
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی همدان در ســال 1399 برای تأمین نیروی انســانی مورد نیاز 
خود جهت خدمت در خانه های بهداشــت تحت پوشــش در نظر دارد تعداد 32 نفر به صورت اســتخدام پیمانی 
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که  کارگیری در رشــته شــغلی بهــورزی جذب نماید  گزینش برای به  احــراز صالحیت های عمومی بر اســاس قانون 
گهی، اطالع دقیق از مفاد آن و در صورت واجدالشرایط بودن ثبت نام،به آدرس  داوطلبان می توانند برای رؤیت آ
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گهی استخدام آ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر عزیزا... یوسفی
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

جناب آقای مهندس مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

انتصاب بجا و شایســته شــما عزیزان که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما در صحنه های 
خدمت صادقانه به شهر و دیارمان اســت را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت داریم.
شهرداری و شورای اسالمی شهر بهار

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر عزیزا... یوسفی
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

جناب آقای مهندس مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

انتصاب بجـا و شایسـته شـما موجب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب انتصاب شـما را تبریـک و تهنیـت عرض 
می نمایـم. توفیقـات روز افـزون و سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو می نمایـم.

سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

بدینوسـیله انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه عنـوان مدیـرکل دفتـر  فنـی اسـتانداری همدان 
کـه نشـان از درایـت و  توانمنـدی شـما دارد را تبریـک و تهنیت عـرض نمـوده و قـدردان زحمات 
همـدان  شـهرداری  شـهری  حمل ونقـل  و  زیربنایـی  امـور   معاونـت  در  جنابعالـی  ارزشـمند 

می باشـیم. موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد خواسـتاریم.

جناب آقای دکتر

یزا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

همکاران شما در معاونت امور زیربنایی و حمل و  نقل شهری شهرداری همدان

تبریک و تهنیت     

انتصاب بجا و شایسته شما که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت 
صادقانـه بـه شـهر و دیارمـان اسـت را تبریـک عـرض نمـوده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد 

منان مسـئلت داریم.

جناب آقای مهندس

مجید د رویشی
مدیرکل دفتر امور شهری

و شوراهای استانداری

جلیلوند - مدیرمنطقه دو شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب بجا و شایسته شما که مبّین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده تان می باشد، را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده،  همچنین  از زحمات جناب آقای جعفری طی تصدی آن جایگاه  کمال تشکر داریم. توفیق روزافزونتان از 

سید مصطفی موسوی - شهردار شیرین سودرگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس
مجید درویشی

مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

جناب آقای مهندس
سید حسین جعفری
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۲   
حه 

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

آیت ا... یزدی لحظه ای از تبعیت
 ولی فقیه دست نکشید

۲   
حه  

صف

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

مسؤوالن پیگیر سهم همدان 
از مصوبه خرید 5 هزار اتوبوس باشند

6   
حه 

صف مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار رئیس هیأت فوتبال 
استان همدان:

۸ چمن مصنوعی در شهرستان های 
همدان ایجاد می شود

یادداشت

صفحه  ۲

توقف 
به نفع جامانده ها

صفحه  ۲

همدان مجهز به ۲4 هزار 
سازه مهار سیالب 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: 
24هزار سازه بزرگ و کوچک آبخیزداری در استان 

برای مهار سیالب ها و حفظ منابع حیاتی آب و 
خاک ایجاد شــــده است. به گزارش هگمتانه، 
اســــفندیار خزائی با اشــــاره به اهمیت اجرای 
آبخیــــزداری گفت: بــــرای جلوگیری  عملیات 

از ســــیالب، باال بردن نفــــوذ آب در 
خاک و افزایش پوشش گیاهی 

طرح هــــای  اجــــرای  مراتــــع  در 
آبخیزداری...

صفحه  ۲

دل نوشته های الوندنشینان
 برای سردار دل ها  در شرف انتشار

صفحه  6

سرمایه های  تنیس همدان 
در اردوی تیم ملی

صفحه  ۲

به علت افزایش جوجه ریزی در دو ماه گذشته

غ  هفته  آینده ارزان می شود مر

صفحه  3

کاهش واردات و صرفه جویی ارزی با کاغذهای باطله!

نخستین واحد تولید مقوای پشت سفید 
ایران در تویسرکان افتتاح می شود

مرکز مطالعات شورا 
قلب تپنده تحقیقات شهری
سلماسی: تشکیل کمیته های تخصصی مطالعات شهر و شورا در تاالر قرآن 

صفحه   4
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استان۲

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

آیت ا... یزدی لحظه ای از
تبعیت ولی فقیه دست نکشید

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: نماینــــده مردم همدان در 
مجلــــس خبــــرگان رهبری گفت: بــــا وجود آنکــــه آیت ا... 
یزدی از نظر ســــنی بزرگ تر از رهبر انقالب بود، اما آنچنان 
والیتمدار بود کــــه هرآنچه حضرت آقــــا می فرمودند برای 

خود الزم االجرا می دانست.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آیت ا... ســــید مصطفی موســــوی 
آیت ا... یزدی، به تشــــریح  اصفهانی با تســــلیت ارتحــــال 
ابعاد مختلف شــــخصیتی این روحانــــی مجاهد پرداخت 
و اظهــــار کــــرد: این مــــرد بــــزرگ از ویژگی هــــای متعددی 
برخــــوردار بود که مهم ترین آن جامعیت از نظر مســــائل 

اسالمی بود.
مدیر حوزه علمیه استان همدان افزود: اینکه یک نفر به 
طور کامل و جامع، اسالم را باور داشته باشد و خود به آن 
عمل کند و بتواند به دیگران هم منتقل کند، مسئله ای 
است که متأسفانه در بسیاری از افراد کم رنگ می باشد، 

اما در وجود آیت ا... یزدی متبلور شده بود.
مدیر حوزه علمیه اســــتان همدان با اشــــاره بــــه جایگاه 
علمی رئیس فقید جامعه مدرســــین، مطرح کرد: ایشان 
با حضــــور در پــــای درس بزرگانی چون امــــام)ره(، آیت ا... 
، کســــب فیض نمودند  بروجردی و ســــایر علمای آن روز
و لــــذا از نظر علمی به مقامی رســــیده بودنــــد که حضرت 
امــــام)ره( ایشــــان را پــــس از انقالب در شــــورای نگهبان 

کردند. منصوب 
وی با بیان اینکه فقهای شــــورای نگهبــــان باید مجتهد 
تــــراز اول باشــــند، گفت: مجتهد شــــورای نگهبــــان باید 

مجتهد مطلق باشــــد، نــــه مجتهد متجلی، بــــه این معنی 
که در تمام احکام دینی بتواند از منابع اســــالمی استفاده 
کند و لذا حضــــور آیت ا... یزدی در این جایــــگاه به معنی 

تأیید مقام علمی ایشان است.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
به اینکه هم امام خمینــــی)ره( و هم رهبر معظم انقالب با 
تأکید بر جایگاه علمی آیت ا... یزدی، ایشــــان را در شورای 
نگهبان منصوب کردند، خاطر نشان کرد: در کنار شورای 
نگهبان، آیــــت ا... یزدی مورد اعتمــــاد حوزه های علمیه به 
عنوان مجتهدی توانا بود و به همین دلیل پس از رحلت 
آیت ا... مشــــکینی ایشــــان توســــط اعضا به عنوان رئیس 

جامعه مدرسین انتخاب شد.
کیــــد بر اینکه از آغاز حرکت انقالب در ســــال 42  وی با تأ
آیت ا... یزدی به مســــائل اســــالمی و انقالب وفادار بود، 
عنوان کرد: به یاد دارم ســــال 42 که تازه به شهر قم رفته 
بودیم، ســــخنرانی های ایشــــان در مســــجد امام حســــن 
عســــکری)ع( که گاهــــی با حضــــور حضرت امــــام)ره( نیز 
همراه بود، بــــه قدری با اســــتقبال مواجه می شــــد که به 
دلیل شلوغی، سیل مشتاقان به پشت بام ها می رفتند.
عضو جامعه مدرســــین حوزه، خودســــازی را دیگر ویژگی 
برتــــر این اســــتاد حوزه برشــــمرد و گفت: خود ســــازی در 
حد عالی، سبب شــــده بود که اگر وظیفه ای را تشخیص 
می دادند تا آخر خطر نسبت به آن مساله وفادار بودند و 

، خستگی بی معنا بود. در این مسیر
وی شــــجاعت، وفــــاداری به انقــــالب و والیتمــــداری را از 

خصوصیات ایشــــان دانست که از روز های اول تا آخرین 
لحظــــات عمر خــــود در وجودشــــان متجلی بــــود و اظهار 
کرد: آنچه را که ایشــــان نســــبت به فرمایشات امام)ره( و 
رهبر معظم انقــــالب وظیفه می دانســــت در حد جان به 

می شد. مشغول  فعالیت 
آیــــت ا... موســــوی اصفهانی تصریــــح کرد: با وجــــود آنکه 
ایشــــان از منبری های بزرگ قبل از انقالب بودند و دارای 
درآمــــد مالی قابــــل قبولی هــــم بودند، اما بــــه دلیل آنکه 
بر حســــب وظیفــــه منبر می رفتنــــد نه بر حســــب منافع 
شــــخصی، پس از تبعید حضرت امام)ره(، ســــالیان سال 
اســــتقامت کردند و حاضر نشــــدند از مواضع امام)ره( و 
انقالب دســــت بکشــــند و برای همین موضوع، ممنوع 

شدند. المنبر 
وی با بیان اینکه در دوران طاغوت بارها آیت ا... یزدی به 
دلیل حمایت از امام)ره( و انقالب تبعید شــــدند، مطرح 
کرد: ایشــــان جز 12 نفــــر از علمای قم بودنــــد که با وجود 
اذیت هــــا و مشــــکالتی کــــه حکومت آن دوره بــــرای این 
بزرگان ایجاد کرد، مرجعیت امام خمینی)ره( را که بســــیار 

سرنوشت ساز نیز بود، امضا کردند.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری آیت ا... 
یزدی را بــــه عنوان الگویی جامع برای طالب معرفی کرد و 
گفت: امثال آیت ا... یزدی ها هیچ گاه در شــــرایط سختی 
عقب گرد نداشــــتند و از زندان و تبعیــــد و محرومیت ها 

نهراسیدند و با تمام وجود امام خود را یاری کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز اگر عده ای گرانی ها را به اشــــتباه 
تقصیر ما طلبه ها می اندازند، در حالی که بخشــــی مربوط 
به تحریم و قسمتی هم به ســــوء مدیریت ها ارتباط دارد، 
طــــالب وظیفــــه دارند کــــه با روشــــنگری لحظــــه ای دفاع 
از اصــــل انقالب و نظــــام مقــــدس جمهوری اســــالمی را 

نکنند. فراموش 
مدیر حــــوزه علمیه اســــتان همدان با اشــــاره بــــه اینکه 
والیتمداری آیت ا... یزدی از برجســــته ترین نکات اخالقی 
ایشان بود، گفت: با وجود آنکه آیت ا... یزدی از نظر سنی 
آنچنان والیتمدار  بزرگتر از مقام معظــــم رهبری بود، امــــا 
بود که هرآنچه حضرت آقا فرمودند را برای خود الزم االجرا 

می دانست.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان:

شهروندان برگزیده، سفیران فرهنگی شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون خدمات 
کرد:  شــــهری شــــورای اســــالمی شــــهر همدان تأکیــــد 

شهروندان برگزیده، سفیران فرهنگی شهر هستند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، کامــــران گــــردان در ویــــژه برنامه 
جشنواره شــــهروندان برگزیده که از صدا و سیمای مرکز 
همدان پخش می شــــود گفت: همدان استانی تاریخی 
و فرهنگی و مهد تمدن ایران زمین است و شهروندان 

برگزیده سفیران فرهنگی در شهر هستند.
گــــردان افزود: شــــهر ما ملک مشــــاعی اســــت که همه 

شهروندان در خوبی و بدی آن شریک هستند.
وی با بیان اینکه شورای اجتماعی محالت در 14 منطقه 
در شهر ایجاد شده است افزود: شهروندان برگزیده در 
این شوراها فعالیت داشــــته و با الگو سازی در افزایش 

سطح فرهنگ شهر سهیم هستند.
گردان بــــا بیــــان اینکه جشــــنواره شــــهروندان برگزیده 
با الگوســــازی و تغییر نگرش مؤثر اســــت خاطرنشــــان 
کرد: عامل به وظایف شــــهروندی مــــالک اصلی انتخاب 

برترین ها در جشنواره شهروندان برگزیده است.
وی اظهــــار کرد: تالش داریم تا با برگزاری این جشــــنواره، 

مؤلفه یاد شده در جامعه شهری نهادینه شود.
گــــردان خاطرنشــــان کــــرد: چشــــم انداز و اهــــداف این 
جشنواره در راستای شناسایی، معرفی و برجسته سازی 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری همدان 
خالصه می شــــود تــــا با انتخــــاب شــــهروندان برگزیده با 
محوریت عامل به وظایف شهروندی بتوانیم به شهری 
برتر با شــــهروندانی برتر برســــیم. وی گفت: برگزاری این 
گامی در جهت بسترســــازی برای مشارکت  جشــــنواره 
بیشتر مردم با مدیریت شهری است و می تواند الگوی 

مناسبی برای دیگر شهرها باشد.

مولــــوی: الگوســــازی از ایثارگــــران در جشــــنواره  �
شهروندان برگزیده همدان

نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان نیز گفت: 
همدان شــــهری با پیشــــینه کهن، در طول تاریخ اولین 
پایتخــــت یکجا نشــــینی و مدنیــــت ایران بــــوده و همه 
ایرانیــــان به ایــــن شــــهر و تاریــــخ و مردمان آن عشــــق 

می ورزند.
ابراهیم مولوی بیان کرد: دفاع از ســــرزمین آبا و اجدادی 
وظیفه هر انسان آزاده ای است که در طول دوران دفاع 
مقدس رزمندگان دســــت به دســــت هم دادند تا یک 

وجب از خاک این کشور به دست دشمن نیفتد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه توســــعه و ترویــــج فرهنــــگ ایثار و 
شــــهادت در جامعــــه نیازمنــــد توجه جدی بــــه مباحث 
علمی و عامه پسند است، بیان کرد: انسان هایی بودند 
که در این حوزه غریب و مظلــــوم بودند و یکی از وظایف 
انتخاب شهروندان برگزیده ارائه الگوی واقعی است که 

بتوانیم الگوسازی کنیم.
مولوی گفت: شــــهیدان کسانی بودند که از جان و مال 
و هســــتی خویش گذشــــتند و از تمام زیبایی های دنیا 
چشم پوشــــیدند، به دنبال احیای کلمه حق شتافتند و 
جان خود را در این راه فدا نمودند، اینان عاشقان واقعی 
و به تمام معنا هستند، بر نفس اماره خود غلبه کردند و 
به نفس مطمئنه رسیدند و هنگامی که کشور و انقالب 

اسالمی در خطر بود جان خود را فدا کردند.
نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان بیان کرد: 
سال گذشته از خانواده صبور و ایثارگر شهید حاج میرزا 
محمد ســــلگی جانباز و ایثارگر ارزشــــی دفاع مقدس در 

جشنواره شــــهروندان برگزیده در حوزه ایثار و شهادت 
تقدیر شد.

وی با بیان اینکه در جشنواره شهروندان برگزیده تالش 
شده است که از منتخبان هر حوزه به خصوص در نشاط 
اجتماعــــی و مشــــارکت جویی شــــهروندان کمک گرفته 
شود، در بخش سیما و منظر شهری نیز همدان از دیرباز 
به عنوان باغ شهر شناخته شده و توجه به انسان محوری 
در شــــهر و مشارکت شــــهروندان موجب شده در حوزه 

پیاده راه سازی و ایجاد پارک ها توجه ویژه شود.
گفت: امیدواریــــم بتوانیم با برگزاری جشــــنواره  مولوی 
شهروندان برگزیده، شهروندان را در مدیریت شهری با 

ارائه طرح ها و الگوها دخالت دهیم.
نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان تأکید کرد: 
شهروندان شیوه نامه های بهداشتی و دستورات ستاد 
کرونا را رعایت کنند، در منزل بمانند و از شــــب نشینی 
و دورهمی پرهیــــز کنند، رزمندگان بهداشــــت و درمان 

خسته هستند.
گفتنی اســــت شــــهروندان می توانند بــــرای ثبت نام در 
»جشنواره شــــهروندان برگزیده همدان« سال 99 تا 20 
www.TCF. دی ماه امسال به وبگاه جشنواره به نشانی

hamedan.ir مراجعه کنند.

پژوهشگران نوجوان کانون پرورش فکری معرفی می شوند
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان از برگزاری 28 
کارگاه مجازی با موضوع مسأله شناســــی و آینده پژوهی 
و معرفی پژوهشــــگران نوجوان کانــــون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابی زاده ظهــــر دیروز در 
جمع خبرنگاران در آســــتانه فرا رسیدن هفته پژوهش، 
برنامه هــــای قابل اجــــرا در مراکز فرهنگــــی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان را تشریح کرد 
و افزود: فعالیت های پژوهشی در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان یکی از شــــاخص های اصلی توسعه 

و پیشرفت است.
مدیرکل کانــــون پرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان 
اســــتان همــــدان با بیــــان اینکــــه یکــــی از فعالیت های 
مهــــم مراکز کانــــون پــــرورش فکری موضــــوع تحقیق و 
پژوهش اســــت از برگزاری 28 کارگاه مجــــازی با موضوع 
چهره هــــای  معرفــــی  آینده پژوهــــی،  و  مسأله شناســــی 
شــــاخص علمــــی و پژوهشــــی بــــا محوریــــت شــــهدای 
دانشمند هسته ای، برگزاری نشست »ویژه برنامه هفته 
پژوهش« به صورت مجازی، کارگاه های مجازی و دعوت 
از اساتید برجســــته پژوهش با موضوع پژوهش کودک 
و نوجوان؛ معرفی و مصاحبه با عضو پژوهشگر برگزیده 
اســــتان و ارائه گــــزارش پژوهشــــی عضو هشت ســــاله 

کارگاه هنــــری از پژوهــــش و یافته های خــــود با موضوع 
"تکنیک های نقاشی با انگشتان" خبر داد.

وی معرفــــی کتاب هــــای پژوهشــــی توســــط نوجوانان، 
معرفی پژوهشــــگران نوجوان در زمینــــه نجوم، آموزش 
مراحــــل اقدام پژوهــــی بــــه زبان ســــاده توســــط مربیان، 

نماشــــگاه مجــــازی کتاب هــــای علمــــی کانــــون، تهیــــه 
نماهنگ های »چیســــتان های علمی«، برگزاری مهرواره 
»یــــک پژوهش یــــک فیلم« در مرکــــز اســــدآباد و تقدیر 
از اعضای پژوهشــــگر توســــط مراکــــز اســــتان را از دیگر 

برنامه ها عنوان کرد.

همدان مجهز به ۲4 هزار سازه مهار سیالب 
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: 24هزار سازه 
بزرگ و کوچک آبخیزداری در استان برای مهار سیالب ها و حفظ منابع حیاتی آب و خاک ایجاد شده 

است.
به گزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی با اشــــاره بــــه اهمیت اجرای عملیات آبخیــــزداری گفت: برای 
جلوگیری از ســــیالب، باال بردن نفوذ آب در خاک و افزایش پوشش گیاهی در مراتع اجرای طرح های 

آبخیزداری را در 40 حوزه آبخیز استان اجرا کرده ایم.
وی بــــا بیان اینکه تاکنون طرح هــــای آبخیزداری 50 هزار هکتار از عرصه های اســــتان را در برمی گیرد 
ادامه داد: امســــال هم طرح های آبخیزداری در اراضی ملی اســــتان با اجرای بند های مالتی، خشــــکه 

چین و گابیونی اجرا می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: با اجرای طرح های آبخیزداری در استان 
25 میلیون مترمکعب آب پشــــت بند ها ذخیره و با تأخیر جذب زمین شد و نقش مؤثری در حفظ 

دو منبع پایه آب و خاک استان دارد.

ق  و صند ت  ا ر عتبــــا ا محل  ز  ا ر  عتبــــا ا ن  ما تو د  ر میلیــــا  3 0 نیــــز  ل  مســــا ا  : د کر ن  بیا ئــــی  ا خز
ه  د ا د ص  ختصا ا ن  ســــتا ا ی  ر ا ند ا ب خو آ و  ی  ر ا د بخیــــز آ ی  ح هــــا طر ی  ا جر ا به  ملــــی  ســــعه  تو
ت  ر صو ن  ســــتا ا ر  د ح ها  طر ین  ا ی  ا جــــر ا ر  د نیز  بی  خو فت  پیشــــر نه  شــــبختا خو که  ه  شــــد

. ست ا فته  گر
وی ادامه داد: بند های رسوب گیر و کنترل رســــوب، عملیات حیاتی و عملیات حفاظتی با هدف 
کنترل ســــیل و فرســــایش، رســــوب و افزایش تولید علوفه در تمامی شهرســــتان های اســــتان 

همدان اجرا شده است.

توقف 
به نفع جامانده ها
صفورا کاظمیان  �

چندی پیش مستندی از زندگی یک گله شیر دیدم. 
یکی از توله شــــیرها از گله دور افتاد، گرفتار شیرهای 
نوجوان و اسباب بازی آنها شد و زمانی که داشتند با 
لگدهایشان می کشتنش مادرش از مرگ نجاتش 

داد.
امــــا از آنجاکه پایش آســــیب دیده بــــود و می لنگید 
مــــادر دیگر حاضــــر نبود به او شــــیر دهــــد. این بچه 
شــــیر آنقدر مقاومت کرد و برای زنده ماندن جنگید 
تا مــــادر دوبــــاره او را پذیرفت اما هنــــوز ضعیف بود 
و نمی توانســــت پابه پــــای گلــــه حرکــــت کنــــد که در 
کمــــال نابــــاوری اتفاق فوق العــــاده ای افتــــاد؛ وقتی 
گلــــه بــــدون توجه بــــه او، بــــدون توجه بــــه ضعف و 
آسیب دیدگی اش به حرکت ادامه می داد، به یکباره 
یکی دیگــــر از توله هــــا که خواهــــر یا بــــرادر این بچه 
شیر آسیب دیده بود برگشــــت، به عقب نگاه کرد، 
ایســــتاد تا بچه شیر به آنها برســــد. ایستادن او یک 
گله شــــیر را وادار به ایســــتادن کرد. یک گله وادار به 
تسلیم در برابر اراده او شد تا زندگی روی خوشش را 
به توله شیر آسیب دیده نشان دهد و مرا پای درس 

انسانیت شیرها بنشاند.
شــــاید خیلی از ماها مدت مدیدی اســــت به عقب 
نــــگاه نکرده ایــــم، فاتحانــــه تاخته ایم کــــه نگذاریم 
کســــی از ما جلو بزنــــد، مثل مســــابقه اتومبیل رانی 
فقط تــــالش کرده ایــــم خــــودرو جلوتــــر را بگیریم و 
یادمان رفته کســــی پشت ســــرمان پای زندگی اش 
می لنگد. یادمان رفته که اگر کســــی بــــه خط پایان 
مســــابقه نرســــید این نرســــیدن فقط مشــــکل او 
نیســــت و ما حــــق نداریم شــــانه بــــاال بیندازیم و از 

کنارش رد شویم.
رفتار ایــــن توله شــــیر را با آنچــــه پیرامون مــــا آدم ها 
می گذرد مقایســــه کردم. تالش برای اول شــــدن به 
هر قیمتــــی زندگی خیلی از آدم هــــا را پر کرده، همین 
که این روزها چالش رسانه ها  قمارخانه های مجازی 
شده، جنگی که ترامپ بر ســــر قدرت می خواهد راه 
بیندازد یــــا همین موهوم بافی هــــای ذهن معیوب 

. پرزیدنت ترک درباره پاره تن ایران عزیز
گاهــــی بایــــد نفــــرات جلوتــــر را فرامــــوش کــــرد، به 
جامانده ها نگاهی انداخت و ایســــتاد تا خودشان 
را برســــانند. گاهــــی باید نگران باختــــن نبود و خود 
را هم تــــراز بازنده هــــا قــــرار داد. ایــــن ایســــتادن به 
احتــــرام جامانده ها به دیگر پیش تازهــــا نیز فرمان 
ایســــتادن می دهد و تأثیرش آن قدر فراگیر خواهد 
بود که به کرات پیش تازها خواهند ایســــتاد تا پای 
لنگ زندگی جامانده ها مداوا شود تا جامانده ها به 

برسند. پیش تازها 
و خوش آن حیوان زبان بســــته ای که درس آدمیت 

می دهد.

یادداشت

به علت افزایش جوجه ریزی در دو ماه گذشته

غ  هفته  آینده مر
ارزان می شود

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس اتحادیه مرغ و 
ماهی همدان گفت: به علت افزایش جوجه ریزی در 

دو ماه گذشته مرغ  هفته  آینده ارزان می شود.
به گزارش هگمتانه، جواد عاشوری با اشاره به اینکه 
آینده قیمت گوشــــت مرغ روند کاهشــــی  در هفته 
پیدا می کند، اظهار کرد: به علت افزایش جوجه ریزی 
در دو ماه گذشــــته انتظار داریم از هفته آینده عرضه 

مرغ افزایش و قیمت آن کاهش یابد.
عاشوری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو 
مــــرغ در بازار بیــــن 20 تا 21 هزار تومان اســــت تصریح 
کــــرد: در روزهای آینده قیمت مصوب این کاال اعالم 

می شود.
رئیــــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان افزود: با اشــــاره 
به اینکه در حال حاضر در فروشــــگاه های زنجیره ای 
مرغ منجمد با قیمــــت کیلویی 15 هزار تومان عرضه 
می شــــود عنوان کــــرد: با افزایش عرضه مــــرغ گرم در 

بازار دیگر مرغ منجمد توزیع نمی شود.
وی گفت: قیمت هــــر کیلو تخم مرغ در بازار 16 هزار 
و 500 تومــــان و شــــانه ای بیش از 30 هــــزار تومان 

است.
بــــه نقــــل از تســــنیم، رئیــــس اتحادیه مــــرغ و ماهی 
همــــدان با اشــــاره به اینکــــه قیمت مــــرغ و تخم مرغ 
در هفتــــه آینده تعدیل می شــــود گفت: بــــه منظور 
پیشــــگیری از خطر ابتال به کرونا در تمامی واحدهای 
صنفی قطعه بندی و خرد کردن مرغ برای مشــــتری را 

ممنوع اعالم کرده ایم.

خبــر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

مسؤوالن پیگیر سهم همدان 
از مصوبه خرید 5 هزار اتوبوس باشند

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: نایب رئیس شــــورای 
کرد: مســــؤوالن پیگیر  اسالمی شــــهر همدان تأکید 

سهم همدان از مصوبه خرید 5 هزار اتوبوس باشند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیم مولــــوی با اشــــاره به 
تصمیم ســــتاد ملی کرونا در راســــتای ارائــــه خدمات 
مطلــــوب و بهینه به شــــهروندان و تصویــــب خرید 5 
هزار دســــتگاه اتوبوس برای ناوگان درون شــــهری از 
محل اعتبارات و الزامات بودجه 1400 کشور که توسط 
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم شــــد بیان کرد: 
شــــهرداری همدان و مدیریت ســــازمان اتوبوس رانی 
همدان فرصت را از دست نداده و با حمایت مدیریت 
ارشد اســــتان و مجمع نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی سهم مردم همدان را از این مصوبه و 

ثروت ملی دریافت کنند.
نایب رئیس شــــورای اسالمی شــــهر همدان با تشکر 
از مصوبه ســــتاد ملی کرونا مبنی بر افزوده شــــدن 5 
هزار اتوبوس به ناوگان درون شهری گفت: مدیریت 

شهری همدان و سایر شهرســــتان ها نباید فرصت را 
از دســــت بدهند و باید هر چه سریع تر بر اساس این 
مصوبه و الزامات قانونی با کارخانجات داخلی قرارداد 

ساخت اتوبو س ها را منعقد کنند.
مولوی همچنین در خصوص اعالم محمد نهاوندیان 
معــــاون اقتصادی رئیــــس جمهور مبنی بــــر تصمیم 
ســــتاد ملی کرونا برای اضافه شدن 5 هزار اتوبوس به 
ناوگان درون شــــهری کشــــور گفت: جا دارد از دولت 
که به ایــــن موضوع مهم رفاهی شــــهروندان پرداخته 
اســــت تقدیر و تشــــکر کنیم، هر چند به دلیل تعداد 
زیاد مصوبات در این زمینــــه هنوز برخی فکر می کنند 
این تصمیم نیز به سرنوشــــت مصوبــــات قبلی دچار 
می شــــود اما امیدوارم این تصمیم از جنس مصوبات 

قبلی نباشد.
وی با اشــــاره به اینکــــه اراده محکم تری بــــرای اجرایی 
شــــدن این مصوبــــه در بیــــن مدیــــران و متولیان امر 
خواهد بود، گفت: در حوزه حمل و نقل درون شهری، 
شــــهرداری ها از بیماری کرونا به شــــدت آسیب دیده 
اند که این مصوبه شــــاید بتواند بخشی از این آسیب 

دیدگی ها را جبران کند.
مولــــوی گفت: بــــه عقیده کارشناســــان خبــــره حوزه 
نــــاوگان حمــــل و نقل درون شــــهری مشــــکلی که در 
مصوبات قبلــــی وجود داشــــت این بود کــــه از محل 
فاینانــــس و یا ســــهمیه مــــازاد صرفه جویــــی قیمت 
ســــوخت قرار بود منابــــع خرید آن تأمین شــــود اما در 
مصوبه اخیر قرار اســــت از منابع ریالی داخلی در اختیار 
دولت هزینه این مهم تأمین شــــود کــــه امیدواری به 
نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری 
و ارائــــه خدمــــات بهینه و مطلــــوب به شــــهروندان را 

تقویت می کند.

دل نوشته های الوندنشینان برای سردار دل ها 
در شرف انتشار

همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیــــرکل 
اســــتان همــــدان گفــــت: در دفترچــــه 
دلنوشته های ســــال قبل احساسات 
الوند به ســــردار ســــلیمانی  پاک دیــــار 
نوشــــته شــــده کــــه در حــــال ویرایش 
و چاپ اســــت تا در ســــالگرد شــــهید 
ســــلیمانی به عنوان هدیــــه ای از مردم 

الوند به سردار دل ها رونمایی شود.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی پیش از ظهر 
دیروز در مراســــم "ســــالمی از الوند به ســــردار دل ها" 
به مناســــبت فرا رســــیدن ســــالگرد شــــهادت سردار 
سلیمانی اظهار کرد: شخصیتی چون سردار سلیمانی 
شناسنامه ملت بزرگ ایران است که باید با استفاده 

از ابزار هنر همواره به آن پرداخته شود.
برجســــته ای  و  بــــزرگ  شــــخصیت های  گفــــت:  وی 
 ، چون ســــردار ســــلیمانی به عنوان اســــطوره و افتخار
شناسنامه یک ملت هستند که باید از طریق فرهنگ 
و هنر به مردم و نســــل های آینده به تصویر کشــــیده 

شوند.
وی با بیان اینکه به مناسبت سالگرد شهادت سردار 
ســــلیمانی برنامه هایی پیش بینی شــــده است ادامه 
داد: سال گذشته در نمایشــــگاه کتاب که در روزهای 
ابتدایی شهادت سردار سلیمانی برگزار شد، غرفه ای 
برای بیان دلنوشــــته های مردم از ســــردار داشتیم که 

ناگفته های مردم با سردار دل ها بسیار جالب بود.

مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی 
دفترچــــه  در  کــــرد:  بیــــان  همــــدان 
احساسات  قبل  سال  دلنوشته های 
پــــاک دیار الوند به ســــردار ســــلیمانی 
که در حــــال ویرایش  نوشــــته شــــده 
و چاپ اســــت تا در ســــالگرد شــــهید 
از مردم  ســــلیمانی به عنوان هدیه ای 

الوند به سردار دل ها رونمایی شود.
وی اضافــــه کــــرد: تــــا زمانــــی کــــه این 
آنها  شخصیت ها هستند ابعاد وجودی و شخصیت 
برای ما مشــــخص نیســــت که تمایل تعدادی از آنها 
گمنامی است، اما پس از عروج آنها متوجه می شویم 

چه گوهرهای نابی را از دست داده ایم.
احســــانی با تأکیــــد بر اینکه ســــردار ســــلیمانی فارغ از 
هرگونه گرایش سیاسی و دیدگاه ها 30 سال تالش و 
خدمت و جهاد برای ملت ایران داشــــت گفت: قطعا 
تمامیت ارضی و اســــتقالل جمهوری اســــالمی چیزی 
نیست که در آن حرف و حدیثی باشد و همه گروه ها و 

جناح ها در این زمینه اعتقادات مشترکی دارند.
وی با تأکید بر اینکه هنوز جا دارد به ابعاد شــــخصیتی 
سردار سلیمانی پرداخته شود افزود: باید هرکسی در 
حوزه کاری خود ارادت خود را به ســــردار نشــــان دهد 
تا بتوانیم قدرشــــناس جهاد شــــخصیتی چون سردار 

باشیم.
در ایــــن مراســــم ضمن تجلیــــل از شــــاعران و ادیبان 

اشعاری در مدح شهید سردار سلیمانی خوانده شد.
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کشف بیش از 400 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در همدان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: ســــرهنگ مجتبــــی محمدی از کشــــف 418هزار نخ ســــیگار خارجی 

قاچاق در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ “مجتبی محمدی”، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان 
گفت: در پی کســــب خبری مبنی بر این که 2 دســــتگاه خودروی ســــواری قصــــد دارند مقادیری 
ســــیگار خارجی قاچاق را به شهرســــتان قم انتقال دهند که یک دســــتگاه ســــمند نیز اسکورت 

این محموله اســــت، بررسی موضوع در دســــتور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس امنیت 
اقتصادی استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیســــی، مســــیر های تردد خودرو ها شناســــایی که پس از هماهنگی های 
گاهی شهرســــتان مالیر و گشت زنی در مسیر مالیر به اراک،  قضائی با همکاری مأموران پلیس آ
خودروی اســــکورت را در حالی که سعی در مســــدود کردن مســــیر تردد خودرو مأموران داشت 

شناســــایی و از مسیر کنار زده شد. ســــرهنگ محمدی بیان کرد: با بکارگیری شگردهای پلیسی، 
یکــــی از خودروهــــای حامل بار قاچاق که با ســــرعت زیاد در حال متواری شــــدن بود متوقف و در 

بازرسی از آن، 418 هزار نخ سیگارخارجی قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی اســــتان همدان در پایان گفت: شناسایی و دستگیری متهمان 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرماندار کبودرآهنگ:
مرحله دوم نصب نیوجرسی 

محور کبودرآهنگ- ویان 
در حال اجراست

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار کبودرآهنگ 
در بازدیــــد میدانــــی و نظــــارت مســــتقیم از اجرای 
مرحلــــه دوم نصب نیوجرســــی و روشــــنایی محور 
کبودراهنــــگ- ویان گفــــت: از آغاز اجــــرای مرحله 
اول طرح در ســــال 97 تاکنون یک و شــــش دهم 
کیلومتر روشنایی و نیوجرسی نصب شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حجــــت اهلل مهــــدوی مبلغ 
اعتباری برای اجــــرای مرحله دوم طرح را حدود یک 
کرد و افزود:  100 میلیون تومــــان عنوان  میلیارد و 
در دهه فجر سال گذشــــته مرحله اول طرح نصب 
نیوجرســــی و روشــــنایی محور کبودراهنگ- ویان 
با اعتبــــاری افزون بر یــــک میلیــــارد و 37 میلیون 
تومــــان بــــا حضــــور معــــاون سیاســــی، امنیتــــی و 

اجتماعی اســــتاندار همدان به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح در دو کیلومتر 
که برای نصب نیوجرسی  800 متر اجرا می شــــود  و 
حدود یــــک میلیارد و 200 میلیــــون تومان قرارداد 
آغاز شده و در حال  بسته شده و عملیات اجرایی 

است. تکمیل 
فرماندار کبودراهنگ اضافــــه کرد: در این طرح نیز 
800 متــــر با قراردادی  کیلومتر و  روشــــنایی در دو 
100 میلیون تومــــان اجرا  بــــه مبلــــغ دو میلیــــارد و 
می شــــود که قســــمتی از شــــبکه نیز انجام شــــده 

است.
مهــــدوی تصریح کرد: پس از تکمیــــل مرحله دوم 
در مجمــــوع در کل مســــیر حــــدود هشــــت و نیم 
کیلومتر  کیلومتر نیوجرســــی نصب شــــده و چهار 
کل  از مسیر باقی می ماند و در زمینه روشنایی در 

شــــش و نیم کیلومتر روشنایی انجام می شود.
بــــه نقــــل از ایســــنا، وی با بیــــان اینکــــه نصب دو 
در  دوم  مرحلــــه  ادامــــه  در  نیوجرســــی  کیلومتــــر 
که هم اکنون در حــــال انجام  کار اســــت  دســــتور 
کرد: کل مســــیر نیوجرســــی  اســــت، خاطرنشــــان 
12.5 کیلومتر بوده اســــت که  کبودراهنگ- ویان 
قبل از ســــال 97 حدود 4 کیلومتر نیوجرسی و دو 

کیلومتر و 300 متر روشــــنایی نصب شده بود.

فرماندار اسدآباد:
الیروبی 40 کیلومتر از نقاط 

حادثه خیز رودخانه های اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد گفت: از 
سال گذشــــته تاکنون 40 کیلومتر از نقاط حادثه خیز 
رودخانه های این شهرستان با اعتباری افزون بر یک 
میلیارد و 700 میلیون تومان الیروبی شده که در این 

راستا اسدآباد دارای رتبه اول استانی است.
به گــــزارش هگمتانــــه، ســــعید کتابی دوشــــنبه 24 
آذرماه در ســــتاد مدیریت بحران شهرستان اسدآباد، 
اظهــــار کرد: خوشــــبختانه در رابطه بــــا کوچه هایی که 
از ســــال های قبل به علت بارندگــــی دچار آبگرفتگی 
می شدند، این مشکل توسط شهرداری رفع شده و با 
اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه های عضو ستاد 
مدیریت هیچ مــــوردی برای غافلگیــــری وجود ندارد 
و هیچ مــــوردی در رابطه با عدم اجــــرای مصوبات این 

ستاد با توجه به حساسیت کار قابل قبول نیست.
وی همچنیــــن با بیان اینکه در زمســــتان امســــال 
افت فشار گاز در شهرستان اسدآباد وجود نخواهد 
داشــــت، افزود: بحث اقناع ســــازی مردم در رابطه با 
صرفه جویی آب، برق و گاز یکی از مواردی اســــت که 
در این رابطه باید از طریق رسانه ها مردم را نسبت به 

این امر مهم ترغیب و تشویق کرد.
کتابــــی در ادامه با اشــــاره به فعالیت پایــــگاه امداد 
جاده ای گردنه اســــدآباد به عنوان تنها پایگاه امداد 
جاده ای دائمی شهرستان و از مهمترین پایگاه های 
امداد جاده ای کشور یادآور شد: ظرفیت این پایگاه 
300 نفر برای اســــکان در شــــرایط اضطــــراری و در راه 
ماندگان بــــوده که در حال حاضر با توجه به شــــرایط 

کرونا این ظرفیت به 100 نفر تقلیل یافته است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل بخشداری ها و دهیاران 
در رابطه بــــا مواقع شــــرایط بحران خاطرنشــــان کرد: 
آالت دهیاری ها و ماشــــین  آمادگی کامل ماشــــین 
آالت بخش خصوصــــی برای برف روبی زمســــتان از 
دیگر مواردی است که ضرورت ویژه خواهد داشت.

فرماندار اســــدآباد همچنین با اشــــاره بــــه آغاز طرح 
زمستانه شهرســــتان از 15 آذرماه تا 15 فروردین ماه 
سال آینده همزمان با سراســــر کشور مطرح کرد: در 
راســــتای طرح زمستانه امسال اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرســــتان اسدآباد 10هزار تن نمک 
و ماسه در انبارهای خود برای برف روبی ذخیره کرده 
که از ایــــن میزان نمک و ماســــه حــــدود 2000 تن به 

نمک و مابقی به ماسه اختصاص دارد.
وی در پایان یادآور شــــد:در طرح زمســــتانه امســــال 
28 دستگاه ماشــــین آالت برف روبی و خودروهای 
سبک، ســــنگین و نیمه ســــنگین راهداری با 60 نفر 
نیرو در چهار راهدارخانه شهرســــتان شــــامل گردنه 
اســــدآباد، محور چهاردولی و کلیایی و در مرکز اداره 

فعالیت خواهند داشت.

خبــر کاهش واردات و صرفه جویی ارزی با کاغذهای باطله!

نخستین واحد تولید مقوای 
پشت سفید ایران در تویسرکان 

افتتاح می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: کاغذهای باطلــــه مواد اولیه 
نخســــتین واحد تولیدی مقوای پشت سفید ایران است 
کــــه در آینــــده ای نزدیک در تویســــرکان افتتاح می شــــود، 
کارخانــــه ای که با اشــــتغالزایی باال و صرفه جویــــی ارزی، در 
مرحله نخســــت یک ششــــم و در مرحله دوم یک سوم از 

واردات کشور در این حوزه را کاهش می دهد.
به گزارش هگمتانه؛ در دقایق نخســــتین سال جاری بود 
که رهبر انقالب عنوان ســــال را “جهش تولید” نامیدند و 
این گونه کلیدواژه مســــیر یک ســــاله برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی را تبیین کردند.
جهش تولید”، کلیدواژه روشــــنایی مسیر اقتصاد  �

مقاومتی
کلیــــدواژه ای که اگر بــــه خوبی بــــرای عملیاتی شــــدن آن 
تبیین، تفســــیر و برنامه ریزی انجام گیرد، چراغ روشــــنی در 
تحقق سیاســــت های کلی اقتصــــاد مقاومتــــی، بر مبنای 
آموزه های دینی و قرآنی و ســــکوی پرشــــی به منظور خروج 
از تحریم هــــا و رســــیدن به نقطه بــــی نیازی در بســــیاری از 

زمینه های اقتصادی است.
بــــی تردید در ایــــن راه اگر قرار اســــت موفق شــــویم تکیه 
بر داشــــته های داخلــــی از جمله نیروی انســــانی متعهد و 
متخصص و منابع سرشــــار کشور آن هم با نگاهی برون زا 
ضروری است و این مســــئله را کارآفرینان خوب می دانند.
کارآفرینانــــی کــــه از روزگاری بــــا انــــدک ســــرمایه کار خود را 
آغاز کرده اند، امروز حرف از اشــــتغالزایی بــــرای صدها نفر 

می زنند.
دعوت کارآفرین برتر تویســــرکانی از سرمایه گذاران  �

برای ساخت واحدهای تولیدی در این شهرستان
از جمله این کارآفرینان برتر می توان به محسن زارعی مدیر 
واحد تولیدی شــــانه تخم مرغ در شهرســــتان تویسرکان 
اشاره کرد، سرمایه گذاری که از سال 63 تا کنون این واحد 
تولیدی را می چرخاند و زمینه اشــــتغالزایی 30 نفر را فراهم 

کرده است.
او در این ســــال های اخیــــر پا را فراتر گذاشــــته و تعدادی از 
ســــرمایه گذاران را گرد خود جمع کرده، تا با ســــرمایه گذاری 
میلیاردی زمینه رفتن به ســــمت خودکفایی در خصوص 
تولید مقواهای پشــــت طوســــی و پشــــت ســــفید را برای 

کشور فراهم سازد، آن هم در زادگاه خود.
روحیه کارآفرینی با مهاجرت سازگار نیست �

زارعی معتقد است اگر کسی مدعی و تشنه خدمت است 
باید آســــتین های همت خود را برای پیشــــرفت و آبادانی 
شــــهر خود باال بزند چرا که تأکیــــد دارد؛ روحیه کارآفرینی با 

مهاجرت سازگار نیست.

امروز بر آن شــــدیم تا با این سرمایه گذار بخش خصوصی 
درباره شــــرکت مهان کاغــــذ و همکارانش بــــه گفت و گو 
بنشینیم که قرار اســــت در آینده ای نزدیک واحد تولیدی 
آنــــان با عنوان نخســــتین کارخانــــه تولید مقوای پشــــت 

سفید ایران فعالیت خود را آغاز کند.
کاغذ باطله هایی که زمینه ســــاز بی نیازی کشور در  �

تولید مقوای پشت سفید می شود
در ایــــن باره »محســــن زارعی« مدیر عامــــل واحد تولیدی 
مهان کاغــــذ؛ با بیان اینکه کار ســــاخت این شــــرکت را با 
تعــــدادی دیگر از ســــرمایه گذاران از ســــال 94 آغــــاز کرده 
اســــت، گفــــت: در صورت بهــــره بــــرداری از این پــــروژه در 
آینده ای نزدیک مقواهای پشــــت طوســــی و پشت سفید 

در گرم های 200 تا 450 گرم در این کارخانه تولید می شود.
وی اظهــــار کــــرد: مواد تشــــکیل این نــــوع مقواهــــا، انواع 
کاغذهــــای باطله اســــت، که پــــس از جمــــع آوری و خمیر 
شدن، در نهایت به صورت کاغذ کوتینگ می شوند، بدان 
معنا که با بهره گیری از موادی ویژه به شــــکل براق تبدیل 
شده و در بسته بندی صنعتی و بهداشتی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مدیر عامل واحــــد تولیدی مهان کاغذ افــــزود: در مقوای 
پشــــت ســــفید دو طرف کاغذ؛ کوتینگ می شود که برای 
مصارف بهداشــــتی و پزشــــکی از جمله جعبه های دارو به 
کار می رود و اگر یک طرف کوتینگ شــــود در حوزه صنایع 
بســــته بندی دیگر همچــــون لــــوازم یدکی خــــودرو مورد 

استفاده قرار می گیرد.
زارعی تصریح کرد: در واقع کوتینگ شــــدن کاغذ آن را برای 
فرم دهی بهتر انجام می دهد تا راحت تر مورد استفاده قرار 

گیرد.
ســــرمایه گذاری میلیاردی برای تأسیس نخستین  �

واحد تولیدی مقوای پشت سفید ایران
وی همچنین با اشــــاره به اینکه برای تأســــیس نخستین 
واحد تولیدی مقوای پشــــت ســــفید ایران، سرمایه گذاری 
میلیاردی انجام شــــده، عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری از 
آغاز تأســــیس تاکنون در حــــدود 48 میلیارد تومان بوده، 
که به طور عمده صرف ســــاخت و ســــاز و خرید 80 درصد 

ماشین آالت شرکت شده است.
مدیر عامل واحد تولیدی مهان کاغذ ادامه داد: در بخش 
تأمیــــن ارز و همچنیــــن معامله آن با شــــرکت چینی برای 
خرید ماشــــین آالت از ســــال 96 که با افزایــــش قیمت ارز 
روبه رو بودیم مشــــکالت بسیاری بر ســــر راه ما ایجاد شد، 
اما خوشــــبختانه در نهایت ماشــــین آالت چندین بخش 
کارخانه به طور کامل خریداری شــــده و برای تهیه 20 درصد 

باقیمانده هــــم صحبت هایی بــــا طرف چینی شــــده تا به 
زودی به دست ما برسد.

، دو تکنسین  زارعی گفت: سال گذشته از ابتدای شهریور
آمده بودند،  چینی برای نصب دستگاه ها به تویســــرکان 
که بهمن ماه برای حضور در بین خانواده های خود در آغاز 

سال چینی به کشورشان بازگشتند.
وی افزود: با توجه به شــــیوع کرونا در چین و تعطیل کاملی 
چین آن دو تکنسین نتوانستند مجدد برای ادامه کار خود 
به شهرســــتان بیایند، هر چند که با مهندسان ایرانی ادامه 
کار در دست اقدام است، اما طرف چینی هم قول داده که 

تا دو سه ماه آینده برای انجام مابقی تعهد خود بیاید.
مدیر عامــــل واحد تولیــــدی مهان کاغذ تصریــــح کرد: اگر 
شرایط کرونایی و برخی مســــائل و مشکالت دیگر مانعی 
جدیــــد ایجاد نکنند انتظــــار می رود تا قبل از خرداد ســــال 

آینده کارخانه آماده بهره برداری شود.
زارعی همچنین با بیان اینکــــه برای تأمین هزینه مورد نیاز 
به منظور ســــاخت این کارخانه از 48 میلیارد تومان آورده 
اولیــــه، 36 میلیارد تومان آن تســــهیالت بانکی اســــت و 
مابقی ســــرمایه ســــهام داران، گفت: 12 میلیــــارد دیگر نیز 
به صورت تســــهیالت قرار اســــت به زودی تزریق شــــود و 
در نهایت 20 تا 25 میلیارد تومــــان دیگر برای اتمام طرح تا 

رسیدن به مرحله افتتاح و بهره برداری نیاز است.
وی اظهار کرد: امیدواریم اســــتاندار هم به وعده های خود 
عمل کند و درخصوص بانکی که قرار است تسهیالت در 

اختیار ما قرار دهد همکاری های الزم را انجام دهد.
اشــــتغالزایی مســــتقیم واحد تولیدی مهان کاغذ  �

برای 300 نفر در دو مرحله
مدیر عامــــل واحد تولیدی مهان کاغــــذ افزود: در صورت 
راه اندازی این شرکت در مرحله اول به طور مستقیم برای 
150 نفر و در مرحله دوم برای 150 نفر دیگر ایجاد اشــــتغال 
می شــــود و طبق محاسبات تولید سال اول ما 50 هزار تن 

مقوا است.

زارعی عنوان کرد: با توجه به آنکه مــــواد اولیه این کارخانه 
انــــواع کاغذهــــای باطلــــه اســــت، شــــرایط الزم بــــه منظور 
افزایــــش میــــزان اشــــتغالزایی برای افــــراد جویــــای کار در 
ســــطح شهرســــتان را فراهم می ســــازد، چه بــــرای آنانی که 
کاغذهای باطله را جمــــع آوری می کنند و چه برای کامیون 
داران و وانــــت دارانی که کاغذها را تا کارخانه به دســــت ما 

می رسانند.
وی گفت: به طور معمول اگر 20 تا 30 نفر در ســــطح شــــهر 
کاغذ جمــــع آوری کنند، روزانه با 100 نیســــان در نهایت دو 
تن به کارخانه تحویل داده می شود، در حالی که نیاز روزانه 
کارخانه 200 تن کاغذ باطله خواهد بود که برای تأمین این 
میزان مواد اولیه بی تردید فرصت شــــغلی بیشــــتری هم 

مهیا می شود.
سنگ تمام مفتح برای حمایت از سرمایه گذاران �

مدیر عامل واحــــد تولیدی مهان کاغذ بــــا تأکید بر اینکه 
مفتح نماینده مردم تویســــرکان در تمامی مراحل به ویژه 
همکاری و تعامل با مسؤوالن کشوری و مدیران بانک ها 
بــــرای تأمین تســــهیالت مورد نیــــاز کارخانه ســــنگ تمام 
گذاشــــت، عنوان کرد: در ســــال 96 به دلیل باال رفتن نرخ 
ارز ما به نوعی از ادامه ســــاخت کارخانه ناامید شده بودیم 
تا جایی که نزدیک بــــود کار را تعطیل کنیم، اما مفتح برای 
ادامه کار مشوق خوبی بود و ما را به ادامه کار ترغیب کرد.

بــــه فرزندان/جوانان  � کارآفرینی  آموختــــن  ضرورت 
تحصیل کرده به مردم شهر خود خدمت کنند

زارعــــی در پاســــخ به این که چــــرا این حجم از ســــرمایه را در 
شهرستان تویســــرکان که احتمال سودآوری کمتری دارد 
برای تأســــیس کارخانه هزینه کرده است، گفت: من زاده 
شهر سرکانم و به فرزندانم هم آموختم که اگر می خواهید 
کاری انجام دهید منتظر مشــــاغل دولتی نباشید بلکه با 
تالش و کوشش خود و با کارآفرینی برای ارتقاء شهرستان 

خودتان گام بردارید.
وی از مهاجــــرت جوانان تحصیل کرده از این شهرســــتان 

گالیه و تصریح کرد: امیدواریم جوانان این شهرســــتان اگر 
به مرحله مهندســــی و دکتری می رسند در شهر خودشان 

بمانند و کمک کار مردم و مفید برای شهرشان باشند.
مدیر عامل واحد تولیدی مهان کاغذ تأکید کرد: هم عشق 
به مردمان شهر خودم و هم کمک های فوق العاده نماینده 
مردم تویســــرکان، انگیزه بســــیاری برای ســــرمایه گذاری در 

بخش صنعت تویسرکان ایجاد کرده است .
زارعی در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این شــــرکت 
صرفه جویی ارزی می شــــود، عنوان کــــرد: در حال حاضر در 
بخش تأمین مقوای پشــــت طوسی ساالنه در حدود 300 
هزار تن واردات داریم و اگر ما بتوانیم در مرحله اول تولید 
خود، 50 هزار تن مقوا تولید کنیم یعنی یک ششم واردات 
را کاهش می دهیم و در مرحله دوم با تولید ساالنه 100 تن 
یک سوم واردات را کاهش می دهیم و این یعنی رفتن به 

سمت بی نیاز ساختن کشور در تولید مقوا.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه این شــــرکت تولیدی مقــــوا، جزء 
که صنایع  واحدهای تولیدی زیربنایی محسوب می شود 
دیگر به آن وابسته هســــتند، تصریح کرد: با راه اندازی این 
کارخانــــه می تــــوان انتظار داشــــت حداقــــل 10 چاپخانه در 
سطح شهرستان فعال شود که صاحبان دیگر واحدهای 
تولیدی برچسب محصوالت خود برای مقواهای تولیدی 

ما را به واسطه این چاپخانه ها تهیه کنند.
ضرورت حمایت دولت از سرمایه گذاران �

که می خواهند با نگاه  سرمایه گذاران بســــیاری هســــتند 
اقتصاد مقاومتی در مســــیر اســــتقالل و عدم وابســــتگی 

بسیاری از صنایع و کاالهای کشور قدم بگذارند.
بــــه نقــــل از عصر همــــدان، امیــــد آن کــــه اگر قرار اســــت 
سرمایه گذاری انجام شود با تحقیقات کامل و برنامه ریزی 
جامع به ســــمت بــــی نیاز ســــاختن کشــــور در حوزه های 
مختلف این حرکت ادامه داشــــته باشــــد و در این راه بی 
تردید حمایت مســــؤوالن دولتی در تمامی مراحل تولید 

ضروری است.

بهره برداری از مرکز آموزشی فنی و تخصصی
متالورژی اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیــــرکل آموزش فنی 
آموزش  و حرفــــه ای اســــتان همدان گفــــت: مرکــــز 
مهارت هــــای فنی و تخصصی متالورژی شهرســــتان 
اسدآباد با هدف حرفه آموزی برای ایجاد فرصت های 
شغلی پایدار در راستای تحقق شعار محوری جهش 

تولید به بهره برداری رسید.
به گزارش هگمتانه، »وهب مختاران« روز دوشــــنبه 
افزود: آغاز به کار مرکز آموزشــــی متالورژی اســــدآباد 
به عنوان مرکز مهارت آموزی تخصصی غرب کشــــور 
آموزش های  با توانمندسازی افراد عالقه مند و ارائه 
فنــــی و مهارتی نقش مؤثــــری در تکمیل برنامه های 
دولــــت در زمینه فراهــــم آوردن فرصت های مولد و 

پایدار شغلی در این منطقه دارد.
وی اظهــــار کرد: این مرکز مهارت آموزی با بهره گیری 
از توان کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و 
آموزش،  با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه 

تولید و اشتغال زایی راه اندازی و فعال شده است.
مدیــــرکل آموزش فنــــی و حرفه ای اســــتان همدان 
گفــــت: فعالیــــت این مرکــــز زمینــــه مناســــب ارائه 
آموزش های فنــــی، تخصصی و مهارتی به متقاضیان 
و  دانشــــجویان  خصــــوص  بــــه  کار  افرادجویــــای  و 

دانش آموزان رشته کار و دانش را فراهم می کند.
مختاران اظهار کرد: آموزش رشــــته ریخته گری تحت 
فشــــار یکی از بخش های مهم ایــــن مرکز تخصصی 
اســــت کــــه می تواند اســــتان همــــدان را بــــه قطب 
فعالیت این رشــــته در منطقه تبدیل کند، به نحوی 
کــــه ظرفیت ریخته گری تحت فشــــار در تولید تعداد 

زیادی از قطعات با کیفیــــت، دقت باال در اندازه و در 
ســــاخت دیواره ها و پله های نــــازک از جنس فلزات 

سبک در قالب های فلزی کاربرد فراوانی دارد.
وی خاطرنشــــان کرد: یکی از مزایای این روش تولید 
قطعات بسیار نازک و با استحکام بسیار زیاد است 
که ساخت آن با دیگر روش های ریخته گری ممکن 

نیست.
مدیــــرکل آموزش فنــــی و حرفه ای اســــتان همدان 
افــــزود: همچنین برگزاری و ارائه دوره های آموزشــــی 
آبــــکاری نمونه هــــای مختلــــف فلزات ماننــــد نیکل 
ســــاخت  آمــــوزش  و  تولیــــد  همچنیــــن  و  کــــروم  و 
دستگیره های ســــرامیکی برای نخستین بار در این 

مرکز فنی و تخصصی انجام می شود.
مختاران، توســــعه صنایع مرتبط را یکی از مهم ترین 
مزیت هــــای مهارت آمــــوزی دراین رشــــته های فنی 
عنــــوان کــــرد و گفــــت: ارتقــــای فرهنگ مهــــارت و 
کارآفرینی از جمله مهم ترین اهداف مراکز آموزشــــی 
فنی و حرفه ای اســــت چراکه با مهارت آموزی به افراد 
توانمند، زمینه ایجاد فرصت های شــــغلی برای این 

افراد فراهم می شود.
بــــه نقــــل از ایرنا، شهرســــتان اســــدآباد دارای ســــه 
مرکز آموزشــــی و تخصصی ویژه خواهــــران و برادران 
اســــت که آموزش های مرتبط برای کســــب مهارت 
در رشــــته های فنــــی متالــــورژی، اتوماتیــــک، برق کار 
ســــاختمان، برق کار خــــودرو، جوشــــکاری، هنرهای 
تجســــمی، صنایع چوب، کشــــاورزی و کیف دوزی را 

ارائه می کند.

ح کرد؛ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی رزن و درگزین مطر

کمک به  آسیب دیدگان کرونا به همت طالب جهادی
شکل گیری شوراهای فرهنگی محالت با محوریت ائمه جماعات

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: حجت االســــالم ســــید روح اهلل حســــینی گفت: با 
همــــکاری بنیــــاد مســــتضعفان 450 میلیون تومــــان در بین آســــیب دیدگان از 

بیماری کرونا توســــط طالب منطقه توزیع شده است.

به گزارش هگمتانه، حجت االسالم سید روح اهلل حسینی، رئیس سازمان تبلیغات 
اســــالمی رزن و درگزین اظهار کرد: پس از آغاز شــــیوع بیماری کرونا یکی از تالشهای 
جدی طالب حاضر در شهرســــتان های رزن و درگزین و ســــازمان تبلیغات اســــالمی 

کمک به حل مشکالت مردم بوده است.
وی با اشــــاره به توزیع کمک هــــای مؤمنانه و همراهی و همــــکاری جوانان مؤمن 
و انقالبــــی در شــــورای هیأت های مذهبــــی و امامان جماعات شهرســــتان ادامه 
داد: بــــا همکاری بنیــــاد مســــتضعفان 450 میلیون تومان توســــط ائمه جمعه و 
زن و درگزین بین افراد آســــیب دیده از بیماری کرونا  جماعات شهرســــتان های ر

شد. توزیع 
حســــینی تــــالش در جهــــت احیای ســــنت حســــنه رســــیدگی بــــه محرومیــــن را از 
دســــتاوردهای کمک های مؤمنانه دانســــت و افزود: در راســــتای ایجاد فضای کار و 
تالش و حل مشکالت مردم جلسات متعدد در روستاهای شهرستان با محوریت 

ائمه جماعات برگزار شده است و در حال برگزاری است.
به نقــــل از عصر همــــدان، وی ایجاد شــــوراهای فرهنگــــی در روســــتاها و محالت با 
محوریت امام جماعت را از دیگر اقدامات ســــازمان برشمرد و گفت: بنا به توصیه و 
تأکید رهبری انقالب محوریت ائمه جماعات در مناطق کشــــور قطعا به رفع بسیاری 

از مشکالت فرهنگی و اجتماعی خواهد انجامید.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند:

ح تشـــدید نظارت بر بازار شب چله تا 30 آذرماه ادامه دارد طر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند گفت: به منظور 
نظارت بر بازار مصرف و جلوگیری از ســــوء اســــتفاده افراد ســــودجو طرح تشدید بر 

بازار مصرف از22 تا 30 آذر ماه اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه، قاســــم بازدار اظهار کرد: این طرح با هدف جلوگیری از افزایش 
، میوه و شیرینی و  قیمت، تهیه اقالم مورد نیاز شــــب چله از جمله آجیل، خشکبار

جلوگیری از ســــوء استفاده احتمالی و برخورد با متخلفان اجرا می شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه در این طرح بازرسان و 
ناظران اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری 
بازرســــان این اداره شــــرکت دارند افزود: در این طرح نظارتی باید واحدهای صنفی 
فاکتور خرید و فروش و رعایت ســــود قانونی در واحدهای عرضه آجیل و تنقالت، 

میوه و شیرینی فروشی ها و تره بار را به مشتریان عرضه کنند.
وی با بیان اینکه یک تیم تخصصی متشــــکل از ســــه بــــازرس در دو نوبت صبح و 
بعد از ظهر در ســــطح بازار اقدام به رصد نرخ های مصوب می کنند افزود: در صورت 
مشــــاهده هر گونه تخلف صورت گرفته از ســــوی واحدهای صنفــــی با آنان مطابق 

قانون برخورد می شود.
بازدار با اشــــاره به شــــرایط کنونی گفت: با توجه به اینکه از ســــوی مسؤولین و 
ونا کنترل شــــود لذا  مــــردم اخیرا تالش های زیــــادی صورت گرفته تــــا بیماری کر

ود مردم با درک شــــرایط کنونی از دورهمی هایی کــــه عامل افزایش  انتظــــار می ر
این بیماری اســــت خودداری کرده وشــــب چله را به صورت مجازی برگزار کنند.

بــــه نقل از فارس، وی از مردم شهرســــتان خواســــت تا در صورت هــــر گونه تخلف 
مراتب را به واحد بازرســــی اداره صمت و یا اتاق اصناف گزارش کنند.
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اقدامات مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی 
شهر همدان به عنوان قلب تپنده تحقیقات شهری  و تاالر 
قرآن منجر بــــه تبدیل این مرکز به عنوان مرکز مطالعات برتر 

کشوری شده است.
به گزارش هگمتانه، با توجه بــــه قرارگیری در هفته پژوهش 
قصد داریم به تالش های مرکز مطالعات شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان به عنوان مرکز مطالعات برتر کشــــور و قلب 
تپنده تاالر قرآن و تحقیقات شهری اشاره ای مختصر داشته 

باشیم.
نیاز مبرم به پژوهش های کاربردی و عملیاتی در برنامه ریزی 
و خط مشی گذاری مدیریت شــــهری نقش مراکز پژوهشی 
و مطالعاتی مرتبط با دســــتگاه های نظارتی و سیاست گذار را 

تبیین می نماید.
با توجه به گسترش شهر و پیچیده شدن موضوعات مربوط 
به مدیریت شهری شورای اسالمی شهر همدان در آبان ماه 
سال 92 با درک صحیح این ضرورت که پایه و اساس تصمیم 

گیری ها بر تحقیق و مطالعه استوار است اقدام به راه اندازی 
مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 
در راستای جلوگیری از انجام کارهای بدون پشتوانه علمی در 
حوزه مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری 

نمود.
مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان، 
نقش ارزنده ای در پویایــــی و احیای تاالر همایش های قرآنی 
شــــهر داشــــت به نحوی که با اجــــرای سلســــله برنامه های 
شهراندیشــــی و همایش های تخصصی موجب خروج تاالر 
همایش های قرآنی از رخوت شد و اکنون به مثابه قلب تپنده 

تاالر قرآن ایفای نقش می کند.
اشــــتغال به ترجمه مقاله های علمی در این مرکز و شــــرکت 
اعضای آن در کنفرانس ها و نشســــت های تخصصی ملی 
و بین المللی و رونمایی از کتاب و دیگر اقدامات مطالعاتی، 
جایگاه ارزشــــمند تاالر همایــــش های قرآنــــی و بین المللی 

همدان را در حوزه مباحث علمی و فرهنگی تثبیت کرد.

همچنین مرکز مطالعات شــــورا در هم افزایی و هم پوشانی 
با ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان 
و راه انــــدازی کتابخانه در این تــــاالر و نیز برگــــزاری برنامه ها و 
همایش های ملی و بین المللــــی در آن، این تاالر را به تاالر ی 
بین المللــــی تبدیل کرد و با فعالیت هــــای قرآنی نیز به ویژه 
در ماه رمضان با برگزاری جلســــات قرائت قرآن منشــــأ توجه 

شهروندان به این تاالر و پویایی بیشتر آن شد.
رضوان سلماسی رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان 
نیز در این باره گفت: مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شــــهر همدان در این مدت با تشکیل کمیته های 
تخصصی و برگزاری برنامه های متنوع از جمله نشست های 
شهر اندیشی، نشست های هم اندیشی، برگزاری کارگاه های 
تخصصی ســــمینار های دانشــــجویی و همچنین اقدامات 
پژوهشــــی متنــــوع در این راســــتا حرکت کرده اســــت و اکثر 
قریب به اتفاق پژوهش های عمرانی، فرهنگی، شهرســــازی 
و معماری، خدمات شــــهری و... مورد بررســــی ایــــن مرکز قرار 

 ، گرفته اســــت. رصد عملکــــرد و جایگاه این مرکز در کشــــور
نشــــان دهنده پویایی و موفقیت اقدامات صورت گرفته در 
حوزه مطالعــــات و ارزیابی تخصصی مســــائل مرتبط با حوزه 

مدیریت شهری است.
سلماسی با اشاره به  تشکیل کمیته های تخصصی مطالعات 
شهر و شورا در تاالر قرآن، افزود: برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مرکز در ســــال جاری، در راستای تقویت و اثرگذاری حداکثری 
مطالعــــات و پژوهش های صورت گرفتــــه در حوزه مدیریت 

شهری خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از چالش های مهم مدیریت شــــهری طی 
سال های گذشــــته نبود اعتماد کافی میان مدیران اجرایی 
شهری و خط مشی گذاران به جامعه پژوهشگران بوده است. 
مدیران ارشد اجرایی و خط مشی گذاران با طرح این ادعا که کار 
پژوهشگران عملیاتی نیســــت و از حقایق حوزه اجرا و عمل 
فرسنگ ها فاصله دارد از مشــــارکت جامعه پژوهشگران و 
نخبگان علمی در فرآیندهای تصمیم گیری ممانعت کرده و 

منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نداده اند. 
این موضوع ســــبب ایجــــاد چرخه ای معیــــوب و تضعیف و 
عدم توســــعه زیرساخت ها، ظرفیت های پژوهشی و ضعف 
در پژوهش های کاربــــردی در حوزه های گوناگون مطالعات 

مدیریت شهری شده است.
رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان بیان کرد: خوشــــبختانه طی رصدهایی که از تمام 
کشــــور صورت گرفتــــه مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های 
شــــورای اســــالمی شــــهر همدان از جمله مراکــــز موفق در 
کشــــور بوده اســــت که امید اســــت با توجه ویژه شورای 
اسالمی شــــهر و شــــهرداری همدان با همراهی و همدلی 
دلســــوزان و عالقه مندان به کهن شــــهر همدان بتوانیم 
، همه جانبه و علمی دســــت یافته و  به یک توســــعه  پایدار
، دلنشــــین، توسعه یافته و تاب آور در  شهری زیبا، سرسبز
مقابل بحران های محیطی برای مردمان همدان بســــازیم 
و از تمامــــی یافته هــــای علمــــی در حوزه  مدیریت شــــهری 

کهن شــــهر همدان اســــتفاده کــــرده و تــــوان و تخصص 
و  دانشگاهیان  پژوهشــــگران،  نخبگان،  اندیشــــمندان، 
همه  عالقه منــــدان را برای نیل به آرمان های توســــعه گرا و 

انسان محور به کار ببندیم.

شورا

کمیته ها/ شورای پژوهشی و هیئت امناء گزارش جلسات 
تعداد جلسات برگزارشدهعنوان کمیته

13شورای پژوهشی

5هیئت امناء

23شهرسازی و معماری

11حمل ونقل و ترافیک

7فنی، عمرانی و امور زیربنایی

11آموزش، بهره وری و بهبود روش ها

15اقتصاد و سرمایه گذاری

34گردشگری

11خدمات شهری، محیط زیست و سالمت

16فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

9فناوری اطالعات و شهر هوشمند

14حقوقی

17ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه

کارگروه ها گزارش جلسات 
تعداد جلسات برگزارشدهعنوان کارگروه*

7نشاط اجتماعی1

17شهر دوستدار کودک2

3تفریغ بودجه3

4سیاست گذاری مرمت امالک واجد ارزش4

1قنوات شهری5

کارشناسی تدوین شده گزارش های 
عنوان گزارش*

بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند1

گزارش تفریغ بودجه شهرداری 21398

گزارش اولیه مستندات و مقررات مرتبط با تحول نظام اداری شهرداری ها3

گزارش شرح خدمات تهیه طرح جامع سایت شمالی دفن پسماند4

گزارش کارگروه شهر دوستدار کودک در خصوص برگزاری گذر کودک در محالت همدان5

گــــزارش “ارزیابی و بازطراحی فضاهــــای عمومی )پارک، پیــــاده راه و معابر پیرامون مدارس( شــــهر همدان در 6
راستای تحقق شهر دوستدار کودک”

“آسیب شناسی مالک های تعیین شهروند برگزیده در جشنواره شهروند برگزیده سال 98”7

“ارائه راهکارهای عملیاتی در خصوص نشاط اجتماعی با اولویت سالمندان”8

ارائه گزارش کارگروه شهر دوستدار کودک در خصوص احداث پارک موضوعی کودک9

بررسی مطالعات ایمن سازی و آرام سازی معابر شریانی همدان10

بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان11

بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند حمل ونقل12

نحوه طراحی، نگهداری و جانمایی چراغ های راهنمایی و ارتباط آن با مرکز کنترل ترافیک13

بررسی چشم انداز 6 ماهه دوم سال 98 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان14

امکان سنجی تدوین سند راهبردی برنامه جامع و عملیاتی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری همدان15

16” بررسی طرح اجرایی "طرح تولید گازوئیل Euro4 از پسماند تر

بررسی طرح جامع کالن شهر همدان در حوزه حمل ونقل و ترافیک17

بررسی ابعاد و آثار بیماری کرونا18

ساماندهی و مطالعه قنوات سطح شهر همدان19

برنامه ها و اقدامات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری20

پیشنهاد ها ضوابط اجرای بام سبز شهر همدان21

بررسی و مکان یابی پل های عابر پیاده در سطح شهر همدان22

پایان نامه ها و طرح های پژوهشی بررسی شده 

نوع طرحعنوان*

شناســــایی و رتبه بندی مهم ترین روش های تأمین درآمدی پایدار شــــهرداری با استفاده از 1
 MCDM پایان نامهفنون

پایان نامهبهینه سازی قرارداد های تشویقی در پروژه های عمرانی چند عاملی- چند دستاوردی2

طرح پژوهشیمقایسه روش های مختلف تولید و به روزرسانی نقشه های دیجیتالی شهری3

4” طرح اجراییبررسی طرح اجرایی "طرح تولید گازوئیل Euro4 از پسماند تر

پایان مطالعه امکان سنجی کسب وکار تفکیک و گردآوری پسماند به کمک فناوری در شهر همدان5

رساله ی دکتریارائه مدل تاب آوری ساختمان های   شهر همدان در برابر سیالب با رویکرد پدافند غیرعامل6

“ بررســــی کارایی فرایند پالســــمای غیرحرارتی و لجن گرانوله هوازی در تصفیه شیرابه حاوی 7
طرح پژوهشیبیس دی اتیل هگزیل فتاالت

مرکز مطالعات شورا قلب تپنده تحقیقات شهری
سلماسی: تشکیل کمیته های تخصصی مطالعات شهر و شورا در تاالر قرآن 

کمیته های تخصصی  مورد بررسی قرار  طی دوره 98-99، 15 طرح پژوهشی، 5 پایان نامه و 1 رساله ی دکتری در 
که درنهایت موارد زیر مورد موافقت واقع شد و در مراحل عقد قرارداد است: گرفت 

کمیته ها اهم اقدامات 
کمیته حمل و نقل و ترافیک

تدوین شرح خدمات مطالعات ایمن سازی و آرام سازی معابر شریانی همدان
بررسی نحوه طراحی، نگهداری و جانمایی چراغ های راهنمایی و ارتباط آن با مرکز کنترل ترافیک

بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند
بررسی و مکان یابی پل های عابرپیاده )اجراشده و در دست اجرا(

بررسی سامانه های  AVL سازمان حمل و نقل و بار ومسافر
بررسی طرح پژوهشی “  تعیین سیاهه انتشار و مدل سازی آلودگی هوا در شهر همدان”

بررسی جانمایی پل های عابرپیاده با توجه به شرح خدمات تدوین شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک
کمیته خدمات شهری

بررسی مطالعات قنوات همدان
تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندهای شهر همدان

_  بررسی طرح پژوهشی "تعیین سیاهه انتشار و مدل سازی آلودگی هوا در شهر همدان
بررسی طرح پژوهشی " بررسی کارایی فرایند ترکیبی پالسمای غیرحرارتی و لجن گرانوله هوازی در تصفیه شیرابه حاوی 

بیس دی اتیل هگزیل فتاالت
بررســــی پروپزال مقطع کارشناسی ارشد با عنوان " مطالعه امکان سنجی کســــب وکار تفکیک وگردآوری پسماند به 

کمک فناوری در شهر همدان
_  بررســــی پروپزال مقطــــع دکتری با عنوان " ارائه مدل تاب آوری ســــاختمان های   شــــهر همدان در برابر ســــیالب با      

رویکرد پدافند غیر عامل “
-بررسی جانمایی پل های عابر پیاده با توجه به شرح خدمات سازمان حمل و نقل و ترافیک

کمیته آموزش، بهره روی و بهبود روش ها
بررسی گزارش عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در حوزه آموزش شهروندی

بررسی گزارش عملکرد شهرداری در حوزه آموزش کارکنان شهرداری
ارائه گزارش تحلیلی وضعیت موجود منابع انسانی شهرداری همدان

بررسی موضوع عقد قرارداد تدوین گزارش آسیب شناسی وضعیت موجود منابع انسانی شهرداری
کمیته فنی، عمران و محیط زیست

بازدید و تهیه گزارش علمی از پروژه بوستان والیت
پیگیری انجام مناقصه جهت تهیه و تدوین نقشه جامع قنوات سطح شهر همدان

ارائه گزارش پیرامون استفاده از مشاور ذی صالح برای مطالعه و پایش قنوات سطح شهر همدان
بررسی تصرفات زیست محیطی در منطقه کوهستانی الوند

کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
آسیب شناسی اساسنامه شورای اجتماعی محالت

تدوین مدل فرهنگی شهرداری و همچنین بررسی چشم انداز شش ماهه دوم سازمان فرهنگی
_  معارفه اعضای جدید و تعیین راهبردهای جاری کمیته

_  بررسی علل کاهش مشارکت مردم همدان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
، اهداف و اقدامات اجرایی سازمان فرهنگی بررسی چشم انداز

بررسی برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری
بررسی نحوه برون سپاری مراکز فرهنگی با تاکید بر تشکل های مردمی

کمیته حقوقی
بررسی قراردادهای شهرداری همدان با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی

بررسی موضوع وقف باغ بهشت
بررسی نحوه تملک اراضی و امالک عادی

بررسی ماده 101 قوانین شهرداری ها
بررسی و ترسیم فرآیند نحوه تفکیک اراضی و امالک عادی

بررسی صدور پروانه برای زمین های دارای سند اعیانی فاقد مالکیت عرصه                  
کمیته گردشگری

بررسی و ارائه نظرات و پیشنهاد ها در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال 1399 شهرداری
- شیوه های عملکرد پساکرونا در گردشگری استان همدان

– ارائه پیشنهادات موضوعات قابل بررسی در سال 99
- بررسی جاده سالمت از میدان گنجنامه تا میشان و آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت مباحث گردشگری 

و ارائه پیشنهاد عملیاتی از طرف اساتید
- ارائه کامل آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت مباحث گردشگری و ارائه پیشنهاد عملیاتی

 بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتانه
بررسی و ارائه نظرات و پیشنهادها در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال 99شهرداری

کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند
بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه های هوشمند

بررسی موضوع تدوین طرح جامع فناوری اطالعات
) بررسی نرم افزار مالی در حال خرید شهرداری )نرم افزار رایورز

ارائه گزارش اقدامات و برنامه های سال 1398 و 1399 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
کمیته شهرسازی و معماری

بررسی شرح خدمات ورودی های شهر همدان
بررسی محدوده ی پیشنهادی شهرداری منطقه 5

بررسی ضوابط بام سبزجهت تدوین دستورالعمل و ضوابط
بررسی پروژه چند عملکردی مرکز محله کبابیان
بازنگری ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده

بررسی تصرفات زیست محیطی در منطقه کوهستانی الوند
کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری

بررسی گزارش سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان در خصوص پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری
بررسی و ارائه نظرات و پیشنهاد ها در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال 1399

بررسی طرح تولید گازوئیل Euro4 از پسماند تر
راهکار کمک به اصناف از طریق شهرداری در دوران پسا کرونا

ارائه گزارش رئیس سازمان بورس منطقه ای همدان در خصوص شرکت های سرمایه گذاری در بورس
آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری و ارائه پیشنهاد عملیاتی از طرف اساتید

کمیته ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه
ارائه گزارش اولیه  طرح تحول نظام اداری شهرداری ها

ارائه گزارش تحلیلی وضعیت موجود منابع انسانی شهرداری
گزارش بودجه و تراز مالی شهرداری

زمانعنوان نشست شهراندیشی*

98/2/14تاب آوری شهر همدان با رویکرد بررسی سیالب1

98/4/11سامانه جامع شفافیت شهرداری همدان گامی به سوی تحقق مدیریت شهری2

توسعه راهبردی هسته تاریخی شهر با تأکید بر امکان سنجی3
گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری

98/6/27

حقوق شهرســــازی با محوریت حقوق عامه، درآمدی بر قوانین شــــورا و شهرداری و درآمدهای 4
پایدار شهری

98/10/24

زمانعنوان نشست هم اندیشی*

خردادماهبررسی روند پیشرفت بوستان والیت1

تیرماهنشست هم اندیشی با شورای اسالمی شهر اراک2

شهریورماهنشست هم اندیشی با دکتر بوچانی رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران3

مهرماهنشست هم اندیشی با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران4

مهرماهنشست هم اندیشی با سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان5

مهرماه/نشست هم اندیشی پیرامون ایجاد پایشگاه شهری در همدان6
آبان ماه

آبان ماهنشست هم اندیشی با مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین7

آذرماهنشست هم اندیشی پیرامون مدل بومی شده سیستم های نگاشت8

بهمن ماهنشست هم اندیشی با مجمع خیرین مبارزه با مواد مخدر9

اسفندماهنشست هم اندیشی با نظام مهندسی جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری10

اسفندماهنشست هم اندیشی با مرکز افکار سنجی دانشجویان )ایسپا(11

زمانعنوان سمینار*

98/2/18تاب آوری سازه ها در بحران1

زمانعنوان نشست نقد و بررسی کتاب*

98/10/2نقد و بررسی کتاب بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی1

98/4/2رونمایی از کتاب جوالن2

زمانکارگاه های تخصصی و آموزشی*

98/6/10کارگاه مدیریت تغییر و تحول1

98/6/26کارگاه آموزشی مسئله یابی مشارکتی )1(2

98/7/25کارگاه آموزشی مسئله یابی مشارکتی )2(3

98/7/3کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک4

زمانعنوان جشنواره/ همایش*

98/4/26جشنواره ایده برتر شهری در حوزه گردشگری1

98/8/30همایش نقش رویدادهای بین المللی در توسعه گردشگری2

99/5/25همایش آسیب شناسی گردشگری در ایام کرونا3

مقاالت ترجمه شده 
عنوان مقاله های ترجمه شده )تاریخ انتشار مقاالت 2019(*

1LESO-QSV معیارها و سیاست های تقویت تأثیر بصری سیستم های خورشیدی در محیط های شهری: روش

تسهیل راه برای شهرهای هوشمند: درس هایی از شرکت تأمین روشنایی فیلیپس2

گاه در ایجاد سیاست های محلی زیست محیطی چیست؟ مدیریت تغییرات محیطی از طریق 3 نقش جوامع آ
برنامه ریزی و احداث فضای سبز در شهر فوکووکا، ژاپن

نقش حکومت در بهینه سازی سیستم و تغییر سیستم: پسماندهای شهری4

چالش های گسترده نوآوری در مستندات آمایش سرزمین5

6back casting چالش های حاشیه نشینی در شهرها: بررسی بازآفرینی به روش

از زباله تا گنج: تأثیر درک مصرف کننده از محصوالت زباله های زیستی در زنجیره های عرضه حلقه بسته7

استفاده از شاخص های مکانی برای پیش بینی تهویه و تحلیل عملکرد-همبستگی انرژی برای یک آپارتمان 8
در پنج شهر چین

- نقش فضای زیرزمینی در دستیابی به تاب آوری شهری9 شهرهای آینده، شهرهای انعطاف پذیر

: مطالعه موردی: دارالسالم، تانزانیا10 برنامه ریزی شهری-  بررسی تاریخی طرح های جامع و راه رسیدن به شهر پایدار

بررسی اســــتفاده از سیستم اطالعات پیشــــرفته راهنمایی و رانندگی برای مدیریت تراکم ترافیک کشورهای 11
درحال توسعه

شناســــایی و حمایت از الگوهای اکتشــــافی و نوآورانه در برنامه ریزی شهری شــــهرداری. چالش های کلیدی 12
هفت محله در نروژ

مطالعه شبیه سازی سقف سبز اکو به منظور کاهش انتقال حرارت در چهار منطقه مختلف آب و هوایی13

آموزش در هیچ زمینه ای را نادیده نگیرید؛ مهارت های آینده نگر برای جهانی پرخطر14

فناوری اطالعات و مدیریت حوادث؛ فواید و موانع15

کنفرانس ها و همایش ها شرکت در 
تاریخ برگزاری         عنوان مقالهکنفرانس

و  مطالعــــات  ملــــی  همایــــش  هفتمیــــن 
تحقیقــــات نوین در حــــوزه علــــوم جغرافیا، 

معماری و شهرسازی

بررســــی راهبردهای توســــعه صنعت گردشگری   
SWOT 1399/3/13همدان با استفاده از مدل

اولیــــن همایش ملــــی بازآفرینی شــــهری در 
شهر ایرانی

بازآفرینی فرهنگ محور محرک شناخت ترجیحات 
1399/8/21سکونتی )نمونه موردی محله کبابیان همدان(

عمران،  المللــــی  بیــــن  کنفرانس  ســــومین 
معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

آسیب شناســــی فرآیند سیاست گذاری؛ ضرورتی 
1399/5/30برای تبیین آینده صنعت گردشگری

کنفرانــــس بین المللــــی مهندســــی عمران، 
معماری و توسعه و بازآفرینی زیرساخت های 

شهری در ایران

بازآفرینــــی محالت ســــنتی بــــا تکیه بــــر هویت و 
فرهنگ بومی و شهرسازی ایرانی-اسالمی )نمونه 

موردی: محله حاجی همدان(
1399/4/27

هفتمیــــن کنفرانــــس ملــــی پژوهش هــــای 
کاربردی در مهندســــی عمــــران، معماری، و 

مدیریت شهری

آسیب شناســــی فرآیند سیاست گذاری؛ ضرورتی 
1399/4/31برای تبیین آینده صنعت گردشگری



محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/25         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/10

برابــر رأی شــماره 139960326006001135-1399/07/24 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امین نوری فرزند احمد به شــماره شناسنامه 3931195945 
از جوکار در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 458/86 مترمربع قسمتی 
از پالک یک اصلی اراضــی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از 
مالک رســمی کوکب فتاحی محرزگردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

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

م.الف 358 سازمان سیما، منظر و فضای سبزی شهرداری همدان 13
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آگهی مزایده فروش امالک )مرحله دوم( 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری همدان با استناد به مجوز شــماره 99032519361 مورخ 99/03/25 شــورای محترم اسالمی شهر و مجوز 
شماره 99090571541 مورخ 99/09/05  از شــهرداری همدان در نظر دارد یک قطعه زمین مسکونی به مالکیت شــهرداری همدان با پالک ثبتی 1/12178  
واقع در همدان، شهرک فرهنگیان، بلوار بهنام جو )معبر هشت متری( را ازطریق مزایده کتبی به فروش برساند از متقاضیان دعوت می شود جهت ارائه پیشنهاد 
از تاریخ 99/09/25 تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 99/10/06 به امور قراردادهای ســازمان سیما منظر و فضای سبز شــهری به آدرس: میدان رسالت، 

بلوار والیت، روبروی کالنتری 15، ساختمان خدمات شهری مراجعه نمایند، شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد.
 1- متقاضیــان  بایســتی  جهــت شــرکت  در مزایــده  بــه  عنــوان  ســپرده   ضمانــت بــه  شــرح جــدول  ذیــل بــه  حســاب ســپرده ســازمان به  شــماره

 3-3477111-11-7405  نزد  بانک  مهر ایران شــعبه صدف واریز و فیش آن را در پاکت الف قرار دهند الزم به ذکر است در صورت عدم وجود فیش به 
پیشنهاد ارائه شده رسیدگی نخواهد شد.

 2-شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک مذکور از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به سازمان مراجعه نمایند.
 3-برنده مزایده بایستی پس از ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته نســبت به واریز مبلغ ملک به حساب سازمان  اقدام نماید در غیر این صورت با ضبط سپرده 

وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شد همچنین در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول و دوم سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
 4-پیشنهاد بایســتی واضح روشــن و بدون ابهام ،با قید مبلغ و مشــخصات زمین مورد تقاضا به همراه  تصویر کارت ملی و تلفن تماس متقاضی در پاکت در 

بسته باشد.
 5- شهرداری همدان )سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله به هر شکل مجاز و مختار است.

 6-هزینه های نقل و انتقال ، حق الزحمه کارشناس دادگستری جهت برآورد ارزش امالک و نشر آگهی و سایر هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد 
بود.

 7- زمان قرائت پیشنهادها روز دو شنبه مورخ 99/10/08 در محل شهرداری همدان خواهد بود.
 8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اوراق مزایده مندرج می باشد.  

 مشخصات پالک مورد نظر به شرح ذیل می باشد.

ف
دی

ر

مساحتنوع کاربری
مبلغ سپرده تضمین )ریال(قیمت پایه کارشناسی )ریال(پالک ثبتی )متر مربع(

زمین مسکونی، شهرک فرهنگیان، 1
1/1217826/155/600/0001/310/000/000    227/44بلوار بهنام جو )معبر هشت متری(

]کرونا در کمین است[

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

با ما همراه باشــید

4687 1399  شماره  25  آذر  سه شـــنبه   

5 ایران و جهان

درگذشت 251 بیمار کووید 19 
 300 شهرستان در وضعیت قرمز و نارنجی

سخنگوی وزارت بهداشــــت از مرگ 251 بیمار مبتال به 
کووید 19 خبر داد.

بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی  الری  ســــادات  ســــیما 
کرونا در  آخرین وضعیت شــــیوع بیمــــاری  درخصوص 
کشــــور توضیح داد: از ظهر روز یکشــــنبه تــــا ظهر دیروز 
24 آذر 1399 و بر اســــاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
7 هــــزار و 501 بیمــــار جدید مبتال به کووید19 در کشــــور 

شناسایی شدند که 1322 نفر از آنها بستری هستند.
وی افــــزود: مجموع بیماران کووید19 در کشــــور به یک 
میلیون و 115 هزار و 770 نفر رســــید. متأسفانه در طول 
ایــــن مدت، 251 بیمــــار کووید19 جان خود را از دســــت 
دادند و مجموع جان باختگان ایــــن بیماری به 52 هزار 

و 447 نفر رسید.
الری ادامه داد: خوشــــبختانه تا کنــــون 823 هزار و 231 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــــده اند. 5711 نفــــر از بیمــــاران مبتال بــــه کووید19 در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت تصریــــح کــــرد: در حــــال 
حاضر و بر اســــاس آخریــــن تحلیل ها، 12 شهرســــتان 
، 288 شهرســــتان نارنجــــی و 148  در وضعیــــت قرمــــز

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی هشدار داد: شهرستان های زرین دشت در استان 
فارس، بافت در اســــتان کرمان، گمیشــــان در استان 
گلستان، آســــتارا، بندرانزلی، رودسر و تالش در استان 
، گلوگاه و نکا در استان  ، رامســــر گیالن و آمل، بهشــــهر

مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.

جزئیات روش امتحانات 
دانش آموزان در کرونا

نحوه برگزاری امتحانات دی ماه  
به مدارس ابالغ شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: نحــــوه برگزاری امتحانات 
دی ماه دانش آموزان و اختیارات مدارس ابالغ شد.

محسن حاجی میرزایی درباره برگزاری امتحانات دی ماه، 
بــــرای امتحانــــات دی مــــاه دانش آموزان،  کــــرد:  اظهار 
روش هــــای مختلفــــی را بررســــی کردیــــم کــــه شــــامل 
روش های حضوری و مجازی است و جهت گیری اصلی 
آموزش و پرورش این اســــت که روشــــی را انتخاب کند 
که بیشــــترین اطمینان را از نظر صحت آزمون داشــــته 
باشد . در سال های گذشــــته آزمون های تکوینی که در 
طول ســــال تحصیلی برگزار می شد، یک وزنی داشت و 
آزمون های نهایی هم وزنی داشــــت که این وزن را تغییر 
دادیم و به نفع آزمون های تکوینی که معلم در طول کار 

با دانش  آموزان به یک ارزیابی می رسد، قرار دادیم.
حاجی میرزایی افزود: روش هایی برای صحت آزمون در 
بســــتر مجازی فراهم کردیم و هرجایی که از طرف ستاد 
ملی کرونا اجازه داشــــته باشــــیم، آزمون هــــا را حضوری 
برگزار می کنیم اما اگر اجازه نداشــــته باشیم، روش های 
مطئمنــــی را پیش بینــــی کردیم کــــه آنها را بــــا اطمینان 

بیشتری برگزار می کنیم.
وی دربــــاره آزمون ســــاز گفــــت: مــــا همــــه تالشــــمان را 
می کنیم که با اطمینان بیشتر انجام شود و خانواده ها 
گاه باشــــند که همه فناوری داخلی را و  و دانش آموزان آ
تجربیات بین المللی را برای اینکه یک آزمون مناســــب 
چگونــــه برگزار شــــود، بررســــی کردیم و بــــه روش هایی 
رســــیدیم. قطعــــا ممکن اســــت در خــــالل آزمون ها با 
مشــــکالتی مواجه شود که ان شــــاءاهلل به تدریج حل و 

فصل شود.

خبـــر

اسرائیل هیوم:

تیم بایدن، »فشار حداکثری« بر ایران را ادامه می دهد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: مشــــاوران نامزد دموکــــرات انتخابات آمریکا در حــــال ترغیب وی 
هستند تا با حفظ مؤلفه های سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، از آن به عنوان اهرم فشار 

برای متقاعد کردن تهران به تغییر برجام استفاده کنند.
به رغم گفته »جو بایدن« و مشاورانش درباره قصد آن ها برای بازگرداندن آمریکا به توافق هسته ای 
ایران در دولت جدید آمریکا، نشــــریه صهیونیســــتی »اســــرائیل هیوم« مدعی اســــت به اطالعات 

جدیدی دســــت یافته که نشــــان می دهد چند تن از مشــــاوران نامزد دموکرات که در آستانه ورود 
به کاخ ســــفید قرار دارد، تالش می کنند تا وی را برای اتخاذ رویکردی در قبال ایران متقاعد کنند که 

برخی از مؤلفه های سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در آن حفظ شود.
به نوشته این رسانه صهیونیستی، در بین برخی از مشاوران بایدن این دیدگاه وجود دارد که اتخاذ 

لحن آشتی جویانه در مقابل ایران نتیجه معکوس خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، برخی از مشــــاوران حلقه بایدن معتقدند، از بین بردن آنچه دستاوردهای دولت 
در حال خروج از کاخ ســــفید در قبال ایران خوانده شده، با بازگشت ســــریع بایدن به برجام و مفاد 
توافق سال 2015 اشتباه اســــت؛ در عوض، آن ها خواستار استفاده از تحریم های سخت آمریکا که 
در دولت ترامپ علیه ایران در چند سال گذشته اعمال شد، به عنوان اهرم فشار هستند تا به این 

شکل ایران مجبور به موافقت با اصالح توافق هسته ای شود.

انعکاس
چهره برفی جاده »اسالم به خلخال«

سرلشکر سالمی:

استقالل علمی منشأ اقتدار یک ملت است
دشمن اقتدار علمی ما را هدف قرار داده است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: فرمانده کل ســــپاه با 
تأکید بر اینکه دشــــمنان همه عرصه ها از دارو، غذا، آب 
و درمــــان را عرصه جنگ با ما قــــرار داده اند، گفت: امروز 
دشــــمن رشــــد و اقتدار علمی ما را هدف قرار داده و هر 
نقطه ای که دشــــمن روی آن تمرکز می کند، نقطه قوت 

ماست.
کل  سردار سرلشکر پاسدار حسین ســــالمی فرمانده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح دیروز )دوشنبه( 
در جشــــنواره باقرالعلوم دانشــــگاه علوم پزشکی بقیه 
اهلل االعظم)عــــج( اظهار کــــرد: یک  کشــــور نمی تواند با 
توســــعه جغرافیا بزرگ  شــــود حتــــی  منابــــع اقتصادی 
کشــــورها هم محدود اســــت اما شــــاید تنهــــا بتوان با 

دانش، ارزش های افزوده جدید به دست آورد.
گاهی دامنه های عظمت  وی با تأکید بر اینکه علــــم و آ
یک کشور را گسترش می دهد،گفت: اگر  ذخایر علمی  
یک  کشــــور رشــــد یابد جامعه بزرگ  می شــــود؛ در حالی 
که بیشتر جنبه های سیاســــی، اقتصادی یا فرهنگی را 
عامل اســــتقالل ملت ها در نظر می گیرند  اما استقالل 

علمی منشا اقتدار یک  ملت است.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه هر آنچه سیطره بیگانگان 
را بر شــــئون جامعه ما زیاد کند وابســــتگی است، اظهار 
کرد: دشــــمنانی داریم  کــــه  همواره تــــالش می کنند ما را 
کوچک  و عقب نگاه دارند زیرا کشــــوری که عقب باشد 
ضعیف خواهد شــــد و مجبور به تســــلیم  می شــــود؛ اما 
اگرکشور از سلطه علمی بیگانه خارج و نیازهای اساسی را 
در درون خود تولید کند حتی اگر در محاصره جهانی هم  

قرار گیرد، زنده می ماند و رشد می یابد.
فرمانــــده کل ســــپاه در ادامه با بیان اینکــــه برای جوان 
بودن یک جامعه باید هر روز شــــاخصه جدید و تفاضل 
و برتری جدیدی یافت،گفت: ما  می خواهیم مســــتقل 
باشــــیم  و در علم استقالل داشته باشــــیم در کنار آن، 

استقالل در سالمت هم مهم است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه امــــروز دشــــمنان بــــا تحریم های 
ظالمانــــه حتی دارو به ما نمی دهند و دانشــــمندان ما را 
ترور می کنند،گفــــت: زمانی که فردی بــــه دلیل حرکت 

در فضــــای علمی ترور می شــــود به این معناســــت که 
دشــــمن رشــــد و اقتدار علمی ما را هدف قرار داده و هر 
نقطــــه ای که دشــــمن بــــر روی آن تمرکــــز می کند نقطه 
قوت ما اســــت؛ دســــتیابی به این مهم که دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی بقیه اهلل پیشران و پرچم دار رشد علمی 
و پیشــــرفت های شــــتاب دار و نوین  پزشکی  در سطح 

ایران و جهان باشد از این  منطق سر چشمه می گیرد.
سرلشــــکر ســــالمی بــــا تأکید بــــر اینکــــه انتظــــار داریم 
این تالش ها در جهات متنوع بــــا افق های بلند طراحی 
و دنبال شود، گفت: علم امکان تسلط و چیرگی ایجاد 
کرده، به کشــــور عزت می بخشــــد و اســــتقالل را به طور 

کامل تفسیر می کند.
وی با تأکید براینکه راه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک نور 
از جمله دســــتاوردهای مهم سپاه محسوب می شود، 
را  کــــرد: وقتی  می توانیم  نقشــــه ژنتیک انســــانی  اظهار 
رمز گشــــایی کنیم درمان را راحت تر و دقیق تر به انجام 

می رسانیم، از این رو نباید از جهان عقب بمانیم.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه امروز دشمنان همه 
عرصه ها از دارو، غذا، آب و درمان را عرصه جنگ با ما قرار 
داده اند، گفت: ما تمایلی نداریم همه مســــایل را با مدل 
جنگ بیــــان کنیم اما این اقدام امروز توســــط دشــــمن 
صورت گرفته اســــت و با همت و تالش می توان تهدید 

دشمنان را به عرصه رشد و پیشرفت تبدیل کرد.
سرلشکر ســــالمی در پایان با تقدیر از تالشگران عرصه 
علمی در سپاه و دست اندرکاران راه اندازی مرکز جامع 
ژنتیک نور گفت: سپاه با دستیابی به افتخارات علمی 
و پیشــــرفت های فناوری، قله های مرتفعی را تسخیر و 
افتخــــارات جدیدی را به آلبوم افتخارات ایران اســــالمی 

اضافه می کند.
در ابتــــدای ایــــن مراســــم دکتــــر ابوالقاســــمی فرمانده 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی بقیــــه اهلل)عج( گزارشــــی از 
رونــــد اقدامات و فعالیت های دانشــــگاه در حوزه های 

مختلف را ارائه کرد.
در پایان این مراســــم برگزیدگان جشنواره باقرالعلوم و 

خانواده شهدای سالمت مورد تقدیر قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد:

ثبت نام ۲۸5 هزار نفر در کنکور ارشد 1400
چهارشنبه آخرین مهلت

ســــخنگوی سازمان ســــنجش آموزش کشــــور گفت: 
تاکنــــون بیش از 285 هــــزار نفر در آزمون کارشناســــی 

ارشد ناپیوسته سال 1400 ثبت نام کرده اند.
فاطمه زریــــن آمیزی اظهــــار کرد: پذیرش دانشــــجو در 
مقطع کارشناســــی ارشد در دانشــــگاه ها و مؤسسات 
آمــــوزش عالــــی دولتــــی و غیردولتــــی و دانشــــگاه آزاد 
اســــالمی از طریق کنکور کارشناسی ارشــــد سال 1400 

صورت می پذیرد.
وی افزود: ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 

ناپیوســــته ســــال 1400 و بیست و ششــــمین المپیاد 
علمی- دانشــــجویی کشــــور از یکشــــنبه 16 آذر 99 آغاز 
شــــده و به منظور ارائه تســــهیالت برای متقاضیانی که 
نسبت به ثبت نام اقدام نکرده بودند، مهلت ثبت نام 

تا ساعت 24 روز 26 آذر 99 تمدید شده است.
کشــــور  آمــــوزش  ســــنجش  ســــازمان  ســــخنگوی 
 به صورت اینترنتی و 

ً
خاطرنشان کرد: ثبت نام منحصرا

از طریق وبگاه اطالع رســــانی سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می شود.

: رئیس جمهور

پاسخ ندادن به حرف های حاشیه ای به معنای 
یم جواب نداشتن نیست، وقتش را ندار

برجام با دست وپای شکسته روبه روی ترامپ ایستاد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس جمهــــور با بیان 
اینکه خدا را شــــکرگزارم که بار مسؤولیت اداره کشور را در 
سخت ترین شرایط یک قرن گذشته بر دوش ما گذاشت، 
گفت: پاســــخ ندادن ما به حرف های حاشیه ای به معنای 

جواب نداشتن نیست، وقتش را نداریم.
،  عصر دیروز  حّجت االسالم حســــن روحانی  رئیس جمهور
( در نشســــت بــــا خبرنــــگاران داخلی و  )دوشــــنبه 24 آذر
خارجی گفت: هفت ســــال و چندماه از دولت گذشــــته و 
هفت ماه و چند روز باقی مانده اســــت. خدا را شــــکرگزارم 
که بار مسؤولیت اداره کشور را در سخت ترین شرایط یک 
قرن گذشته بر دوش ما گذاشــــت و امروز با وجود جنگ 
اقتصادی و ویروس کرونا،  ســــخت ترین روزها و ماه هایی 
اســــت که بر مردم عزیز کشــــور مــــا می گــــذرد و دولت در 
سخت ترین شــــرایط بار مســــؤولیت را برای اداره کشور بر 

دوش دارد.
وی افــــزود: باید هفت ســــال گذشــــته را به دو قســــمت 
تقســــیم کنیم؛ دوران قبل از جنــــگ تحمیلی اقتصادی و 
دوران جنــــگ تحمیلی اقتصــــادی. در دوران قبل از جنگ 
تحمیلی اقتصادی، دولت را در ســــخت ترین شرایط بعد از 

جنگ؛ یعنی رکورد تورمی تحویل گرفتیم.
 در سال 93 دچار کم ترین درآمد نفتی شدیم �

رئیس جمهور با بیان اینکه رشــــد اقتصادی ما منفی 7.7 
درصــــد بود و تــــورم 30 درصد بود که بعد از جنگ ســــابقه 
ندارد، گفــــت: تورم را بــــه 15 درصد کاهش دادیم و رشــــد 
اقتصادی ما علی رغم اینکه در بدترین شرایط درآمد نفتی 
قرار داشــــتیم رقم خورد. این درآمد قبل از دولت یازدهم 
حدود 100 میلیون دالر در ســــال بود و در دوران دولت ما 
در بهترین شرایط،  مســــاوی با بدترین شرایط دولت قبل 

بوده است. یعنی سال 91 و به طور متوسط در سال هایی 
که درآمد نفت ما خوب بوده، حدود 52 میلیون دالر بوده 
اســــت. علی رغم اینکه در ســــال 93 دچار کم ترین درآمد 
نفتی شــــدیم و از صد و خرده ای میلیون دالر به 30 و از 30 

هم کاهش بیشتری پیدا کرد.
روحانــــی ادامــــه داد: بیش از دو ســــال ما تــــورم تک رقمی 
داشتیم. از اواخر سال 94 تورم تک رقمی شد و تا ماه های 
اولیه ســــال 97 این وضعیت ادامه داشــــت که بعد وارد 

شرایط جنگ اقتصادی شدیم.
به آنچه وعده دادیم عمل کردیم �

وی افزود: ســــال 95 ما باالترین رشــــد اقتصادی جهان را 
داشــــتیم و در بســــیاری از زمینه ها ما آنچه به مردم وعده 
دادیم عمل کردیم. وعــــده ما اعتدال، تعامل ســــازنده با 
جهــــان، برداشــــتن تحریم هــــا از دوش مردم بــــود و اینکه 
حقوق هســــته ای را برای ملت ایران ثبت کنیم. کشــــور را 
از pmd و شرایط ســــخت آژانس رهانیدیم. اقداماتی که در 

این مدت داشتیم یک مدیریت اقتصادی خوب بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما توانســــتیم کشــــور را از تورم 
سخت نجات دهیم و در برخی اقالم به خودکفایی برسیم 
، بنزیــــن و گازوئیل به خودکفایی رســــیدیم.  در انرژی، گاز
برای اولین بــــار در دولت دوازدهم محصــــول گاز و تولید 
گاز شــــیرین ما در کشــــور به یک میلیــــارد مترمکعب در 
روز رســــید. در حوزه های مشــــترک گاز و نفت توانســــتیم 
پیشــــرفت های خوبی داشــــته باشــــیم در حــــوزه نفت در 
میدان مشــــترک با عراق از 70 خرده ای هزار بشکه به 400 
هزار بشکه رسید. در زمینه های مهم از قبیل کشاورزی و 

صنعتی وضعیت ما به شرایط بهتری رسید.
 افتتاح هــــای مهمــــی تــــا پایــــان دولــــت دوازدهــــم  �

خواهیم داشت
روحانی ادامه داد: ما تلفات برق را تک رقمی کردیم. تولید 
برق ما از متوسط دولت های دیگر بیشتر است در زمینه 
تولیدات صنعتــــی در حوزه تولید فــــوالد محصوالت را به 
دو برابر رســــاندیم. تولید آلومینیوم 70 درصد اضافه شد. 
افتتاح های بسیار مهمی در همین سال علی رغم شرایط 
کرونایــــی داشــــتیم و تا پایــــان دولت دوازدهــــم خواهیم 

داشت.
وی تأکید کــــرد: خواهش من از رســــانه ها این اســــت که 
دســــتاوردها و تولیدات دولــــت یازدهــــم و دوازدهم را با 
دولت های قبل مقایســــه کنند و ما می توانیم به نقطه ای 

برسیم که نمره قابل قبولی بگیریم.
رئیس جمهور یادآور شد: بزرگترین کار دولت طرح تحول 

سالمت بود ما تخت بیمارستانی را به دو برابر رساندیم.

روحانی تأکید کرد: پاسخ ندادن ما به حرف های حاشیه ای 
به معنای جواب نداشتن نیست، وقتش را نداریم.

 دولت با تمام توان نگذاشت برجام نابود شود �
وی گفــــت: یکــــی از خدماتــــی که دولــــت دنبــــال می کند 
شکستن تحریم است. دولت بسیار امیدوار است که در 
این زمینه گام های خوبــــی را بردارد. چون جنگ اقتصادی 
ترامپ شکست خورد و همه دنیا این را معترف هستند. 
همه دنیا دارند فشــــار می آورند که آمریکا به برجام برگردد 
و برجام فعال شــــود. یکی از خدمــــات دولت دوازدهم که 
اگر الزم شد در زمانی توضیح می دهم این بود که دولت با 
تمام توان نگذاشت برجام نابود شود. تمام تالش ترامپ 
بر این بود که برجــــام را از بین ببــــرد. در داخل هم عده ای 
همین کار را می خواســــتند بکنند. ما به دنبال این بودیم 
که برجام زنده بمانــــد تا باز هم در وقت خود، نقش خود را 

ایفا کند.
 برجام ترامپ را در سازمان ملل مفتضح کرد �

رئیــــس جمهــــور تأکید کــــرد: نمی گوییــــم توافــــق برجام 
بی نقص است. بی نقص فقط خداســــت. این توافق هم 
ممکن است اشــــکاالتی داشته باشــــد.اّما به طور نسبی 
یک توافق بی ســــابقه در ایران و منطقه است. سراغ ندارم 
کشوری با شش کشور مذاکره کرده و موفق شده باشد. 
ایــــن برجام علــــی رغم اینکه دســــت و پایش را شکســــته 
بودند با همین دســــت و پای شکســــته روبه روی ترامپ 
ایستاد و در سازمان ملل سه بار آمریکا و ترامپ را مفتضح 

کرد.
روحانــــی با بیان اینکــــه پایان تحریم به معنای این اســــت 
که مردم به یکی از حقوق حقه خودشــــان دســــت یافتند، 
گفــــت: پایان تحریم از طرف آمریکا به معنای آن اســــت که 
تروریســــم اقتصادی و جنایت متوقف شده. جنایتکار اگر 
جنایت را متوقف کرد،  مّنتی بر ســــر کسی که مورد جنایت 
قرار گرفته ندارد. اّما کســــی که مورد جنایت قرار گرفته اگر 
  باید این کار 

ً
یکســــاعت هم زودتر به حق خود برسد، حتما

بشود.
 عده ای در داخل می خواهند پایان تحریم به تأخیر  �

بیفتد
وی افزود: عــــده ای در داخل می خواهند پایــــان تحریم به 
تأخیر بیفتد. دولت نخواهد گذاشت عده ای پایان تحریم 
را بــــه تأخیــــر بیاندازند. ما یــــک دقیقه و یک ســــاعت هم 
رضایت نخواهیم داد و در مقابل آن ها خواهیم ایســــتاد. 
تحریم باید بشــــکند و آمریکا باید به همــــه تعهدات خود 
برگردد و اگر همه برگردند بــــه تعهدات کامل خود، ما هم 

برخواهیم گشت.

: سردار هادیانفر

ح منع تردد شبانه طر
 از ساعت ۲۲ آغاز شود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس پلیــــس راهور ناجا 
گفت: پیشنهاد ما به وزارت کشور این است که طرح منع 

تردد شبانه از ساعت 21 به ساعت 22 تغییر پیدا کند.
ســــردار ســــیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در 
برنامه صبــــح بخیر ایران اظهار کرد: بعد از تصویب ســــتاد 
ملی مقابله با کرونا در جاده هــــا اعمال محدودیت ها اجرا 
شــــد. در همین راســــتا بالفاصله همکاران مــــا در مبادی 
، نارنجی و زرد حضور پیدا  ورودی و خروجی شــــهرهای قرمز

کردند.
وی افــــزود: ما به همکاران گفتیــــم در مبادی خروجی تنها 
بــــه رانندگان تذکر بدهنــــد و از اعمال قانــــون پرهیز کنند 
 اعمال قانون ها را انجام دهند. 

ً
اما در مبادی ورودی حتما

همان طور که می دانید بر اســــاس مصوبه، مبلغ جریمه در 
شــــهرهای قرمز یک میلیون تومان و در شهرهای نارنجی 

500 هزار تومان است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: چندی بعد اعالم شــــد که 
از ســــاعت 21 تا 4 بامداد هم در شــــهرها محدودیت های 
ترددی اعمال می شــــود و افرادی که بعد از ســــاعت 21 در 
شــــهرها تردد داشته باشــــند، مبلغ 200 هزار تومان جریمه 

می شوند.
هادیانفــــر تأکید کــــرد: البته ما ســــعی کردیم تــــا جایی که 
امــــکان دارد از تنــــش و درگیــــری با مــــردم خــــودداری و از 

ظرفیت سامانه ها و دوربین ها استفاده کنیم.
 یــــک میلیون و 300 هزار تذکر لســــانی از 

ً
وی گفت: تقریبا

آغاز اجرای طرح به مردم داده ایم که البته مردم هم تمکین 
کردند و از ســــفر منصرف شدند. همچنین در سه روز اول 
طــــرح، به همین میــــزان پیامک به رانندگان فرســــتادیم و 
گفتیم که شــــما در محدوده خارج از شهر هستید و اگر به 

سفر خود ادامه دهید، جریمه می شوید.



وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی  )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

 فراخوان عمومی 9-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی

 شرکت شهرکهای کشاورزی
تلفن: 88671116-17 

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و 
شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( را با شرایط زیر به متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید.

الف-شرایط عمومی:
1 به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار خواهد شد.

2 واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و 
برابر مقررات انجام خواهد شد.

3 حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی 
محفوظ است.

4 نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی )30( درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر 
طی شش )۶( قسط هر شش ماه یک بار از متقاضی دریافت می شود.

5 متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست )20( درصد آورده و 
وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

و  بوده  موجود  وضعیت  با  واگذاری  زیرا  بوده  الزامی  تقاضا  مورد  قطعات  و  کشاورزی  شهرک  محل  از  متقاضیان  بازدید   6
هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7 متقاضیان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمان بندی معین ارائه 
و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8 متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، 
طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.

9 عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار 
می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 

10 از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن 
که به امضای طرفین رسیده اخذ می گردد.

11 صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط 
مندرج در قرارداد می باشد.

12 براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، هـ، ز( وظایف هدایت، راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این 

شرکت می باشد.
در  کارمندان  مداخله  منع  قانون  نیز  و  دولتی  معامالت  به  مربوط  آیین نامه های  می بایست  فراخوان  در  شرکت کنندگان   13

معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14 پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( اقدام خواهد نمود.
15 در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16 شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17 هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

18 هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
19 متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمان بندی می بایست ظرف مدت یک ماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به 

اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2 دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3 عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
4 احراز توانایی مالی )ارائه صورت حساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5 سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6 مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7 بومی استان بودن)ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکت های درخواست متقاضیان:

آدرس  به  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  ماه،   )۶( شش  به مدت   1399/09/23 مورخ  یکشنبه  روز  از  می توانند  متقاضیان 
www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت 
شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور 
برای  ضمنًا  نمایند.  تحویل  شرکت  دبیرخانه  یا  و  واگذاری  و  تملک  مدیریت  دفتر   ،8 پالک  گیتا،  کوچه  نبش  )توانیر(، 
دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15 روز یک بار 

درخواست های سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.
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ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

1

اردبیل

20.000 سامیاناردبیل
180.000 اسماعیل خان مالداشیبیله سوار2
200.000 خوجین خلخال3
4

پارس آباد
100.000 مغان )فاز 1(

1.550.000 مغان )فاز 4(5

200.000 دامنهفریدناصفهان۶

30.000 صالح آبادمهرانایالم7
8

آذربایجان 
شرقی

240.000 اهراهر
1۶1.000 بناببناب9
23.000 کلیبرکلیبر10
179.000 هوراندهوراند11
12

آذربایجان 
غربی

1.۶10.000 مرکز آموزشمیاندوآب

3۶0.000 مهلذانخوی13
172.000 درشکسلماس14

1.230.000 تنوبدیلمبوشهر15

1۶.000 حصارگلیورامینتهران1۶

17
جنوب 
کرمان

31.32۶ آب باریککهنوج

18
چهارمحال 
و بختیاری

30.000 بلداجیبروجن

19

خراسان 
جنوبی

بشرویه
۶9.000 بشرویه

200.000 غنی آباد20

21

بیرجند

خنگ )بارگاه زرشک( 
نوده

 30.11۶

1.023.225 دشت بجد22

23
دشت چهکند

 )بارگاه زرشک(
 498.413

24
خوسف

385.80۶ گلوند
172.009 محمدیه25
2۶

درمیان
83.700 درمیان

159.050 نوغاب)بارگاه زرشک(27
28

زیرکوه

904.985 تجنود
230.033 زیرکوه29

30
زیرکوه )بارگاه زرشک( 

افین
 123.394

45.548 همایون)بارگاه زرشک(31
32

سرایان
400.000 آیسک

400.000 سرایان33

34
سربیشه

دشت گلندر
 )بارگاه زرشک(

 40.۶57

1.950.000 سد سیاهو35
72.000 سربیشه3۶
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ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

37

خراسان 
جنوبی

سربیشه
سیاهو

 )بارگاه زرشک(
 320.000

310.000 مرتع دشت38
11۶.000 فردوسفردوس39
40

قائن

۶0.000 اسفشاد )بارگاه زرشک(
35.492 چاهک)بارگاه زرشک(41

42
خونیک سفلی 

)بارگاه زرشک(
 50.000

125.000 قائن43
49۶.939 کالته قصاب44

45
وندیک )بارگاه زرشک( 

محمدآباد علم 2
 208.581

4۶
نهبندان

300.000 احمدآباد
80.000 نهبندان47

48
خراسان 

رضوی
290.000 ترشیز گلستانکاشمر

49
خراسان 

شمالی

مانه و 
سملقان

200.000 امام رضا)فاز 3(

50
مانه و 

سملقان
40.000 امام رضا)فاز 1 و 2(

20.000 نوترکیایذهخوزستان51

52
سیستان و 
بلوچستان

1.200.000 زیردان )فاز اول(چابهار

53
فارس

130.000 انجیرک ایجاستهبان
400.000 فجرایزدخواستزرین دشت54
1۶5.000 چم گلممسنی55
10.000 شهرک صادق آباددهگالنکردستان5۶
320.000 چیل آبادارزوئیهکرمان57
58

کرمانشاه
50.000 ده باوکهروانسر

1.000.000 گندمبانقصرشیرین59
۶0

کهگیلویه و 
بویراحمد

230.000 فدک سرابیزباشت
310.000   دشت مازه طولیانکهگیلویه ۶1
۶2

گچساران
280.000 ماهور

240.000 ناصر آباد۶3
۶4

لرستان

400.000 چشمه سلطانازنا
100.000 تختاب واشیانالیگودرز۶5
800.000 چغاگرگالیگودرز۶۶
420.000 چغا بهرامدورود۶7
271.000 شب ماهبروجرد۶8
120.000 خندابخندابمرکزی۶9
8.۶۶0.000 بارقبشاگردهرمزگان70
71

همدان
400.000 بهرازاسدآباد

45.000 بوعلی)فاز2(بهار72
2.300 فرسفجتویسرکان73
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دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

74
مالیرهمدان

2.300 حرم آباد
520.000 پیمان دشت75
280.000 گنبد7۶
77

یزد
خاتم

500.000 چاهک
۶4.000 مروست78
750.000 فدکمیبد79

33.441.874 79جمع

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای دامپروری فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

1

اردبیل

22۶.000 خوجین طولشخلخال

100.000 آنگوتالرگرمی2

400.000 جغتایمشکین شهر3

4
آذربایجان شرقی

1.580.000 مرندمرند

2.200.000 سرابسراب5

320.000 سریل آبادبوکانآذربایجان غربی۶

7

خراسان جنوبی

210.000 ارسکبشرویه

280.000 مارکوهبیرجند8

9
سربیشه

182.594 سربیشه

۶00.000 سیاهو10

1۶0.000 قروتکگیالن غربکرمانشاه11

12

یزد

50.000 اسدآبادابرکوه

500.000 حاجی آباداشکذر13

500.000 خورمیزاتمهریز14

15
میبد

480.000 بفروئیه

480.000 شهیدیه1۶

8.2۶8.594 1۶جمع

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهرکهای شیالتی فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

7.000.000 رودشورگناوهبوشهر1

550.000 سیاهوسربیشهخراسان جنوبی2

4.500.000 هندیجانهندیجانخوزستان3

۶0.000.000 گمیشانبندرترکمنگلستان4

5

هرمزگان

80.000.000 مهرگانبندر لنگه

۶
بندرجاسک

13.910.000 سدیج

10.800.000 یکدارغربی7

17۶.7۶0.000 7جمع

4687 1399  شماره  25  آذر  سه شـــنبه   

ورزش6

سرمایه های  تنیس همدان 
در اردوی تیم ملی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم ملی تنیــــس روی میز 
زنان از 23 آذر به مدت یک هفته اردو برگزار کرد.

اردوی آمادگــــی بازیکنان منتخــــب تیم ملی تنیس 
روی میز زنان که قرار اســــت در رقابت های انتخابی 
المپیک شــــرکت کننــــد از یکشــــنبه، 23 آذر ماه به 
مدت یــــک هفتــــه در مرکز بیــــن المللــــی آموزش و 
استعدادیابی شهید عضدی تهران در حال برگزاری 

است.
"ندا شهسواری" و "شیما صفایی" از همدان نمایندگان 
ایران در رقابت های انتخابی المپیک بــــه همراه دو یار 
تمرینی، حمیده ایرانمنش سرمربی و منصوره رضایی 

مربی تیم ملی در این اردو حضور دارند.
طــــی هماهنگی های فدراســــیون تنیــــس روی میز 
و فدراســــیون پزشکی ورزشی تســــت کرونا از اعضا 

حاضر در اردو گرفته شده است.

الیحه نظام جامع باشگاه داری 
یران شد تقدیم هیأت وز

هگمتانه، گروه ورزش: وزیــــر ورزش و جوانان اعالم 
کــــرد: الیحه نظام جامــــع باشــــگاه داری در جمهوری 

اسالمی ایران تقدیم هیأت وزیران شد.
« این خبر را در دویســــت و  »مســــعود ســــلطانی فر
شصت و ســــومین جلسه شــــورای معاونان اعالم 
کرد و گفت: الیحه ی نظام جامع باشــــگاه داری دارای 
20 ماده اســــت که عــــالوه بر ذکر تعاریــــف، اهداف و 

ساختار نظام جامع و ارکان آن نیز ذکر شده است.
وی افــــزود: در نظــــام جامــــع وظایــــف بــــه تفکیــــک 
مشــــخص و به نقــــش دولت، نهادهــــای عمومی و 
همچنین حمایت ها و تسهیالت توجه شده است.

وزیر ورزش و جوانان هــــدف از تدوین نظام جامع را 
تقویت بخش خصوصی در امر باشگاه داری ورزش 
عنوان کرد که با ارائه تســــهیالت الزم این امر محقق 

خواهد شد.

خبــر

مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

8 چمن مصنوعی در شهرستان های 
همدان ایجاد می شود

صوفی: زیرساخت های فوتبال در شهرستان های استان همدان نیازمند توجه هستند

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
آینده ای نزدیــــک 8 چمن مصنوعی در  همدان گفت: در 

شهرستان های استان همدان ایجاد خواهیم کرد.
حمید سیفی در نشســــت هیأت فوتبال استان همدان 
با اشــــاره به ریاســــت این هیــــأت اظهار کــــرد: مهندس 
صوفی از گنجینه های استان همدان هستند که در کنار 
مشغله سنگینی که در شــــهرداری همدان دارند انصافا 
مدیریت بســــیار عالی در هیأت فوتبال اســــتان همدان 

داشته اند.
از  یکــــی  همــــدان  اســــتان  فوتبــــال  هیــــأت  افــــزود:  وی 
که  بوده  اســــتان  ورزشــــی  هیأت های  ســــاختارمندترین 
همــــواره با برنامه ریزی دقیق و مناســــب برنامه های خود 

را پیش می برد.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــا بیــــان 
همدان  اســــتان  فوتبال  ضعیف  زیرســــاخت های  اینکه 
در شهرســــتان ها بســــیار بنــــده را ناراحت کرده اســــت، 
گفــــت: در این مدت کوتاه پروژه هایــــی را در همدان آغاز 
کرده ایم که بیش از 14 سال ســــاکن بوده اند و به دنبال 
این هستیم تا در رشد زیرســــاخت های ورزشی در رشته 

فوتبال نیز قدم های بزرگی برداریم.
سیفی خاطرنشــــان کرد: این قول را می دهم که در آینده 
نزدیــــک 8 چمن مصنوعی در شهرســــتان های اســــتان 
ایجاد کنیم چون باتوجه به شــــرایط آب و هوایی اســــتان 

از نیازهای اصلی ما است.
وی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
هیچ مشــــکل مالی ندارد در صحبت هایی که با استاندار 
انجام داده ایم بودجه دســــتگاه ما صــــد در صد افزایش 

پیدا کرده است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان عنوان کرد: 
هر هیــــأت ورزشــــی کــــه برنامه داشــــته باشــــد از یکصد 
میلیون تومان تا یــــک میلیارد تومان هم به آن پرداخت 
خواهیم کــــرد و تنها ما از هیأت های ورزشــــی خود برنامه 

می خواهیم.
ســــیفی با بیان اینکه در این مدت کوتــــاه که به همدان 
آمده ام منابــــع مالی خوبی بــــه پروژه های ورزشــــی تزریق 
شده است، گفت: یک میلیارد تومان برای تجهیز پایگاه 
قهرمانــــی، 5 میلیــــارد تومان بــــرای زورخانــــه بین المللی 
همــــدان و 6 میلیارد نیز برای 3 ســــالن ورزشــــی همدان 

کنیم. جذب  توانسته ایم 
وی افزود: ســــاختمان هیأت فوتبال اســــتان همدان نیز 
در منزلت این هیأت ورزشــــی بزرگ ما نیست و به دنبال 
این هســــتیم تا با جا به جایــــی اداره کل ورزش، هیأت به 

کند. ساختمان فعلی انتقال پیدا 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان با اشــــاره به 
فوتبال و فوتســــال بانــــوان بیان کرد: باید نــــگاه و توجه 
ویژه به این رشته ورزشی در بخش بانوان صورت بگیرد 
و ما تا جایی که در توان داشــــته باشیم از بانوان حمایت 

کرد. خواهیم 
سیفی خاطرنشــــان کرد: در بحث هزینه ها هم نگرانی در 

این زمینه نباید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه باشگاه های فوتبال ما باید ساختارمند 
باشــــگاه های  در  باید  استانداردســــازی  گفــــت:  شــــوند، 
فوتبال و فوتســــال صورت بگیرد و ما نباید سرمایه های 

استان را به سادگی از دست بدهیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان ادامه داد: 
همچنین باتوجه به اینکه باشــــگاه های مــــا نام فرهنگی 
ورزشی را یدک می کشند باید در بحث فرهنگی نیز توجه 

ویژه ای داشته باشیم.
ســــیفی با اشــــاره به در اختیار گرفتن زمین هــــا به هیأت 
کید کــــرد: تمــــام زمین های  فوتبــــال اســــتان همــــدان تأ
فوتبــــال را در اختیــــار هیأت فوتبال اســــتان همدان قرار 
می دهیم تا با اختیــــار کامل برنامه ریزی را در ارتباط با این 

زمین ها انجام دهند.

همــــدان:  � اســــتان  فوتبــــال  هیــــأت  رئیــــس 
زیرســــاخت های فوتبال در شهرســــتان های استان 

همدان نیازمند توجه هستند
رئیــــس هیــــأت فوتبــــال اســــتان همــــدان نیــــز گفــــت: 
شهرستان های اســــتان همدان در رشته فوتبال در فقر 
زیرســــاخت های ورزشــــی به ســــر می برند و نیازمند توجه 

ویژه دستگاه ورزش هستند.
عباس صوفی در نشســــت با مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه مــــا در زیرســــاخت های 
ورزشــــی در شهرستان ها نتوانســــتیم کاری انجام دهیم، 
اظهار کرد: امکانات و زمین مناســــبی در شهرستان های 
اســــتان همدان وجود نــــدارد و اگــــر در هر شهرســــتان 
مــــا یک چمــــن مصنوعــــی وجود داشــــت چندیــــن برابر 

شهرستان های ما پویاتر می شدند.
وی افزود: این امیدواری را داریم کــــه با حضور مدیرکل 
ورزش شــــاهد تغییرات گســــترده در بحث زیرســــاخت 
همــــدان  اســــتان  شهرســــتان های  در  فوتبــــال  رشــــته 
باشــــیم و بایــــد در بحــــث زیرســــاخت توجــــه و تــــالش 

بگیرد. صورت  بیشتری 
رئیس هیأت فوتبال استان همدان با بیان اینکه هیأت 
فوتبال اســــتان همدان بزرگ ترین هیأت ورزشی استان 
اســــت، گفت: هیأت فوتبال اســــتان همدان یکی از بی 
حاشــــیه ترین هیأت های ورزشــــی اســــتان اســــت که هر 
ســــاله با برنامه ریــــزی دقیق و منظم طبق تقویم ورزشــــی 

تمام رویدادهای خود را جلو می برد.
بــــه دلیل   99 کــــرد: هرچند ســــال  صوفــــی خاطرنشــــان 
ویــــروس کرونا ســــال خوبی بــــرای فوتبال اســــتان نبود 
و ایــــن موضــــوع در تمــــام کشــــور هم کامال محســــوس 
بــــود و امیدواریــــم بتوانیم هرچه زودتر اســــتارت برگزاری 
مســــابقات فوتبال اســــتان را بــــرای معرفــــی نمایندگان 

بزنیم. کشوری 
وی با بیان اینکــــه پایه اقتصاد اســــتان ضعیف بوده که 
در بحــــث فوتبال تأثیر گذاشــــته اســــت، بیان کــــرد: اگر 
می بینیم استان هایی مانند اصفهان، خوزستان، کرمان 
و چندین شــــهر دیگر در فوتبال حرف هــــای زیادی برای 
گفتن دارند به دلیل پایه اقتصاد قوی و پول های دولتی 

آنها تزریق می شود. است که به تیم های 
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان عنــــوان کرد: همه 
می گوینــــد پــــاس را از تهــــران بردنــــد امــــا نمی گویند چرا 
تیم های ماننــــد راه آهن و نفت تهران منحل شــــدند اگر 
حمایت دولتی پشــــت تیم ها وجود نداشته باشد به طور 

قطع در مدیریت آن دچار مشکل خواهند شد.
صوفی با بیان اینکه در همین دوران کرونا هم اقدامات 
مثبتی در هیأت فوتبال اســــتان همدان صورت گرفت، 
گفت: تا پایان سال ما بیش از 7 دوره آموزشی را در حوزه 

کرد. فوتبال برگزار خواهیم 
وی افزود: در بحث داوری هم امســــال قدم های بســــیار 

خوبی برداشته شد.
رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان همــــدان با اشــــاره به آغاز 
مســــابقات فوتبال بیان کرد: در حــــال حاضر برنامه ریزی 
در ایــــن زمینــــه صــــورت گرفتــــه و تمرینات بــــه تیم های 

فوتبال داده شده است.
صوفی ادامــــه داد: به زودی مســــابقات فوتبال اســــتان 

آغاز خواهد شد. برای معرفی نمایندگان کشوری 

رقیب فدراسیون ایران دست به کار شد

تالش عربستان برای گرفتن میزبانی جام ملت های آسیا
هگمتانه، گروه ورزش: یک هیأت ورزشــــی از کشــــور عربســــتان برای رایزنی و ارائه پرونده میزبانی 

جام ملت های 2027 فوتبال آسیا عازم بحرین شد.
، ایران، هندوســــتان و ازبکســــتان نامزد گرفتن میزبانی مســــابقات  پنج کشــــور عربســــتان، قطر
فوتبال جام ملت های 2027 آســــیا هســــتند و هر کشــــور به نوبه خودش اقداماتی را برای گرفتن 

آغاز کرده است. میزبانی 
قطر از مدت ها پیش مدارک و مســــتندات الزم را در چند پرونده جداگانه از طریق ســــفیر خود در 

آسیا تحویل داد. کشور مالزی به کنفدراسیون فوتبال 
عربستان دیگر مدعی گرفتن میزبانی جام ملت های فوتبال آسیا است. سعودی ها برای گرفتن 
میزبانــــی در رقابت بــــا قطر انگیزه های زیادی دارند )دو کشــــور رقیب جدی بــــرای گرفتن میزبانی 

بازی های آســــیایی سال 2030 هم هســــتند( و قصد دارند به هر ترتیب میزبان جام جهانی 2022 را 
آسیا کنار بگذارند. از عرصه جام ملت های 

در همین ارتباط وبگاه عربی »کوره« خبر داد یک هیأت ورزشــــی برای تحویل پرونده عربستان در 
آسیا عازم بحرین شد. مورد میزبانی جام ملت های 

»عبدالعزیــــز بن ترکی الفیصل« وزیر ورزش در حضور تعدادی از روســــای باشــــگاه ها در فرودگاه 
ریاض حاضر شد. »یاسر المســــحل« رئیس فدراسیون فوتبال عربستان و تعدادی از ستاره های 
ســــابق فوتبال این کشــــور از جمله »ماجد عبداهلل« و »صالح النعیمه« هــــم در این هیأت حضور 

دارند.
این پرونده شــــامل تســــهیالتی اســــت که توســــط آژانس ها و وزارتخانه ها برای کمک به برگزاری 

مســــابقات، هتل و اســــکان تیم ها، خطوط هوایی، خدمات بهداشــــتی و … ارائه شــــده است. در 
این پرونده همچنین به ورزشــــگاه های برگزاری مســــابقات و تمرینات و تجهیزات ارائه شــــده به 

آسیایی اشاره شده است. تیم های 
کنفدراســــیون فوتبال آسیا روز 18 دســــامبر را به عنوان مهلت پایانی کشــــورهای متقاضی برای 
ارســــال پرونده های درخواست میزبانی اعالم کرده است مشروط به اینکه کشور میزبان در سال 

2021 مشخص شود.
عربســــتان همچنین حامی رســــمی برگــــزاری جام ملت های آســــیا بــــرای ســــال 2027 را رونمایی 
کرد. طبق اعالم روزنامه »الشــــرق االوســــط« عربســــتان، هواپیمایی این کشــــور قرار است حامی 

فدراسیون فوتبال عربستان در برگزاری جام ملت ها باشد.
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7 باغبان

پرورش گیاهان را به گلدان 
ید هوشمند بسپار

هگمتانه، گروه باغبان: گلدان هوشمند یک وسیله 
الکترونیکی با کاربری بســــیار آسان است که نیاز به 
آبیاری و مراقبت مــــداوم از گیاه را بــــر طرف می کند؛ 
بنابراین می توانیــــد پرورش گیاهان خــــود را به این 

گلدان هوشمند بسپارید.
به نوشــــته وبالگ علوم باغبانی، گلدان هوشــــمند 
بهترین وسیله برای افراد مبتدی محسوب می شود 
تا گیاهان خود را با آســــودگی خاطر به آن بسپارند و 

نگران رشد آنها نباشند.
این گلدان با کمک حســــگرها، برنامه نــــرم افزاری و 
پردازشــــگر داخلی به طور خــــودکار میزان آب و مواد 
مغذی گیاه را کنترل می کند. تمامی گزینه های مورد 
نیاز برای رشــــد گیاه از جمله میزان آب، مواد مغذی 
و هوا از طریق سیســــتم هوشــــمند اندازه گیری و به 

صورت مستمر کنترل می شود.
ایــــن سیســــتم از دو بخــــش گلــــدان هوشــــمند و 
کارتریج گیاه تشکیل شده است که مانند دستگاه 
چاپگر و تونر عمــــل می کند. قطعــــات الکترونیک، 
حســــگرها، باتــــری، پمــــپ و مخزن آب در قســــمت 
گلدان هوشــــمند تعبیه شده و کارتریج گیاه شامل 
دانه هــــای گیاه، مــــواد مغــــذی و برنامه نــــرم افزاری 

مخصوص برای رشد گیاه است.
درون گلــــدان هوشــــمند چهار باتری ســــایز AA  قرار 
می گیــــرد و یک لیتر آب در مخــــزن مخصوص ریخته 
می شــــود؛ ســــپس گلدان به همراه کارتریج گیاه در 
یک محیط نورگیر قرار داده شــــده و پس از یک تا دو 

هفته جوانه های گیاه رشد می کنند.
این سیستم هوشمند به هیچ نوع مراقبت ویژه ای 
نیاز ندارد و تنها پس از گذشت یک تا دو ماه مخزن 
آب بایــــد مجــــددا پر شــــده و پــــس از یک ســــال نیز 

باتری ها تعویض شوند.
با روشن شدن چراغ آبی سیستم گلدان هوشمند، 
زمان پر کــــردن مخزن آب و با روشــــن شــــدن چراغ 
، زمان تعویض باتری به کاربر اعالم می شود. در  قرمز
 ، صورت مناســــب بودن شرایط گلدان هوشمند نیز
چراغ ســــبز سیســــتم هر پنج دقیقه یکبار چشمک 

می زند.
کارتریــــج گیاهان مختلف برای این سیســــتم عرضه 
، گیاهان  شــــده اند که شــــامل گیاهان زینتی و گلدار
با عمــــر کوتاه و گیاهان مورد اســــتفاده مانند گوجه 

فرنگی میناتوری است.

درختان میوه گلدانی

هگمتانــــه، گروه باغبــــان: یکــــی از مهم ترین چیزها 
درمورد باغبانی گلدانی این است که شما هر چیزی 
را می توانید در ظرفی با ســــایز مناســــب رشد دهید. 
شــــما حتی می توانیــــد یک باغچه عالــــی از گیاهان را 

فقط در یک گلدان داشته باشید.
به نوشــــته وبــــگاه بیتوته؛ پــــرورش درختــــان میوه 
در گلــــدان خیلی جالب اســــت. شــــما می توانید هر 
میوه ای را در ظرفی با ســــایز مناسب رشد دهید اما 
بایــــد نکاتی را برای کاشــــت درخت میــــوه در گلدان 

بدانید.
 هرچه بزرگ تر بهتر �

وقتــــی می خواهید در گلــــدان درخت میــــوه بکارید 
بزرگتریــــن ظرفــــی کــــه داریــــد را انتخــــاب کنیــــد. در 
ظرف هایــــی که کمتر از 15 گالون هســــتند گیاهتان 

را نکارید.
جنس ظرف بســــتگی به شــــما دارد امــــا باید دقت 
کنید که ظرف های پالســــتیکی ممکن است خیلی 

داغ شوند پس به آبیاری بیشتری نیاز دارند.
ظروف ســــفالی منافذ زیادی دارند و ممکن اســــت 
نمــــک را انباشــــته کننــــد و مشــــکالت باکتریایی به 

وجود آورند.
ظروف چوبی هــــم به مرور زمان می شــــکنند. ظرفی 
انتخاب کنید که برای گیاهان و محیطتان مناســــب 

باشد. ظروف پالستیکی سبک تر و بهترند.
ع گیاه یا درخت �  نو

باید بدانید کــــه نمی توانید از یک گلــــدان به اندازه 
یک مزرعه برداشــــت کنید اما حداقــــل میوه هایی 
دارید که در خانه رشــــد کرده انــــد و می توانید از آن 

لذت ببرید.
برای مرکبات می توانید انــــواع نارنگی، پرتقال و لیمو 
بکارید. گیاهان دو رگه می تواند شــــامل لیموی میر 
که ترکیبی از لیمو و پرتقال ماندارین است باشد که 

در ظروف بزرگ به خوبی رشد می کند.
انجیــــر  و  هلــــو  ســــیب،  می توانیــــد  چنیــــن  هــــم 
دارند  مالیمی  زمســــتان  که  مناطقی  در  بکاریــــد. 
در  کــــه  کنیــــد  انتخــــاب  را  ســــیب  از  گونه هایــــی 
لبالو  آ اگر  می کنند.  رشــــد  خوبی  به  گرم تر  مناطق 
می دهــــد چون نیاز  محصول  به ســــختی  بکاریــــد 

دارد. سرد  زمستانی  به 
برای پرورش انگور در گلدان هم می توان انگور را در 
ظروف پر شــــده از خاک لومی و کمپوســــت کاشت. 
برای ایــــن کار از یک گلدان دارای قطــــر و عمق 30 تا 

38 سانتی متری استفاده کنید.
 چه زمانی بکارید �

بیشــــتر میوه هایی که می خواهید در گلدان بکارید 
بهتر اســــت در بهار کاشته شــــوند. مواظب باشید 
گیاهی که انتخاب می کنید ریشــــه اش قارچ نداشته 

باشد یا ساقه هایش مورب نباشد.
در برخــــی مناطــــق می توان مرکبــــات را هــــم در بهار 
و هــــم در تابســــتان کاشــــت. اگر درختــــان میوه هر 
ماه کوددهی شــــوند بهتر رشــــد می کنند. اما بیش 
از حد نیتــــروژن ندهید چــــون در ماه های ســــکون 

نمی خواهید رشد کنند.

باغبان

لودگی محیط کاربرد گیاهان در کنترل آ
هگمتانه، گروه باغبان - راضیه مهری: فضای سبز شهری 
بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه های طبیعی 
یا مصنوعی آن، تحت استقرار درختان، درختچه ها، گل ها ، 
چمن ها و ســــایر گیاهانی اســــت کــــه بر اســــاس نظارت 
و مدیریــــت انســــان، با در نظــــر گرفتن ضوابــــط ، قوانین و 
تخصص های مرتبط به آن، برای بهبود شــــرایط زیســــتی و 
رفاهی شــــهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، حفظ ، 

نگهداری یا احداث می شوند.
مهم ترین اثر فضای سبز در شــــهرها، کارکردهای زیست 
محیطی آن هاست که شــــهرها را به عنوان محیط زیست 
آثار ســــوء گســــترش  جامعه انســــانی معنی دار کرده و با 
صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله نموده، سبب 

افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند.
در ایــــن بخش به ذکر نکاتی پیرامــــون انتخاب نوع گیاه و 

کاربرد گیاهان برای کنترل آلودگی محیط اشاره می گردد.
تعریف آلودگی �

وارد شدن هرگونه ماده خارجی به آب، هوا، خاک و زمین 
یــــا بیولوژیکی  کیفیت فیزیکی، شــــیمیایی  که  به میزانی 
آن را به هر شــــکلی تغییر دهد که به حال انســــان یا سایر 

لودگی خواهــــد بود که  موجــــودات زنده مضــــر باشــــد، آ
ممکن اســــت در هریک از قســــمتهای محیط زیست به 

آید. وجود 
آلودگی های زیســــت محیطی که فضاهای شهری را تحت 
تأثیر خود قــــرار می دهند به چهار دســــته آلودگی حرارتی، 
آلودگــــی صوتی، آلودگــــی فیزیکــــی و آلودگی شــــیمیایی 

تقسیم می شوند.
گیاهان می توانند در دفع این آلودگی ها و بهبود شــــرایط 
زیست محیطی شهرها نقش بسزایی داشته باشند البته 
شــــناخت انواع گیاهــــان و کاربرد هریک از آنهــــا در کنترل 

آلودگی ها بییار حائز اهمیت است.
کاربرد هر گیاه برای دفع آلودگی �

در پیرامــــون کارخانه ها و کارگاه های الــــوده کننده محیط 
باید کشــــت درختان در ردیفهایی بــــا فاصله 10 تا 20 متری 
انجام شود که تعداد ردیف ها بســــتگی به درجه الودگی و 

نوع ان دارد.
برای جذب مــــواد الوده کننده گازی، گیاهان پوششــــی و 

چمنی مناسب اند.
بارانهــــای  و  هــــوا  الودگیهــــای  مقابــــل  در  بــــرگان  پهــــن 

اسیدی،مقاومترند.
در شــــرایطی که مواد ائــــروزول و ذرات معلــــق در هوا زیاد 
اســــت )مثــــل کارخانه هــــای ســــیمان( بهتر اســــت که از 
پوشــــش انبوه و درختان بلند با برگهــــای متراکم و مقاوم 

استفاده شود.
پیرامــــون کارخانه های انرژی اتمــــی و محل هایی که راکتور 
اتمی دارند، باید از ســــوزنی برگان و بویژه انواع درختان کاج 

استفاده شود.
در مناطقی که حشــــرات موذی و میکروب ها وجود دارند 
)مثل بیمارســــتانها ( بایــــد از درختــــان کاج و اکالیپتوس 

استفاده گردد.
در برابر الودگی صدا باید از درختان پر ســــر و شاخه و بلند، 
با زیر اشــــکوبی از درختان کوتاهتر و درختچه ای استفاده 

کرد.
همچنین برای مبارزه با الودگی صوتی، بهتر است درختان 
پهن بــــرگ که برگ خود را مدتی در پاییز واوایل زمســــتان 
، همراه با درختان سوزنی  نگاه میدارند مانند بلوط و ممرز

برگ به طور مخلوط کاشته شوند.
چند گیاه خاص �

گیاه شمشــــیری بــــه کم شــــدن میزان دی اکســــید کربن 
موجود در هوا کمک می کند و همچنین فرمالدئید و بنزن 

هوا را از بین می برد.
گیاه ســــرخس بوســــتون در از بین بردن مواد شیمیایی 

فرمالدئید، جیوه و آرسنیک مؤثر است.
گیاه بگونیا در جذب و از بین بردن بنزن و موتد شیمیایی 
متصاعد از تولوئن که در بســــیاری از چســــب های مایع و 

برخی واکس ها موجود است نقش بسیار مؤثری دارد.

کاالدیوم گیاهی کم توقع و زیبا
گســــترش پدیده  بــــا توجه به  هگمتانه، گــــروه باغبان: 
کوچک شــــدن حیاط  آپارتمــــان نشــــینی در شــــهرها و 
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 

زیست ما را شاداب تر و زیباتر می کنند.
در این بخش با ما همراه باشید تا با نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه پرورش و نگهداری آن آشنا شوید.

گیاه کاالدیوم یا فیل گوش �
، گیاه آپارتمانی کاالدیوم  به نوشــــته پایگاه رضوان فالور
بــــا نام فارســــی فیل گــــوش شــــناخته می شــــود و هیچ 
آن رقابت کند.  گیاهی نمی توانــــد در ترکیب رنگ ها بــــا 
برگ هایش به شــــکل ســــر نیزه بوده و دم برگ این گل 
بلند اســــت، دوام برگ ها زیاد نیســــت و از اوایل بهار تا 

اواخر پاییز باقی می مانند.
کاالدیوم، گیاه بســــیار جالبی در کاشت گروهی با گیاهان 
دیگر و همچنین استفاده از آن در سبد های آویزان است.
تکثیر کاالدیوم از طریق تقســــیم ســــاقه های زیر زمینی 
اســــت. با شــــروع زمســــتان برگ ها زرد و خشــــک شده 
و گیــــاه به اســــتراحت می رود،برای حفظ ســــاقه های زیر 

آبیاری نمود. زمینی در زمستان نباید آن را 
جهت حفظ رنگ هــــا و نقوش بــــرگ و گل کاالدیوم، به 
نور کامل احتیاج است ولی مواظب اشعه ظهر و اشعه 

باشید. آفتاب  مستقیم 
دمای مورد نیاز گیاه کاالدیوم 24 درجه ســــانتی گراد در 
فصل تابســــتان و 16 درجه در فصل زمســــتان اســــت. 
در صورتــــی که نگهــــداری گلــــدان فقط بــــه خاطر حفظ 
ســــاقه های زیرزمینی اســــت می توانــــد در درجه حرارت 

پایین تر و حدود 13 درجه نگهداری شود.
برای آبیاری گیاه تــــا زمانی که کاالدیوم برگ دارد )بعضی 

مواقع فقط ریشــــه را نگهداری می کنند( گیاه را همیشه 
مرطوب نگه دارید.

در فصل تابستان 2 تا 3 بار در هفته و در فصل زمستان 
آبیاری را متوقف کنید،  چنان چه گیاه فاقد برگ اســــت 

آبیاری نیاز دارد. هرچند گیاه در زمستان نیز به 
غبار پاشــــی بــــرای این گیاه مضر اســــت، چــــون برگ ها 
صدمــــه می بیننــــد، بنابراین گلدان کاالدیــــوم را نزدیک 
گلدان های دیگــــر نگهداری کنید و یا رطوبت را از طریق 

کاشت گروهی با گیاهان دیگر تأمین نمایید.

تغذیه مورد نیاز گل کاالدیوم �
گیاه کاالدیوم گیاهی کم توقع اســــت، بر اساس تجربه 
برای رشــــد و ماندگاری هر چه بیشــــتر ایــــن گل، نصف 
میزان کود توصیه شــــده از طرف ســــازنده کود گیاهان 

زینتی جهت تغذیه کافی به نظر می رسد.
خاک مناســــب بــــرای فیل گــــوش یا کاالدیــــوم نیز یک 
قســــمت پیت و یک قســــمت خاک لیمونی اســــت که 

بهترین محیط برای رشد ریشه کاالدیوم است.
بــــه منظــــور تعویــــض گلــــدان نیــــز در اواخر زمســــتان 
ســــاقه های زیر زمینی را از گلدان خارج کنید و در گلدان 

کنید. کاشت  دیگر 

کودهای شیمیایی مناسب گیاهان آپارتمانی

هگمتانه، گروه باغبــــان: گیاهان عالوه بر آب احتیاج به 
غــــذا نیز دارند. برای این منظور باید هر شــــش بار که به 
گلدان خــــود آب دادید یکبار هم به آن غــــذا بدهید که 

این غذا تحت عنوان کود شناخته می شود.
بهتر اســــت در هنگام خرید گیاهان آپارتمانی، از باغبان 
آبیاری و نیز کود دهی گیاه ســــوال نمایید.  درباره نحوه 
در ایــــن بخش شــــما را بــــا انــــواع کودهای شــــیمیایی 

می کنیم. آشنا  آپارتمانی  گیاهان 
گلدون؛ کودهای شــــیمیایی به  کافه  به نوشــــته وبگاه 
صورت کلی، از مشــــتقات مواد شــــیمیایی میباشــــند، 
که تأمین کننده مــــواد الزم برای گیاهان هســــتند؛ زیرا 
معموال خاک گلدان ها، تمام مواد الزم برای رشــــد کامل 
گیاه را ندارد. بهترین کود شــــیمیایی نیز کودی اســــت 
که عناصر الزم برای رشــــد سریع گیاه را در اختیارش قرار 

دهد.
کود تقویت ریشه �

این کود یک کود شــــیمیایی مقرون به صرفه است که 
دارای 10% نیتروژن، 52% فسفر و 10% پتاسیم میباشد.

از این کود برای ریشــــه زایی و تقویت ریشــــه اســــتفاده 
میشود تا گیاه رشد بهتری داشته باشد.

کود تقویــــت ریشــــه، شــــما میتوانید هر  برای مصــــرف 
، 1 قاشــــق چایخــــوری از کــــود را در 2 لیتر  2 هفتــــه یکبار
آب حــــل کرده و ســــپس مصرف نمایید. بــــرای گیاهان 
، این کار را  موجود در فضای ســــبز نیــــز هفته ای یکبــــار

انجام دهید.
کود برگدهی �

کود برگدهی شــــامل 20% نیتــــروژن، 20% فســــفر و %20 
پتاسیم میباشــــد و اســــتفاده از آن، باعث تسریع رشد 

گیاه در تمام گونه ها شــــده و عناصر درشت و ریزمغذی 
را برای گیاه تأمین می کند.

این کود برای تمامی مراحل رشــــد گیاه قابل اســــتفاده 
بــــوده و به دلیــــل کامل بــــودن، در گونه هــــای مختلف 

گیاهی استفاده می شود.
بعد از مصرف این کود، گیــــاه از نظر ظاهر برگ ها )رنگ 
و اندازه( به فرم مطلوب رســــیده و شادابی به گیاه شما 

بر میگردد.
کود برگ دهی بــــرای تقویت گیاهان برگــــدار و افزایش 

آنها قابل استفاده است. میزان برگ دهی 
 1 ، بــــرای مصرف ایــــن کود می توانیــــد هر 2 هفتــــه یکبار
قاشــــق چایخوری از کــــود برگدهــــی را در 2 لیتر آب حل 

کرده و سپس مصرف نمایید.
کود گلدهی �

کود گلدهی از 12% نیتروژن، 12% فســــفر و 36% پتاسیم 
تشکیل شــــده اســــت و مخصوص گلدهی و باال بردن 

مقاومت گیاه در برابر آفات و سرما می باشد.
این کود بــــه علت قدرت جــــذب باالیی کــــه دارد، تأثیر 

چشمگیری بر رشد گیاه شما خواهد داشت.
، نسبت  بعد از مصرف این کود، گیاه یا درخت مورد نظر

به قبل سرحال، شاداب و پر گل )یا میوه( می شود.
ایــــن کود در گیاهــــان زینتی برای گلدهــــی و در درختاِن 
میوه، به درشــــت شــــدن میــــوه و رنــــگ انداختن میوه 

کمک خواهد کرد.
 ، برای مصرف کــــود گلدهی می توانید هــــر 2 هفته یکبار
1 قاشــــق چای خوری از کود گلدهــــی را در 2 لیتر آب حل 
کرده و سپس گیاهتان را با آن آبیاری نمایید. البته باید 
این میزان را در زمستان، به ماهی یکبار کاهش دهید.

اثرات شفا بخش نعناع فلفلی
هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهستانی با آب 
و هوای ســــرد و خشک است. این شهر در احاطه دشت 
ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قرار دارد و دامنه های 
کوهســــتانی آن مملــــو از گیاهــــان مختلفــــی اســــت که 

بسیاری از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحاظ ویژگی های اقلیمی و تنوع آب و 
هوایی یکــــی از مناطق مهم رویش انواع گیاهان دارویی 
اســــت. از جملــــه گیاهــــان دارویــــی خاص ایــــن منطقه 
می تــــوان به گیاه نعناع فلفلی اشــــاره کرد که در نوع خود 

بی نظیر است.

گیاه نعناع فلفلی �
؛ نعناع فلفلــــی گیاهی معطر و از  به نوشــــته وبگاه چطور
گونه های معروف نعناع اســــت کــــه از پیوند نعناع آبی و 

آمده اســــت. این گیاه  نعناع زینتی یــــا تند به وجود 
دارای برگ های ســــبز تیره و خوشبو است و 

60 تا 90 سانتی متر رشد می کند.
نعناع فلفلی برای اضافه کردن عطر یا طعم 

به مواد غذایی، محصوالت آرایشــــی، صابون ها، 
ســــایر  و  دهانشــــویه ها  خمیردندان هــــا، 

محصــــوالت به کار مــــی رود و مصارف 
دارویی نیز دارد.

فلفلــــی  نعنــــاع  برگ هــــای 
خشک  به صورت  می توانند 
به کار  چای  تهیه ی  در  تازه  یا 

رونــــد. روغــــن آن در کنــــار روغــــن 

از پرکاربردترین روغن هاست. اسطوخودوس، یکی 

خواص نعناع فلفلی �
ثابت شــــده اســــت که این گیــــاه برای بهبود ســــندروم 
روده تحریک پذیر )IBS(، درمان حالت تهوع، مشکالت 
پوســــتی، ســــردرد، بهبــــود ســــرماخوردگی و نیــــز بهبود 

آنفوالنزا مفید است.
نعناع فلفلی، عضالت معده را آرام می کند و گردش صفرا 
را بهبود می بخشد. درنتیجه برای افرادی که سوء ِهاضمه 
دارند، مناســــب اســــت. بااین حــــال نباید افــــراد مبتال به 

بیماری رفالکس معده از آن استفاده کنند.
ماده ای  به عنــــوان  فلفلی  ضداسپاسم نعناع 

خواصــــی  ضداسپاســــم،  خــــواص  می شــــود.  شــــناخته 
هستند که شــــدت و تعداد دفعات اسپاسم عضالنی یا 

حرکات غیرارادی را کاهش می دهند.
همچنین این گیــــاه در درمان درد شــــکمی در بیمارانی 
که دچار اسهال می شــــوند، مفید اســــت. نعناع فلفلی، 
کانالی ضــــددرد را در روده  بزرگ فعــــال می کند که باعث 

کاهش درد التهابی در روده می شود.
روغــــن نعناع فلفلی به طور گســــترده ای بــــرای آرام کردن 
تحریــــک و بهبود خــــارش پوســــت و همچنین کاهش 
قرمــــزی بــــه کار مــــی رود. مالیــــدن روغــــن نعنــــاع فلفلی 
رقیق شــــده روی پیشــــانی نیز در درمان ســــردرد تنشی 

مؤثر است.
بســــیاری از زنان بارداری که در طول دوران بارداری دچار 
شــــکال 

َ
حالت تهــــوع می شــــوند، می گویند که مصرف ا

آنها مؤثر  مختلف نعناع فلفلی در کاهــــش حالت تهوع 
بوده است.

تهــــوع و اســــتفراغ از عــــوارض جانبــــی شــــایعی 
طــــول  در  ســــرطانی  بیمــــاران  کــــه  هســــتند 
برخــــی  می کننــــد.  تجربــــه  شــــیمی درمانی 
مطالعات دریافته اند کــــه نعناع فلفلی به 

کاهش این عالئم کمک می کند.
همچنین نعناع فلفلی در آماده ســــازی 
و  دنــــدان  پــــالک  بردن  بیــــن  از  بــــرای 
ازجملــــه  بیماری  هــــا  ســــایر  درمــــان 
، عفونت دســــتگاه ادراری و  شــــینگلز

التهاب دهان نیز به کار می رود.

کاشت انگور گلخانه ای
هگمتانــــه، گــــروه باغبان: همــــدان با دارا بــــودن بهترین 
شرایط آب وهوایی وخاک حاصلخیز یکی از مستعدترین 
شــــرایط را برای تولیدات کشــــاورزی در میان استان های 
کشــــور ازآن خود کرده اســــت. اما از آنجا که در چند سال 
آبــــی وخــــاک در اکثر کشــــت ها  اخیــــر محدویــــت منابع 
مطرح شــــده، لذا کشــــاورزان همدانی نیز توانســــته اند با 
حمایت هــــای جهاد کشــــاورزی قدم های خوبــــی در حوزه 

کشت گلخانه ای بردارند.
باتوجه به شــــرایط کنونی، جایگزینی کشــــت گلخانه ای با 
روش های ســــنتی کشــــاورزی می تواند تا حدود زیادی به 
بقا و توسعه مشــــاغل کشاورزی در استان کمک کند تا از 

هدر رفت آب نیز جلوگیری شود.
در این بخش با کشت انگور گلخانه ای آشنا می شوید.

انگور گلخانه ای �
به نوشــــته وبــــگاه بــــزرام؛ انگور گیاه دوســــت داشــــتنی 
اســــت که در گلخانه ها یا مراکز پرورشــــی کشت می شود 
و در هر صورت به فضای زیــــادی احتیاج دارد. یک درخت 
انگــــور برای یــــک گلخانه کوچــــک کفایت می کنــــد، اما در 
گلخانه هــــای بزرگ تر بایــــد بین هر درخــــت انگور یک متر 

فاصله باشد.
انگورهای گلخانه ای زمانی که ریشــــه ها بیــــرون از گلخانه 
کاشته می شــــوند بهتر رشــــد می کنند، و درخت از طریق 
شکاف های نزدیک سطح زمین به سمت گلخانه حرکت 
می کند. به هر حال در جایی که امکان پذیر نیست، انگور 
را می توان به طور مستقیم در گلخانه کاشت، اما به آبیاری 

بیشتری نیاز دارد.
مکان و آماده سازی خاک �

زمین را دوبار شــــخم بزنید و ســــپس یک الیــــه ی نازک از 
کود کشــــاورزی که به خوبی پوسیده شــــده یا کمپوست 
به اضافه کــــود مخصوص انگور را به مقــــدار 90 گرم در هر 
مترمربع به آن اضافه کنید. زمانی که خاک اشباع از آب شد 
یک گودال 75-90 ســــانتی متری حفر کنید و یک الیه 15 
سانتی متری خرده سنگ، شن یا مشــــابه آن ها در داخل 

گودال برای ایجاد زهکشی قرار دهید.
*کاشت

انگورهای گلخانه ای باید در انتهــــای گلخانه مقابل درب 
کاشته شوند به صورتی که ســــاقه ها در امتداد گلخانه و 

به موازات لبه سقف و به سمت درب حرکت کنند.
آذر زمان مناســــبی برای  آبــــان و  ماه هــــای 

کاشت است زیرا در این زمان 

می توان درخت انگور را هرس کرد بدون این که آســــیبی 
ببینید. انگور را در همان عمقی که در گلدان بود در زمین 
بکارید، ریشه ها را خارج کنید و آن ها را به خوبی در گودال 

کاشت پخش کنید.
کوددهی �

کوددهی دقیقا قبل از شــــروع رشــــد جدید در بهار انجام 
می شــــود، کود مخصوص انگور را در منطقه ریشه پخش 

کنید و در هر مترمربع 120 گرم پودر خون اضافه کنید.
در طــــول فصل رشــــد، اســــتفاده  از کود پــــودر خون به 
انــــدازه 30 گــــرم در هــــر مترمربــــع باعــــث تقویــــت گیاه 
می شود. زمانی که رشــــد در بهار شروع شد، هر 3 هفته 
یــــک بار کود با پتاســــیم باال مانند کــــود گوجه فرنگی به 

بدهید. گیاه 
زمانی که انگور پر از برگ شــــد باید کوددهی هفته ای یک 
بار انجام شود و زمانی که انگورها شروع به رسیدن کردند 
و رنگ آن ها عوض شــــد کوددهی را قطع کنید زیرا در این 

موقع کود زیاد ممکن است طعم میوه را خراب کند.
آبیاری �

در طول فصل رشــــد هر 7 تا 10 روز به طور کامل به درخت 
آب دهیــــد. درختان انگورِ گلخانه ای نیاز به آب بیشــــتری 
نســــبت به انگورهایی که بیرون از گلخانه هستند، دارند. 
زمانی که ریشــــه ها خارج از گلخانه کاشــــته می شــــوند، به 
ســــمت آب حرکت می کننــــد و غلظــــت آب در دوره های 

خشکی افزایش می یابد.
مالچ دهی �

این کار را در فصل بهار قبل از شــــروع رشــــد جدید انجام 
دهیــــد و بــــا کودهایی کــــه به خوبی پوســــیده شــــده اند 

مالچ دهی کنید.
همچنین در طی تابســــتان با کاه در مرزهای گلخانه مالچ 
دهیــــد تا منجر به خشــــک نگه داشــــتن هوا شــــود. این 

و کار بــــه گــــرده افشــــانی گل هــــا 
انگور  درختــــان  دهــــی  میوه 

هم کمک می کند.
عوض کردن خاک �

هر 3 یا 4 سال یک بار ممکن است الزم باشد که خاک در 
منطقه ریشه در طول زمستان عوض شود. یک گودال با 
فاصله 2 متر از تنه ی اصلی حفر کنید. 60 سانتی متر عرض 
و عمِق برای رسیدن به سنگ هایی که به منظور زهکشی 

خاک قرار داده شده بودند، کافی است.
 برای 

ّ
خاکی که از گودال برداشــــته می شــــود نباید مجددا

درخت انگور استفاده شــــود اما می توان از آن در مناطق 
دیگر باغ استفاده کرد.

با چنگال خــــاک را دور از ریشــــه های درون گودال خارج 
کنید و همینطور به ســــمت ســــاقه پیشــــروی کنید. در 
صورت لزوم گــــودال را خالی کنید. مراقب باشــــید که در 
طــــول این فرآیند به ریشــــه ها آســــیب نزنید و ریشــــه ها 
را بــــا گونی خیس یا کاه بپوشــــانید تا از خشــــک شــــدن 

شوند. محافظت 
زمانی که به 60 ســــانتی متر از ســــاقه رســــیدید ایــــن کار را 
متوقف کنید. از اینکه ریشــــه ها به خوبی پخش شده اند 
اطمینــــان حاصل کنید و گــــودال را دوباره با خــــاک تازه پر 
کنید. خاک را فشار دهید به طوری که ریشه ها به خوبی با 

خاک در تماس باشند.
حفظ شرایط گلخانه ای �

انگور به شرایط خشــــک و گرم و تهویه مناسب نیاز دارد. 
گرچه با بســــتن دریچه ها گرمــــا افزایش میابــــد اما باعث 
ایجاد رطوبت می شود که این رطوبت هم باعث افزایش 

بیماری های قارچی و کاهش گرده افشانی می شود.
بنابراین در طول پاییز و تابستان مخصوصا زمان گلدهی 

و میوه دهی بهتر است که دریچه ها باز باشند.
برخــــی از انگورهــــای گلخانه ای نیــــاز به گرمای بیشــــتری 
دارنــــد به همین منظور در طول فصل بهار )برای کمک به 

ها( رشد( و در پاییز )برای کمک به  میوه  رســــیدن 
در  کوچــــک  بخــــاری  گلخانه قرار دهید.یــــک 

تکثیر �
می توان  را  انگــــور  درختان 
با قلمــــه  زدن در فصل پاییز و 
زمســــتان تکثیر کــــرد. قلمه های 
نــــرم و نیمــــه رســــیده نیــــز  چــــوب 
اواســــط  تا  بهار  اواخر  از  می تواننــــد 
بیاینــــد.  بدســــت  تابســــتان 
درختانــــی که بــــرای مصارف 
تجاری اســــتفاده می شــــوند 
پیونــــدی  معمــــوال 

هستند.

شهر زیبا

خانه سبز

غذای گیاه

طبیب

گلخانه



فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات، انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب، چاه ها و مخازن 
کبودراهنگ شماره ج/99/199-2 آب و حراست فیزیکی از تأسیسات شهرستان 

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری 
و تعمیرات، انجام خدمات پیشــگیرانه شــبکه های توزیع آب، چاه ها و مخازن آب و حراســت فیزیکی از تأسیســات شهرســتان کبودراهنگ 
بر اســاس فهرســت بهای واحد پایه رشــته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1399 با برآورد اولیه 9.150.503.115 ریال را 
به مدت یکســال به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور )حداقل پایه 5 در رشته آب( یا 
گواهینامه صالحیت بهره برداری از شــبکه، انشــعابات و مخازن آب از وزارت نیرو و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضی شرکت در مناقصه هستند، دعوت می شود با ارائه درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریــال به حســاب ســپهر بانک صــادرات شــماره 0101396197001 بابت خرید اســناد مناقصه در ســاعت اداری از 1399/09/25  

لغایت 1399/10/02 به دفتر قراردادهای این شــرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  364.515.093 ریال است که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  
سپرده، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکی تضمینی در 
وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تأیید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و حســب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی 

و یا گواهی مطالبات قطعی تأیید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.

 مهلــت عودت اســناد تکمیل شــده مناقصه تــا پایان وقت اداری مــورخ 1399/10/13  ومحل تحویل دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب 
اســتان همدان می باشــد. پاکات مورخ 1399/10/14  ساعت 9 در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد.

 محل دریافت اســناد، تحویل و گشــایش پیشــنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان 
همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir  ( درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برای پیمانکار نخواهد داشت.

نوبت اول )تاریخ انتشار: 1399/09/25(

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/25  تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/09/26

۰۹۱۸۵۰۰۲۵۹۵              ۰۸۱ -۳۸۲۷۸۰۸۱  

یلدایی لبخند 
میخواهیم در شــب یلدا لبخند هایمان را تقســیم کنیم

شما هم میتوانید به اندازه یک لبخند دلی را شاد کنید 
بهناممؤسسهخیریهجوانانمحمدرسولاهلل)ص(6037-6919-8004-5652

 مؤسســه خیریه محمد رســول  اهلل در نظر دارد در شــب یلدا برای عزیزان ایتام، کودکان و زنان بی سرپرســت بیماران 
خاص)ســرطانی، ام اس، تاالســمی، هموفیلی، جســمی حرکتــی( و خانواده های بی بضاعت اقدام بــه توزیع غذای گرم، 

# 2595*780*میوه و تنقات نماید.

 1399 آذر   ۲5 سه شنبه 
 ۲0۲0 15 دســـامبر     144۲ ۲9 ربیع الثانی 
46۸7 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

حاصل دعای
او سحرگاهان به من رسید

در قرآن کریم آمده است: وقتی بندگانم در باره من سوال می کنند بگو من 
نزدیکم دعای آنان را شنیده و پاسخ می گویم.

پیامبر مکرم اسالم )ص( فرموده اند: دعایی که کسی برای غایبی می کند از 
همه دعاها زودتر مستجاب می شود.

حکایت:
 روزی شــــیخ رجبعلی خیــــاط به ســــرعت وارد حوزه علمیــــه و حجره ای از 
طالب شــــد و بــــه نوعی مراســــم احترامی بــــرای طلبه ای به جــــای آورده و 
حجره را ترک کرد! کســــی از مشاهده کنندگان ســــوال کرد این کار شما 

بود؟ دلیلی  چه  به 
شیخ رجبعلی خیاط پاسخ داد: این طلبه سحر گاه امروز دعایی در حق من 
کرده بود و همان بامدادان فیوضات آن به من رسید، به این جهت وظیفه 

دانستم از او تشکر کنم.
آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست
هر که جویا شد بیابد عاقبت

مایه اش درد است و اصل مرحمت

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

فراخوان هنری پایگاه اینترنتی 
شهید محسن فخری زاده

هگمتانه، گروه فرهنگی: پایگاه اینترنتی شهید 
محسن فخری زاده برای ارسال آثار هنری مرتبط 

با این شهید واالمقام فراخوان داد.
در راســــتای ارائــــه عمومی، پایــــگاه تولیدات 
بــــا موضوع شــــهادت شــــهید  حــــوزه هنری 
پیشــــرفت،  شــــهید  فخــــری زاده،  محســــن 
پایــــگاه،  ایــــن  در  اســــت.  شــــده  راه انــــدازی 

پوســــترها، اشــــعار و دیگر تولیدات حوزه هنری با کیفیــــت اصلی برای 
استفاده عموم بارگذاری می شود.

هنرمنــــدان می توانند آثار خــــود را در حوزه های متن )داســــتان، خاطره و 
روایــــت(، پوســــتر و عکس، فیلــــم و نماهنگ، صوت و پادکســــت برای 
انتشــــار در این پایگاه با ورود به بخش »ارســــال آثار مرتبط با دانشــــمند 

شهید محسن فخری زاده« بارگذاری کنند.
نشــــانی بــــه   ، آثــــار ایــــن  مشــــاهده  بــــرای  می تواننــــد   عالقه منــــدان 

 www.shahidfakhrizadeh.com مراجعه نمایند.
شــــهید فخری زاده که 7آذرماه ســــال جاری، مظلومانه به شهادت رسید، 

دانشمندی چندُبعدی بود که در حوزه های مختلفی فعالیت می کرد.

فراخوان

یک تونل
 در سینما حقیقت!

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مســــتند بلنــــد »یک 
گرجســــتان  کشــــورهای   2019 ســــال  تولید  تونل« 
ریونیکیــــدزه و وانو 

ُ
و آلمــــان بــــه کارگردانی »نینــــو ا

آرسنیشــــویلی«، در بخــــش »بهترین هــــای جهان 
مســــتند« چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی 

سینماحقیقت به نمایش گذاشته می شود.
در خالصه موضوع این فیلم مســــتند 90 دقیقه ای 
می خوانیــــم: »کارگــــران مشــــغول کار تعریض خط 
راه آهنــــی در روســــتایی دورافتــــاده  واقع در رشــــته 
کوه های گرجســــتان اند تا جاده ابریشم جدید از آن 
عبور کند؛ اما پیش از آنکه این ارتباط ســــریع میان 
چین و اروپا به جایی برســــد، باید تونلی حفر شود؛ 
تونلــــی که از کوهی عبــــور می کند که مراتــــع و مزارع 

روستائیان در آنجا قرار گرفته است...«
ریونیکیــــدزه« و »وانــــو آرسنیشــــویلی« دو 

ُ
»نینــــو ا

نویسندگی،  مشترک  شکل  به  گرجی،  مستندساز 
تصویربــــرداری، کارگردانی، تدوین و تهیه مســــتند 

»یک تونل« A Tunnel را برعهده داشتند.
این فیلــــم تولیــــد Artefact Production اســــت و 
پیش تر در جشــــنواره های »ایدفا« هلند، الیپزیگ 
آلمان، داک.فســــت مونیــــخ، ترنتــــو ایتالیا، حقوق 
 ،EurasiaDoc ،آمریکا، ادینبــــورگ Docudays بشــــر

هنگ کنگ و... به نمایش گذاشته شده است.
 مرکز گسترش ســــینمای مستند و تجربی سازمان 
، چهاردهمین دوره جشنواره  امور سینمایی کشور
ایران »سینماحقیقت«  بین المللی فیلم مســــتند 
را به دبیــــری محمد حمیــــدی مقــــدم، از 25 آذر تا 2 
دی ماه 99 و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 
19 به صورت مجازی و نمایش برخط )آنالین( برگزار 

خواهد کرد.

سی نما

توســــت ســــایٔه  عالــــم  دو  هــــر  عزیــــزا 
توســــت پیرایــــٔه  از  خ  دوز و  بهشــــت 
شــــاه ئینــــٔه  آ ذات  روی  از  تویــــی 
توســــت آیــــٔه  صفاتــــی  روی  از  شــــه 
عطار

له و سلم(: رسول خدا )صلی اهلل علیه و آ

دشمن ترین دشمنانت
همان نفس توست که با خود داری.
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30 آذرماه آخرین فرصت شرکت در
ح حمایت فارابی از تولید فیلم اقتباســـی« »طر

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: 30 آذر ماه 1399 
آخرین فرصت شــــرکت در دومین فراخوان 
»طــــرح حمایــــت بنیــــاد ســــینمایی فارابی از 

تولید فیلم اقتباسی« است.
به نقــــل از روابــــط عمومی بنیاد ســــینمایی 
فارابی، به دنبــــال اولین فراخــــوان این طرح 
که در بهار ســــال جاری به اجرا درآمد و نتایج 
شد  اعالم  شــــد،  رســــانه ای  شــــهریور  در  آن 
این طــــرح با هدف ارتقای فیلمنامه نویســــی 
6ماه یک بار  اقتباسی در سینمای ایران، هر 

به اجرا درخواهد آمد.
، دومیــــن فراخوان این  بر اســــاس این خبر
»طرح  دبیرخانه  ســــوی  از  آبــــان  ابتدای  طرح 
تولید  از  فارابــــی  ســــینمایی  بنیــــاد  حمایت 
فیلم اقتباســــی« منتشر شد و تاکنون آثاری 
از گروهی از تهیه کنندگان سینمای ایران به 

دبیرخانه این طرح رسیده است.
ایــــن فراخــــوان مهلت شــــرکت در طرح  در 
از ســــوی  کتــــاب جهــــت اقتبــــاس  ارائــــه  و 
تهیه کننــــدگان ســــینمای ایــــران )مطابق با 
1399 اعالم  آذر  قواعد فراخوان اول( پایــــان 

شده است.
بــــر این اســــاس، نتایــــج آثار پذیرفته شــــده 
در فراخــــوان دوم، اواخر بهمــــن 1399 اعالم 
خواهد شــــد و عماًل، آثار برای قرار گرفتن در 
مورد   1400 سال  ســــینمایی  تولیدات  چرخه 

حمایت قرار خواهند گرفت.
در پی اعالم سیاســــت های کالن و راهبردی 
ســــال  مــــاه  اســــفند  ســــینمایی،  ســــازمان 
گذشــــته بنیاد ســــینمایی فارابــــی در قالب 
یــــک فراخوان اعــــالم کــــرد تصمیــــم دارد تا 
آثار برگزیــــده در گونه هــــای مختلف ادبیات 
اســــاس  بــــر  را  انقــــالب  از  پــــس  داســــتانِی 
اولویت هــــای  داســــتانی،  جذابیت هــــای 
فرهنگــــی و قابلیت هــــای ســــینمایی، برای 

تولید فیلم مورد حمایت قرار دهد.
بــــر اســــاس قواعــــد »طــــرح حمایــــت بنیاد 
سینمایی فارابی از تولید فیلم اقتباسی« که 
آثاری که  پیش تر اعالم شده اســــت، حقوق 
برای اقتباس مــــورد موافقت قرار می گیرند، 
 - فرهنگی  کمیســــیون  مصــــوب  قیمت  به 

میلیون  هفتصد  تا  پانصد  )بین  بنیاد  هنری 
 ) ریال( از صاحب قانونی اثر )مؤلف یا ناشــــر
خریداری می شــــود و برای نگارش فیلمنامه 
در اختیــــار تهیه کننده )پیشــــنهاد دهنده( 

قرار می گیرد.
بــــر این اســــاس، »پــــس از دریافــــت پروانه 
اقتباس  حــــق  واگــــذاری  ضمــــن  ســــاخت« 
خریداری شــــده به تهیه کننــــده مبلغ پانصد 
میلیون ریــــال نیز بابت تبدیل داســــتان به 
فیلمنامه، به تهیه کننده پرداخت می شود. 
در نهایــــت، اگــــر فیلمنامــــه نهایــــی پس از 
دریافت پروانه ساخت مورد تأیید معاونت 
فرهنگی بنیاد ســــینمایی فارابی قرار بگیرد، 
در تولید ایــــن آثار تا ســــقف 10 میلیارد ریال 
)به شــــکل مشــــارکت در تولید یا تخصیص 

وام( صورت خواهد گرفت.
گفتنی اســــت از سوی شــــورای داوری این 
طــــرح در فراخوان اول )متشــــکل از مهدی 
ســــیدعلی  اربابــــی،  محمــــود  ســــجاده چی، 
مقدم دوســــت  هادی  کاشفی خوانســــاری، 
»زیبــــا  کتــــاب   4 حســــینی(،  ســــیدمیالد  و 
کن« نوشته فرهاد حسن زاده، »پلو  صدایم 
خورش« نوشــــته هوشــــنگ مرادی کرمانی، 
نوشــــته  قیامــــت«  ماشــــین  بــــا  »شــــطرنج 
حبیــــب احمــــدزاده و »دشــــتبان« نوشــــته 
احمد دهقان با کســــب بیشترین آرا جهت 
تبدیل به فیلم ســــینمایی مــــورد تأیید قرار 
آنهــــا وارد پیش تولید  از  کــــه برخــــی  گرفت 

است. شده  

حمایــــت  � ح  »طــــر فراخــــوان  جزئیــــات 
بنیــــاد ســــینمایی فارابــــی از تولید فیلم 

اقتباسی«
با اســــتعانت از خداوند متعــــال مرحله دوم 
از اقتباس ادبی در بنیاد سینمایی  حمایت 

آغاز گردید. فارابی 
بــــرای شــــرکت در این طــــرح الزم اســــت که 
»تهیــــه کننده«، کتــــاب مورد نظر خــــود را به 

بنیاد سینمایی فارابی اعالم نماید.
الزامات این طرح به قرار زیر است:

- کتاب هایی کــــه در فراخوان قبلی اقتباس 

ایــــن دوره بررســــی  پذیرفتــــه نشــــده اند در 
شد. نخواهند 

نویســــندگان  مخصوص  اقتبــــاس  طــــرح   -
داخلــــی و کتاب هــــای چــــاپ شــــده پس از 

پیروزی انقالب است.
آزاد  کتــــاب  انتخــــاب  در  تهیه کننــــدگان   -
هســــتند امــــا آخرین چــــاپ کتاب بایســــتی 
مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

را داشته باشد.
- طــــرح اقتبــــاس از کتاب هــــا در حــــوزه ژانر 

می کند. استقبال 
کنندگی  کننده بایســــتی مجوز تهیه  - تهیه 
فیلم سینمایی از سازمان سینمایی داشته 

باشد.
یک  خالصــــه  کننــــده  تهیــــه  اســــت  الزم   -
صفحه ای   4 خالصــــه  و  کتــــاب  صفحــــه ای 
اســــاس  بــــر  اقتباســــی  فیلمنامــــه  طــــرح 
فیلمنامــــه  ســــامانه  یــــق  طر از  را  کتــــاب 
معاونــــت  بــــه  فارابــــی  ســــینمایی  بنیــــاد 
این  در  نمایــــد.  ارســــال  بنیــــاد  فرهنگــــی 
شود:  قید  هم  یر  ز موارد  بایســــتی  خالصه 
کتــــاب و نویســــنده، تهیه کننده،  عنــــوان 

فیلمنامه نویــــس و کارگردان.
- طرح ها بایستی بر روی ســــامانه فیلمنامه 
نشــــانی بــــه  فارابــــی  ســــینمایی   بنیــــاد 

www.fcf.ir بارگذاری شوند.
- ضروری است در فیلد عنوان سامانه پس 
از نــــام کتاب ترکیــــب )اقتبــــاس ادبی( قید 
شود. در غیر این صورت به درخواست های 
رســــیده تحــــت عنــــوان اقتباس رســــیدگی 

نخواهد شد.
- اقتبــــاس می تواند به صــــورت وفادارانه یا 

آزاد صورت پذیرد.
- اولویــــت بــــا پروژه هایی اســــت کــــه تهیه 

کننده و کارگردان شخص واحدی نباشد.
آذر ماه  - مهلت ارســــال درخواســــت پایان 

1399 است.
عالقه منــــدان در صــــورت داشــــتن ســــؤال 
 66710020 تلفــــن  شــــماره  بــــا  می تواننــــد 
)معاونت فرهنگی بنیاد ســــینمایی فارابی( 

تماس حاصل نمایند.

فراخوان


