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کمیتــه امــداد امــام خمینی اســتان همــدان در نظــر دارد پروفیل های درجه 2 ضایعاتی فلزی شــامل قوطی مســتطیلی 6*4، قوطی مربعــی 5*5، قوطی مربعی 
2*2 ولولــه داربســتی قطــر 6 متعلــق به خود را از طریق مزایده عمومی با جزییات مندرج در اســناد مزایده با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( و با شماره مزایده به صورت الکترونیکی 1099005089000003 به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت:  1399/10/11 در ساعت 8

مهلت بازدید: 1399/10/13 تا 1399/10/16 ساعت 8 الی 14
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از تاریخ 1399/10/17 تا تاریخ 1399/10/21

زمان بازگشایی: 1399/10/22 ساعت 8
زمان اعالم به برنده: 1399/10/23 ساعت 10

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگــزاری مزایــده صرفــًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه( ارســال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در ُبرد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

نمایندگی همدان: 081-38271409
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

محل بازدید: انتهای 45 متری اعتمادیه، اردوگاه فجر کمیته امداد استان
کمیته امداد امام خمینی استان همدان

شرایط عمومی وتوضیحات برگزاری مزایده دستگاه های اجرایی

م.الف 1382

پویش هر همدانی 5000 تومان برای بازسازی عتبات عالیات
شهید حاج قاسم سلیمانی پیگیر  بازسازی کامل عتبات بود

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس ســــتاد عتبات 
عالیات اســــتان همدان گفت: تأمین یک هزار خشــــت 
طال بــــرای گنبد حرم مطهــــر امام حســــین)ع( به عنوان 
ســــهمیه اســــتان تعیین شــــده که به زودی و با عنایت 
خاصه سرور و ساالر شهیدان، این تعهد محقق و انجام 

خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی بادامی روز چهارشــــنبه 
در جلسه ستاد اربعین ســــتاد بازسازی عتبات عالیات 
اســــتان همدان، اظهار کــــرد: یکی از اهــــداف و آرزوهای 
سردار شهید ســــلیمانی، بازسازی کامل عتبات عالیات 
بود که اســــتان همدان تاکنون عملکــــرد موفقی دراین 

زمینه داشته است.
وی با قدردانی از صدا و سیما برای همراهی با برنامه های 
ســــتاد، گفت: پویــــش مهر ســــلیمانی، حرکــــت مؤثر و 
معنوی اســــت که از والدت حضرت زهــــرا)س( آغاز و تا 
تحقق کامل اهداف و تعهدات پیش بینی شده استان 

در زمینه بازسازی عتبات عالیات ادامه دارد.
مدیر اربعین ستاد عتبات عالیات استان همدان نیز در 
ادامه این جلســــه گزارشــــی از روند اجرای طرح های ستاد 
استان شــــامل افزایش ارتفاع گنبد نورانی اباعبداهلل)ع(، 
پویش هــــر همدانی پنــــج هزار تومــــان، نذر اهــــدا پاکت 
ســــیمان به مبلغ 25 هزار تومان و پــــروژه صحن حضرت 
زینب)س( به ارزش هر مترمربع چهــــار میلیون تومان را 

ارایه کرد.
محسن کرمی افزود: با توجه به نامیده شدن همدان به 
عنوان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین، اقدامات بســــیار 
مؤثری با همراهی و همکاری مردم مؤمن و والیی استان 
و همچنیــــن خیــــران در زمینه بازســــازی عتبات عالیات 

انجام شده است.
مســــؤول امــــور روحانیــــان ســــتاد عتبــــات عالیــــات 
اســــتان همدان نیز در این جلســــه گفت: هم زمان با 
ســــلیمانی،  قاسم  حاج  شــــهادت  ســــالگرد  نخستین 
و  اهــــداف  تمامــــی  تحقــــق  بــــرای  مناســــب  زمینــــه 
برنامه های ســــتاد اســــتان در بخش بازسازی عتبات 

است. شده  فراهم  عالیات 
حجــــت االســــالم سیدحســــن فاضلیــــان بــــا یــــادآوری 
رشادت های ســــردار شــــهید حســــین همدانی، افزود: 
استان همدان با همکاری و همدلی مردم و اطالع رسانی 
مناسب رســــانه ها، همواره به عنوان یکی از استان های 
شاخص کشور در زمینه بازســــازی عتبات عالیات مورد 

توجه قرار دارد.
مهدی دهقــــان نیــــری مدیرکل صــــدا و ســــیمای مرکز 
همــــدان نیــــز بیان کــــرد: امیدواریــــم همه ما ســــعادت 
ســــربازی و یاری کنندگــــی راه حضرت زهــــرا)س( و اهل 

بیت)ع( را داشته باشیم.

حذف کاغذ از مکاتبات بین شهرداری و شرکت های آب منطقه ای و برق
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســــت سازمان فناوری 
اطالعــــات و ارتباطات شــــهرداری همدان گفت: ارســــال و 
دریافت نامه های شــــهرداری، شرکت های آب منطقه ای و 

توزیع نیروی برق همدان الکترونیکی شد.
به گزارش هگمتانه، ســــیامک ســــلیمی بــــا بیان مطلب 
فوق گفت: از ابتدای دی ماه ســــال جاری؛ تمامی نامه های 
ارسالی از شهرداری به شــــرکت های آب و برق همدان و به 
عکس به صورت الکترونیکی انجام و کاغذ از مکاتبات بین 

دستگاهی حذف شد.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 

همدان در تشــــریح این فرآیند گفت: با توجه به حجم زیاد 
مکاتبات شهرداری همدان با شرکت های آب و برق به ویژه 
در بخش صدور مجوز های ساختمانی، بعد از هماهنگی با 
شــــرکت های آب و برق همدان و ایجاد زیرساخت ارتباطی؛ 
برای ارســــال نامه از شهرداری به شــــرکت های اشاره شده، 
دبیرخانه شهرداری همدان نامه را صادر می کند و به صورت 
برخط در دبیرخانه شــــرکت های اشاره شده به عنوان نامه 

دریافتی دریافت می گردد و قابلیت دستور و ارجاع دارد.
سلیمی اضافه کرد: برای ارســــال پاسخ نامه های فرستاده 
شــــده از شــــرکت های مذکور به شــــهرداری؛ این فرآیند از 

طرف شرکت های آب و برق انجام و نامه به صورت برخط در 
دبیرخانه این شهرداری دریافت می شود.

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
همدان ضمــــن قدردانی از همکاری مدیر عامل  شــــرکت 
آب منطقه ای و توزیــــع نیروی برق همــــدان، از تالش های 
کارشناســــان آی تــــی ایــــن دو دســــتگاه آقایــــان بادامی و 
حاجتی ســــپاس گزاری کرد. سلیمی حذف کاغذ، تسهیل 
تعامل های بین دســــتگاهی و حــــذف مراجعه حضوری و 
ترددهای بین شــــهری شــــهروندان با توجه به شرایط ویژه 

موجود را از مزایای این طرح عنوان کرد.

690 میلیون ریال کمک خیران به بیماران سخت درمان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول امور مشارکت های 
مردمی مجمع خیرین سالمت همدان از مساعدت 690 

میلیون ریالی به بیماران سخت درمان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، حمید شــــاکری صفت دیــــروز از 
برگزاری دویست و پانزدهمین جلسه شورای مددکاری 
و مشــــاوره مجمع خیرین ســــالمت همــــدان خبر داد و 
اظهار کرد: این جلســــه با رعایت کامل شــــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار و در آن پرونده 14 بیمار بررسی شد.
وی با اشاره به مســــاعدت بالعوض 265 میلیون ریالی 
مجمع خیرین ســــالمت همدان به بیماران اضافه کرد: 

مبلــــغ 150 میلیــــون ریــــال وام قرض الحســــنه در اختیار 
بیماران قرار می گیرد.

مســــؤول امور مشــــارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمــــع خیرین ســــالمت همدان بــــا بیــــان اینکه 280 
میلیون ریال از ســــایر مراکز برای ایــــن بیماران تخفیف 
گرفته شد خاطرنشــــان کرد: در این جلسه تصویب شد 
یک بیمار زیرپوشــــش طرح »ســــخاوت« و یک بیمار نیز 

زیر پوشش »طرح مهربانی« قرار گیرد.
وی با اشــــاره به اینکــــه در مجموع 690 میلیــــون ریال به 
بیماران ســــخت درمان مساعدت شــــد گفت: بیماران 

گروه هــــدف مجمع خیرین ســــالمت همــــدان بیماران 
ســــخت درمان مبتــــال بــــه ســــرطان نیازمند بزرگســــال، 
کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، 
کودکان دارای اختالل رشــــد، کودکان دارای بیماری حاد 
چشــــمی و کــــودکان دارای شــــکاف لــــب و کام نیازمند 

هستند.
شــــاکری صفت با بیان اینکه اقدام خیــــر در نزد خداوند 
منان بی اجــــر نخواهــــد ماند افــــزود: خیــــران می توانند 
کمک های خود را به مجمع خیرین ســــالمت بسپارند تا 

به دست نیازمندان واقعی برسد.

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4701 شماره    ۲0۲0 دسامبر   31   144۲ جمادی االول   16   1399 دی ماه   11 پنج شنبه 

۲   
حه  

صف راننده همدانی 400 میلیون تومان 
را به صاحبش برگرداند

تقدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
از عباس بیگ محمدی

۲   
حه  

صف پیام نماینده ولی فقیه در استان 
به جشنواره شهروندان برگزیده همدان

ارتقا شاخص های فرهنگ شهروندی 
یده با جشنواره شهروندان برگز

۲   
حه  

صف رئیس شورای اسالمی شهر همدان در صحن شورا:
نهم دی؛  نقطه عطفی 

یخ انقالب اسالمی در حماسه های تار

یادداشت

صفحه    ۸

»شاهنشاه«، منفورترین واژه 
در فرهنگ دینی

صفحه    ۲

صفحه  6

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

دستگاه ورزش تکلیف مدیریت 
و حامی مالی تیم فوتبال پاس 

همدان را مشخص کند
رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان همــــدان گفــــت: اداره کل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان هرچه ســــریع تر تکلیف مدیریت و حامی مالی تیم فوتبال 

پاس همدان را مشخص کند.
عبــــاس صوفی با بیان اینکــــه تیم فوتبال پاس همدان امســــال به خوبی 

بسته شده اســــت، اظهار کرد: پاشــــازاده یکی از 
( فوتبال  مربیان باتجربه و با ســــابقه )رزومه دار
ایران بوده که سابقه صعود به لیگ های باالتر 

را در کارنامه دارد.
نیــــز  فصــــل  ایــــن  در  افــــزود:  وی 

پاشــــازاده تیــــم بســــیار خوبــــی را 
جمــــع کرده و بازیکنــــان با تجربه 

فوتبال  تیم  جذب  شاخصی  و 
پاس همدان شده اند.

سامانه 111 سامد پاسخ گو نبود

تش نشانان همدان 636 نفر را نجات دادند آ

انجام بیش از ۲600عملیات در9ماه گذشته

ثبت کلوچه پزی مالیر 
ثار ملی و معنوی ایران در آ

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

بستری 40 کرونایی در بیمارستان طی یک روز

شهردار همدان با اشاره به تالش منطقه سه:

احداث بلوار قدر مصداق عینی مدیریت جهادی
بازگشایی ادامه بلوار قدر پس از ۲0سال
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هگمتانه، گروه خبر همدان:   نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه همدان در پیامی به جشــــنواره شــــهروندان 
از  را  شــــهروندی  فرهنــــگ  شــــاخص های  ارتقــــا  برگزیــــده 

دستاوردهای این جشنواره دانست.
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی عنوان 
کرد: توجه بــــه منزلت و کرامت انســــانی یکی از مهمترین 

تعالیم دین مقدس اسالم است.
آیت ا... شعبانی ادامه داد: همان طور که خداوند سبحان 
کَرَمُکم 

َ
در آیه 13 ســــوره مبارکه حجرات می فرمایــــد: » ِإّنَ أ

« آنچــــه موجب برتری  تقاُکــــم ِإّنَ اهلَل َعلیٌم َخبیٌر
َ
ِعنــــَد اهلِل أ

کســــی بر دیگــــری می گردد تقوا اســــت، یعنــــی چگونگی 
عمل و رفتار اســــت که موجب کسب فضیلت بر دیگری 

می شود.
امام جمعــــه همدان افــــزود: زندگی در محیطی سرشــــار از 
صلح، صفا و نوع دوســــتی از مهمترین مؤلفه های جامعه 
مبتنی بر احکام اســــالمی اســــت، لذا ایجاد شرایط الزم در 
ســــایه حکومت اســــالمی برای برخــــورداری از رفاه مادی و 
معنوی انســــان ها از مهمترین وظایف مسؤوالن جامعه 

است.
آیت ا... شــــعبانی تأکید کرد: یقینا توجه به آموزه های قرآن 

کریم و اهــــل بیت عصمــــت و طهارت علیهم الســــالم با 
عنایت به اینکــــه این آموزه های ارزشــــمند ناظر به فطرت 
انسانی اســــت، می تواند سعادت دنیا و آخرت انسان ها و 
نیز دستیابی به شهر و جامعه ای در تراز اسالمی و قرآنی را 

میسر کند.
مناســــب  اقدامی  را  برگزیــــده  شــــهروند  جشــــنواره  وی 
در راســــتای قدردانــــی از شــــهروندانی دانســــت کــــه با 
مســــؤولیت پذیری، مشــــارکت، اخالق  مــــداری و توجه 
به قانون در راســــتای بهبود و توســــعه زندگی شــــهری 

اند. کوشیده 

جشــــنواره  این  کرد:  بیان  همچنیــــن  شــــعبانی  آیت ا... 
می تواند در زمینه معرفی الگوهای مناســــب به ســــایر 
وندی و  وندان، ارتقا شــــاخص های فرهنگ شهر شــــهر

آن بســــیار مفید واقع شود. آموزش های مرتبط با 
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان در این پیام بیان 
کــــرد: بــــا قدردانــــی از تمامــــی دســــت اندرکاران و برگزار 
خداوند  از  اجتماعــــی  فرهنگــــی،  رویداد  ایــــن  کنندگان 
متعــــال توفیــــق همــــگان را خواســــتارم و امیــــدوارم در 
دســــتیابی به جامعه ای متناسب با الگوهای اسالمی و 

باشیم. موفق  ایرانی 

شهردار همدان با اشاره به تالش منطقه سه:

احداث بلوار قدر مصداق عینی مدیریت جهادی
بازگشایی ادامه بلوار قدر پس از ۲0سال

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان در برنامه 
بازگشــــایی معبر محور قدر با اشــــاره به مزایای تحقق این 
پروژه، احداث بلوار قدر را مصداق عینی مدیریت جهادی 

خواند.
به گــــزارش هگمتانه، در هر جامعه ای شــــهروندان ارتباط 
گســــترده و پر تکــــراری با هر یــــک از عناصر شــــهری دارند 
به عنوان مثــــال مبلمان شــــهری، بهــــره از نمادهایی که 
حســــی خوشــــایند را همراه با تدبــــر در ما ایجــــاد می کند، 
راســــتای  در  عمومــــی  و  تخصصــــی  پارک هــــای  احــــداث 
، ســــاخت پیاده راه هایی که انسان را در  سرســــبزی شــــهر
اولویت قرار می دهد، طرح های گره گشــــای ترافیک، ایجاد 
فرهنگســــراهایی که مهارت آموزی می کنند و... به صورت 
کلــــی هر یــــک از موارد ذکــــر شــــده و خیلی از مــــوارد دیگر 
می تواند تصویر و سیمایی به یاد ماندنی از فضای شهری 

را برای شهروندان بیافریند.
حال این مدیران شــــهری هســــتند که قادر خواهند بود 
به هر یک از خواســــته های مذکور جامه عمل بپوشانند 
و از این منظر بهبود زندگی کیفی شــــهروندان را موجب 

شوند.
شهرداری منطقه سه در راســــتای تحقق تمام و یا بخشی 
از وظایــــف و مواردی که بــــرای رفاه عمومی شــــهروندان 
در نظر گرفته شــــده اســــت گام های مؤثر و سازنده ای را 
برداشته اســــت و در این مســــیر از هیچ تالشی فروگذار 

نکرده است.
ایجاد، بهسازی و بازسازی زمینه هایی از شهر که از نقشی 
حیاتی در منطقه مورد نظر برخوردار هســــتند و همچنین 
پیگیری و انجام پروژه هایی که کمتر مدیری به سراغ آن ها 
می رود همچون پروژه سالمت و طرح هایی مانده بر زمین 
که سال ها به فراموشی سپرده شــــده اند و می تواند گره از 
مشــــکالت بخشی از مردم بگشــــاید از جمله رویکردهای 

منطقه سه شهرداری همدان بوده است.
در شــــرایط امروز زمانی که در جامعه محلــــی خود با تحقق 
پــــروژه ای اثربخش مواجه می شــــوید احوالــــی خوش برای 
شما تداعی خواهد شد احیا و احداث پروژه هایی که تحقق 
آن ها نیاز به صبر و حوصله ای زیاد و تالشــــی مضاعف دارد 
از دســــت کارهایی اســــت که توســــط منطقه 3 شهرداری 

همدان پایانی شایسته پیدا کرده است.
بلوار قدر تا ســــه ماه پیش رودخانه ای روباز بود که منشأ 
انواع بیماری، خطر ســــقوط، بوی متعفــــن فاضالب بود و 
آسیب های بسیار دیگری را به همراه داشت و اکنون این 
فضا با این ویژگی ها به بلواری 35 متری بدل شــــده است 
که عــــالوه بر رفع تمام خطرات ذکر شــــده موجب افزایش 
ارزش افزوده امالک و رفع معضل ترافیکی منطقه شــــده 

است.
این پروژه با اعتبار 82 میلیارد ریالی توانســــته است گامی 
اساســــی در راســــتای افزایــــش کیفی زندگی شــــهروندان 

باشد.
در مســــیر تحقق این پروژه ملکی با ارزش 30 میلیارد ریال 

مورد تملک قرار گرفت.

 صوفــــی: احــــداث محــــور 35 متــــری قــــدر از دیگر  �
اقدامات شایسته منطقه 3

عباس صوفی، شهردار همدان در این خصوص بیان کرد: 
در ادامه اقدامات عمرانی و شایسته منطقه سه شهرداری 
همدان، بعد از بازگشایی تأثیرگذار محور سالمت، احداث 
محــــور 35 متری قدر کــــه بین بلــــوار حضرت امــــام)ره( و 
میدان امام حســــین)ع( قرار گرفته اســــت مورد توجه و در 

دستور کار قرار گرفت.
صوفی با اشــــاره به مزایای ایجــــاد این پــــروژه، عنوان کرد: 
( را از بن بست خارج  محور قدر منطقه کوی وحدت )خضر
و زمینه روان ســــازی ترافیک را فراهــــم می کند و همینطور 
شرایط کیفی و مناســــبی را برای زندگی شهروندان از منظر 

مورد اشاره ایجاد می کند.
کید بر تالشــــی که کارکنــــان منطقه  عبــــاس صوفی با تأ
وژه های  پر در  و  مدت  این  در  همدان  شــــهرداری  ســــه 
ود: همکاران ایــــن منطقه از  مختلــــف داشــــته اند، افــــز
وی  شــــهرداری همدان با صــــرف زمانی چنــــد ماهه بر ر
همچون  مختلفــــی  اقدامــــات  انجــــام  بــــا  و  محــــور  این 
ودخانــــه، تملک  دیوارچینــــی، ایجــــاد پوشــــش بــــرای ر

برخــــی از معابر که اکنون هم شــــاهد تخریب معبری در 
اجرای  مناسب  پیشــــبرد  بر  سعی  هســــتیم،  راستا  این 

اند. داشته  عملیات 

فیضی منش: روان سازی ترافیک از مزایای احداث  �
محور قدر

محمدرضا فیضــــی منش، مدیر منطقه ســــه شــــهرداری 
همدان هم با اشاره به تملک و بازگشایی محور 35 متری 
، عنــــوان کرد: ایــــن پروژه از نقشــــی مؤثــــر و حیاتی در  قدر
منطقه پیرامونی برخوردار اســــت و اتصال بزرگراه حضرت 

امام)ره( به میدان امام حسین)ع( را ممکن می کند.
وی با بیان اینکــــه بعد از اجرای پروژه ســــالمت بی درنگ 
در راستای عملیاتی شــــدن محور قدر اقدام کردیم، مطرح 
کرد: همکاران مورد نظر برای تحقق این پروژه در منطقه با 

صرف زمانی چند ماهه تالش مطلوبی را به ثمر رساندند.
، روان سازی ترافیک را نیز  این پروژه عالوه بر مزایای بسیار

به دنبال خواهد داشت.
فیضــــی منش با اشــــاره به افتتــــاح اتاق مــــادر و کودک در 
پارک شهروند، عنوان کرد: پروژه 6 هکتاری پارک گلستان 
در همین حوالی و روبروی روســــتای شــــورین و همینطور 
احداث پارک دانش در بلوار دانشگاه آزاد اسالمی و سنگ 
فــــرش کردن و محوطه ســــازی ســــرگذر در زمــــره 28پروژه 

فعال منطقه سه است.
فیضی منش در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی 
بر پیشرفت پروژه های منطقه سه گفت: به طور میانگین 

پروژه های فعال منطقه سه پیشرفت 90 درصدی دارد.

راننده همدانی 400 میلیون تومان را به صاحبش برگرداند
تقدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان از عباس بیگ محمدی

وه خبــــر همدان - زهــــرا ذوالفقــــاری: عبــــاس بیگ محمــــدی، راننده تاکســــی  هگمتانــــه، گــــر
400 میلیون تومان پــــول نقد بود به  درســــتکار در همدان، کیف پولــــی را که حاوی بیــــش از 

برگرداند. صاحبش 
عباس بیگ محمدی که 15 سال اســــت در تاکسیرانی کار می کند و راننده تاکسی مسیر اعتمادیه 
اســــت، در گفتگویی با هگمتانه گفت: شــــبانگاه 16 آذر ماه، متوجه شدم که یک کیف پول حاوی 
مقدار زیادی دالر و یورو و یک بســــته تراول داخل تاکســــی جا مانده است، و در آن لحظه به فکر آن 

بنده خدایی بودم که کیف را گم کرده است.
این تاکسی دار امانت دار افزود: با مسؤول خط تماس گرفتم و مشخص شد که زن جوانی به دنبال 

کیف خود است، که کیف را به او تحویل دادم.
این راننده درســــتکار اظهار کرد: اگرچه خودم مســــتأجر هســــتم و احتیاج دارم، آنچه در زندگی برایم 

مهم است، رضای خدا، امانتداری و رضایت شهروندان است.
گفتنی است در روزهای اخیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در مراسمی از این 

فرد درستکار قدردانی کرد. او با وجود مستأجر بودن از این پول چشم پوشید و بار دیگر ثابت کرد 
هنوز بسیاری از مردم به اصول اخالقی پایبندند.

رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان گفت: وجدان بیدار راننده تاکســــی 
همدانی 4 میلیارد ریال وجه نقد را به صاحبش بازگرداند.

رحیــــم الوندی ادامه داد: عباس بیگ محمــــدی علی رغم وضعیت اقتصادی نامناســــب با امانت 
داری وجه نقد را به صاحبش بازگرداند.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
در صحن شورا:

نهم دی؛  نقطه عطفی 
یخ انقالب  در حماسه های تار

اسالمی

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسالمی 
شــــهر همدان نهم دی مــــاه ســــال 88 را نقطه عطف 
تاریخی در حماسه های تاریخ انقالب اسالمی دانست.
به گزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
شــــصت و هفتمیــــن جلســــه صحــــن شــــورا ضمن 
گرامیداشــــت  تســــلیت ایام ســــوگواری فاطمیــــه و 
نهــــم دی اظهار کــــرد: حماســــه نهم دی مــــاه، یکی از 
مهمترین حماســــه های تاریخ انقالب اسالمی است 
که برای همیشــــه در خاطرات انقالب باقی می ماند تا 
درس بصیرت و دشــــمن شناسی و والیتمداری برای 

نسل های آتی باشد.
عســــگریان اضافه کرد: از زمانی که جریــــان فتنه در روز 
قدس و 13 آبان ســــال 88 بر شــــعار "مرگ بر اسرائیل" 
و "مرگ بر آمریکا" ضربدر کشــــید و اقدام به ســــر دادن 
شــــعارهای انحرافی کــــرد، تا هتک حرمــــت بزرگ ترین 
مقدسات مردم ایران خیلی طول نکشید و فتنه گران 
با هتاکی به امام راحل در 16 آذر همان سال، قلب ملت 
ایران را به درد آوردند ؛ اما وقتی کار به جسارت به خیمه 
اباعبدا...)ع( و هتاکی به روز مقدس عاشــــورا کشــــید، 

دیگر صبر ملت لبریز و آن حماسه تاریخی رقم خورد.
وی اظهار کرد: در حماســــه نهــــم دی، ما با فراگرفتن 
آموخته های دینی در آن ایام توانســــتیم خط انقالبی 
گــــری را در جامعه اســــالمی کامال ترســــیم کنیم و با 
نشــــأت گرفتــــن از منویات مقــــام معظــــم رهبری بر 
صراط مســــتقیم انقالب حرکت کنیــــم و در بصیرت 

افزایی جامعه از پیشگامان باشیم.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همــــدان، وی همچنین با گرامیداشــــت نخســــتین 
ســــالگرد شــــهادت سردار قاســــم ســــلیمانی اظهار 
کــــرد: امید اســــت بتوانیــــم در خون خواهــــی از این 
شهید واالمقام، از دشمنان نظام مقدس جمهوری 
اســــالمی و نیز امپریالیســــم غرب آمریکای جنایتکار 

انتقام سخت را داشته باشیم.

تش نشانان همدان 636 نفر را نجات  آ
دادند

انجام بیش از 2600عملیات 
در9ماه گذشته

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: سرپرســــت ســــازمان 
آتش نشــــانی و خدمات ایمنی همدان گفت: آتش 
نشــــانان همدان با انجام 2هزار و 639عملیات اطفا 
حریق، امداد و نجــــات و احتیاط حریق و حوادث طی 

9 ماه گذشته،636 نفر را نجات دادند.
به گزارش هگمتانه، ســــیدصادق پورســــینا با اعالم 
ایــــن خبر گفت: از آغاز ســــال 99 تا پایــــان آذر تعداد 
167هزار و 384تماس با ســــامانه 125 همدان برقرار 
شده اســــت که از این تعداد 2هزار و 610 مورد منجر 
به عملیات شــــده، 6هزار و 491 مورد برای راهنمایی 
و مشــــاوره، 65085تماس اشــــتباه و متأسفانه 15 
مورد اعالم حریق کــــذب و 93هزار و 424مورد ایجاد 

مزاحمت بوده است.
وی بــــا بیان اینکــــه از مجموع عملیات انجام شــــده 
1609 مورد مربوط به عملیات هــــای مهار آتش بوده 
است، گفت: پوشــــش گیاهان خود رو 783 مورد، 
اماکن مســــکونی بــــا 187 مــــورد، وســــایل نقلیه با 
165مــــورد، باغات و فضای ســــبز 125مــــورد و مراکز 
تجاری با 68 مورد بیشــــترین کاربــــری عملیات های 

مهار آتش را شامل شده است.
پورســــینا با اشــــاره بــــه انجــــام 1001 عملیــــات امداد و 
نجات طی 9ماه گذشــــته گفت: بیشترین میزان این 
عملیات ها شــــامل 213 مورد نجــــات حیوانات، 189 
مورد مهار حیوانــــات، 188 مورد نجات افراد محبوس 
، 162 مورد رهاسازی افراد محبوس  شده در آسانسور
در اماکن مختلف، 67 مورد رهاســــازی انــــدام بدن از 
داخل زیورآالت و اجســــام و 41مورد امداد و نجات در 

سوانح رانندگی و سقوط خودروها بوده است.
از  مــــورد   1603 موقعیــــت  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
عملیات های مهار آتش و 999 مورد از عملیات های 
امداد و نجات در محدوده خدماتی شــــهر همدان و 
8 عملیات خارج از آن بوده اســــت تصریح کرد: نحوه 
بروز 797 حادثه آتش سوزی عمدی، 785مورد غیر 

عمدی و 27 مورد نیازمند کارشناسی است.
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی 
همدان با اشاره به اینکه 101 نفر از جمله 2 آتش نشان 
در حوادث آتش ســــوزی و امــــداد و نجات مصدوم و 
15 نفر از شــــهروندان نیز فوت شــــده اند تصریح کرد: 
آتش نشــــانان در 9 ماه گذشته با ســــرعت عمل و از 
خودگذشــــتگی 636 نفر را در عملیات های مختلف 

نجات داده اند.
ســــید صادق پورســــینا با اشــــاره به انجــــام 44 مورد 
آموزش اصول ایمنی و 120 مورد پایش ســــطح ایمنی 
اماکن مختلف خاطرنشــــان کرد: طی 9ماه امســــال 
902 مورد پروانه و دســــتورالعمل ایمنی و 376 مورد 
پایانــــکار و تأییدیــــه ایمنی برای ســــاختمان ها صادر 

شده است.

خبــر
پیام نماینده ولی فقیه در استان به جشنواره شهروندان برگزیده همدان

یده ارتقا شاخص های فرهنگ شهروندی با جشنواره شهروندان برگز

تکمیل اقامتگاه عصر طالیی هگمتانه
هگمتانه، گروه خبر همدان: پروژه ســــوییت های اقامتی 
عصر طالیــــی هگمتانه همراه با تجهیزات کامل به صورت 
١٠٠ درصد تکمیل شده است؛ اما بهره برداری از آن به بعد 

از پایان همه گیری کرونا موکول شده است.
به گزارش هگمتانه، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
از مجموعه گردشــــگری، تجــــاری، اداری، اقامتی و تفریحی 

عصر طالیی هگمتانه بازدید کردند.
در ایــــن بازدیــــد مدیــــر منطقــــه 3 شــــهرداری همــــدان و 

کارشناسان و مدیران شهری نیز حضور داشتند.
گفتنی اســــت این مجموعه گردشگری شامل مجموعه 
6 هکتاری است که  2٫5 هکتاری، پارک ملل و مجموعه 
پروژه ســــوییت های اقامتی آن همراه با تجهیزات کامل 
به صورت ١٠٠ درصد تکمیل شــــده است؛ اما برنامه ریزی 
آن بــــرای بهره بــــرداری به منظور محدودیت های ناشــــی 
از کرونــــا به تعویق افتاده اســــت که پــــس از پایان همه 
گیری بیمــــاری کرونا آماده ارائه خدمات به مســــافران و 

بود. خواهد  گردشگران 

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد شکاف 
بین مردم و نظام است

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: ســــخنگوی شــــورای 
ایــــام فاطمیه  کرد: تقارن  اســــالمی شــــهر همدان اظهار 
و یــــوم ا... 9 دی مــــاه و ســــالگرد شــــهادت حاج قاســــم 
ســــلیمانی که ریشــــه شــــکل گیری مشــــترک و رمز آنها، 
بصیرت و هزینه شدن برای ســــتون اصلی خیمه اسالم 

است. والیت  یعنی 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اکبر کاوســــی امیــــد در در نطق 
پیــــش از دســــتور شــــصت و هفتمیــــن جلســــه صحن 
10 سال،  شــــورا اضافه کرد: دشمنان ایران اســــالمی هر 
در ایران اســــالمی به دنبــــال فتنه بوده و هســــتند و در 
برهه هایــــی از جبهه هــــای مختلف فرهنگی، سیاســــی و 
اقتصادی وارد می شــــوند و امروز با جنــــگ اقتصادی، از 
یک طرف با راهبــــرد افزایش قیمــــت اجناس و از طرف 

دیگر انبــــار کاالها و احتکار نظام مند به دنبال شــــکاف 
بین مــــردم و نظام هســــتند و در این بیــــن برخی فریب 
سیاســــت  داخلی هــــم پیاده نظام اجرای این  خوردگان 

شده اند. دشمن  شوم 
کاوســــی امید با بیان اینکه در همه ایــــن فتنه ها هدف 
منافقیــــن داخلی مســــلط کــــردن آمریکا بر این کشــــور 
بوده اســــت، اظهــــار کرد: طبــــق فرمایش مقــــام معظم 
کشــــور تعبیر  بــــه این  آمریکا  رهبری خــــواب بازگشــــت 

شد. نخواهد 
وی همچنین ضمن تســــلیت ایام ســــوگواری شهادت 
حضرت زهرا )س( ادامه داد: رسالت حضرت زهرا)س( 
دفــــاع از والیت و بصیــــرت افزایی بود تا مــــردم حق را از 

دهند. تشخیص  باطل 
شــــورای  اجتماعــــی  فرهنگــــی  کمیســــیون  رئیــــس 
حضرت  مکتب  مطالعه  افزود:  همدان  شــــهر  اســــالمی 
 9 یــــوم ا...  تــــا   88 فتنــــه  اتفاقــــات  مــــرور  و  زهــــرا)س( 
دی ماه و شــــاخص های مکتب حاج قاســــم ســــلیمانی 
افزایــــش بصیرت مــــردم به  مطلوب تریــــن بســــتر برای 

می رود. شمار 
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  عمومی  وابــــط  ر از  نقــــل  بــــه 
این  ما  درخواســــت  کرد:  کید  تأ کاوســــی امید  همدان، 
گاهی  آ اســــت که مجلس شورای اســــالمی و دولت با 
پاشنه  از  استفاده  یعنی  دشــــمنان  شوم  نقشه های  از 
کشــــور به نفت؛ بودجه  آشــــیل ما و وابستگی بودجه 
1400 را مبتنی بــــر کاهش وابســــتگی به نفت با  ســــال 
وضــــع عادالنــــه، علمی و منطقــــی مالیــــات پیش بینی 

. کنند
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واگذاری مدیریت پارک جنگلی فارسبان نهاوند به بسیج سازندگی
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیــــرکل منابــــع طبیعی و 
آبخیــــزداری همــــدان گفــــت: مدیریــــت پــــارک جنگلی 40 
هکتــــاری فارســــبان نهاوند به بســــیج ســــازندگی محول 

می شود.
به گــــزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی اظهــــار کرد: در پی 
مذاکرات صورت گرفته با بســــیج ســــازندگی اســــتان قرار 
اســــت پــــس از انعقــــاد تفاهــــم نامه همکاری، ایــــن پارک 

جنگلی به بسیج سازندگی احاله مدیریت شود.
وی با اشــــاره به نقش مهم بخش خصوصی در توســــعه 
جنــــگل کاری و بهســــازی فضای ســــبز شــــهری و تأکید بر 
مشــــارکت شــــهروندان در این حــــوزه، بیان کــــرد: ترویج 
، جلب مشارکت  فرهنگ درختکاری، توســــعه فضای سبز
مردم و مؤسســــات دولتی و غیردولتی از ارکان مهم حفظ 
و توســــعه فضای ســــبز و طرح های جنگلکاری در همدان 

است.

آبخیــــزداری همــــدان افزود:  مدیــــرکل منابــــع طبیعــــی و 
جنگل ها به  عنوان یکی از مهم ترین سامانه حیات بخش، 
نقش مهمی در ایجاد آسایش و رفاه جوامع بشری دارند، 
چراکه در کنار حفظ محیط زیست و اکوسیستم می توان از 
آن ها بهره برداری اقتصادی نیز کرد، موضوعی که ضرورت 
برنامه ریزی و ایجاد سازوکار مناسب برای احیای جنگل ها 

در استانی همچون همدان را دوچندان می کند.
خزائی بیــــان کرد: ایــــن تصمیــــم بهترین راهــــکار حفظ و 
مراقبــــت از پارک هــــای جنگلی و راهبرد جلب مشــــارکت 
بســــیج، مردم و جوامــــع محلی و دوســــت داران طبیعت 
اســــت که می تواند عالوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی نتایج 
و ثمرات ارزشــــمندی در خصــــوص مراقبت از جنگل های 
شهرستان نهاوند در مقابل تصرف احتمالی، جلوگیری از 
آتش سوزی و حتی کمک به غنای پوشش گیاهی منطقه 

ایجاد کند.

او اضافه کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان 
تاکنون مدیریت سه پارک جنگلی دست کاشت حیدره، 
شهیدسردار حســــین همدانی در منطقه ســــد اکباتان و 
پارک جنگلی تپه ابــــوذر در نهاوند را به شــــهرداری محول 

کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــــزداری همدان از اجرای طرح 
جهشــــی 9 در 99 در راستای تحقق شعار ســــال با عنوان 
"جهش تولید" در اســــتان در سال جاری خبر داد و افزود: 
احالــــه مدیریــــت پارک های جنگلــــی با هــــدف حفاظت و 

حراست از جنگل های این استان صورت گرفته است.
خزائی با اشــــاره به اینکه سیاســــت های منابــــع طبیعی از 
محول کــــردن مدیریت پارک های جنگلی به شــــهرداری و 
بسیج سازندگی، بهســــازی، بازسازی، سبک سازی، چابک 
ســــازی و زیباسازی است، اظهارداشــــت: این سیاست ها 

همواره باید از سوی مجری طرح رعایت شود.

ح زراعت چوب در 100 هکتار از اراضی کشاورزی نهاوند اجرای طر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره منابع طبیعی 
شهرستان نهاوند گفت: طی دو هفته گذشته با همکاری 
عوامل محلی 100 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 

به طرح زراعت چوب اختصاص یافت.
به گزارش هگمتانه، حسن قیاسوند با بیان اینکه زراعت 
چوب یکی از بخش های کشــــاورزی اســــت که در صورت 
توسعه درآمد خوبی برای کشاورزان شهرستان در بر دارد 
افزود: گسترش پوشش گیاهی، تأمین مواد اولیه صنایع 
سلولزی، حفظ محیط زیســــت و جلوگیری از قطع درختان 
، حفظ آب و  جنگلــــی، بهره بــــرداری زمین هــــای شــــیب دار
خاک و استفاده آب های غیرمتعارف از اهداف اجرای طرح 

زراعت چوب است
وی بــــا بیان اینکــــه شهرســــتان نهاوند اســــتعداد خوبی 
در زمینــــه زراعت چــــوب دارد گفت: با توجــــه به موقعیت 
جغرافیایی و آب و هوایی نهاوند، رشد درختان صنوبر که 
دارای ارزش اقتصادی و تجاری اســــت در 60 الی 70 درصد 

روستاهای این شهرستان امکان پذیر است.
به نقل از فــــارس، رئیس اداره منابع طبیعی شهرســــتان 
نهاوند با اشــــاره به اینکه این زراعت چهار الی پنج سال به 
ثمر می رسد و کشاورزان می توانند با فروش آن سود خوبی 
داشته باشند افزود: ســــازمان جنگل ها با هدف توسعه 
طرح زراعت چوب و تشــــویق زارعان و سرمایه گذاران برای 

اجــــرای این طرح، تســــهیالتی ماننــــد تأمین نهــــال و ارائه 
مشــــاوره فنی رایگان، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 80 
تا 100 میلیون ریالی با ســــود 12 درصــــد و معرفی زارعان به 
صاحبان صنایع چوبی برای انعقاد قرارداد خرید تضمینی 

محصول در نظر گرفته است.
وی در پایــــان ســــخنانش اظهار کــــرد: ما هم در راســــتای 
کشاورزانی  با  هماهنگی  ضمن  ســــازمان  سیاســــت های 
که در مناطق مســــتعد قــــرار دارند عالوه بــــر معرفی برای 
تســــهیالت بانکی، آنــــان را بــــرای گرفتن نهــــال رایگان به 
نهالستان مالیر معرفی کرده ایم تا به صورت رایگان نهال 

دریافت و اقدام به کاشت کنند.

تولید سالیانه 150 هزار نهال در نهالستان گردوی تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر سازمان تعاون 
روستایی اســــتان همدان از تولید ســــالیانه 150 
هزار نهال در نهالســــتان گردوی تویسرکان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، مجید مسلمی راد روز گذشته 
در دیــــدار با فرماندار شهرســــتان اســــدآباد، اظهار 
کرد: نهالستان گردوی تویسرکان به مساحت 14 
هکتار یکی از پروژه های شاخص ملی تشکل های 
بخش کشــــاورزی اســــتان همدان بوده که عمده 
نهال کشــــور از این نهالستان تأمین شده و حتی 
به خارج از کشــــور نیز فرســــتاده می شــــود این در 
حالیســــت که پیش از ایــــن پیوندک های گردوی 

کشور از کشورهایی چون ترکیه وارد می شد.
وی بــــا بیان اینکه اســــتان همدان در تشــــکلهای بخش 
کشاورزی دارای دو تا سه پروژه شاخص ملی است، افزود: 
پروژه آزمایشــــگاه کشــــت بافت تخصصی و تولید نشــــاء 
صیفی جات از دیگر پروژه های شــــاخص ملی اســــتان در 

این بخش به شمار می رود.
مسلمی راد با اشــــاره به اینکه در تولید نشاء صیفی جات 
ســــالیانه یک میلیون نشــــاء گوجه فرنگی تولید می شود 
این در حالیست که قباًل صددرصد بذر نشاء وارداتی بود، 
تصریح کرد: امسال با توجه به شعار »جهش تولید« برای 

نخستین بار در این طرح موفق به تولید گیاهچه 
بذر نشاء گوجه و نشاندن آن در مزارع گلخانه ها 

شده ایم.
به نقــــل از ایســــنا، وی در بخش دیگــــری مطرح 
کرد: 115 هزار بهره بردار بخش کشــــاورزی در 292 
تشــــکل از جمله شــــرکت های تعاون روستایی، 
کشاورزی، تولیدی و نظام صنفی استان همدان 
عضویــــت دارند که ایــــن اعضاء در تشــــکل ها از 
نقش بسزایی در محصوالتی که در استان تولید 

می شود، دارند.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در 
پایان با بیان اینکه 80 درصد بذور از جمله گندم، 
جو و کلزای استان توسط شبکه تعاون روستایی در حال 
تأمین است، گفت: 60 درصد خرید تضمینی گندم استان 
توسط این شبکه با مباشرت اداره غله و 40 درصد توسط 
سیلوها و کارخانجات هر ساله در استان در دست انجام 

قرار دارد.

اهدای 1۲0 میلیون ریال تجهیزات به بیمارستان امام حسین)ع( مالیر
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: رئیس اداره اوقــــاف و امور 
خیریه شهرســــتان مالیــــر از اهدای تجهیــــزات جدید اتاق 
عمل به بیمارســــتان امام حســــین)ع( مالیر به ارزش 120 

میلیون ریال خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، پژمان جعفــــری با بیان اینکــــه اداره 
اوقــــاف در راســــتای نیت مرحــــوم ســــیف الدوله اقدامات 
زیادی را در حوزه درمانی شهرستان داشته است اظهار کرد: 
بخش 25 تختخوابی موقوفه سیف الدوله بیمارستان امام 

حسین)ع( از جمله این اقدامات بوده است.
وی با بیان اینکه طی ســــالهای گذشــــته تجهیــــزات زیادی 
به مراکز بیمارســــتانی شهرســــتان مالیر اهدا شــــده است 

از اهــــدای تجهیزات جدیــــد اتاق عمل به بیمارســــتان امام 
حسین)ع( خبر داد و گفت: ارزش این تجهیزات 12 میلیون 

تومان بود که با حضور مسؤوالن از آن رونمایی شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســــتان مالیر با بیان 
اینکــــه اداره اوقــــاف از ابتدای شــــیوع کرونا نیــــز خدمات 
مختلف را در حــــوزه درمــــان ارائه کرده اســــت گفت: این 
خدمات با اخذ مجوز از محل نیت واقف بزرگ شــــادروان 
ســــیف الدوله تهیه شــــده که شــــامل تجهیزات پزشکی، 
اقالم بهداشــــتی همچون ماســــک، الکل ضد عفونی و پد 
الکلی و... بوده و برای توزیع در اختیار شــــبکه بهداشت و 

درمان قرار گرفته است.

بــــه نقل از فــــارس، وی از ارائــــه کمک به بیمــــاران از جمله 
بیمــــاران ســــرطانی طی چنــــد مرحله خبــــر داد و با اشــــاره 
بــــه اینکه بیــــش از 63 درصــــد از اراضی شهرســــتان مالیر 
موقوفه است یادآور شد: بیشــــترین موقوفات مربوط به 
شادروان سیف الدوله در بخش درمانی، فرهنگی، علمی 

و روضه خوانی است.
جعفری افــــزود: با توجه بــــه این موقوفــــات در حوزه های 
مختلف اجرای نیت شــــده اســــت امــــا در حوزه های دیگر 
از جمله درمــــان بیماران صعب العالج، ازدواج و مســــکن 
جوانــــان، امــــور فرهنگــــی، قرآنــــی و فنــــاوری، و... نیــــاز به 

وقف های جدید وجود دارد.

شهرستان

نماینده مردم تویسرکان:

خون حاج قاسم، صهیونیسم را نابود می کند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویســــرکان در مجلس گفت: به واسطه خون به ناحق 
ریخته شهید سلیمانی، در رگ های آزادیخواهان جهان هم سخن بجوش و خروشی به وود آمد که 
بی تردید همین جوش و خروش پایانی بر طاغوتیان می شود و صهیونیسم را به هالکت می رساند.
به گزارش هگمتانه، »محمدمهدی مفتح« با اشــــاره به انتقام سخت فرزندان این ملت از امریکا در 
ســــال گذشــــته عنوان کرد: با این وجود جبهه مقاومت، برای خونخواهی شهید سلیمانی تا روزگار 

کاخ سفید را سیاه نکند از پا نمی نشیند.
مفتح معتقد اســــت حاج قاســــم عمارگونه در خط والیت تا آخرین لحظــــه حیاتش همواره حرکت 
داشت و کارنامه عمر آن شهید، سرشار از مجاهدت و افتخارآفرینی برای ملت است، کارنامه ای که 
تنها به دلیل حضور او در میدان درخشــــنده شد، بنابراین شــــهادت هدیه و مزد الهی برای مردان 

خدا در میدان عمل است.
وش ایجاد  بــــه نقل از عصــــر همــــدان، نماینده مــــردم تویســــرکان در مجلس از جوش و خــــر
آزادیخواهان جهان هم  شده به واســــطه خون به ناحق ریخته شــــهید ســــلیمانی، در رگ های 

وش پایانی بر طاغوتیان می شــــود  ســــخن به میان آورد، آنجا که بــــی تردید همین جوش و خر
و صهیونیســــت را به هالکت می رساند، چرا که حاج قاســــم هنوز زنده است و این را می توان 
وزها بیش از همیشــــه احســــاس کرد که حاج قاســــم الگویی بــــرای آزادیخواهان جهان  این ر

است. شده 
مفتح عنوان کرد: امروز آزادیخواهان جهان بیش از همیشــــه بیدار شــــده اند و مسیر مبارزه با کفر 
را شناخته اند و به همین دلیل اســــت که ملت آزادیخواه ما نیز یک صدا تأکید دارند که با قاتالن و 

آنانی که دستشان به خون حاج قاسم آلوده شده مذاکره ای نباید انجام شود.

ثبت کلوچه پزی مالیر
ثار ملی و معنوی ایران  در آ

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرمیــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری مالیر گفت: کلوچه پزی 
مالیر به عنوان ششــــمین اثر این شهرستان در آثار 

ملی و معنوی، ثبت شد.
به گــــزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلــــی گفت: کلوچه 
پــــزی مالیر بــــه عنوان ششــــمین اثــــر از آثــــار ملی و 
معنوی این شهرســــتان، در تاریخ 9 دی 1399 ثبت 

شد.
او با اشــــاره به فعــــال بــــودن 70 واحــــد کلوچه پزی 
با گــــردش مالی ســــاالنه 40 میلیارد تومــــان در این 
شهرســــتان افــــزود: 350 نفــــر مســــتقیم و 700 نفر 

غیرمستقیم در این حوزه فعالند.
بــــه نقل از باشــــگاه خبرنگاران جــــوان، مدیر میراث 
فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری مالیر بیان 
کرد: کلوچه مالیر در رونق اقتصادی این شهر نقش 
بســــیار مهمی دارد و بســــیاری از مســــافران آن را به 

عنوان سوغات خریداری می کنند.
جلیلی با اشاره به مشکالتی که در این بخش وجود 
دارد، ادامه داد: هم اکنون کلوچه ها به صورت فله ای 
و بدون بســــته بندی تولید و فروخته می شود که در 
صورت بســــته بندی و برند ســــازی ســــود بیشتری 

نصیب شاغالن این بخش خواهد شد.

مالیر پالستیک تجزیه پذیر 
صادر می کند

کننــــده  تولیــــد  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
پالســــتیک های تجزیه پذیر در مالیر محصوالتش را 
در کشــــورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه عرضه 

می کند.
به گــــزارش هگمتانــــه، پیمــــان مــــرادی، از مدیران 
شــــرکت های دانش بنیانی اســــت کــــه در مالیر با 
ثبت اختــــراع و تولید پالســــتیک های تجزیه پذیر و 
تولید شده از گیاهان توانسته است این محصول 
را به کشــــور های حــــوزه خلیج فــــارس و خاورمیانه 

صادر بازار کند.
مــــرادی با بیــــان اینکــــه پالســــتیک های تولید این 
شــــرکت بر پایه محصوالت گیاهی اســــت افزود: ما 
بــــا تحقیقاتی که داشــــته ایم توانســــته ایم عالوه بر 
، وســــایل پروتز توان  پالســــتیک های تجزیه پذیــــر
بخشــــی و تجهیــــزات کمک آموزشــــی را هــــم تولید 

کنیم.
بنیــــان  دانــــش  شــــرکت  مدیــــره  هیــــأت  عضــــو 
پالســــتیک های تجزیه پذیر با اشاره به اینکه سرمایه 
اولیه این شرکت 3 میلیارد تومان بوده است، بیان 
کرد: ایــــن شــــرکت دارای 5 نفر عضو هیــــأت مدیره 
اســــت که با تحقیقات و توان و دانــــش علمی خود 
برای 100 نفر در کارخانه ها و چاپخانه های شهرستان 

اشتغال ایجاد کرده اند.
از باشــــگاه خبرنــــگاران جــــوان، مرادی  بــــه نقــــل 
وش هــــای تولید و  ادامــــه داد: ما دانــــش خود و ر
تغییــــر در ســــاختار کار را به کارخانه هــــا و کارگاه ها 
آن هــــا بتوانند  آمــــوزش داده ایم تا  و چاپخانه هــــا 
محصــــوالت مورد نیــــاز ما را تهیــــه و وارد بازار های 

کنند. خارجی  و  داخلی 
او اظهار کرد: محصوالت پروتز توان بخشی ما هم به 
کمک مجمع خیرین ســــالمت با قیمت بسیار کمتر 
از محصوالت خارجی خریداری و برای درمان بیماران 

به کار گرفته می شود.

به مناسبت شهادت »سردار سلیمانی«

 » مسابقه »پیمان ماندگار
در نهاوند برگزار شد

خیرین  مجمع  مسؤول  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
قرآنی نهاوند گفت: به مناســــبت فرا رسیدن اولین 
ســــالگرد شــــهادت ســــردار حاج قاسم ســــلیمانی 
« برگزار  مسابقه دلنوشــــته با عنوان »پیمان ماندگار

شد.
به گزارش هگمتانــــه، صفی اهلل خرم آبادی اظهار کرد: 
به مناسبت فرا رســــیدن اولین ســــالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم ســــلیمانی مســــابقه دلنوشته با 
« از ســــوی مجمــــع خیرین  عنوان »پیمــــان ماندگار

قرآنی در شهرستان نهاوند برگزار شد.
وی با بیان اینکــــه فراخوان این مســــابقه از حدود 
10 روز پیــــش بــــه صــــورت اســــتانی انجام شــــد که 
از انتظــــاری روبرو  بــــا اســــتقبال دور  خوشــــبختانه 
شــــد افزود: در این مســــابقه که روز گذشته آخرین 
مهلــــت آن بــــه پایــــان رســــید بیــــش از 1500 نفر از 
سراســــر استان دلنوشــــته های خود را به یاد سردار 
سلیمانی برای این مجمع ارسال کردند که در حال 
حاضر کارهــــای دریافتی توســــط هیــــأت داوران در 

حال ارزیابی است.
به نقــــل از فارس، مســــؤول مجمع خیریــــن قرآنی 
نهاونــــد بــــا بیان اینکــــه در نظــــر داریــــم از 42 نفر از 
صاحبان آثار برتــــر تقدیر به عمل آید افزود: با توجه 
بــــه اینکه در چهل دومین ســــالروز پیروزی انقالب 
اسالمی به سر می بریم لذا از 42 نفر که حائز برترین 

آثار ارسالی باشند تجلیل می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در شــــرایط کنونی امکان 
برگزاری همایش وجود ندارد در صورتی که شرایط در 
دهه فجر مهیا شــــود به صورت حضوری از صاحبان 
آثار پذیرفته شــــده تجلیل می شــــود و در صورتی که 
امکان برگزاری حضوری مراسم وجود نداشته باشد 

پول نقد به حساب آنان واریز خواهد شد.

خبـــــــر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: یک واحــــد گلخانه با ظرفیت 
اسمی برداشــــت 90 تن در ســــال با حضور فرمانده سپاه 
ناحیه مالیر عصر سه شــــنبه به مناســــبت گرامیداشــــت 
حماســــه 9 دی و ســــالگرد شــــهادت ســــردار حاج قاسم 

سلیمانی بهره برداری شد.
گزارش هگمتانه؛ مســــؤول بســــیج ســــازندگی سپاه  به 
ناحیــــه مالیر در آیین بهره برداری از یــــک واحد گلخانه در 
روســــتای شــــیرین آباد مالیر اظهار کرد: این واحد کشت 
گلخانه یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی اســــت که مبلغ 
100 میلیون تومان تســــهیالت بسیج ســــازندگی به این 

واحد کمک شد.
سرهنگ علی سیاوشی افزود: طرح های اقتصاد مقاومتی 
این شهرســــتان بیشــــتر در حوزه تولید قــــارچ، زنبورداری، 
گیاهــــان دارویــــی و زعفران اســــت که امســــال بــــه دلیل 
اختصاص پیدا نکردن تســــهیالت مورد نیاز بــــرای اجرا و 
تکمیل طرح های اشتغالزا، طرحی در این رابطه نداشتیم و 

امیدواریم تا پایان سال اختصاص پیدا کند.
وی ادامــــه داد: بــــه همیــــن منظــــور بیشــــتر طرح هــــای 
ما بــــا اســــتفاده از صنــــدوق قرض الحســــنه مردم یار به 
کارگاه های اقتصاد مقاومتی در  ســــمت و ســــوی ایجاد 

زمینــــه خیاطی، تولید ماســــک، مرواربافی، ســــبدبافی و 
کرد. پیدا  سوق  میناکاری 

سیاوشــــی گفت: امســــال بیش از هفــــت کارگاه اقتصاد 
مقاومتــــی در مناطــــق محروم ایــــن شهرســــتان از محل 
صنــــدوق قرض الحســــنه مردم یــــار و با هــــدف آموزش و 
ایجاد اشــــتغال برای بانوان آســــیب دیده از کرونا توســــط 

پایگاه های مقاومت بسیج افتتاح شد.
مدیر ایــــن واحد گلخانه ای نیز بــــا قدردانی از حمایت های 
معنوی بسیج ســــازندگی مالیر در آسان سازی بروکراسی 
اداری بــــرای به ثمر نشســــتن ایــــن واحد تولیــــدی گفت: 
حــــدود 2٫5 میلیارد تومــــان اعتبار برای اجــــرای این واحد 
گلخانه ای هزینه شــــد که از این مبلــــغ 500 میلیون تومان 

آن تسهیالت است.
ســــیداحمد هاشــــمی مســــاحت این گلخانه را چهار هزار 
مترمربع عنــــوان و بیان کرد: 2 هزار مترمربــــع از این میزان 
سطح زیر کشــــت به صورت کشت هیدروپونیک و 2 هزار 
مترمربع کشت خاکی است و میزان برداشت ساالنه این 
واحــــد 90 تن انواع محصوالت صیفی اســــت کــــه در حال 

حاضر گوجه فرنگی کشت شده است.
وی صادرات را هدف اصلی خود در اجرای این طرح عنوان 

کــــرد و افزود: در حال حاضر به کشــــورهای حاشــــیه خلیج 
فارس و روســــیه صــــادرات داریم و در صــــورت اختصاص 
تسهیالت مورد نیاز برای توسعه و کمک به جهش تولید، 

میزان صادرات را افزایش خواهیم داد.

بــــه نقــــل از ایرنا هاشــــمی حمایــــت از تولیدکننــــدگان را 
در شــــرایط کنونــــی یک ضرورت برشــــمرد و یادآور شــــد: 
هــــم اکنون 10 نفر به صورت مســــتقیم و بیــــش از 40 نفر 
بــــه صورت غیرمســــتقیم در ایــــن واحد مشــــغول به کار 

هستند.
شهرســــتان مالیر دارای 7٫5 هکتار ســــطح زیر کشــــت 
گلخانه اســــت و 2 شهرک 68 و 52 هکتاری گلخانه ای نیز 

در دست احداث است.

یک واحد گلخانه
در مالیر بهره برداری شد

مجسمه های موآیی های جزیره ایستر شیلی
به مالیر رسید

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: شــــهردار 
گفت: در راستای تکمیل مجموعه  مالیر 
 10 »مینی ُورلــــد«  توریســــتی  و  تفریحــــی 
مجســــمه باســــتانی موآیی هــــای جزیــــره 
ایســــتر کشــــور شــــیلی در این مجموعه 

ساخته و نصب شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، »حســــین بابایی« 
اظهــــار کــــرد: ایــــن مجســــمه ها بــــا ارتفاع 
مینی ُورلد  مجموعه  در  متر  سه  میانگین 
ســــاخته و نصب شــــد و دارای اســــکلت 
فلزی و رویه بتنی اســــت که از نظر نشان 
دادن بافــــت و رنگ خاکســــتری و ســــیاه 

مجسمه ها، روی آنها پتینه کاری شده است.
وی مجســــمه های موآیی هــــای جزیره ایســــتر شــــیلی 
را مظهــــر فرهنگی این کشــــور دانســــت و افــــزود: این 
مجسمه ها در یک دوره کوتاهی روی سنگ کنده کاری 
شده اســــت و طبق آخرین تحقیقات باستان شناسی، 
تعداد 887 مجسمه ســــنگی یک شکل و یک پارچه در 

این جزیره شناسایی شده است.
شــــهردار مالیر ادامه داد: برخــــی از موآیی ها دارای کاله 
یا تاج های قرمز رنگی هســــتند که دلیل آن مشــــخص 
نیست و در نمونه ساخته شده این مجسمه ها توسط 
، یکی از مجســــمه ها موآیی ها با کاله  شــــهرداری مالیر

قرمز رنگ ساخته شده است.
بابایــــی مجموعه تفریحی و توریســــتی مینی ُورلد را یکی 
ایــــن شهرســــتان در حوزه  از ظرفیت هــــای شــــاخص 
گردشــــگری دانســــت و بیان کرد: امســــال 15 میلیارد 

تومان اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه بیش از 10 اثر شــــاخص جهانی و ملی 
در این مجموعه نصب شــــده اســــت گفت: با توجه به 
اهمیت ایــــن طرح مهم گردشــــگری، تمام تــــوان خود 
را بــــه کار گرفته ایــــم تا پایان امســــال بخــــش عظیمی از 
این مجموعه تفریحی و توریســــتی را تکمیل و به اتمام 

برسانیم.
شــــهردار مالیر ادامه داد: در حال حاضر آثار شــــاخصی 
کروپلیس، برج پیزا، آرامگاه  همچون تخت جمشــــید، آ
حافظ و خیــــام و پل ِورســــک در ایــــن مجموعه نصب 

شده و سی و سه پل، دیوار چین، باغ مشاهیر با نصب 
ســــردیس های مشــــاهیر ایران و جهان، میدان شهدا 
با کتیبه های ایثار و شــــهادت، برج قابوس، اهرام ثالثه 
، بنای تاریخی کاخ خورشــــید و بــــرج ایفل در حال  مصــــر

تکمیل است.
بابایــــی بیــــان کــــرد: هموطنــــان عالقه مند بــــه حوزه 
گردشــــگری می توانند بــــرای دیدن این مجســــمه ها 
کشــــورهای  از نمادهــــای تاریخــــی و ملی  و بســــیاری 
مختلــــف جهــــان در مجموعــــه تفریحی و توریســــتی 
مینی ُورلد به مالیر ســــفر کنند کــــه امیدواریم پس از 
برقراری وضعیت ســــفید کرونایی و آغاز مسافرت ها، 
شهرستان  این  به  پرشماری  گردشگران  ورود  شاهد 

باشیم.
مجســــمه های موآی طی یک دوره  500 ســــاله از سال 
1100 تا 1680 میالدی ســــاخته شــــده اند. صدها ســــال 
رسوب و فرسایش، موجب دفن شدن مجسمه های 
موآی در خاک شــــده اســــت. این پیکره ها چیزی فراتر 
از ســــرهای مدفون در خاک اند و تعــــداد زیادی از این 
مجســــمه ها در اطراف معدن ســــنگ وجود دارد که از 

آنها با عنوان »موآی« یاد می شود.
مجموعه مینی ُورلــــد یا جهان کوچک یکی از مهمترین 
ظرفیت هــــای گردشــــگری مالیر اســــت کــــه عملیات 
ساخت آن ســــال 89 در زمینی به وســــعت 48 هکتار 
آغاز شد و قرار اســــت 138 اثر شاخص و تاریخی ایران و 

جهان در این مجموعه نصب شود.

شبکه آب روستای باباپیر نوسازی می شود
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرامور آبفای تویسرکان 
با بیان اینکــــه در تأمین آب باباپیر با مشــــکلی مواجه 
نیســــتیم، گفــــت: تنها مشــــکل ایــــن روســــتا و چند 
روســــتای دیگر فرسوده بودن شــــبکه توزیع است که 
هرزچندگاهــــی ســــبب ترکیــــدن لوله ها، هــــدر رفت و 
قطعی آب می شــــود، بنابراین نوسازی این شبکه های 

فرسوده در دستور کار ما قرار دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه؛ مدیرامــــور آبفای تویســــرکان از 
برگزاری جلسه ای با حضور شورای روستای باباپیر برای 
بررسی مشکل کم آبی خبر داد و گفت: آب در روستای 
باباپیر کافی است، اهالی روستا در زمستان با مشکلی 

مواجه نیستند.
»مجید یاراحمدی«با اشاره به مشکل فنی ایجاد شده در 
تابستان سال جاری برای پمپ چاه آب اصلی این روستا 
اظهار کرد: تابســــتان ســــال جاری نیز در زمینه تأمین آب 
اهالی مشــــکلی نداشتیم، تنها مســــئله رخ داده تخریب 
بخشی از لوله ارتباطی پمپ آب از کمر چاه بود که ترکیدگی 

لوله سبب ریخته شدن آب به درون همان چاه می شد.
مدیرامــــور آبفــــای تویســــرکان تصریح کــــرد: در همان 
روزها، مشکل بررســــی شــــد و نیروهای این اداره آن را 
برطرف کردند، در حال حاضر مسئله ای برای تأمین اب 

روستای باباپیر نداریم.
یاراحمــــدی افزود: اگر میــــزان مصرف روزانــــه هر نفر در 
24 ســــاعت را 150 لیتر و حتی 200 لیتــــر در نظر بگیریم 
بــــا توجه به اینکــــه 900 نفــــر در روســــتای باباپیر زندگی 
می کننــــد، به طــــور میانگین مجمــــوع آب مصرفی این 

روســــتا می بایســــت 180مترمکعب یعنی 180 هزار لیتر 
باشد، در حالی که روزانه 900 هزار لیتر آب به واسطه چاه 

برای روستاییان در اختیارشان قرار می دهیم.
وی گفــــت: بنابراین در شــــرایط عادی بــــرای تأمین آب 
روستا مشکلی نداریم و تنها مشکل ترکیدن لوله های 
آب است که به دلیل فرسوده بودن شبکه آب روستا 

گاه گاهی رخ می دهد.
مدیرامــــور آبفــــای تویســــرکان ادامــــه داد: اینکه برخی 
می گویند برای تأمین آب روستا از سرکان بهره بگیریم، 
به صــــالح نیســــت، چرا کــــه فاصله ســــرکان تــــا باباپیر 
حداقل ســــه چهار کیلومتر اســــت که برای این منظور 
باید خط لوله آب کشیده شود، در حالی که می توان به 
راحتی این هزینه را برای نوسازی شبکه توزیع آب روستا 

استفاده کرد که 30 سال از عمرش می گذرد.
؛ یاراحمدی افزود: آب کنونی روســــتا  به نقــــل از رودآور
کفــــاف اهالــــی را می دهد و اگر درســــت مصرف شــــود 
روزانه دو مخزن هم آب اضافه می آورند، اما همان گونه 
که گفته شــــد شــــبکه توزیع آب باباپیر باید تعویض و 
نوسازی شــــود تا شــــاهد ترکیدگی لوله های فرسوده، 

هدر رفت و قطعی آب در روستا نباشیم.
وی تصریح کــــرد: بنابراین پیگیر آن هســــتیم تا اعتبار 
الزم برای نوســــازی شــــبکه توزیع آب روســــتای باباپیر 
و چند روســــتای دیگــــر که وضعیتــــی این چنینی دارند 

جذب شود.
طبق گفته های اهالی، روســــتای باباپیر 6 ماه از سال با 

کم آبی مواجه است.



محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

خانم ها سهیال و لیال گودرزی از وراث مرحوم علی اکبر گودرزی با تقدیم 
دادنامه شــماره بایگانی 1/359/84-1384/6/2 شعبه اول دادگاه مالیر 
و ســایر مدارک الزم تقاضای صدور ســند مالکیت سهم االرث خود را از 
ششــدانگ پالک 6 فرعی از 1795 اصلی واقــع در بخش یک مالیر که 
ســند مالکیت به شماره مسلسل 988821 به نام موروث صادر و تسلیم 
گردیده اســت را از این اداره نموده و اعالم داشــته که سند مالکیت نزد 
احد از وراث به نام بهمن گودرزی فرزند علی اکبر می باشد که از ارائه آن 
خودداری می نماید. لذا بدینوســیله به کلیه وراث مذکور ابالغ می گردد 
تا ســند مالکیت موروث را ظرف مدت 10 روز از انتشــار این آگهی به 
این اداره ثبت اســناد و امالک مالیر تحویل و رسید اخذ نمایند.در غیر 
این صورت پس از انقضای مهلت مقرر نســبت به صدور ســند مالکیت 
ســهم االرث به نام مشارالیها اقدام و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 

ساقط و باطل تلقی می گردد.

آگهی صدور سند مالکیت سهم االرث و ابطال سند مالکیت

محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیرم.الف 382

خانم ها سهیال و لیال گودرزی از وراث مرحوم علی اکبر گودرزی با تقدیم 
دادنامه شــماره بایگانی 1/359/84-1384/6/2 شعبه اول دادگاه مالیر 
و ســایر مدارک الزم تقاضای صدور ســند مالکیت سهم االرث خود را از 
ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/16 مترمربع پالک 7 فرعی از 
1795 اصلی بخش یک مالیر که ســند مالکیت آن به شماره 988820 
به نام مورث مذکور صادر و تســلیم گردیده است را از این اداره نموده و 
اعالم داشته که سند مورث نزد احد از وراث به نام بهمن گودرزی فرزند 
علی اکبر می باشد که از ارائه آن خودداری می نماید. لذا مراتب بدینوسیله 
به نامبرده و ســایر وراث مذکور ابلغ می گردد تا ســند مالکیت مورث را 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره تحویل و رسید اخذ 
نمایند. در غیر این صورت پس از ســپری شــدن مدت نسبت به صدور 
ســند مالکیت به نام ورثه اقدام و اســناد مالکیت اولیه باطل و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

آگهی صدور سند مالکیت سهم االرث و ابطال سند مالکیت

م.الف 381

کارت ســوخت خــودرو ســمند EF7 ســفیدرنگ  ســند، بــرگ ســبز و 
ک ایــران 18- 796س59 به شــماره شاســی  مــدل 91 بــه شــماره پال
NAACJ1JC2CF113972 بــه شــماره موتــور 147H0000527 به نام 
گردیده و از  افشــین پورسلیم به شــماره ملی 3860073079  مفقود 

درجه اعتباط ساقط است.

مفقود شده

کارت خــودرو PKi بــه رنــگ مشــکی متالیــک،  کارت ســبز و 
ک ایــران 18- 227ب17 به شــماره  مــدل 1383 به شــماره پال
شاســی 3035497 بــه نــام اســماعیل مصلح  به شــماره ملی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 0035221844 مفقود 

مفقود شده

ســند و بــرگ ســبز پــژو 405 بــه رنــگ نقــره ای مــدل 1386 به شــماره 

ک ایــران 18- 275ب15  بــه شــماره موتــور 12486186999 بــه  پــال

شماره شاسی 40396133 به نام مجید بلوری همراه به شماره ملی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 4051560953 مفقود 

مفقود شده

]کرونا در کمین است[

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

چون آقای فرخ اســفندیاری احد از وراث مرحوم محمدعلی اسفندیاری 
مالک ششــدانگ پالک یک فرعــی از 3729 اصلی بخــش یک نهاوند 
تقاضای صدور ســند تک برگی ســهم االرث خود جهت پالک فوق را از 
این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین 
مشــاعی پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به 
استناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکیــن مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شــنبه مورخ 1399/11/01 ساعت 
10 صبح در محــل وقوع ملک واقع در نهاوند پشــت اداره برق، باغچه 
اســفندیاری حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین 
مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به 

آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد.

م.الف 841

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

با ما همراه باشید

4701 11 دی 1399    شـــماره  پنج شـــنبه   

استان4

بصیرت،خواص
پیروی از والیت

محمد جواد بیات  �

درمطالعــــه رخدادهــــای پــــس از پیــــروزی انقــــالب 
اســــالمی، تنوعــــی از تهدیــــدات، تهاجــــم خارجــــی، 
آشــــوب ها وفتنه های داخلی مشاهده می شود که 
در هــــر مورد آن می توان وجوه مشــــترک ومتمایز را 
جســــتجو کرد، اما کودتای مخملی وفتنه سال 88 
دراین میــــان منحصر به فرد بود، تردیدی نیســــت 
کــــه هر چه فتنــــه، عمیق تــــر وپیچدگی آن، بیشــــتر 
باشــــد، مواجهــــه بــــا آن دشــــوارتر اســــت، اما درک 
صحیــــح علماء، مراجــــع وروحانیت بیــــدار از اوضاع 
از مختصصات پدیده ها وتعهد  وشــــناخت شــــان 
وپایبنــــدی آن ها به انجام رســــالت دینــــی، انقالبی 
وتکلیــــف سیاســــی، اجتماعــــی، کارنامــــه ای موفق 
از عملکــــرد آن هــــا برای مواجهــــه با فتنه هــــا ویاری 
نظــــام وملت بــــرای عبــــور از فتنه ها را بــــه نمایش 
می گــــذارد. مصداق بــــارز آن مرجــــع عالیقدر جهان 
همدانی  نــــوری  العظمــــی  آیــــت ا...  حضرت  تشــــیع 
درپشــــتیبانی از ولــــی فقیه زمان وطرح شــــعار ملی 
خامنــــه ای کوثر اســــت، دشــــمن او ابتر اســــت در 
مقابل جبهه شــــیطانی فتنه 88 مثال زدنی است. 
وابــــن همــــان توصیف امــــام خمینی قدس ســــره 
شــــریف اســــت که فرمودنــــد: تردیدی نیســــت که 
حوزه های علمیــــه وعلمای متعهــــد در طول تاریخ 
اســــالم وتشــــیع، مهم تریــــن پایگاه اســــالم در برابر 

حمالت وانحرافات و کجروی ها بوده اند.
آموختــــن درس هــــا وعبرت هــــا یکــــی از نتایج مهم 
مطالعه تاریخ تحوالت گذشــــته محسوب می شود. 
شــــاید به همین دلیل اســــت که گفته اند: گذشته 

چراغ آینده است.
کودتــــای مخملــــی وفتنه ســــال88 در واقــــع تکرار 
فتنه هــــای گذشــــته با مختصــــات جدیــــد ومبتنی 
دشــــمنان  نرم  جنگ  راهبردهــــای  و  مؤلفه هــــا  بــــر 
گذشــــته،  وعبرت هــــای  درس هــــا  باوجــــود  بــــود. 
در ایــــن رخــــداد نیز برخی شــــخصیتهای سیاســــی 
وحتی بعضی کســــانی که بر مســــند علم وفقاهت 
ومرجعیــــت تکیه زده بودند نیز دچار خطا وانحراف 
شــــدند واگر چه شمارشــــان انــــدک اســــت، اما در 
حمایت از کودتا اقدام واصرار داشتند. برخی نیزکه 
ســــکوت معنــــاء داری را تمرین کردنــــد، کمکی به 
نظام، ملــــت انقالبی ومیراث مانــــدگار امام رضوان 
اهلل تعالــــی علیــــه نکردند تنهــــا بر دامنــــه تردیدها 
آن  از  افزودنــــد. وکودتاچیان ودشــــمنان انقــــالب 
بهره بردند.اینکه عامل ایــــن انحراف وخطا را صرفا 
کودتای  آرایــــی  صف  درنتیجه  کــــه  بدانیم  ابهامــــی 
مخملی شــــکل گرفته علیه نظام پدید آمده اســــت 
و حضور چنــــد فرمانده عملیاتی با ســــابقه و دارای 
نشان های به اصطالح افتخار از دوران انقالب نظیر 
موسوی، کروبی و....... درمیدان کودتا، ان ها رادچار 
توهم وبرداشت غلط کرده است ویا در سطح علم 
وفضلیــــت وخواص آن با آن خاطــــرات تلخ تاریخی، 
توجیــــه معقول ومنطقی به نظر نمی رســــد. شــــاید 
علت را باید در خود آن ها، تمایالت وتعلقات زوایه 

دارشان جستجو کرد.
جریان اصلــــی واصیل روحانیت، علماء ومراجع که با 
هوشمندی همیشــــگی، تهدیدات وتوطئه ها علیه 
انقــــالب را رصــــد می کنند، بامشــــاهده نشــــانه های 
کودتــــای مخملی، در کنار رهبری ومــــردم انقالبی، به 

مواجهه آن پرداختند.
دینــــی  رســــالت  چــــون  ازخصوصیاتــــی  برخــــوداری 
وتکلیــــف انقالبــــی، اعتمــــاد در بیــــن احــــاد مــــردم 
وسیع ترین شبکه مبلغان اجتماعی وگسترده ترین 
پایگاه اجتماعی وســــانه ای یعنی مسجد ونمازهای 
جمعــــه وجماعات. کافی بــــود که آن هــــا بتوانند هر 
را با روشــــنگری وبســــیج  کودتای مخملی وفتنه ای 

اجتماعی خنثی وناکام کنند.
از آنجــــا که عنصــــر اساســــی درمقابلــــه باجنگ نرم 
دشــــمن وخنثی ســــازی کودتــــای مخملــــی وفتنه، 
بصیرت نافذ اســــت، علماء وروحانیــــون بر مبنای 
از این شبکه  گیری  همان رســــالت واعتماد وبهره 
وپایــــگاه فراگیر بــــه ایفای نقش و رســــالت تاریخی 
، به روز ومؤثر در  وانقالبی یعنی روشــــنگری مستمر
احاد مــــردم پرداختند. در صف مقــــدم حرکت های 
عمومــــی در مواجهــــه بــــا کودتــــا وفتنه، عــــزم ملی 
وانقالبی را جزم تر کردند. به همین دلیل در تحلیل 
حضــــور یکپارچــــه ملــــت در مقابــــل کودتــــا وخلق 
آفرینی را نادیده  حماسه 9 دی نمی توان این نقش 

گرفت.
به نظر می رســــد اکنــــون خواص بصیــــر در بصیرت 
افزائی، روشــــنگری وبکارگیری تجــــارب ذی قیمت، 
درتعییــــن سرنوشــــت کشــــور وانتخــــاب دولــــت 
جــــوان ســــیزدهم زمینه تشــــویق، ترغیــــب وتهیج 
قشــــرهای مــــردم مبنی بــــر حضــــوری حداکثری در 
نمایند  فراهم  را  ریاست   1400 شکوهمند  انتخابات 
پا بــــه عرصه تببیــــن وتبلیغ نهند در وســــط میدان 
حاضــــر گردنــــد. قبــــل ازهر گونه نقشــــه دشــــمن، 
فتنــــه ایجــــاد یــــاس ونومیدی بیــــن ملــــت وناکار 
آمــــدی نظــــام را در نطفه خفــــه نمایند. واین شــــرط 
عقالنیت وانقالبی گری اســــت کــــه باید عالج قبل 
از وقــــوع نمود.خاطــــرم هســــت در دوران خــــوش 
دانشــــجوئی از قول نواندیش معاصر عبدالرحمن 
جنگ  مانع  جنــــگ  می خواندیم:اســــتعداد  کواکبی 
خواهدشــــد. قطع ویقیــــن بروز وظهــــور توانمندی 
خواص، نخبــــگان فکــــری، اهل قلم ورســــانه های 
کارزار ســــخت  جمعی درتنویر افکار عمومی دراین 

وپیجیده موجب عقب نشینی وترک عادت شد.
 ان شاء اهلل

یادداشت میهمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

بستری 40 کرونایی در بیمارستان طی یک روز
فوت 4 نفر

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: 40 نفر در روز سه 
شنبه به علت کرونا در بیمارستان های همدان بستری شدند.

به گــــزارش هگمتانه، محمد طاهری روزگذشــــته اظهار کــــرد: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس 

بیمارســــتان ها با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا طی روز ســــه شنبه در همدان 244 مورد بوده که 
از این تعداد 33 مورد در بخش عادی و هفت نفر در بخش آی ســــی یو بســــتری هستند و حال 30 

نفر وخیم گزارش شده است.
وی افزود: تعداد موارد مثبت ابتال از ابتدای بیماری تاکنون 9 هزار و 787 مورد، تعداد موارد مثبت 
جدید 13 مورد بوده و متأســــفانه تعداد موارد فوت با 4 مــــورد جدید به یک هزار و 410 مورد افزایش 

یافته است.
ونا در شهرستان ها  ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا در رابطه با آمار ابتال به کر

 ، 390 نفر زن  ، ر 600 نفر ، تویسرکان  560 نفر ، بهار  356 نفر عنوان کرد: در شهرستان اســــدآباد 
، نهاوند  834 نفر ، مالیر یک هــــزار و  615 نفر ، کبودراهنگ  172 نفــــر ، فامنین  درگزیــــن 168 نفر
، همدان 3 هزار و 732 نفر و خارج از اســــتان 267 نفر به ایــــن بیماری مبتال  یک هــــزار و 93 نفر

شده اند.
وی در پایان ســــخنانش ضمن اینکه از مردم خواست نسبت به رعایت شیوه نامه  های بهداشتی 
جدی باشــــند گفت: برگزاری دورهمی های خانوادگی باعث افزایش ابتال به این بیماری می شود که 

مردم باید برای حفظ سالمتی خود و عزیزانشان از این برنامه ها پرهیز کنند.

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان از اولین 
انفجار کنترل شده معدن سنگ آق حصار پس از سال ها 

خاموشی خبر داد.
عباس صوفــــی در گفتگو باخبرنگار هگمتانــــه بیان کرد: 
معدن آق حصار در کیلومتر 10 جاده تهران با اولین انفجار 

و آتشباری کنترل شده فعالیت خود را آغاز کرد.
وی ادامــــه داد: ایــــن معدن در شــــمال شــــهر همدان در 
حوالی روستای آق حصار قرار دارد که این معدن به مدت 
10 ســــال در اختیار شــــهرداری در اســــتراحت و خاموشی 

کامل بود که با پیگیری های الزم فعالیت خود را آغاز کرد.
عباس صوفی افزود: سازمان عمران تا به حال برای تولید 
آسفالت، شن و ماسه و مواد اولیه را از کارخانه ها و معادن 
طرف قرارداد خریداری می کرد که با این انفجار کنترل شده 
ضمــــن خودکفایــــی در تأمین مــــواد اولیه از قبیل شــــن، 
ماســــه و نخودی 70 درصــــد صرفه جویــــی در تأمین مواد 

خواهیم داشت.
شــــهردار همدان هــــدف از انفجار در معــــدن را تهیه مواد 

اولیــــه برای تولید یک نواخت مصالح دانســــت و گفت: با 
انفجار در معــــدن در فرایند تولید به مصالح یکدســــت و 
یکنواخت دست پیدا می کنیم و این مصالح نیز در بهبود 

و ارتقا کیفیت آسفالت مؤثر است.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــــهری 
شهرداری همدان نیز در خصوص انفجار معدن آق حصار 
افزود: با تالش و پی گیری کارکنان و کسب مجوز از مراجع 
مربوطــــه بعد از 10 ســــال خاموشــــی و ســــکوت معدن آق 

حصار شهرداری اولین انفجار را تجربه کرد.
احســــان صباغی بیان کرد: این بهره برداری را به فال نیک 
گرفتــــه و امیدواریم فاصله بهره برداری ها به کمترین زمان 
ممکن برســــد و مجموعه شهرداری در کمترین بازه زمانی 

ممکن در این زمینه به خودکفایی برسد.
صباغی میزان برداشــــت و بهره برداری از هــــر انفجار را 30 
هزار تن عنوان کرد و گفت: این معدن در مســــاحتی بالغ 
بر چهار هکتار اســــت که البته بخشــــی از ایــــن معدن به 
وســــعت دو هزار مترمربع در این مرحله مورد اســــتفاده و 

بهره برداری قرار گرفت.
آفرینی فضاهای شهری  مدیرعامل ســــازمان عمران و باز 
شــــهرداری همدان میزان هزینه هر انفجــــار را بیش از یک 
میلیارد ریال برآورد کــــرد و گفت: در هر انفجار در معدن با 

هزینه تقریبی یک میلیارد و دویســــت میلیون ریال بیش 
از 30 هزار تن مصالح به دست می آید.

صباغــــی در پایــــان از زحمــــات حمیدرضــــا متیــــن رئیس 
ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجارت اســــتان همــــدان و 

مدیرعامــــل شــــرکت توزیع نیروی برق اســــتان تشــــکر و 
قدردانی کرد که در اجرای پروژه های سازمان عمران نقش 
مؤثری داشــــته اند و ابراز امیدواری کرد کــــه این همکاری 

تداوم داشته باشد.

به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان و پس از سال ها انتظار

اولین انفجار کنترل شده 
معدن آق حصار

شهردار همدان: هدف از انفجار معدن دسترسی به مصالح یکدست برای تولید آسفالت مرغوب است

حاج قاسم مردم را َمحرم و صاحب انقالب می دانست
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل حفظ آثار و نشــــر 
ارزش هــــای دفاع مقدس اســــتان همــــدان و از همرزمان 
سردار سلیمانی، گفت: حاج قاسم مردم را َمحرم و صاحب 

انقالب می دانست.
به گزارش هگمتانه، ســــردار مهدی ظفری روز چهارشنبه 
کید بر اینکه ســــیره شــــخصیتی، اخالقــــی و مدیریتی  با تأ
گرفته از مکتب امــــام راحل  ســــردار ســــلیمانی نشــــات 
اســــت، اظهار کرد: دانشــــگاه ها، مراکــــز علمی و حوزوی 
می بایســــت مرام و اندیشه سردار ســــلیمانی را با هدف 
کشــــف ویژگی های ناب و ناشناخته شــــخصیتی ایشان 

مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند.
وی افزود: ســــردار شــــهید قاســــم ســــلیمانی عــــالوه بر 
برخورداری از ویژگی هایی نظیر اخالص و دوری از قشری 

نگری، هدف از شــــکل گیری انقالب اسالمی را تشکیل 
حکومت جهانی می دانســــت و براین باور بود که هدف 
اصلی انقالب اســــالمی، تشــــکیل یــــک حکومت جهانی 

است.
ســــردار ظفری ادامه داد: شــــهید ســــلیمانی فرمایشــــات 
امــــام راحل مبنی بر لزوم تشــــکیل یــــک حکومت جهانی 
به عنــــوان هدف غایــــی انقالب و جمهوری اســــالمی را به 
خوبی درک کرده و باور داشــــت و برهمین اساس رویکرد 
راهبردهــــای مدیریتــــی ایشــــان، جهانی بود بــــه نحوی که 
تشــــکیل محــــور مقاومت را می تــــوان برگرفتــــه از همین 

اندیشه و باور دانست.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر سردار سلیمانی در تشکیل 
از  پاسداشــــت  و  حراســــت  بــــرای  مقاومــــت  گروه هــــای 

ارزش های اســــالمی، گفت: هیچ فرمانــــده نظامی حتی در 
صورت داشتن برتری نسبت به دشمن نمی تواند نتیجه 
عملیات را پیش بینی کند، اما ســــردار سلیمانی به دلیل 
برخورداری از توانمندی و قابلیت های ویژه و منحصربفرد، 
با قاطعیــــت پایان حیات داعش را اعــــالم کرد که همگان 

شاهد تحقق این مهم بودند.
ســــردار ظفری با بیان اینکه نگاه شهید سلیمانی به مردم 
قشــــری نبود، افزود: ریســــک پذیری و شجاعت در عرصه 
مدیریت و فرماندهی از ویژگی های برجســــته شــــخصیت 
حاج قاســــم بود و همــــواره مردم را محــــرم و صاحب اصلی 
انقالب و کشــــور می دانســــت و همواره تأکید داشت که 

همه داشته هایش متعلق به مردم است.
وی با بیان اینکه شهید ســــلیمانی هیچ گاه قائل به تفکر 

خودی و غیرخودی در سطح جامعه و کشور نبود، تصریح 
کرد: ایشــــان همواره تأکید می کرد که »فکر نکنید افرادی 
که دچار انحراف می شوند از ما جدا هستند و ما وظیفه ای 

در قبال آنها نداریم«.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان افزود: آرمان شهید ســــلیمانی شهادت در راه خدا 
و خدمــــت به مردم بــــود و تأکید می کرد که در هر پســــت و 
مقامی که هستیم باید بهترین عملکرد را در راستای انجام 

وظیفه و خدمت به مردم و کشور داشته باشیم.
کرد:  کید  ایرنا، همــــرزم شــــهید ســــلیمانی تأ از  به نقــــل 
شــــناخت ابعــــاد شــــخصیتی، رفتاری و وجودی ســــردار 
ســــلیمانی نیازمنــــد کار علمــــی، تحقیقاتی و پژوهشــــی 
اســــت تا بتوانیــــم رمــــز و راز موفقیــــت و محبوبیت کم 

نظیر و خیره کننده ایشــــان را به عنوان »ســــردار دل ها« 
کنیم. درک 

نبود پاسخ گو  سامد   111 سامانه 
گزارش  ایرنا  خبرگــــزاری  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
داد: صبح روز گذشته استاندار همدان از طریق سامانه 
ســــامد پاسخ گوی ســــؤاالت و مطالبات شــــهروندان و 

بود. استانی ها  هم 
روز  شــــاهرخی  ســــعید  ســــید  ایرنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
گذشته از ســــاعت 10:30 تا 12 در مرکز سامد استانداری 
حاضر شــــد تا پاســــخ گــــوی مشــــکالت و مطالبات هم 

باشد. استانی ها 
با توجه به اعالم قبلی حضور اســــتاندار در مرکز ســــامد 
اســــتانداری همدان خبرنگار هگمتانه از ساعت 11:09 تا 
111 تماس گرفت که هیچ  11 بار با ســــامانه  12 در مجموع 
ارتباطی برقرار نشــــد و کسی پاسخ گو نبود. این در حالی 
40 نفر از هم  است که اعالم شده روز گذشــــته به تلفن 

2 ساعت پاسخ داده شده است. استانی ها در مدت 
در خبر ایرنا آمده اســــت: شاهرخی روز گذشته در زمینه 
کرد:  حضور در مرکز ســــامد اســــتانداری همــــدان بیان 
مســــتقیم  ارتباط  برقراری  برای  فرصتی  ســــامد  ســــامانه 
و  مشکالت  و  دغدغه ها  شــــنیدن  مردم،  با  مســــؤوالن 

است. آنها  رفع  تالش برای 
بــــدون هیچ  ایــــن تماس ها  کــــرد: در  بیــــان  شــــاهرخی 
واســــطه ای مســــائل و مشکالت مردم شــــنیده شده و 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد 
وی افزود: دغدغه های مــــردم در بخش های مختلف به 
ویژه در زمینه اشــــتغال، دریافت تســــهیالت، مسائل و 
با نهادهای خدمات رسان به خصوص  آنها  مشــــکالت 
شــــهرداری ها و دســــتگاه های اجرایــــی در زمینه کاربری 

زمین در ســــامانه سامد مورد بررسی قرار می گیرد.

ایــــن  در  همچنیــــن  داد:  ادامــــه  همــــدان  اســــتاندار 
و  مشــــکالت  شــــنیدن  از  پــــس  تلفنــــی  تماس هــــای 
اجرایی  دســــتگاه های  مدیران  مردمی،  درخواست های 
را پشــــت خط آورده و با نشســــت تلفنی، دســــتور کتبی 

حل و فصل، پیگیری تا رفع مشــــکل داده می شود.
شــــاهرخی اظهار کرد: عالوه بر ایــــن کارمندان اداره کل 
بازرسی استانداری همدان این موارد را یادداشت کرده 
و بالفاصلــــه بعــــد از پایــــان تماس ها و گفــــت و گوهای 

تلفنی، تا حصول نتیجــــه آنها را پیگیری می کنند.
وی بــــا بیــــان اینکه برنامه حضور در ســــامانه ســــامد به 
صورت ماهیانه دنبال شــــده و تا پایان سال چهار مورد 
گفت و گوی تلفنی با مردم برقرار می شــــود گفت: دیروز 
بــــا حضور در ســــامانه ســــامد موفق به برقــــراری تماس 
شهروندان  از  تن   40 درخواســــت های  شنیدن  و  تلفنی 

استان شــــدیم که بیشتر مشکالت آنها رفع شد.
برنامه  این  بــــر  عالوه  کرد:  یادآوری  همدان  اســــتاندار 
بــــا مردم در جریان اســــت  دیــــدار حضوری اســــتاندار 
کــــه بــــه خاطــــر رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 
جــــای  بــــه  کننــــدگان  مراجعــــه  تجمــــع،  از  پیشــــگیری 
وهــــی فرد به فرد مراجعه و مشــــکالت خود را مطرح  گر

. می کنند
که استانداری  گفتنی اســــت روزنامه هگمتانه درصورتی 
فهرست تماس 40 هم اســــتانی را در اختیار این روزنامه 
بگذارد آمادگــــی خود را برای مصاحبه با این 40 نفر که روز 
گذشــــته با سامانه سامد تماس داشــــته اند برای انتشار 
نحوه پیگیری مطالبات آنان از ســــوی اســــتانداری اعالم 

می کند.

یک متخصص ستون فقرات:

لباس تنگ و نشستن طوالنی
»کیست مویی« ایجاد می کند

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: یک متخصص ســــتون 
فقــــرات بــــه چگونگی بــــه وجود آمــــدن کیســــت مویی 
اشــــاره کرد و گفت: اختالالت هورمونی، ســــابقه فامیلی، 
پوشــــیدن لباس تنگ، نشســــتن طوالنی مدت و چاقی 

تأثیر زیادی در به وجود آمدن کیست مویی دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، عبــــاس بختیاری با بیــــان اینکه 
کیستی حاوی  کیســــت مویی)pilonidal cyst( توده ای 
مــــو و اجزای پوســــت اســــت، افــــزود: این تــــوده اغلب 
نزدیک اســــتخوان خاجی قرار دارد که ناشــــی از نفوذ به 
سمت داخل پوســــت ایجاد می شــــود و ابتدا به شکل 
آبســــه  کیســــت اســــت اما اگر عفونی شــــود تبدیل به 

شد. خواهد 
وی بــــا اشــــاره به عالئــــم به وجــــود آمدن توده کیســــتی 
خاطرنشــــان کرد: توده کیســــتی توده ای دردناک اســــت 
که بــــا قرمزی، تــــورم، دردنــــاک بودن ســــوزش و خارش، 
ترشــــحات چرکی بد بو یا خونی خود را نشان می دهد و در 

مواردی ممکن است ایجاد تب، تهوع و استفراغ کند.

بختیاری به عوامل مســــتعدکننده آن اشاره کرد و گفت: 
عواملــــی چــــون اختــــالالت هورمونــــی، ســــابقه فامیلی، 
پوشیدن لباس تنگ، نشســــتن طوالنی مدت، پرمویی 
و داشــــتن موهای زبر و ضخیم تأثیر زیــــادی در به وجود 

آمدن کیست مویی دارند.
وی با بیان اینکه این عوامل بیشــــتر در مردان جوانی که 
در حدود 20 ســــال ســــن دارند ســــه تا چهار برابر شایع تر 
اســــت، تصریــــح کــــرد: درمان اصلــــی این توده کیســــتی 
جراحی اســــت کــــه به شــــیوه هایی مختلف امــــکان عود 
وجــــود دارد به ویژه در مــــورادی که جراحی فقط شــــامل 

برش و تخلیه چرک بوده باشد.
این متخصص ســــتون فقــــرات در پایان مطــــرح کرد: اگر 
بیمــــار در مراحل اولیــــه بیمــــاری عالئم چندانــــی ندارد، 
می تواند درمان مراقبتی از جمله تمیز نگه داشتن محل 
و پرهیز از نشســــتن طوالنی مدت را داشــــته باشد و اگر 
عالئم تشدید شــــونده و یا مقاوم بود، جراحی مدنظر قرار 

می گیرد.
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نوسان قیمتی در پی 
فرمول جدید شورای رقابت

رئیــــس اتحادیــــه نمایشــــگاه داران خودرو بــــا بیان 
اینکــــه دســــتورالعمل جدید شــــورای رقابــــت برای 
قیمت گــــذاری خودروهــــا اثر روانــــی بر بــــازار خودرو 
داشــــته اســــت، اظهار کرد: مصوبه این شورا باعث 
نوســــان قیمت هــــا و باال رفتــــن قیمت خــــودرو در 
بازار شــــده اســــت، هر چند با توجه به ثبــــات نرخ ارز 

پیش بینی می کنیم این نوسان موقتی باشد.
به نقل از فارس، ســــعید مؤتمنی با اشاره به کاهش 
30 تــــا 32 درصدی قیمــــت خودرو در بــــازار در اوایل 
آبان ماه، تصریح کرد: قیمت ها در بازار خودرو تقریبا 
به ثبات رســــیده بود و فروشــــنده و خریدار خود را به 
ایــــن قیمت ها عادت داده بودند اما با فرمول جدید 

شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت ها هستیم.

امتحانات پایان ترم همه 
دانشگاه ها به صورت مجازی

وزیر علــــوم، تحقیقــــات و فناوری گفــــت: امتحانات 
پایان تــــرم بهمن ماه 99 در دانشــــگاه های سراســــر 

کشور به صورت مجازی برگزار می شود.
منصــــور غالمی دربــــاره نحوه برگــــزاری پایــــان ترم در 
دانشــــگاه ها، عنوان کرد: امتحانات در شرایط فعلی 
در همه دانشــــگاه ها به صورت مجازی برگزار خواهد 

شد.
، وزیر علــــوم تحقیقات و فناوری درباره  به نقل از مهر
زمان از سرگیری آموزش های حضوری در دانشگاه ها 
نیز گفت: تصمیم گیری درباره حضور دانشــــجویان 
در دانشــــگاه ها و از ســــرگیری آموزش های حضوری 
نیز بر عهده ســــتاد ملــــی مقابله با کرونا اســــت و هر 
زمانی که ستاد اعالم کند، دانشگاه های ما بالفاصله 

آماده استقبال از دانشجویان هستند.

افتتاح حساب یورویی 
در عراق برای ذخیره 

طلب های ایران
وزیر نیرو گفت: توافق جدیدی کــــه در عراق انجام و 
در روزهای آینده اجرا خواهد شــــد ایجاد یک حساب 
یورویــــی برای ذخیــــره طلب شــــرکت های ملی گاز و 

توانیر است.
»رضا اردکانیــــان« ادامه داد: به این ترتیب و با افتتاح 
این حساب با مشکالت کمتری ناشی از تحریم های 
تحمیلی و ظالمانه می توان این مبالغ را برای نیازهای 
ضروری از جلمه در بخش مواد مــــورد نیاز دارویی و 

کاالهای اساسی صرف کرد.
به نقل از ایرنا، عضو هیأت دولت خاطرنشــــان کرد: 
همچنیــــن از این محل می توان برای پرداخت بدهی 

بخش خصوصی و شرکت های ایرانی اقدام کرد.
وی ادامه داد: البته بخشی از مطالبات در حدود 700 
میلیون دالر به هر تقدیر دریافت شده است به این 
معنا کــــه مراحل تخصیص و واریز آن به حســــاب ها 

صورت گرفته است.

تعیین سقف مالی 
برای متقاضیان دریافت 

دسته چک
قائــــم مقام بانــــک مرکزی گفــــت: بــــرای متقاضیان 
آن ها، سقف  دســــته چک بر اســــاس عملکرد مالی 
اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک 
از دســــته چک خود اســــتفاده کند، از سقف اعتباری 

وی کاسته می شود.
وی گفت: نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ 
کل چک هــــا از 21٫5 درصد در ســــال 1396، با اجرای 
بخشــــی از قانون جدید به 9٫9 درصد رسیده است. 
این کاهش نشان می دهد که اجرای مناسب قانون 
جدید چــــک می تواند آثــــار مثبتی بر اقتصاد کشــــور 

داشته باشد.
کمیجانی افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین 
مدت زمــــان اعتبار برای چک اســــت. مطابق قانون 
جدید، افراد موظف هســــتند دســــته چک خود را در 

مدت سه سال استفاده کنند.
 از 

ً
وی ادامه داد: فرآیند نقــــل و انتقال چک نیز صرفا

طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب 
که دســــته چک های جدید را نمی توان در وجه حامل 
" قابلیت ظهر نویســــی به صورت 

ً
صادر کــــرد و صرفا

سیستمی خواهند داشت.

تشکیل هسته اولیه ارتش 
آزادسازی فلسطین

یکی از مســــؤوالن جنبــــش المجاهدیــــن در غزه از 
تشکیل هســــته اولیه ارتش آزادسازی فلسطین در 
گروه های  مشترک  رزمایش  نخستین  برگزاری  سایه 

مقاومت خبر داد.
»نائل ابوعوده« مســــؤول جنبــــش المجاهدین در 
نوار غــــزه اعالم کــــرد ارتش فلســــطین متشــــکل از 
تمام فلســــطینی هایی خواهد بود که به آزاد ســــازی 
ســــرزمین خود با استفاده از گزینه مســــلحانه علیه 

رژیم صهیونیستی ایمان دارند.
، اتاق عملیــــات مشــــترک گروه های  به نقــــل از مهــــر
کنفرانــــس  یــــک  جریــــان  در  فلســــطین  مقاومــــت 
مطبوعاتی با اعالم رسمی آغاز رزمایش نظامی مشترک 
گروه های مقاومت، به رژیم صهیونیستی نسبت به 

هرگونه ماجراجویی جدید هشدار جدی داد.

اخبار کوتاه

ح اقدام متقابل در برابر عامل ترور سردار سلیمانی اعالم وصول شد طر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: در نشســــت روز گذشــــته پارلمان، ضمن تعییــــن معیارهای جدید 
برای کاندیداتوری در انتخابات ریاســــت جمهوری، طرح اقدام متقابل علیــــه آمریکا به عنوان عامل 
اصلی ترور ســــردار شهید ســــلیمانی اعالم وصول شــــد. به گزارش هگمتانه، ســــید ناصر موسوی 
الرگانی عضو هیأت رئیســــه مجلس شورای اسالمی 9 طرح، 3 الیحه و 5سوال از وزرا را اعالم وصول 
کرد که طرح عادی اقدام متقابل علیه آمریکا به عنوان عامل اصلی ترور ســــردار شهید سلیمانی به 

عنوان یکی از موارد اعالم وصل شــــده بود. همچنین طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست 
جمهوری اســــالمی ایران برای هشــــتمین بار در دستور کار نشست مجلس شــــورای اسالمی قرار 
گرفت و نمایندگان با جزءهای 5، 6 و 7 بند )ب( ماده یک این طرح که در نشســــت های گذشته به 
منظور اصالح به کمیســــیون شوراها و امور داخلی کشــــور ارجاع داده شده بودند، موافقت کردند، 

بر اساس موافقت نمایندگان، شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد.

به نقل از خانــــه ملت، نمایندگان مردم، عدم محکومیت قطعی مؤثــــر کیفری، عدم محکومیت به 
جرائم اقتصادی و جرائم انتخاباتی، عدم اقدام بر ضدنظام جمهوری اسالمی ایران، ارتداد، خیانت در 
امانت و جرائم علیه عفت عمومی و فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی 
براســــاس اعالم وزارت اطالعات یا سازمان اطالعات سپاه پاسداران را از جمله شرایط مورد نیاز افراد 

برای کاندیداتوری در انتخابات تعیین کردند.

انعکاس
را ه اندازی نخستین آزمایشگاه ساخت دیجیتال، حرکت ایران به سمت خودکفایی در صنعت الکترونیک

واعظی:

سازمان انرژی اتمی مقدمات غنی سازی
 ۲0 درصد را فراهم می کند

دفتــــر  رئیــــس  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
رئیس جمهــــور گفت: قرار اســــت ســــازمان انرژی اتمی 
براساس دستورالعملی که ابالغ شده است، مقدمات 

غنی سازی 20 درصد را فراهم کند.
به گزارش هگمتانه، محمود واعظی دیروز چهارشــــنبه 
در حاشــــیه جلســــه هیأت دولت در پاســــخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا طبق قانون اقــــدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، غنی ســــازی 20 درصدی آغاز شــــده اســــت؟، 
اظهار کرد: پــــس از تصویب این قانونی، بالفاصله آقای 
رئیس جمهور دســــتور داد یک کمیتــــه ای از معاونت 
حقوقــــی، وزارت خارجــــه، ســــازمان برنامــــه و بودجــــه و 
ســــازمان انرژی اتمی تشــــکیل شــــود. این  یک کمیته 
خاص بود که بالفاصله تشــــکیل شــــد و حتــــی یکی از 
جلساتی که قرار بود در آن به سرعت جمع بندی انجام 
شــــود تا به دولت برسد، سه شنبه صبح شروع شد و تا 
شب جمع بندی نهایی شد. چهارشنبه گذشته هم در 
دولت بحث شــــد و جمع بندی این کمیته هم ابتدای 

هفته جاری ابالغ شد.
واعظی گفت: طبیعی اســــت که ســــازمان انــــرژی اتمی 
براساس این دســــتورالعملی که ابالغ شده است، باید 
مقدماتــــش را فراهم کند و ان شــــاءاهلل دســــتگاه های 
مختلــــف، همه بندها را بر اســــاس دســــتورالعمل اجرا 
می کنند، ازجملــــه بند مربوط به غنی ســــازی 20 درصد. 
هرزمانی که مقدمات این کار فراهم شــــد، آقای صالحی 
جزئیات آن را اعالم خواهد کرد. وی افزود: بعد از فراهم 
، در طول یکسال باید 120 کیلوگرم  شــــدن مقدمات کار
غنی ســــازی 20 درصد انجام شــــود. مطمئن هســــتیم 

ظرف یکسال این کار انجام خواهد شد.
واعظی با اشاره به مساله FATF، گفت: دو مورد از لوایح 
FATF تصویب و دو مورد دیگر در مجمع تشــــخیص در 
حال بررســــی اســــت. با دو الیحه ای که خودمان تنظیم 
کردیم و تصویب شده نباید این چنین برخورد کنیم و 
مسائل سیاســــی را وارد مساله مالی و اقتصادی کنیم. 
 FATF ما هیچ وقت در دولت در رابطه با اینکه ایران به
بپیوندد، بحثــــی نکردیم. ما 4 الیحه درباره پولشــــویی 
داریم که برای کشــــور مفید است و فکر می کنیم کاری 
اســــت که باید دنبال شــــود و اصال نباید این موضوع را 
سیاسی و قطبی کنیم. مگر آن دو الیحه ای که تصویب 

و اجرا شد مشکلی دارد؟
وی عنوان کرد: اجازه دهیم اعضای مجمع تشــــخیص 
مصلحت نظام بدون اینکه مســــاله سیاســــی شــــود و 
فشــــار اجتماعی بوجود بیایــــد، در یک محیــــط آرام، کار 
کارشناسی خودشان را بکنند. این موضوع، مساله ای 

است که باید ابعاد مختلف آن دیده شود.
رئیس  دفتــــر رئیس جمهــــور در رابطه بــــا بودجه 1400، 
گفــــت: ســــازمان برنامــــه و بودجه حدود 10 ماه اســــت 
کــــه روی الیحه بودجــــه 1400 کار می کند. وقتی شــــرایط 
تحریمی و فشارهای کرونایی وجود دارد، طراحی بودجه 

نسبت به سال های قبل مشکل تر می شود.
واعظــــی گفــــت: آن پیش نویســــی که کارشناســــان و 

مســــؤولین ســــازمان برنامــــه و بودجه آمــــاده کردند و 
ما ظرف دو هفتــــه در دولت درباره آن بحث و بررســــی 
کردیم، و آنچه فکر می کردیم برای اداره کشور مناسب 
اســــت را به مجلس ارائه دادیم. این هشتمین بودجه 
دولت است. این بودجه ای است که دولت باید 6 ماه 

با آن زندگی و کار کند.
وی تصریــــح کــــرد: امــــا اگر هــــر پیشــــنهادی از داخل و 
خارج مجلس چــــه در بخش درآمدهــــا و چه در بخش 
هزینه ها، بیاید و بتواند به بودجــــه کمک کند، ما قطعا 
از آن اســــتقبال می کنیم. مــــا نمی گوییم همه فکرهای 
خوب که فقط در دولت اســــت. اگر هر دانشگاهی هم 

پیشنهاد جدیدی به ما بدهد، ما استقبال می کنیم.
واعظی افزود: آنچه تاکنون شــــنیدیم و دریافت کردیم، 
آرمان هــــا و ایده هــــای خوبی مطرح می شــــود  بیشــــتر 
بدون اینکه قابلیت عملیاتی شــــدن داشته باشد. ما 
تا االن از مجلس جــــز حرف های خوبی که همه می زنند 
نشــــنیدیم. ما هم می خواهیم به رفاه مردم برسیم و به 
طبقات مســــتضعف رســــیدگی کنیم اما اینکه چگونه 
می خواهیم این مســــائل را در بودجه عملیاتی کنیم، با 
شعار و سخنرانی و انشــــاء خواندن امکانپذیر نیست. 
باید ایده های مختلفی را با کار کارشناسی بررسی کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: سیاست ما تعامل و 
همکاری با مجلس است اما ما تاجایی پیش می رویم 
که شــــاکله بودجه به هم نخورد. ما همه پیشــــنهادات 
را می پذیریــــم امــــا اگــــر شــــاکله بودجــــه تغییــــر کند را 

نمی پذیریم، حتی شورای نگهبان هم قبول ندارد.
وی در پاســــخ به ســــوالی درخصوص اظهارات قالیباف 
مبنی بــــر اینکه ما کمبود بودجه نداریم بلکه مشــــکل 
مدیریت داریــــم، تصریح کرد: من فکــــر می کنم این کار 
درستی نیست که از هر فرصتی علیه یکدیگر استفاده 
کنیــــم، مخصوصــــا کســــانی که قبــــال خودشــــان مدیر 
بودنــــد و ما عملکردشــــان را هم می دانیــــم. مگر وقتی 
آقــــای قالیباف از شــــهرداری تهران رفتند کــــم بدهکار 
بود؟ مــــردم که این موارد را فراموش نکــــرده اند. اینکه 
ما بخواهیم بــــرای انتخابات آینده صحبــــت کنیم و به 

دولت حمله کنیم، کار درستی نیست.
واعظــــی گفــــت: اینکه ما بگوئیــــم االن تحریــــم و کرونا 
نیست و فقط ضعف مدیریت است، کم لطفی نسبت 

به دولت است.

وزیر بهداشت:

کرونای انگلیسی هنوز به ایران نرسیده است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت از خرید 
واکســــن کرونا تا تولید نهایی واکســــن ایرانی از منابع 
مطمئن خبر داد و گفت: هنوز کرونای انگلیســــی وارد 

کشور نشده است.
به گزارش هگمتانه ســــعید نمکی وزیر بهداشــــت با 
آخرین وضعیــــت کرونا در نقــــاط مختلف،  اشــــاره به 
اظهــــار کــــرد: وضعیــــت در مازندران مطلــــوب نبوده 
و میزان بســــتری و مــــرگ و میر در این اســــتان روبه 

است. افزایش 
وی با اشاره به مشارکت دستگاه های مختلف در طرح 
، گفت:  شــــهید ســــلیمانی و غربالگری کرونا در کشــــور
مبادا غفلت و عادی انگاری شــــرایط ما را دوباره در دام 

سهمگین کرونا بیندازد.
وزیر بهداشت با اشاره به اولین تست انسانی واکسن 
ایران کرونا، بیان داشــــت: عالوه به این واکسن داخلی 
در صدد هســــتیم از منابع مطمئن واکسن تهیه کنیم 

و در حال خرید واکسن هستیم.
نمکــــی با اشــــاره به اینکــــه گروه های هــــدف و اولویت 
دار در زمینه تزریق واکســــن در کشــــور مشخص شده 
است، افزود: برای خرید واکسن خارجی وقت گذاشته 
ایم و به این معنی نیست که اگر مژده رسیدن و تولید 

واکســــن ایرانــــی را می دهیــــم بخواهیم مــــردم را منتظر 
واکسن داخلی نگهداریم.

وی با اشاره به شــــیوع کرونای انگلیسی در دنیا، گفت: 
ســــه روز قبل خبر دادند که 3 نفــــر از هموطنان ما که از 
انگلیس به کشــــور آمده و در شمال شرق رفته بودند 

یکی از انها عالمت دار شده است.
وزیر بهداشــــت متذکر شــــد:  بالفاصله ردیابی کردیم و 
آنها را ایزوله کردیم تا اینکه نیمه شــــب دیشب به بنده 
اعالم کردند که 3 مورد یاد شــــده تســــت شــــان منفی 

بوده است.

: رئیس انستیتو پاستور

دومین واکسن ایرانی کرونا در راه است
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس انســــتیتو پاســــتور 
ایــــران از انجــــام مرحلــــه 2 کارآزمایی واکســــن کرونای این 
مجموعه خبرداد و گفت: با بررسی مزایا و معایب واکسن 

، خرید آن عاقالنه نیست. فایزر
به گــــزارش هگمتانه، علیرضا بیگلری با اشــــاره به قدمت 
انســــتیتیو پاســــتور ایران و نقش ایــــن مجموعه در حوزه 
ســــالمت گفت: انســــتیتیو پاســــتور ایران با قدمت صد 
ساله همواره در حوزه سالمت پرچمدار مبارزه با بیماری ها 
بوده است و با شیوع کرونا هم شبکه ملی تشخیص این 
بیماری توســــط این مجموعه را اندازی شــــد و به دنبال آن 
اطالعات الزم فنی را برای خرید بهترین واکســــن در اختیار 
مســــؤوالن قــــرار داد. این واکســــن از مجموعــــه کواکس 
خریداری شده و به زودی وارد کشور خواهد شد. در زمینه 
تولید داخلی ســــعی کردیم به شرکت های مختلف کمک 
کنیم و به طوریکه شــــاهد هستیم چندین واکسن ایرانی 

در صف کارآزمایی بالینی قرار دارند.
وی با اشاره به طرح های اختصاصی انستیتو پاستور اظهار 
کرد: این مجموعه قدیمی ترین واکســــن ســــاز خاور میانه 
است و سابقه ای طوالنی در کنترل کیفی و تولید واکسن 
دارد. ما با همکاری کشــــوری دیگر به تولید واکسن اقدام 
کردیم. فاز حیوانی واکسن طی شــــده و فاز یک کارآزمایی 
بالینی هم با نظارت انســــتیتیو پاستور در آن کشور انجام 
شده اســــت و فاز 2 هم در حال انجام است و پس از آنکه 
تحلیل نتایج فاز دو انجام شــــد؛ فاز 3 که بی خطرترین فاز 
اســــت بر روی حدود 50 هــــزار نفر بین ماه هــــای بهمن و 
اســــفند توســــط مجموعه انجام خواهد شــــد و امیدواریم 

تولید انبوه را پس از فاز 3 آغاز کنیم.
رئیس انستیتیو پاســــتور از کرونا به عنوان پیچیده ترین 
بیماری قرن نــــام برد و گفت: هنوز ابهامــــات زیادی درباره 

ایجــــاد این بیمــــاری، نحوه کنترل و ســــاخت واکســــن آن 
وجود دارد. در کشــــورهای دیگر برای ســــاخت واکســــن 
اقدام می شود ولی موضوع مهم این است که با گذر زمان 
تأثیر هر یک از این واکســــن ها مشــــخص خواهد شد. به 
همین دلیل واکســــن هایی که در دنیا ســــاخته می شوند 
از نظر ایمنی طبقه بندی می شــــوند و باید انتخاب کرد که 

کدام واکسن برای ما مناسب تر است.
وی افزود: برای خرید واکسن دو راه داشتیم. اول قرارداد با 
کارخانه ای خاص که منطقی نبود و ریسک باالیی داشت 
چــــون در صورت عدم موفقیت آمیز بودن این واکســــن، 
پول ما سوخت می شد. راه دوم قرارداد با کواکس بود که 
مجموعه ای از 18 شــــرکت جهانی ساخت واکسن کرونا و 

مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است.
MRNA گفــــت: این  بیگلــــری در توضیــــح واکســــن های 
واکسن ها برای اولین بار است که برای کنترل بیماری های 
عفونی در دنیا با این وســــعت استفاده می شــــوند و ما از 
عوارض طوالنــــی مدت آنها مطلع نیســــتیم. ضمن اینکه 
این واکسن ها بســــیار گران هستند و شرایط سختی برای 
نگهداری و حمل و نقل دارند. با توجه به این شــــرایط باید 

انتخابی عاقالنه داشته باشیم.
وی افــــزود: امکان نگهداری واکســــن فایزر و اســــتفاده از 
آن برای 80 میلیون نفر میســــر است ولی بهتر است وارد 
این فاز نشــــویم چون ســــرمایه گذاری عظیمی می خواهد. 
این واکسن در کشــــورهای اروپایی هم با حجم کم توزیع 
می شــــود. برای کشــــوری مثل ایــــران که وســــعت و نقاط 
دورافتاده بســــیار دارد بــــا صرف نظر از عــــوارض و قیمت 
، انتخاب عاقالنه آن است از واکسن دیگری استفاده  فایزر
شــــود. فایزر باید در دمای 80 درجه زیر صفر نگداری شود. 
به همین دلیل واکســــن های کواکس بهترین انتخاب در 

نگهداری و زیرساخت و عوارض ناشی از آن است.
به نقل از فارس، رئیس انستیتیو پاستور درباره جایگزینی 
ویروس انگلیسی با ویروس کرونای ووهان گفت: وقتی 
ویروس جهــــش انجام می دهد با ویروس جدیدی مواجه 
خواهیــــم بود. چــــون ژنوم ایــــن ویروس RNA اســــت؛ در 
رونویســــی آن 10 هزار برابر شــــانس خطا و جهش بیشــــتر 
از ویروس هــــای دارای ژنــــوم DNA وجــــود دارد. بنابرایــــن 
هرچه گردش بیشــــتر باشــــد جهش هم بیشــــتر خواهد 
بــــود و احتمال اینکه به این نتیجه برســــیم که دوباره باید 

واکسن های جدید بازسازی شوند امری معقوالنه است.
وی ادامه داد: به همین خاطر نه تنها ویروس انگلیســــی 
را داریم بلکه باید منتظر باشــــیم تغییرات زیادی در چرخه 
جهش این ویروس اتفاق بیفتــــد. بنابراین مطمئن ترین 
آن هــــم  کــــه معمولتریــــن روش  راه پیشــــگیری اســــت 
اســــتفاده از ماســــک، رعایت مــــوارد بهداشــــتی و فاصله 
گذاری اجتماعی اســــت. کشــــورهایی که می خواهند فقط 
به واکسن متکی باشند ممکن اســــت نتیجه مناسبی را 

دریافت نکنند.

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر داد:

تصویب اختصاص 150 هزار دالر 
برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: معاونــــت حقوقــــی 
نهــــاد ریاســــت جمهوری اعــــالم کرد: هیــــأت دولت روز 
چهارشــــنبه مصوب کرد، مبلغ 150 هــــزار دالر یا معادل 
یورویــــی آن بــــه خانواده هــــا و بازمانــــدگان هــــر یــــک از 
جانباختــــگان ســــقوط هواپیمــــای اوکراینــــی در اســــرع 
وقت فراهم و مبالغ براســــاس مستندات به ذی نفعان 

شود. پرداخت 
به گزارش هگمتانــــه، طبق مصوبه هیأت دولت، وزارت 
راه و شهرســــازی موظــــف شــــده  اســــت تا بــــا همکاری 
دســــتگاه های ذیربــــط ترتیــــب پرداخت مبلــــغ 150 هزار 
آن به خانواده هــــا و بازماندگان  دالر یا معــــادل یورویی 
هریک از جانباختگان را در اســــرع وقــــت فراهم و مبالغ 
را براســــاس مســــتندات بــــه ذی نفعان پرداخــــت کند. 
همچنیــــن در مصوبه پیشــــنهادی آمده اســــت که این 
جبران مانــــع از پیگیری جنبه کیفــــری موضوع در مرجع 

نیست. صالحیتدار  قضایی 
هیات دولت نیز با توجه به پیشنهاد معاونت حقوقی، 

در جلسه روز چهارشنبه دهم دی ماه تصویب کرده که 
خســــارات ناشــــی از فوت جانباختگان، بدون هیچ گونه 
از ملیــــت و تابعیت براســــاس قوانین  تبعیض ناشــــی 
متبــــوع و قابل اعمال کشــــورهای جانباختگان، به ورثه 

شود. پرداخت  آنها  بازماندگان  و 
بنــــا بر ایــــن گزارش، بــــا توجه بــــه اینکه از زمــــان وقوع 
آسمان تهران در  اکراینی در  سانحه ســــقوط هواپیمای 
جمهوری  رئیس  حقوقی  معاونت   ،1398 سال  ماه  دی  
ورت پاسداشــــت و احتــــرام جانباختگان  همواره بر ضر
و احقــــاق همه جانبــــه حقوق خانواده هــــا و بازماندگان 
کید داشــــته، در ادامه پیگیری های مســــتمر  ایشــــان تأ
کــــه تاکنون دربــــاره تعییــــن مبانــــی حقوقی  و مؤثــــری 
ارائه  و  دســــتگاه ها  بین  هماهنگی  ایجاد  و  الزم  قانونی 
خســــارات  این  پرداخت  بــــرای  اجرایی  پیشــــنهادهای 
و دلجویــــی از ایــــن خانواده هــــا و ارائه پیشــــنهادهای 
بــــرای پرداخت این  بــــه تأمین فوری اعتبار الزم  مربوط 
معاونت  پیگیــــری  بــــا  بود،  گرفتــــه  صورت  خســــارات، 

وزهای  ر آغازین  در  الزم  اعتبار   ، جمهــــور رئیس  حقوقی 
شد. تأمین  جاری،  سال  دیماه 

از  پیــــش   ، اعتبــــار تأمیــــن  از  پــــس  ایرنــــا  از  نقــــل  بــــه 
فرارســــیدن ســــالگرد حادثه، معاونــــت حقوقی رئیس 
جمهــــور بــــا جلب نظــــر دســــتگاه های اجرایــــی مرتبط، 
عرف  رعایت  بــــا  را  خســــارات  پرداخت  میزان  و  مبانــــی 
ویــــه بین المللــــی تعیین و پرداخت بــــدون تبعیض  و ر
مبلغ خســــارات به بازماندگان جانباختگان را به هیأت 

کرد. پیشنهاد  دولت 
تســــلیت  ابراز  ضمن  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاونت 
ایــــن خانواده ها، امیدوار اســــت  با  و همدردی دوبــــاره 
اگرچــــه خســــارات پرداختی همــــه درد و رنج های ناشــــی 
از حادثــــه را از بیــــن نمی برد، ولــــی تعهد به پاســــداری از 
حقوق همــــه آحاد ملــــت و احترام و تکریم انســــان ها را 
یادآور شــــده و ضــــرورت حفــــظ پیوندهــــای اجتماعی و 
ســــرمایه های انســــانی به ویژه در کشــــور عزیزمان را به 

باشد. داشته  همراه 

: رئیس جمهور

ترور سردار سلیمانی
انتقام از ایران و ملت های منطقه بود

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور تأکید کرد: 
شهادت سردار سلیمانی انتقام از جمهوری اسالمی ایران 
و ملت های منطقه و انتقام از استقالل کشورهای منطقه 
و انتقــــام از ملت های بزرگی بــــود که در برابــــر توطئه های 

آمریکا و صهیونیسم ایستادند.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم حســــن روحانی در 
جلسه هیأت دولت اظهار کرد: سال میالدی که گذشت 
ســــال ســــختی برای همه کشــــورهای جهان بود به دلیل 
اینکــــه از آغاز این ســــال و حتی از پایان ســــال 2019 گرفتار 
یک ویروسی شــــدند که در طول قرن گذشته بی نظیر بود 
و ســــالمت و فرهنگ و روابط مردم و اقتصاد جامعه دچار 
مشکل شد و امروز کشــــورهای جهان از لحاظ اقتصادی 
و فرهنگی و آموزشــــی و ســــالمت دارای مشکالت بزرگی 

هستند.
روحانــــی با بیــــان اینکــــه روزی که بتــــوان آن را بــــه اعتماد 
عمومــــی برای پایان کرونا نامید هنوز نامشــــخص اســــت 
و معلوم نیســــت در چه ماهــــی و چه شــــرایطی می توانیم 
بگوییم این مشکل پایان یافته است، گفت: خوشحالیم 
که کادر درمان و مردم بســــیار مخلص ما و همه نیروهایی 
که در صحن هســــتند اعم از بسیج و ســــپاه و باقی نیروها 
با همه توان و امکانات شــــان وارد صحنه شــــدند و از آنها 

تشکر و سپاسگزاری می کنیم.
** این حق مردم ما اســــت کــــه از خون عزیزشــــان انتقام 

بگیرند
رئیس جمهور با بیان اینکه در روزهای آغازین ســــال 2020 
میالدی با غم و درد بسیار بزرگ شهادت سردار بزرگ ما با 
یک ترور وحشیانه توسط مقامات آمریکایی و در راس آن 
وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا مواجه شــــدیم که این 
دو از مســــؤولین اصلی این جنایت هستند و دیگران هم 
در این جنایت ســــهیم و شریک هســــتند، گفت: ملت ما 
دست از آن ها نخواهد کشید و این حق مردم ما است که 

از خون عزیزشان انتقام بگیرند و از حقوق مسلم آن عزیز 
بزرگوار دفاع کنند.

وی افزود: شــــهادت سردار ســــلیمانی انتقام از جمهوری 
اســــالمی ایران و ملت هــــای منطقه و انتقام از اســــتقالل 
کشــــورهای منطقه بود و انتقام از ملت های بزرگی بود که 
در برابر توطئه های آمریکا و صهیونیســــم ایســــتادند و آن 

توطئه را شکستند.

 آمریــــکا و صهیونیســــت ها می خواســــتند داعش  �
حکومت منطقه را بر عهده بگیرد

وی افزود: آنها نمی خواســــتند مســــئله داعــــش اینگونه 
تمام شــــود و می خواســــتند داعش حکومت منطقه را بر 
عهده بگیرد و داعش یک مشــــت مــــزدور آمریکایی ها و 
صهیونیست ها بود؛ شــــما دیدید که وقتی زخمی شدند 
اسرائیلی ها اینها را به خاک اســــرائیل بردند و مداوا کردند 
و وقتی اسلحه می خواستند اســــرائیلی ها به اینها اسلحه 

می دادند.
روحانی تأکیــــد کرد: از به هم ریختگــــی و جنگ و ناامنی در 
منطقه استفاده اول را صهیونیست ها و بعد آمریکایی ها 

می برند وگرنه کســــی جــــز صهیونیســــتها از اینکه عراق و 
افغانســــتان نا امن باشد ســــود نمی برند و بقیه کشورها 
ضرر می کننــــد. تمام کشــــورهای منطقــــه از ناامنی و عدم 
اســــتقالل ضرر می کنند و این ها می خواســــتند از یک مرد 

بزرگی که روبه روی نقشه های این ها انتقام بگیرند.
رئیس جمهــــور با بیان اینکه بعضی فکر می کنند شــــهید 
سلیمانی یک شجاع کم نظیر بود،  گفت: بله؛ این درست 
است که یک شجاع کم نظیر بود اما تنها شهامت نیست 

و درایت او هم مهم است.
وی افزود: من شــــهید ســــلیمانی را از زمان دفاع مقدس 
می دیــــدم و بعــــد هــــم در این بیش از بیســــت ســــال که 
مســــؤولیت هایی داشــــته مــــن هــــم مســــؤولیت هایی 
داشتم. ســــال های 76 به بعد که ایشان مسؤولیت های 
 هفتگی 

ً
جدیــــد را برعهده گرفــــت در یک مقطعی تقریبــــا

جمهــــوری  ریاســــت  دوران  در  و  می دیدیــــم  را  همدیگــــر 
مالقات های ما با ایشــــان در زمینه هــــای مختلف زیاد بود 
و یــــک مرد با تدبیر بــــود که کاماًل می فهمیــــد و کاماًل اهل 
تحلیل بود و سیاســــت منطقه و جهان را درک می کرد و به 
معنای واقعی کلمه معتدل بود و نه در این خط و نه در آن 

خط و نه راست و نه چپ بود.
به نقل از فارس، روحانی ادامه داد: هیچ جناحی نمی تواند 
شهید سلیمانی را متعلق به خود بداند و شهید سلیمانی 
یک قهرمان ملی و افتخاری بــــرای ملت ایران و ملت های 

منطقه است.
رئیس جمهور ضمن بیان اینکه آنها خواســــتند قهرمان 
ملــــی را از ما بگیرند و تصریح کرد: اما اشــــتباه کردند و این 
قهرمان ملی ما به قهرمان ابدی شــــد و شــــهید سلیمانی 
بــــرای همیشــــه از قهرمانان همیشــــگی تاریخ ما اســــت. 
شبانه روز تالش می کرد و خلوصش از تالش و عملش و 
از بیانش کاماًل مشــــهود بود و نه دنبــــال مقام و نه دنبال 

موقعیت بود.
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آغاز مسابقات فوتبال 
" جام سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی" در بهار

درخشش این سه بازیکن الوند را فینالیست کرد
فوتبــــال  مســــابقات  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
چهارجانبه" شهید حاج قاسم سلیمانی" به میزبانی 
بهار آغاز شد که در اولین دیدار پیشکسوتان الوند 
همدان با نتیجه دو بر یک از ســــد پیشکســــوتان 
بهار گذشت و راهی دیدار نهایی این رقابت ها شد.
این دیدار بــــه قضاوت مجتبــــی دی آبادی و کمک 

مجتبی مظاهری و علی سعادتی برگزار شد.
گل های الوند همــــدان را در این دیدار فرهاد ادیب 
و مرتضی خانجانی به ثمر رساندند و تک گل بهار را 

مجید مینایی وارد دروازه حریف کرد.
ضمن آنکه تیــــم بهار در نیمه دوم بــــا اخراج مجید 
مینایــــی 10 نفره بــــه کار خود ادامه داد. درخشــــش 
محرم روزبــــه دروازه بان تیم الوند بارها مانع گل زنی 

تیم بهاری شد.

فهرست جدید مواد 
ممنوعه دوپینگ در 

سال ۲0۲1
هگمتانه، گروه ورزش: از 12 دی، ورزشکاران سراسر 
جهان باید بر اســــاس جدیدترین فهرست مواد و 
داروهای ممنوعه، نســــبت به عدم استفاده از این 
مــــواد یا روش هــــای ممنوعه اقدام کننــــد و در غیر 
این صورت، مصداق ورزشــــکار دوپینگی به شمار 

می روند.
فهرست ممنوعه بخشی اجباری از استانداردهای 
بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است. 
ایــــن فهرســــت هر ســــال پــــس از مشــــورت های 
گســــترده انجام شــــده توســــط وادا به روز رســــانی 
می شــــود و از ابتدای ژانویــــه 2021 قابل اجراســــت 
و فهرســــت مــــواد و روش هــــای ممنوعــــه ســــال 
آژانس جهانــــی مبارزه با  2021 میالدی که از ســــوی 
دوپینگ )وادا( مشخص شــــده از 12 دی ماه سال 

جاری الزم االجراست.
مواد ممنوعه در زمان مسابقه، برای رشته هایی که 
توســــط آژانس جهانی مشخص شــــده، دوره حین 
مســــابقه دوره ای اســــت که از نیمه شب روز قبل 
از مســــابقه )ســــاعت 11:59 نیمه شــــب روز قبل از 
مسابقه( آغاز شــــده تا پایان مسابقه و اتمام فرآیند 
جمــــع آوری نمونه های پــــس از آن مســــابقه ادامه 

خواهد داشت.
همچنیــــن مواد ممنوعه در همه زمــــان ها، موادی 
هســــتند کــــه اســــتفاده از آن مــــواد یــــا روش های 
ممنوعــــه در حین مســــابقات یا خارج مســــابقات 

ممنوع است.

چوب حراج ویلموتس 
به ساختمان فدراسیون 

فوتبال
هگمتانه، گروه ورزش: در میان چشمان متعجب 
خبرنــــگاران حاضــــر در کوچه اول خیابان ســــئول، 
وکیــــل خانمی که بــــه عنــــوان نماینده شســــتا به 
فدراسیون فوتبال مراجعه کرده بود، با اعالم اینکه 
فرم مزایده را به صــــورت کامل پر کرده، خبر از حراج 
ســــاختمان فدراســــیون برای جبران خســــارت وام 
2 میلیون یورویــــی دریافتی فدراســــیون فوتبال از 

شستا داد.
فدراســــیون فوتبــــال در زمــــان اســــتخدام مــــارک 
ویلموتس ســــرمربی اهــــل بلژیک، بــــرای پرداخت 
اولیــــن قســــط از مطالبــــات او، از شســــتا مبلغ دو 
میلیون یورو را اســــتقراض کرد و حاال این شــــرکت 
نیــــز در پاســــخ به فشــــارها بــــرای بازپرداخــــت و در 
شــــرایطی که فدراســــیون فوتبال به دلیــــل بلوکه 
بودن منابع مالی شرایط پرداخت این وجه را ندارد، 

اقدام به این کار عجیب کرده است.

5 بازیکن یاران کورش راهی 
گرین کشاورز شدند

دارایــــی،  علیرضــــا  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
امیرمحمدعلــــی بخشــــی، عبــــاس کاویانی منش، 
محمدحســــن گاویار و قالئــــی برای کمــــک به تیم 
گرین کشاورز نهاوند در لیگ کشور راهی این تیم 

شدند.
مدیر باشگاه یاران کورش در این خصوص گفت: 
برای کمک به تیم همشــــهری خود این بازیکنان را 

در اختیار آنها قرار دادیم.
علی شــــهبازی در ادامــــه بیان کرد: بــــا وجود اینکه 
تیم خودمان در لیگ پایه و دســــته یک بزرگساالن 
حضــــور دارد امــــا اولویــــت اول مــــا کمک بــــه تیم 

همشهریمان در لیگ کشور است.
شــــهبازی در پایان افزود: آرزوی موفقیت برای تیم 
گرین داریــــم و با تمام قــــدرت این تیــــم را حمایت 
خواهیــــم کــــرد و امیدواریــــم بازیکنان مــــا در لیگ 

کشور بتوانند این تیم را به خوبی کمک کند.

کوتاه از ورزش

هگمتانه، گروه ورزش: پرونده هفته دوم رقابت های لیگ 
دســــته دوم باشــــگاه های کشــــور با برگزاری 2 دیدار باقی 

مانده رسما بسته شد.
در این هفته از رقابت ها تیم های سپیدرود رشت، اسپاد 
تهران، ویســــتا توربیــــن در گروه اول و تیم های شــــاهین 
بندرعامری، نیروی زمینی، مس شــــهربابک، نفت امیدیه، 

شهرداری ماهشهر در گروه دوم به برتری دست یافتند.
نتایج کامل مســــابقات و جدول رده بندی دو گروه لیگ 
دســــته دوم در پایان هفته دوم این رقابت ها به شــــرح زیر 

است:
یکشنبه 7 دی ماه 99 �
گروه اول: �

سپیدرود رشت 2 - نفت و گاز گچساران 0
میــــالد   - غالمــــی)"5(  محمــــد  میزبــــان:  تیــــم  گلزنــــان 

پورمحسن)"15(
شهرداری همدان 1 - مس نوین کرمان 1

گلزن تیم میزبان: آرمین طالیی منش)"31(

گلزن تیم میهمان: حمیدرضا محمد رفیعی)"86(
آواالن کامیاران 0 - اسپاد تهران 1

گلزن تیم میهمان: سعید کوشکی)86(
محتشم تبریز 0 - ملی حفاری اهواز 0

امید گناوه 2 - علم و ادب تبریز 2
گلزنــــان تیــــم میهنــــان: مرصــــاد فــــالح نــــژاد)40( - امین 

)P65"(کعبی
گلزنــــان تیــــم میهمــــان: بهــــزاد نــــوروزی)"27( - مجتبی 

جادری)"29(
فوالدنوین اهواز 2 - ایرانجوان بوشهر 2

گلزنان تیــــم میزبان: بهــــزاد دودانگه)"23(ســــجاد فیض 
)P45"(الهی

گلزنان تیم میهمان: ایمان رئیســــی نسب)"26( - مهدی 
)3+P90"(چاه کوتاه زاده

ویستا توربین 1 - شهرداری بندرعباس 0
گلزن تیم میزبان: کمیل حیدری)"41(

یکشنبه 7 دی ماه 99

گروه دوم: �
شاهین بندرعامری 2 - شهید قندی یزد 1

گلزنان تیــــم میزبــــان: میــــالد دریانــــوردی)"65( - محمد 
)2+P90"(ره آورد

)39"( گلزن تیم میهمان: سیدجواد شفیعی پور
دوشنبه ۸ دی ماه 99 �

عقاب تهران 0 - نیروی زمینی 1

گلزنان تیم میهمان: امیر علیدادی
سردار بوکان 0 - مس شهربابک 2

گلزنان تیم میهمان: ســــعید مرتضوی - علیرضا ولی زاده 
- صادق رضایی

شمس آذر قزوین 0 - نفت امیدیه 1
گلزن تیم میهمان: محسن طیبی

: فرهاد جودکی)نفت امیدیه( کارت قرمز

شهرداری ماهشهر 1 - اترک بجنورد 0
گلزن تیم میزبان: مهدی یاراحمدی

سه شنبه 9 دی ماه 99 �
میالدمهر تهران 0 - شهدای بابلسر  1

گلزن تیم میهمان: سیداحد شفیعی)"61(
شهرداری بم 0 - پاس همدان 0

بر اساس یک پژوهش مشخص شد

تأثیر ورزش بر زنان چاق مبتال به سرطان پستان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــر اســــاس یــــک پژوهش 
مشــــخص شــــد که فعالیــــت ورزشــــی تأثیــــر منفی بر 
شــــاخص های التهابی ندارد و تمرینات تناوبی شــــدید 
می تواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و قابل اجرا، 

برای زنان مبتال به سرطان پستان تجویز شود.
امروزه شــــاهد شــــیوع چشــــمگیر سرطان پســــتان در 
جهان هستیم و خوشبختانه پیشرفت های مربوط به 
غربالگری و تشــــخیص به موقع بیماری در کنار توسعه 
روش های درمانی موجب شــــده اســــت کــــه میزان بقا 
پس از بیماری در این افراد باال رود، هرچند این بیماری 
و روش های درمان آن ممکن اســــت با عوارض جانبی 
همراه باشد که در صورت عدم مراقبت و توجه نیز این 
امکان وجود دارد که پیامدهای طوالنی مدتی به دنبال 

داشته باشد.
در طرح پژوهشــــی »ورزش و تأثیر آن بر زنان چاق مبتال 
به ســــرطان پســــتان«، مقایســــه تأثیر تمرینات هوازی 
تداومــــی و تناوبی شــــدید بر کیفیت زندگــــی، عملکرد 
قلبی، آدیپوکاین ها و برخی شــــاخص های التهابی روی 

این دسته از زنان مدنظر قرار گرفته است.
در ایــــن کارآزمایــــی بالینی، زنان رها شــــده از ســــرطان 
پســــتان 30 تا 60 ســــاله کــــه جراحی، شــــیمی درمانی و 
پرتو درمانی را به اتمام رســــانده و بیماری های زمینه ای 
دیگــــری ماننــــد دیابت، فشــــارخون باال و مشــــکالت 

اسکلتی-عضالنی نداشتند، شرکت کردند.
بر اســــاس نتایــــج به دســــت آمــــده از ایــــن پژوهش؛ 

تمرینــــات تناوبی هوازی شــــدید)HIIT( در مقایســــه با 
تمرینــــات تداومی با شــــدت متوســــط موجــــب بهبود 
چشــــمگیر تــــوده عضالنی، آمادگــــی قلبی- تنفســــی، 
عملکرد قلبــــی و کیفیت زندگی در زنــــان دارای اضافه 

وزن یا چاق مبتال به سرطان پستان می شود.
همچنین ظرفیت عملکردی شــــرکت کنندگان در دو 
بخــــش آزمون عملکــــرد عضالنی و توان هــــوازی مورد 
بررسی قرار گرفت و هر دو برنامه تمرینی موجب بهبود 
عملکرد عضالنی شــــد، امــــا توان هوازی گــــروه تمرین 
تناوبی شــــدید پس  از این دوره بــــه  صورت معنی داری 
افزایش  یافت که عالوه بر گروه کنترل، نسبت به گروه 
تمرینات تداومی با شــــدت متوســــط نیــــز تفاوت معنا 

داری داشت.
از زیرمجموعه هــــای ترکیب بدنی، تــــوده چربی و درصد 
چربی، هر ســــه گروه بعــــد از دوره تمرینی بــــدون تغییر 
معنی دار گزارش شــــد، درحالی  کــــه توده عضالنی گروه 
تمرین تناوبی شــــدید پــــس از دوره تمرینی به  صورت 
معنــــی داری افزایــــش پیدا کرد که از ایــــن نظر بین این 

گروه با دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد.
ازجمله نتایج جالــــب  توجه این مطالعــــه تأثیر بیش تر 
فعالیت ورزشــــی تناوبی هوازی در مقایسه با تمرینات 
تداومی با شــــدت متوســــط بر عملکرد جسمانی، توان 
هوازی و کیفیت زندگی در این گروه از زنان بود درحالی  
که تمرینــــات تداومی تأثیــــر معنادارتری بر ســــطوح در 

گردش آیرزین داشته است.

: امام جمعه جوکار

توجه به ورزش و سالمتی مردم در اولویت برنامه ها باشد
هگمتانه، گروه ورزش: حجت االســــالم ســــیفی امام 
آن در  جمعه جوکار رفع مشــــکالت ورزش و توجه به 
حفظ نشــــاط و ســــالمتی مردم را از برنامه های مهم و 

دانست. بخش  این  دار  اولویت 
مســــؤول نمایندگــــی اداره ورزش و جوانان جوکار به 
همراه دیگر مســــؤوالن به مناســــبت گرامیداشــــت 
میالد با ســــعادت حضرت زینب)س( و روز پرستار با 

امام جمعــــه این بخش دیدار و گفتگو کردند.
دراین دیــــدار جوزانی بــــا بیان مشــــکالت موجود در 
ورزش و امــــور جوانان جــــوکار همکاری امــــام جمعه 
خواســــتار  موجود  مشــــکالت  رفع  جهت  در  را  جوکار 

شد.
حجت االسالم سیفی امام جمعه جوکار نیز همکاری 

کامــــل خود را در جهت رفع مشــــکالت موجود اعالم 
کرد و گفت: تندرســــتی و نشــــاط جوانان، خانواده ها 
و عموم مــــردم با ورزش امــــکان پذیر اســــت که رفع 
مشــــکالت آنان نیــــز در اولویت کارهــــای این بخش 
کردن ورزش در ســــبد  بــــا نهادینــــه  اســــت تا بتوان 
خانوار در این روزهای ســــخت کرونایی تندرســــتی و 

داد. هدیه  خانواده ها  گرم  محیط  به  را  نشاط 
تشــــکیل جلســــه با بخشــــداری و شــــورای اســــالمی 
، پیگیــــری مصوبات ورزشــــی جلســــات قبل  جــــوکار
بــــا بخشــــداری جــــوکار و همــــکاری کامــــل ادارات و 
بــــا نمایندگی  دســــتگاه های اجرایــــی بخش جــــوکار 
مهمتریــــن  از  بخــــش  ایــــن  جوانــــان  و  ورزش  اداره 

بود. دیدار  این  وجی های  خر

ذوب در پی شکستن طلسم 1۲7روزه؛

دوئل یحیی با تنها تیمی که ُمچش را خواباند
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: پرســــپولیس بــــا هدایــــت 
»یحیــــی  گل محمدی« در مقطــــع دوم حضورش تنها 
یک باخت در لیگ برتر داشــــته که آن هم مقابل تیم 

بود. ذوب آهن 
تیم فوتبال پرســــپولیس در تنها دیدار عقب افتاده 
هفته ششــــم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران باید 
آزادی به مصــــاف تیم ذوب آهن  امروز در ورزشــــگاه 
اصفهان برود. شــــاگردان »یحیــــی گل محمدی« باید 
در ایــــن هفته مقابــــل تیمی قرار بگیرنــــد که در لیگ 
بیســــتم جزو 2 تیمی بوده که بردی نداشــــته است و 

به شدت در خطر به سر می برد.
»یحیــــی  بــــا  پرســــپولیس  بــــازی  بیســــتمین  ایــــن 
برتــــر و در دومیــــن مقطــــع  لیــــگ  گل محمــــدی« در 
لیگ  هفدهــــم  هفتــــه  از  یحیــــی  اســــت.  حضــــورش 
نوزدهم زمام کار را به دســــت گرفــــت و در این مدت 
6مســــاوی و یک باخت  12 بــــرد،  آمار شــــگفت انگیز 
آورده اســــت. تیم او در ایــــن مدت تنها  را به ارمغان 
یک شکســــت داشــــته که آن هــــم برابــــر همین تیم 

ذوب آهن رقم خورد.
در هفته بیست و هشتم لیگ قبلی که سرخپوشان 
آزادی  ورزشگاه  در  بود  شــــده  مسجل  قهرمانی شان 
با نتیجه یک بر صفر بــــه میهمان خود باختند. در آن 
زمان سرمربی ســــفید و ســــبزها، لوکا بوناچیچ بود و 
زننده تــــک گل بازی وحید محمــــدزاده بود. با آن برد 

برداشت. بقا  برای  بلندی  گام  ذوب آهن 
جالب اســــت که آخرین پیروزی تیم اصفهانی در لیگ 
برتــــر هم به همان بــــازی برمی گردد. حــــدود 6 ماه قبل، 
گاندوها از ســــد میزبان تهرانی خود گذشــــتند و پس از 
آن در هفت بازی به چهار تساوی و سه باخت رسیدند 
تا روندشــــان اصال قابل قبول نباشد. آنها مانند فصل 
قبــــل در این فصل هم جزو تیم هــــای پایین جدولی به 
شــــمار می روند و نکته کنایه آمیز این اســــت که حدود 
یــــک دهه قبل همین تیم ذوب به جای پرسپولیســــی 
که به تازگی در فینال آسیا بازی داشت؛ در دیدار نهایی 

لیگ قهرمانان به میدان رفته بود.
برتــــر  لیــــگ  در  حضورشــــان  تاریــــخ  در  تیــــم   2 ایــــن 
15 بــــرد برای  آن  38 دیــــدار داشــــتند کــــه ماحصــــل 
12 پیروزی برای ذوب آهن  11 تســــاوی و  پرسپولیس، 
43 گل  54 گل زده اند و  بوده اســــت. سرخپوشــــان 
پرسپولیس  اخیر  فصل  سه  در  کرده اند.  دریافت  نیز 
برنده بازی رفت بوده اســــت. آنهــــا در لیگ نوزدهم 
هم با درخشــــش مهــــدی ترابی از ســــد میزبان خود 

گل. سه  با  هم  آن  گذشتند؛ 
همچنین برای بیســــتمین بار ایــــن 2 تیم در تهران و 
در لیگ برتــــر برابــــر یکدیگر صف آرایــــی می کنند. در 
11 برد، چهار تساوی و چهار باخت  19 دیدار پیشــــین 
برای تیم پایتخت نشــــین به ثبت رسیده است. باید 

دید این بار چه نتیجه ای به دســــت خواهد آمد.

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

دستگاه ورزش تکلیف مدیریت و حامی مالی تیم فوتبال پاس همدان
را مشخص کند

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان 
همدان گفت: اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
هرچه ســــریع تر تکلیف مدیریت و حامی مالی تیم فوتبال 

پاس همدان را مشخص کند.
عبــــاس صوفی با بیــــان اینکه تیم فوتبــــال پاس همدان 
امســــال به خوبی بسته شده اســــت، اظهار کرد: پاشازاده 
( فوتبال ایران  یکی از مربیان باتجربه و با سابقه )رزومه دار
بوده که سابقه صعود به لیگ های باالتر را در کارنامه دارد.
وی افــــزود: در این فصل نیز پاشــــازاده تیم بســــیار خوبی 
را جمــــع کرده و بازیکنــــان با تجربه و شــــاخصی جذب تیم 

فوتبال پاس همدان شده اند.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان با بیان اینکه نباید 
اجازه دهیم عده ای برای تیم فوتبال پاس حاشیه ســــازی 
کننــــد، گفت: از مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
درخواســــت می کنیم هرچه سریع تر تکلیف مدیریت این 

تیم را مشخص کند.
صوفی خاطرنشــــان کرد: همچنین طبق جلســــه ای که با 
حمید سیفی داشــــته ایم امیدواریم حامی مالی تیم نیز به 

زودی معرفی شود.

وی با اشــــاره به حمایــــت همه جانبه از تیــــم فوتبال پاس 
همــــدان بیان کرد: تــــا جایی که در توان داشــــته  باشــــیم 
از اعتبــــار فوتبــــال اســــتان و تیــــم فوتبال پــــاس حمایت 

می کنیم.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان عنوان کرد: در این 
فصل نیز از بهترین کادرفنــــی و مربی ایران در کنار جذب 
بازیکنان خوب بــــرای موفقیت تیم فوتبال پاس و صعود 
ایــــن تیم بــــه لیگ دســــته اول فوتبال کشــــور اســــتفاده 

کرده ایم.
گفتنی اســــت؛ در این فصــــل از رقابت های لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور با حمایت های شــــاهرخی اســــتاندار 
همدان، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در 
مجلس شورای اسالمی و عباس صوفی شهردار و رئیس 
هیأت فوتبال استان همدان تیم فوتبال پاس همدان با 
هدایت مهدی پاشازاده که سابقه مربیگری در شهرداری 
، گسترش فوالد، آلومینیوم اراک، نساجی مازندران،  تبریز
، سپیدرود، پارس جنوبی جم  بادران، شــــهرداری ماهشهر
و بســــیاری دیگر از تیم هــــا را در کارنامه دارد قــــدم به این 

رقابت ها گذاشته است.

بــــا توجه به جذب این مربی باتجربه و با ســــابقه دســــتگاه 
ورزش استان باید هرچه سریع تر تکلیف مدیریت و منابع 
مالی و حامی مالی را مشــــخص کند تا این تیم وارد حاشیه 

نشود.
همچنیــــن امیدواریم با درایت مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان تکلیــــف امیر عظیمی نیز بــــرای مدیریت 
تیم فوتبال پاس همدان مشخص شده تا در این شرایط 
اقتصــــادی فردی که حاضر شــــده در این تیــــم هزینه کند 

دلسرد نشود.

زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شد
هگمتانــــه، گروه ورزش: فدراســــیون فوتبال در راســــتای 
برگزاری مجمع عمومی فراخــــوان ثبت نام افراد عالقه مند 

برای شرکت در این انتخابات را منتشر کرد.
در اجــــرای مفاد اساســــنامه جدیــــد، مقــــررات انتخاباتی و 
دســــتورالعمل برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
جمهوری اســــالمی ایران مصــــوب 99/9/8 و پیرو مصوبه 
99/9/17 هیأت رئیســــه فدراســــیون، مقرر اســــت مجمع 
عمومــــی )انتخاباتــــی( فدراســــیون فوتبال بــــرای انتخاب 
پســــت های هیأت رئیســــه در روز یکشــــنبه 99/12/10 در 

شهر تهران برگزار شود.
همه افراد عالقمند و واجد شــــرایط قانونــــی می توانند از روز 
یکشنبه 99/10/14 تا پایان روز شــــنبه 99/10/20 در روزها و 
ســــاعات اداری ) از 9:00 صبح تا 16:00 ( درخواســــت نامزدی 
خود را از طریق ســــامانه برخط مجمع عمومی فدراســــیون 
فوتبال ) سامع ( به نشــــانی http://same.ffiri.ir با تکمیل 
فرم هــــای ) فرم ثبت نام، فــــرم تعهد، فرم اطالعــــات فردی ( 
مندرج در ســــامانه و بارگــــذاری مدارک عمومــــی به صورت 
خوانا ثبت و ارســــال نموده و عالوه بــــر آن همه نامزدهای 
 برای تکمیل فرآیند 

ً
سمت های هیأت رئیســــه باید شخصا

ثبت نــــام و تحویل اصول مدارک عمومــــی و امضا فرم های 
مذکور در تاریخ و ســــاعات فوق الذکر بــــه دبیرخانه مجمع 
مراجعه و رســــید اخذ نمایند. راهنمای استفاده از سامع در 

زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.
شرایط و توضیحات مرتبط با نامزدی در سمت های هیأت 

رئیسه فدراسیون فوتبال:
1- هیأت رئیسه فدراسیون شامل 11 عضو است: �

الف( رئیس فدراسیون.
ب( 3 نایب رئیس، شامل نایب رئیس اول، نایب رئیس 
دوم )کــــه رئیــــس کمیته مســــابقات نیز هســــت (، نایب 
رئیس ســــوم )که رئیس کمیته بانوان نیز هســــت و باید 

یک بانو باشد(.
ج( 7 نفــــر اعضــــاء دیگــــر شــــامل 2 نفــــر از بین روســــای 
هیأت های فوتبال اســــتان ها، 2 نفر از بین مدیران عامل 
باشــــگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و 3 نفر از بین 

افرادی که سابقه مدیریت ورزشی دارند.
2- رئیس فدراســــیون، نواب رئیس پیشنهادی و اعضای 
هیأت رئیســــه بر اساس پســــتی که برای آن نامزد شده اند 
توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. هریک از نامزدهای 
ســــمت ریاســــت باید از 5 نفــــر از اعضای مجمــــع عمومی، 
تأییدیه اخذ نمایند. هریک از نامزدهای سمت ریاست باید 
3 نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رئیس اول، دوم و 
ســــوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند. نواب 
رئیس پیشنهادی و سایر نامزدهای هیأت رئیسه باید از 2 

نفر از اعضای مجمع عمومی تأییدیه اخذ نمایند.
3- مدت زمان مسؤولیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس 
و اعضای هیأت رئیســــه 4 سال می باشد و این مدت بعد از 
خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است آغاز 

می شود. هیچ شخصی نمی تواند بیش از 3 دوره متوالی یا 
متناوب، در هیأت رئیســــه فدراسیون باشد ) چه به عنوان 

رئیس، نایب رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه(.
4- رئیس، نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه باید عالوه 
بر شــــرایط مندرج در بند 9 مــــاده 20 اساســــنامه )اعضای 
ارکان فدراســــیون باید منطبق با فرآیند مشــــروح در این 
اساســــنامه و بدون هیچگونــــه نفوذ خارجــــی، انتخاب یا 
منصوب شوند. اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه 
آنها  ســــابقه محکومیت کیفری که مغایر با مســــؤولیت 
باشــــد، داشــــته باشــــند(، در زمان ثبت نام دارای تابعیت 
ایرانی و ســــاکن جمهوری اســــالمی ایران باشــــند. رئیس، 
نــــواب رئیس و اعضــــا باید عالوه بــــر ســــابقه فعالیت در 
فوتبال همچنین حداقل 4 سال سابقه مدیریت ورزشی 
به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه را داشته باشند.

5- بر اســــاس مقــــررات انتخاباتــــی، اعضــــای کمیته های 
بــــر فرآینــــد  انتخاباتــــی )بدوی-اســــتیناف( می بایســــت 
انتخابات مدیریت و نظارت نمایند و ســــایر اعضای ارکان 
فدراســــیون نیز بایــــد تکالیــــف قانونی خود را تــــا تکمیل 

فرآیند انتخابات )99/12/10( انجام دهند.
6- هیــــچ یک از اعضای هیأت رئیســــه جدیــــد نمی توانند 
به صورت هــــم زمان رئیس، معاون یا عضــــو یکی از ارکان 
مستقل فدراســــیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون 
در مجمع فدراســــیون، دبیــــرکل فدراســــیون، داور فعال 
فوتبــــال، فوتســــال یــــا فوتبال ســــاحلی، واســــطه نقل و 
انتقاالت، کارگزار مسابقات، رئیس، معاون یا عضو کمیته 

وضعیت بازیکنان فدراسیون باشد.
مدارک مــــورد نیاز جهت بارگــــذاری در ســــامانه و تحویل 

اصول آن به دبیرخانه مجمع عمومی:
الف( مدارک عمومی:  �

1-ارائه اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
2-ارائه دو قطعه عکس 4*6 با زمینه روشن.

3-ارائه اصــــل و تصویر مــــدارک مثبته ســــوابق مدیریت 
ورزشی.

4-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
اصــــول مدارک فوق پــــس از تطبیق بــــا تصویر آن  �

توســــط کمیته های انتخاباتی، از تاریــــخ 19/11/99 به 
نامزدها عودت داده می شود.

ب( مدارک اختصاصی:
1-ارائه فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزدی پست ریاست
2-ارائه فرم شماره 2 توســــط نامزدهای پیشنهادی پست 

نواب رئیس.
3-ارائــــه فــــرم شــــماره 3 توســــط داوطلب نامزدی ســــایر 

پست های هیأت رئیسه.
ج در فرم هــــا در هنگام  � تکمیــــل کلیه مــــوارد مندر

ثبت نام الزامی است.
سوابق مدیریت ورزشی:

1- در هر کجای اساســــنامه فدراســــیون فوتبال جمهوری 

اســــالمی ایران که به ســــوابق مدیریت ورزشی اشاره شده 
اســــت، منظور ســــوابق مدیریتی فرد مذکور به شــــرح زیر 

می باشد:
الــــف( عضو هیأت رئیســــه یک فدراســــیون ورزشــــی، یک 
باشگاه، یک هیأت ورزشی استانی یا کمیته ملی المپیک؛ یا

ب( عضو کمیته )دایمی یا مستقل( یک فدراسیون ورزشی؛ یا
ج( مدیریت ارشد در بخش اداری یک فدراسیون ورزشی، 
یک باشگاه یا هیأت ورزشی استانی، کمیته ملی المپیک 

یا وزارت ورزش
2-موارد زیر معادل چهار )4( سال سابقه مدیریت ورزشی 

محسوب می شود:
بازیکنان: �

الف( حداقل 4 فصل بازی در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ 
زنان، یا لیگ فوتسال؛ یا

ب( بازی در تیم ملی فوتبال، فوتســــال و فوتبال ساحلی 
مردان و زنان.

مربیان: �
الف( حداقل 4 فصل مربیگری در لیگ حرفه ای مردان، یا 

لیگ زنان یا لیگ فوتسال؛ یا
ب( مربیگری در تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال 

ساحلی زنان و مردان.
داوران: �

الف( حداقل 4 فصل در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ زنان 
یا لیگ فوتسال داوری کرده باشد؛ یا

ب( حداقل 4 سال حضور در لیست داوران بین المللی.
3-سوابق فوق الذکر از طرق ذیل تأیید می شوند:

الــــف- در مورد مناصب دولتی با اســــتناد به ابالغ )حکم( 
انتصاب و حکم کارگزینی.

ب- در مورد مناصب ورزشــــی )فدراسیون ها، هیأت های 
اســــتان هــــا، باشــــگاه هــــا، کمیتــــه ملــــی المپیــــک، فیفا 

وکنفدراسیون( با استناد به حکم انتصاب.
ج- هیچ یک از اشــــخاص موضوع ایــــن ضمیمه، مادام که 
در مناصب دولتی، حکومتی و لشکری در سطح مدیرکل 
و معــــادل آن یــــا باالتر مســــوولیت دارنــــد، نمی توانند در 
انتخابات هیچ یک از پســــت های هیأت رئیســــه شرکت 
نماینــــد. اینگونه اشــــخاص باید در هنگام ثبــــت نام برای 

انتخابات از سمت خود استعفای رسمی داده باشند.
اعضاء محترم مجمع برای معرفــــی نامزدهای مورد نظر خود، 
می بایســــت از تاریخ 99/10/14 تا پایان روز 99/10/20 فرم های 
مذکور را از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون ) سامع ( 
به نشانی http://same.ffiri.ir تکمیل و از طریق سامع ارسال 
و رســــید اخذ نمایند الزم به ذکر اســــت بعد از ثبت و ارسال 
اطالعات امکان ایجاد تغییر در فرم های پیشنهادی در سامع 
 جهت مزید اطالع، اعضای محترم مجمع 

ً
وجود ندارد. ضمنا

می توانند بعد از ارســــال فرم ها یک نســــخه از آن را چاپ و در 
نزد خود نگهداری نمایند. راهنمای استفاده از سامع در زمان 

ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.

تفاهم نامه همکاری میان ورزش زورخانه ای و زندان های 
همدان بسته شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی اســــتان همدان گفت: دو تفاهم نامه 
همکاری مشــــترک بیــــن اداره کل زندان های اســــتان و هیأت های ورزش پهلوانــــی و زورخانه ای و 

بدنسازی استان بسته شد.
رضا ذوالفعلی نژاد با اشــــاره به اینکه در ورزش پهلوانی و زورخانه ای امام علی)ع( مقتدای پهلوانان 
و ورزشــــکاران اســــت گفت: نام دیگر زورخانه ذکر خانه اســــت، چون با نام و یاد خدا شــــروع و برای 

پیروی از والیت با ذکر اهل بیت)ع( ادامه پیدا می کند و در انتها با نام حضرت مهدی )عج( به پایان 
می رسد.

وی در ادامه گفت: این تفاهم نامه در جهت گسترش رشته ملی، مذهبی زورخانه ای و تقویت بعد 
جسمی و روحی زندانیان بسته شد.

ذوالفعلی بیان کرد: هدف سازمان زندان ها تنها نگهداری زندانیان نیست و اصالح و تربیت آن ها 
و بازگشت سعادتمندانه به جامعه مأموریت مهم سازمان است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی استان همدان گفت: ورزش از صدر اسالم مورد سفارش بوده 
و به عنوان یک امر اساسی در زندگی بشری نقش مهمی دارد.

ذوالفعلی با تأکید بر نقــــش ورزش در اصالح و تربیت مددجویان افــــزود: هر زندانی عضوی از این 
جامعه اســــت که ورزش کــــردن موجب تخلیه روحی و روانــــی، اصالح و تربیت و زمینه ســــازی برای 
بازگشــــت آنان به یک زندگی سالم می شود. وی یادآور شــــد: ورزش همچنین نقش بسیار مهم و 

عمده ای در پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری ها و کاهش رفتار های پر خطر در جامعه دارد.
مدیــــرکل زندان ها و اقدامات تأمینی اســــتان همدان با بیــــان اینکه برای جلوگیــــری از فقر حرکتی 
مددجویــــان در زندان های می توانیم بهترین آموزش ها را در بســــتر ورزش بــــه زندانیان ارائه دهیم 
تصریح کرد: انجام ورزش در زندان ها با تأثیرات مثبت به جا مانده از آن بر جسم و روان مددجویان، 

در سالمت افراد و به طبع در سالم سازی محیط زندان نیز نقش آفرین است.

پایان هفته دوم لیگ ۲ فوتبال کشور

شهرداری در جمع مدعیان
پاس در حسرت برد
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باغبانتازه ها

هگمتانــــه، گــــروه باغبان: در شــــرایط امــــروز دنیــــا یکی از 
اساســــی ترین ارکان امنیــــت، امنیت غذایی وابســــته به 
کشــــاورزی اســــت. در ســــالهای اخیر تولیــــد محصوالت 
کشاورزی تراریخته از جمله مسائلی بوده که افکار عمومی 

را برای حفظ امنیت غذایی حساس تر کرده است.
؛ محصوالت تراریخته، مواد غذایی  به نوشــــته افکار نیوز
و محصــــوالت کشــــاورزی هســــتند که از لحــــاظ ژنتیکی 
ســــایر  از  را  مطلوبــــی  و  جدیــــد  ژن  و  شــــده  دســــتکاری 
ارگانیســــم ها دریافت کرده اند که طیف وسیعی از مواد 
غذایی ماننــــد انواع میوه ها و ســــبزیحات، گوشــــت ها، 

حبوبات، غالت، لبنیات و... را شامل می شوند.
در ایــــن زمینه برخی مخالــــف و برخی موافــــق تولید این 
محصــــوالت هســــتند. مخالفــــان محصــــوالت تراریخته 
بــــر ایــــن باورند کــــه دســــتکاری ژنتیکــــی باعــــث ایجاد 
پروتئین هایی در گیاه جدید می شــــود که ممکن است 

در بدن انسان منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود.
آنها معتقدنــــد تغییرات ژنتیکی باعث آســــیب به برخی 
ارگانیســــم ها )مانند آفات و حشــــرات( در اکوسیســــتم 
می شــــود و از تنوع زیســــتی آن ها می کاهد و باعث ایجاد 

بیماری های جدید در انسان می شوند.

موافقــــان محصوالت تراریختــــه نیز بر ایــــن باورند که به 
دلیل اینکــــه محصــــوالت تراریخته نیاز کمتری به ســــم 
پاشــــی از طریق مواد شــــیمیایی دارنــــد باعث محافظت 
محیــــط در برابر سمپاشــــی و آفت کش ها می شــــوند، و 
محصــــوالت بدون نیاز به ماده اضافــــه ای در مدت زمان 

بیشتری با کیفیت باقی می مانند.
آنها معتقدنــــد در صورت دســــتکاری ژنتیکــــی گیاهان 
می توانند دی اکســــید کربن بیشــــتری مصــــرف کرده و 
اکسیژن بیشتری را به اتمسفر برسانند در نتیجه این کار 

باعث کاهش گرم شدن زمین می شود.
گروه زیســــت فنــــاوری دانشــــگاه چمران؛  به نوشــــته 
امروزه با اســــتفاده از ابزارهای پیشرفته بیوتکنولوژی، 
میتوان ژن صفــــات مورد نظر را بــــه محصول وارد کرد 
که در راســــتای کمک به سالمت انسان، در سه قالب 
تقویت زیســــتی، غذاهای کاربردی و داروهای زیســــتی 

بود. خواهد  مؤثر 
محصــــوالت تقویت شــــده زیســــتی می تواننــــد از طریق 
روشهای پرورشی سنتی تولید شوند به شرط آنکه تنوع 
ژنی کافی در جامعه محصول مورد نظر برای دستیابی به 

ویژگی مطلوب موجود باشد.

محصــــوالت تراریختــــه از طریــــق بیوتکنولــــوژی تغییــــر 
می یابند تا دارای ســــطح بیشــــتری از مواد فعال زیستی 
مهم باشند؛ برای تولید مواد مغذی بهتر و از بین بردن 

اجزاء غذایی نامطلوب.
داروهــــای زیســــتی، نیــــز در دســــتگاه های زنــــده تولید 
می شــــوند و بــــرای اســــتفاده های درمانــــی، تشــــخیصی 
و یــــا مکمل هــــای غذایــــی بــــه کار می روند. اســــتفاده از 

گیاهان در مقایسه با ســــایر موجودات زنده برای تولید 
، امن تر و اقتصادی تر اســــت.  پروتئین هــــا ســــودمندتر
بنابراین داروهای مشــــتق از گیاهان یا داروهای ساخته 
شده از گیاهان تجاری سازی شده اند تا در مسیر بهبود 

سالمت انسان گام های مؤثری برداشته شود.
در حال حاضر مانع پیش روی پیشــــرفت محصوالت 
تقویتی زیســــتی، هزینه تحقیقــــات و پیروی از مقررات 

آییــــن نامــــه هــــای احتیاطــــی درمــــورد محصــــوالت  و 
است. بیوتکنولوژی 

ســــرمایه گذاری بیشــــتر در تولید محصــــوالت تراریخته، 
وجــــود قوانیــــن نظارتــــی مناســــب بــــر روند تولیــــد این 
محصــــوالت، راه اندازی بخش های تولیــــد کننده داخلی 
در ایــــن صنعت و مطالعــــه علمی بیشــــتر در این زمینه 

می تواند بسیاری از موانع را برطرف کند.

هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهســــتانی با آب 
و هوای ســــرد و خشک است. این شــــهر در احاطه دشت 
ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قــــرار دارد و دامنه های 
کوهستانی آن مملو از گیاهان مختلفی است که بسیاری 

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

گون اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.

گیاه گون �
به نوشــــته وبگاه نمناک؛ گون یک گیاه دارویی اســــت که 
ریشه آن برای داروسازی استفاده می شود. گیاه گون برای 
بسیاری از مشــــکالت استفاده می شود. این گیاه خواص 
حیرت انگیزی برای ســــالمت بدن و درمان بیماری ها دارد 

که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

بهبود عملکرد ایمنی بدن  �
یکی از اســــتفاده های کلیدی گون به جای داروها، بهبود 
عملکرد سیســــتم ایمنی اســــت. یکــــی از روش هایی که 
گون مؤثر واقع می شود، افزایش تولید سلول های ایمنی 
بدن است. این گیاه ممکن است فعالیت ضد ویروسی 
متعادلی داشــــته باشــــد و به جلوگیری از ســــرماخوردگی 

کمک کند.

گیاه گون برای بیماری قلبی  �
گیاه گــــون برای درمــــان مشــــکالت متعدد قلبــــی به کار 
می رود. این گیاه همچنین ممکن اســــت تأثیر ادرار آوری 
نیز داشته باشد که فشار خون را کاهش می دهد و باعث 

راحت تر شدن رگ های خونی می شود.

رفع خستگی و تقویت بنیه  �
داروهای گیاهــــی محتوای گیاه گون، ممکن اســــت قادر 
باشــــد تا اســــتحکام و بنیه را در ورزشــــکاران تقویت کند. 
عالوه بر آن، این گیاه ممکن اســــت با ضعف و خستگی 

در بیماران سرطانی مقابله کند.

تسکین عالئم شیمی درمانی  �
شــــیمی درمانی عوارض جانبی منفی بســــیاری دارد، گیاه 
گون ممکن اســــت بعضی از این عالئم را تســــکین دهد. 
افــــراد تحــــت شــــیمی درمانی که گــــون مصــــرف می کنند 
دریافته اند که این گیاه، 36٪ حالت تهوع، 50٪ استفراغ و 

59٪ اسهال را کاهش داده است.

بهبود عملکرد کلیه  �
گیاه گون ممکن اســــت از ســــالمتی کلیه با بهبود جریان 
خــــون و نتایــــج آزمایش کلیــــه حمایت کن، ماننــــد اندازه 

پروتئین در خون.

گیاه گون برای حساسیت فصلی  �
مصرف روزانه محصوالتی که حــــاوی 160 میلی گرم عصاره 
ریشــــه گون باشــــد در حدود 3 تا 6 هفتــــه، عالئمی مانند 
آبریزش بینی، خارش و عطسه ناشــــی از حساسیت های 

فصلی را التیام می بخشد.

بهبود درد قفسه سینه  �
که مصرف روزانه 20 گرم گون به صورت خوراکی و در مدت 
دو هفته؛ می تواند مقیاس عملکرد قلبی را در افراد دارای 

درد در ناحیه قفسه سینه بهبود دهد.
-رفع فقدان گلبول قرمز ناشی از مشکالت مغز استخوان

مصرف گــــون به صــــورت وریــــدی به همــــراه اســــتروئید 
استانوزولول، عالئم کم خونی و کمبود تعداد گلبول های 
قرمز را در افراد مبتال به کم خونی ناشــــی از مشکالت مغز 

استخوان را بهبود می دهد.

سیروز کبدی  �
تزریق ترکیبــــی از عصاره گون و گیاه دانشــــن بــــه ورید به 
، عملکرد کبد را در  صــــورت روزانه به مدت بیــــش از 90 روز

افراد دارای سیروز کبدی بهبود می بخشد.

گیاه گون برای آسم  �
مصرف ترکیب گیاه گون با کوردیســــپس و پیاز فریتاالریا 

به مدت 6 ماه عالئم آسم متعادل را بهبود می دهد.
-کاهش مشکالت بینایی در افراد مبتال به دیابت

مصرف محصوالت گیاهی حاوی گون برای بیش از 10 ماه 
بینایی را در افراد مبتال به دیابت بهبود می بخشد.

گیاه گون راه حل مشکل از دست دادن شنوایی  �
دریافت گــــون به صورت داخــــل وریدی به مــــدت ده روز 
می تواند شــــنوایی را در افرادی که ناگهانی کر شــــده اند یا 
به علت صدای بلند شــــنوایی خود را از دســــت داده اند، 

بهبود بخشد.

فواید گیاه گون برای ایدز  �

شــــواهد درباره اثرات گون در افراد مبتال بــــه ایدز واضح و 
روشن نیســــت. افرادی که با ترکیبات خاصی از گیاه گون 
به همــــراه مواد دیگــــر به مــــدت 4 ماه درمان می شــــوند، 
بهبود را در عالئم ایدز و عملکرد ایمنی بدن از خود نشان 
داده اند در حالیکه بعضا گون در ترکیب با مواد دیگر این 
خاصیت را از خود نشــــان نمی دهد پس در واقع این مورد 
در حد یک ایده ی ثابت نشده است اما گیاه گون اثر خود 

را روی سلول های بدن مبتال به ایدز نشان داده است.

گیاه گون برای سرطان ریه  �
شیمی درمانی با پایه پالتین برای درمان نوعی سرطان ریه 
استفاده می شــــود. مصرف محصوالت گیاهی حاوی گیاه 
گون در کنار شیمی درمانی با پایه پالتین می تواند ریسک 
مرگ در افراد مبتال به ســــرطان ریه را بعد از یک تا سه سال 

بعد از درمان کاهش دهد.

بهبود ضعف بعد از سکته  �
مصرف گــــون به مدت 4 هفتــــه، ضعف افــــرادی که اخیرا 

دچار سکته شده بودند را بهبود می دهد.

خواص گون برای بیماری التهابی لوپوس  �
وز از هر ماه در طی  12 ر مصرف وریــــدی گون به مــــدت 
وهــــا می توانــــد عالئم این  ســــه مــــاه در کنار دیگــــر دار
را  ایــــن بیماری  را بهبــــود داده و عفونت های  بیمــــاری 

دهد. کاهش 
کاهــــش وزن، کاهش  گــــون همچنیــــن در زمینه  گیاه 
اســــترس و اضطراب، ســــالمت رگ های خونی، کاهش 
ودرس، ارتقای  از پیــــری ز مشــــکالت خواب، جلوگیری 

تســــکین زخم ها و... تأثیرات چشمگیری دارد.

هگمتانه، گروه باغبان: با توجه به گســــترش پدیده آپارتمان نشــــینی 
در شــــهرها و کوچک شــــدن حیاط منازل، یکی از راه های اســــتفاده از 
فضاهای ســــبز و آرامش بخش در محیط زندگــــی ما، پرورش گل های 
آپارتمانــــی اســــت که بــــه نور کمتــــری نیاز دارنــــد و محل زیســــت ما را 

می کنند. زیباتر  و  شاداب تر 
گیاهــــان آپارتمانی رنگ، بافت و گرمــــا را به خانه اضافــــه می کنند و اجازه 
دسترســــی ســــاالنه به باغبانی را به اهالی خانه می دهند و حتی می توانند 

کیفیت هوا را بهبود بخشند.
در این بخش با ما همراه باشید تا با نمونه ای از گیاهان آپارتمانی و نحوه 

نگهداری و تکثیر آن آشنا شوید.

گیاه دیفن باخیا �
به نوشــــته وبگاه کافه گلــــدون؛ دیفن باخیــــا یک گیاه رایج و مرســــوم از 
سال های بســــیار دور اســــت که حدود 12 گونه مختلف در جهان دارد و 

بومی برزیل محسوب می شود.
این گیاه زیبا برگ های بزرگی دارد که ترکیبی از رنگ های زرد، سبز و سفید 
است. برگ های این گیاه هم زمان با بلند شدن ساقه رشد می کنند و به 
مرور زمان ســــاقه را لخت می کنند، چون در اثر رشد گیاه برگ های پایینی 

میریزند و ساقه را به صورت یک میله تک انشعابی تنها می گذارند.
این گیاه از دسته گیاهان سمی محسوب می شود. پس از تماس 

کودکان و حیوانات با گیاه خودداری کنید.

آبیاری دیفن باخیا �
یکــــی از نکات مهم در نگهــــداری دیفن باخیا 

میزان آبیاری آن اســــت. چــــون این گیاه به 
معمولی  رطوبت  اســــت.  حساس  آبیاری 

خــــاک مطلــــوب این گیــــاه اســــت. برای 
آبیاری بگذارید خاک به خشــــکی برسد. 
کنید  گیاهان بسیار بزرگ دقت  درباره 

که کمی میزان آب را افزایش دهید.

نور دیفن باخیا �
به محیط روشــــن با نور غیر مســــتقیم 

نیاز دارد. بهتر اســــت گیــــاه را در فاصله 
کمی از پنجره جنوبی یا شرقی قرار دهید.

البته تیره های ســــبز تیره به ســــایه بیشتر 
مقاومــــت می کننــــد. اما بــــه طور کلی ســــایه 

باعث می شود گیاه به رشد علفی بیافتد.

دمای مطلوب دیفن باخیا �

دمــــای بین 13 تــــا 18 درجه برای نگهداری دیفن باخیا مناســــب اســــت. 
محیط نســــبتا گرم را دوست دارد و ســــرما باعث ریزش برگ های پائینی 

گیاه می شود.

رطوبت دیفن باخیا �
دیفن باخیا به رطوبت معمولی نیازمند اســــت. ســــاخت جزیره می تواند 

برای تأمین رطوبت گیاه مؤثر باشد.
-خاک دیفن باخیا

خاک این گیاه باید از زهکشی مناسبی برخوردار باشد. چون دیفن باخیا 
خاک بســــیار مرطوب و همیشــــه خیس را دوســــت نــــدارد. خاک خیس 

باعث پوسیدگی ریشه ها خواهد شد.

تکثیر دیفن باخیا �
اگر گیاه شــــما بسیار بلند شده و ساقه بسیار لخت شده، بهتر است که 
گیاه را قلمه بزنید. با این کار هم گیاه کوتاه تری خواهید داشت و هم چند 

دیفن باخیای دیگر به دست می آورید.
برای تکثیر باید ساقه گیاه را با کمی فاصله از قسمت رویش برگ ها جدا 
کنید. این قســــمت از گیاه را که در واقع قسمت باالیی و سر گیاه است، 
از قسمت ســــاقه درون آب قرار دهید تا ریشه دار شود و پس از ریشه دار 

شدن گیاه را در خاک بکارید.
بقیه ســــاقه که بدون برگ اســــت را به قسمت های 
کــــه برگ های  5 ســــانتی برش بزنیــــد. هنگامی 
قدیمــــی میریزنــــد، محل وصل شــــدن برگ 
به ســــاقه به صــــورت یک دایــــره به رنگ 
این  می شود.  نمایان  روشــــن  قهوه ای 
در  قدیمی  بــــرگ  گرفتــــن  قــــرار  محل 

است. گیاه  جوانه  واقع 
هنگامــــی کــــه ســــاقه گیــــاه را برش 
میزنید بایــــد دقت کنید که حداقل 
یــــک جوانــــه در ایــــن قلمــــه وجود 
که  داشته باشــــد. این جوانه است 
شروع  قلمه  شدن  ریشه دار  از  پس 
بــــه رشــــد کــــرده و برگ دهــــی را آغاز 

می کند.
بعد از برش زدن ساقه، تکه های ساقه 
را به صــــورت افقی روی خاک قرار دهید. 
یعنی به نحوی که قســــمت برش خورده 
روی خاک قرار نگیرد و خاک با ساقه گیاه در 
تماس باشــــد. بعد از ریشه دار شدن قلمه ها و 

رشد جوانه آنها را در خاک بکارید.

کشت گلخانه ای گل رز
هگمتانــــه، گروه باغبان: ایجاد گلخانه ها در اســــتان همــــدان برای تولید 
محصوالت کشــــاورزی به دلیل امکان کنتــــرل عوامل تأثیرگذار محیطی، 
جایگاه ویژه ای به این نوع از تولید داده و کشت گلخانه ای به عنوان یک 

روش متفاوت با بازده باال در سال های اخیر رو به گسترش بوده است.
در این بخش با نحوه کشــــت گل رز در گلخانه که در اســــتان همدان نیز 

رونق پیدا کرده است آشنا می شوید.

گل رز گلخانه ای �
به نوشته وبگاه پرشیالرن؛ کشت گل رز بصورت گلخانه ای در بستر های 

خاکی و یا غیر خاکی )هیدروپونیک( انجام می گیرد.
بستر های خاکی گل رز هزینه اولیه پایینی داشته و نیاز به مدیریت دقیق 
ندارند. در کشــــت خاکی انواع گل رز ریشــــه گیاه در خاک قرار می گیرد که 
در ایــــن روش مدیریت تغذیه آســــان بــــوده و نیاز به دانــــش فنی زیادی 
ندارد ولی مقداری از مواد غذایی مصرفی از دســــترس گیاه خارج شــــده و 
، همواره کشــــت گل رز را تهدید  بیماری های خاکزی از بیماری های گل رز

می کنند.
، خاک می بایستی از نوع سبک لومی شنی  در محیط کشــــت خاکی گل رز
یا لومی رسی با حاصلخیزی مناســــب باشد و همچنین از تهویه مناسب 

برخوردار باشد.
، 3 تــــا 4 تن کود دامی پوســــیده را به هر هزار  در کشــــت های خاکی گل رز
مترمربــــع اضافه می کننــــد و بعد از مخلــــوط یکنواخت اقدام به کشــــت 

پایه های گل رز می کنند.
، ریشــــه گیاه در موادی نظیر کوکوپیت،  در کشــــت هیدروپونیک گل رز
پرلیت، پشــــم ســــنگ، لیکا، ماسه و… قرار داده می شــــود که یا به صورت 
کشت بســــتری در بسترهایی در عرض حدودا 50 سانتی متر با دو ردیف 
و به عمق 30 ســــانتی متر انجام می شــــود و یا در روش گلدانی که کشت 
بر روی ســــکوهایی به ارتفاع 60 تا 80 ســــانتی متر و در گلدان حاوی مواد 

بستری به صورت تک بوته یا دو بوته انجام می شود.

کشت گل رز در بستر خاکی �
در کشت های خاکی گل رز دو روش وجود دارد. در روش اول در بستری 
به عرض 120 ســــانتی متر 4 ردیف گل رز کاشــــته می شود که فواصل روی 

ردیف ها حدود 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
در روش دوم، گل رز را در دو ردیف به فاصله 40 سانتی متر از هم می کارند 
و سعی می کنند که گیاه مادری ارتفاع الزم را برای جلوگیری از رطوبت زیاد 

بستر داشته باشد.
سطح زمین گلخانه باید کامال مسطح باشد تا آبیاری گل رز به خوبی انجام 
، زمینی است  شود )شــــیب پنج درصد( بهترین زمین برای کاشتن گل رز

که دارای خاک رسی شنی باشد.
کشــــت گل رز در زمین های رســــی یا شــــنی خالص یا آنها کــــه بیش از 15 
درصد مواد آهکی دارند زحمت بیهوده است و بوته های گل رز در چنین 

زمین هایی، همیشــــه زرد و رنجور و برگ هایشان زودتر از موقع ریخته، در 
مدت کوتاهی خشکیده و از بین می روند مگر آنکه خاک آن را قبال اصالح 

نموده و بعد مبادرت به کاشتن گل رز نماییم.
زمین را باید قبال به عمق 60 تا 80 ســــانتی متر کامال برگرداند و سنگ های 
درشــــت و مواد زائد را از آن بیرون کشیده و سپس برای هر صد مترمربع، 

بین 300 تا 400 کیلوگرم کود تجزیه شده را خوب با خاک مخلوط سازیم.

کشت گل رز در بستر هیدروپونیک �
برای تهیه بســــترهای هیدروپونیک گل رز می توان از کمپوســــت، ورمی 
کمپوســــت، کوکوپیت، پرلیت، پشم ســــنگ و… و یا ترکیبی از مواد فوق 

استفاده کرد.
در کشــــت هیدروپونیک گل رز نیاز های شــــیمیایی ریشــــه یــــا کل گل را 
می توان با محاســــبه دقیق مقدار عناصر محلول غذایی در منطقه ریشه 

برآورد کرد و تعامل شیمیایی محلول را نیز حفظ نمود.
در کشــــت های هیدروپونیک گل رز مرسوم ترین روش، کشت دو ردیفه 

است که یا در پشم سنگ یا پرلیت و یا کوکوپیت کشت می شود.
در کشت پشم ســــنگ از بلوک مکعبی یک بســــتر باریک ساخته شده 
از ورق های پالستیکی، کیسه های کشــــت، یا از گلدان های 5 تا 10 لیتری 
استفاده می شــــود که در گلدان های بزرگ دو بوته گل رز در یک گلدان با 

هم کشت می شود.
در این روش بایســــتی از کوکوپیت کلســــیم دهی شده استفاده شود تا 

گل رز بتواند رشد بهتری داشته باشد.

کشت گل رز در کارتن پالست �
، از کارتن های پالســــتیکی بلنــــدی که کارتن  در این نــــوع کشــــت گل رز
پالســــت می نامند اســــتفاده می شــــود که در راســــتای طولی خط ها قرار 

می گیرند.
، عمق آن 30 سانتی  عرض این بســــترها برای گل رز 50 تا 60 ســــانتی متر
، ارتفاع این بســــتر ها از زمین 80 ســــانتی متــــر و درازای آن می تواند به  متر

بلندی خط ها یا تکه های 6 یا 8 متری باشد.

یخته ثیر گیاهان ترار تأ
 بر سالمت انسان

زمان و نحوه کوددهی 
درختان میوه

هگمتانه، گروه باغبان: گیاهان عالوه بر آب احتیاج 
به غذا نیز دارنــــد. برای این منظور بایــــد در بازه های 
زمانــــی خاص به آنهــــا غذا بدهید که ایــــن غذا تحت 

عنوان کود شناخته می شود.
به نوشــــته وبگاه وطن بیو؛ درختان میــــوه نیز برای 
پرورش و تولید محصول، مثــــل هر گیاه دیگری، به 
مواد غذایی مناســــب نیاز دارند. در این بخش شما 
را با پنج مرحله ی ســــاده برای کود دهی درختان آشنا 

می کنیم.
مرحله  اول: دانستن زمان کود دهی �

برای کود دادن به درختان، زمان درست و نادرست 
 قبل از باز شــــدن 

ً
وجــــود دارد. بهتریــــن زمان دقیقا

شکوفه هاســــت. یعنی زمانی کــــه درختان چرخه ی 
رشد ساالنه شان را شروع و بیشــــترین میزان غذا را 

مصرف می کنند.
می توانیــــد زمان کود دهــــی را تا یک مــــاه قبل از این 
ل را از دســــت  موعد شــــروع کنید و اگــــر زمان ایده آ
دادید و درختان شــــروع به شــــکوفه دادن کرده اند، 
هنوز تا وســــط تابســــتان می توانید به این کار ادامه 

دهید.
اواخر تابستان و پاییز این کار را متوقف کنید، چون 
سرما به محل رشــــد درخت صدمه می زند. اگر خیلی 
دیر شــــده اســــت و هنوز قصد کود دادن به درخت 
را دارید، می توانید با مقداری کمپوســــت و با سنگ 
فسفات نرم روی آن را بپوشانید؛ از طرفی بهتر است 

استفاده از هر نوع کود نیتروژنی را کنار بگذارید.
مرحله  دوم: با اندازه گیری بسنجید آیا به کود  �

نیاز دارید یا نه
همه درختان میوه هر سال و به میزان یکسانی کود 
 این مقدار را ســــاالنه 

ً
نیازی ندارند. برای همین حتما

اندازه گیری کنید.
کــــود بیش از حد یعنــــی برگها و جوانه هــــای زیاد، نه 
میوه های زیــــاد. حتی ممکن اســــت درخت به خاطر 
رشــــد ســــریع ضعیف شــــود. کود بســــیار کم نیز از 
ســــرعت رشــــد می کاهد و درخت عملکرد مناسبی 

نخواهد داشت.
درختان میــــوه ای که کود داده نشــــده اند و در خاک 
ضعیف کاشــــته شــــده اند به کمبود مــــواد غذایی و 
کمتر می توانند  سالمت ضعیف دچار می شــــوند و 

در برابر بیماری ها و آفت ها مقاومت کنند.
 اندازه گیری هایتان 

ً
برای ســــنجش میزان کود، حتما

، هنگام خواب زمستانی  را در زمســــتان یا اوایل بهار
درخــــت، انجام دهید. موقعی کــــه درخت هنوز برای 

فصل جدید رشدش را شروع نکرده است.
برای اندازه گیری میزان رشــــد ســــال قبل ابتدا حلقه  
رشد سال گذشته را بیابید. حلقه  رشد نقطه ای روی 
شاخه اســــت که درخت فصل قبل شــــروع به رشد 
کرده اســــت. جدیدترین رشــــدی که اندازه خواهید 
گرفت معمواًل نســــبت به بقیه  شاخه رنگ متفاوتی 

دارد.
حلقه  رشد را تا انتهای شــــاخه اندازه گیری کنید. این 
اندازه گیری هــــا را در چند نقطه  دیگــــر از درخت تکرار 
کنید. متوســــط این اندازه گیری ها »رشــــد ســــاالنه « 

فصل پیشین درخت است.
اگر میزان رشــــد درخت در انتها یا پایین تر از رشــــد 
ســــاالنه هدف باشــــد پس باید امســــال به درخت 
کــــود بدهید. اما اگــــر در باالی آن یا باالتــــر از میزان 
رشــــد ســــاالنه هدف باشــــد، نیــــازی بــــه کوددهی 

نیست.
مرحله  سوم: انتخاب کود مناسب �

درختان میوه کــــود طبیعی با تراکم بــــاالی نیتروژن 
دوست دارند. همچنین کودهایی وجود دارد که به 

طور خاص برای درختان میوه ساخته شده است.
عالوه بر نیتروژن، درخت به سایر مواد مغذی کالن 
و خرد نیز نیاز دارد. تســــت خاک به شما می گوید آیا 
، پتاسیم یا دیگر مواد  نیازی به اضافه کردن فســــفر

مغذی به خاک هست یا نه.
: محاسبه  مقدار کود مصرفی � مرحله  چهار

در مــــورد کــــود دادن بــــه درخت، همیشــــه بیشــــتر 
مصرف کردن بــــه معنی بهتر بودن نیســــت. مقدار 
کودی که اســــتفاده خواهید کرد به ســــن و اندازه ی 
درخت و همچنین ارزش نیتروژن کود شما بستگی 
دارد. درختان به ازای هر تعداد سنی که دارند به 0٫04 

کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز دارند.
حــــروف ان پی کــــی روی کود درصد نیتــــروژن در هر 
0٫45 کیلوگــــرم را نشــــان می دهد، نه مقــــدار واقعی 
آن را. حــــروف ان، پــــی و کی یعنی نیتروژن، فســــفر و 

پتاسیم.
برای محاســــبه  مقدار کود الزم، مقــــدار نیتروژن الزم 
درخت را تقســــیم بر عدد نیتروژن موجــــود در کود 

کنید.
مرحله  پنجم: استفاده از کود �

بــــرای کمک بــــه درخت در جــــذب کود بــــه بهترین 
نحو، با شروع از سی ســــانتی تنه و دور شدن از آن و 
، کود را به شــــکل مســــاوی  ادامه کار تا خط قطره ریز
اســــتفاده کنید. خط قطره ریز دور ترین محلی است 

که شاخه ها تا آنجا کشیده شده اند.
ساده ترین راه این است که کود را روی زمین بریزید 
و سپس آن را صاف کنید. کندن حفره های کوچک 
نیز روش دیگری برای کود دادن به درختان اســــت. 
این روش به اندک تالش بیشــــتری نیــــاز دارد، ولی 
تضمیــــن می کند که کــــود حتمــــا به ریشــــه ی گیاه 
می رســــد، باالخص وقتی از کودی بــــا نیتروژن کمتر 

محلول نظیر فسفر و میکوریزی استفاده می کنید.
وقتــــی کود دهی بــــه اتمام رســــید، 3 ســــانت الیه ی 
کمپوســــت اطــــراف درخت بپاشــــید و خــــوب آن را 

آبیاری کنید.

 تغذیه

دیفن باخیا گیاهی با برگ های بزرگ

خواص حیرت انگیز  »گون«



روابط عمومی شهرداری مریانج

فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( )نوبت اول(

م . الف  1389

جدول گذاری و پیاده روسازی به شماره فراخوان 2099005105000009

ف
دی

 ر

شـــــرح

نامدستگاهمناقصهگذار: شهرداری مریانج1

نشانیدستگاهمناقصهگذار: استان همدان، شهرستان همدان، شهر مریانج بلوار شهیدان عباسی، میدان شهید بهشتی، ساختمان اداری شهرداری مریانج2

موضوعمناقصه: جدول گذاری رفوژ میانی و پیاده روسازی میانی و جانبی بلوار 85 متری جاده همدان - کرمانشاه حد فاصل میدان کربال به سمت پادگان قهرمان3

4

تاریخشروعوخاتمهواگذاریاسناد،مهلتارسالپاکتهایپیشنهادی،زمانبازگشاییپاکتها:
• انتشار در صفحه عمومی سامانه ستاد: روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 ساعت 14

• تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11 روزنامه هگمتانه و نوبت دوم روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 روزنامه کاروکارگر
• مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 1399/10/14 ساعت 14:00 تا روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 ساعت 19:00 

• مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: روز پنجشنبه مورخ 1399/10/25 ساعت 12:00  

5

نحوهتوزیعونشــانیمحلتوزیعاسنادمناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصه گران از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس 021-41934

6
نحوهتحویل،بارگزاریاســنادمناقصهتوسطمناقصهگران: کلیه اسناد مناقصه شــامل )پوشه الف، ب و ج( توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی به سامانه 
ســتاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارســال گردد، همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگزاری در سایت مذکور به صورت 

فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2  آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه: به مبلغ  400.000.000 )چهارصد میلیون( ریال به صورت موارد مندرج در جدول شماره 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی 7
واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری مریانج به شماره 0205530419003  نزد بانک ملی

تاریخ،زمانومکانبازگشاییپاکات: روز شنبه مورخ 1399/10/27 ساعت 12 ظهر در محل دفتر شهردار به نشانی مندرج در بند 2 آگهی8

9
شــرایطالزامیشرکتکنندگاندرمناقصه: مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه اجرایی در پروژه های مشابه باشند. ارائه مستندات و یا قراردادهای مشابه به 
همراه ســایر اســناد مناقصه الزامی می باشد پیمانکار می بایست حداقل دارای رتبه 5  ابنیه و ساختمان باشد. در شرایط برابر پیمانکاران بومی و دارای سابقه فعالیت در 

شهرداری مریانج در اولویت می باشند.

گازرسانی به صنایع شهرستان همدان فاز یک موضوع مناقصه: 

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 49-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.5688(
)نوبت اول(

تاریخ انتشار: 99/10/11   

شرح مختصر کار:
1-  مبلغ برآورد اولیه پروژه 13.900.000.000 )سیزده میلیارد و نهصد میلیون(ریال می باشد.

2-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 695.000.000   )ششصدونودوپنج میلیون(  ریال می باشد.
3-  مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

4-  متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند. 
5-  متقاضیان باید دارای حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات باشند.

6-  حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاری مناقصه حداقل سه مناقصه گر می باشد.
7- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران 65 می باشد.

 متقاضیان شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/10/09 ســاعت 15 مهلت دارند نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی به ســایت ســامانه تدارکاتی 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز  چهارشنبه  1399/11/01 از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 

www.nigc-hm.ir  :آدرس اینترنت 

11 دی ماه 1399  پنج شـــنبه 
 ۲0۲0 31 دســـامبر     144۲ 16 جمادی االول 
4701 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

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

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

حلوا را نمی خورم، چون یقین ندارم 
برای پرداخت این قرض زنده باشم

در قرآن کریم آمده اســــت: ای کســــانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را از 
طریق باطل و نامشروع نخورید )مراقب حق الناس باشید(.

حضرت امام صادق)ع( فرموده اند: هیچ عبادتی باالتر از ادای حق مؤمنین 
)دیگران( نیست.

حکایت: 
شــــیخ مرتضی انصاری کــــه از اعاظم علما بــــود روزی وجهی بــــه طلبه ای 
داد که برای غذایشــــان فقط نــــان تهیه کند طلبه رفــــت و مبلغ کمی هم 
از کســــی قرض گرفت و عــــالوه بر نان حلــــوا هم گرفت وقتی برگشــــت 
نزد شــــیخ مرتضی، ایشان ســــؤال کرد حلوا را چگونه تهیه کردی؟! طلبه 
پاسخ داد مبلغی قرض کردم. شــــیخ انصاری گفت: من جرأت خوردن از 
ایــــن حلوا را ندارم، چون مطمئن نیســــتم تا پرداخــــت این قرض و دین 

باشم. زنده 
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تصویربرداری »رنگ ها آزادند« به پایان رسید
هگمتانه، گروه فرهنگی: تصویربرداری سینمایی »رنگ ها آزادند« پس از 

30 روز در استان گیالن به پایان رسید.
ســــینمایی »پیرمرد نقــــاش« برگرفته از زندگی مســــتند مردی اســــت در 
رویای رسیدن به گذشــــته های از دســــت رفته که با پیوند خود در طول 
قصه با پســــری، در پی کشف جادوی رنگ هاســــت و اینک پیرمرد با گذر 

زمان خود را همچون آینه ای در وجود محیار می یابد.
به گفته بهنام محمدی، کارگردان این فیلم ســــینمایی؛ »رنگ ها آزادند« 
بــــا فضا و قصــــه ای کامال متفــــاوت از دیگر تولیدات داخلی اســــت که در 
فضایی متفاوت با لوکیشــــن ها و قاب های مختلــــف با بازی و هنرنمایی 
، یوسف یزدانی و سپیده پهلوان زاده به تصویر کشیده  منوچهر علیپور

شده است.
تصویربــــرداری ســــینمایی »رنگ هــــا آزادند« بــــا رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی 30 روز به طول انجامید و در شــــمال کشور و استان گیالن به 

پایان رسید.
، یوســــف  : بازیگران: منوچهر علیپور برخــــی عوامل این فیلم عبارتنــــد از
یزدانی، ســــپیده پهلوان زاده، فریدون نوروزی، آیالر موســــویان، قاســــم 
، امیرمحمد پرویسی. ، پویا محمدی، حسین دارابی، ساسان اوراز جمع دار
بازیگران کودک: پارسا محمدی، آریا بیگناه، داریوش قرباندوست، تهیه 

کننده و کارگردان: بهنام محمدی، نویسنده: مهدی عظیمی.

 سی نما

داغ عقب ماندگی سیاسی بر پیشانی شعر آیینی!

ین واژه  »شاهنشاه«، منفورتر
در فرهنگ دینی

با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی، 
چنان که از قرائن و شواهد پیداشت، هنوز حکومت 
ســــلطنتی در شــــعر آیینی منقرض نشــــده و شاه با 
ســــپاهی از واژگان تاج دار و سلطنت تبار همچنان بر 
والیت شعر آیینی با تفرعن و تبختر حکومت می کند! 
نام این وضعیت را جز »عقب ماندگی سیاســــی« چه 
می توان نامید؟ اینکه شــــعر آیینی ما معاصر نیست 
و بــــی توجه بــــه مقتضیات زمــــان راه خــــود را می رود. 
حال آن که شــــعر آیینــــی باید فرزند زمانه خویشــــتن 
باشــــد و با توجــــه به مقتضیــــات زمان، خــــود را به روز 
کند. عقب ماندگی از »زمان و مکان« داغی سنگینی 
است بر پیشانی شعر آیینی روزگار ما که باید برای آن 
چاره ای اندیشــــید، در صورت بی توجهی به این مهم، 
شــــعر ارجمند آیینی از ســــکه می افتــــد و در دامچاله 

»سکوالریسم« سقوط می کند.
، واهی، و بی پایه و اساس  این ادعا، ادعایی اغراق آمیز
نیست. ادعایی است که مصداق ها و مستندات آن 
را به راحتی می توان از متن و بطن بسیاری از شعرهای 
آیینــــی ایــــن روز و روزگار که صــــورت و ظاهری آیینی و 
سیرت و باطنی غیر دینی دارند، استخراج کرد. شعری 
که بر پیشانی نوشت این یادداشــــت آمده و تقدیم 
به امام زمان)عج( شــــده اســــت، نمونه ای از بسیاران 
اســــت. شــــعری که شــــاعر ارجمند آن نــــه در عصر و 
زمانه ســــلطان محمود غزنوی، کــــه در روز و روزگار ما 
زندگی می کند، ولی ســــلوک ادبی و لحن و لهجه اش 
به شاعران ســــبک خراســــانی یا دوره بازگشت ادبی 
می مانــــد. قصد اصلــــی از نــــگارش این یادداشــــت، 

کالبدشکافی اجمالی این تناقض است.
در طول تاریخ حاکمان مردمی از قرار گرفتن پیشوند 
»شاه« در کنار نام شان ســــر بر می تافتند. برای مثال 
کریــــم خان زند بعــــد از به قدرت رســــیدن - بر خالف 
سنت شــــاهان پیشــــین - برای آن که در میان مردم 
محبوبیت و مقبولیت بیشتری پیدا کند، با امتناع از 
تاج گذاری و با هوشمندی تمام خود را »وکیل الرعایا« 
نامید و هرگــــز اجازه نداد او را »شــــاه کریــــم خان زند« 
بنامند. چون خوب می دانســــت که شاه در چشم و 
دل ملت ایران عنصری منفور و مطرود و نماد ظلم و 
ستم و درنده خویی است. حال سوال اینجاست که 
ما چگونه می توانیم واژه ای را که نماد زشتی و پلشتی 
و تداعی کننده بدترین و جنایتکارترین حاکمان روی 
زمین اســــت، تطهیر کنیم و این واژه سیاه و چرکین 
را بــــرای صالح تریــــن و مقدس ترین انســــان ها به کار 
ببریم؟ آیا شــــما می توانید انســــان صالحــــی را »دیو« 
بنامیــــد و در مقــــام توجیــــه بگویید منظــــور من دیو 
خوب و پاستوریزه است؟! باور چنین چیزی »اجتماع 
ضدین« و امری غیرممکن و محال اســــت که با عقل 
ســــازگاری ندارد. درســــت مثل جمع »روز و شــــب« و 
»ســــیاه و سفید«. دیگر این که اگر شما تمام تاریخ را از 
گذشــــته تا به امروز بگردید، به سختی می توانید چهار 
تا شــــاه کار درست پیدا کنید که از ُخلق و خوی درنده 
خویی ُمبّرا و سیمایی انسانی و مردمی داشته باشند. 
راســــتی آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که چرا 
خداوند هیــــچ یک از 124 هــــزار پیامبر خود را »شــــاه« 
ننامیده است و اکثر پیامبران الهی چوپان بوده اند؟ 
چون بر اساس روایات و احادیث اسالمی، منفورترین 
واژه ها نزد خدا نام پادشــــاه است. چنان که در حدیثی 
از پیامبر اکــــرم)ص( می خوانیــــم: »منفورترین واژه ها 
نزد خدا نام پادشاه است که کسی را به آن بنامند« )1( 
همچنین امام صــــادق)ع( در حدیثی می فرمایند: »ما 
را با اســــما و کنیه های خودمان صدا کنید٬ اهل بیت 

سلطنت نداشتند؛ عبداهلل بودند«. )2(
وقتــــی خداوند خطــــاب پیامبــــران الهی را بــــا چنین 
عناوینی جایــــز نمی داند، من به عنوان شــــاعر آیینی 
چگونه به خــــود اجازه می دهم که خــــارج از دایره اراده 
الهی، ســــنت نبــــوی، و آموزه های دینــــی حرکت کنم 
و با مجوز خویش تاج شــــاهی و پادشــــاهی را بر ســــر 
پیامبران الهی و بزرگان دینــــی بگذارم؟! و صالح ترین 
« بنامم با  و مقدس ترین انســــان ها را »شــــاه تــــاج دار

لشکری بی شمار از غالمان و کنیزان؟!
شعر آیینی و تقلید بی منطق از گذشتگان �

متأســــفانه مــــِن شــــاعر بی توجــــه به ایــــن ظرایف و 
دقایــــق، و بی آنکــــه در فلســــفه به کارگیــــری چنین 
واژگانی توســــط متقدمان تأمل و تدبر کنم، به خاطر 
آن که در عرصه سرودن تحت سیطره زبانی شاعران 
بزرگ قرار دارم و در دایره جاذبه ادبی آنان هیپنوتیزم 
شده ام، به خاطر ناتوانی در عرصه خالقیت و نوآوری، 
، از  به صــــورت تقلیدی، چشــــم بســــته و طوطــــی وار
روی دســــت آنان تقلــــب می کنم، پا جــــای پای آنان 
می گذارم، و خانه شــــعرم را با واژگان دستچین شده 

آنان فرش می کنم!
چنیــــن اتفاقی در خــــوش بینانه تریــــن حالت، نوعی 
گرته برداری ناشــــیانه و بی منطق از اشــــعار شــــاعران 
متقدم، همنوایی با شــــاعران دوره بازگشت، حرکت 
کردن در دایره تکرار و تقلید، و در نهایت نشــــانه عدم 
بلــــوغ ادبی، و ضعــــف و ناتوانــــی در عرصه خالقیت و 
نوآوری است. آفتی جان فرســــا و کشنده که بالندگی 
و زایندگی را از باغ هزار درخت شــــعر آیینی ما می گیرد 
و آن را بــــه رکود و رخوت دچار می ســــازد. جان کالم آن 
که در عصــــر حاکمیت جمهوری اســــالمی و در حالی 
که ما در فرهنگ اســــالمی واژه هــــای ُمطهر و ُمعطری 
چون »موال« و »امام« را برای خطاب بزرگان دینی داریم 
که از نظر بار معنایی و صبغه معنوی بســــیار واالتر و 
باالتر از واژه های مورد اشــــاره است، اصرار و پافشاری 
بعضی از شــــاعران بر خطاب بزرگان دینی با عناوینی 
چون »شاه، پادشــــاه و شاهنشــــاه« چیزی جز تداوم 
حکومت سلطنتی در شــــعر آیینی نیست که باید از 

آن بپرهیزیم.
1 - المحاسن مساوی، ج 1، صص 142 و 238.
، ج 1، ص 225. 2 - عالمه مجلسی، ِبحاُراألنوار

 یادداشت

آخــــر افــــروز  دل  مــــاِه  تــــو ای  درد  از 
آخــــر روز  بــــا  شــــمع  چــــو  آرم  چنــــد  شــــب 
دل گرچه بسی بســــوخت جز با تو نساخت
آخــــر درآمــــوز  وفــــا  معنــــی  بــــی  ای 
عطار

پیامبر خدا )ص(:

دانش ها را مکتوب کنید، پیش از آنکه دانشوران از دست بروند 
که با از دست رفتن دانشوران، دانش نیز از دست می رود.

میزان الحکمة، ج ۸، ص 3۲4

عکس روز

تجلیل از عوامل گمنام و مجاهد مبارزه با کرونا در باغ بهشــــت همدان با حضور جانشین سپاه انصارالحسین)ع( 
و فرمانده ناحیه بسیج سپاه همدان توسط حوزه مقاومت شهید صوفی عدم انسجام داخلی، علت اصلی ناامنی و تحریم

پالِس مذاکره دادن، درحالی که معلوم شده 
مذاکره هیچ فایده ای ندارد، یعنی اعالم ضعف

)شــــهید فخری  هگمتانه، گروه فرهنگی: *ریشــــۀ سیاســــِی این ترور
، به دشــــمنان  زاده(، پالس هایی از ضعف اســــت که از داخل کشــــور
داده می شــــود. این ترورها از ســــال88 شروع شــــد؛ وقتی یک جریان 

سیاسی، اختالف عمیق در جامعه ایجاد کرد.
*مــــا نمی توانیم ابعاد سیاســــی ایــــن تــــرور را در نظر نگیریم. ریشــــۀ 
، به  ، پالس هایی از ضعف است که از داخل کشور سیاســــِی این ترور

دشمنان داده می شود.
*این پالس های ضعف، به طور عمده، از زمان فتنۀ88 شــــروع شــــد؛ 
وقتی یک جریان سیاســــی توانســــت اختالف ســــهمگیِن سیاسی 
و تفرقــــۀ عمیقی در جامعــــه ایجاد کند، آن وقت بود که دشــــمن دید 

می تواند ضربه بزند.
وقتی  نــــدارد،  فایده ای  هیــــچ  مذاکره  ایــــن  می دانیم  کــــه  *االن 
یعنی  این  می فرســــتند،  مذاکره  پالِس  سیاســــتمداران  از  برخی 
از ســــخنان  آن هم بعد  اعــــالم ضعف. وقتی این اعــــالم ضعف-
هســــتیم  آســــیب پذیر  ما  یعنی  ایــــن  می شــــود-  مطرح  رهبــــری 
تأمل  و  می زننــــد  هــــم  آنهــــا  و  بزنیــــد،  را  مــــا  می توانیــــد  شــــما  و 

. نمی کنند
 رهبری فرمودند که مذاکره برای ما فایده ای نداشــــته است، اما 

ً
*اخیرا

، رئیس جمهور مملکــــت می گوید »ما برای  بالفاصلــــه فــــردای آن روز

مذاکره آماده ایم!« این یعنی یک اختالف بد، که موجب اعالم ضعف 
کشور هست.

*فــــرق اختالف خوب و بد چیســــت؟ اختالف خوب بــــرای جامعه، 
مفید اســــت، مثــــاًل اینکه اختالف نظر داشــــته باشــــیم در شــــیوۀ 
رســــیدن به اقتصاد مقاومتی و حل مشــــکالت یا اختالف بر ســــرِ 
راه های تحقق مقاومت بهتر در برابر دشــــمن داشــــته باشیم. اما 
اختالف بر ســــر تسلیم شــــدن یا مقاومت کردن، یک اختالف بد و 

است. شکننده  اختالف 
 
ً
*ایــــن اختالفاتــــی که برخــــی از سیاســــیون ما ابــــراز می کننــــد، واقعا
نابودکنندۀ سرمایۀ کشور است. انگار آنچه ما تا کنون، از اقتدار جمع 
کرده ایم؛ با خون شــــهیدان و با زحمت هایی که کشیده شده، اینها را 

می خواهند یک شبه به باد بدهند.
*اینکه سیاســــیون یــــک ملتی بعد از برخــــورد خبیثانــــۀ آمریکا در 
مذاکــــره، باز هــــم تقاضای مذاکــــره با آمریــــکا بکنند، ایــــن ملت را 
می شــــود نابود کرد؛ یعنی از نظر دشمن این طور است. اینکه یک 
ملتی ســــخن رهبــــرش را که دارد عقالنــــی برخــــورد می کند، در حد 
رئیس جمهور و وزیــــر خارجه، زیر پا بگذارنــــد، مملکت در معرض 

می گیرد. قرار  خطر 
حجت االسالم علیرضا پناهیان)حوزه دارالحکمه - 99.09.09(

برگزاری »نشان چاپ« و »نشان شیرازه«
در آینده نزدیک

هگمتانه، گروه فرهنگی: مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری »بزرگداشت حوزه چاپ 
و تکریم از دست اندرکاران« در استان  ها خبر داد و گفت: 
به زودی برنامه  های »نشــــان چاپ« و »نشــــان شیرازه« از 

سوی دفتر چاپ و نشر برگزار خواهد شد.
مهرزاد دانش مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســــالمی گفت: همچون سال های گذشته در پاییز 
امسال برنامه ساالنه »بزرگداشــــت حوزه چاپ و تکریم از 

دست اندرکاران« آن در سراسر کشور انجام شد.
وی ادامــــه داد: طبــــق هماهنگی  هــــای بــــه عمــــل آمده از 
ســــوی دفتر چاپ و نشــــر بــــا ادارات کل وزارت فرهنگ و 
ارشــــاد اســــالمی در اســــتان ها، برنامه هایی در 24 استان  
برگزار شــــده اســــت. »بزرگداشــــت حوزه چــــاپ و تکریم از 
دست  اندرکاران« با رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی 
مبتنی بر پیشــــگیری های الزم در حفــــظ فاصله اجتماعی 
و پوشــــش حفاظت هــــای فــــردی و پرهیز از تجمــــع برگزار 
شــــده اند و از اهالــــی برگزیده چــــاپ تقدیر بــــه عمل آمده 

است.
مدیــــرکل دفتــــر چــــاپ و نشــــر همچنین دربــــاره دیگر 
برنامه های انجام شــــده در اســــتان  ها نیز گفت: بازدید 
صاحب نظــــران،  بــــا  گفت و گــــو  چاپــــی،  واحدهــــای  از 
متخصصــــان و فعاالن حوزه چاپ، بررســــی مشــــکالت 
و موانــــع و دریافــــت پیشــــنهادات و طرح هــــا از دیگــــر 

برنامه های انجام شده در استان ها بوده است.
دانش در پایان خاطرنشان کرد: به زودی جشنواره ملی 
صنعت چاپ و نشــــر نیــــز کار خود را با اعــــالم فراخوان 
بخش مســــابقات آغاز خواهد کرد و دو برنامه »نشــــان 
، چاپ و  چاپ« و »نشــــان شــــیرازه« را بــــرای اهالی نشــــر

طراحان پیش خواهد برد.
بر اســــاس این گزارش، چندی پیش جلســــه شــــورای 
سیاســــت گذاری »نخستین دوساالنه جشــــنواره ملی 
« برگزار شــــد و در آن بر تقدیر از خادمان و  چاپ و نشــــر
پیشکسوتان و پدید آورندگان در کنار برگزاری برنامه ها 

و نشست های علمی تأکید شد.

 درنگ

 خبرنامه

پوتین قرمزها
هگمتانه، گروه فرهنگی: »پوتین قرمزها« خاطرات مرتضی بشــــیری، 
بازجــــو و مدیرمســــؤول جنــــگ روانی قــــرارگاه خاتم االنبیــــا)ص( در 
دوران دفاع مقدس اســــت. او که در دوران کارش این نام مستعار 
را برای خــــود برگزیده، طی مصاحبه هایی بــــه همت فاطمه بهبودی، 
خاطرات خــــود را از بازجویی افســــرهای رده باالی عراقــــی بیان کرده 

است.
بهبودی داســــتان را بــــا بازجویی یکــــی از این افســــرهای رده باال آغاز 
می کند و با این روش، خواننده را به فضای اصلی داستان می کشاند. 
سپس با اســــتفاده از فلش بک، به گذشته برمی گردد و زندگی راوی 
را روایت می کند. در واقع فصل های کتاب بین گذشــــتٔه راوی تا زمانی 
که او به مسؤولیت جنگ روانی قرارگاه می رسد، در رفت و آمد است. 
بخش هایی که نویسنده از زندگی شــــخصی راوی بیان کرده، شامل 
بخشــــی از روابط خانوادگــــی و برادران راوی، تحصیالت و شــــغل های 

قبلی وی و فعالیت های انقالبی اوست.
بشیری عالوه بر بیان جزییات بازجویی اسرای عراقی، ناگفته هایی را از 
دوران دفاع مقدس بیان می کند که در هیچ کتابی آنها را نمی بینیم. 
نویسنده نیز با پاورقی های متعدد، این ناگفته ها را تکمیل کرده و به 

بیان جزییات پرداخته است.
در طول کتاب، مهم ترین ویژگی راوی را انعطاف و عطوفت او در برابر 
اســــرای عراقی می بینیم. او در طول کارش به این نتیجه می رسد که با 
خشــــونت و کینه و انتقام گیری، نمی توان از اسرای عراقی و افسرهای 
متکبــــر عراقی که کینٔه شــــیعیان ایرانی را در دل دارنــــد، حرف بیرون 
کشــــید. به همین دلیــــل، با آنهــــا از در رفاقت وارد صحبت شــــده و 
عــــالوه بر نمایــــش دادن هوش و زیرکــــی بی نظیرش، اســــرا را گرفتار 
مهربانی خودش می کند. تا جایی که بســــیاری از آنها خودخواسته با 
او همکاری و حرف های مگو را بازگو می کنند. بشــــیری حتی امکانات 
رفاهی را برای اســــرای عراقی فراهم می کند و بــــا همین ترفندهایش، 

بسیاری از آنها را به اصطالح نمک گیر خودش می کند.
اما بشیری عالوه بر بیان خاطراتش از بازجویی ها، از همکاران و دیگر 

افراد قرارگاه نیز می گوید و گاهی نیز درددلی 
می کند از همکاری نکردن مدیران رده باال و 

سنگ اندازی در کارهایش.
مصاحبه های  کتــــاب،  جالب  بخش های  از 
عراقِی  اســــرای  با  خارجی زبــــان  رســــانه های 
تحت نظر بشــــیری است که بسیاری از آنها 
با میل خود، از صــــدام برائت می جویند و به 

خمینی کبیر درود می فرستند.
خواننده در طول مطالعٔه خاطرات بشیری، 
بــــا بســــیاری از وقایع جنــــگ نیز آشــــنا و به 

اطالعاتش افزوده می شود.
ایــــن کتــــاب 392 صفحــــه ای در 36 فصل 
گردآوری شده و انتشــــارات سورٔه مهر آن را 
در پنج هزار نســــخه به قلم فاطمه بهبودی 

منتشر کرده است.

 میز مطالعه


