
و تولید محصوالت ســــالم از آنهاســــت. در حال حاضر 
در کشــــورهایی که دارای دامداری پیشــــرفته هستند، 
تغذیه ای تحت عنوان علوفــــه هیدروپونیک برای دام 
در نظر گرفته می شود که تولید محصوالت دامی سالم 

را تضمین می کند.

علوفه هیدروپونیک �
؛ تکنیک کشــــت  به نوشــــته وبــــگاه امــــداد کشــــاورز
هیدروپونیک به کاشــــت گیاهان بدون خاک در آب یا 
محلول مــــواد غذایی در گلخانه گفته می شــــود. از این 
روش برای تولید علوفه دام به مدت 7 تا 8 روز استفاده 

می شود.
علوفه سبز هیدروپونیک شــــامل یک الیه به عمق 20 
تا 25 ســــانتی متر از ریشه ها، دانه ها و ساقه علوفه تازه 
روییده اســــت. علوفه هیدروپونیک از لحاظ سالمتی، 
قابلیت حمل در ظرف، آســــانی و هضم، بهتر از ســــایر 

اشکال علوفه است.
سیســــتم  در  شــــده  صــــرف  هزینه هــــای  درصــــد   90
تولیــــد علوفــــه هیدروپونیک بــــرای تهیه بذر اســــت و 
معموال توســــط دامداران برای تأمین بخشــــی از علوفه 
دامداری ها در فصولی که علوفه تازه وجود ندارد انجام 

می شود.

 تولید محصول سالم با علوفه هیدروپونیک �
علوفه تــــازه هیدروپونیک یکــــی از نهاده های الزم برای 
تولید گوشــــت و شیر و ســــالمت محصوالت تولیدی 
اســــت. علوفــــه ســــبز 13 تــــا 35 درصــــد از ورودی کل 
دامداری ها را تشکیل می دهد. علوفه سبز برای تولید 
محصــــوالت لبنی و گوشــــت با کیفیــــت در تمام طول 

سال مورد نیاز است.
اتحادیه بین المللی لبنیات جهانی اعالم کرده اســــت 
بــــرای تولید 8 تا 10 کیلو گرم شــــیر گاو در هر روز به 25 تا 
30 کیلو گرم علوفه تازه و 4 تا 5 کیلو گرم علوفه خشک 
نیاز هست. میزان دسترسی علوفه تازه و قیمت آن بر 

مقدار تولید مؤثر است.
کمبود دسترســــی به زمین، نیــــاز به نیــــروی کار باال در 
تولید علوفه در زمین برای مراحل کشت، عدم یکسان 
بودن کیفیت علوفه در تمام طول سال، نیاز به تغذیه 
گاهی از میزان بارندگی، تنش های محیطی  و کود، عدم آ

و آبی از دالیــــل مهم برای تولید علوفــــه هیدروپونیک 
شمرده می شود.

اســــتفاده از این منبع غذایی باید زیر نظر کارشــــناس 
تغذیه و به تدریج و به همراه علوفه خشــــک مانند کاه 
انجام شــــود. زیرا تغییر ناگهانی جیــــره غذایی به دلیل 
عدم ســــازگاری باکتری های فلور روده دام باعث ایجاد 

عارضه آنتروتوکسمی و مرگ دام می شود.

بذرهای مناسب علوفه هیدروپونیک �
تولید علوفه هیدروپونیک مانند سبزیجات نیست و 
با آب خالص بدون عناصر غذایی امکان پذیر اســــت. 
، گندم، نخود علوفه ای و... گیاهانی  ذرت، جو، جو دو سر
هستند که برای تولید علوفه سبز و با کیفیت برای دام 

در سیستم هیدروپونیک مناسب هستند.
، آب، بذر و مقدار بســــیار کمی عناصر  در ایــــن روش نور
غذایــــی بــــرای تولید مــــورد نیاز اســــت. در هــــر منطقه 
دسترسی آســــان به یکی از بذور گفته شده برای تولید 
 ، یکــــی از گزینه ها اســــت. بذرها بــــرای تولیــــد باید تمیز
کامل، بدون آســــیب و صدمه حشرات، تیمار نشده، با 

کیفیت و دارای قدرت جوانه زنی باال باشند.
برای آماده سازی بذور برای کاشت باید 4 تا 24 ساعت 
قبل از کاشــــت در آب خیس شــــوند و در ســــینی های 
مناسب دارای زه کشــــی و رطوبت کافی در گلخانه قرار 
بگیرند. سرعت جوانه زنی بذر ها نیز در مناسب بودن 

آنها در تولید علوفه هیدروپونیک مؤثر هستند.
اگر تراکم بذر ها در ســــینی کاشــــت باال باشد و فاصله 
بذرها کم باشــــد ممکن اســــت آلودگــــی باکتریایی در 
محیط کیک ریشه ایجاد شود که مانع از رشد گیاه شود 
و باعث شود علوفه ســــمی شود. شروع جوانه زنی هم 

به نوع بذر بستگی دارد.

عوارض کود اوره
هگمتانه، گروه باغبان: گیاهان عــــالوه بر آب احتیاج به 
غذا نیز دارنــــد. درواقع می توان چنیــــن گفت که همان 
اندازه که آبدهی، نور و خاک مناســــب در روند رشد گیاه 
مؤثر اســــت، تغذیه گیاه با کود مناســــب هم برای گیاه 
ضروری و مهم است. اما نحوه مصرف و میزان استفاده 
از کودهای مختلف باید متناسب با نوع کود انجام پذیرد 
در غیر این صورت ممکن است اثرات منفی بر رشد گیاه 

داشته باشد.
در این بخش با کود اوره و عوارض ناشــــی از مصرف زیاد 

آن بر گیاهان آشنا می شویم.
*کود اوره یا کود شکری

به نوشــــته وبــــگاه کشــــاورزی آنالین؛ یکــــی از کودهای 
مصرفــــی گیاهــــان، کــــود اوره اســــت. کــــود اوره کــــه به 
کود شــــکری نیز معروف اســــت در ســــطح جهــــان از پر 

مصرف ترین و ارزان ترین کودهای شیمیایی ازتی است.
کــــود اوره ٤٦ درصد ازت دارد و حاللیتــــش در آب خیلی 
خوب اســــت و بــــه همیــــن دلیــــل در خاک بــــرای تهیه 
محلول های کودی و محلول پاشــــی بــــر روی گیاه مورد 

استفاده قرار می گیرد.
در محلول پاشــــی روی گیاه ممکن اســــت که کود اوره 
دارای مقداری ماده سمی بیوره باشد که این ماده نباید 

از یک مقدار مشخص بیشتر باشد.
درخت های مرکبات در مقایسه با سایر گیاهان به بیوره 
حســــاس ترند. بیوره در اثر گرمای زیــــاده از حد در طول 
ساخته شدن اوره، ســــاخته می شود. این سمیت بیوره 

در نتیجه استفاده کود اوره به وجود می آید.
عالیم برگی به صورت ظهور لکه های زرد نامنظم اســــت 
که از نوک برگ شروع می شــــود. برگ های جوان نسبت 
به برگ های مســــن آســــیب پذیرترند. برگ های آسیب 
دیده دوباره سبز نمی شوند. عالیم این سمیت مشابه 
مسومیت های بر و پرکلرات ها اســــت. در پرتقال کلروز 
ناشــــی از ســــمیت بیوره نســــبت بــــه ســــایر کلروزهای 

پرکلراتی شایع تر است.
*کود اوره پرمصرف ترین کود در کشاورزی ایران

در بیــــن کودهای شــــیمیایی، کــــود اوره باالترین میزان 
مصرف را در کشــــاورزی ایران دارد و در شمال کشور نیز 
ایــــن کود به میزان بــــاال و بدون توجه بــــه ترکیب خاک و 

طبق عادت و عرف کشاورزان وارد خاک می شود.
کود اوره نیز پــــس از تجزیه به آمونیاک، آمونیوم، نیتریت 
و نیترات تبدیل می شــــود. آمونیاک درصورت گرم بودن 
هوا، راکــــد بــــودن آب در مزرعــــه و باال بــــودن PH خاک، 

متصاعد شده و از دسترس گیاه خارج می شود.
نیتریت و نیتــــرات نیز به دلیل دارا بودن بار منفی جذب 
رس های خاک نمی شــــود و شســــته شــــده و به اعماق 
خاک و در نهایت ســــفره آب های زیرزمینی وارد می شود 
و متعاقــــب آن گیاه اعــــم از برنج یا دیگــــر گیاهانی که در 

شمال کشت می شوند را مسموم می کند.
این گیاهان که به مصرف انســــان یا دام می رسند نیز در 
اثر جذب بیش از حد اوره به بدن انسان یا دام، سالمت 

آنها را به خطر می اندازند.

خانه سبز

طبیب

مقابله با 
آفات

ساکولنت گیاهی گوشتی و آبدار

 تازه ها

 تغذیه گیاه
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5 ایران و جهان

ایران درباره توان موشکی خود با هیچ کشوری مذاکره نمی کند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: حربه  های آمریکایی ها نخ نما شده 

و ایران هیچ گاه درباره مسائل موشکی خود مذاکره نمی کند.
به گزارش هگمتانه علیرضا ســــلیمی در خصوص اظهارات اخیر مشــــاور امنیــــت ملی بایدن مبنی 
بر لزوم انجام گفت وگو پیرامون برنامه های موشــــکی ایران در راســــتای بازگشت ایاالت متحده به 
برجام، گفت: این اظهارات مانند شــــعارهای ترامپ اســــت و همانطور که او به اهداف خود نرسید، 

بایدن هم در این زمینه موفق نخواهد شد.
عضو هیأت رئیســــه مجلس شورای اســــالمی افزود: این اظهارات نشــــان می دهد که تفاوتی بین 
مواضع ترامپ و بایدن درباره جمهوری اســــالمی ایران وجود ندارد، این حربه ها نخ نما شــــده است 
و ایــــران نه تنها درباره برجام مجدد با 1+5 مذاکره نخواهد کرد بلکه در مورد موضوعات موشــــکی و 

دفاعی با هیچ کشوری به خصوص آمریکایی ها وارد مذاکره نخواهد شد.

بــــه نقل از خانه ملت، وی با تأکید بر اینکه آمریکایی ها در ارتباط با برجام به ایران بدهکار هســــتند، 
تصریح کرد: جوبایدن در راســــتای بازگشــــت ایاالت متحده به برجام ابتدا باید خساراتی که به ملت 

ایران وارد شده را جبران و سپس به تعهدات خود عمل کند.
ســــلیمی معتقد اســــت: آقای بایدن اگر تصور می کنــــد که با لبخند و دســــتکش مخملی می تواند 

مواضع ترامپ را مجدد علیه ایران مطرح و پیاده کند، سخت در اشتباه است.

انعکاس
چادر نشینی زلزله زدگان رامیان در برف زمستان

به صورت تلویزیونی؛

رهبر معظم انقالب در سالروز قیام 19 دی 
سخنرانی خواهند کرد
انقالب  معظم  رهبر  جهــــان:  و  ایران  وه  گر هگمتانه، 
19 دی مــــردم قــــم علیه  وز قیــــام  اســــالمی در ســــالر
ژیم ستمشــــاهی، به صــــورت تلویزیونی ســــخنرانی  ر

کرد. خواهند 
بــــه گزارش هگمتانــــه، رهبر معظم انقالب اســــالمی در 
ســــالروز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی، به 

صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد.
این ســــخنرانی ســــاعت 11 روز جمعه 19 دی به صورت 

زنده از شــــبکه های تلویزیونی یک و خبــــر و رادیو ایران 
پخش خواهد شد.

، ســــخنرانی رهبر انقالب اســــالمی در  بــــه نقل از مهر
19 دی، هر ســــال با حضور هزاران نفر  وز قیام  ســــالر
از مــــردم قم در حســــینیه امــــام خمینــــی )ره( برگزار 
ونا،  کر وس  ویر شــــیوع  علت  به  امســــال  که  می شد 
بــــدون حضــــور جمعیــــت و بــــه صــــورت تلویزیونی 

شد. خواهد  انجام 

سنجش  سازمان  پیشنهاد 
کنکور سهمیه های  مورد  در 

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس ســــازمان 
پیشــــنهادی  الیحــــه  در  گفــــت:  آمــــوزش  ســــنجش 
حفــــظ 4 گــــروه از ســــهمیه های مناطــــق، ایثارگــــران، 
اســــتعدادهای درخشــــان و مناطــــق کــــم برخــــوردار 
مدنظــــر بــــوده و پیشــــنهاد ما این اســــت که ســــایر 

شود. حذف  سهمیه ها 
اســــالمی  شــــورای   349 جلســــه  هگمتانه  گزارش  به 
آموزشــــی به ریاســــت  شــــدن دانشــــگاه ها و مراکــــز 
منصــــور غالمی وزیر علــــوم، تحقیقــــات و فناوری و با 
حضور ســــعیدرضا عاملی دبیر شــــورای عالی انقالب 

فرهنگی در محل دبیرخانه این شــــورا برگزار شد.
ابراهیــــم خدایــــی خاطرنشــــان کــــرد: به جهــــت آنکه 
بخشــــی از قوانیــــن مربــــوط بــــه موضــــوع کنکــــور در 
مجلس شورای اســــالمی به تصویب رسیده و بخش 
آن در شــــورای عالــــی انقــــالب فرهنگــــی  از  دیگــــری 
مصوب شــــده اســــت، گاهی تناقض هایی در اجرای 

می آید. وجود  به  مربوطه  مصوبات 
که تدوین شــــده  افــــزود: در الیحه پیشــــنهادی  وی 
اســــت با توجه به سیاســــت های کلی علم و فناوری 
راهبردهای  و  )مدظله العالــــی(  رهبــــری  معظــــم  مقام 
کالن نقشــــه جامع علمی کشور و دیگر اسناد مرتبط 
تالش شــــده تا مواردی چون تجمیع و بهینه ســــازی 
ســــهمیه ها، ایجــــاد توازن و تعــــادل در تــــوان علمی 
ورودی آموزش عالــــی، مالحظه مصالح علمی و جلب 
آموزشــــی،  اعتمــــاد عمومی جامعــــه، برقراری عدالت 
، ایجاد رقابت ســــالم  حمایــــت از مناطق کم برخوردار

از این قبیل مورد توجه باشد. و مواردی 
رئیــــس ســــازمان ســــنجش و آموزش کشــــور ادامه 
داد: در الیحه پیشــــنهادی تالش شده است تا ابتدا 
حــــذف بومی گزینــــی درکنکــــور روی داده و چنانچــــه 
براســــاس نیازهــــای اعالمــــی اســــتان ها ســــهمیه ای 
آن ســــهمیه مدنظر قرار  مصوب شد به شکل خاص 

گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از پیشــــنهادات این الیحه این 
ســــهمیه های  چون  مصوبی  ســــهمیه های  که  است 
ظرفیت  بــــر  مازاد  ســــهمیه های  عنوان  بــــه  ایثارگران 

شود. گرفته  نظر  در  دانشگاه ها 
حفظ   

ً
صرفــــا پیشــــنهادی  الیحه  در  افــــزود:  خدایــــی 

چهــــار گروه از ســــهمیه ها شــــامل ســــهمیه مناطق، 
درخشان  اســــتعدادهای  سهمیه  ایثارگران،  سهمیه 
و ســــهمیه منطبق با نیاز مناطق کم برخوردار مدنظر 
که ســــایر سهمیه ها  بوده و پیشــــنهاد ما این است 

شوند. حذف 
عالی  شــــورای  عضو  کی نــــژاد،  محمدعلــــی  ادامــــه  در 

اســــتعداد  ســــهمیه  کرد:  اظهــــار  فرهنگــــی  انقــــالب 
درخشــــان در قالب مرســــوم ســــهمیه ها طبقه بندی 
نمی شود و دلیل ایجاد ســــهمیه مذکور نیز همزمانی 
المپیادهــــای جهانــــی با زمــــان برگزاری کنکــــور بوده 
اســــت، ضمن آنکه برنــــدگان المپیادهــــای جهانی با 
کســــب رتبه خود احراز صالحیت علمی خود را اثبات 

کرده اند.
مسائل  از  ملی  وحدت  تقویت  سیاســــت  افزود:  وی 
بایستی  کنکور  بومی گزینی  زمینه  در  که  است  مهمی 
لحاظ شــــود و به مناطق مرزی سهمیه متناسبی ارائه 

شود.
علم  ستاد  مشی گذاری  خط  معاون  سوزنچی  ابراهیم 
و فناوری دبیرخانه شــــورای عالی انقالب فرهنگی در 
ادامه جلسه با اشــــاره به فرآیند تدوین پیش نویس 
مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  کنکور  بومی گزینی  الیحه 
می تــــوان دو رویکرد برای موضوع ســــهمیه ها در نظر 
داشــــت و آن اینکه یــــا به فراخور زمان، سیاســــت ها 
)چنانکه  شــــود  تدوین  اجرا  بــــرای  مرتبط  مصوبات  و 
در بحث ســــهمیه ها تاکنون چنین بوده اســــت( و یا 
اینکه به صورت حســــاب شده ای فرآیند سهمیه ها را 

کرد. مهندسی  یکپارچه  صورت  به 
رئیس  رستمی  مصطفی  المسلمین  و  حجت االسالم 
نهــــاد نمایندگی مقام معظم رهبــــری )مدظله العالی( 
حاضــــر  حــــال  در  گفــــت:  ادامــــه  در  دانشــــگاه ها  در 
اســــتداللی که در رابطه با مســــئله بومی گزینی مطرح 
سهمیه  اجرای  به  مربوط  اســــتدالل  همان  می شــــود 
مناطق 3 می باشــــد و از همین منظــــر باید نتایج اجرا 
و تغییــــر هریک از ســــهمیه ها به طور دقیق بررســــی 

شود.
، وی افــــزود: در رابطه بــــا مصوبات  بــــه نقــــل از مهــــر
مختلــــف مربوط به کنکــــور در شــــورای عالی انقالب 
فرهنگی و مجلس شورای اســــالمی نکته این است 
که تمام متون پیش نویس الیحه مذکور در شــــورای 
عالی انقالب فرهنگی بررســــی و تصویب شــــده و آن 
دســــته از قوانینــــی که مختــــص به مجلس شــــورای 
اســــالمی بوده نیاز بــــه تصویب مجــــدد مجلس دارد 
بــــرای تصویــــب نهایــــی به صحــــن مجلس شــــورای 

شود. ارائه  اسالمی 
منصــــور غالمی وزیر علــــوم، تحقیقــــات و فناوری نیز 
در پایــــان جلســــه اظهــــار کــــرد: الیحــــه پیش نویس 
بومی گزینی همان محتویات تدوین شــــده برای ارائه 
به مجلس شــــورای اســــالمی اســــت و تالش اســــت 
متــــون آن در ایــــن جلســــات بــــا اســــتفاده از نظرات 

شود. بازنگری  و  اصالح  کارشناسان 

توضیحات دادستان کل کشور 
درباره پرونده ترور شهید فخری زاده

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دادستان کل کشور گفت: 
قوه قضاییــــه در رابطه بــــا پرونده ترور شــــهید فخری زاده 
در دو بخش ورود پیدا کرده اســــت؛ یــــک بخش پرونده 
قضایی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می شود 
و دیگری مربوط به حوزه بین الملل اســــت از طریق وزارت 
امور خارجــــه و پلیس بین الملل اقداماتــــی صورت گرفته 

است.
المســــلمین  و  حجت االســــالم  هگمتانــــه  گــــزارش  بــــه 
، روز گذشته  محمدجعفر منتظری، دادســــتان کل کشور
در جمــــع خبرنــــگاران در رابطــــه بــــا پرونــــده ترور شــــهید 
فخــــری زاده اظهار کرد: در خصوص ایــــن حادثه و پیگیری 
حقوقی، در دو بخش قوه قضاییه ورود پیدا کرده اســــت؛ 
یــــک بخش پرونــــده قضایی اســــت که از حیث مســــائل 
داخلی پیگیری می شــــود و در ســــازمان قضایی نیروهای 
مســــلح مطرح اســــت؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از 
انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواســــت مناسب 
در مورد کسانیکه در این زمینه قصور و تقصیر داشته اند 

به دادگاه ارسال می شود.
وی افــــزود: در بخــــش دوم که مربوط به حــــوزه بین الملل 
اســــت از طریــــق وزارت امــــور خارجه و پلیــــس بین الملل 
اقداماتــــی صورت گرفتــــه، این بخش در حوزه دادســــرای 

عمومــــی و انقــــالب تهران اســــت کــــه دادســــتانی کل از 
دادســــرای تهران خواســــته کــــه پرونده را تشــــکیل دهد. 
شــــکایتی از ســــوی خانواده بزرگوار این شــــهید بدســــت 
ما رســــید و به دادســــتانی تهران ارجاع شــــد. دادســــتانی 
تهران نیز پرونده را تشــــکیل داده از بخش های مختلف، 

تحقیقات در حال انجام است.
حجت االسالم والمســــلمین منتظری، همچنین پیرامون 
نامــــه اخیر خــــود به رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی در زمینه 
حمایت از تولید و اجــــرای رأی هیأت عمومی دیوان عالی، 

اظهــــار کرد: بر اســــاس رأی وحــــدت رویه هیــــأت عمومی 
دیوان عالی مورخ 21 مــــرداد 99 از این تاریخ بعد حتما باید 
قرارداد های تنظیمی توسط بانک ها در چارچوب رأی فوق 
تنظیم شــــود و مازاد بر آنچه در قراردادها هست، بانک ها 

نمی توانند سود بگیرند.
به نقل از فارس، وی تصریح کــــرد: حمایتی که باید در این 
برهــــه از زمــــان و در شــــرایط اقتصــــادی از تولیدکنندگان، 
صاحبان کارخانجات و ســــرمایه گذاران داشته  باشیم این 
اســــت که ســــعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی 
که در اعطای تســــهیالت وضع و ابالغ کرده، عمل شــــود. 
اگر چنانچه تسهیالت گیرنده متوجه شود که بانک مازاد 
بر آنچه که در قرارداد اســــت ســــود می گیــــرد، می تواند به 
دســــتگاه قضایی مراجعه کند و دســــتگاه قضایی از آنها 

حمایت خواهد کرد.
دادستان کل کشــــور افزود: نکته  دیگری که در این نامه 
ابالغ شــــده این اســــت که در مورد قراردادهایی که از قبل 
از ایــــن نامه تنظیم و خــــارج از مقررات بانــــک مرکزی بوده 
باید خود بانک ها و بدون مراجعه به دادگاه با تســــهیالت  
گیرنده جلســــه گذاشته و قراردادها را تنظیم کنند تا نیازی 
به مراجعه به مراجع قضایی نباشد؛ مدیریت بانک مرکزی 

حتما باید بر این موضوع نظارت کند.

نامه ایران به مدیرکل آژانس درباره برنامه پنهانی 
سالح های هسته ای رژیم صهیونیستی

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: نماینده دائــــم ایران در 
آژانــــس بین المللی انــــرژی اتمــــی در نامه ای بــــه مدیرکل 
ایــــن نهــــاد برنامــــه پنهانــــی ســــالح های هســــته ای رژیم 
صهیونیســــتی را تهدید جــــدی امنیت و ثبــــات منطقه و 
جهان خواند و خواستار پیوستن فوری و بدون هیچ قید 

و شرط این رژیم به معاهده NPT شد.
به گزارش هگمتانه »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی 
مســــتقر در وین و آژانس بین المللی انرژی اتمی، با ارسال 
نامه ای به »رافائل گروســــی« مدیــــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، ضمن هشــــدار درخصــــوص پیامدهای منفی 
برنامه توســــعه تسلیحات هســــته ای رژیم صهیونیستی 
آژانس در  اســــرائیل، خواســــتار ایفای مســــؤولیت جدی 
رســــیدگی بــــه این نگرانــــی منطقــــه ای و بین المللی شــــد 
و از کشــــورهای عضــــو معاهده عدم اشــــاعه ســــالح های 
هسته ای نیز خواســــت تا به این موضوع در شورای حکام 

و کنفرانس عمومی آژانس رسیدگی کنند.
در ایــــن نامــــه آمــــده اســــت: از آنجا کــــه همه به جــــز رژیم 
اســــرائیل در منطقه خاورمیانه عضو معاهده عدم اشاعه 
سالح های هســــته ای )NPT( هســــتند و متعهد شده اند 
که پادمان های جامع آژانس را بپذیرند، توسعه یک برنامه 
پنهانی ســــالح های هســــته ای توسط رژیم اســــرائیل، یک 
تهدید جدی مداوم نه تنها بــــرای امنیت و ثبات منطقه و 
جهان، بلکــــه همچنین برای اثربخشــــی و کارآیی معاهده 

NPT و رژیم پادمان آژانس است.
در نامه غریب آبادی آمده اســــت: موضــــوع »قابلیت های 
هسته ای اســــرائیل و تهدیدهای مرتبط با آن« دهه هاست 
که در دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و قطعنامه های بسیاری در 

این مجامــــع در این خصوص به تصویب رســــیده اســــت. 
متأســــفانه، علیرغم تمامی این تالش ها، رژیم اســــرائیل با 
بی توجهی به معاهده عدم اشــــاعه، خودداری از پیوســــتن 
بــــه معاهــــده و امتنــــاع از قــــرار دادن تمامی تأسیســــات و 
فعالیت هــــای هســــته ای خود تحــــت پادمان هــــای جامع 

آژانس، جامعه بین المللی را نادیده می گیرد.
 رژیم اسرائیل اکنون حتی در مقایسه با پنج کشور  �

دارای ســــالح هســــته ای از مزایای ترجیحی بیشــــتری 
برخوردار است

این نامــــه می افزاید: از قضا، رژیم اســــرائیل اکنــــون حتی در 
مقایســــه با پنج کشــــور دارای ســــالح هســــته ای از مزایای 
ترجیحی بیشتری برخوردار است، چرا که آن کشورها عضو 
NPT هســــتند و تعهدات متعددی به ویژه تحت مواد یک 
و شش معاهده دارند، در حالی که اسرائیل با بیرون ماندن 
از این معاهده، از هرگونه تعهدی تحت معاهده آزاد است 

و از تمامی مزایای اساسنامه آژانس نیز برخوردار می باشد.
در این نامه آمده اســــت: این یک تناقض آشکار است که 
یک غیر عضــــو ان.پی.تی، به دلیل عضویــــت در آژانس از 
حقــــوق و مزایای کامل برخوردار اســــت و در حالی که خود 
را از هرگونه مســــؤولیتی َبری می دانــــد، در تمام رایزنی ها و 
جلســــات آژانس درخصوص اعضای معاهده نیز شرکت 
می کند. این، یک قصور بســــیار جدی در کار آژانس است 

که باید به طور مناسبی مورد رسیدگی قرار گیرد.
*رژیم اســــرائیل فورا و بدون هیچ قید و شــــرطی به عنوان 

یک غیر دارنده سالح هسته ای به ان.پی.تی بپیوندد
غریب آبادی عنوان کرده اســــت: در حالی که یکی از ســــه 
ســــتون معاهده، عدم اشاعه سالح های هسته ای به فراتر 
از پنج کشور دارنده اســــت، اما متأسفانه آژانس و ان.پی.
تی در خصوص عدم اشاعه موفق نبودند. از آنجا که اشاعه 

این قبیل ســــالح ها از پنج به 9 دارنــــده در میان آنهایی رخ 
داده اســــت که یا عضو ان.پی.تــــی نبوده و یــــا از آن خارج 
شده اند، ریشه اصلی این اشاعه را بایستی در غیر اعضای 
معاهده جســــتجو کرد. در چنین وضعیتــــی، عضویت در 
معاهده عدم اشــــاعه و اجرای کامــــل پادمان های آژانس، 
در مقایســــه با آنانی کــــه عضو این معاهده نیســــتند، چه 
مزیتی دارد؟ چگونه جامعــــه بین المللی می تواند آژانس را 
به عنوان یک شــــریک جدی، حرفه ای و بی طرف ببیند، در 
حالی کــــه اجرای رژیم پادمانی جامع را بــــرای تمامی اعضای 

خود به طور یکسان و عادالنه پیگیری نمی کند.
وی خاطرنشان کرده است: آیا ادامه سکوت درباره برنامه 
هسته ای اســــرائیل و سیاســــت عدم اقدام در این رابطه، 
پیــــام منفی به اعضای معاهده عدم اشــــاعه نمی فرســــتد 
که »عضویت در معاهده برابر است با پذیرش قوی ترین 
نظارت ها و راســــتی آزمایــــی، در حالی که بیــــرون ماندن از 
معاهده به معنای رهایــــی از هرگونه تعهد و انتقاد و حتی 

دریافت پاداش می باشد؟!«
به نقل از فارس، در این نامه آمده اســــت: منطق حرفه ای، 
مستلزم این اســــت که آژانس تدابیری را به منظور اجرای 
پادمان هــــا در کل خاورمیانــــه اتخاذ کنــــد و به دولت های 
عضو، ارزیابی مســــتقل و بــــی طرفانه ای را ارائــــه کرده و در 
مورد اینکه چه کســــی، چگونه، چرا و تا چه حد کار حرفه ای 

آژانس در این راستا را مختل می کند، گزارش دهد.
وی خاطرنشان کرده اســــت: مدیرکل آژانس نقش فوری 
و مهمــــی در این زمینه بر عهــــده دارد و باید به طور صریح 
و قاطع از رژیم اســــرائیل بخواهد تا فورا و بدون هیچ قید و 
شرطی به عنوان یک غیر دارنده سالح هسته ای به ان.پی.
تــــی بپیوندد و تمام مواد و تاسیســــات هســــته ای خود را 

تحت پادمان های جامع آژانس قرار دهد.

اختصاص بخشی از درآمد بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجــــه 1400 مجلــــس جدید تریــــن تصیم های این 

کمیسیون در نوبت صبح روز چهارشنبه را تشریح کرد.
به گزارش هگمتانه، رحیم زارع در نشست خبری در تشریح 
مصوبات کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه 1400 با اشاره به 
مصوبه این کمیســــیون درباره شرکت های بیمه ای گفت: 
شــــرکت های بیمه ای مکلف شــــدند، تا مبلغ 400 میلیارد 
تومان از اصل بیمه شــــخص ثالث دریافتــــی جهت هزینه  
در اختیار ســــازمان راهداری، حمل و نقل جــــاده ای، نیروی 
انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به 

مرگ و میر قرار دهند.
سخنگوی کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه 1400 مجلس 
ادامه داد: همچنیــــن تعرفه جرائم رانندگی در ســــال آینده 
از 2 درصد به 5 درصد افزایــــش یافت و درآمد آن هم صرف 
هزینه های معلوالن شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی 
ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد 

شد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس 
تصریــــح کرد: به موجب مصوبه این کمیســــیون در تبصره 
11 الیحه بودجه 1400، افرادی که اقســــاط باقی مانده جریمه 
غیبــــت بیش از 8 ســــال از خدمت وظیفه ســــربازی خود را 
پرداخــــت نکرده باشــــند، اگر تا پایان ســــال آینده پرداخت 
نکنند غایب محســــوب شــــده و باید به خدمــــت وظیفه 

عمومی اعزام شوند.
وی بــــا بیان اینکه طبق مصوبه کمیســــیون تلفیق بودجه 
آزادراهی  جرائم غیرقابل بخشودگی عدم پرداخت عوارض 
پس از 7 روز حذف شد، افزود: همچنین استانداران مکلف 
به فروش ســــاختمان های ملکــــی دســــتگاه های اجرایی 
زیرنظر قوه مجریه مســــتقر در شهرستان ها برای تکمیل یا 
احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها همراه با مصوبه 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان شدند.
زارع تأکید کرد: به دولت اختیار داده شــــد تا دو هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسالمی را خارج از سقف اوراق منتشر کند 

و در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت مولدســــازی 
دارایی های دولت قرار دهد تا دســــتگاه های اجرایی با اجاره 

بلندمدت حداکثر 10 ساله از آن استفاده کنند.
ایــــن نماینده مردم در مجلس یازدهم بیــــان کرد: به وزارت 
امور اقتصاد و دارایی جهت فروش تا ســــقف 17 هزار و 600 
میلیــــارد تومان امــــوال و دارایی ها منقــــول و غیرمنقول و 
حقوق مالی مازاد دولت به استثنای انفال با رعایت قوانین 
و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس امالک و مسکن 
و از طریق مزایده عمومی در ســــامانه تدارکات الکترونیک 
اجــــازه داده شــــد؛ همچنیــــن اســــتانداران موظف شــــدند 
پیشــــنهاد فروش دارایی های مازاد دولــــت را به وزارت امور 

اقتصاد و دارایی ارائه کنند.
سخنگوی کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه 1400 مجلس 
تأکید کرد: بر اســــاس مصوبه این کمیســــیون مبلغ تعرفه 
روزانه اســــتفاده از تجهیزات مراقبــــت الکترونیکی از 3 هزار 
تومان به 5 هزار تومان جهت حمایت از سازمان زندان ها و 

اقدامات تأمینی و تربیتی افزایش یافت.
نماینــــده مــــردم آبــــاده، بوانــــات، خــــرم بید و ســــرچهان در 
مجلس تصریح کرد: شــــرکت تولید مواد اولیه و ســــوخت 
هســــته ای ایران مکلف شــــد، جهت توســــعه و تسریع در 
اجرای طرح های تملک دارایی ســــرمایه ای، مــــواد معدنی و 
محصــــوالت جانبی همراه با مــــواد پرتوزا مطابــــق قوانین و 

مقررات به فروش برساند.
وی با اشــــاره به اینکه منابع حاصــــل از کاهش دو درصدی 
هزینه شرکت های دولتی سودده به بودجه عمومی کشور 
افزوده شــــد، گفت: در خصوص اصالح الگوی مصرف برق 
، شــــرکت توانیر و شرکت گاز موظف شــــدند از طریق  و گاز
اپراتورهای مجازی و شــــرکت های نوآور نســــبت به برقراری 
ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت 
مشــــترکان پرمصــــرف و نصــــب کنتورهــــای هوشــــمند و 

هوشمندسازی مصرف برق اقدام کنند.
زارع ادامه داد: در رابطه با پروژه های جدید بزرگراهی و راه های 
اصلی و حمل و نقل ریلی دولت می تواند با تخصیص سهم 

50 درصدی و مشــــارکت 50 درصدی افراد حقیقی، حقوقی، 
بخش خصوصی و تعاونی نســــبت به احداث و نگهداری، 
بهســــازی، بازســــازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران 

اقدام کند.
ایــــن نماینــــده مــــردم در مجلــــس یازدهــــم بیــــان کرد: 
آب بهای  همچنیــــن وزارت نیرو مکلف شــــد، متوســــط 
بــــرق تحویلی بــــه صنایع فــــوالدی را معادل بهــــای انرژی 
بــــرق در محل تحویل بــــه مصرف کننده و بــــر مبنای نرخ 
خریــــد انرژی بــــرق از نیروگاه هــــای دارای قــــرارداد تبدیل 
انرژی محاســــبه و دریافــــت کند که درآمد حــــدود 8 هزار 
میلیــــارد تومانی ایــــن بخش با تصویب شــــورای اقتصاد 
صرف اعطای تســــهیالت و یارانه ســــود جهــــت افزایش 
توان تولید برق از طریق سرمایه  گذاری نیروگاه های برق، 
نوســــازی و توسعه شــــبکه انتقال و توزیع برق با اولویت 

صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد.
سخنگوی کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه 1400 مجلس 
اظهار کرد: جهت اهمیت نوســــازی شــــبکه فرســــوده برق 
و آب کشــــور به وزارت نیرو اجازه داده شــــد تــــا با مالحظات 
امنیتی کشــــور از محل ســــاماندهی، بهینه ســــازی و تغییر 
کاربری بخشی از امالک، دارایی های خود، احداث، بازسازی و 
بهره برداری از آنها و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی 
نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده به 
برق اقدام کند، این مصوبه به منظور کاهش آلودگی هوا و 

هدررفت آب و برق صورت گرفت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس 
افزود: همچنین دولت مکلف شد، برای پرداخت تعهدات 
خود مربوط به طرح های عمرانی، از طریق شرکت ملی نفت 
با اســــتفاده از نفت و میعانات گازی به قیمت روز صادراتی 
در صورت درخواست دســــتگاه های اجرایی تا مبلغ 90 هزار 
میلیــــارد تومان از خالص بدهی های قطعــــی خود را تا پایان 
ســــال 99 و بــــا توجه به 38 درصد ســــهم صنــــدوق و 14.5 
درصد سهم نفت به اشــــخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و 

خصوصی پرداخت کند.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
کووید 19؛

ضرورت تدوین نقشه کنترل 
پاندمی کرونا

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیته کشوری 
اپیدمیولــــوژی کوویــــد 19، بر ضرورت تدوین نقشــــه 

علمی کنترل پاندمی کرونا تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه حمید سوری، گفت: آنچه مسلم 
اســــت، اینکه فقط بــــا پژوهش و تحقیقــــات مدون 

می توان نقشه کنترل این ویروس را تدوین نمود.
اســــتاد دانشــــگاه علوم پزشکی شــــهید بهشتی، با 
تأکید بر اهمیت تحقیقات به منظور عوامل بازدارنده 
کاهــــش بار بیماری، تصریح کــــرد: تصمیم گیری برای 
روش کنترل ویروس، بســــتگی به نتایج تحقیقات و 

پژوهش هایی دارد که ما انجام می دهیم.
سوری با عنوان این مطلب که با استفاده از تحقیقات 
و پژوهش هــــای علمی می توان نســــبت بــــه تدوین 
بسته پیشگیری از کرونا امیدوار بود، ادامه داد: آنچه 
مســــلم اســــت، اینکه با اقدامات مقطعی نمی توان 

امیدوار بود که بیماری کنترل شود.
، رئیس کمیته کشــــوری اپیدمیولوژی  به نقل از مهر
کووید 19، بر امر پیشــــگیری در مقابلــــه با کرونا تأکید 
کرد و گفــــت: اقدامــــات درمانی تا حــــدودی جوابگو 
خواهد بود، آنچه مهم اســــت، راهکارهای پیشگیری 
از ابتالء به این بیماری اســــت که باید به درســــتی و با 

استفاده از تحقیقات علمی حاصل شود.
سوری ادامه داد: البته صرف مطالعه و تحقیق علمی 
بدون توجه بــــه نیازهای جامعــــه در مقابله با بیماری 
کافی نیست و ما باید دقت کنیم که نیازهای اساسی 
که می تواند مردم را در امر پیشگیری و کنترل بیماری 

کمک کند، به چه شکل فراهم شود.

در رزمایش ارتش صورت گرفت؛

شلیک موشک الماس 
از پهپاد ابابیل 

و انهدام اهداف سطحی
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: در ادامه مرحله نهایی 
تمرین بــــزرگ رزم پهپادی ارتــــش، پهپادهای ابابیل 
نیروی زمینی ارتش مجهز به موشک های هوابه زمین 
و نقطه زن الماس با موفقیت اهداف سطحی خود را 

مورد اصابت قرار دادند.
به گــــزارش هگمتانه، در ادامه مرحلــــه نهایی تمرین 
بــــزرگ رزم پهپــــادی ارتش، پهپادهــــای ابابیل نیروی 
زمینــــی ارتش مجهز بــــه موشــــک های هوابه زمین و 
نقطه زن الماس با موفقیت اهداف ســــطحی خود را 

مورد اصابت قرار دادند.
موشک الماس که توسط متخصصان و دانشمندان 
جوان کشــــورمان طراحی و تولید شــــده قادر اســــت 
اهداف زمینی را با دقت بســــیار زیاد مورد اصابت قرار 
دهد. دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات 
ارتش بــــا بیان اینکــــه افزایش قــــدرت و دقت آتش 
در ســــامانه های پهپادی از جمله اقداماتی اســــت که 
همواره در دســــتور کار ارتش قرار داشــــته، گفت: طی 
ســــال های گذشــــته با تالش متخصصــــان جوان و 
دانشــــمندانمان در ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح تســــلیحات هوشمند برای پهپادها 
طراحی و تولید شــــده که در تمرین بزرگ رزم پهپادی 
ارتش بخشی از این تسلیحات مورد تست و ارزیابی 

قرار گرفته است.
، وی تأکید کرد: بخشــــی از تجهیزات و  به نقــــل از مهر
 طراحی و تولید شــــده 

ً
تســــلیحات بومی نیز که اخیرا

اســــت نیز در ایــــن رزمایش مــــورد بهره بــــرداری قرار 
گرفت که به دلیل طبقه بندی و مالحظات محرمانگی 
فناوری های به کار گرفته شــــده در این تسلیحات، در 
وقت مقتضی ویژگی ها و قابلیت های آنها به سمع و 

نظر ملت شریف خواهد رسید.
امیر موســــوی با بیان اینکه ایــــن تمرینات منطبق با 
صحنه های نبرد و در شرایط کاماًل رزمی انجام می شود، 
تأکید کرد: با تکیه بر دانش جوانان مبتکر و مدیریت 
جهادی در ارتش جمهوری اســــالمی ایران امروز توان 
پهپادی ارتش نقطه امیدی برای مردم و عامل هراس 

دشمنان ایران اسالمی است.

سال ۲0۲1 اقتصاد جهان
 4 درصد رشد می کند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: بانــــک جهانی در 
چشــــم انداز اقتصادی 2021 جهــــان پیش بینی کرده 
است اقتصاد جهان 4 درصد رشد خواهد کرد و توزیع 
واکسن کرونا و سرمایه گذاری برای حفظ این ریکاوری 
اقتصــــادی کلیدی خواهد بود. به گــــزارش هگمتانه، 
بانــــک جهانی در چشــــم انداز اقتصــــادی 2021 جهان 
پیش بینی کرده اســــت اقتصاد جهان 4 درصد رشد 
خواهد کرد و توزیع واکسن کرونا و سرمایه گذاری برای 

حفظ این ریکاوری اقتصادی کلیدی خواهد بود.
بانک جهانی در این چشــــم انداز می گوید: پس از آب 
رفتــــن 4.3 درصدی اقتصــــاد جهانی در ســــال 2020 
انتظار می رود با فرض توزیع واکســــن کرونا در سراسر 
جهــــان در ســــال 2021 اقتصــــاد جهانی با رشــــدی 4 
درصدی مواجه شــــود. در این چشم انداز پیش بینی 
شده است رشد اقتصادی آمریکا در سال 2021 پس از 
افت 3.6 درصدی در سال 2020، به 3.5 درصد برسد.

، اقتصاد چین هم که در ســــال 2020 با  به نقــــل از مهر
رشدی 2 درصدی روبرو شــــده بود در سال آینده 7.9 
درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد ژاپن که در سال 2020 
با افتی 5.3 درصدی روبرو شــــده بود در سال 2021 به 

رشدی 2.5 درصدی دست خواهد یافت.

اخبار کوتاه
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1- ســطح پیشــخوان، میــز کار، تلفن 
و تبلت، وســایل حمام و توالت

2- ســطوح و لباس هایــی که ممکن 
لــوده  آ بیمــار،  ترشــحات  بــه  اســت 

باشد. شده 
لباسشویی  -3

4707 18 دی 1399    شـــماره  پنج شـــنبه   

ورزش6

دعوت از بانوی رکابزن همدانی
به اردوی تیم ملی

دعوت از 9 رکابزن 
به اردوی تیم ملی بانوان 

برای مسابقات قهرمانی آسیا

هگمتانه، گروه ورزش: برای مســــابقات قهرمانی 
آســــیا 2021 امــــارات 9 رکابزن بــــه اردوی تیم ملی 

شدند. دعوت  بانوان 
اســــتقامت،امید  ملــــی  تیــــم  تدارکاتــــی  اردوی 
در  حضــــور  منظــــور  بــــه  بانــــوان،  بزرگســــاالن  و 
از  امــــارات   2021 آســــیا  قهرمانــــی  مســــابقات 
رعایــــت  بــــا   99/11/03 تــــا   99/10/22 تاریــــخ 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی و انجــــام تســــت 
ورزشــــی  مجموعه  ملی  تیم های  اردوگاه  در  کرونا 

می شود. برگزار  تهران  آزادی 
ورزشــــکاران دعوت شــــده می بایســــت با همراه 
از هیــــأت  داشــــتن مــــدارک الزم )معرفــــی نامــــه 
مربوطــــه، کارت بیمه ورزشــــی، دفترچــــه خدمات 
درمانــــی، گذرنامــــه و 2 قطعــــه عکــــس 4×6 ( روز 
15:00 خود را  99/10/22 ســــاعت  دوشــــنبه مورخ 
بــــه خانــــم دالرام ذاکرانی مربی- سرپرســــت اردو 

نمایند. معرفی 
9 ورزشکار به این اردو دعوت شده اند.

اسامی ورزشــــکاران دعوت شده شــــامل سمیه 
یزدانی - چهــــار محال و بختیــــاری، ماندا دهقان 
- یــــزد، ســــولماز کربالیــــی - تهران، ســــیده مریم 
جاللیه - تهران، غزاله درخشــــان - تهران، ریحانه 
خاتونــــی -آذربایجــــان شــــرقی، پریســــا مجنونی - 
همدان، ساجده ســــیاحیان - اصفهان و پارمیدا 

می باشد. رضوی  خراسان   - نیکفر 

برای 6 ماه دیگر  المپیکی ها 
می گیرند حقوق 

برای  بازی ها  عالی  ســــتاد  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
شــــش ماه دیگر به ورزشــــکاران المپیکی حقوق 

می کند. پرداخت 
زش و کمیتــــه ملــــی المپیــــک توافــــق  وزارت ور
المپیکی ها  بــــه  دیگر  ماه  شــــش  برای  اند  کرده 
زشــــکارانی  حقــــوق بدهند. ایــــن حقوق برای ور
همچنیــــن  و  انــــد  گرفتــــه  ســــهمیه  کــــه  اســــت 
را  المپیکــــی  تیم هــــای  مربیــــان  و  ســــرمربیان 

می شود. شامل 
شــــد،  پرداخته  قبال  آنچــــه  طبق  اســــاس  این  بر 
مــــاه،  شــــش  بــــرای  ســــرمربیان  و  زشــــکاران  ور
دریافــــت  میلیــــون   15 مربیــــان  و  میلیــــون   30

. می کنند
گرفت  گذشــــته تصمیم  ستاد عالی بازی ها سال 
بــــرای یکســــال بــــه المپیکی ها حقــــوق پرداخت 
کند. شــــش ماه اول را وزارت ورزش متقبل شد 
کمیته ملــــی المپیک  و حقوق شــــش ماه دوم را 
کرد. ورزشکاران و ســــرمربیان برای یک  پرداخت 
ســــال ماهیانــــه 5 میلیون و مربیــــان نصف آن را 

کردند. دریافت 
کســــانی هم که بعدا سهمیه می گیرند، به صورت 

کرد. خواهند  دریافت  را  حقوق  این  یکجا 

کوتاه از ورزش

حمایت دستگاه ورزش
 از اسکواش برای حضور 

در لیگ یک کشور
جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــتان همدان، گفت: اسکواش همدان برای ورود به 

می شود. حمایت  کشور  یک  دسته  لیگ 
حمید ســــیفی در بازدید از تمرین ملی پوشــــان نوجوان 
اســــکواش همدان و دیدار با رئیس هیأت اســــکواش 
اســــتان، اظهــــار کــــرد: خوشــــبختانه هیأت اســــکواش 
اســــتان همدان یکی از هیأت های فعال اســــتان است 
که با بهره گیری از توان خود و اســــتفاده از ظرفیت های 

از حواشی در حال فعالیت است. استان به  دور 
وی بابیان اینکه همین دور بودن از حواشــــی موجبات 
ارتقای جایگاه اســــتان همدان در کشــــور طــــی چند ماه 
اخیر را فراهم کرده اســــت، گفت: به حمــــداهلل با حضور 
آقــــای ربانی یک شــــخصیت و تیــــپ کاری قاعده مند به 
هیأت اســــکواش اســــتان همدان داده شــــده که جای 

دارد. تقدیر 
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره به 
اینکه فعالیت ورزشــــی در هیأت هــــا هیچ گونه درآمدی 
بــــرای افــــراد نــــدارد و تنهــــا با عشــــق و عالقــــه فعالیت 
می کننــــد، گفت: آنچه بایــــد برای موفقیــــت خود در هر 

است. اولویت بندی  بگیریم  نظر  در  شغل 

هیــــأت  اولویــــت  امــــروز  خوشــــبختانه  داد:  ادامــــه  وی 
اســــکواش اســــتان همدان توسعه اســــکواش ازلحاظ 
خوشبختانه  که  اســــت  قهرمانی  همچنین  و  زیرساخت 

کرده اند. کسب  موفقیت  نیز  مورد  دو  این  در 
با اشــــاره به اینکه تیم اســــکواش نیز می تواند  ســــیفی 
بــــرای حضور در لیگ کشــــور از نشــــان پــــاس به عنوان 
یک هویــــت از اســــتان همدان اســــتفاده کنــــد، گفت: 
اســــکواش همــــدان را بــــرای ورود به لیگ دســــته یک 

می کنیم. حمایت  کشور 
وی توجــــه بــــه شهرســــتان ها و راه انــــدازی هیأت هــــای 
عنوان  اسکواش  موردتوجه  اقدامات  از  را  شهرســــتانی 
کــــرد و گفــــت: اســــکواش همــــدان یکــــی از قطب های 

شد. خواهد  کشور  خوب  بسیار 
در ادامه نیز اســــداهلل ربانی مهر رئیس هیأت اسکواش 
اســــتان همــــدان ضمــــن تقدیــــر و تشــــکر از زحمات و 
حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، 
گفت: خوشــــبختانه از بدو ورود دکتر ســــیفی به استان 
اســــتان  ورزش  در  خوبــــی  حمایتی  اقدامــــات  همــــدان 
همــــدان انجام شــــده کــــه بازدیدهــــا و حضــــور در جمع 

بازیکنان و مربیان از مصادیق بارز این مهم اســــت.

همدان  اســــتان  اســــکواش  خوشــــبختانه  افــــزود:  وی 
علیرغــــم محدودیت هایی که در بحث شــــیوع ویروس 
کرونــــا بــــود طی چند مــــاه اخیــــر برای درخشــــش هرچه 
بیشــــتر اقدامــــات خــــوب و مؤثــــری انجــــام داد تــــا آنجا 
کــــه موجب شــــد به عنوان مشــــاور رئیس فدراســــیون 

کنیم. انجام وظیفه  کشور  اسکواش 
وی با اشاره به اینکه اســــتان همدان به عنوان نماینده 
آینــــده نزدیک  اســــتان های غــــرب کشــــور اســــت و در 
دبیرخانــــه آن در اســــتان تشــــکیل می شــــود، گفت: در 
بحث توســــعه اسکواش در اســــتان نیز طی رایزنی های 

بهــــار  و  نهاونــــد  شهرســــتان های  در  گرفتــــه  صــــورت 
لــــذا امیدواریم با  اقدامات خوبی در دســــت اجرا داریم 

شود. محقق  مهم  این  مسؤولین  حمایت 
از قهرمانان، مربیان  گفتنی است در حاشیه این بازدید 

شد. تقدیر  هیأت  این  فعاالن  و 

حضور پاس در جام حذفی فوتبال کشور
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســــت تیم پاس گفت: با تصمیم مهدی پاشازاده سرمربی تیم، در جام 

حذفی فوتبال کشور حضور خواهیم یافت.
میثم ناصرنژاد اظهار کرد: سرمربی پاس اعتقاد به حضور در این جام دارد و باشگاه نیز پذیرفت.

وی اضافه کرد: حضور در جام حذفی فوتبال کشور جذابیت های خاص خودش را دارد و با قدرت در 
این عرصه از مسابقات شرکت می کنیم.

ناصرنژاد پیرامون وضعیت اســــتعفای مهدی پاشازاده گفت: استعفای وی مورد موافقت باشگاه 

قرار نگرفت و طی صحبت هایی که امیر عظیمی مدیریت باشــــگاه با او داشت، وی در تمرین آماده 
سازی تیم حضور می یابد.

وی خاطرنشــــان کــــرد: تیم پاس یکشــــنبه هفته آینــــده باید به مصــــاف میالد مهر تهــــران برود و 
خوشبختانه وضعیت تیم مطلوب است.

سرپرســــت پاس یادآور شــــد: برای بازی مقابل میالدمهر تهران مقداد اکبرخــــواه مهاجم خود را به 
دلیل دریافت کارت قرمــــز در بازی هفته قبل در اختیار نداریم اما ســــایر بازیکنان امکان حضور در 

این بازی را دارند.
ود: شــــرایط مالی تیم و پرداختی بــــه بازیکنان نیز  وی در خصــــوص وضعیت مالی باشــــگاه افز
وزهای آتی بــــا مســــاعدت مدیرعامل باشــــگاه انجام می شــــود و مشــــکلی از این بابت  طــــی ر

ندارد. وجود 
تیم پاس در گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.
پاسی ها با سه امتیاز از سه بازی در رده هشتم جای گرفته اند.

پاشازاده:

استقالل برای شهرآورد برنامه های ویژه ای دارد
هگمتانه، گروه ورزش: پیشکســــوت استقالل و سرمربی 
تیم پاس همــــدان گفت: آبی پوشــــان به طــــور حتم برای 
شــــهرآورد برنامه های ویژه ای خواهند داشــــت. »محمود 
فکری« به خوبی می داند با شکســــِت پرســــپولیس، گام 

بلندی را برای قهرمانی در لیگ بیستم برخواهد داشت.
»مهدی پاشــــازاده« اظهار کرد: اســــتقالل یکــــی از بهترین  
نمایش های خود را در دیدار با آلومینیوم اراک به نمایش 
گذاشت و توانست سه امتیاز شیرین را پیش از شهرآورد 

به دست آورد.
وی افزود: یکــــی از بهترین اتفاقاتی که برای اســــتقالل در 
هفته هــــای اخیــــر رخ داده اســــت آمادگی بــــاالی »مهدی 
قایدی« در خط حمله آبی پوشــــان اســــت. او به طور حتم 
می تواند در موفقیت های آینده اســــتقالل نقش مهمی را 

ایفا کند.
کرد: استقالل به صدر  پیشکسوت استقالل خاطرنشان 

جدول رســــیده و باید این روند را ادامه دهد. اســــتقالل در 
این فصــــل توانایی موفقیــــت را دارد و می توانــــد به مقام 

شایسته برسد.
پاشــــازاده تصریح کرد: خط هافبک اســــتقالل در دیدار با 
آلومینیوم اراک روز خوبی را پشــــت ســــر گذاشــــت. آنها با 
دوندگی و پرســــینگ خود اجازه ندادنــــد بازیکنان میانی 

حریف موقعیت سازی کنند.
وی تأکید کرد: پیروزی پیش از شــــهرآورد از اهمیت زیادی 
برخوردار است و استقالل حاال می تواند با روحیه و شرایط 

روانی بیشتری به مصاف رقیب سنتی خود برود.
بازیکن اســــبق اســــتقالل در پایان گفت: استقالل به طور 
حتــــم برای شــــهرآورد برنامه های ویژه ای خواهد داشــــت. 
محمــــود فکری بــــه خوبی می دانــــد در صورتی کــــه بتواند 
پرسپولیس را شکست بدهد گام بلندی را برای قهرمانی 

در لیگ بیستم بر دارد.

تیم فوتبال استقالل در هفته دهم لیگ برتر باشگاه های 
ایران در ورزشــــگاه آزادی موفق شــــد آلومینیوم اراک را با 
نتیجــــه دو بر صفر شکســــت دهــــد. دیدار شــــهرآورد هم 

دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد:

زمین چمن مجموعه آزادی اسدآباد بازسازی می شود
هگمتانــــه، گروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
شهرستان اســــدآباد گفت: زمین چمن مجموعه ورزشی 
آزادی شهرستان اسدآباد دارای 35 سال قدمت بوده که 
در حال حاضر نیازمند مرمت و بازسازی است و به دستور 
مدیــــرکل ورزش جوانان اســــتان همدان مشــــکل زمین 

چمن این مجموعه ورزشی مرتفع خواهد شد.
علی جمور با بیــــان اینکه زمین چمــــن مجموعه آزادی در 
حدود یک هکتار دیگر قابل اســــتفاده نیســــت، تصریح 
کرد: از زمیــــن چمن مجموعه پیش از این چهار باشــــگاه 
فوتبال در حــــال اســــتفاده بودند که به علت نامســــاعد 
بــــودن وضعیت چمن امکان اســــتفاده از این زمین برای 

آنها وجود ندارد.
وی با اشــــاره به اینکه در حال پیگیــــری جذب اعتبار مورد 
نیاز برای مرمت و بازسازی مجموعه آزادی هستیم، یادآور 

شد: به دســــتور مدیرکل ورزش و جوانان استان مشکل 
زمین چمن مجموعه آزادی باید مرتفع شود که در صورت 
مرمت و بازســــازی تا پایان سال بهره برداری از زمین چمن 

مرمت شده مجموعه انجام خواهد گرفت.
جمور یکی از مشــــکالت زمیــــن چمن مجموعــــه آزادی را 
آبیاری عنوان کرد و یادآور شــــد: پیــــش از این زمین چمن 
مجموعه از طریق آب شرب در حال آبیاری بود که به علت 
، آبیاری فضای زمیــــن چمن از طریق  غیرقانونی بــــودن امر

آبرسانی تانکرهای فضای سبز شهرداری انجام می گرفت.
وی خاطرنشــــان کرد: برای حفظ و نگهداری چمن طبیعی 
مجموعه نیاز به آبیاری هــــر روزه بوده و قبل از آغاز مرمت 
و بازســــازی اساســــی زمین چمن باید ابتدای امر مشکل 
آب زمین چمن را مرتفع کنیم و ایــــن امر نیازمند حفر چاه 

خواهد بود.

سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان شهرســــتان اســــدآباد 
بیان کــــرد: مرمت زمین چمن ورزشــــگاه ضــــرورت دارد و 
 توجه به مرمت و بازســــازی آن با توجه به قرار گرفتن 

ً
قطعا

در بهترین نقطه شــــهر به عنوان مرکز ورزشی شهرستان 
رونق خواهد گرفت.

در جشنواره ایده های برتر کسب وکار ورزش و جوانان استان همدان؛

نرم افزار ورزشی »همدان اسپرت« پذیرفته شد
ورزشــــی  نرم افزار  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
»همدان اسپرت« در جشــــنواره ایده های 
برتر کســــب وکار اداره کل ورزش و جوانان 

استان همدان پذیرفته شد.
مجید دیبافر با اشاره به برگزاری جشنواره 
ایده های برتر کســــب وکار توسط اداره کل 
ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: 
نرم افزار طراحی و به جشــــنواره ارسال شد 
که با تمامی موضوعات ورزشــــی همچون 
آسیب شناســــی  ورزشــــی،  بیومکانیــــک 
ورزشــــی، روان شناســــی ورزشــــی، تغذیه و 

پزشکی ورزشی مرتبط است.
وی افــــزود: در ایــــن نرم افــــزار بســــتری فراهم شــــده تا 
گروه های مرجع شــــامل اساتید دانشــــگاهی یا افرادی 
که زبده و باتجربه در علوم ورزشــــی اطالعات و موضوع 
مرتبــــط با یک ورزش، فن و غیــــره را در قالب یک ویدئو 
بــــرای کاربران در هــــر منطقــــه جغرافیایی بــــه نمایش 

بگذارند.
دیبا فــــر ادامــــه داد: ازآنجاکــــه ویروس کرونا بســــیاری 
از مشــــاغل در حوزه هــــای مختلف همچــــون ورزش را 
تحت الشــــعاع قرارداد بر آن شدیم تا با ایجاد بستری در 
این نرم افزار ضمن تشــــویق مربیان و ورزشکاران برای 
حضــــور در این نرم افــــزار درآمدی نیز بــــرای آنها از محل 

بارگیری و مشاهده ویدئو حاصل کنیم.
طــــراح نرم افزار همدان اســــپرت، گفــــت: مراحل طراحی 
این برنامه هوشــــمند انجام شده اســــت و مقررشده با 
استفاده ظرفیت یک ســــرمایه گذار بخش خصوصی و 
حمایت مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان این 

نرم افزار به زودی مورداستفاده قرار بگیرد.
و  ورزش  کل  اداره  می شــــود  پیشــــنهاد  افــــزود:  وی 
جوانــــان اســــتان همــــدان شــــرایطی را فراهــــم کند تا 
همــــگان بتواننــــد در حوزه های مختلــــف ورزش ایده 
آینــــده دارای بانک ایــــده کاربردی  پردازی کننــــد تا در 

درزمینٔه ورزش استان باشیم.
دیبافر با اشــــاره به زحمات 13 ســــاله مرحوم امیر فرنیا 
تکوانــــدو کار همدانــــی، گفــــت: به طور حتم با کســــب 
ایــــن موفقیت روح مرحــــوم فر نیا که در این راه بســــیار 
زحمت کشیدند شاد خواهد شــــد و من نیز تنها کاری 
که می توانم انجام دهم این است که این موفقیت را به 

روح او هدیه کنم.
شــــایان ذکر اســــت این تکواندوکار همدانی در 1386 
موفق به کســــب مقام برنز جشنواره آسیایی در کشور 
مالزی شــــده و تألیف کتاب تا المپیک راهی نیســــت و 

چندین مقاله ورزشی را در کارنامه خود دارد.

نقطه قوت مشترک استقالل و پرسپولیس

دوئل غیرمستقیم »دربی اولی ها«
هگمتانه، گروه ورزش: اســــتقالل و پرسپولیس 
لومینیوم و ســــپاهان، حاال  آ از رویارویــــی با  بعد 
باید در دیداری حســــاس و به جــــا مانده از هفته 

بروند. هم  مصاف  به  رقابت ها  هشتم 
با پشــــت سر گذاشــــته شــــدن دیدارهای هفته 
بــــازی بیــــن پرســــپولیس و  دهــــم )به جــــز یک 
(، به حســــاس ترین دیــــدار نیم فصل  گهــــر گل 
هفته  از  جامانــــده  بــــه  کــــه  می رســــیم  نخســــت 
هشــــتم است و در آن اســــتقالل و پرسپولیس 
بایــــد به مصاف هــــم بروند. دیداری موســــوم به 

پایتخت. بزرگ  دربی  یا  شهرآورد 
این دیدار در حالی دوشــــنبه هفته آینده برگزار می شــــود که آبی پوشان با 9 بازی 
و 18 امتیاز در صدر و ســــرخ پوشــــان با 7 بازی و 11 امتیاز در رده دهم جدول قرار 
دارنــــد. هرچند تاریــــخ ثابت کرده جایــــگاه جدولی دو تیم هیچ تأثیری در شــــرایط 
شــــهرآورد نداشــــته و نخواهد داشــــت و این بازی همیشــــه شــــرایطی متفاوت و 

خاص دارد، اما آنها با اختالفــــی 7 امتیازی در این بازی به مصاف هم می روند.
یکی از وجوه مشــــترک دو تیم برای این بازی، اســــتحکام در خــــط دفاعی و یا بهتر 
اســــت بگوییم در اوج بودن دروازه بان های دو تیم اســــت که باعث شــــده آنها 

دارای بهترین خطوط دفاعی مســــابقات باشند.
پرســــپولیس با تنها 2 گل خورده در 7 بازی بهترین خط دفاعی و استقالل با 2 بازی 
، دومین خط دفاعی برتر مســــابقات را دارند. این در  بیشــــتر و 2 گل خورده بیشــــتر

حالی اســــت که عملکرد دروازه بان های دو تیم بسیار به هم نزدیک است.

حامد لــــک در حالی به دربی رســــید که در 7 بازی 
5 بار کلین شــــیت کرده، 2 گل دریافت داشته و 
هرگز بیشــــتر از یک بار در هر بازی دروازه اش باز 
آبی  نشده است. رشــــید مظاهری هم 7 بار برای 
پوشــــان به میدان رفته، 5 بار کلین شیت کرده 
و 2 بار هم دروازه اش باز شــــده اســــت. مظاهری 
هم در هیچ بازی بیشــــتر از یک بار دروازه اش باز 
نشده اســــت. تنها تفاوت این آمار در این است 
کــــه مظاهــــری یکــــی از ایــــن 2 گل را از روی نقطه 
پنالتی دریافت کرده کــــه این قدری وی را در این 

آمار از همتای پرسپولیسی اش پیش می اندازد.
دیدار پیش روی دو تیم اســــتقالل و پرســــپولیس را در واقع می توان یک رقابت 
غیرمســــتقیم بین دو ســــنگربان آمــــاده آنها دانســــت که هر دو نفــــر هم اولین 
ســــال حضورشــــان در تیم خود را تجربه کرده و از انگیزه های سرشــــاری برخوردار 

. هستند
مظاهری و لک از جمله شــــهرآورد اولی های این بازی هستند و هر دو برای اولین 
بار فضای متفاوت این بازی را تجربه می کنند که البته این شــــهرآورد نیز به دلیل 
شــــرایط کرونایی بدون تماشاگر و در شــــرایطی متفاوت با شهرآورد های گذشته 

می شود. برگزار 
دیدار دو تیم اســــتقالل و پرســــپولیس به جا مانده از هفته هشــــتم رقابت های 
لیگ برتر از ساعت 16:35 روز دوشــــنبه 22 دی ماه در ورزشگاه خالی از تماشاگر 

می شود. برگزار  آزادی 
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کتاب  هگمتانه، گــــروه فرهنــــگ و ادب: انصاری نژاد در 
»بــــاغ چنا«، بــــا گریز به گذشــــته هایی روشــــن، عیدها و 
امیدها، اشــــک ها و لبخندها، روزهــــا و نوروزها، و رنج ها 
با لهجــــه ای صمیمی  را  و شــــادی های انســــانی خویش 

می کند. روایت 
به نوشته فارس، رضا اســــماعیلی از شاعران کشورمان 
یادداشــــتی به انگیزه چاپ کتاب جدید حجت االســــالم 
محمدحســــین انصاری نژاد با عنوان »باغ چنا« نوشــــت 
و آن را در اختیــــار خبرگزاری فــــارس قرار داد که در ادامه 

می خوانید.
»باغ چنا« داســــتان کوتاهی است به قلم شاعر توانمند 

انصاری نژاد«. »محمدحسین  ما  روزگار  هم 
انصاری نــــژاد در چشــــم و دل اهالــــی ادبیات بیشــــتر به 
تا نویســــندگی. شــــاعری ارجمند  شاعری شــــهرت دارد 
 ، و توانمنــــد بــــا غزل هــــا و قصیده هایــــی رســــالت مدار
. شــــاعری که به تعبیر حضرت  ، با صالبت و فاخر استوار
آِب روان، و  حافظ که رحمت خدا بر او بــــاد، طبعی چون 
غزل هایــــی به لهجه آســــمان دارد. شــــعرهایی پر تپش 
و از دل برآمــــده که گرد مــــالل و زوال را از صورت جانت 
می شــــویند و در جهانــــت طــــراوت و تازگــــی می ریزند. با 
نوشــــتن این داســــتان اما، انصاری نژاد به وادی دیگری 
راه بــــرده و عنان طبــــع خود را بــــه دلبری دیگر ســــپرده 

است.
او در آیینه این صحیفه، ما را به تماشــــای آرمان شهری 
فراخوانده اســــت که سیر و سیاحت در آن، پنجره های 
وی انســــان خســــته و دلشکســــته  را به ر عیــــد و امید 
وزمرگی  وزمّره گــــی و ر زخ ر بــــاز می کند. انســــانی که در بر
از ذات الهی و  بــــه لحظــــه  دســــت و پا می زنــــد و لحظه 
که در خشونت  انســــانی خود دور می شــــود. انســــانی 
زیبایی های  و  شــــبنم  لطافت  درک  از   ، شــــهر ســــیمانی 
معنــــوی عالــــم عاجــــز اســــت. انســــانی کــــه در هجمه 
را  چشمانش  قســــاوت،  و  شــــرارت  هیوالی  بی رحمانه 
بر فراســــوها و بــــی پناهی بچه آهوهــــا می بندد و در راه 
بندان عشــــق و عاطفه، سر از ترکســــتان سنگوارگی در 

می آورد!
در قــــاب اولین پنجــــره از »باغ چنا«، غزلی روشــــن چون 
فانوس، و بــــه زیبایی بال طاووس بر مــــا لبخند می زند. 
غزلی کــــه به نوعی روایت شــــاعرانه داســــتان »باغ چنا« 

ست:
بر چشمه خیره زمزمه کردم کجاست این؟

اشکم چکید چشمه ی »باغ چنا« ست این
امشب اجاق پای همین چشمه روشن است

تــــازه دم روستاســــت این یا طعــــم چــــای 
آویشــــن  ســــت و قل قل این کتری سیاه

ایــــن دواســــت  را  خســــتگی ام  تمــــام  آری 
مــــی  روم راه  کودکــــی ام  مثــــل  بــــاغ  در 

احساس می  کنم چه خوش آب و هواست این
پرنــــدگان ازهیجــــان  اســــت  ُپــــر  اینجــــا 

این لحظه هاست  خیزترین  پرنده   ! شــــاعر
رســــد نمی   انــــاری  بــــه  هم  هنــــوز  دســــتم 

یــــادم نرفتــــه در قــــرق کدخداســــت ایــــن
امشب پدر عجیب سراســــیمه خواب رفت

از آن پلنــــگ در پس پرچین صداســــت این
پونه هاســــت الی  بادبادکــــی ام  رویــــای 

این سال هاست  گمشــــده   اردیبهشــــت 
ایلیاتــــی ام لبــــک  نــــی  بــــه  زخمــــه  ای  کــــو 

تنهــــا گــــواه عاشــــقی ایــــل ماســــت ایــــن
؟! گفتــــم چرا بــــزرگ شــــدیم این قــــدر پدر

این! خداســــت  کار  یعنــــی  کشــــید...  آهی 
بــــه روایت این غزل، »باغ چنا«، باغی مثالی در فراســــوی 
»اکنون« اســــت. باغــــی در فراســــوی دیوار بزرگســــالی، 
و آن گونــــه که از ســــیمای ســــطرهای کتاب پیداســــت، 
انصاری نژاد در هفت فصــــل کتاب به روایت و بازخوانی 
همین غــــزل با زبانــــی کنایی و روایی نشســــته اســــت. 
کودکانه  دنیای  بازآفرینی  به  که  نوســــتالژیک  داســــتانی 

می پردازد. شاعر 
یادکــــرد بی قــــرار و حســــرت وار گذشــــته های دور - به 
از مؤلفه های هنوز و همیشــــه  کودکی،  خصوص روزگار 
نوستالژی در ادبیات ایران و جهان است که بهره گیری 
و  نفــــوذ  دایــــره  گســــترش  باعــــث  آن  از  هوشــــمندانه 

شد. خواهد  ادبی  اثر  یک  تأثیرگذاری 
بازنمایی و بازآفرینی رویای شــــیرین و دلنشین کودکی، 
از جذاب تریــــن و شــــیرین ترین فصل هــــای زندگی یک 
نویســــنده یا شاعر اســــت که باعث کشش داستانی و 

می شود. اثر  خالق  با  خواننده  پنداری  ذات  هم 

انصاری نژاد نیز به اعتبار این که راوی داســــتان اســــت، 
در سطر به سطر پاراگراف های داستان با حضور پررنگ 
خود، ضمن تجزیــــه و تحلیل حوادث، به خوبی از قدرت 
جادویی نوســــتالژی، با پناه بردن به آرمان شــــهر فطری، 

برای همراهی خواننده با خود اســــتفاده کرده است:
»...من اما هنوز محو تماشــــا هستم و دلم می خواهد به 
زیر باران بروم. یکباره خیال مادر و شــــب های بارانی در 
من قوت می گیــــرد... با پای خیال می  روم به شــــب های 
کودکی...صدای شــــالق باران و تگــــرگ را بر چادر  بارانی 
گوســــفندها  زمســــتانی  مان می  شــــنوم. صدای رمیدن 
آغل که در چند قدمــــی چادرمان بود،  و بره هایمــــان در 

تمام گــــوش خیالم را پر می  کنــــد و حس می  کنم صدای 
بــــرادرم حمید را که در گهواره به گریــــه افتاده، به  وضوح 

می  شنوم.
مــــادر را هــــم می  بینم که از پشــــت نــــور چراغ هــــای زرد 
گهواره برداشــــته و با صــــدای محزونی  ماشــــین، او را از 
الالیــــی می خوانــــد. مادر که حمیــــد را آرام می  کــــرد، بعد 
می  رفت طــــرف منقل، آتش را بــــا انبر زیــــرورو می  کرد و 
جاجیم را بر می داشت و می آمد سراغ من و سه خواهرم 
کــــه دور گهواره ی حمید دراز کشــــیده بودیم. به من که 
مثل همیشــــه عاشــــق شــــب  بیداری بــــودم، می  گفت: 
»بخواب جانم. بخواب چشــــات قرمزه خــــو!« همین  که 
نوازشــــم می کــــرد، می رفت. بابــــا همین  طور کــــه مردانه 
نشســــته بود و قلیاِن چاق کرده، می  کشید، دود قلیان 
را همــــراه َنَفــــس بلندی به آســــمان می فرســــتاد و برای 

می خواند: خودش 
دنبــــال بــــره  میــــش  بلــــن،  کــــوه  »ســــر 

بیمــــار گشــــته  یــــارم  کــــه  اومــــد  خبــــر 
نــــار از  و  ســــیب  از  پرکنــــم  دســــمال  دو 

» یــــار دیــــدن  مــــو  مــــی روم  فــــردا  کــــه 
نکته دیگر این که نوســــتالژی یکــــی از مؤلفه های ثابت 
مکتب ادبی رمانتیســــم اســــت. در واکاوی آثار و اشعار 
نویســــندگان و شــــاعران بــــزرگ از گذشــــته تا بــــه امروز 
رگه هایــــی از دلتنگــــی، غم غربت و نگاه حســــرت وار به 
گذشــــته را می توان رصد کرد. این دلتنگی شــــاعرانه بی 
ارتباط با ســــبک زندگی مدرن، ماشــــین زدگــــی، و غلبه 
ناگزیــــر تکنولــــوژی و صنعت بــــر زندگی انســــان »عصر 
جدید« نیســــت. بیان نوســــتالژیک در اشــــعار شاعرانی 
چــــون مهدی اخــــوان ثالث، محمد حســــین شــــهریار و 
فروغ فرخزاد از بســــامد باالیی برخوردار اســــت. اســــتاد 
محمدحسین شــــهریار در منظومه معروف »حیدربابایه 
از بیان نوســــتالژیک برای بیان احساسات و  سالم« نیز 

است: برده  را  بهره  نهایت  خویش  عواطف 
راه مــــن گشــــت  کــــج  تــــو  راه  ز  حیدربابــــا، 

عمرم گذشــــت و ماند به سویت نگاه من
دیگــــر خبر نشــــد که چــــه شــــد زادگاه من

هیچــــم نظر بر این رِه پــــر پرپیچ و خم نبود
هیچم خبر زمرگ و ز هجران و غم نبود

انصاری نژاد نیــــز در این کتاب، با گریز به گذشــــته هایی 
روشــــن، عیدها و امیدهــــا، اشــــک ها و لبخندها، روزها 
و نوروزهــــا، و رنج ها و شــــادی های انســــانی خویش را با 

می کند: روایت  صمیمی  لهجه ای 
ســــخت  می افتم.  کودکی ام  دوره   اضطراب هــــای  »...یاد 
بود زیر باران مدرسه رفتن که فاصله  محل ما تا مدرسه 
هم زیاد بود و بایــــد با پای پیاده می رفتیم؛ صبح زود، مه 
غلیظ همه  جا را می  پوشــــاند و تــــرس از حمله  حیوانات 
وحشــــی گرســــنه که در زمســــتان غذایی برایشان پیدا 
نمی شــــد، به دلمان چنگ می انداخــــت. چون زادگاهم 
در منطقــــه ای کوهســــتانی بــــود، همــــه  مســــیر یــــا کوه 
بود یــــا دره؛ دره هایی کــــه موقع بارندگی پــــرآب بودند و 
خروشان و باید از میانشان رد می شدیم. من و خواهرم 

دســــت هم را می گرفتیم تــــا بتوانیم زیر فشــــار آب های 
لودی  دره ها رد بشــــویم. بعد در آن گــــرگ  ومیش و مه  آ
هــــوای صبح بــــه امــــام زاده می رســــیدیم؛ تازه ترســــمان 
بیشتر می شــــد؛ چون آن  جا قبرســــتان هم بود و حس 
بــــر مقبره ها  که  می  کردیــــم شــــبح مــــردگان را می  بینیم 

دهند! می   تکان  دست  و  نشسته  اند 
ســــرانجام با کلی ســــختی و ترس به مدرسه می  رسیدیم 
 ، اما این هنوز پایان کار نبود. در طول این مسیر دشوار
دلخــــوش بودیــــم االن که بــــه مدرســــه رســــیدیم، کنار 
بخاری نفتی کالس خودمــــان را گرم می کنیم. ولی ترس 
از تنبیه به دلیل دیر رســــیدن، مجبورمان می کرد زودتر 
آن ســــرما با لباس های  برویم و باید بیــــرون کالس، در 
خیس، ســــر می  کردیــــم. از همــــان گرمای بخــــاری نفتی 
تــــا  هــــم محــــروم می شــــدیم و ایــــن  قــــدر می  لرزیدیــــم 

شود...« خشک  لباس هایمان 
»باغ چنا« به عنوان اولین تجربه داســــتانی انصاری نژاد، 
با  نویســــنده  اســــت.  خواندنــــی  و  قبــــول  قابــــل  اثــــری 
از  بــــی تکلف، و روایتــــی به دور  پیرنگی شــــاعرانه، زبانی 
اغــــراق، در همــــراه کــــردن خواننده با خویــــش تا حدود 
زیادی موفق بوده اســــت. او در داســــتان »بــــاغ چنا«، با 
آرایه هــــای زبانی - تخیل،  تعاملی هوشــــمندانه با زبان و 
آرمانی خویش  تصویر و احســــاس - به بازآفرینی دنیای 
پرداخته و در نهایــــت موفق به خلق داســــتانی مقبول 
و مطلــــوب با شــــخصیت هایی باورپذیر شــــده اســــت. 
شــــخصیت هایی از طبقات فرودست و متوسط جامعه 
زلیخا،  راضیه،  یحیایــــی،  شــــهید  مصطفی،  حمید،  چون: 

رجــــب و مصطفــــی که بــــه صفاتی چــــون »وارســــتگی«، 
»عزت نفس« و  »فروتنی«، »ساده زیســــتی«، »قناعت«، 

آراسته اند. طبع«  »مناعت 
»بــــاغ چنــــا« داســــتانی روان و مهربان از جنــــس زندگی 
آن احســــاس یگانگی و همخانگی  که خواننده با  است 
می کنــــد. داســــتانی که دشــــمن »فصــــل« و بــــه دنبال 

است. »وصل« 
داســــتانی که ما را به خویشی و هم کیشی فرا می خواند. 
آیینــــه بی غبار  داســــتانی روشــــن و بدون لکنت که در 
آن می توان سیمای روشــــن، معصوم و انسانی خویش 
را به تماشــــا نشست. سیمای روشن انســــان نگرانی را 
که به تعبیر »ســــهراب« در عصر »معــــراج پوالد« زندگی 
آهنی جرثقیل و »ســــطح سیمانی  پنجه های  از  می کند و 

می ترسد: قرن« 
هستند. تاریک  که  کوچه هایی  این  در 

می  ترسم. کبریت  و  تردید  ضرب  حاصل  از  من 
می  ترسم. قرن  سیمانی  سطح  از  من 

بیا تا نترسم من از شــــهرهایی که خاک سیاشان چراگاه 
است. جرثقیل 

مــــرا باز کن مثــــل یک در بــــه روی هبوط گالبــــی در این 
پوالد. معراج  عصر 

مــــرا خواب کــــن زیر یک شــــاخه دور از شــــب اصطکاک 
فلزات.

مرا. کن  صدا  آمد،  صبح  معدن  کاشف  اگر 
و من، در طلوع گل یاســــی از پشــــت انگشــــت های تو، 

شد. خواهم  بیدار 

تالشی برای گذار از درون مایه به زیربنای یک بیانیه

یخی بیانیه گام دوم از منظر عقالنیت تار
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: رهبر انقالب اســــالمی 
در بیانیــــه  »گام دوم انقــــالب« با مرور تجربه  40 ســــاله 
انقالب اســــالمی اعــــالم کردند: انقــــالب »وارد دّومین 
مرحلــــه  خودســــازی و جامعه پــــردازی و تمّدن ســــازی 
شــــده  اســــت«. گام دومی که باید در چارچوب »نظریه  
نظام انقالبــــی« و با »تالش و مجاهــــدت جوانان ایران 
اســــالمی« به ســــوی تحقق آرماِن »ایجاد تمــــّدن نوین 
آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی  اســــالمی و 
)ارواحنافداه(« برداشــــته شــــود. به همین مناســــبت 
آقای  از  یادداشتی   KHAMENEI.IR اطالع رسانی  پایگاه 
جعفر حســــن خانی با موضوع چار چــــوب نظری روش 
تحلیل رهبر انقالب منتشــــر کرده اســــت که در ادامه 

می خوانید.
مبادی و مبانــــی آنچه رهبر معّظم انقــــالب در بیانیه ی 
»گام دوم« و دیگر نوشته هایشــــان بیان داشــــته اند از 
کدام دانش و عقالنیت نشــــئت می گیرد؟ این سؤال 
مهمی اســــت که این یادداشــــت بر آن است پاسخی 
هرچنــــد مجمل بــــدان دهد. پاســــخ به این پرســــش 
دانش  سیاســــت گذاری  در  خوبی  راهنمــــای  می تواند 

انسانی در جمهوری اسالمی باشد.
متأســــفانه بایــــد گفــــت در بیشــــتر مواقــــع در تحلیل 
 به روبنــــا و صورت 

ً
نگاشــــته های رهبــــر انقالب صرفــــا

متون توجه شده و از جنبه های دیگر ازجمله از مبادی 
و مبانی آن صرف نظر شــــده است. بیانیه ی »گام دوم« 
در کنار دیگر نگاشته های رهبر معّظم انقالب اسالمی 
از مبــــادی و مبانــــی ای سر چشــــمه می گیرد کــــه توجه 
علوم  سیاست گذاری  در  می تواند  بدان  ژرف اندیشانه 
انسانی و تولید دانش پشــــتیبان برای آن مؤثر باشد. 
این یادداشــــت بر آن اســــت تــــا از مبــــادی »گام دوم« 
بگویــــد؛ از اینکه این ســــخنان از چه نظام اندیشــــگی 
برآمده و این نظام اندیشــــگی چقدر برای ما شــــناخته 

شده است.

 تحلیل براساس کدام دانش تحلیلی؟ �
رهبــــر انقــــالب در بیانیــــه ی »گام دوم«، چــــون دیگــــر 
نوشــــته ها و گفته هــــای خود، تحلیلــــی از وضع موجود 

از گذشــــته و آینده ارائه می دهند. فــــارغ از درون مایه ی 
تحلیل ها، پرســــش هایی که وجود دارد این است که 
چهار چوب نظــــری این تحلیل ها را باید در کدام دانش 
جســــت؟ کدام دانش این جنس تحلیل را پشتیبانی 
نظــــری می کند؟ بــــا کــــدام روش تحلیل می تــــوان این 
ســــخنان و تحلیل ها را روشــــمندانه توضیــــح داد؟ آیا 
پاســــخ ایــــن پرســــش ها در دانــــش جامعه شناســــی 
اســــت؛ بــــدان معنا کــــه روش تحلیــــل رهبــــر انقالب 
بــــا ابتنای  که مثاًل  جامعه شناســــانه اســــت؟ به نحوی 
ایشــــان  جامعه شناســــی،  در  رفتار گرایــــی  مکتــــب  به 
تحلیل هــــای کّمی و ســــنجش پذیر را مبنای گفته های 
خود قرار می دهند؟ یا اینکه پاســــخ این پرســــش ها در 
دانش تاریخ اســــت و ایشــــان مبتنی بر روش تحلیل 
تاریخــــی گفته های خــــود را صورت بنــــدی می کند؟ و یا 
اینکه پاســــخ این پرســــش در دانش فلســــفه است؛ 
یعنی اینکه ایشــــان بــــا ابتنای بر یک ایده ی فلســــفی 
و مبتنــــی بر یک روش تحلیل فلســــفی نگاشــــته ها و 

گفته های خود را انسجام می بخشند؟
این پرسش از آن جهت دارای اهمیت است که پاسخ 
بدان می توانــــد به فهم دقیق تری از آنچــــه رهبر معّظم 
انقــــالب اســــالمی در بیانیــــه ی »گام دوم« نگاشــــته یا 
فراتر از آن به فهم دقیق تری از منظومه ی اندیشــــگی و 

بیانجامد. ایشان  تحلیلی 
پاســــخ به این پرســــش در هیچ  یک از این سه دانش 
پیش گفته نیســــت و البته در همه ی این ســــه دانش 
پیش گفتــــه هم هســــت. روش تحلیل رهبــــر انقالب 
 نه جامعه شناسانه، نه تاریخی و نه فلسفی است 

ً
صرفا

و البته هم جامعه شناسانه، هم تاریخی، هم فلسفی و 
هم مبتنی بر معارف اسالمی است.

 تحلیل مبتنی بر دانش فلسفۀ تاریخ �
روش تحلیــــل رهبر انقالب فلســــفه ی تاریخی اســــت. 
ایشان با ابتنای بر روش »فلسفه ی تاریخ« به رخدادها 
می نگرنــــد و از گذشــــته تا آینــــده را تحلیــــل می کنند و 
ارائه  را  آن تجویزها و دستورالعمل هایشــــان  مبتنی بر 
می دهنــــد. بینــــش رهبر انقالب اســــالمی فلســــفه ی 

تاریخی اســــت و کنش ها و کردارشــــان هم در پی این 
بینش شــــکل می گیــــرد و مبتنی بر آن قابــــل  تحلیل 
است؛ بینشــــی ورای زمان اکنون و باورمند به قوانین 
و سنت های حاکم بر تحول تاریخ؛ باورمند به شعوری 
ساری و جاری در تاریخ که تحوالت تاریخی را رقم می زند 

و به پیش می برد.
مقیــــاس روش تحلیــــل فلســــفه ی تاریــــخ، »تمــــدن« 
اســــت. در ایــــن روش تحلیــــل، اثر گــــذاری رخداد ها و 
عملکردهــــا در مقایســــه ی تمدنــــی مــــورد توجــــه قرار 
می گیرد. بینش برآمده از ایــــن روش تحلیل و دانش 
نظری، یک »بینش تمدنی« اســــت. دانش »فلسفه ی 
تاریخ« معجونی از دانش تاریخ، دانش جامعه شناسی 
ازجمله جامعه شناســــی تاریخی و دانش فلسفه است 
که البته اگر جنبه ی الهی بگیرد، آموزه ی وحی نیز بدان 

افزوده می شود.

 تفاوت شناســــی رویکردهــــای فلســــفۀ تاریخ از  �
مغرب تا مشرق

با یک نگاه اجمالی مبتنی بر کتاب »فلســــفه ی تحول 
تاریخ در شرق و غرب تمدن اســــالمی« در تبیین نگاه 
فلســــفه ی تاریخی می توان سه رویکرد را از هم تفکیک 
کرد؛ یکــــی رویکرد غــــرب، دو رویکرد مغرب اســــالمی 
مبتنی بر ســــنت ابن خلدونی و ســــه رویکرد مشــــرق 

تمدن اسالمی مبتنی بر سنت شهید مطهری.
قوانین حاکم بر تاریخ از نظرگاه غربی ها از ترکیب ســــه 

دانش فلسفه، جامعه و تاریخ به دست می آید:
قوانیــــن حاکم بر تاریــــخ و تحلیل تاریــــخ و ذات جوامع 
در مغــــرب تمدن اســــالمی و در ســــنت ابن خلدونی از 
ترکیب سه دانش شــــریعت، تاریخ و جامعه به دست 
می آیــــد. دلیــــل اینکــــه در ایــــن ســــنت فلســــفه کنار 
نهاده شــــده و شــــریعت جایگزیــــن آن می شــــود این 
است که ابن خلدون برآمده از سنت فلسفی ابن رشد 
اســــت. ابن رشــــد به بن بســــت شــــریعت و فلســــفه 
می رســــد. ابن خلدون با دیدن این بن بست شریعت 

را برگزیده و فلسفه را وامی گذارد.
فهــــم قوانین و ســــنت های حاکم بر تاریخ در مشــــرق 

تمدن اســــالمی و در نظرگاه شــــهید مطهــــری جنبه ی 
الهــــی بــــه خــــود می گیــــرد و می تــــوان از آن به عنــــوان 
»فلســــفه الهی تاریخ« یاد کرد. شــــهید مطهری برآمده 
از ســــنت صدرایی اســــت و در این ســــنت فلســــفه و 
شــــریعت به هم  آمیختگی بســــیاری دارند؛ لذا شــــهید 
مطهری دســــت به گزینش میان شــــریعت و فلســــفه 
نمی زند. از نظر گاه او فلسفه ی تاریخ بر آمده از فلسفه، 
شریعت، جامعه و تاریخ است و عقالنیت نویی را نوید 

می دهد.

 فرجام سخن �
است.  تمدنی  اســــالمی  انقالب  رهبر  تحلیلی  مقیاس 
اطــــالق »گام دوم« بــــه چهل ســــاله ی دوم پیش روی 
انقالب اســــالمی نیــــز از این جهت قابل  فهم اســــت. 
ایشــــان در تحلیل هــــای کالن خــــود در ُبعــــد زمانی و 
مکانــــی کــــه در آن قرار دارنــــد محبوس نمی شــــوند و 
ورای ُبعــــد زمان و مــــکان بر فراز تاریخ تمدن بشــــری 
به گذشــــته، اکنــــون و آینــــده می نگرنــــد و رخداد ها را 
نســــبت به تأثیــــر و تأثری که در ایــــن مقیاس بر جای 
می گذارند، مورد توجه قــــرار می دهند و توجه همگان 
را نیز بر این بینــــش تمدنی جلب می کنند. طرح »پیچ 
تاریخــــی«، بیان ســــنت های قرآنی در تاریــــخ در ظهور 

ســــقوط حکمرانان و تمدن ها، نوید »آینده ی روشن« 
تمدنــــی  و  تاریخــــی  فلســــفه ی  نــــگاه  از  نشــــئه هایی 
رهبر انقالب اســــت. ایشــــان در کنار دیگــــر رهبران و 
نظریه پردازان انقالب اســــالمی، باورمنــــد به گونه ای از 
ســــیر تکامل تاریخ با ابتنای بر قواعد و ســــنت هایی  
هستند که شــــهید مطهری در صورت بندی نظری آن 

کرد. بسیاری  تالش 
انقــــالب باید توجه  برای تبیین و بســــط دیدگاه رهبر 
بیش از پیشــــی به دانش فلســــفه ی تاریخ داشت. با 
از دانش های تاریخ، جامعه شناســــی، فلسفه  هر یک 
و فقــــه نمی تــــوان به تنهایــــی دانش پشــــتیبان قابل  
اتکایــــی برای این بیش تمدنی یافــــت؛ هر یک فهمی 
نا تمام از طرح کالن تحلیل فلســــفه ی الهی تاریخ ارائه 
گام  مهم  نیاز مندی هــــای  ازجملــــه  نظر  بــــه  می دهند. 
رشــــته ی  دپارتمان  راه اندازی  اســــالمی  جمهوری  دوم 
فلســــفه ی تاریخ در مراکز آموزشگاهی باشد تا دانش 
آنچه در انقالب اســــالمی رقم خورده و تا به  پشتیبان 
امــــروز به پیش رفته تولید شــــود و از پی آن عقالنیت 
تاریخــــی رخــــداد عظیم انقالب اســــالمی شــــکل تامی 
به خود گیــــرد؛ عقالنیتی الهــــی و تاریخی که در تالش 
اســــت وضع جدیــــدی را ســــامان داده و افــــق جدید 

بگشاید. تمدنی 

مالقات  یکی از شیعیان با امام زمان)عج(  
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: نام من میرزا حســــین است و شــــغلم کتابت. چهارده ماه پیش به 
بیماری سختی دچار شــــدم که تمام طبیبان از درمانم عاجز ماندند. دست به دامان ائمه )ع( شدم 
کــــه اگر از این بیماری نجات پیدا کنم، در چهارده مــــاه و هر ماه یک حکایت در وصف حال ائمه )ع( 

بنویسم.
ســــیزده حکایت را نوشــــتم، اما چهاردهمین حکایت را، که در خورِ شــــأن ائمه باشد نیافتم. ناامید 
بودم کــــه چطور نذرم را ادا کنــــم. تا اینکه یک روز مانده به تمام شــــدن مهلت به مجلســــی دعوت 

شدم. رغبتی به رفتن نداشتم، اما رفتم، چون در جمع بودن مرا از خودخوری بازمی داشت و عجیب 
آن که در آنجا حکایتی بســــیار غریب شــــنیدم که برای مــــردی به نام محمود فارســــی رخ داده بود و 
چــــون در جزئیات واقعه اختالف نظر بود و من که از خوشــــی یافتن چهاردهمین حکایت ســــر از پا 
نمی شــــناختم، عزم جزم کردم که هر طور شــــده همان روز از زبان محمود فارسی ماجرا را بشنوم؛ به 
خصوص که فهمیدم منزلش در همان شــــهر و حتی در نزدیکی اســــت. پس به اصرار ار مسلم که 
حکایت محمود فارسی را شرح داده بود، خواستم مرا به خانه او ببرد. حاال از مسلم انکار که: »وقت 

گیر آورده ای …. مثال ما مهمان هستیم و باشد فردا…. پاهایم رنجور است و ….« و از من اصرار که فردا 
دیر است و نذرم فنا می شود و…

عاقبت رضایت داد و به راه افتادیم. راســــت می گوید پیرمردی اســــت زنــــده دل، اما پاهایش رنجور 
اســــت. هم آهسته می آمد هم قدم به قدم می ایســــتاد و با رهگذران خوش و بش می کرد. عاقبت 

طاقت نیاوردم و پرسیدم: »راه زیادی مانده؟«
*بخشی از داستان »و آنکه دیرتر آمد« به قلم »الهه بهشتی«

فرهنگ 
و ادب

یادداشتی بر کتاب یک شاعر

شرمسارباغی فراسوی »اکنون«
مو که چون اشتران قانع به خارم

جهازم چوب و خــــــرواری ببـــــارم
بدین مزد قلیل و رنـــج بسیــــــار

هنوز از روی مالک شـــرمســـــارم
باباطاهر  �

تش عریان  آ

سّر عشق

فریــــاد ســــحر  تــــا  شــــام  از  کنــــم 
کــــس بــــدادم نـــــــمی رســــد صــــد داد

غمــــزه از  گــــه  کشــــد  نــــازم  ز  گــــه 
بنیــــــــاد کنــــد  شــــیوه ای  زمــــان  هــــر 

جــــادو ازیــــن  آه  لطفــــش،  می کشــــد 
جــــالد ازیــــن  آه  دســــتش،  می بــــرد 

عاقــــل او  پیــــش  دیوانــــه  همــــه 
اســــتاد او  پیــــش  شــــاگرد  همــــه 

نبــــود گفتنــــی  چــــه  ار  عشــــق  ســــّر 
گفتــــم ایــــن رمــــز هــــر چــــه بــــادا بــــاد

ُمســــلمانی عــــادت  از  اینــــت 
مکنــــاد کافــــری  هیــــچ  روزی 

هجر بس نیســــت وصل غیرم کشت
بــــاد مبــــارک  تــــو  مــــرگ  رضیــــا 
*میر رضی الدین آرتیمانی

 یک جرعه شعر

هویت شعر انقالب
هگمتانه، گــــروه فرهنگ و ادب: شــــعر انقالب یک 
هویتــــی دارد؛ در واقع متصدی و مباشــــر و میداندارِ 
ارائــــه ی گفتمــــان انقــــالب اســــالمی اســــت؛ این را 
باید حفــــظ کنید؛ نبایــــد این تحت الشــــعاع برخی از 
هیجاناتی قرار بگیرد که ناشی از تألمات شاعر است 
نسبت به یک مســــئله ای، نسبت به یک قضیه ای، 
نسبت به یک چیزی. باالخره همه جا ناهنجاریهائی 
وجــــود دارد، روح لطیــــف شــــاعر هم دچــــار تألماتی 
 در شــــعر اثــــر میگذارد؛ 

ً
میشــــود، این تألمات طبعا

منتها نبایستی آن گفتمان اصلی انقالب، آن هویت 
اصلی انقالب مغلوب این تألمات شــــود. باید برای 
انقالب حرف بزنید، باید برای گفتمان انقالب تالش 

و کار کنید.
ملت شــــما کار بزرگی انجام داده. من سال گذشته 
ایــــن را گفتم - به نظرم در همین جلســــه هم گفتم 
- که مســــئله فقط مســــئله ی شــــهادت نیست - 
البته شــــهادت در راه خدا و جان بر کف گذاشــــتن 
و تقدیم راه خدا کردن، قله ی شــــرافتهای انســــانی 
است - اینقدر معارف دینی گسترده است، اینقدر 
معــــارف انقــــالب گســــترده و پرمطلــــب و پرفیض 
اســــت که میتــــوان از آن بهــــره برد و میتــــوان آن را 
کرد. امــــروز این یک وظیفه ای اســــت بر  منعکس 

عهده  شاعران.
گاهی اوقات انسان میبیند که در بعضی از شعرها 
و سروده ها این تألمات اثر میگذارد و آن مسئله ی 
اصلی را تحت الشــــعاع قرار می دهد؛ آن وقت اینجا 
انســــان هماهنگ و هم آواز میشــــود با آن کسانی 
گفتمان اســــت.  که اعتراضشــــان به اصــــل همان 
کانونهای قدرت  که یا وابســــته بودند به  شــــعرائی 
و دربار و متعلقات دربار فاســــد پهلوی، یا هم جزو 
جریانــــات چپ بودنــــد، اینها از اول بــــا انقالب قهر 
کردند، از اول به انقالب روی خوش نشان ندادند؛ 
که همین روی خوش نشان ندادن موجب شد که 
این طرف انقالب، آن جوششــــهای زیبا و پرفیضان 

را از خودش نشان بدهد.
این که این همه شــــاعر خوب و برجســــته از درون 
انقالب جوشــــید، شــــاید یک مقدارش ناشــــی بود 
از قهــــر آنهــــا. خــــب، حــــاال آن جریانــــی که بــــا اصل 
انقالب، با اصــــل گفتمان انقالب، بــــا اصل حرکت 
آزادیخواهانــــه ی ملــــت ایــــران و حرکــــت دینمــــدار 
انقالب اســــالمی مخالفند، اگر انسان مراقب حفظ 
آن هویت و گفتمان اصلی انقالب نباشــــد، زبانش 
به زبان آنها نزدیک میشــــود. من با شــــعر اعتراض 
مخالفتــــی نــــدارم؛ انســــان یک چیــــز ناهنجــــاری را 
این  میشــــود؛  منعکس  شــــعر  در  خــــب،  میبیند، 
هیچ اشــــکالی نــــدارد؛ منتهــــا باید مراقب باشــــید 
شــــما اعتراضتان به یک ناهنجاری اســــت، در حال 

اعتقادتان به اصل گفتمان انقالب اسالمی.
امــــا یکی هســــت کــــه اعتراضش بــــه همین اصل 
گفتمان است؛ مراقب باشــــید زبان شما با زبان او 
که شــــعرای جوان عزیزمان  یکی نشود. الزم است 
این مراقبت را بکنند. آدمهائی هســــتند که از اصل 
مبانــــی انقــــالب و نظــــام و آزادیخواهی و اســــتقالل 
و استکبارســــتیزی دورنــــد؛ شــــما دل به تحســــین 
آنهــــا و محافــــل مربوط به آنهــــا نبندیــــد. هرچه هم 
کــــه میتوانید، بیــــن خودتان ارتباطــــات را نزدیک و 

کنید. صمیمانه 
رشته جمعیت ای یاران همدم مگسلید

در پریشانی پریشانی است از هم مگسلید
*بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شعرا 1390/05/24

 ژرفای هنر

در لشکر امام حسن )ع( بسیاری مخالف صلح بودند 
اختالف و تسلیم در برابر تزویرهای معاویه شرایط صلح 

را بر امام حسن)ع( تحمیل کرد.
 عده ای که تنها به دنبال مذاکره هستند و رفع مشکالت 

را در مذاکره می بینند به دنبال تالش و زحمت کمتر 
هستند.

 قطعا تحریم ها نیز در ایجاد مشکالت تأثیر دارد، اما 
مشکل اساسی نبود برنامه و مدیریت اقتصادی داخلی 

است.

 تامل
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حدیث

کاری کن که دیگران تو را دعا کنند
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در قرآن کریم آمده اســــت: وقتــــی بندگان من 
از تو در باره ام ســــؤال می کنند بــــه آنان بگو من نزدیکم نــــدای دعاکننده را 

می شنوم و آن را پاسخ می گویم.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: امواج بالها را قبل از ورودشان با 

دعا از خود دفع کنید.
حکایت: 

روزی خداونــــد به حضرت موســــی ندا داد که بــــا زبانی مرا دعا کــــن که با آن 
گناهی نکرده باشی، موســــی)ع( گفت: خداوندا من گنه کارم و چنین زبانی 
نــــدارم! گفته شــــد مرا با زبــــان دیگران دعا کن زیــــرا تو با زبــــان دیگران گناه 
نکرده ای، با دیگران آن چنان رفتار و مهربانی کن تا برای تو دعای خیر کنند، 

من دعای خیر دیگران را می پذیرم.
چون خــــدا خواهد که مــــان یاری کند
کنــــد زاری  جانــــب  را  مــــا  میــــل 
تــــو ز  مرهــــم  تــــو  ز  زاری  خــــدا  ای 
تــــو ز  تــــو اجابــــت هــــم  از  هــــم دعــــا 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ر می داره، زن شوِئره
َ
آَسر روِئه ِر ِنگ

؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهــــای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
کلمــــات و واژه هــــای قدیمــــی می توانند خاطرات گذشــــته را زنــــده کنند 
برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رسم زندگی 

را در گذشته شهرشان.
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.

آّسا بیا، آّسا برو که ُگرِوه شاِخد ِنزِنه: آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت 
نزنــــد. یعنی محافظــــه کار و آینده نگر باش و به دنبال دردســــر در زندگی 

نگرد.
آَســــر روِئه رِ ِنَگر می داره، زن شــــوِئره: آســــتر رویه را نگه می دارد، زن شوهر 
را. یعنــــی زندگی مــــرد با وجود زن سروســــامان می گیرد و همســــر خوب 

پشتیبان شوهر خود است.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

یدو
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: فیلم ســــینمایی »یدو« 
آماده حضور در ســــی ونهمین جشــــنواره فیلم فجر 

شده است.
فیلم سینمایی »یدو« به کارگردانی مهدی جعفری، 
فکری  پرورش  کانون  ســــینمایی  فیلم  جدیدترین 
کــــودکان و نوجوانــــان اســــت کــــه برای حضــــور در 
آماده شــــده  ســــی ونهمین جشــــنواره فیلــــم فجر 

است.
صاحبــــان این فیلــــم ســــینمایی بــــه تهیه کنندگی 
گذاشــــتن مراحل  محمدرضا مصباح با پشــــت سر 
فنی و آماده شــــدن برای نمایش، فرم حضور در این 

دوره  از جشنواره فیلم فجر را پر کرده اند.
مهــــدی جعفــــری در ایــــن فیلم کــــه در گونــــه دفاع 
مقدس و کودک و نوجوان تولید شده است، اولین 
آبــــادان در حال محاصره  ماه های جنگ تحمیلی در 
را به تصویر کشــــیده اســــت. علی درخشنده مجری 
، مهین عباس زاده و مهدی جعفری  طرح و برنامه ریز

نویسندگان این اثر بلندند.
ل بوعبادی،  ســــتاره پســــیانی، اکبر اودود، ســــعید آ
ریحانه  ل بوعلــــی،  آ محمدمهدی  صویــــالوی،  میالد 
رضا  پوریده،  حســــین  تقلبی،  عبدالحلیم  آریامنش، 
نوری، طاهره نیک آزاد، مســــعود جاللی، معید رامی، 
مائده رامی، یاسین مســــعودی، احمد مسافری و... 

در این فیلم ایفای نقش می کنند.
مرتضی نجفی مدیر تصویربرداری، رشــــید دانشــــمند 
، آیدین ظریف طراح  ، میثم موالیی تدوینگر صدابردار
صحنه و لباس و عباس عباســــی طــــراح چهره پردازی 
فیلم »یدو«  اســــت. محمــــد بــــرادران جلوه های ویژه 
بصری و ایمان کرمیــــان جلوه های ویژه میدانی فیلم 
»یدو« را بــــر عهده دارند. همچنین جمشــــید بهمنی 
به عنــــوان بازیگردان، آرزو نیک پور به عنوان منشــــی 
صحنــــه، امیر اســــکندری بــــه عنــــوان مدیــــر تولید، 
عماد سلمانیان به عنوان جانشــــین تولید، مرتضی 
اسکندری به عنوان مدیر تدارکات و پویا شاه جهانی 
به عنوان عکاس بــــا این فیلم ســــینمایی همکاری 

دارند.
فیلم »یدو« در راســــتای مشــــارکت راهبردی کانون 
و بنیاد ســــینمایی فارابی در حوزه ســــینمای کودک 
تولید شــــده اســــت.  مهدی جعفری کارگردان فیلم 
« پیش تر نیز 2 فیلم مســــتند کوتاه »هر کجا  »23 نفر
بروم آسمان مال من است« و »همه روزهای خوب« 
را بــــا تهیه کنندگی کانون پــــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان ساخته است.

سی نما

پیوســــته حدیــــث مــــن بــــه گوشــــت بــــادا
بــــادا فروشــــت  شــــکر  لــــب  ز  قوتــــم 
بی مــــن چــــو شــــراب نــــاب گیری در دســــت
بــــادا نوشــــت  ولیــــک  بــــادا  شــــرمت 
انوری

امام علی علیه السالم:

آدمیزاد شبیه  ترین چیز به ترازوست: یا با نادانی 
سُبک شود و یا به  دانش سنگین گردد.

گزیده تحف العقول، ح 500071

نخستین اعالمیه امام)ره( علیه ظلم های رضاخان
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: امام خمینی )ره( در 15 اردیبهشــــت 1323 
خورشیدی در نخســــتین موضع گیری در نقد سیاست های رضاشاه 
در اعالمیــــه ای مــــردم و روحانیــــون را بــــه قیام بــــرای خدا و مبــــارزه با 

بدعت ها و ظلم های رضاخانی دعوت کرد.
، امام  با آغاز سلطنت رضا شــــاه در آبان 1304 و انقراض سلسله قاجار
خمینی)ره( طلبه ای 23 ســــاله بود که از سن 20 سالگی از حوزه علمیه 
اراک راهی قم شده بود. رضاشاه که قبل از به سلطنت رسیدن و حتی 
در سال های نخستین حکومتش به دینداری و حمایت از دینداران 
تظاهر می کرد، آرام آرام چهره واقعی خود را نشان داد و نقاب را کنار زد. 
او تحت تأثیر روشنفکران و برای رســــیدن به تجدد آمرانه، آموزه های 
دینی را مانع برنامه های تجدد آمرانه خود می دانست و نه تنها با دین 

بلکه با با نهاد های دینی به ضدیت پرداخت.
رضاشــــاه پس از درگذشــــت آیت اهلل حائری یزدی زعیم حوزه علمیه 

قم در سال 1315خورشیدی، حوزه علمیه قم را تحت فشار قرار داد.
رضاخان در مســــیر اجرای برنامه هایش هیچ مخالفتی را بر نمی تابید 
و پس از تثبیت قدرتــــش حتی افرادی را که به او یــــاری کردند، مانند 

تیمورتاش، علی اکبر داور و نصرت الدوله فیروز را از سر راه برداشت.
رضاخــــان در راه رســــیدن بــــه برنامه هایــــش کــــه تجــــدد آمرانــــه بود 
سیاســــت های فرهنگــــی  ویژه ای را بــــه صورت قانــــون تصویب کرد. 
سیاســــت هایی مانند اتحاد شــــکل البســــه و تبدیــــل کاله و قانون 
کشــــف حجاب که این سیاســــت ها با مخالفت روحانیون و اقشــــار 
مذهبــــی جامعه مواجه شــــد، اما برخورد رضاخان بــــا این مخالفت ها 

قهرآمیز بود و قیام گوهرشاد را بی رحمانه سرکوب کرد.
نقــــد  در  شمســــی   1323 اردیبهشــــت   15 در  خمینــــی)ره(  امــــام 

سیاست های رضاشاه در اعالمیه ای مردم و روحانیون را به قیام برای 
خدا و مبارزه با بدعت ها و ظلم های رضاخانی دعوت کرد.

در اعالمیه امام فهرستی از تالش های ضدمذهبی دشمن و راه مبارزه 
با آن که شامل فحشا و فساد و از بین بردن مدارس دینی و موقوفات 

آنان، ترویج کتاب های ضدشیعه کسروی و... می شد اشاره کرد.
امام خمینــــی)ره( در این اعالمیه به این نکته اشــــاره کرد که رضاشــــاه 
تالش داشت روحانیت و اقشــــار مذهبی را مخالف پیشرفت معرفی 

کند. این رویکرد بعدها توسط پسرش نیز به شکلی دیگر دنبال شد.
امام خمینی)ره( در فروردین ماه ســــال 1343 شمسی و در مخالفت 
با محمدرضا پهلوی به نوعی آخرین شــــاه پهلوی را نماینده اقدامات 
رضاشاه معرفی می کند و می فرمایند: »در خارج ما را مخالف اصالحات 
معرفی می کنند. می گویند آخوندها می خواهند االغ ســــوار شوند و از 
این در به آن در بروند. آخوندها می گویند که برق نمی خواهیم، طّیاره 
نمی خواهیــــم. اینها مرتجع هســــتند و می خواهند به قرون وســــطی 
برگردند... آیا مخالفت با استبداد و حمایت از استقالل کشور ارتجاع 
است؟ ما که می گوییم به احکام اسالم عمل کنید، به قانون اساسی 
عمــــل کنید، مــــا مرتجعیم؟ کدام روحانی گفته اســــت کــــه ما با فالن 

مظاهر تمدن مخالفیم؟ ما با فسادها مخالفیم«.
امام به چگونگی اســــتفاده از مظاهر تمدن و ابزارهای فناورانه اشــــاره 
داشــــت و فرمود: »شــــما مظاهر تمدن را وقتی که در ایران می آورید، 
چنان از صــــورت طبیعی خارجش می کنید که چیــــز حالل را مبدل به 

حرام می کند«. 2
 ، پی نوشت: 1. رسول جعفریان، »امام خمینی و سلطنت رضاخان«، فصلنامه تاریخ معاصر
سال پنجم، ش 19 و 20 )زمستان 1380(، ص 9.
2. لوح فشرده صحیفه امام،ج 1، ص 286.

کابوس های بی تعبیر
پرداخت ۲0 میلیون دالر پیش پرداخت برای انقالب رنگی در ایران

« درباره  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مســــتند »کابوس های بی تعبیــــر
طراحی پیچیده نظام های اطالعاتی از انقالب های رنگی در دنیاست، 

رویکردی که در ایران با شکست مواجه شد.
 » سیدمجید طاهری کارگردان فیلم مســــتند »کابوس های بی تعبیر
با اشاره به سوژه این فیلم مســــتند گفت: این فیلم به طراحی  دقیق 
و پیچیده نظام هــــای اطالعاتی آمریکا در ایجــــاد انقالب های رنگی در 
بسیاری از جوامع می پردازد. در این مستند، کارشناسان بین المللی 
به روایت چگونگی مداخالت سیاسی آمریکا در کشورهای مستقل 

می پردازند.
وی بــــا ذکر مثالــــی از پرونــــده آمریکایی ها بــــرای برانــــدازی نظام های 
مســــتقل در جهان گفت: بــــه عنوان نمونــــه، تالش بــــرای براندازی 
دولت های مســــتقل و کشورهای اســــتقالل یافته شوروی در قالب 
انقالب های رنگین یکی از عملیات های پیچیده ای اســــت که طراحی 
و انجام شد. همچنین مایکل لدین Michael ledeen از نظریه پردازان 

، زمانی در مــــورد ایران گفتــــه بود: 20  مؤسســــه آمریکایــــی انتر پرایــــز
میلیون دالر به من بدهید تا انقالبی را که می خواهید راه بیندازم!

طاهری خاطرنشــــان کرد: با توجه به موفقیت این مدل در کشورهای 
مختلف دنیا، انقالب رنگین تبدیل به مدلــــی برای تغییر دولت ها و 
حکومت ها شــــد و بر همین اســــاس، ایاالت متحده تصمیم گرفت 
تا حکومت های مســــتقلی مثل ایــــران را با همین مــــدل بیازماید که 
نمونــــه ای از آن را در ســــال 1388 و اتفاقاتی که در حاشــــیه آن رخ داد، 

دیدیم.
این مستندســــاز با اشــــاره به نتایجی که در این مستند عنوان شده 
اســــت، گفت: در این فیلم می بینیــــم که کارشناســــان آمریکایی در 
نهایت به این نتیجه می رســــند که جمهوری اســــالمی ایــــران با توجه 
به ســــاختار سیاســــی، دینی، مذهبی و اجتماعی خاص خود غیرقابل 
مقایســــه با جوامع دیگر اســــت. و این پروژه در ایران اسالمی اثرگذار 

نخواهد بود.

وعده بهره برداری در دهه فجر

آب رسانی از سد کالن به مالیر
هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان با اشاره به 
بهره برداری از شبکه آب رسانی به مالیر از سد کالن در دهه 
فجر امســــال گفت: تنها قســــمتی از فاضالب شهرستان 
مالیر وارد شبکه جمع آوری می شود و باید برنامه علمیاتی 

برای جمع آوری بهداشتی فاضالب مالیر اجرا شود.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، عصر چهارشــــنبه شــــورای 
محوریــــت  بــــا  همــــدان  اســــتان  توســــعه  و  برنامه ریــــزی 

شهرستان مالیر برگزار شد.
اســــتاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه مالیر دوران 
طالیی توســــعه اش را ســــپری می کند، به دو نشان جهانی 
مالیر یعنی انگور آن و مبل و منبت اشــــاره کرد و گفت: در 
زمان قبل از کرونا 600 میلیارد تومان فروش مبل و منبت 

مالیر بود.

فعالیت ۲0 هزار خیاط در ازندریان �
سید سعید شــــاهرخی با اشــــاره به فعالیت 20 هزار خیاط 
در ازندریان بــــر راه اندازی شــــهرک صنعتــــی ازندریان برای 
جانمایــــی این صنعت تأکید کرد و در ادامه به آب رســــانی 
بــــه مالیر اشــــاره کرد و افــــزود: بــــا اقدامات انجام شــــده و 
قول هایــــی که مدیران آب اســــتان داده اند، آب رســــانی از 
ســــد کالن به مالیر و تصفیه آن در دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
وی در بخش دیگری با اشــــاره به سخنان مدیرعامل آب و 
فاضالب استان همدان در خصوص فاضالب شهرستان 
، خواســــتار اجرا و تکمیل شبکه جمع آوری به صورت  مالیر
بهداشتی شد و با تأکید بر اولویت این موضوع بیان کرد: 
تاکنون 129 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب مالیر کار 
شده اســــت که مجدد به رودخانه شمس آباد برمی گردد و 
باید از پســــاب فاضالب این شهرستان نیز مانند همدان 

استفاده و فکری برای آن شود.
اســــتاندار همدان با بیان ایــــن مطلب کــــه در تأمین برق 
مالیر مشــــکل داریم و به دنبال راه اندازی یک نیروگاه 500 
مگاواتی در مالیر هســــتیم، عنوان کرد: مجوز نیروگاه اخذ 

شده و آن را جانمایی می کنیم.
شاهرخی با اشــــاره به اینکه ما به دنبال حاشیه نیستیم و 
به حاشیه ســــازها هم اجازه حاشیه ســــازی ندادیم، گفت: 
اولویت نخست ما توجه به معیشت مردم است و اگرچه 
همدان مســــتعد حاشــــیه بود اما اجازه به حاشیه ســــازی 

ندادیم.
وی بــــا تأکید بر توســــعه کشــــت گلخانه ای در اســــتان و 
ظرفیت سازی 500 هکتاری، اظهار کرد: تاکنون 174 هکتار 

عملیاتی شده است که بقیه نیز پیگیری می شود.
استاندار همدان با اعالم اینکه 337 میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل ســــد گرین اختصاص داده شــــده است، ابراز 

کرد: آب رسانی یکی از پروژه های مهم و اولویت دار است.
شــــاهرخی در قســــمت دیگــــر ســــخنانش بــــه بازدیــــد از 
شهرستان تویسرکان اشــــاره کرد و افزود: یکی از اقدامات 
شاخص در کبودراهنگ ســــاخت مسکن برای محرومان 

اســــت که در مجموع قرار بود 2 هزار واحد مســــکونی برای 
محرومان در استان ســــاخته شود که بر اساس گزارش ها 
از این تعداد 1994 واحد تعیین تکلیف شده است و برای 
1069 واحد عملیــــات اجرایی آغاز و 795 واحد ســــقف زده 

شده است.
وی تصریــــح کرد: یــــک میلیارد تومان اعتبار به شــــهرداری 
کبودراهنگ و دو میلیــــارد تومان اعتبار به صورت گلوبال 

به فرمانداری کبودراهنگ اختصاص دادیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان نیز در این جلسه 
خواســــتار تسریع در اجرای شــــهرک گلخانه ای مالیر شد و 
بــــا تأکید بر ظرفیت های مالیر در ایــــن زمینه، در خصوص 
راه اندازی شهرک صنعتی ازندریان گفت: برای ساخت این 
شهرک زمینی به مســــاحت 5 هکتار در دامنه کوه تعیین 
شده اســــت و کشــــاورزان خواســــتار اجرای آن به صورت 
مشارکتی هســــتند و به نظر می رسد اجرای آن مانع قانونی 
نداشته باشــــد و راه اندازی این شــــهرک صنعتی خواسته 

مردم منطقه است.
حجت االســــالم احد آزادیخواه همچنین بر اهمیت شــــهر 
زیرزمینی ســــامن تأکید کرد و گفت: با این منابع اســــتانی 
نمی توان شــــهر زیرزمینی ســــامن را بــــرای کاوش و انجام 
زیرساخت ها پیش برد و شهرداری سامن برای انجام یک 
ســــری برنامه ها در این دستکند اعالم آمادگی کرده است 

که میراث فرهنگی باید آن را بررسی کند.
در ادامه جلســــه مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان 
هــــم با بیــــان اینکه در حــــال حاضر آب شــــرب مالیر از 27 
حلقه چاه تأمین می شــــود، گفت: در افق سال 1415 برای 
، نیاز آبی 30 میلیــــون مترمکعب  جمعیــــت 320 هزار نفــــر

است.
آب رســــانی از ســــد کالن مالیر  منصور ســــتوده به پروژه 
به مالیر اشــــاره و عنوان کرد: ســــد کالن مالیر با وسعت 
384 کیلومترمربع ســــاخته شده اســــت که 99 درصد آن 
پر اســــت و قرار است 22 میلیون مترمکعب آب را تامین 
کنــــد که 12 میلیــــون مترمکعب آب شــــرب، 0.5 میلیون 
مترمکعب برای شــــهرک صنعتی و 4 میلیون مترمکعب 
کشــــاورزی و 5.5 میلیون مترمکعب برای محیط زیست 

است.
وی همچنین به پروژه تصفیه خانه آب شــــرب سد کالن به 
ســــمت مالیر اشــــاره کرد و با بیان اینکه این تصفیه خانه 
380 لیتر بــــر ثانیه آب تصفیــــه می کند، افــــزود: این پروژه 
توســــط بخش خصوصی انجام می شــــود کــــه تاکنون 200 
میلیارد تومان برای آن هزینه شده که 95 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
ســــتوده با بیان اینکه خط انتقال آب به مالیر 38 کیلومتر 
است که 37 کیلومتر آن انجام شــــده است، گفت: اعتبار 
ایــــن پروژه نیــــز 57 میلیارد تومان اســــت کــــه 15 میلیارد 

تومان برای تکمیل آن اعتبار نیاز است.
وی تصریح کرد: مجموع فرآیند آب رســــانی به مالیر با 270 
میلیــــارد تومان اعتبار اســــت که قول می دهــــم پروژه آب 

رسانی به مالیر در دهه فجر به بهره برداری برسد.

فاضــــالب  � جمــــع آوری  شــــبکه   : بیــــدار حســــینی 
شهرستان مالیر 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضالب اســــتان همــــدان نیز 
در ادامــــه جلســــه به اجــــرای مجتمع هــــای آب رســــانی به 
روســــتاهای مالیر اشــــاره کــــرد و گفت: چندیــــن مجتمع 
آب رســــانی به 110 روستای شهرســــتان مالیر اجرا می شود 
که 65 هزار نفر از جمعیت روســــتایی را شــــامل می شــــود 
کــــه انجام این اقدامات 64 درصد روســــتاهای مالیر تحت 

اقدامات مجتمع آب رسانی قرار می گیرند.
ســــیدهادی حســــینی بیدار در بخش دیگر سخنانش با 
بیان اینکــــه در بخش روســــتایی شهرســــتان مالیر برای 
اجرای شــــبکه جمــــع آوری فاضــــالب 5.5 میلیــــارد تومان 
قــــرارداد داریــــم، اظهــــار کرد: شــــبکه جمــــع آوری فاضالب 
شهرســــتان مالیر 60 درصد پیشــــرفت فیزیکــــی دارد که 
اکنــــون 110 لیتر بــــر ثانیــــه یعنــــی 3 میلیــــون مترمکعب 

فاضالب جمع آوری می شود.
محمدرضا بادامی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
همدان هم در ادامه به توســــعه شــــهرک صنعتی مالیر به 
میــــزان 20 هکتار اشــــاره و بیان کرد: یــــک منطقه هم برای 
راه اندازی شــــهرک صنعتی ازندریان به مســــاحت 5 هکتار 
تعیین شــــده اســــت که 25 درصد آن باید به فضای ســــبز 
اختصــــاص یابد که در نهایــــت 1.7 هکتار بــــرای راه اندازی 

شهرک صنعتی باقی می ماند.
حجت االسالم حاجی رضا زین العابدینی: ساخت 3  �

پروژه در مالیر از محل موقوفات
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همــــدان هم در این 
جلسه گفت: 3 پروژه ساخت جایگاه دومنظوره سوخت، 
مجتمع مبل و منبت و هایپرمارکت با ســــرمایه گذاری 43 
میلیارد تومــــان از محــــل موقوفات مالیر در دســــت اجرا 

است.
حجت االســــالم حاجی رضــــا زین العابدینی تأکیــــد کرد: هر 
ســــرمایه گذاری که حاضر به ســــرمایه گذاری بر روی امالک 
و... باشد از آن اســــتقبال می کنیم و هیچ ممنوعیتی ندارد 

و آماده مشارکت در این خصوص هستیم.

: بــــرای مرمــــت یخــــدان میرفتــــاح بودجه  � مالمیــــر
اختصاص یابد

مدیــــرکل میــــراث فرهنگی صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اســــتان همــــدان نیز در این جلســــه خواســــتار تخصیص 
اعتبار برای مرمــــت یخدان میرفتاح شــــد و گفت: با توجه 
به آسیبی که به این اثر تاریخی رسیده است بودجه کفاف 

مرمت آن را نمی دهد.
علــــی مالمیر به توســــعه شــــهرک های مبــــل و منبت هم 
اشاره و بیان کرد: 200 میلیون تومان اعتبار برای دستکند 

سامن اختصاص یافته است.

تاریخ

مستند

عکس روز
دیدار  اعضای حوزه مقاومت حضرت مریم)س( با خانواده شهید محمد رضا الوانی به نیابت از حاج قاسم

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:

تقدیر از تالش های روزنامه هگمتانه در جبهه رسانه ای انقالب
ســــپاه  فرمانــــده  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
انصارالحســــین)ع( همدان با تقدیر از روزنامه هگمتانه، 

این روزنامه را حاضر در جبهه رسانه ای انقالب دانست.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، صبح دیــــروز معاون روابط 
عمومــــی و معــــاون فرهنگــــی ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
اســــتان همدان با همراهی رئیس بســــیج رسانه استان و 
نیز مسؤول روابط عمومی سپاه ناحیه همدان از مساعی 
روزنامه هگمتانه با اهدای لوحی که به امضای سرتیپ دوم 
پاســــدار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( 

استان همدان رسیده بود تقدیر کردند.
در لوح اهدا شــــده بــــه روزنامــــه هگمتانه کــــه خطاب به 
مصطفــــی شــــیرمحمدی سرپرســــت روزنامــــه نگاشــــته 
شــــده، ســــردار مظاهر مجیدی با اشــــاره به اینکه مکتب 
بســــیج، مکتب مجاهــــدت معنــــوی و مخلصانه و مظهر 
، فداکاری، گذشــــت و نگاه حکیمانه است،  عشــــق، ایثار
، عقیده، آرمان و یک  بیان کرده است» بســــیج یک تفکر
فرهنگ اســــت که در عمق جان همه دلسوزان اسالم و 
انقالب ریشه دوانده و سپاهی مســــلح به ایمان و مجهز 

به عشــــق جهت نیــــل به اهــــداف متعالی انســــانیت به 
وجود آورده است.

بی شــــک تالش های صادقانــــه و خالصانــــه جنابعالی در 
جبهــــه رســــانه ای انقالب آینــــه وظیفه شناســــی و پژواک 
ســــربازی فرمانده معظم کل قوا حضــــرت امام خامنه ای 
مدظله العالی می باشــــد که نتیجه آن اقتدار هرچه بیشتر 

شجره طیبه بسیج است.
اینجانــــب وظیفه خود می دانم در ســــال »جهش تولید« 
از زحمــــات جنابعالی در بــــه تصویر کشــــیدن رویدادها، 
تشکر  انصارالحسین)ع(  ســــپاه  فعالیت های  و  خدمات 
کنــــم، در پنــــاه ایزد منــــان و در ظــــل توجهــــات حضرت 

ولی عصر ارواحنا له فدا موفق و مؤید باشید.«

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم تهران در 
مجلس شــــورای اســــالمی، با تأکیــــد بر اینکه فتنــــه امروز 
فتنه تحریف واقعیت هاست و باید مراقب باشیم، گفت: 
آمریکا نشــــان داده که قابل اعتماد نیســــت و باید حفظ 

عزت ایران و اسالم را از منش حاج قاسم آموخت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجــــت االســــالم ســــید محمود 
نبویان شامگاه سه شنبه در مراســــم بزرگداشت آیت ا... 
مصباح یزدی و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
در حسینیه امام خمینی)ره( همدان، با بیان اینکه عالمه 
مصباح یزدی ویژگی های بارز مختلفی داشتند، اظهار کرد: 
ایشان عالمی ذوالفنون بود و در فلسفه عقاید درخشانی 
داشــــت به طوری که در فلسفه اســــالمی و در نقد فلسفه 
غــــرب صاحبنظر بود، در مباحث فلســــفی اگــــر مبنایی را 

می پذیرفت در تمام مراحل به آن پایبند بود.
وی با اشاره به اینکه عالمه مصباح یزدی در حوزه مباحث 
فلســــفی دارای ذهنی منســــجم بــــود که منحصــــر به فرد 
محسوب می شــــد، افزود: ایشان در نقد فیلسوفان غرب 
بســــیار درخشــــان ظاهر شــــدند به طوری که عبدالکریم 
ســــروش هم ایشــــان را قوی ترین فیلســــوف زنده کشور 

دانستند اما حاضر به مناظره با ایشان نشدند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای اسالمی با بیان 
اینکــــه عالمه مصباح یــــزدی به دنبال تفکــــر بود تصریح 
کــــرد: متفکر بــــودن ویژگی برجســــته ایشــــان بــــود و در 
، انســــان شناسی، فلسفه  منطق، روانشناســــی، تفســــیر

حقــــوق، فلســــفه حق، فلســــفه اخــــالق، سیاســــت و... 
منحصر به فرد بود.

وی با اشــــاره به اینکه عالمه مصباح یزدی از هرچه داشت 
در راه دفاع از دین اســــتفاده می کرد ادامــــه داد: این عالم 
بزرگ فلسفه را در خدمت دفاع از دین و مبارزه با خرافات 

و در خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی درآورد.
نبویان با بیان اینکه عالمه مصباح یزدی نســــبت به رهبر 
انقالب بر اســــاس اصول دینی اعتقاد داشت خاطرنشان 
کرد: وی معتقد بــــود که لبخند رهبر انقــــالب لبخند امام 
زمان)عج( اســــت و ناراحتی معظم له یعنــــی ناراحتی امام 

)عج(. عصر
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه عالمــــه مصبــــاح یزدی جهــــان را 
می شــــناخت گفت: متأســــفانه اجــــازه ندادنــــد که عالمه 
مصباح به خوبی شناخته شود، او آبروی خود را خرج دین 
کرد و وقتی گفتنــــد چرا پس از دوم خرداد به دنبال دفاع از 
دین و حقیقت بلند شد و با او در همین دانشگاه بوعلی 

آن رفتار را کردند، گفت آبروی من برای دین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای اســــالمی با بیان 
اینکه ایشان ساده زیســــت بود و مانند کوه استوار اظهار 
کرد: حجم حمالت معاندان و دشــــمنان نظام در داخل و 
خارج به عالمه مصباح یزدی کم نظیر اســــت، به طوری که 
برخی از روزنامه های اصالح طلب و غربگرایان او را دشــــنام 
می دادند، اما وقتــــی هیچ یک از بزرگان نیامدند، ایشــــان 
یک تنه از این شــــهر به شــــهر دیگر می رفت و از حقیقت 

دفاع می کرد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه اقامه نماز توســــط رهبــــر انقالب بر 
پیکر عالمــــه مصباح یزدی افزود: اخــــالص عالمه بی نظیر 
بود و هر کاری را برای خدا انجام می داد و برای خدا سکوت 
می کــــرد و ســــخن می گفــــت، ایشــــان جانانــــه در مقابل 

دشمنان می ایستاد.
نبویــــان در بخــــش دیگری از ســــخنانش یادی از ســــردار 

سلیمانی کرد و با بیان اینکه حاج قاسم دیپلماسی قرآنی 
را قبول داشــــت نه غربی و آمریکایــــی را گفت: امروز برخی 
مســــؤوالن برای مذاکره بــــا آمریکا می خواهنــــد از یکدیگر 

سبقت بگیرند.
وی بــــا بیان اینکــــه ادیــــان آمده اند با کدخداهــــا بجنگند 
گفــــت: برای خــــروج از دره  اقتصــــادی که امــــروز در آن قرار 
داریم باید با آمریکا و توطئه های آن مبارزه کرد، این دولت 
تروریســــت مــــا را تحریم کرده و دشــــمن ماســــت و نباید 

دشمن را ولی خود کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه حاج قاســــم دنبال مبارزه با طاغوت بود تصریح کرد: 
مذاکره با آمریکا به هیچ عنوان عایدی برای کشــــور ندارد و 

نباید به آن و وعده های پوچ آنها اعتماد کرد.
وی با اشــــاره به اینکه کشورهای منطقه گاو شیرده آمریکا 
هســــتند گفت: ایران در انقالب 57 و هشت سال جنگ 
تحمیلی با ایمان به خدا و صبر و استقامت بر امریکا پیروز 
شد، حاج قاســــم به این نکته باور داشت به همین دلیل 
وقتی 81 درصد ســــوریه ســــقوط کرده بود، با ایمان به خدا 

کل نقشه دنیای غرب را شکست داد.
به نقل از فارس، نبویان با تأکید بر اینکه باید مراقب فتنه 
امروز که تحریف واقعیت هاست باشیم اظهار کرد: امریکا 
نشان داده که قابل اعتماد نیست، باید حفظ عزت ایران 

و اسالم را از منش حاج قاسم آموخت.

سید محمود نبویان هشدار داد:

فتنه »تحریف 
واقعیت ها«

ج اسالم کرد عالمه مصباح آبروی خود را خر


