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صفحه 2

بازنگری در انتخاب شعب اخذ رأی
برای مالحظات بهداشتی

از ایثارگران فعال در عرصه تولید
حمایت میکنیم

صفحه 2

فرماندار همدان:

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان:

 2500همدانی متقاضی شرکت
در آزمون سراسری قرآن و عترت

 2رمضان  15 1442آوریل  ۲۰۲1شماره  4770سال بیست و سوم  ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 5000 :تومان

خبــر

مطالبه آیتاهلل شعبانی از مسؤوالن:

چرا مردم مجبورند در صف کاالهای اساسی باشند
صفحه 2

کاهش  4درجهای
دمای شبانه در همدان
تداوم وزش باد

صفحه 2

طرح نورد توسط بنیاد برکت
در اسدآباد اجرا میشود
مســــؤول بنیاد برکت شهرســــتان اســــدآباد از اجرای طرح نورد تولید آهن
رول ،تیرآهن و میلگرد توســــط بنیاد برکت در این شهرســــتان در سـ ــال
جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه ،بهنام بیگمحمدی با بیان اینکه این طرح در سـ ــال
جاری بــــا اشــــتغال  800نفر با بودجــــهای افزون بــــر  600میلیــــارد تومان در
شهرســــتان اجرایی میشــــود ،اظهار کرد :در تمام اســــتانها ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) قرار اســــت سه طرح شــــاخص اجرا کند که یکی از طرحهای
شاخص استان همدان توسط این بنیاد طرح نورد اسدآباد خواهد بود.
وی بیان کرد :در سال  1400بنیاد برکت با توجه به نامگذاری امسال از طرف
مقام معظم رهبــــری با عنوان «تولید ،مانع زداییها و پشــــتیبانی ها» ایجاد
تعداد  1500شغل را در سطح روستاهای استان همدان هدف گذاری کرده
است که در مرحله اول در شــــش ماه نخست امسال ایجاد  350شغل به
شهرستان اسدآباد اختصاص خواهد داشت.
صفحه 3

رئیس اتحادیه مر غ ،ماهی ،تخم مر غ و پرنده فروشان همدان:

مردم گرانفروشی مر غ
را به سامانه  124اطالع دهند

عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

 988نفر دیگر در  10شهرستان همدان کرونا گرفتند
انجام مرحله دوم واکسیناسیون سالمندان بهزیستی همدان

صفحه 2

رئیــــس اتحادیه مــــرغ ،ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشــــان همــــدان به مردم
توصیه کرد از خرید گوشــــت مرغ باالتر از قیمت اعالم شده اجتناب کنند و
موارد گران فروشی را از طریق سامانه  124به بازرسان اطالع دهند.
به گــــزارش هگمتانــــه ،جواد عاشــــوری روز چهارشــــنبه از تعــــادل عرضه و
تقاضای گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت :در ماه رمضان نیز مشکلی
برای تأمین و توزیع گوشت مرغ وجود ندارد.
صفحه 2

رئیس ستاد انتخابات استان همدان تأکید کرد:

لزوم بهکارگیری ظرفیتهای قانونی برای مشارکت حداکثری در انتخابات
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیس سـ ــتاد انتخابات
اسـ ــتان همدان بـ ــا تأکید بـ ــر رعایت قانـ ــون در انتخابات
گفت :زمینهسازی برای افزایش مشارکت حداکثری یکی
از اولویتهای برگزاری انتخابات است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مصطفی آزادبخـ ــت صبح دیروز در
سـ ــتاد انتخابات اسـ ــتان همدان ضمن تأکید بر رعایت
فرآیندهـ ــای قانونـ ــی در برگـ ــزاری انتخابـ ــات اظهـ ــار کرد:
رعایت قانون در کنار مشارکت حداکثری از اولویتهای
برگزاری انتخابات اســــت و این مهــــم به صورت جدی در
دستور کار قرار دارد.
تهـ ــای قانونی در
وی با بیـ ــان اینکه بایـ ــد از تمـ ــام ظرفی 

راستای مشـ ــارکت حداکثری در انتخابات استفاده کرد تا
شاهد برگزاری یک انتخابات باشــــکوه در استان همدان
باشیم خواستار توجه به این مهم شد.
رئیس سـ ــتاد انتخابات اسـ ــتان همدان گفــــت :در تمام
شهرســــتانها ،فرمانداران فرآیندهای انتخابات را بسیار
قانونمند و بر اساس اعالم وزارت کشور پیش میبرند و
مشکلی در هیچ کدام از شهرستانها نداریم.
به نقل از فارس ،وی افزود :خوشــــبختانه استقبال خوبی
از انتخابات شوراهای اسالمی روستاها انجام شده است
و بیش از  5هزار و  445نفر در انتخابات شــــورای اسالمی
روستا در استان همدان ثبت نام کردند.

بهمناسبتفرارسیدنماهمبارکرمضان

توزیع  700بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند

هگمتانه ،گروه خبر همدان :به مناسـ ــبت فرا رسـ ــیدن ماه
مبارک رمضان 700بسته معیشتی در طرح اجرای کمکهای
مؤمنانهبینخانوادههاینیازمندزندانیانتوزیعشد.
به گزارش هگمتانه ،بـ ــا پایان ماه شـ ــعبان و در ماه مبارک
رمضان و با هدف حمایت از خانـ ــواده مددجویان نیازمند
کهـ ــای مؤمنانـ ــه با
بسـ ــتههای حمایتـ ــی بـ ــا عنـ ــوان کم 
مشـ ــارکت سـ ــپاه انصارالحسـ ــین (ع) ،اداره کل اوقـ ــاف
و امـ ــور خیریه و سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان حضرت امـ ــام(ره) و
انجمن حمایت زندانیان همدان توزیع شـ ــد .از  700بسـ ــته
معیشتی  300بسـ ــته آن متعلق به شهر همدان است که
این بستهها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) ،اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـ ــتان همدان و سـ ــپاه
انصارالحسین(ع) تهیه شده اسـ ــت .ارزش ریالی بستهها
بیـ ــش از  450هـ ــزار تومان اسـ ــت و اقالمی از قبیـ ــل برنج،
حبوبات ،روغن ،ماکارونی در این بستهها وجود دارد.

با ما همراه باشید
جناب آقای

حاج محمد شاهحسینی
مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای
آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای شما و
سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
مدیریت و پرسنل روزنامه هگمتانه
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استان

خبــــــر

 988نفر دیگر در  10شهرستان
همدان کرونا گرفتند
هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــخنگوی دانشـ ــگاه
علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا گفت :با ابتـ ــای  988نفر
دیگر در روز سـ ــه شـ ــنبه بـ ــه کرونا شـ ــمار مبتالیان
مثبت بسـ ــتری و سـ ــرپایی از ابتدای همه گیری این
ویروس تاکنون در این استان به  42هزار و  694نفر
رسید.
به گزارش هگمتانه ،محمد طاهری روز چهارشـ ــنبه
اظهار کـ ــرد :همچنین با فوت  13بیمـ ــار دیگر در روز
سه شـ ــنبه مجموع متوفیان قطعی ابتال به کرونا در
این استان از ابتدای همه گیری این ویروس تاکنون
به یک هزار و  653نفر رسید.
سـ ــخنگوی دانشـ ــگاه علـ ــوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا
اظهار کرد :تعـ ــداد مراجعان سـ ــرپایی بـ ــه اورژانس
بیمارسـ ــتانهای ایـ ــن اسـ ــتان بـ ــا عالئم تنفسـ ــی
مشـ ــکوک به کرونا در روز سه شـ ــنبه یک هزار و 181
مورد بود که  277نفر از مراجعان به بیمارستانها در
بخش عادی بستری شدند.
مدیـ ــر روابط عمومی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن
سـ ــینا اضافه کـ ــرد :در عین حال هم اینـ ــک  21بیمار
مبتال به کووید 19در بخش آی سـ ــی یو مراکز درمانی
این استان بستری هستند و وضعیت جسمی 59
بیمار وخیم گزارش شده است.
وی دربـ ــاره آخریـ ــن وضعیـ ــت بیمـ ــاران کرونایی در
شهرسـ ــتانهای اسـ ــتان همدان نیز گفت :شـ ــمار
بیمـ ــاران کرونایـ ــی بسـ ــتری از ابتـ ــدای همـ ــه گیری
ویروس کرونا تاکنون در بیمارسـ ــتانهای اسدآباد
 ،459بهار  ،683تویسـ ــرکان  ،786رزن  ،521درگزین
 ،213فامنین  209و کبودراهنگ  763نفر است.
به نقل از ایرنـ ــا ،وی افزود :همچنیـ ــن تاکنون 2هزار
و  204نفـ ــر در مالیر ،یک هـ ــزار و  509نفر در نهاوند و
چهارهـ ــزار و  477نفر نیز در شهرسـ ــتان همدان به
این ویروس مبتال و بستری شده اند.

آغاز ثبت نام شرکت
در نمایشگاهمجازیقرآنکریم
هگمتانه ،گروه خبر همدان :شـ ــرایط و ضوابط ثبت
نام "ویژه ناشران ،مؤسسات و مراکز قرآنی و دینی" از
سوی معاونت قرآن و عترت ،اعالم شد.
به گزارش هگمتانه ،نخسـ ــتین نمایشـ ــگاه مجازی
قـ ــرآن کریم توسـ ــط معاونـ ــت قرآن و عتـ ــرت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسـ ــامی و با همکاری خانه کتاب و
ادبیات ایران؛ از تاریخ  11تا  21اردیبهشـ ــت ماه سال
جـ ــاری یعنـ ــی از  18تا  28مـ ــاه مبارک رمضـ ــان برگزار
میشود.
بر ایـ ــن اسـ ــاس همـ ــه متقاضیـ ــان؛ کـ ــه در یکی از
حوز ههـ ــای مختلف قرآنـ ــی و دینـ ــی دارای محصول
و یـ ــا خدمات ارزنده هسـ ــتند میتوانند تـ ــا تاریخ 27
فروردین ماه نسبت به ارسال درخواست خود برای
شرکت در نمایشگاه مجازی قرآن کریم اقدام کنند.
ً
این نمایشـ ــگاه منحصرا برای عرضه و فروش کتاب
کاغذی و چاپی است و مالک ثبت نام و عرضه کتاب
در این نمایشـ ــگاه ،داشـ ــتن عناویـ ــن کتاب چاپ
شده از آغاز سال  1392تا اسفند  1399است.
همچنین در نمایشـ ــگاه مجازی قرآن کریم ،ناشران
ً
صرفا مجاز به ارائه کتاب با موضوعات دین اسـ ــام
(رده بندی دیویی  )297و دفاع مقدس هستند.
ناشـ ــران موظـ ــف بـ ــه فـ ــروش کتـ ــاب بـ ــا  20درصد
تخفیـ ــف هسـ ــتند و داشـ ــتن پروانه نشـ ــر یـ ــا جواز
کسـ ــب از اتحادیه ناشـ ــران و کتاب فروشان تهران
و شهرسـ ــتانها که پروانه نشـ ــر یا جواز کسب باید
تا پایان خرداد ماه سـ ــال جاری معتبر باشـ ــد ،یکی از
شرایط شرکت در این نمایشگاه است.
متقاضیان شرکت در این نمایشـ ــگاه میتوانند در
صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره -91009898
 021از ساعت  9تا  16تماس بگیرند.

کاهش  4درجهای دمای
شبانه در همدان
تداوم وزش باد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :کارشـ ــناس اداره
کل هواشناسـ ــی اسـ ــتان همدان گفـ ــت :از امروز با
پایداری آب و هوا ،دمای شبانه استان تا چهار درجه
سـ ــانتیگراد کاهش مییابد و در برخی از نقاط نیز به
زیر صفر میرسد.
به گزارش هگمتانه ،محمدحسـ ــن باقریشـ ــکیب
روز چهارشـ ــنبه با بیان اینکه تا پایان هفته سـ ــامانه
بارشـ ــی فعالی وارد استان همدان نمیشود ،عنوان
کرد :بر اسـ ــاس بررسـ ــی دادهها و نقشههای پیش
یابی هواشناسـ ــی ،آسـ ــمان اسـ ــتان همدان امروز،
نیمه ابری همراه با وزش باد و کاهش دمای شـ ــبانه
پیشبینی میشود.
به گفته وی وزش باد شـ ــدید با سـ ــرعت حداکثر 50
کیلومتر بر سـ ــاعت در سـ ــاعات عصر ،پدیده قابل
ذکر تا پایان هفته در آسمان استان است.
کارشـ ــناس اداره کل هواشناسـ ــی اسـ ــتان همدان
اظهار کـ ــرد :در روز سـ ــه شـ ــنبه نهاوند بـ ــا  24درجه
سـ ــانتیگراد بیشـ ــترین و کبودراهنگ با یک درجه
سـ ــانتیگراد بـ ــاالی صفـ ــر کمترین دمای اسـ ــتان را
داشته است.
یشـ ــکیب اعـ ــام کرد :بیشـ ــینه دمـ ــای هوای
باقر 
همدان در روز سـ ــه شنبه  22درجه سانتیگراد باالی
صفر و کمینه دمای هوای این شـ ــهر نیز چهار درجه
سانتیگراد باالی صفر به ثبت رسیده است.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندورهای یازدهمین دوره مجلس

مهلت  4روزه برای شکایت داوطلبان احراز صالحیت نشده
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندورهای یازدهمین دوره
مجلس در اطالعیهای اعالم کرد :داوطلبانی که صالحیت آنان احراز نشده میتوانند ظرف چهار روز
به دفتر نظارت و بازرسـ ــی انتخابات تمام مراکز استانها یا شهرسـ ــتانهای حوزه انتخابیه مربوطه
شکایت خود را اعالم کنند.
به گزارش هگمتانه ،هیـ ــأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولیـ ــن میا ندورهای یازدهمین دوره

مجلـ ــس در اطالعیه شـ ــماره  2خـ ــود به اسـ ــتانهای آذربایجان شـ ــرقی ،تهـ ــران ،کهگیلویه و
بویراحمــــد ،گیالن ،مرکزی و همدان آورده اســــت :به اطــــاع آن عده از داوطلبــــان نمایندگی
اولین میاندور های یازدهمین دوره مجلس شــــورای اســــامی که توســــط هیأ تهای اجرایی
حوزههای انتخابیه صالحیت آنان احراز نشــــده است میرساند.
«بر ا سـ ــاس تبصره ماده  51قانون انتخابات مجلس شورای ا سـ ــامی» میتوانند از تاریخ

ا بـ ــاغ فرمانداران و بخشــــداران مراکــــز حوز ههــــای انتخابیه حداکثر ظــــرف مدت چهار روز
از تار یـ ــخ  1400.01.26تا  1400.01.29با توجه به شــــرایط کرونایی در وقت اداری از سـ ــاعت
 8:00تا  16:00به دفتر نظارت و بازرســــی انتخابات همه مراکز ا ســــتا نها یا شهر ســــتا نهای
حـ ــوزه انتخابیــــه مربوطه مراجعه و پــــس از دریافت فرم ،شــــکایت خود را تنظیم و ر سـ ــید
دریافت کنند.

مطالبه آیتاهلل شعبانی از مسؤوالن:

چرا مردم مجبورند در صف
کاالهای اساسی باشند

مردم از گرانی و نوسان قیمتها در بازار ناراضی هستند
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :نماینـ ــده ولـ ــی فقیه در
اسـ ــتان همدان بـ ــا طرح ایـ ــن مطالبـ ــه از مسـ ــؤوالن که
چـ ــرا مـ ــردم مجبورند در صف کاالهای اساسـ ــی باشـ ــند؟
گفت :نوسـ ــانات قیمـ ــت و نبود نظارت دقیـ ــق در عرضه
محصوالت ایجاد کننده این صفهای طوالنی است.
به گزارش هگمتانه ،آیتا ...حبیب اهلل شعبانی در گفتگو
با خبرگزاری حوزه ،درباره راههای تحقق شعار امسال اظهار
کرد :متأسـ ــفانه یکی از آسـ ــیبهایی که در مسـ ــیر تحقق
شـ ــعار هر سـ ــال ،با آن مواجه هسـ ــتیم ،این است که به
جای پرداختن و توجه به راه تحقق آن ،درگیر برخی کارهای
کلیشهای همانند نصب بنر و یا همایشهای گاه بی ثمر
از پـ ــول بیتالمال میشـ ــویم که این مسـ ــاله خود دارای
شبهه است.
وی ،الزمـ ــه تحقق رونق تولید را انسـ ــجام و همافزایی بین
تمام نهادها و ارگانها و مردم دانسـ ــت و گفت :اگر واقعا
به دنبال تحقق شعار سال هسـ ــتیم ،باید هر کس در هر
جایگاهی که قرار دارد ضمن آشنایی به وظایف خود ،به آن
به خوبی عمل کند ،حال میخواهد یک مسؤوالن رده باال
باشد و یا یک هموطن در مناطق مرزی کشور.
نماینـ ــده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان افـ ــزود :نام گذاری
سال توسط رهبر معظم انقالب به نوعی مشخص کننده
راه و مسـ ــیری اسـ ــت که در آن سـ ــال باید بپیماییم و لذا
امسال برای رونق تولید ،باید در مسیر پشتیبانیها و رفع
موانعی از سر راه تولیدکنندگان قدم برداریم.
امـ ــام جمعه همـ ــدان با گالیـ ــه از وجود قوانیـ ــن متورم در
کشـ ــور ،یادآور شـ ــد :از موانع بـ ــر سـ ــر راه تولیدکنندگان،
وجود قوانین دسـ ــت و پا گیر و متورم اسـ ــت و این انتظار
از مجلـ ــس انقالبی م ـ ـیرود که در عرصه پیراسـ ــتگی این
قوانین ورود جدی داشته باشد.

امام جمعه همدان با اشـ ــاره به اینکـ ــه قوانین باید به نفع
تولید و حمایت از تولیدکننده تغییر کند ،خاطرنشان کرد:
از عمده گله مندیهایی که در بین تولیدکنندگان وجود
دارد و در اسـ ــتان همدان نیز با آن روبرو هسـ ــتیم ،همین
مشکالت مربوط به انباشته شدن قوانین است که حتی
در برخی از موارد دسـ ــت و پای مدیـ ــر را هم برای کمک و یا
تسهیل فرد تولید کننده بسته است.
وی ،کاغذبازی و پاسکاری اربـ ــاب رجوع را از دیگر موانع بر
سر راه تولید در ادارات عنوان و اظهار کرد :سرمایهگذاران
بسـ ــیاری به دفتر مراجعه میکنند و از کندی کار در برخی
ادارات و امضا بازیها گالیه دارند ،مشکالتی که زمینه ساز
خسته شـ ــدن تولید کننده و شـ ــاید انصراف او از ورود در
عرصه تولید را به دنبال خواهد داشت.
آیتا ...شـ ــعبانی ورود در عرصه تولید در شـ ــرایط فعلی را
یک جهاد اقتصادی برشـ ــمرد و یادآور شـ ــد :این سـ ــؤال
بارها در ذهـ ــن یک فرد سـ ــرمایهگذار مطرح میشـ ــود که
اگر سـ ــرمایه خـ ــود را به جـ ــای تولید ،وارد داللـ ــی میکردم،
میتوانسـ ــتم با کمتریـ ــن مشـ ــکل و در کوتاهترین زمان،
بیشـ ــترین منافع را کسب کنم ،پس چرا باید خود را درگیر
این مشکالت کنم؟
وی ،مشـ ــکالت بانکـ ــی را از دیگر موانع تولید برشـ ــمرد و
اظهار کرد :مشـ ــکلی که بین بانک و تولید کنندهها وجود
دارد مربوط به نظام بانکی کشـ ــور است که باید در جهت
اصالح آن قدم برداشـ ــت و بانک را به تسـ ــهیل کنندهای
برای تولیدیها تبدیل کنیم نه مانعی برای آنها.
امام جمعـ ــه همدان افـ ــزود :از مصادیق این مشـ ــکل در
همـ ــدان میتوان به یک واحـ ــد تولیدی اشـ ــاره کرد که به
دلیل اختالف با بانک ،نزدیک به  12سال است که تعطیل
اسـ ــت ،آن هم در حالی که در تمام این سالها آماده بهره
برداری بوده و ظرفیت اشـ ــتغال مسـ ــتقیم نزدیک به 500

نفر را دارد.
وی به تبیین وظیفه مردم در قبال تحقق شـ ــعار سال نیز
پرداخت و گفت :در کنار مسـ ــؤوالن کـ ــه هم در حوزه رفع
موانع و هم پشـ ــتیبانیها دارای وظایف مهمی هسـ ــتند،
باید به نقش مردم در حمایت از تولیدکنندگان نیز اشاره
کرد ،نقشی که از آن باید به عنوان گام اصلی در رونق تولید
کشور نام برد ،چرا که بازار داخلی یک ظرفیت عظیم است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیان اینکه حمایت
مــــردم از تولیدکنندگان و بــــازار داخلی ،در اصــــل حمایت از
فرزندان همین آب و خاک و جوانان کشور است ،یادآور شد:
البتهتولیدکنندگاننیز در برابر مردمدارایوظایفیهستندو
آنتولید کاالیبا کیفیتوموردرضایتمردماست.
وی با تأکید بر اینکـ ــه مصرف کننده به دنبال کیفیت برتر
است ،یادآور شد :این که باید از تولید داخل حمایت کرد،
به این معنی نیسـ ــت که تولید کننده محصولش را با هر

زنگ خطر کمبود تخت بیمارستانی
در همدان

فرماندار همدان:

بازنگری در انتخاب شعب اخذ رأی برای مالحظات بهداشتی
ثبت نام  1033داوطلب انتخابات شوراها

هگمتانه ،گروه خبر همدان :فرماندار همدان با اشـ ــاره به
بازنگری در شـ ــعب اخذ رأی در این شهرستان از ثبت نام
یکهزار و  33داوطلب انتخابات شوراها خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،محمدعلی محمدی بعد از ظهر دیروز
در جلسه ستاد انتخابات شهرسـ ــتان همدان از بازنگری
شعب اخذ رأی این شهرستان با نگاه علمی و پیشبینی
مالحظـ ــات بهداشـ ــتی خبـ ــر داد و بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه برخی از
شـ ــاخصهای مد نظر در انتخاب شـ ــعب اخـ ــذ رأی اظهار
کرد :در دسـ ــترس بودن برای مردم ،پوشـ ــش مناسـ ــب
خدمات ارتباطی و امنیت از جمله این شاخصهاست.
وی افـ ــزود :بـ ــا توجه بـ ــه شـ ــرایط فعلی و شـ ــیوع ویروس
کرونا برخورداری از فضای فیزیکی با مسـ ــاحت مناسـ ــب،
ورودیهای متعدد ،امکان تهویه مناسـ ــب هوا و رعایت

افزایش  5برابری مراجعان مشکوک به کرونا به بیمارستانها

فاصلهگـ ــذاری در بازنگـ ــری شـ ــعب اخذ رأی مـ ــد نظر قرار
میگیرد.
فرماندار همـ ــدان اضافه کرد :در برخی از شـ ــعب اخذ رأی
شـ ــهری در دورههای قبلی انتخابات کمتـ ــر از  130رأی و در
برخی حدود  3هزار رأی داشتیم که در این راستا با مالحظه
تراکم جمعیت ،فاصله جغرافیایـ ــی و تعداد آرای مأخوذه
تغییراتی در محل شعب اخذ رأی در دستور کار قرار گرفته
است.
وی با تأکید بر آمـ ــوزش کیفی مجریـ ــان انتخابات تصریح
کـ ــرد :عملکرد نماینـ ــدگان فرمانـ ــدار در دورههـ ــای قبلی
انتخابات مورد ارزیابی قرار گرفته و صرفا از افراد توانمند در
این راستا باید استفاده شود.
محمـ ــدی با بیـ ــان اینکـ ــه یکهـ ــزار و  33داوطلـ ــب برای

شـ ــوراها در شهرسـ ــتان همدان ثبت نام کردنـ ــد افزود :از
این تعداد  77داوطلب زن 417 ،داوطلب شـ ــورای شهر و
 616داوطلب شورای روستا است.
بـ ــه نقـ ــل از فـ ــارس ،وی یـ ــادآور شـ ــد :بـ ــر اسـ ــاس
دسـ ــتورالعملهای قانونـ ــی ضمن تعامل بـ ــا هیأتهای
نظارت فراینـ ــد انتخابات را طبق زمانبندی تعیین شـ ــده
پیش میبریم و فصلالخطاب ما قانون است.

انجام مرحله دوم واکسیناسیون سالمندان بهزیستی همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :سرپرسـ ــت معاونت امور
توانبخشـ ــی بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان از تزریق ُدز مرحله
دوم واکسن کرونا در سه مرکز سالمندان بهزیستی استان
همدان با حضور کارشناسان مرکز بهداشت خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــیاوش رهبر روز چهارشـ ــنبه اظهار
کـ ــرد :تزریق ُدز مرحلـ ــه دوم واکسیناسـ ــیون مصونیت در
برابر کووید  19مراکز توانبخشـ ــی بهزیسـ ــتی استان در مرکز
سـ ــالمندان خانه خورشـ ــید اداره بهزیسـ ــتی شهرسـ ــتان
همدان ،مهر مادران در سامن و مرکز حضرت امام علی(ع)
شهرستان مالیر با حضور مسؤول بازرسی اداره بهزیستی
شهرستان و با همراهی کارشناسان و کادر تخصصی توسط
شبکه بهداشت شهرستان انجام شد.

به گفته وی در این مرحله از واکسیناسیون که با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی ابن سـ ــینا ،مرکز بهداشت استان
و همچنین مرکز فوریتهای پزشـ ــکی  115صورت گرفت،
تعداد  250نفر از سـ ــالمندان مقیم مراکز و کارکنان این سه
مرکز سـ ــالمندان در مرحلـ ــه دوم مقابل بیمـ ــاری کووید19
واکسینهشدند.
سرپرسـ ــت معاونت امور توانبخشـ ــی بهزیسـ ــتی اسـ ــتان
همدان یادآور شـ ــد :با توجه به شـ ــیوع کرونـ ــا در موج چهارم
رعایتتمامیشیوهنامههایبهداشتیدر مراکز جدی گرفته
شدهتامددجویاندچار ابتالبهویروس کووید 19نشوند.
رهبر با اشـ ــاره به اقدامات موفق بهزیستی در پیشگیری
از بیمـ ــاری کووید 19خاطرنشـ ــان کرد :همزمان با شـ ــیوع

ویروس کرونا اقدامات و تمهیدات پیشـ ــگیرانه در مراکز
بهزیسـ ــتی همدان نظیـ ــر قرنطینـ ــه کامل ،لغـ ــو مالقات
حضـ ــوری ،ضدعفونـ ــی روزانـ ــه ،بازدیـ ــد مسـ ــتمر ،کنترل
سالمت مددجویان و توزیع اقالم بهداشتی تاکنون انجام
شده است.
به گفته وی مرحله نخسـ ــت تزریق واکسـ ــن به سالمندان
بهزیستی اواخر اسفند سال گذشته صورت گرفته است.
به نقل از ایرنا ،سرپرست معاونت امور توانبخشی بهزیستی
اسـ ــتان همدان با بیان اینکه مجموع سـ ــالمندان اسـ ــتان
همدان حدود 180هزار نفر اسـ ــت عنوان کـ ــرد :تاکنون برای
بیشاز هفتهزار سالمندمعلولدر استانهمدانپرونده
تشکیلشدهاستواز خدماتبهزیستیبهرهمیبرند.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان خبرداد:

تسهیل انعقاد قرارداد با پزشکان مشروط بر نسخهنویسی الکترونیکی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :مدیرکل بیمه سـ ــامت
اسـ ــتان همدان اظهار کـ ــرد :انعقـ ــاد قرارداد با پزشـ ــکان
متقاضـ ــی همکاری با بیمه سـ ــامت مشـ ــروط بـ ــر انجام
نسخه نویسی الکترونیکی تسهیل میشود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سـ ــامت استان
همدان ،سـ ــعید فرجی با اشـ ــاره بـ ــه اجرای طرح نسـ ــخه
نویسـ ــی الکترونیـ ــک اظهـ ــار کرد :در راسـ ــتای توسـ ــعه
خدمات الکترونیک سـ ــازمان و اجرای طرح ملی نسـ ــخه
الکترونیک انعقاد قرارداد با پزشکان متقاضی همکاری

با بیمـ ــه سـ ــامت اعـ ــم از عمومـ ــی ،متخصـ ــص و فوق
تخصص مشـ ــروط بر انجام نسخه نویسـ ــی الکترونیکی
تسهیل میشود.
مدیـ ــرکل بیمـ ــه سـ ــامت اسـ ــتان همـ ــدان گفـ ــت:
پزشـ ــکان متقاضی همکاری میتواننـ ــد با خوداظهاری
در سامانه نسـ ــخه الکترونیک به نشـ ــانی eservices.
 ihio.gov.ir/pscثبـ ــت نـ ــام کننـ ــد و سـ ــپس از طریق
تمـ ــاس تلفنی به اداره نظارت اداره کل بیمه سـ ــامت
اسـ ــتان اطالع دهند تا قـ ــرارداد آنان ثبـ ــت نهایی و در

اسرع وقت فعال شود.
وی بیان کرد :راهنمای این فرایند در زیر سـ ــامانه پی اس
سی سامانه شرکای کاری قرار داده شده است.
مدیرکل بیمه سـ ــامت اسـ ــتان همدان خاطرنشان کرد:
این فرایند بـ ــه نحوی برنامهریزی شـ ــده که احـ ــراز هویت
پزشـ ــک ،کنترل پروانه مطب ثبت شـ ــده توسـ ــط پزشک
و قرار نداشـ ــتن وی در فهرسـ ــت محرومیت از اشـ ــتغال
به حرف پزشـ ــکی و بیمه درمانی حداکثـ ــر ظرف مدت 24
ساعت کاری نهایی میشود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان:

از ایثارگران فعال در عرصه تولید حمایت میکنیم

هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیرکل بنیاد شـ ــهید و امور
ایثارگران اسـ ــتان همدان گفت :تشویق ایثارگران برای ورود
بهمقولهتولیدوحمایتاز ایثارگرانیکهدر بخشتولیدفعال
هستندیکیاز اولویتهایایننهاددر سالجاریاست.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،مجید صفدریان روز چهارشـ ــنبه با
تأکید بـ ــر حمایت بنیاد شـ ــهید از ایثارگرانی کـ ــه در زمینه
تولیـ ــد و پیشـ ــرفت اقتصاد وارد میشـ ــوند گفـ ــت :باید
موضـ ــوع قاچـ ــاق و واردات کاالهای مشـ ــابه تولید داخل

کیفیتی در بازار ارائه کند و باید حتما مورد حمایت بازار قرار
گیرد ،چرا که در فضای رقابتی امروز ،محصولی پیروز است
که دارای کیفیت باالتری نسبت به رقبای خودباشد.
آیتا ...شـ ــعبانی در بخش دیگــــری از صحبتهای خود با
بیان اینکه مردم از گرانی و نوسان قیمتها در بازار ناراضی
هستند ،مطرح کرد :امروز انتظار این است که دولتمردان با
قدرت و جدیت بیشـ ــتری در حوزه کنترل نوسانات قیمت
ورود کننـ ــد و با افزایـ ــش نظارتها به طــــور دقیق ،فرصت
هرگونه سوء استفاده از فرصت طلبان را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه نوسـ ــانات قیمت ،تولیدکنندگان را
نیز دچار مشکالت بسیاری کرده است ،مطرح کرد :حجم
باالیی از واردات ما در کشور ،مربوط به مواد اولیهای است
کـ ــه تولیدکننـ ــدگان بایـ ــد آن را وارد کنند ،امــــا اگر قیمت
ارز ثابت نباشـ ــد ،در نتیجه قیمت کاال در بــــازار نیز متغیر
خواهـ ــد بود ،اما اگـ ــر دالر با قیمت ثابــــت در اختیار تولید

کننده باشــــد ،این فــــرد میتواند بــــرای فعالیت خود یک
برنامهریزی دقیق داشته باشد.
امام جمعــــه همدان بــــا گالیــــه از وجود صف بـ ــرای خرید
برخی کاالهای اساســــی ،مطرح کــــرد :در بعضی از موارد که
صفهایی را مشاهده میکنیم ،برخی از مسؤوالن مردم را
مقصر میدانند که آنها زیاد خرید میکنند ،اما بهتر اسـ ــت
به این ســــؤال پاسخ داده شــــود که چرا مردم مجبورند در
این شرایط کرونایی با حضور در صفهای شلوغ اقدام به
خرید کنند؟
وی با بیان اینکه نوســــانات قیمت و نبــــود نظارت دقیق
در عرضه محصوالت ایجــــاد کننده این صفهای طوالنی
است ،گفت :امیدوار هستیم دولت تا روز آخری که بر سر
کار است نسبت به رفع این مسائل با تدبیرتر از قبل وارد
عرصه شــــود و با نزدیک شــــدن به انتخابات از مشکالت
معیشتی و اقتصادی مردم غافل نشود.

رصد شود تا به تولید داخل ضربه نزند و از تولیدکنندگان
در برابر این مسائل حمایت کنیم .وی ادامه داد :با ترویج
فرهنگ ایثار و ایثارگری در جامعه افـ ــراد منافع فردی را به
منافـ ــع جامعه ترجیح نداده و با الگو قـ ــرار دادن ایثارگران،
اشتغال و اقتصاد در جامعه پیشرفت میکند.
صفدریاناظهار کرد:رهبر انقالبشعار "تولید،پشتیبانیها
و مانع زدایی ها" را به عنوان شعار سال جدید انتخاب کردند
و این نامگذاری نشان از آن دارد که در راستای جهش تولید

موانعی وجـ ــود دارد که برای رفع این موانـ ــع تالش بیش از
گذشته و حمایتهای بیش از پیش ،نیاز است .به نقل از
ایرنا ،مدیرکل بنیاد شـ ــهید و امور ایثارگران استان همدان
با اشـ ــاره به نقش جامعه ایثارگری در تحقق شـ ــعار سـ ــال
خاطرنشان کرد :جامعه ایثارگری اسـ ــتان باید در کنار سایر
اقشار مختلف جامعه با میدانداری این حرکت و در ادامه
راه شـ ــهیدان واالمقام ،شعار سال را سـ ــرلوحه کار خود قرار
دهند تا کشور را از هجمههای دشمن مصون کنند.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون درمان دانشــــگاه
علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به اینکه با توجه به سیر
صعـ ــودی بیماران کرونایی در روزهــــای آینده با کمبود
تخـ ــت مواجـ ــه م یشـ ــویم ،از رایزنی با مســــؤوالن برای
استفاده از ظرفیت بیمارستان ارتش خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،ابراهیم جلیلی افزود :روند مراجعه
به بیمارسـ ــتانها به صورت افزایشی است و هم اینک
یکهـ ــزار و  125بیمـ ــار کوویــــد  19در بیمارســــتانهای
استان همدان بستری هستند.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :روزانــــه  140بیمــــار جدیــــد در
بیمارسـ ــتانهای ایـ ــن اســــتان بســــتری میشــــوند
همچنین شمار مراجعان سرپایی نیز نسبت به اوایل
فروردین جاری پنج برابر شده است.

معــــاون درمــــان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سـ ــینا
افزود :پس از تکمیل ظرفیت بیمارســــتانهای سینا،
فرشچیان و شــــهید بهشــــتی ،بیماران در بیمارستان
آتیه تأمیــــن اجتماعی همدان بســــتری شـ ــدند با این
وجود نیاز به اســــتفاده از ظرفیت بیمارستان ارتش نیز
داریم.
جلیلی ادامــــه داد :در حال پیگیری بــــرای ایجاد فضای
جدید در بیمارســــتانهای اســــتان همدان هسـ ــتیم
چراکه در روزهای آینده با مشــــکل کمبود تخت مواجه
میشویم.
وی از شهروندان خواست با پرهیز از تجمع و دورهمی،
رعایت شیوهنامههای بهداشتی کادر درمان را در مهار
و کنترل ویروس کرونا یاری دهند.

 2500همدانی متقاضی شرکت در آزمون سراسری
قرآن و عترت

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد
اسـ ــامی اسـ ــتان همـ ــدان گفــــت :نوزدهمیــــن آزمون
سراسـ ــری قـ ــرآن و عترت طــــی روزهای هشــــتم تا دهم
اردیبهشـ ــت مصادف بــــا پانزدهم ماه مبــــارک رمضان
سالروز میالد امام حسن مجتبی(ع) برگزار میشود.
به گزارش هگمتانه ،احمدرضا احسانی از برگزاری آزمون
سراسـ ــری قرآن و عترت در ماه مبارک رمضان خبر داد و
اظهار کرد :برای شـ ــرکت در این آزمون بیــــش از  2هزار و
 500همدانی ثبت نام کردهاند.
وی با بیـ ــان اینکـ ــه آزمون سراســــری قــــرآن و عترت در
روزهای  9 ،8و  10اردیبهشــــت ماه برگزار میشــــود افزود:
این دوره از آزمون سراس ـــری قرآن کریم به دلیل شــــیوع
بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با اشاره
به اینکه این آزمون قرار بود در روزهای  13تا  15اسفندماه
سال گذشته برگزار شـ ــود که به دلیل فراهم نشدن زیر
سـ ــاخت فنی به تعویق افتاد گفــــت :نوزدهمین آزمون
سراسـ ــری قـ ــرآن و عترت طــــی روزهای هشــــتم تا دهم
اردیبهشـ ــت مصادف بــــا پانزدهم ماه مبــــارک رمضان

سالروز میالد امام حسن مجتبی (ع) برگزار میشود.
وی بیان کرد :ثبت نام آزمون امسال در  14رشته شامل
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دو رشــــته ترجمه سـ ــوره
بقره و تفسیر سوره بقره ،بخش معارف اهل بیت(ع) در
سه رشــــته حفظ و مفاهیم نهج البالغه ،حفظ و مفاهیم
صحیفه ســــجادیه و ســــبک زندگی معصومـ ــان و حفظ
قرآن کریم در رشــــتههای حفظ و مفاهیــــم جزء ،30حفظ
و مفاهیــــم جزء اول ،حفظ و مفاهیم ســــوره بقره ،حفظ و
مفاهیم  5جزء اول ،حفــــظ و مفاهیم  10جزء اول ،حفظ و
مفاهیم  15جزء اول ،حفظ و مفاهیــــم  20جزء اول ،حفظ
و مفاهیم  25جزء اول و حفــــظ و مفاهیم کل قرآن کریم
است.
احسانی تصریح کرد :بر اســــاس اطالعیه معاونت قرآن
و عتــــرت وزارت فرهنــــگ و ارشــــاد اســــامی بــــه منظور
آشــــنایی با فرآیند برگزاری این آزمون ،در روز پنجشــــنبه
دوم اردیبهشــــت ماه آزمون آزمایشــــی داوطلبان برگزار
میشــــود و داوطلبان برای کســــب اطالعــــات تکمیلی
میتوانند به ســــامانه ثبت نام آزمون به نشانی https://
 /quranedu.irمراجعه کنند.

رئیس اتحادیه مر غ ،ماهی ،تخم مر غ و پرنده فروشان همدان:

مردم گرانفروشی مر غ را به سامانه 124اطالع دهند
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس اتحادیه مرغ ،ماهی،
تخم مرغ و پرنده فروشـ ــان همدان به مردم توصیه کرد
از خرید گوشـ ــت مرغ باالتر از قیمت اعالم شده اجتناب
کننـ ــد و موارد گـ ــران فروشــــی را از طریق ســــامانه  124به
بازرسان اطالع دهند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،جواد عاشــــوری روز چهارشــــنبه از
تعادل عرضه و تقاضای گوشــــت مرغ در استان خبر داد
و گفت :در ماه رمضان نیز مشــــکلی برای تأمین و توزیع
گوشت مرغ وجود ندارد.
وی اظهار کرد :با اقدامات انجام شده از سوی مسؤوالن
و توزیـ ــع گسـ ــترده و مناســــب گوشــــت مــــرغ در بیــــن
واحدهای صنفی ،پاسخ گوی نیاز مردم در ایام روزه داری
هسـ ــتیم .به گفته وی روزانه  60تا  70تن گوشت مرغ در
شهرسـ ــتان همدان توزیع میشــــود و کمبودی در این
زمینه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد :گوشــــت مرغ با قیمت مصوب 24
هــــزار و  900تومان به فروش میرســــد و با توزیع منظم و
مستمر ،صف مرغ در شهر همدان برچیده شده است.
رئیس اتحادیه مــــرغ ،ماهی ،تخم مرغ و پرنده فروشــــان
همدان خاطرنشــــان کرد :عرضــــه و تقاضــــای این ماده
غذایی متعادل شده است.
عاشوری تأکید کرد :عالوه بر مرغ کشتارگاههای استان،
از سایر نشانها نیز در بازار وجود دارد و پاسخ گوی همه
سلیقهها و ذائقه مردم هستیم.
به گفته او قیمت مرغ برای تمام نشانها یکسان است
و فروشــــندگان باید نرخ مصوب را برای تمام محصوالت
رعایت کنند.
بــــه نقل از ایرنا ،وی به مردم توصیه کرد از خرید گوشـ ــت
مرغ باالتر از قیمت اعالم شده اجتناب کنند و موارد گران
فروشی را از طریق سامانه  124به بازرسان اطالع دهند.
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بازداشت متولیان برگزاری جشن عروسی در فامنین

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :فرماندار فامنین گفت :متولیان برگزاری جشـ ــن عروسـ ــی در یکی از
روسـ ــتاهای فامنین به علت بی اعتنایی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و برگزاری جشن عروسی
با توجه به شرایط قرمز کرونایی ،بازداشت شدند.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید مجید شـ ــماعی اظهار کرد :براسـ ــاس مصوبات سـ ــتاد ملی و اسـ ــتانی
مدیریت بیماری کرونا ،هرگونه تجمع و ازدحام جمعیت در قالب برگزاری مراسم عزاداری یا عروسی
ممنوع بوده و متخلفان طبق قانون مجازات میشوند.

وی اضافه کرد :با وجود هشــــدار بهورز یک روســــتا در فامنین برای خودداری از برگزاری مراسم
عروسـ ــی اما خانـ ــواده داماد اقدام بـ ــه دعوت حـ ــدود  400مهمان برای حضور در جشـ ــن کرده
بودند که با ورود ســــتاد کرونا و دادســــتانی داماد و پدرش بازداشت و برای آنها پرونده قضایی
تشکیل شد.
فرماندار فامنیـ ــن ادامه داد :اعضای این خانـ ــواده بی توجه به وضعیت قرمز شهرسـ ــتان در حال
تدارک برپایی جشـ ــن عروسـ ــی بودند که از سوی شبکه بهداشت و دادسـ ــتانی تذکر گرفته اما بی

توجه به این تذکر ،اصرار بر برگزاری مراسم داشتند که بازداشت شدند.
شـ ــماعی بیان کرد :ستاد مقابله با کرونا عالوه بر مرکز شهرستان در روستاها نیز با عضویت بهورز،
شـ ــورای اسالمی روستا ،دهیار ،روحانی روسـ ــتا و فرمانده پایگاه مقاومت تشکیل شده و هر هفته
جلسه برگزار میکند.
وی افزود :آنها در جلسـ ــه اقدام به بررسـ ــی وضعیت روسـ ــتا کرده و نتیجه نشســــت در قالب یک
صورتجلسه به فرمانداری ارائه میشود.

خبــر

طرح نورد توسط بنیاد برکت
در اسدآباد اجرا میشود
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مسـ ــؤول بنیـ ــاد برکـ ــت
شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد از اجرای طرح نورد تولید آهن رول،
تیرآهن و میلگرد توسـ ــط بنیاد برکت در این شهرستان
در سال جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،بهنام بیگمحمدی با بیان اینکه این
طرح در سال جاری با اشـ ــتغال  800نفر با بودجهای افزون
بـ ــر  600میلیـ ــارد تومان در شهرسـ ــتان اجرایی میشـ ــود،
اظهار کرد :در تمام اسـ ــتانها ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
قرار است سه طرح شـ ــاخص اجرا کند که یکی از طرحهای
شـ ــاخص اسـ ــتان همدان توسـ ــط ایـ ــن بنیاد طـ ــرح نورد
اسدآباد خواهد بود.
وی بیـ ــان کـ ــرد :در سـ ــال  1400بنیـ ــاد برکـ ــت بـ ــا توجه به
نامگذاری امسـ ــال از طرف مقام معظم رهبـ ــری با عنوان
«تولید ،مانع زداییها و پشـ ــتیبانی هـ ــا» ایجاد تعداد 1500
شغل را در سطح روستاهای استان همدان هدف گذاری
کرده است که در مرحله اول در شش ماه نخست امسال
ایجاد  350شغل به شهرستان اسدآباد اختصاص خواهد
داشت.
بیگ محمدی با اشـ ــاره به اینکه در سـ ــال  1400چندین
مورد مشـ ــاغل جدید توسـ ــط بنیاد برکت بـ ــه ردههای

شـ ــغلی اضافه شـ ــده اسـ ــت ،خاطرنشـ ــان کرد :فروش
اینترنتـ ــی و از راه دور از جمله غذاهـ ــای خانگی از جمله
مواردی اسـ ــت که توسـ ــط بنیـ ــاد برکت در این راسـ ــتا
تأمین مالی خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد :در سـ ــال جاری کسب و کارهای
ً
خانوادگـ ــی احتمـ ــاال تـ ــا  500میلیون تومان توسـ ــط بنیاد
برکت تأمین مالی میشوند و از اردیبهشت ماه این طرح
آغاز خواهد شـ ــد و در این راستا شش شهرستان استان
هدفگذاری شده است.
بیگ محمدی با بیان اینکه متأسـ ــفانه اسـ ــدآباد در حوزه
بنگاه محور ضعیف بوده و سـ ــعی بر آن است که امسال
نسـ ــبت به تقویـ ــت این حوزه اقدام شـ ــود ،گفـ ــت :بنیاد
برکت در دو سـ ــال گذشـ ــته در سـ ــال  98و  99تاکنون 60
روستای اسدآباد را در بحث اشـ ــتغال تحت پوشش قرار
داده و  1000شغل ایجاد کرده است.
وی با اشـ ــاره به اینکه در سال  98اسـ ــدآباد در استان
همدان نخسـ ــتین شهرسـ ــتان آزمونه اشـ ــتغال بنیاد
برکت انتخاب شـ ــد ،افزود :در سـ ــال  98در  20رسـ ــته
شغلی بنیاد برکت در اسـ ــدآباد موفق به تحقق تعداد
 300شغل در سـ ــطح روستاهای هدفگذاری شده خود

خسارت  28میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات
و مزار ع تویسرکان

هگمتانه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مدیر جهاد کشـ ــاورزی
شهرستان تویسرکان از خسـ ــارت  28میلیارد تومانی
به باغات و مزارع این شهرستان به واسطه سرمازدگی
فروردین ماه امسال خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،مسـ ــعود اکبری با بیـ ــان اینکه
همدان
متأسـ ــفانه در فروردینماه سـ ــال جاری سرمازدگی به
شهرستان خسارت وارد کرده
شهرستانو مزارع
بخشی از باغات
همدان
ستان همدان/
اسـ ــت اظهار کرد :طبق رصد همکاران جهاد کشاورزی
بر روستاها و باغات حومه شهرستان در بازه زمانی  9تا
 17فروردین ماه امسـ ــال سرمازدگی  28میلیارد تومان
به مزارع و باغات تویسرکان خسارت وارد کرد.
وی وسـ ــعت باغات گردوی شهرسـ ــتان تویسرکان را
حدود  5هـ ــزار و  700هکتار دانسـ ــت و افـ ــزود :به طور
میانگین  600هکتار از باغات گردو بین  20تا  30درصد
به واسطه سرمازدگی خسارت دیدند.
مدیر جهاد کشـ ــاورزی شهرستان تویسـ ــرکان با بیان
اینکه سـ ــایر تولیـ ــدات باغـ ــی از جمله زردآ لـ ــو و آلو به
مساحت  300هکتار بین  45تا  50درصد از سرمازدگی
خسـ ــارت دیده اسـ ــت گفت :همچنین  2هـ ــزار و 500
هکتار از مزارع شهرسـ ــتان بین  10تا  25درصد آسیب
وارد شده است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه مجموع خسـ ــارت وارد شـ ــده
به بخش زراعـ ــت  9میلیـ ــارد و  700میلیـ ــون تومان و
خسـ ــارت بخـ ــش باغبانـ ــی  18میلیـ ــارد و  200میلیون
تومان برآورد شده است اظهار کرد :طبق روال طبیعی
 10تا  15اردیبهشـ ــت احتمال خطر سـ ــرمازدگی به ویژه
برای باغات وجود دارد ،اما خسارت سرمازدگی در این
بازه زمانی برای زراعت کمتر است.
اکبـ ــری با بیان اینکه متأسـ ــفانه امسـ ــال از چند جنبه

محصوالت کشاورزی دچار آسیب شده و خواهد شد
افزود :کش ـ ـتهای دیـ ــم و آبی نه تنها در تویسـ ــرکان؛
بلکه در کل کشور از موضوع عدم بارندگی رنج میبرد؛
امیدواریم طی چند روز آینده بارش داشته باشیم.
وی با اشـ ــاره به اجرای تمهیدات برای مقابله با کمآبی
در برنامه درازمدت در شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان گفت:
روشهای مختلف چون کشـ ــت نشـ ــاء محصول در
گلخانـ ــه ،اجـ ــرای شـ ــیوههای مختلف آبیـ ــاری نوین و
اسـ ــتفاده از ارقام کمآب در راستای اسـ ــتفاده بهینه از
آب در سطح شهرستان در حال انجام است.
به نقل از فارس ،مدیر جهاد کشـ ــاورزی شهرسـ ــتان
تویسـ ــرکان از اجـ ــرای آبیـ ــاری نویـ ــن به شـ ــیوههای
قطرهای ،بارانی و کمفشـ ــار در  9هـ ــزار هکتار از اراضی
تویسـ ــرکان خبـ ــر داد و اظهار کـ ــرد :باغات بـ ــه لحاظ
سـ ــاختار سـ ــنتی و قدیمی بودن آنها قابلیت اجرای
آبیاری قطرهای را ندارند و بیشـ ــتر آبیاری کمفشار کار
شده؛ اما باغات جدیداالحداث که هم الگوی کاشت
آنهـ ــا منظم و هم در اراضی مسـ ــطح ایجاد شـ ــدهاند
آبیاری قطرهای قابل اجراست.

فرماندار بهار:

عادی انگاری کرونا و کاهش رعایت شیوهنامههای
بهداشتی در بهار

اعزام  2گروه از جهادگران
بسیجی به بیمارستانهای
نهاوند

شـ ــد که در حال حاضـ ــر  99درصد این مشـ ــاغل پایدار
هستند .
بیگ محمدی تعداد روسـ ــتاهای هدفگذاری شده سال
 99را نیز  40روسـ ــتا برشـ ــمرد و خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در این
روسـ ــتاها  3125نفر متقاضی تسـ ــهیالت اشـ ــتغال بنیاد

برکت ثبت نام کردنـ ــد که در پایان بـ ــا پاالیشهای انجام
شده در کارگروه  985نفر را به عنوان متقاضی تسهیالت
بنیـ ــاد برکت معرفـ ــی کردیم و  600نفر برای تسـ ــهیالت به
بانک عامل معرفی شدند.
به نقل از ایسـ ــنا ،وی ادامه داد :در سـ ــال جاری نیز تعداد

دیگری از روستاهای اسـ ــدآباد برای ایجاد اشتغال توسط
بنیاد برکت هدفگذاری شـ ــده که در ایــــن بین در برخی از
روستاها از جمله حسام آباد ،چنارسفلی ،خاکریز و موسی
آباد از سـ ــال گذشـ ــته ورود پیدا کرده ایم که امســــال نیز
دوباره ورود خواهیم داشت.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت سردار شهید میرزا محمد سلگی خبر داد:

اهدای  1400بسته معیشتی ویژه سالگرد شهادت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :آئیـ ــن اهدای  1400بسـ ــته
معیشتی ویژه سالگرد شـ ــهادت سردار شهید حاج میرزا
محمد سـ ــلگی با حضور سـ ــرهنگ پاسـ ــدار علـ ــی بقایی
فرمانده سـ ــپاه ناحیه همدان ،مجیـ ــد صفدریان مدیرکل
بنیاد شـ ــهید و امور ایثارگران استان همدان و خانواده آن
شهید بزرگوار در ورزشگاه شـ ــهید حاجیبابایی مریانج به
همت ستاد بزرگداشت سردار شهید میرزا محمد سلگی
ظهر روز سهشنبه برگزار شد.
به گـ ــزارش خبرنگار هگمتانـ ــه ،دکتر علی زبرجـ ــدی ،دبیر
ستاد مردمی بزرگداشت سردار شهید میرزا محمد سلگی
گفت :با توجه به وضعیت قرمز کرونا ،برنامههای سالگرد
سـ ــردار شـ ــهید حاج میرزا محمد سـ ــلگی غیرحضوری و با
محوریت برنامههای اجتماعی صورت گرفت.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــه همین مناسـ ــبت توزیع  1400بسـ ــته
غذایی شـ ــامل  10کیلو برنج ،ماکارانی ،روغن ،رب ،حبوبات
و مرغ که بین  350الی  450هزار تومان ارزش ریالی دارد و با
مشارکت نمایندگی آستان قدس رضوی ،قرارگاه جهادی
امام رضا(ع) ،سـ ــپاه انصارالحسـ ــین(ع) استان همدان به
ویژه شهرسـ ــتان نهاوند ،کمیته امداد امـ ــام(ره) ،خانواده
شهید سـ ــلگی و خیرین و نیکوکاران با اولویت روستاها
انجام میشود.
زبرجدی خاطرنشـ ــان کرد :از این  1400بسته 430 ،بسته در
روسـ ــتاهای گلتپه 350 ،الی  400بسـ ــته در نهاوند توزیع
شـ ــده اسـ ــت و  300بسـ ــته روز س هشـ ــنبه و  200بسته نیز
همزمان با میالد امام حسن مجتبی(ع) توزیع خواهد شد.

دبیـ ــر سـ ــتاد مردمـ ــی بزرگداشـ ــت سـ ــردار شـ ــهید میرزا
محمـ ــد سـ ــلگی یـ ــادآور شـ ــد :از دیگـ ــر برنام ههـ ــا ،طبخ و
توزیـ ــع  5000پرس غـ ــذای گرم در ماه مبـ ــارک رمضان بین
نیازمندان ،اهدای  14پارچه جهیزیه ،کاشت نهال در پارک
ولیعصر(عج) کوی شـ ــهید مدنی ،پخت نـ ــان صلواتی به
مدت  5روز در شـ ــهر نهاوند ،توزیع بسـ ــتههای فرهنگی،
توزیع  10هزار بسـ ــته بهداشـ ــتی شـ ــامل ماسـ ــک و مواد
ضدعفونیکننده و ...میباشد.
زبرجـ ــدی افـ ــزود :در ضمن مقـ ــرر گردیـ ــده بود کـ ــه در 10
شهرسـ ــتان گردهمایی انجام گیرد که به فراخور وضعیت
قرمز کرونایی حاکم در کشـ ــور علیرغـ ــم رایزنیهای انجام

شده با سـ ــخنرانها و مداحان کشوری متأســــفانه برگزار
نگردید.
دبیر سـ ــتاد مردمی بزرگداشـ ــت ســــردار شــــهید میرزا
محمد سـ ــلگی در پایان نیز از فرماندهان سپاه استان،
سـ ــپاه ناحیـ ــه و سـ ــپاه شهرسـ ــتان نهاو نــــد ،مدیرکل
بنیاد شــــهید و امور ایثارگران استان همدان ،مسؤول
ورزش و جوانان شـ ــهر مریانج ،خانواده شهید سلگی،
هیـ ــأت روضهالشـ ــهدا پایگاه شــــهید دهقانــــی و دیگر
عزیزانـ ــی که در برگزاری برنامههای ســــالگرد شــــهادت
سـ ــردار حاج میرزا محمد سـ ــلگی مشــــارکت دا شــــتند
تقدیر و تشکر کرد.

فرمانده سپاه کبودرآهنگ:

شناسایی  8000خانواده نیازمند در کبودرآهنگ

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانده سـ ــپاه شهرسـ ــتان
کبودراهنـ ــگ از توزیـ ــع بیش از  8000بسـ ــته معیشـ ــتی،
آموزشـ ــی و بهداشـ ــتی بـ ــه ارزش  5.5میلیـ ــارد تومان در
طول یک سـ ــال بین خانوادههای آسـ ــیب پذیر کرونایی
شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ محمود بداغی در حاشـ ــیه
برگزاری یازدهمین رزمایش کمکهای مؤمنانه شهرستان
کبودراهنگ ،آغاز توزیع  400بسـ ــته معیشـ ــتی به ارزش هر
بسـ ــته  500هزار تومـ ــان در بین خانوادههای آسـ ــیب پذیر
شناسایی شده توسط نیروهای بسیجی سپاه شهرستان
را از جمله برنامههای استقبال از ماه مبارک رمضان برشمرد.
وی اظهار کرد :در وضعیت افزایش شـ ــیوع ویروس کرونا
و همه گیری این بیماری نیاز اسـ ــت برای حمایت از اقشار
آسـ ــیب پذیر با اجرای رزمایشهای فرهنگـ ــی ،اقتصادی
بـ ــه کمـ ــک همشـ ــهریان بشـ ــتابیم ،بـ ــر همین اسـ ــاس

هدف بر این اسـ ــت در سپاه شهرسـ ــتان کبودراهنگ به
همت مردم ،خیرین و بسـ ــیجیان پایگاههـ ــای مقاومت
شهرستان با توزیع بستههای معیشتی گرهای کوچکی از
مشکالت مردم را باز کنیم.
فرمانده سپاه شهرسـ ــتان کبودراهنگ با اشاره به تعداد
بسـ ــتههای توزیع شـ ــده در رزمایش یازدهم خاطرنشـ ــان
کـ ــرد :در آسـ ــتانه ماه مبـ ــارک رمضان بیش از  400بسـ ــته
معیشتی به ارزش هر بسته  500هزار تومان در بین اقشار
آسیب پذیر شناسایی شده شهرستان توزیع شد.
وی تصریح کرد :با شیوع بیماری کرونا و با توجه به آسیب
جدی این بیماری در معیشت و اقتصاد برخی خانوادهها
به همت نیروهای بسـ ــیجی و خیرین شهرسـ ــتان در یک
سال گذشـ ــته بیش از  8000بسته معیشـ ــتی ،آموزشی و
بهداشـ ــتی به ارزش پنج میلیـ ــارد و  500میلیون تومان در
بین خانوادههای آسیب پذیر کرونایی توزیع شده است.

بداغی یادآور شـ ــد :در راسـ ــتای اجرای فرمان مقام معظم
رهبری مبنـ ــی بر اجـ ــرای سراسـ ــری رزمایــــش کمکهای
مؤمنانـ ــه و کمک به خانوادههای آســــیب دیــــده از کرونا
یازدهمیـ ــن مرحله از این رزمایش همزمان با فرارســــیدن
ماه مبارک رمضان با تهیه و توزیع  400بســــته معیشتی در
سالن  9دی سپاه ناحیه کبودراهنگ انجام شد.
فرمانـ ــده سـ ــپاه شهرسـ ــتان کبودراهنگ ادامــــه داد :در
مجمـ ــوع تاکنون در ایـ ــن رزمایش  8000خانــــواده نیازمند
شناسـ ــایی شـ ــده که در  11مرحله از این رزمایــــش 12 ،هزار
بسته معیشتی بین این خانوادهها توزیع شده است.
به نقل از ایسنا ،وی گفت 250 :دستگاه گوشی و تبلت و
 1200بسـ ــته لوازم تحریر برای دانشآموزان 51 ،سری لوازم
خانگی 85 ،رأس دام ذبح شـ ــده برای توزیع گوشــــت گرم،
توزیع پوشـ ــاک و ...از دیگر اقالمی است که تاکنون در این
رزمایش تهیه و توزیع شده است.

طی یک سال گذشته:

ساخت بیش از  850واحد مسکونی در نهاوند

هگمتانه ،گروه شهرستان :کارگروه سالمت و امنیت
غذایـ ــی شهرسـ ــتان بهـ ــار به ریاسـ ــت فرمانـ ــدار این
شهرسـ ــتان و با حضور مدیران دسـ ــتگاههای اجرایی
تشکیل جلسه داد.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانه از بهار ،دراین جلسـ ــه
فرمانـ ــدار بهار ضمن اشـ ــاره به عادی انـ ــگاری کرونا و
کاهش رعایت دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی گفت:
با توجه بـ ــه دید و بازدیدهـ ــای ایام نـ ــوروز و نیز عادی
انگاری کرونا و کاهش رعایت دستورالعملها شاهد
افزایـ ــش مبتالیـ ــان به ایـ ــن بیماری هسـ ــتیم که باید
نسـ ــبت به رعایـ ــت موارد بهداشـ ــتی به ویـ ــژه فاصله
اجتماعی با جدیت اقدام کرد.

قنبـ ــری خاطر نشـ ــان کـ ــرد :مردم سـ ــعی کننـ ــد حتی
المقـ ــدور از تجمـ ــع و حضـ ــور در مراکز عمومـ ــی پرهیز
نمـ ــوده و همچنیـ ــن از ازدحـ ــام در مراکز بهداشـ ــتی و
درمانی و برگزاری مراسم خودداری کنند.
در ادامه دکتر به نشـ ــان رئیس شـ ــبکه بهداشـ ــت و
درمان شهرستان بهار ضمن ارائه گزارشی در راستای
وضعیـ ــت بیمـ ــاری کرونـ ــا در این شهرسـ ــتان گفت:
مردم فهیم شهرسـ ــتان باید همچنـ ــان این بیماری را
جـ ــدی بگیرند چرا کـ ــه این بیماری پایـ ــان نیافته و نیاز
اسـ ــت بارعایت بهداشـ ــت فردی و فاصلـ ــه اجتماعی
این بیماری را تا لحظه ریش ـــهکنی کنترل و از شیوع آن
جلوگیری کرد.
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شهرستان

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس بنیادمسکن انقالب
اسـ ــامی نهاوند گفت :طی یک سال گذشته بیش از850
واحد مسـ ــکن روسـ ــتایی و شـ ــهری با اعتبار  44میلیارد
تومان احداث شده است.
به گزارش هگمتانـ ــه ،علیرضا نثاری با بیـ ــان اینکه یکی از
رسـ ــالتهای بنیاد مسکن سـ ــاخت خانه برای محرومان
اسـ ــت اظهار کرد :طی تفاهمنامهای که با سـ ــازمان برنامه
و بودجه کشـ ــور منعقد شـ ــد ،کار سـ ــاخت مسکن برای
محرومان از ابتدای مهرماه سال گذشته آغاز شد.
وی ادامـ ــه داد :تاکنـ ــون  400واحـ ــد مسـ ــکونی در قالب
مسکن محرومان ویژه افراد فاقد مسکن و دارای شرایط
خاص در روسـ ــتاها در حال سـ ــاخت اسـ ــت که  60درصد
پیشرفت فیزیکی دارند.
رئیس بنیاد مسـ ــکن انقالب اسالمی نهاوند بیان کرد :به
منظور ساخت واحدهای مسکونی محرومان به هر واحد
 50میلیون تومان تسهیالت با نرخ  5درصد و  30میلیون
تومـ ــان نیز کمـ ــک بالعوض و معـ ــاف از هزینـ ــه نظارت و

طراحی و صدور پروانه ساخت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه عمران روستایی نیز طی یک سال
گذشته آسفالت معابر  17روستای شهرستان انجام شده
اسـ ــت گفت :این عملیات با اعتبار ملـ ــی بالغ بر  16میلیارد
تومان انجام شـ ــده و عملیات زیرسـ ــازی معابـ ــر نیز در 27
روستا به مساحت  190هزار مترمربع انجام شده است.
نثاری ادامه داد :در راسـ ــتای اجرای طرح هادی روسـ ــتایی
عملیـ ــات جدولگـ ــذاری ،احـ ــداث کانالهای سـ ــنگی و
دیوار هسـ ــازی نیز در  24روسـ ــتا با اعتبار تخصیصی ملی و
استانی بالغ بر  14میلیارد تومان اجرا شده است.
وی از واگذاری  570جلد سـ ــند مالکیـ ــت با همکاری اداره
ثبـ ــت اسـ ــناد و امالک شهرسـ ــتان خبـ ــر داد و افـ ــزود :در
حوزه طرح اقدام ملی تولید مسـ ــکن با همکاری اداره راه و
شهرسازی ساخت  365واحد آپارتمانی در یکی از بهترین
نقاط سـ ــکونتگاهی در حال انجام اسـ ــت کـ ــه تاکنون 12
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در نهاوند با بیان اینکه

طی روزهای آینده عملیات اصلی اجرای ســــازههای بتنی این
ساختمانها در قالب  14بلوک هفت طبقه آغاز خواهد شد
گفت:عالوهبر احداثاینتعدادواحدمسکونی،کار ساخت
واحد مسکونی برای  145نفر در قالب خود مالک در شهرک
نیرویانتظامینیز در حالساماندهیاست.
وی در خصـ ــوص آخریـ ــن وضعیــــت بازســــازی مســــکن
سیلزدگان نیز گفت :کار بازسـ ــازی مسکن سیلزدگان
سـ ــال  98این شهرسـ ــتان نیز بـ ــا پیشــــرفت فیزیکی 93
درصد در حال انجام اسـ ــت که در زمینــــه جذب اعتبارات
این شهرسـ ــتان  30درصد مجموع اعتبارات اســــتان را به
خود اختصاص داده است.
نثاری در خصوص ادامه برنامههای بهســــازی روســــتاها در
سال جاری گفت :به منظور ادامه بهسازی مناطق روستایی
با همکاری مسـ ــؤوالن شهرستان کار جذب اعتبار از محل
منابع ملی و اسـ ــتانی در حال پیگیری اســــت که به محض
تخصیص اعتبار ،با هماهنگی بخشــــداران و دهیاران طبق
اولویتهای اجرایی برنامهریزی خواهد شد.

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده سـ ــپاه
نهاونــــد گفت :دو گــــروه از جهادگران بسـ ــیجی به
بیمارستانهای شهرستان نهاوند اعزام شدند.
به گــــزارش هگمتانه ،علــــی مختاری اظهــــار کرد :با
توجه به شــــروع موج چهارم کرونا ،بنا به درخواست
مسؤوالن مراکز درمانی نهاوند  20نفر از جهادگران
بســــیجی در قالــــب دو گروه بــــرای کمک بـ ــه کادر
درمان به بیمارستانهای نهاوند اعزام شدند.
وی افزود :در موج ســــوم شــــیوع ویروس کرونا در
شهرســــتان ،جهادگــــران خواهر و بــــرادر به مدت
یــــک مــــاه بــــا حضــــور در دو بیمارســــتان آیتاهلل
علیمرادیــــان و آیــــتاهلل قدوســــی شهرسـ ــتان
مشــــغول خدمترســــانی به بیماران در کنار کادر
درمان بودند.
فرما نــــده ســــپاه نهاونــــد عنــــوان کــــرد :در موج
چهارم نیز بــــا توجه به افزایش بســــتری بیماران
مبتال به کوو یــــد  ،19بیش از  20نفر از جهادگران
در دو شــــیفت صبــــح و عصر به صورت هشـ ــت
ســــاعته در حــــال خدمترســــانی بــــه بیمـ ــاران
کرونایــــی در بیمارســــتانهای شهر سـ ــتان
هستند .
وی به دیگر فعالیتهای بسیجیان در ایام کنونی
برای مقابله با شــــیوع کرونا اشاره کرد و بیان کرد :با
توجه بــــه قرار گرفتن این شهرســــتان در وضعیت
قرمز و لزوم جلوگیری از ورود خودروهای غیر بومی
به شهرســــتان بســــیجیان ســــپاه ناحیه نهاوند به
کمک دیگر دســــتگاههای اجرایــــی در ورودیهای
شــــهر اســــتقراریافته و بر محدودیتهای کرونایی
نظارت دارند.
مختاری با بیان اینکه رشادتهای امروز جهادگران
تداعیکننــــده ایثــــار رزمنــــدگان جنــــگ و جهـ ــاد
اســــت اظهار کرد :از مــــردم تقاضا داریــــم با رعایت
شــــیوهنامههای بهداشــــتی به قطع زنجیره انسانی
ویروس کرونا کمک کنند.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد :برای عبور
از این بحــــران نیازمند همکاری و مســــاعدت تمام
دستگاهها و آحاد جامعه هستیم.

سرقت از زوج سالخورده
همدانی با شگرد تست
رایگان کرونا
هگمتانه ،گروه شهرســــتان :رئیس پلیس آگاهی
اســــتان همدان اظهار کــــرد :ســــارقان غیربومی با
معرفــــی خود به عنــــوان کارمند وزارت بهداشـ ــت،
درمان و آموزش پزشــــکی اقدام به ســــرقت از زوج
ســــالخورده همدانی کــــرده بودند که شناسـ ــایی و
دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه ،ســــرهنگ "علی اسدبیگی" در
تشریح این خبر گفت :در پی وقوع سرقت از منزل
یــــک پیرمرد در شهرســــتان همدان ،شناسـ ــایی و
دستگیری ســــارقان در دستور کار مأموران پلیس
آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :در بررســــیهای اولیه مشخص شد که
ســــارقان در یک گروه چهار نفره شامل سه مرد و
یک زن با یک دسـ ــتگاه خودرو پژو پارس سرقتی
وارد شــــهر همدان شـ ــده و با انتخاب سوژه مورد
نظر خود که پیرمردی ُمســــن و ســــالخورده بوده
اعالم میکننــــد کــــه از کارکنان وزارت بهداشـ ــت
بوده و برای تسـ ــت کرونا به صورت رایگان از افراد
ســــالخورده اقدام میکنند و تســــت کرونا باید در
منزل صورت بگیرد.
رئیس پلیس آ گاهی اسـ ــتان همدان اضافه کرد:
ســــارقان با ســــوار کــــردن مالباختــــه و مراجعه به
منزل وی ،با سرگرم کردن پیرمرد و پیرزن اقدام به
سرقت چهار تخته فرش دستبافت یک متری و 6
النگوی پیرزن کرده و بالفاصله از همدان متواری
میشــــوند اما با توجــــه به حساســــیت موضوع و
ایجاد جو ناامنی ،شناسـ ــایی و دستگیری سارقان
به صورت ویژه در دسـ ــتور کار کارآ گاهان مبارزه با
سرقت قرار گرفت.
ســــرهنگ اســــدبیگی افزود :در تحقیقات صورت
گرفته ،مشــــخصات خودرو و متهمان به دسـ ــت
آمد و مشــــخص شــــد این گروه یک مــــاه قبل نیز
در شــــهر همدان اقدام به سـ ــرقت کرده و متواری
شدند.
وی بیان کرد :بــــه دنبال تحقیقات صــــورت گرفته
مشخص شــــد که خودرو ســــارقان در شهرستان
"بروجــــرد" تصادف کــــرده و دچار نقص فنی شـ ــده
همچنین سرنشــــینان با اموال مســــروقه متواری
شده اند.
رئیس پلیس آگاهی اســــتان همــــدان با اعالم این
که راننده خودرو در یک عملیات پیچیده دستگیر
و به پلیس آگاهی همدان انتقال داده شد ،افزود:
متهــــم در بازجوییهــــای پلیســــی بــــه چهـ ــار فقره
سرقت اعتراف کرد.
ســــرهنگ اســــدبیگی افزود :با تحقیقــــات صورت
گرفتــــه مشــــخص شــــد کــــه نامبــــرده بــــه همـ ــراه
همدســــتان خــــود در اســــتانهای قم ،سـ ــمنان،
خراســــان رضوی و چند اســــتان دیگر نیز مرتکب
سرقتهای متعددی با این شیوه و شگرد شدند
کــــه هماهنگی الزم با پلیس آگاهی این اسـ ــتانها
برای دستگیری دیگر سارقان به عمل آمد.
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نکته

باغبان

طبیب

خواص تخم کتان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه باغبـ ــان :همـ ــدان شـ ــهر
کوهسـ ــتانی بـ ــا آب و هـ ــوای سـ ــرد و خشـ ــک
است .این شـ ــهر در احاطه دشـ ــت ها ،باغها و
کوههای بسـ ــیار زیبایی قـ ــرار دارد و دامنههای
کوهسـ ــتانی آن مملو از گیاهان مختلفی اسـ ــت
که بسـ ــیاری از آنان خـ ــواص دارویـ ــی و درمانی
جالبی دارند.
از دیربـ ــاز تاکنـ ــون ،گیاهـ ــان دارویی بـ ــه عنوان
درمـ ــان طبیعـ ــی و غیرشـ ــیمیایی مـ ــورد توجـ ــه
بشـ ــر بوده اند و انسـ ــانها در هر دوره از تاریخ
سـ ــعی در کشـ ــف و اسـ ــتفاده از فوایـ ــد ایـ ــن
گیاهـ ــان داشـ ــته اند .یکـ ــی از گیاهـ ــان دارویی
که از گذشـ ــتههای دور مورد توجه طب سـ ــنتی
قرار گرفـ ــت ،و از جمله گیاهان دارویـ ــی منطقه
همدان میتوان به گیاه کتان اشـ ــاره کرد که در
نوع خود بی نظیر است.
به نوشـ ــته وبگاه بیتوته؛ نزدیک به  6000سـ ــال
اسـ ــت که تخم کتان به عنوان یک ماده غذایی
در دنیا اسـ ــتفاده میشـ ــود .کتان گیاهی است
که از قدیم االیام شـ ــناخته شـ ــده و بکار میرفته
اسـ ــت .حتی پرورش آن در مصـ ــر در حدود پنج
قرن پیـ ــش از میالد مسـ ــیح رایج بوده اسـ ــت.
امروزه نیز گیاه کتان در منطقه وسـ ــیعی از اروپا
و آسیا میروید.
در ادامـ ــه با برخی از خـ ــواص و فوایـ ــد این گیاه
دارویی آشنا میشوید.
 -1یکـ ــی از فوایـ ــد فوق العـ ــاده تخـ ــم کتان این
اسـ ــت که دارای مقـ ــدار زیادی آب لزج اسـ ــت.
ایـ ــن مـ ــاده ژل مانند تشـ ــکیل دهنـ ــده فیبر به
صـ ــورت محلـ ــول در آب اسـ ــت و دارای خواص
باور نکردنی در دسـ ــتگاه روده است .این ماده
میتوانـ ــد غـ ــذا را در معـ ــده نگه داشـ ــته و آن را
سـ ــریع در روده کوچک تخلیه کنـ ــد که میتواند
جذب مواد مغذی را افزایش دهد.
 -2تخـ ــم کتـ ــان میتوانـ ــد باعـ ــث کاهـ ــش
کلسـ ــترول خـ ــون و همچنیـ ــن پائیـ ــن امـ ــدن
قند خون گـ ــردد .فیبر محلـ ــول موجود در تخم
کتـ ــان میتواند باعث کاهش کلسـ ــترول گردد
و از افزایـ ــش پـ ــاک در خـ ــون جلوگیـ ــری کند و
در نتیجـ ــه از تنـ ــگ شـ ــدن دیواره عـ ــروق خونی
که میتوانـ ــد منجر به افزایش فشـ ــار خون و در
پایان سـ ــکته و حمالت قلبی گردد ،جلوگیری و
پیشگیری نمایـ ــد .فیبر موجـ ــود در تخم کتان
همچنیـ ــن میتوانـ ــد از افزایـ ــش قنـ ــد خون در
بیمـ ــاران دیابتی جلوگیری کند.
ً
 -3حتمـ ــا تـ ــا به حـ ــال از فوایـ ــد روغـ ــن ماهی و
چربیهای امگا 3برای سـ ــامتی بسـ ــیار شنیده
ایـ ــد .روغـ ــن ماهی حـ ــاوی دو نوع چربی اسـ ــت
کـ ــه بـ ــرای تندرسـ ــتی بسـ ــیار مفیدنـ ــد .هرچند
بـ ــذر کتان ایـ ــن دو نوع چربـ ــی امـ ــگا 3را ندارد،
ولی حاوی آلفا لینولنیک اسـ ــید اسـ ــت که نوع
دیگـ ــری از چربیهای امگا 3اسـ ــت و همچنین
از پوکـ ــی اسـ ــتخوان و تحلیـ ــل رفتـ ــن بافـ ــت
اسـ ــتخوانی جلوگیری میکند.
 -4اسـ ــتفاده از تخـ ــم کتـ ــان راه عالـ ــی بـ ــرای
جایگزینی دانههای حاوی گلوتن اسـ ــت .بدین
ترتیـ ــب ،تخـ ــم کتان بـ ــرای افـ ــردی کـ ــه بیماری
سـ ــلیاک دارند یـ ــا دارای آلرژی گلوتن هسـ ــتند،
مطلوب اسـ ــت .همچنین جایگزین خوبی برای
چربیهای امگا  3در ماهی برای اشـ ــخاص مبتال
به آلرژی غذایـ ــی دریایی میباشـ ــد .یکی دیگر از
خواص مهـ ــم کتان اسـ ــتفاده از آن در آشـ ــپزی
است.

 روغن تخم کتان
از دانههای کتـ ــان در اثر فشـ ــار و بدون حرارت
دادن روغنـ ــی به دسـ ــت میاید کـ ــه روغن دانه
کتان نامیده میشـ ــود .روغن دانه کتان یکی از
بی نیازترین منبعهای امگا 3اسـ ــت .این روغن
دارای اسـ ــید چـ ــرب امـ ــگا ،9 ،6 ،3ویتامین ب،
پتاسـ ــیم ،منیزیم ،فیبر  ،پروتئین و روی اسـ ــت.
بدیـ ــن ترتیب به عنـ ــوان یک مکمـ ــل مهم ،که
عملکـ ــردی ماننـ ــد یـ ــک مولتی ویتامیـ ــن دارد،
شناخته شده است.
بهتـ ــر اسـ ــت دانههای تخـ ــم کتـ ــان را خریداری
کـ ــرده و خـ ــود آن را در خانـ ــه آسـ ــیاب کنیـ ــد .از
آنجایـ ــی که تخـ ــم کتان یک دانه روغنی اسـ ــت،
ً
خرید تخم کتانی که قبال اسـ ــیاب شـ ــده ،امکان
دارد گذشـ ــت زمان باعث اکسـ ــیده شـ ــدن آن
گردد ،در حالی که شـ ــما میتوانید دانههای تخم
کتـ ــان را خریداری کـ ــرده و به موقع اسـ ــتفاده و
به میـ ــزان احتیاج خود ،آن را با اسـ ــیاب برقی در
خانه اسـ ــیاب نمایید و به صـ ــورت پودر درآورید
و اسـ ــتفاده کنید .دانههای تخم کتان میتوانند
بیش از یک سـ ــال قابل استفاده باشند.

شیوه و فواید پیوند زنی

هگمتانـ ــه ،گروه باغبان :در کشـ ــاورزی و باغـ ــداری نکات
زیـ ــادی وجـ ــود دارند کـ ــه گاه کشـ ــاورز و باغدار بـ ــه دلیل
ناآگاهی و ندانستن آن نکات ،دچار زیان و از دست دادن
محصول خود میشـ ــود .بنابراین بهتر است کشاورزان و
باغداران به دنبال افزایش سـ ــطح اطالعات و دانش خود
باشند تا نتیجه زحماتشان برباد نرود.
پیونـ ــد زدن اصولی و بـ ــه موقع درختان نیز یکـ ــی از نکاتی
است که دانسـ ــتن آن برای هر کشـ ــاورز و باغدار ضروری
است.
به نوشـ ــته وبگاه نازبو؛ پیوند در لغت بدین معنی است
که طی آن قسـ ــمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار
میدهنـ ــد که آن دو پس از مدتی با یکدیگر جوش خورده
و گیـ ــاه واحدی را تشـ ــکیل میدهند .به گون ـ ـهای که گیاه
حاصل از اتحاد آنها میتواند به صورت یک گیاه مسـ ــتقل
به رشد و نمو خود ادامه دهد.
پیونـ ــد زدن درختـ ــان میوه بـ ــه منظور ایجاد یـ ــک ترکیب
پیونـ ــدی مطلـ ــوب ،زمانی امکان پذیر اسـ ــت که شـ ــرایط
محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه برای تشـ ــکیل یک
اتحاد پیشبینی شده مناسب باشد .در ضمن موفقیت
در این مهم به عوامل دیگری از جمله ساختار گیاه ،زمان
و نحوه اجرای فنون پیوند زنی بستگی دارد.
معموال از اواخر خرداد تا اواخر تابستان زمان مناسب برای
انجام پیوندهای جوانه (کوپیوندها) است .اما پیوندهای
چوبی را باید در اواخر زمسـ ــتان تا دیر وقت یعنی همزمان
با آغاز رشد گیاه اجرا کرد.
پیونـ ــد زدن درختان میـ ــوه اغلب با هـ ــدف افزایش توان
باردهـ ــی درخـ ــت و بهبود کمـ ــی و کیفی محصـ ــول انجام
میشود .با وجود این تعویض سـ ــاختار رویشی و باردهی
درخت ،تنظیم گرده افشانی در باغ ،استفاده از ویژگیهای
پایههای پیوندی به منظور دسترسـ ــی بـ ــه گیاهان کوتاه
قد تا بسیار قوی ،اسـ ــتفاده از میان پایهها برای رفع برخی
از عوارض و نارسـ ــاییهای پیوندی ،ترمیـ ــم زخمهای وارد
شـ ــده به تنه ،ریشه و شـ ــاخههای اصلی درخت ،تسریع در
آغـ ــاز باردهی و موارد بسـ ــیار دیگر از اهدافی هسـ ــتند که
همیشه در ایجاد ترکیبهای پیوندی مورد توجه اند.
بـ ــرای اینکـ ــه قسـ ــمتهای مختلـ ــف دو گیـ ــاه بتوانند با

آفات

یکدیگر زندگی کـ ــرده و تولید نهال جدیـ ــد نمایند و بهره
و سود کافی به دنبال داشته باشـ ــند ،باید اتصال این دو
قسمت با یکدیگر کامل باشد .یعنی باهم جوش خورده
و یکی شود.
جوش خـ ــوردن پایه و پیونـ ــدک تابع دقـ ــت در عمل قرار
دادن پیوندک روی پایه میباشد.
این قرابـ ــت و تجانس که امـ ــری طبیعی اسـ ــت ،گاهی به
قـ ــدری کار پیونـ ــد زدن را مشـ ــکل میکند مثـ ــا در برخی
از انـ ــواع پیوند درخت سـ ــیب و پـ ــارهای دیگـ ــر از درختان
نمیتوان آنها را با یکدیگر پیوند زد .مثال درخت سیبی که
دارای چوب نرم است و درخت سیبی که چوب آن سخت
میباشد با یکدیگر قابل پیوند نیست.
در برخـ ــی از درختان ،رنگ میوه و یا رنگ بـ ــرگ و گل در اثر
انتخاب پیوند مناسـ ــب تغییر میکند .مثال اگر یک گوجه
فرنگی را که دارای برگهای قرمز رنگ است ،بر روی گوجه
فرنگی امریکایی پیوند زده شود ،رنگ برگ آن در مقایسه
با پیونـ ــد همان گونـ ــه روی گوجه فرنگـ ــی معمولی تیرهتر
خواهد بود.

فواید پیوند
پیونـ ــد زدن در درختان سـ ــبب میشـ ــود درخت میوهای
بـ ــه درخت دیگـ ــری تبدیل شـ ــود .امـ ــا این کار شـ ــرایط و
محدودیتهایی هم دارد .پیوند زنی جهت مرغوب کردن
درخت میـ ــوهای نامرغوب صـ ــورت میگیـ ــرد .در اینجا به
برخی از فواید پیوند اشاره میکنیم:
 -1بار زیاد درخت :یعنی درختی که میوه بیشـ ــتری در سال
بدهد .اینجا کمیت مطرح است.
 -2درشـ ــتی یا زیبایی محصول :اینجا مجلسی بودن میوه
مطرح اسـ ــت .گاهی درشـ ــتی محصول میتواند نشـ ــان از
کیفیت بهتر هم باشد.
 -3دوام و مانـ ــدگاری بیشـ ــتر میـ ــوه :اینجا هدف سـ ــالم
ماندن میوه از زمان برداشت ،حمل تا مصرف و همچنین
دوام بیشتر در طول دوره نگهداری مطرح است.
 -4کیفیت بهتر محصول :این امر میتواند به مشخصات
جزئی تری مثل طعم (شیرینی و ترشـ ــی و آبدار بودن و …)
یا پوست مناسب (از نظر ضخامت یا قابلیت کنده شده

پوسـ ــت و …) یا وجود و عدم وجود هسـ ــته و درشتی آن و
عوامل دیگر دسته بندی شود.
 -5زمان رسـ ــیدن میوه :بسـ ــیار مهم اسـ ــت کـ ــه میوه
درخت چه زمانی میرسـ ــد یا چه زمانی امکان برداشـ ــت
محصول وجـ ــود دارد .مثال گیالس نوبرانه بسـ ــیار گرانتر
از زمانی اسـ ــت کـ ــه محصول گیـ ــاس فراوان اسـ ــت یا
برعکـ ــس میوههایـ ــی که آخـ ــر فصل به دسـ ــت میآیند
گران ترند.
 -6ازدیـ ــاد :در گیاهانـ ــی که نم یتـ ــوان آنها را بـ ــا قلمه و یا
پاجوش ازدیـ ــاد نمود ،بـ ــرای حفظ مشـ ــخصات خارجی و
داخلی یعنی ژنتیک گیاه مادری از روش پیوند اسـ ــتفاده
م یشـ ــود .به عبارتی دیگر پیونـ ــد زدن تغییری در خواص
ظاهری و داخلی پیوندک ایجاد نمی نماید.
 -7جوان سـ ــازی :در درختان کهن که به دالیلی قسـ ــمت
هوایی از بین رفته و یا فرسوده شده باشد ،اما ریشه قوی
و فعال باشـ ــد ،میتوان با اعمـ ــال پیوند اقـ ــدام به جوان
سـ ــازی درخت نمود .این عمل نسـ ــبت به نوع درخت تا
حداکثر  5مرتبه قابل انجام است.

راههای کنترل بیماری آ تشک

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه باغبان :آتشـ ــک
از بیماریهـ ــای بسـ ــیار خطرنـ ــاک
درختان گالبی ،سـ ــیب و به محسـ ــوب میگردد .خسارت
این بیماری قابل قیاس با هیج یک از بیماریهای درختان
میوه دانه دار نبوده و خسـ ــارات وارده بر محصوالت باغی
در بعضی از سالها غیر قابل جبران میباشد.
به نوشـ ــته وبگاه تجارت سـ ــبز؛ عالئم بیماری آتشک روی
گلهـ ــا در اوایل فصل بهـ ــار ظاهر میشـ ــود .ابتدا حالت
آب سـ ــوخته پیدا کرده و کمی بعد پژمرده و قهوهای رنگ
میشوند .سـ ــپس عالئم بیماری در اطراف جام گل ،روی
برگها و نوک شاخههای جوان ظاهر میشود.
با توسـ ــعه بیماری ،شـ ــاخههای بیمار به سرعت پژمرده و
به دلیل سـ ــوختگی و خمیدگی بیش از حد قسمتهای
انتهایی شاخه حالتی شبیه به عصا پیدا میکند.
باغ حالت آتش گرفتگی و سـ ــوختگی به خود میگیرد زیرا
انبوه برگهـ ــای چروکیده و قهوهای در البـ ــه الی برگ ها،
شاخهها و میوههای سالم درختان پراکنده اند.
در صورت کنترل نشـ ــدن بیماری در این لحظه باکتری به
سـ ــرعت از شـ ــاخههای جوان آلوده به سمت شاخههای
بـ ــزرگ رفته و تا حد تنـ ــه اصلی درخت نفوذ پیـ ــدا میکند.
سرعت حرکت باکتری در شـ ــاخههای آلوده  3سانتی متر
در روز میباشـ ــد و با نفوذ باکتری به شاخههای بزرگ و تنه
اصلی ،شانکر ایجاد میشود.

 نحوه انتشار و چرخه زیستی باکتری
انتشار بصورت تراوشـ ــات چسبندگی در سطح شاخه ها،
به شکل شـ ــانکرها یا پوسـ ــت مردگیهای زمستانه روی
شاخههای بزرگ ،به حالت انگلی و غیر بیماری زا در سطح
و درون اندامهای مختلف گیاهان میزبان است.
فـ ــاز بهاره بیماری همزمان با آلودگ یهـ ــای اولیه در مرحله
شکوفه دهی و بالیت شکوفه ،و فاز زمستانه آن همزمان
بـ ــا آلودگیهـ ــای ثانویه و پیدایش شـ ــانکرها کـ ــه از اواخر
فصل تابستان و اوایل پاییز تا پایان فصل زمستان ادامه

دارد.
باکتری در اطراف شـ ــانکرها زمسـ ــتان گذرانـ ــی میکند .با
شـ ــروع فصل بهار و مساعد شـ ــدن آب و هوا ،شانکرها و
تودههـ ــای باکتریایی مجتمع در داخل شـ ــانکرها با جذب
آب فعالتر میشوند و به دلیل افزایش حجم زیر پوست
شـ ــانکر ها ،مقـ ــداری از سـ ــلولهای باکتریایـ ــی بصورت
تراوشات چسبناک از منافذ پوست به بیرون نشت پیدا
میکند.
تغذیه یا تماس حشـ ــرات ،پرندگان ،باد ،باران ،و انسـ ــان
با ایـ ــن تراوشـ ــات مملو از باکتـ ــری و انتقال آن به سـ ــطح
شـ ــکوفهها و شـ ــاخههای جوان باعث گسـ ــترش سریع
بیماری میشود.

 -8تقویـ ــت درختـ ــان ضعیـ ــف :درختانی که دارای ریشــــه
ضعیف بوده و یا طبیعتا قادر به جذب شیره خام به اندازه
کافی نمیباشند ،میتوان با پیوند نمودن شاخهای ریشه
دار به تنه آن ،کمبود شـ ــیره خام را جبران نموده و قسمت
هوایی درخت را تقویت کرد.
 -9ترمیـ ــم :اغلـ ــب اتفـ ــاق میافتد که در فصل زمســــتان
جانـ ــوران جونـ ــده ماننـ ــد خرگوش پوســــت درختــــان را
میجوند و باعث صدمه به تنه درخت و خشــــک شــــدن
قسـ ــمت هوایی آن م یشـ ــوند .از این رو به منظور نجات
درخت الزم اسـ ــت دو سر شـ ــاخه جوان را در باال و زیر خم
حاصله از دندان جانور ،پیوند زده شود.
پس از دو یا سـ ــه سـ ــال شـ ــاخههای جوان پیوند شــــده
تقویت شده و عالوه بر رساندن مقدار کافی شیره خام به
درخت ،وزن قسـ ــمت هوایی آن را نیز تحمل نموده و تاج
درخت استوار میماند.
 -10تقویت و سـ ــازگاری با محیط :هرگاه درختی در شــــرایط
محیطی معینی قادر به تأمین مواد غذایی خود نباشد ،در
این حالت از روش پیوند بهره گرفته و پیوندکی از درخت

خانه
سبز

شامادورا نخلی مقاوم به نور کم

هگمتانه ،گروه باغبان :با توجه
به گســــترش پدیده آپارتمان
نشـ ــینی در شهرها و کوچک شــــدن حیاط منازل ،یکی
از راههای اسـ ــتفاده از فضاهای سبز و آرامش بخش در
محیط زندگی ما ،پرورش گلهای آپارتمانی است که به
نور کمتری نیاز دارند و محل زیســــت ما را شــــادابتر و
زیباتر میکنند.
در این بخش با ما همراه باشید تا با نمونهای از گیاهان
آپارتمانی و نحوه نگهداری و تکثیر آن آشنا شوید.

کاللـ ــه گل ،گـ ــرده دان پرچم و شـ ــهد دان گل بـ ــه عنوان
حسـ ــاس ترین ،مهمتریـ ــن و طبیعیتریـ ــن محلها برای
نفوذ و تکثیر باکتری هستند
این باکتری به آسـ ــانی میتواند از طریق زخمهای فیزیکی
ناشی از شکسته شدن شاخه ها ،ریزش گلبرگ ها ،هرس
شـ ــاخههای زائد و غیره در بافت درختان میوه وارد شده و
در کمترین زمان درختان را بیمار سازد.
خطر بروز و طغیان بیماری هنگامی است که درجه حرارت
روزها از حدود  18تا  20سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط
از  %60فراتر برود.

 پیشگیری از بیماری آتشک
بهتـ ــر اسـ ــت بـ ــا مدیریـ ــت و پیگیـ ــری دسـ ــتور العمـ ــل
کارشناسان حفظ نباتات و رعایت بهداشت کامل باغ ها،

از ورود باکتری جلوگیری شده و با کنترل به موقع ،بیماری
در منطقه شیوع پیدا نکند.
باید از کاشـ ــت توام چندیـ ــن گیاه میزبـ ــان باکتری مانند
سیب ،به و گالبی در یک باغ خودداری شود.
از کاشت درختان بسیار حساس به این باکتری چون به و
زالزالک به عنوان بادشکن در اطراف باغها خودداری و به
جای آنها از درختان غیر مثمر استفاده شود.
باید بـ ــه تدریج انواع مقاوم به این بیمـ ــاری جایگزین انواع
حساس شود و مصرف کودهای ازته به حداقل برسد.
حساسـ ــیت به بیماری آتشـ ــک در خاکهای اسـ ــیدی
بیشـ ــتر است ،توصیه میشـ ــود  pHخاکها در باغهای
جدید قبل از کاشــــت نهالها با افزودن آهک کنترل و

تنظیم شود.

 راههای کنترل بیماری آتشک
برای کنترل این بیماری باید عملیات هرس تا حد امکان
در فصل زمستان انجام گیرد.
با بازدید نهال ها ،سرشـ ــاخههای درختان و گیاهان زینتی
میزبان چون رز ،سـ ــعی شود بیماری در آلودگیهای اولیه
کشف و ریشه کن شود.
به محض مشاهده عالئم اولیه بیماری شاخههای آلوده
درختان بیمار به سرعت هرس و سمپاشی شوند.
از عملیـ ــات هـ ــرس در روزهـ ــای بارانـ ــی و مرطـ ــوب جدا
خودداری شود.
هرسهای صحیح بسـ ــته به میزان و شرایط آلودگی بین
 15تا  30سـ ــانتی متـ ــر از محل مشـ ــاهده عالئـ ــم ظاهری
بیماری الزامی است.
حتما با هر عمل هرس روی شـ ــاخههای آ لـ ــوده درختان
بیمـ ــار ،ابزارهای هرس چـ ــون قیچی ،چاقو یـ ــا اره باغبانی
کامال ضد عفونی شوند.
برای ضد عفونـ ــی ابزار هرس ارزانترین و دسـ ــترسترین
محلول ضد عفونی کننـ ــده مایع وایتکس ( %10آب ژوال)
یا الکل میباشد.
از آنجایی که شـ ــاخههای هرس شـ ــده منبع مهم آلودگی
هستند ،الزم اسـ ــت این شاخهها فورا با احتیاط در گوشه
یا خارج باغ جمع آوری و سوزانده شوند
در صورتـ ــی که شـ ــدت آلودگی برخی از درختـ ــان به قدری
باشـ ــد که آلودگی به صورت شـ ــانکر یا پوست مردگی به
تنه اصلی رسـ ــیده باشـ ــد ،باید آنها را حذف و بطور کامل
سوزانده شوند
شکوفههای ثانویه درختان حذف گردند.
جهـ ــت جلوگیری از زمسـ ــتان از گذرانـ ــی باکتری در محل
پوست مردگیها یا شانکرها باید این محلها دقیقا روی
درخت آلوده شناسایی ،حذف و تیمار شوند.
موفقیـ ــت عملیـ ــات هرس مرهـ ــون سمپاشـ ــی و مبارزه
شـ ــیمیایی بالفاصله درختان هرس شده با بردوفیکس
اسـ ــت ،همچنین بعـ ــد از شـ ــرایط نامسـ ــاعد جوی که
احتمال شکسـ ــتگیهای زیاد شـ ــاخهها وجود داشته
باشد سمپاشی تکرار شود.
قبـ ــل از گلدهی ،یـ ــک نوبت سمپاشـ ــی در زمان متورم
شـ ــدن جوانهها با بردوفیکس  %1توصیه میشود.
در ز مـ ــان گلد هـ ــی  3بـ ــار سمپا شـ ــی بـ ــا بردوفیکس
 %0٫2انجام شـ ــود .نوبت اول در زمان باز شـ ــدن %5
شـ ــکوفه ها ،نوبت دوم در زمان باز شدن کامل %50
شـ ــکوفهها و نوبت سـ ــوم در زمان باز شـ ــدن کامل
شکوفه ها
بعد از دوره گلدهی  3بار سمپاشـ ــی با بردوفیکس %0٫5
و با فاصله زمانی  7تا  12روز سطح درختان باغ انجام گیرد.

مربوطــــه تهیه کــــرده و آن را روی پایه دیگری کـ ــه قرابت و
تجانس با درخت مورد بحث دارد ،پیوند میزنند.
بنابــــر آنچه بیان شــــد ،باید زمانــــی اقدام بــــه انجام عمل
پیوند نمود که گیاه در دوره فعالیت بوده و شـ ــیره نباتی
در جریــــان باشــــد .بنابرایــــن از نظر علمی در هـ ــر موقع از
سال به استثنای زمانی که گیاه در دوره استراحت به سر
میبرد و شــــیره نباتی راکد گردیده میتوان عمل پیوند را
انجام داد.
عمال در دو فصــــل بطور قطعی میتــــوان گیاهان را پیوند
کرد .یکــــی در فصل بهار پس از بیدار شــــدن پایه و قبل از
آنکه شدت شــــیره نباتی زیاد شــــود و یا آنکه سرمای اول
بهار فعالیت ســــلولهای قســــمت هوایی گیاه شـ ــود و
دیگــــری در اواخــــر تابســــتان و اوایل پاییز (بسـ ــته به نوع
درخت) که جریان شــــیره نباتی به اندازه کافی کند شده و
سرمای زمستان هنوز فرا نرسیده است.
بدیهی اســــت هرگاه ممکن شــــود با وســــایل مناسبی از
اثر سوء گرمای تابستان و ســــرمای زمستان جلوگیری به
عمل آید ،میتوان اقدام به انجام عمل پیوند نمود.

گیاهشامادورا
به نوشـ ــته وبـ ــگاه کافه گلــــدون؛ شــــامادورا ،گیاهی
زیبا و دوسـ ــت داشـ ــتنی است که خاســــتگاه اصلی
آن ،جنوب کشـ ــور مکزیـ ــک و گواتماال اســــت .نخل
شامادورا دارای ظاهری ظریف ،باریک و کوچک است
که برگهای سـ ــبز تیره و ســــاقههایی روشــــن دارد و
رشد آن کم است.
و
سایه
تحمل
علت
شـ ــامادورا ،به
نوری کم ،گیاهی
نیاز
ِ ِ
مناسـ ــب برای نگهداری داخل آپارتمان میباشد .این
گیاه ،یک تصفیه کننـ ــده عالی برای هوای منزل شــــما
محسـ ــوب م یشـ ــود .در این گیاه ،برخالف بســــیاری از
بهبود
گیاهان دیگر ،نور غیر مستقیم خورشید ،باعث
ِ
رنگ برگهای شـ ــانهای آن میشــــود .شــــامادورا دارای
ِ
بیش از  100گونه اسـ ــت .طول انواع شــــامادورا ،بســــیار
متفاوت است و در حدود  30سانتی متر تا  2متر متغیر
میباشد .این گیاه ،امروزه در سراسر دنیا پرورش داده
م یشـ ــود .برای نگهداری از این گیاه بایــــد به نکات زیر
توجه داشته باشید:
آبیاری
برای آبیاری نخل شـ ــامادورا ،ابتدا باید وضعیت ســــطح
خاک آن را بررسـ ــی کـ ــرد .زمانی که ســــطح خــــاک ،نیمه
خشـ ــک یا نیمه مرطوب بود ،زمان مناسب برای آبیاری
گیاه میباشد.
پیشـ ــنهاد م یشـ ــود این گیــــاه را در فصل تابســــتان،
هفتهای دو بـ ــار و در فصل زمســــتان ،پنــــج روز یک بار
آبیـ ــاری کنید .با این حال بهتر اســــت بســــته به محیط
نگهـ ــداری گیاه ،خودتـ ــان خاک را چــــک کنید تا خیس
نباشد ،سپس آبیاری را انجام دهید.
بهتر اسـ ــت بدانید که آبیاری بیشتر از هفتهای سه بار
برای این گیاه ،منجر به سبز خشکی گیاه شما میشود.

بعد
از آبیاری ،حتما باید
آب از منافذ زیر گلدان خارج شــــود؛
اما مراقب باشـ ــید اگر گلدان شما
پایـ ــه ندارد و یـ ــا دارای بشـ ــقاب زیر
گلدانی اسـ ــت ،نباید اجـ ــازه دهید تا
آب در زیرگلدانی جمع شـ ــود و مرتب
آب آن را خالی کنید.

نور
این گیــــاه نیاز نوری کم تا متوســــطی دارد و به سـ ــایه تا
حدودی مقاوم اســــت .نــــور داخل منــــزل و پنجرههای
شرقی و شمالی برای گیاه شامادورا مناسب است.
به طور کلی ،نخل شامادورا ،بین نخلها از همه به سایه
مقاوم تراســــت و از جمله گیاهانهای آپارتمانی سـ ــایه
دوست به شمار میرود.
دما
بهترین دما برای نگهداری این گیاه ،دمای عادی محیط
منزل (یعنی حدودا  22تا  25درجه سانتی گراد) میباشد.
در صورتی کــــه دمای محیط ،از دمای گفته شــــده ،باالتر
برود ،باید غبارپاشــــی روی برگها بیشــــتر شود .در کل
بهتر است این گیاه در مکانهای خنک نگهداری شود
تا دچار سبز خشکی نشود.
در
وجه،
هیچ
به
دقت کنید که این گیاه را
وزش
معرض
ِ
ِ
بادهای سرد ،به ویژه کولر گازی ،قرار ندهید.
رطوبت و خاک
درســــت کردن یک جزیره زیر گیاه ،بهتریــــن رطوبت را
برای آن ایجاد میکند .گذاشــــتن دســــتگاه بخور سرد
هم بــــه تأمین رطوبت این گیاه کمک خواهد کرد .خاک
مناســــب برای نخل شــــامادورا ،خاکی ســــبک و دارای
زهکشــــی خوب (شامل یک قســــمت خاک برگ و یک
قسمت خاک باغچه) میباشد .کوددهی مناسب برای
این گیاه ،ماهی یک بار ،در طول فصل رشد این نخل ،با
کودهای برگ دهی یا سه بیست که تمامی عناصر مورد
نیاز گیاه را دارند ،میباشد.
تکثیر
تکثیر گیاه شامادورا ،به  2روش صورت میگیرد؛ اول به
وسیله پاجوش و دوم از طریق بذر.
در تکثیر به وسیله پاجوش ،ابتدا هر بوته را به دو یا چند
بخش جدا تقسیم کنید و هر کدام را در گلدانی جداگانه
بکارید .همچنین میتوانید پاجوشهای نزدیک به گیاه
مادری را جدا کنید.
برای جدا کردن پاجوش ،گیاه مادری را از گلدان در آورید
و با یک وســــیله ی تیز ،ناحیه اتصال را قطع کنید و آنها
مخلوط
را در گلدانی که میزان شن بیشتری ،نسبت به
ِ
گیاه مادری دارد ،بکارید.
خاک ِ
بعد از انتقال به گلــــدان جدید ،پاجوشها را آب بدهید
و اجازه ندهید که بین دو آبیاری ،ســــطح خاک بیشتر از

 5ســــانتی متر
خشک شود.
گیـ ــاه
تکثیــــر
شــــامادورا از طریـ ــق
کاشــــت بــــذر اینگونــــه اسـ ــت که
میتوانید دانههای گیاه را تهیه کنید،
ســــپس این دانهها را در گلدانی کم
عمق ،با خاک مخصــــوص جوانه زنی،
بکاریــــد و آنها را نســــبتا مرطوب نگه
دارید تا دانهها جوانه بزنند و رشد کنند.

آمریکا نگران غنیسازی  60درصدی ایران

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سـ ــخنگوی کاخ سـ ــفید با ابـ ــراز نگرانی از اعالمیه ایران برای شـ ــروع
غنیسازی  60درصد اورانیوم ،بر مسیر دیپلماتیک برای رسیدن به نتیجه تأکید کرد.
جن ساکی در نشست خبری روز سهشنبه خود افزود :ما اعالمیه تحریکآمیز ایران برای قصد خود
برای شروع به غنی سازی  60درصد را جدی میگیریم و گروه  5+1باید در رد کردن آن ،متحد شوند.
وی ادامه داد :این اقدام ،جدی بودن ایران در مذاکرات هسـ ــتهای و تأکید بر ضرورت بازگشـ ــت به
انطباق متقابل با برجام را زیر سـ ــوال میبرد .ما با ایران یک هدف مشترک برای بازگشت به انطباق

اخبار کوتاه

نمایش توانمندیهای نیروی
پهپادی در رژه  29فروردین

حسـ ــن نژاد ،فرمانده گـ ــروه پهپاد حضـ ــرت ولیعصر
(عج) نیـ ــروی زمینی ارتش در نشسـ ــت خبری اعالم
کرد :برای اولیـ ــن بار نیروی پهپادی ارتـ ــش در رژه 29
فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران قسمتی از
توانمندیهای خود را به نمایش میگذارد.
مـ ــا دارای تایپهای پرنده مراقبت ،شناسـ ــایی ،رزمی
هسـ ــتیم که این پرندههای رزمی به دو شـ ــکل عمل
میکنند؛ یکی به صورت نقطه زن عمل میکنند یعنی
به موش ـ ـکهای نقطه زن تجهیز م یشـ ــوند و شکل
دیگر پرندههای رزمی هسـ ــتند که بعـ ــد از اصابت به
هدف منفجر میشوند و تفاوت آنها با موشک این
است که در حین پرواز قابلیت کنترل دارند.

روزه باعث افزایش خطر ابتال
به کرونا نمیشود
سازمان بهداشت جهانی با انتشار پیامی به مناسبت
فرارسـ ــیدن ماه مبارک رمضان ،اعالم کـ ــرد که تاکنون
شـ ــواهدی مبنی بر افزایـ ــش خطر ابتال به کرونـ ــا بر اثر
گرفتن روزه یافت نشده است .این سازمان همچنین
اعالم کرده که افراد سـ ــالم میتوانند در شـ ــرایط فعلی
روزه بگیرند .بیماران مبتال به ویـ ــروس کرونا و افرادی
که دارای برخی عالئم هستند نیز میتوانند با مشورت
پزشک و رعایت مجوزهای مذهبی ،نسبت به گرفتن
روزهیانگرفتن آنتصمیمگیری کنند.در اینپیام آمده
اسـ ــت که بنابر اعالم مجمع بینالمللی فقه اسالمی،
تزریـ ــق واکسـ ــن باعث ابطـ ــال روزه نم یشـ ــود چرا که
واکسـ ــن کرونا از طریق تزریق وارد بدن شده و از طریق
دهان یا بینی وارد نم یشـ ــود ،در نتیجه این امر باعث
ابطالروزهنمیشود.

ارسال 500هزار بسته معیشتی به
مناطقمحروم کشور توسطبنیاد
احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
گفت :با آغاز ماه مبارک رمضـ ــان و در ادامه پنجمین
مرحله رزمایش احسـ ــان و همدلی 500 ،هزار بسـ ــته
معیشـ ــتی بیـ ــن خانواد ههـ ــای کمبرخوردار سراسـ ــر
کشور توزیع م یشـ ــود .ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از
ابتدای شیوع کرونا تا امروز  7میلیون بسته معیشتی
و پروتئینی در مناطق محروم توزیع کرده است.
همچنین مدیر بنیاد احسـ ــان ستاد اجرایی حضرت
امـ ــام(ره) نیز گفت :عالوه بـ ــر توزیع  500هزار بسـ ــته
معیشـ ــتی؛ پویش "نذر افطاری" توسط بنیاد احسان
آغاز میشود که هدف از راهاندازی این پویش ،تأمین
بستههای پروتئینی برای خانوادههای کمبرخوردار با
مشارکت عموم مردم است.

تبلیغات زود هنگام انتخاباتی در
فضای مجازی و حقیقی جرم است
نـ ــوروزی ،نایب رئیس کمیسـ ــیون قضایی و حقوقی
مجلـ ــس گفت :اگر کسـ ــی بپذیرد کاندیداسـ ــت و از
امکانات عمومی برای خود بهـ ــره برداری کند ،خالف
قانون عمل کرده است .اما اگر کسی بگوید کاندیدا
نیستم و انجام وظیفه کند ،مشکلی ندارد.
کسـ ــی که کاندیداتوری خود را بپذیـ ــرد و خارج از زمان
قانونـ ــی در فضای مجـ ــازی و حقیقـ ــی تبلیغات کند،
خـ ــاف مقررات عمـ ــل کرده و بـ ــه عنـ ــوان تبلیغات
زودهنگام مرتکب جرم شده است که مجازات دارد.

ورود دیوان محاسبات
به هزین ه ارز  4200تومانی
دادسـ ــتان دیوان محاسـ ــبات اظهار کرد :بزرگترین
تخلف بودجهای دولت تخصیص ارز  4200تومانی در
سال  1398است که با صدور دادخواست در مرحله
تصمیمگیری در هیأت مستشـ ــاری است .دولت از
مبلغ یک میلیـ ــارد دالری مقابله با کرونا 500 ،میلیون
دالر آن را بـ ــه بحث مقابلـ ــه با کرونـ ــا اختصاص داده
اسـ ــت ،ولی  500میلیون دالر دیگر از لحاظ تحقیقات
ما ارتباطی با کرونا پیدا نمیکند که پرونده آن تشکیل
شده و در حال رسیدگی است

امتحانات نهایی
پایه نهم و دوازدهم حضوری است
رئیسمرکز سنجشوزارتآموزشوپرورشاعالمکرد:
امتحانات خردادماه ،1400برای دانشآموزان پایه «نهم»
و «دوازدهم» به صورت حضوری است .در سایر پایهها،
مسؤولیت ارزشیابی دروس ،برعهده مدیر مدرسه و بر
اساس«تصمیمشورایمدرسه»خواهدبود.

پرواز به مقصد و مبدا انگلستان
برقرار و به فرانسه ممنوع شد
سـ ــازمان هواپیمایـ ــی کشـ ــوری اعـ ــام کـ ــرد :از دیروز
چهارشنبه پروازها به کشور انگلستان مجددا برقرار و
پروازهابهمقصدومبداکشور فرانسهممنوعمیشود.
پـ ــرواز از مبـ ــدا و مقصد کشـ ــورهایی که در فهرسـ ــت
شـ ــرایط ویژه قرار دارند ممنوع بوده و کشـ ــورهایی که
در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارند ملزم به انجام
تسـ ــت مجدد در ایران هستند .کشـ ــورهای ،فرانسه،
بوتسوانی،برزیل،جمهوریچک،عراق،استونی،ایرلند،
لسوتو ،ماالوی ،موازمبیک ،اسلواکی ،آفریقای جنوبی
و زامبیا در فهرسـ ــت کشورهای با شـ ــرایط ویژه دارای
واریانتانگلیسیقرار دارند.

متقابل با برجام داریم.
سـ ــخنگوی کاخ سـ ــفید با ادعای اینکه ما تعامل سازنده داشـ ــتهایم ،اضافه کرد :ما هفته گذشته،
گفتوگوی سـ ــازندهای حتی به طور غیرمستقیم با ایران داشتیم در حالی که دشوار بودند و انتظار
داریم طوالنی باشند.
سـ ــاکی اظهار کرد :هیچ هشداری برای تغییر در برنامه ادامه مذاکرات داده نشده است .بنابراین ما
ً
مطمئنا نگران این اعالمیههای تحریک آمیز هسـ ــتیم اما هدف ما همچنان طی فرآیند دیپلماتیک
است که انتظار داریم از اواخر این هفته در وین از سر بگیرم.

وی خاطرنشان کرد :ما مسیر دیپلماتیک را بهترین راه برای رسیدن به نتیجه میدانیم و این به معنای
دست کشیدن از نگرانیهایمان و تشویق نکردن گروه  5+1برای تشریح نگرانیهایشان نیست.
سخنگوی کاخ سـ ــفید درباره خرابکاری تروریستی رژیم صهیونیستی در سایت نطنز هم بار دیگر از
پاسخ شفاف طفره رفت و درباره منشا این خرابکاری اظهار نظری نکرد.

هرگونه تهدید علیه تاسیسات صلحآمیز هستهای
ناقض قوانین بینالمللی است
برقرسانی این سایت شـ ــد و شواهد حاکی آن است رژیم
صهیونیستی عامل این خرابکاری است.
نیویـ ــورک تایمز به نقل از مقامـ ــات اطالعاتی آمریکا و رژیم
صهیونیستی مدعی شـ ــد :علت قطع برق در سایت غنی
سـ ــازی نطنز ،انفجاری بزرگ بـ ــود که در اثر یـ ــک عملیات
خرابکارانه و عمدی رخ داد.
بر اسـ ــاس این گزارش ،قطع برق در سایت نطنز در نتیجه
عملیات خرابکارانه اسرائیل اتفاق افتاده باشد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده اسـ ــت ،خرابکاری در
سـ ــایت نطنز همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل
در روز یکشنبه انجام شده است.
در همین حال ،سـ ــعید خطیـ ــب زاده سـ ــخنگوی وزارت
امور خارجه ایران روز دوشـ ــنبه در نشست خبری هفتگی
خود و در پاسخ به سـ ــوالی درباره حادثه نطنز گفت :اتفاق
ناگـ ــواری که در نطنـ ــز رخ داد و بارها رژیم صهیونیسـ ــتی از
قبـ ــل میگفت و این روزهـ ــا هم از منابع متعدد شـ ــنیده

میشود که تأیید میکنند که این رژیم پشت این داستان
بوده اسـ ــت .البته خوشـ ــحالم که هیچ آسـ ــیب انسانی و
محیط زیسـ ــتی نبوده اسـ ــت .امـ ــا این یـ ــک جنایت علیه
بشریت است.
جمهوری اسـ ــامی ایران در واکنش به اقـ ــدام خرابکارانه
روز سهشـ ــنبه اعـ ــام کـ ــرد ،غنیسـ ــازی 60درصـ ــدی را در
تأسیسات هستهای کشورمان آغاز میکند.
کاظم غریب آبادی ،سـ ــفیر و نماینده دائم کشـ ــورمان نزد
سازمانهای بین المللی در وین روز سه شنبه ،اظهار کرد:
برابر نامه و اطالعات طراحی که در بعدازظهر روز سه شنبه
تحویل آژانس بین المللی انرژی اتمی شـ ــد ،غنی سازی 60
درصدی در دو زنجیره از سانتریفیوژهای جدید آی.آر .چهار
و آی.آر.شش در نطنز انجام میشود.
وی اظهار کرد که فرایند فنی از همین روز (سـ ــه شنبه) آغاز
شـ ــده و پیشبینی میشود هفته بعد اورانیوم با غنای 60
درصد برداشت شود.

روحانی:

در برجام آمریکا را سرجایش نشاندیم
بگذارید مثل  100روز اول تحریمها را بشکنیم

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیسجمهـ ــور گفت :در
برجام مذاکره کردیم و آمریکا را سر جایش نشاندیم ،بنابر
این مـ ــا توانمند هسـ ــتیم و اینقدر بر روی توان ما شـ ــک
نکنید .بگذارید مثل  100روز اول تحریمها را بشکنیم.
حجتاالسـ ــام حسـ ــن روحانـ ــی رئیسجمهـ ــور صبـ ــح
چهارشـ ــنبه  25فروردین  1400در جلسـ ــه هیـ ــأت دولت
گفت :راهاندازی  6-IRو غنیسـ ــازی  60درصدی پاسخی به
شرارتها بود .اگر صهیونیستها بر علیه ملت ما توطئه
کردند ،پاسخ خواهیم داد؛ اولین گام همین بود.
 دو تا دست شـ ــما را بریدیم؛ یک دست را با  6-IRو
دیگری را با غنیسازی  60درصدی
روحانی خاطرنشـ ــان کرد :میخواهید در مذاکرات دست
ما خالی شود ولی دسـ ــت ما پر است .دو تا دست شما را
بریدیم؛ یک دست با  6-IRو یک دست را با غنی سازی 60
درصد زدیم.
رئیسجمهور در بخشـ ــی از سخنان خود تأکید کرد :همه
باید تالش کنیم این بار سـ ــنگینی که دشمنان ما بر روی
دوش ما گذاشـ ــتهاند یعنـ ــی تحریم و جنـ ــگ اقتصادی را
پایان دهیم.
وی ادامه داد :بعضیها میگویند باید دسـ ــت ظالم قطع
شـ ــود اما نه اکنون .چرا که در اردیبهشـ ــت و خـ ــرداد ماه
کراهت دارد بگذارید که به تیر برسـ ــیم آن وقت مشکلی
ندارد ،این حرفها چیست باید دست ظالم را فوری قطع
کرد .ما تیر و مرداد نداریم چرا که ظالم آن کسـ ــی است که
زندگی مردم را گروگان گرفتـ ــه و مردم را آزار میدهد و حتی
در تهیه و اکسن و مواد غذایی نیز مزاحمت ایجاد میکند.
روحانـ ــی یادآور شـ ــد :بیش از سـ ــه سـ ــال اسـ ــت که این
فشـ ــارها بر روی مردم وجود دارد و باید دست این ظلم را

قطع کنیم اگر یک سـ ــاعت هم زودتر میتوانیم این کار را
ً
صورت دهیم باید فورا اقدام کنیم.
وی با طرح این پرسـ ــش که ما چرا از مذاکرات میترسیم؟
گفت :من نمیدانم این چه حرفی است و چه چیزی است
که در سـ ــر ما فرو کردهاند که سبب شـ ــده از حرف زدن و
مذاکره بترسـ ــیم مگر قرآن نمیگوید که با کفار هم جدال
احسن داشته باشید بنابر این چرا از حرف زدن میترسید
و فرار میکنید.
رئیسجمهـ ــور با تأکید بـ ــر اینکه ما قدرتمند هسـ ــتیم و
نباید خـ ــود را ضعیـ ــف ببینیـ ــم تصریح کرد :فکـ ــر نکنید
ضعیف هسـ ــتیم به ما میگویند میدانید روبهروی شما
چه کسی نشسته است؟آمریکا.
وی افـ ــزود :باشـ ــد ،آمریـ ــکا مگـ ــر چـ ــه کسـ ــی اسـ ــت؟ ما
قدرتمندیم و بـ ــا آمریکا مذاکـ ــره میکنیـ ــم همانگونه که
در برجـ ــام مذاکره کردیـ ــم و آمریکا را آوردیم و سـ ــر جایش
نشـ ــاندیم .بنابر این ما توانمند هسـ ــتیم و اینقدر بر روی
توان ما شـ ــک نکنید .بگذارید مثـ ــل  100روز اول تحریمها
را بشکنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه ما با مذاکره مشکل نداریم چرا
که بـ ــا منطق خود مذاکره میکنیم گفـ ــت :از مذاکرات وین
نترسید بعضیها میترسند که زود این مذاکرات به نتیجه
برسـ ــد و تحریم فوری برداشـ ــته شـ ــود و مثال در انتخابات
مشـ ــکل پیدا کنند .اینگونه هم نیسـ ــت چرا که مذاکرات
پیچیدگیهای خودش را دارد و شما نگران نباشید.
وی با تأکید بر اینکه انتخابات و حضور مردم بسـ ــیار مهم
و ارزشمند اسـ ــت گفت :انتخابات بسـ ــیار مهم است اما
هیچ جناحی و هیـ ــچ فردی حق ندارد زندگی و معیشـ ــت
مـ ــردم را برای انتخابات بـ ــه گروگان بگیـ ــرد بگذارید مردم

راحت باشـ ــند و زندگی کنند و تحریمها برداشته شود چرا
که این به نفع انتخابات حضور مـ ــردم در انتخابات و همه
جناحها است.
رئیسجمهور خطاب به جناحها و دسـ ــتههای سیاسی در
کشـ ــور گفت:هیچ جناحی ضرر نمیکند بعضیها که فکر
میکنند ضرر میکنند اشتباه میکنند .البته ما عجله نداریم
که بگوییم مذاکرات همین امروز باشـ ــد و فردا نباشد ،خیر
این به طـ ــرف مقابل بسـ ــتگی دارد ما آمادهایـ ــم و حرف ما
روشن اسـ ــت و میگوییم آمریکا باید به شرایط سال 2015
برگردد ،یعنی تیرماه  .94آنها باید همان توافقی که در تیر ماه
 94با ما داشتند را اجرایی کنند .به محض اینکه آمریکا اجرا
کرد و ما دیدیم درسـ ــت و عملیاتی است بالفاصله به همه
تعهداتمان عمل میکنیم و مشکلی با آن نداریم.
روحانی با اشـ ــاره به غنیسـ ــازی  60درصد در نطنز تصریح
کرد :اینکه امروز اعالم کردیم  IR6را در نطنز فعال خواهیم
کرد و یا غنیسـ ــازی را به  60درصد خواهیم رسـ ــاند پاسـ ــخ
خباثتهای شما اسـ ــت نمیتوانید شما علیه ملت ایران
توطئـ ــه و در نطنز جنایت کنید چرا که ما دسـ ــت شـ ــما را
میبریم .ما دو دست شـ ــما را با  IR6و غنیسازی  60درصد
زدیم معلوم است که ما نمیایستیم.
رئیسجمهور گفت :شـ ــما میخواهید نسبت به فناوری
صلحآمیز ایران که تحت نظارت آژانس است اخالل ایجاد
کنید اما باز هم در چارچوب عمل میکنیم چرا که کار شما
تروریسم هستهای بوده اما کار ما قانونی است.

 204نماینده مجلس:

بازگشت ایران به تعهدات برجام منوط به رفع تحریمها
و تحقق شاخصهای سنجشپذیر است
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان 204 :نفـ ــر از نماینـ ــدگان
مجلس با صدور بیانیهای اعالم کردند امروز با شـ ــعار پرهیز
تسـ ــوزی در حال ورود به خسـ ــارت دیگـ ــری مانند
از فرص 
برجام هستیم تا با دادن امتیازهای نقد ،وعدههای نسیهای
دریافـ ــت کنیم ولـ ــی تنها زمانی بـ ــه تعهـ ــدات برجامی خود
بازمیگردیم که تحریمها به صورت واقعی و کامل برداشـ ــته
شده و مورد راسـ ــتی آزمایی قرار گیرد .سیدمحسن دهنوی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی
دیروز (س هشـ ــنبه 24فروردین ماه) مجلس شورای اسالمی
بیاینه بیـ ــش از  204نفر از نماینـ ــدگان مجلس در خصوص
مسائلومذاکراتهستهایراقرائت کرد.
متناینبیانیهبهشرحزیر است:
بسماهللالرحمنالرحیم
در هفت ههـ ــای اخیر با از سـ ــرگیری مذاکرات هسـ ــتهای بین
ایـ ــران و کشـ ــورهای  4+1نگرانیهایی در خصـ ــوص احقاق
حقوق ملت شـ ــریف ایران به وجود آمده است .مذاکرات در
سالهای اخیر نشان داده است جریان مذاکرات با تعجیل
و شتابزدگی همراه است و مقام معظم رهبری بارها این نوع
تعجیل و شتاب را مانع اسـ ــتیفای حقوق ملی برشمرده و از
آن انتقاد کردند .امروز نیز نشانههایی از شتاب و عجله برای
رسیدنبهتوافقیهر چندغیرمتوازنبهچشممیخورد.
روزی بـ ــا دسـ ــتور کار هر توافقـ ــی بهتر از عدم توافق اسـ ــت،
تعجیـ ــل در مذاکره نهادینه شـ ــد و ثمره آن برجامـ ــی عاری از
دسـ ــتاوردهای عینی و ملموس در زندگی مـ ــردم بود و امروز
تسـ ــوزی در حال ورود به خسـ ــارت
با شـ ــعار پرهیز از فرص 
دیگریهستیمتابادادنامتیازهاینقد،وعدههاینسیهای
دریافت کنیم،از اینرونمایندگانمجلسشورایاسالمیبا
تأکیدبر رفعتحریمهایظالمانهاعالممیدارندسیاستهای
قطعی جمهـ ــوری اسـ ــامی و فصلالخطـ ــاب در این زمینه
بیاناتمقاممعظمرهبریاست.
جمهوری اسـ ــامی ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود
بازمیگردد کـ ــه تحریمها به صورت واقعی و کامل برداشـ ــته
شده و مورد راستی آزمایی قرار گیرد .بازی با لفظ راستیآزمایی
و سخن گفتن از راستی آزمایی سـ ــریع نشان از تله جدیدی
اسـ ــت که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیدهاند.
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ایران و جهان

انعکاس

نامه ایران به آژانس:

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :جمهوری اسالمی ایران طی
نامهای به آژانس بینالمللی انرژی اتمی یادآوری کرد که هر
گونه حمله مسلحانه یا تهدید علیه تاسیسات هستهای
که برای اهداف صلح آمیز اسـ ــت ،نقـ ــض اصول مصرح در
منشور ملل متحد ،قوانین بینالملل و اساسنامه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است.
کاظم غریب آبادی ،سـ ــفیر و نماینده دائم کشـ ــورمان نزد
سـ ــازمانهای بینالمللـ ــی در ویـ ــن در نامهای بـ ــه رافائل
گروسـ ــی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشـ ــاره
به اقدام خرابکارانه در سـ ــایت اتمی نطنز نوشت :هر گونه
حمله مسـ ــلحانه یا تهدید علیه تاسیسـ ــات هستهای که
بـ ــرای اهداف صلـ ــح آمیز اسـ ــت ،نقض اصـ ــول مصرح در
منشور ملل متحد ،قوانین بینالملل و اساسنامه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است.
عصـ ــر یکشـ ــنبه  22فروردیـ ــن مـ ــاه انفجـ ــار در سـ ــایت
شـ ــهید احمدی روشـ ــن نطنز سـ ــبب آسـ ــیب به سامانه
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همزمانـ ــی تحریمهای اخیـ ــر اتحادیـ ــه اروپا علیه ایـ ــران و نیز
ً
خرابکاری در سایت نطنز دقیقا در زمانی که طرف مقابل باید
حسن نیت خود را به اثبات برساند به همه ما گوشزد میکند
که نباید به وعـ ــده غرب و لبخند دیپلماتیک آن اعتماد کرد،
اصل عزت ،حکمت و مصلحت ایجـ ــاد میکند که مذاکره با
طرف غربی از موضع اقتدار و قدرت پیگیری شـ ــود و هرگونه
انفعال و احسـ ــاس نیاز بـ ــه مذاکره ،لطمه بـ ــه حیثیت ملی
ایرانیانووقیحشدنطرفغربیخواهدشد.
همـ ــان طـ ــور کـ ــه نهادهـ ــادی کارشناسـ ــی اعـ ــام کردن ـــد
راسـ ــتی آزمایی واقعـ ــی رفع تحریمها و تحقق شـ ــاخصهای
سـ ــنجشپذیر ارائه شـ ــده از سـ ــوی ایران در چند ساعت و
چند روز ممکن نیسـ ــت و حداقل 3تا 6مـ ــاه زمان نیاز دارد.
بر اسـ ــاس ماده  6قانون اقدام راهبری بـ ــرای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران مصوب  1399مجلس شـ ــورای
اسالمی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل
آنچندشاخص کلیمطرحشدهاست.
اینشاخصهاعبارتنداز عادیشدنروابطکاملبانکی،رفع
کامل موانع صادرات ،فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی
ایرانوبرگشتکاملوسریعارز حاصلاز فروشوهمچنین
در ماده  7قانون دولت موظف شده گزارش اقدامات انجام
شـ ــده در موضوع رفع تحریمها را به مجلس گـ ــزارش کرده و
پساز آنکمیسیونهایمنتخبمجلسارزیابیهایخود
را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند.

رفـ ــع تحریمهای ایـ ــران باید همراه با راسـ ــتیآزمایی
دقیق و انتفاع اقتصادی کشـ ــور باشد/راستیآزمایی
واقعی  3تا  6ماه زمان نیاز دارد
تجمیـ ــع محتـ ــوای این دو مـ ــاده داللـ ــت بـ ــر آن دارد که رفع
تحریمهای ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشـ ــد و این
انتفـ ــاع باید به صورت دقیق و سـ ــنجشپذیر مورد راسـ ــتی
آزمایی قرار گیرد لذا به صورت مشـ ــخص عالوه بر پافشـ ــاری
بر روی رفـ ــع حقوقی تحریـ ــم باید شـ ــاخصهای عملیاتی و
سـ ــنجشپذیر نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریمها طراحی
شـ ــده و به عنوان شـ ــرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش
شرطاقداماتهستهایجمهوریاسالمیایرانمعرفیشود.

مواردی نظیـ ــر مطالبه و اطمینـ ــان از انجام صادرات سـ ــهم
مشخصی از نفت و فرآورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع
مالی حاصل ،تحقق سـ ــطح مشـ ــخصی از تراکنش ماهیانه
وعملیات بانکی توســــط بانکهای خارجی هدف و بازنگری
عملیاتی در قوانین مرتبط با تعامل اقتصادی بینالمللی با
اشـ ــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی کـ ــه در گزارش به تفصیل
بررسـ ــی شده اسـ ــت ،بدیهی اسـ ــت راسـ ــتی آزمایی واقعی
تحریمها و تحقق شـ ــاخصهای سـ ــنجشپذیر ارائه شده از
طرف ایران در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل
 3تا 6ماه زمان نیاز دارد .همچنین ضروری است تداوم انتفاع
اقتصاد ایران از محل رفـ ــع تحریمها در بازههای زمانی معین
به عنوان مثال هر  6ماه یک بار مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
بر مبنای سیاسـ ــت قطعی جمهوری اسالمی ایران و تأکید
مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای
اقدامات از سـ ــوی ایران ضروری است ،انتفاع اقتصاد ایران
از رفـ ــع تحریمها بر مبنای شـ ــاخصهای کمـ ــی و عملیاتی
مورد راسـ ــتیآزمایی قرار گرفته و از اتخـ ــاذ صرفا حقوقی و یا
تمرکز بر رفع صـ ــوری برخی تحریمها بـ ــدون توجه به اینکه،
آیا اقـ ــدام صورت گرفتـ ــه در عمل نیز موجـ ــب رفع تحریم و
انتفاع اقتصادی ایران شـ ــده است یا خیر ،که ممکن است
به دلیل تفاوت نگاه سیاسـ ــی کوتاه مدت بر منافع ملی و
بلندمدت در دسـ ــتور کار قرار گیرد ،ممانعت به عمل آید،
نقش مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در راسـ ــتی آزمایی واقعی
تحریمها و تحقق شاخصهای انتفاع اقتصاد ایران از محل
رفع تحریمها حیاتی و غیرقابل خدشه است.
بررسی نص صریح و روح ماده  7قانون اقدام راهبردی برای
رفـ ــع تحریمها و صیانـ ــت از منافع ملت ایـ ــران و همچنین
تدقیـ ــق در مشـ ــروح مذاکرات مجلس شـ ــورای اسـ ــامی
در رونـ ــد تثبیـ ــت قانون مـ ــورد بحث ،دال بر آن اسـ ــت که
بازگشـ ــت ایران به اقدامات هسـ ــتهای ذیـ ــل برجام پس از
رفع تحریمها و تحقق شاخصهای سنجشپذیر متوقف
بر تعیین تکلیف توسـ ــط مجلس شـ ــورای اسالمی است
و من اهلل توفیق .بر اسـ ــاس این گزارش پس از قرائت این
بیانیه نمایندگان مجلس شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر
اسرائیل» را سر دادند.

موج چهارم کرونا و بی مباالتی مردم در استفاده از ماسک

اهداف خرابکاری در سایت اتمی نطنز
عملیـ ــات خرابکارانه اخیر در ســــایت نطنــــز که رئیس
سـ ــازمان انرژی اتمی از آن به «تروریســــم هســــتهای» یاد
کرد ،نشـ ــان از اراده دشـ ــمن برای توقف مسیر ُپرقدرت
و شـ ــتابان برنامه هسـ ــتهای ایــــران دارد .نیویورکتایمز
مدعی شده یک انفجار از پیشبرنامهریزیشده سامانه
برقرسانی به سانتریفیوژها را قطع کرده است.
با توجه به رد پای رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان
هسـ ــتهای ،ویروس اکستاسنت و انفجار سال گذشته
در سـ ــاختمان مونتـ ــاژ سـ ــانتریفیوژها در نطنــــز؛ عموم
لگـ ــران داخلی و خارجــــی ،این رژیــــم را عامل حادثه
تحلی 
اخیـ ــر قلمـ ــداد کردهاند .در عیــــن حال که اگــــر آمریکا نیز
عامل مستقیم این حادثه قلمداد نشود ،حداقل باید به
اطالعداشتن کاخسفیداز اینخرابکاریاذعانداشت.
رژیم صهیونیسـ ــتی به طور همزمان دو هــــدف را از این
خرابکاری دنبال میکند .هدف اول توقف در پیشبرد
فنـ ــی برنامه هسـ ــتهای و کاهش ســــرعت غنیســــازی
اورانیوم که فینفسه برای این رژیم موضوعیت دارد.
هـ ــدف دوم ،اعالم این پیام به آمریکا و اروپاســــت که اگر

آنها مطالبات ایــــن رژیم را در جریــــان مذاکرات برجامی
مد نظر قرار ندهند رژیم صهیونیســــتی ،خود در راستای
تحقــــق اهدافش عمــــل خواهد کــــرد و بدیــــن ترتیب
مطلوبیتهایش را به جریان مذاکرات تحمیل میکند.
آمریکا نیز بیشک از خرابکاری اخیر منتفع میشود .زیرا
اخالل در رشد برنامه هستهای به مثابه اهرم فشار ایران
در مذاکرات هم آمریکا را از تسریع در رفع تحریمها بینیاز
میکنــــد و فرصت بیشــــتری به این دولت بــــرای اعمال
فشــــار فراهم میسازد و هم امکان چانهزنی بر سر اینکه
تحریمهای کمتری برطرف شود را به این دولت میدهد.
برخــــاف دیدگاهــــی کــــه گمان میکــــرد رویکــــرد دولت
بایدن مانع خرابکاریهای رژیم صهیونیستی میشود،
همچنانکــــه پیشبینی م یشــــد دولت جدیــــد آمریکا
نظر منفی نســــبت به اخاللگریهای این رژیم در برنامه
هستهایایرانندارد.زیرادر اینصورترژیمصهیونیستی
بــــه عنوان «پلیس بد» ایفای نقش نمــــوده و آمریکا نیز از
این حوادث برای وادارسازی ایران به کاهش مطالباتش
سودمیبرد.

چرا رهبر انقالب کاندیداتوری سیدحسن خمینی
را به صالح ندانستند؟
برخـ ــی جریانـ ــات سیاسـ ــی  ،طراحـ ــی چندالی ـ ـهای را برای
ّ
سیدحسن خمینی درنظر داشـ ــتند که فارغ از نتایج این
طراحی برای طراحان ،برای نوه امام(ره) حاصلی جز کاستن
از جایگاه و اعتبار و ورود به حواشی بیانتها نداشت.
سـ ــال  88که یک جریان سیاسـ ــی درصدد ایجـ ــاد فتنه از
کانـ ــال انتخابات ریاس ـ ـتجمهوری دهم برآمـ ــد ،در یک
طراحی حسابشده ،سعی کرد تا منتسبان به بنیانگذار
کبیر انقالب را وارد بازی انتخاباتـ ــی خود کند و اینطور القا
کند که مسـ ــیر جاری در کشـ ــور ،برخالف آرمانهای امام
راحل اسـ ــت .حضور فردی که نخستوزیر امام شناخته
م یشـ ــد ،بهعنوان شـ ــخص محوری این جریـ ــان ،چنین
القایی را تقویت میکرد.
نقش ه دیرینهیکجریانسیاسیبرای ّ
سیدحسن
خمینی
جریان فتنـ ــه در طراحی خود ،نگاه ویـ ــژهای برای باز کردن
پـ ــای تولیت حرم حضرت امـ ــام خمینـ ــی(ره) و نوه معمار
کبیر انقالب به بازی خود داشـ ــت و سـ ــعی داشـ ــت تا با
نشـ ــاندن ّ
حجتاالسالم ســـ ّـید حسـ ــن خمینی در کنار
چهرههای شاخص خود ،بین آنها اینهمانی ایجاد کند
و با استفاده از شـ ــأن فرزند یادگار امام ،نقشههای خود را
پیش ببرند.
ترکشهای این موضوع ،خیلی زود خود را نشان داد و در
اولین  14خرداد پس از فتنه  ،88سخنرانی ّ
حجتاالسالم
خمینی به حاشـ ــیه کشـ ــیده شـ ــد و مردمی کـ ــه تصاویر
ّ
سیدحسـ ــن خمینی را در کنـ ــار عناصر مؤثـ ــر فتنه دیده

بودند ،خشـ ــمگین از این اقـ ــدام ،مانع از سـ ــخنرانی وی
شدند .اقدامی که بعد مورد سرزنش رهبر ّ
معظم انقالب
هم قرار گرفت.
عالمه» خواندن ّ
سیدحسن خمینی برای مقاصد
انتخاباتی
مقطع دیگری که این جریان سیاسـ ــی سعی داشت تا از
ظرفیـ ــت فرزند یادگار امام به نفع مقاصد سیاسـ ــی خود
اسـ ــتفاده کند ،انتخابات مجلس خبرگان در سـ ــال 94
بود .در حالی که زمزمههای کاندیداتوری ّ
حجتاالسـ ــام
خمینـ ــی بهگـ ــوش میرسـ ــید ،چهرههـ ــا و رسـ ــانههای
اصالحطلـ ــب سـ ــعی میکردند بـ ــا اسـ ــتفاده از القاب و
عناوینی چون «آیتاهلل» و «عالمه» برای سـ ـ ّـید حسـ ــن
خمینی ،اهداف خـ ــود را پیش ببرند و با قـ ــرار دادن وی
در فهرسـ ــت انتخاباتـ ــی خود ،بـ ــار دیگـ ــر دوگانه «بیت
امام -حاکمیت» را راه بیاندازند .آیتاهلل هاشمی در این
مصاحبه میگوید حاج سیدحسن خمینی فرد کوچکی
نیست که لفظ «عالمه» برای او زیاد باشد.
ّ
سید حسـ ــن خمینی که حاضر نشـ ــد در آزمون شورای
نگهبان حاضر شود ،احراز صالحیت نشد و از حضور در
عرصه انتخابات خبرگان جا ماند.
ّاما این پایان حاشی هسـ ــازیهای جریـ ــان اصالحات برای
تولیـ ــت حرم حضـ ــرت امام نبـ ــود .ایـ ــن جریان کـ ــه بر اثر
عملکرد منفی دولت متبوع خود ،سرمایه اجتماعیاش را
در آستانه انتخابات  1400از دست رفته میداند و از طرفی
دست خود را از کاندیدایی که توان رقابت داشته باشند،
خالی میبیند ،بار دیگر به سراغ ّ
سید حسن خمینی رفت.
از چندمـ ــاه قبل ،زمزمههای کاندیداتوری سـ ــید حسـ ــن
ً
خمینی بلند شد و تقریبا روزی نبود که رسانههای جریان
اصالحات بـ ــه موضوع کاندیداتـ ــوری وی ،ضریب ندهند.
احزاب و چهر ههـ ــای مختلف جریان اصالحـ ــات نیز برای
کاندیداتوری به ّ
سیدحسن خمینی مراجعه کرد ه بودند.
این موضوع تا جایی ّ
جدی شد که حتی برخی ،تیتر روزنامه
سـ ــازندگی -ارگان حـ ــزب کارگـ ــزاران -را شـ ــعار انتخاباتی

ّ
سیدحسن خمینی تلقی کردند.
چرا اصالحطلبان با علم به عدم احراز صالحیت نوه
امام ،اصرار به آمدن وی داشتند؟
شه ـــا در حالی بـ ــود که هرکسـ ــی که اندک
همـ ــه این تال 
آشنایی با فضای سیاسی کشـ ــور داشته باشد  ،بهخوبی
میدانـ ــد که شـ ــورای نگهبـ ــان اجـ ــازه ورود افـ ــرادی را که
تجربههای مشـ ــخص مدیریت کالن سیاسـ ــی نداشــــته
باشند به انتخابات نمیدهد .کما اینکه در ادوار مختلف،
افراد دارای سـ ــابقه وزارت و وکالت نیز از فیلتر این شــــورا
ً
عبور نکردهاند .با این وجود ،طبیعتا سیدحسن خمینی
که فاقـ ــد هرگونـ ــه تجربه اجرایـ ــی در سـ ــطوح عملیاتی یا
راهبردی کشور است ،شانسی برای عبور از فیلتر شورای
نگهبان نداشـ ــت .موضوعی که چهر ه اصالحطلبی چون
احمد زیدآبادی نیز تلویحا به آن اشـ ــاره میکند و میگوید
«نمیدانم صالحیت ّ
سیدحسـ ــن خمینی تأیید میشود
یا خیر».
با این حال ،اصرار جریان اصالحات برای کشاندن
پای ّ
سید حسن خمینی به کارزار انتخابات  1400چه
بود؟
قرائن حاکی از طراحی چندالیه این جریان سیاسی نسبت
به نوه معمـ ــار کبیر انقالب بـ ــود .در یک الیـ ــه این طراحی،
صرفکاندیداتوری ّ
سیدحسنخمینیوفعالیتانتخاباتی
وی ،میتوانسـ ــت ظرفیتـ ــی را ایجـ ــاد کند تـ ــا در نهایت به
سـ ــبد رأی جریان اصالحـ ــات -اعتدال ریخته ش ـــود .قرائن
حاکـ ــی از طراحی چندالیه این جریان سیاسـ ــی نســــبت به
نوه معمار کبیـ ــر انقالب بود .در یک الیه این طراحی ،صرف
کاندیداتوری ّ
سیدحسن خمینی و فعالیت انتخاباتی وی،
میتوانسـ ــت ظرفیتی را ایجاد کند تا در نهایت به سبد رأی
جریان اصالحات -اعتدال ریخته شود .از طرفی ،با عدم احراز
صالحیت ّ
حجتاالسالم خمینی از سوی شورای نگهبان،
بهانه مناسـ ــبی بـ ــرای هجمه به این شـ ــورا پیدا م یشــــد.
همچنین این ذهنیـ ــت در افکار عمومی ایجاد شــــود که
شـ ــورای نگهبان اجازه ورود کاندیداهای یک جریان خاص
را به عرصه نمیدهد .هدف دیگری که اصالحطلبان از این
ماجرا دنبال میکردند ،ایجـ ــاد همان دوقطبی «بیت امام-
حاکمیـ ــت یا امام -نظام» بود که از  88بـ ــه دنبال آن بودند.
فارغ از اینکه خروجی این طراحی ،چـ ــه عایدی برای طراحان
داشـ ــت ،برای نوه امـ ــام(ره) حاصلی جز کاسـ ــتن از جایگاه
و اعتبـ ــار و ورود به حواشـ ــی بیانتها نداشـ ــت .لذا حال که
ّ
سید حسن خمینی تردید خود را برای حضور در انتخابات
ریاستجمهوری با رهبر ّ
معظم انقالب در جریان میگذارد،
ایشـ ــان ،تولیت حرم امـ ــام(ره) را از ورود به ایـ ــن وادی نهی
میکنندو آنرابهمصلحتنمیدانند.
مصلحتتولیتحرمامامدر فعالیتهایعلمییا
بازیهایسیاسی؟
به نظر میرسد پرداختن به فعالیتهای علمی و تالش
بـ ــرای ترویج اندیش ـــههای امام راحل از طریق مؤسســــه
تنظیم و نشر آثار بنیانگذار انقالب ،به صالح ّ
سیدحسن
خمینی نزدیکتر اسـ ــت تا ورود به حیط ـ ـهای که معلوم
نیسـ ــت چه بازیهای پیچیدهای برای آن طراحی شــــده
اسـ ــت که نهایتا سیدحسـ ــن خمینی هم هوشمندانه
این توصیه را پذیرفتند .این توصیه ،البته سـ ــابقه دارد و
زمانی که محمود احمدینـ ــژاد رئیس دولتهای نهم و
دهم بـ ــرای کاندیداتوری در انتخابات ریاس ـ ـتجمهوری
دوازدهـ ــم با رهبر انقالب مشـ ــورت کرد ،ایشـ ــان حضور
احمدینـ ــژاد را بهصـ ــاح ندانسـ ــتند و آن را عامل ایجاد
دوقطبی در جامعه دانستند.

احد شیرزاد
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ورزش

خبــر
مدیرکل ورزش همدان:

کسب سهمیه در انتخابی
کشتی جوانان ارزشمند بود

سرمربی پاس:

با شناخت کافی بازیکنان جدید جذب میشوند

هگمتانه ،گروه ورزش :سـ ــرمربی تیم پاس گفت :با شناخت کافی نسبت به شرایط فنی و اخالقی،
بازیکنان جدید را در تیم جذب میکنیم.
علـ ــی قربانی اظهار کرد :تاکنون چند بازیکن جدید جذب کرده ایم و تمام اعضای کادر فنی و عوامل
باشگاه بررس ـ ـیهای فنی و اخالقی را قبل از عقد قرارداد رسـ ــمی انجام میدهند تا با شناخت کافی
جذب شوند.

وی بیـ ــان کرد :از جذب بازیکنان مدنظر رضایت داریم اما بـ ــه همین زودی نمیتوان اثرگذاری آنها را
شاهد بود چرا که نیاز به هماهنگی فنی و تاکتیکی دارند.
قربانـ ــی با تأکید بر اینکه باید بـ ــه ترکیب تیم در نیم فصل دوم فرصت داد ،گفت :شـ ــرایط فنی
و تاکتیکــــی تیـ ــم به مرور زمان بهتر خواهد شـ ــد و باید تا رسـ ــیدن به وضعیـ ــت ایده آل صبر و
تحمل کرد.
سرمربی پاس پیرامون بازی گذشته مقابل عقاب تهران گفت :عقاب یکی از بهترین تیمهای لیگ
 2است و معتقدم بازیکنانم با انگیزه و تالش فراوان توانستند سه امتیاز مهم را از این تیم بگیرند.

وی افزود :شــــناخت الزم را از تیم عقاب داشتیم و اینکه به راحتی امتیاز نمیدهد و حتی گل دقیقه
آغازین بازی باعث شد تا پایان مسابقه تالش خود را برای حفظ نتیجه دوچندان کنیم.
قربانی اظهار کرد :بازی قبلی را به فراموشــــی سپرده ایم و هرگز در باد این پیروزی نمیخوابیم چرا که
بازیهای پرتعدادی پیش رو داریم که سرنوشت پاس را رقم میزند.
وی خاطرنشــــان کرد :دور جدید تمرینات تیم را بدون وقفه پس از بــــازی مقابل عقاب تهران برگزار
کرده ایم و فقط نیاز به زمان برای هماهنگی بین تیم و بازیکنان جدید جذب شده داریم.
تیم پاس هم اکنون با  18امتیاز در رده هشتم گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد.

«مسابقات تا دو سال دیگر متمرکز است»

تغییرات گسترده
در انتظار لیگ قهرمانان آسیا
کار ایران سخت میشود!

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :مدیـ ــرکل ورزش و جوانان
همـ ــدان گفـ ــت :کسـ ــب سـ ــهمیه در رقابتهـ ــای
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان بسیار ارزشمند
بـ ــود و نشـ ــان داد بـ ــا برنامهریـ ــزی و تالش بیشـ ــتر
میتوان به دستاوردهای ارزنده در این ورزش رسید.
حمید سـ ــیفی اظهار کرد :به طور قطع این دستاورد
نتیجه توجه به مربیان سازنده کشتی است که باید
تداوم یابد.
وی بیـ ــان کرد :همدان از دیرباز مهد بزرگان کشـ ــتی
جهان و المپیـ ــک بوده هر چند در مقطعی شـ ــاهد
افول این ورزش در اسـ ــتان بوده ایـ ــم اما همچنان
ریشـ ــه در مردم کشـ ــتی دوسـ ــت دارد و میتوانیم
بازهـ ــم بـ ــا تالش بیشـ ــتر بـ ــه جایـ ــگاه اصلـ ــی خود
بازگردیم.
سیفی خاطرنشـ ــان کرد :کسب سهمیه در تیم ملی
جوانان ثابت کرد که همچنان میتوانیم در ردههای
سنی با برنامهریزی و توجه بیشتر به مربیان سازنده
به نتایج ارزشـ ــمند دسـ ــت یابیم و امـ ــروزه قهرمانی
مهدی حاجیلویـ ــان در انتخابی تیـ ــم ملی محصول
همین تفکر است.
وی با قدردانی از هیأت کشـ ــتی همدان در رسیدن
به این موفقیت گفت :ورزش کشـ ــتی باید با تالش
و همدلـ ــی پیشکسـ ــوتان ،مربیـ ــان و قهرمانان به
جایگاه اصلی خود بازگردد.
سـ ــیفی افـ ــزود :انتظار داریـ ــم کشـ ــتی همانند دهه
 80بتواند بازهـ ــم در عرصههای ملـ ــی و بین المللی
درخشـ ــان ظاهر شـ ــود و قهرمان یهـ ــای طالیی این
دهه را تداعی کند.
وی تـ ــاش مربیان سـ ــازنده را در عرصه شناسـ ــایی
و پرورش اسـ ــتعدادهای درخشـ ــان ورزش کشتی
ستود و یادآور شد :اگر به دنبال بازگشت به روزهای
اوج کشـ ــتی هسـ ــتیم باید بـ ــه مربیان سـ ــازنده بها
بدهیـ ــم و آنها را در گود کشـ ــتی حمایت همه جانبه
کنیم.
تیم منتخب کشتی همدان در رقابتهای انتخابی
تیـ ــم ملی جوانان کـ ــه اوایل هفته جـ ــاری به میزبانی
تهـ ــران برگـ ــزار شـ ــد ،موفق به کسـ ــب یـ ــک عنوان
قهرمانی و یک مقام نایب قهرمانی شد.

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا در
حال بررسـ ــی طر ح تغییرات گسـ ــترده در لیـ ــگ قهرمانان
آسیاست؛ از کاهش دوباره تیمها و جوایز گرفته تا کاهش
سهمیه کشورها به حداکثر سه سهمیه مستقیم.
نوزدهمیـ ــن دوره مسـ ــابقات لیگ قهرمانان آسـ ــیا از روز
چهارشنبه آغاز شـ ــد .این دور از مسابقات ،در هر گروه به
صـ ــورت متمرکز در یکی از کشـ ــورهای همان گـ ــروه برگزار
خواهد شد.
روزنامـ ــه «االتحاد» امارات در گـ ــزارش مفصلی به طرحهای
کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا برای این رقابتها نه تنها در
این فصل بلکه در فصلهای آینده پرداخت و به تغییرات
احتمالی که شـ ــامل تعـ ــداد تیمها و سـ ــهمیه کشـ ــورها
میشود ،اشاره کرد.
بنا بر اعـ ــام این روزنامه ،کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا به
دلیل شـ ــیوع ویروس کرونا و ادامـ ــه تأثیر این همه گیری،
حداقل بـ ــرای دو دور بعدی مسـ ــابقات لیـ ــگ قهرمانان
آسـ ــیا این مسـ ــابقات را به صورت متمرکز برگـ ــزار خواهد
کرد تا سالمتی کامل نسبت به نگرانیها از ویروس کرونا
حاصل شود.

در بحث نحوه برگزاری مسابقات مرحله یک هشتم و یک
چهارم نهایی،ای اف سـ ــی در این فصل سیستم متمرکز
را برای ماههای سـ ــپتامبر در نظر دارد و در پایان ماه ژوئن،
کشورها میتوانند برای میزبانی درخواست بدهند.
االتحاد در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به برگزاری
ایـ ــن دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آسـ ــیا بـ ــا  40تیم،
نوشت« :ممکن اسـ ــت اواخر ماه نوامبر طرحی ارائه شود
که بازگشـ ــت لیگ قهرمانـ ــان به  32تیم را در پی داشـ ــته
باشـ ــد اما با تغییر روش انتخابی برای مسابقات ،افزایش
تعداد تیمهـ ــا در مرحله پلی آف و تبدیل آن به سیسـ ــتم
بازی رفـ ــت و برگشـ ــت یـ ــا حتی یـ ــک تورنمنـ ــت ترکیبی
جداگانه».
طبـ ــق ادعـ ــای این روزنامـ ــه ،سیسـ ــتم «نیم سـ ــهمیه»
از کشـ ــورها لغـ ــو خواهد شـ ــد و حداکثر سـ ــهمیه برای
بهترین کشـ ــورها در شـ ــرق و غرب قاره ،سـ ــه سـ ــهمیه
مسـ ــتقیم خواهد بود (سـ ــهمیه  3+1حذف میشـ ــود).
بنابرایـ ــن تعـ ــداد تیمها در مرحلـ ــه پلی آف بـ ــه  24تیم
افزایش خواهد یافت تا برای رسیدن به مرحله گروهی،
رقابت کنند .این یکی از ایدههایی اســــت که درای اف

سی در حال بررسی است.
االتحاد به تغییر احتمالی دیگر در لیگ قهرمانان اشـ ــاره
کرد و نوشـ ــت« :دربـ ــاره پاداشهـ ــای مالـ ــی پیگیریها
نشـ ــان میدهد با افزایـ ــش تعداد تیمهـ ــا در این دوره از
لیـ ــگ قهرمانان ،پاداشها بـ ــه  37میلیون دالر افزایش
یافته اسـ ــت که به معنای افزایش مسـ ــابقات است.ای
اف سـ ــی بودجه خود را در مقایسه با نسـ ــخه  2020لیگ
قهرمانان  5میلیون دالر افزایش داده اســــت .این فقط
برای نسـ ــخه فعلـ ــی اسـ ــت و ممکن اسـ ــت در دو دوره

مأموریت دشوار فرهاد؛ اجازه نده استقالل  2رقمی شود
هگمتانه ،گروه ورزش :اسـ ــتقالل در نخستین دیدار خود
در لیگ قهرمانان آسـ ــیا بامداد جمعه بـ ــه مصاف االهلی
عربسـ ــتان خواهد رفت .آخرین پیروزی استقالل در بازی
نخسـ ــت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسـ ــیا به سال
 2012برمیگردد.
لیگ قهرمانان آسـ ــیا در حالی از چهارشـ ــنبه آغاز شـ ــد که
اسـ ــتقالل به عنوان یکی از نمایندگان ایـ ــران باید بامداد
جمعه نخسـ ــتین بازی خـ ــود را مقابل االهلی عربسـ ــتان
برگزار کند.
آبیپوشـ ــان تهرانی در حالی پا به این دیـ ــدار میگذارند که
آخرین بردشان در هفته اول مرحله گروهی این رقابتها
به سـ ــال  2012برمیگردد و پس از آن هیچوقت این اتفاق
تـ ــا به امروز تکرار نشـ ــده اسـ ــت .به عبارتی دیگـ ــر «فرهاد
مجیدی» برای پایان بخشـ ــیدن به طلسـ ــمی که  9سـ ــاله
شده است باید اقدام کند.
آبیپوشـ ــان تهرانی در سـ ــال  2012موفق شدند با تک گل
«گوران یرکوویچ» از سد الریان قطر در خاک قطر بگذرند و
بردی شیرین را جشـ ــن بگیرند .سال بعد جدال با همین
تیم با تساوی سه بر سه تمام شـ ــد« .جی لوید ساموئل»،
«آرش برهانی» و «جواد نکونام» گلزنان تیم تحت هدایت

«امیر قلعهنویی» در آن دیدار بودند.
در سـ ــال  2014اسـ ــتقالل در خانه با یک گل به الشــــباب
عربسـ ــتان نتیجه را واگذار کرد .در سـ ــالهای  2015و 2016
آبیپوشان پایتختنشین جواز حضور در مرحله گروهی را
به دسـ ــت نیاوردند .تا اینکه در سال  2017این انتظار تمام
شد و استقالل به مصاف میزبان خود االهلی امارات رفت
و بـ ــا نتیجه  2بر یک نتیجه را واگذار گـ ــرد« .امید ابراهیمی»
زننده تک گل نماینده کشورمان بود.
در سـ ــال  2018الریان بار دیگر در خانه از
استقالل «وینفرد
ِ
شـ ــفر» پذیرایی کرد اما این مسابقه به تساوی  2بر  2منجر
شد« .رودریگو تاباتا» به اشـ ــتباه و «علی قربانی» در دقیقه
 88گلزنان استقالل بودند .سال بعد اما در قطر شکستی
تلخ در انتظار پیرمرد آلمانی بود .آبیپوشـ ــان با سه گل به
میزبان خود الدحیل باختند و فصل را بد شروع کردند.
نهایتا به سال  2020میرسیم .جایی که استقالل در عراق
به مصاف الشـ ــرطه رفـ ــت و با نتیجه یک بـ ــر یک متوقف
شد .سرمربی استقالل در آن مسـ ــابقه «فرهاد مجیدی»
بود .فرهادی که حاال باید اجازه نهمین شروع بدون برد را
ندهد و خاطره سـ ــال  2012را تکرار کند .حریف آنها االهلی
عربستان است.

ً
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش« :تبریــــزی» قطعــــا یکــــی از
فوتبالیستهای شـ ــاخص لیگ برتر ماست .چه بابت
آن شـ ــوخی معروف «مرتضی تبریزی اهل همدان است
و سـ ــتارهمدانی اهل تبریــــز» و چه از بابت سرگذشــــت
عجیب و غریبش.
تبریـ ــزی در ذوب آهن یـ ــک تمام کننده حرفــــهای بود و
ستاره تیمش .در کورس آقای گلی مهرهای اثرگذاربود و
با قیمتی باال به استقالل آمد .اما دیگر رنگ گلزنی ندید.
بعد دوران مصدومیت برای شکستن طلسم راهی گل
گهر شد و پس از  23ماه عصر دوشنبه به پیکان گل زد.
از همـ ــان شـ ــادی بعـ ــد از گل عجیــــب و غریبــــش هم

مشخص بود که او از چه فشاری خالص شده اما جالب
اینجاســــت که در تکرار صحنه آهســــته گل مشـ ــخص
میشــــود که خود تبریزی هم نفهمید توپ به کجایش
خورد!
برای ســــرزنی بلند شد اما ارتفاع توپ کم و توپ در ناحیه
ســــینه اش بود .با دوربین از پشــــت مشخص نشد که
با شانه زد یا ســــینه یا دســــت! البته داور گل را پذیرفت
و مرتضــــی تبریــــزی از زیر فشــــار در آمد اما یــــک بار دیگر
ثابت شــــد که در فوتبال ،اتفاقات تا چــــه حد میتوانند
سرنوشت ســــاز باشــــند .حتی برای ســــتارهای درسطح
مرتضیتبریزی.

مفقود شده

برگ سبز سواری پژو  206هاچبک مدل  1383به رنگ خاکستری
روشن متالیک به شــماره پالک ایران  865 - 18ط  81به شماره
موتور  10FX5C2224619به شــماره شاسی  83683189به نام
علی روحی به شماره ملی  3860985760مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای مهدی بهرامــی پوریا احد وراث خانم زهرا زحابیان (مالک) با تســلیم دو برگ
استشــهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه  8همدان برابر وارده شــماره - 99/53248
 99/12/28مدعی است که سند مالکیت یک سهم مشاع از هفت سهم دو دانگ مشاع
از ششدانگ به استثناء ثمنیه اعیانی پالک  4/1124واقع در حومه /بخش سه همدان
به شماره مسلسل  703073و ذیل ثبت  33120دفتر  199صفحه  336به علت نقل
و مکان مفقود گردیده و برابر نامه شــماره  971638مورخه  97/06/22اجرای احکام
مدنی در بازداشــت میباشد .لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  120آییننامه قانون
ثبت بدینوسیله آگهی میشود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت
نزد خود میباشــد ،از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت  10روز به اداره ثبت اسناد
و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله ،اعتراض خود را
کتباً تســلیم نماید .در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت
اعتراض ،چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد ،سند مالکیت المثنی به نام متقاضی
صادر و تســلیم خواهد شد .مراتب بر اســاس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و
گزارش شده است.
م.الف 68

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان  -از طرف بهرام زارعزادگان

با ما همراه باشــید

آگهی مناقصه عمومی خرید قیر

عقاب تهران  - 0پاس همدان 1
گلزنان تیم میهمان :رضا کاشفی(")1
شهرداری ماهشهر  - 2نیروی زمینی تهران 1
گلزنان تیم میزبان :نصراهلل درفشی(")4+P45"()44
گلزنان تیم میهمان :شاهین ملکی(")39

شاهین بندرعامری  - 2نفت امیدیه 1
گلزنـ ــان تیـ ــم میزبـ ــان :میـ ــاد دریانـ ــوردی(" - )39رامین
دهقانی(")4+90
گلزنان تیم میهمان :نیما اسکندرزاده(")88
کارت قرمز :حسن خلیلی (شاهین بندرعامری)

م.الف 17

هگمتانه ،گروه ورزش :هفتـ ــه چهاردهم رقابتهای لیگ
دسـ ــته دوم باشـ ــگاههای کشـ ــور با ادامه صدرنشـ ــینی
تیمهای شهرداری همدان و مس شهربابک در گروه اول
و دوم به پایان رسید.
هفته چهاردهم رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای
کشور با برتری تیمهای شهرداری همدان ،محتشم تبریز،
فوالدنوین اهواز ،توقف ویسـ ــتاتوربین و امید گناوه ،برد
پرگل مس شهربابک ،شـ ــهیدقندی یزد ،برتری تیمهای
پـ ــاس همـ ــدان ،شـ ــهدای بابلسـ ــر ،شـ ــمس آذر قزوین،
شـ ــهرداری بندرماهشهر ،شـ ــاهین بندرعامری بوشهر در
گروه دوم به پایان رسید.
نتایج کامل مسـ ــابقات و جدول رده بندی دو گروه لیگ
دسته دوم در پایان هفته چهاردهم به شرح زیر است:
گروه اول:
شهرداری همدان  - 3شهرداری بندرعباس 1
گلزنـ ــان تیم میزبـ ــان :مهـ ــدی خلـ ــج(" - )65"()25آرمین
طالیی منش(")36
گلزنان تیم میهمان :هادی دهقانی(")P84
ویستاتوربین تهران  - 0علم و ادب تبریز 0
محتشم تبریز  - 4ایرانجوان بوشهر 0
گلزنان تیم میزبان :رضا نجاری(" - )P25مجید لطفی(")31
 جواد صمدی(")88"()76آواالن کامیاران  - 0نفت و گاز گچساران 0
امید گناوه  - 0ملی حفاری اهواز 0
سپیدرود رشت؟  -مس نوین کرمان؟ (لغو شد)
فوالدنوین اهواز  - 2اسپاد تهران 1
گلزنـ ــان تیـ ــم میزبـ ــان :بهـ ــزاد دودانگـ ــه(" - )30محمود
صالحی(")57
گلزنان تیم میهمان :محمدرضا بالولی(")22
گروه دوم:
شهرداری بم  - 0مس شهربابک 3
گلزنـ ــان تیم میهمان :سـ ــیدکاظم رحمانی(" - )20سـ ــعید
مرتضوی(" - )51صادق رضایی(")63
سردار بوکان  - 0شهدا بابلسر 1
گلزنان تیم میهمان :رضا تیما
شمس آذر قزوین  - 2اترک بجنورد 0
گلزنـ ــان تیـ ــم میزبـ ــان :فریـ ــور محبـ ــی(" - )16یونـ ــس
ایزانلو(")75
میالدمهر تهران  - 1شهیدقندی یزد 3
گلزنان تیم میزبان :امیررضا قاسمی(")81
گلزنـ ــان تیـ ــم میهمـ ــان :مرتضـ ــی حیـ ــدری(" - )32رضـ ــا
توکلی(" - )89وحید نورمحمدی(")9+90

مهاجم گلزن فوتبال همدان سوژه لیگ برتر کشور

 :2012الریان  1-0استقالل (گوران یرکوویچ)
 :2013الریـ ــان  3-3اسـ ــتقالل (جی لوید سـ ــاموئل ،آرش
برهانی و جواد نکونام)
 :2014استقالل  1-0الشباب عربستان
 :2015عدم حضور
 :2016عدم حضور
 :2017االهلی امارات  1-2استقالل (امید ابراهیمی)
 :2018الریان  2-2استقالل (تاباتا و علی قربانی)
 :2019الدحیل  0-3استقالل
 :2020الشرطه  1-1استقالل (حسام کاظم)

شروع پیروزی بخش نمایندگان فوتبال همدان در نیم فصل دوم لیگ 2

رکوردشکنی شهرداری همدان در پیروزی ،تساوی و شکست

بعدی ،در راســــتای اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش
درآمـ ــد حاصل از حمایت مال ـــی به خاطر کرونــــا ،مقداری
کاهش یابد».
کاهش سهمیههای لیگ قهرمانان آسیا و حذف سهمیه
غیر مسـ ــتقیم خبر بدی بـ ــرای فوتبال ایــــران خواهد بود.
سـ ــهمیه فوتبال کشـ ــورمان برای لیگ قهرمانان امسال
 2+2بود اما اسـ ــتقالل به دلیل عدم احــــراز صالحیت یک
باشگاه ترکمنستانی ،موفق شد سهمیه مستقیم بگیرد
و به همین خاطر سهمیه ایران  3+1شد.

در واقع ســــهمیه مســــتقیم ایــــران در لیــــگ قهرمانان در
صــــورت تصویــــب طرح جدیــــدای اف ســــی دو سـ ــهمیه
مســــتقیم خواهد بــــود و تنها به قهرمان لیــــگ و قهرمان
جــــام حذفی تعلــــق خواهــــد گرفت .بــــه نظر میرسـ ــد اگر
ســــهمیه دو تیم مستقیم ایران برای نســــخه بعدی باقی
بماند ،تیمهای ایرانی کار بســــیار ســــختتری برای کسب
ســــهمیه لیگ قهرمانان خواهند داشــــت و برای رسیدن
به این رقابتهــــا باید قهرمانی در لیگ و یــــا جام حذفی را
تجربه کنند.

شــهرداری فامنین در نظر دارد خرید قیر  PG-8022و در صورت عدم وجود قیر  85-100جهت آسفالتریزی معابر شهر فامنین،
بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد الشرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
 -1شــرکت کنندگان می بایســت  5درصد قیمت پایه را به صورت اســناد خزانه بی نام  ،ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به حساب
 2171145639007بانک ملی تمرکز وجوه سپرده به نام شهرداری فامنین ارائه نمایند.
 -2قیمــت پایــه خرید ( قیر ) به ازای هر تن  80.000.000ریال  ،جمع کل خرید 8.000.000.000ریال مبلغ ضمانت نامه شــرکت در مناقصه
 400.000.000ریال
 -3در صورت انصراف برندگان اول  ،دوم و سوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتیب ضبط و به حساب شهرداری
واریز خواهد شد.
 -4سایر اطالعات  ،جزئیات و قیمت پایه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
 -5کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -6با توجه به شرایط اقتصادی موجود شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
 -7مهلت دریافت اسناد از تاریخ  1400/1/26الی  1400/2/7و تحویل و ارسال اسناد مناقصه طبق زمان بندی اعالم شده در سامانه ستاد میباشد
به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8کمیسیون معامالت شهرداری در تاریخ  1400/2/8ساعت  10صبح در سالن جلسات شهرداری تشکیل خواهد شد.
 -9ارسال فیزیکی و اصل پاکت الف الزامی می باشد و در صورت عدم ارسال در موعد معین پاکت های دیگر بازگشایی نخواهند شد.
 -10شرکت کنندگان می توانند پاکت های ب و ج شرکت در مناقصه را هم همراه پاکت الف ارسال نمایند ولی مالک عمل سامانه ستاد خواهد
بود  ،در صورت عدم شرکت از طریق سامانه ستاد از ارسال فیزیکی اسناد خودداری گردد.
 -11برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  081- 36822020-3با واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.
 -12مناقصه در سامانه ستاد برگزار خواهد شد و پیمانکاران می توانند از طریق سامانه ستاد مناقصه شرکت نمایند.
 -13شماره فراخوان مناقصه سامانه ستاد جهت خرید قیر 20000501220000002
زمان انتشار در سامانه ستاد1400/01/18 :

گفتگوی کوتاه با احمد بابایی شاعر آئینی؛

گفت و گو

پنجشنبــــــه  26فروردين  1400شماره 4770

بعد از حاج قاسم همه مردم ایران
خانواده شهدا شدند
الیههای واالی هنر

هگمتانه ،گروه فرهنگ و ادب :شـ ــعر دریچهای است که
میتوانـ ــد مخاطب را بـ ــا زیبایی و جذبهای کـ ــه دارد با خود
همراه کنـ ــد .میتواند اثر گذار باشـ ــد و راههـ ــای تازهای در
مسـ ــیر فرهنگ یک جامعه بگشـ ــاید .در سـ ــالهای اخیر
شعر ما در عرصههای مختلف توانسته با قامتی برافراشته
از باورها و اعتقادات و مقدسات مردم سرزمینمان بگوید
و دریچههایی نو به روی خوانندگان خود بگشاید.
ورود موضوعات و مفاهیم ارزشـ ــی به شـ ــعر ما توانست
جایگاهی ویژه برای این هنر ارزشمند ایجاد نماید .همین
قداسـ ــتی که در کالم شـ ــاعران ما به وجود آمد توانست،
ابعادی تازه از شـ ــعر را به جهان نشـ ــان دهـ ــد .یکی از این
عرصه ها ،بعد از شـ ــهادت حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی شکل
گرفـ ــت و شـ ــاعران بسـ ــیاری را بـ ــه وادی مقدس عشـ ــق
کشاند.
احمد بابایی اولین شـ ــاعری بود که پس از شـ ــهادت حاج
قاسم سلیمانی مرثیهای درباره این شهید سرود و همان
روز شـ ــهادت ،آن را در مراسـ ــمی خواند و مـ ــورد توجه قرار
گرفت .و بازتـ ــاب خوبی در بین مخاطبان ایجاد کرد .مجله
اینترنتـ ــی نگار که پـ ــس از دیدارهای رهبر انقالب توسـ ــط
پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRتهیه و تولید میشود،
گفتگویی با احمد بابایی انجام داده اسـ ــت که متن آن به
شرح زیر در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

یتـ ــان خیلـ ــی آرامتر از ّ
جو حماسـ ــی و
 محضـ ــر عاد 
پرشور شعرخوانیتان است...
بعضی تعابیر میگویند که عشق آدمهای ترسو را شجاع و
آدمهای خجالتی را بانشاط میکند و تغییر میدهد .شاید
هم ّ
جو جلسـ ــه و عظمت انسـ ــانهای فرهیختهای که در
آن جلسـ ــه بودند و از همه مهمتر حضـ ــور حضرت ماه در
جلسه این روحیه را به آدم بدهد که بتواند برای اهل بیت
سربازی و نوکری بکند.
شما از اولین شـ ــعرایی هستید که بعد از شهادت
حاج قاسـ ــم ،برای ایشان شعری سرودید .از اتفاقات
بعد سـ ــرودن و خوانـ ــدن این شـ ــعر برای مـ ــا قدری
بگویید؟
جمعه صبـ ــح بـ ــود .از آن جمعههایی کـ ــه صبحش تلختر
از غروبش اسـ ــت .خبر تلـ ــخ و تکاندهنـ ــدهای که مردم

کتابخانه

ما سـ ــالها منتظر این خبـ ــر بودند .خبر از دسـ ــت دادن
حاج قاسـ ــم عزیـ ــز کـ ــه بـ ــاور آن برایمان خیلی سـ ــخت و
تکاندهنـ ــده بـ ــود .بعد از نماز صبح ،سـ ــرایش آن شـ ــعر
ً
کامال بیاختیار شـ ــروع شـ ــد .و تا اذان ظهـ ــر آخرین ابیات
آن سـ ــروده شـ ــد .من فکر میکنم اطـ ــراف مصالی تهران
بودم که ابیات آخر سـ ــروده شـ ــد و چقدر تلخ و گزنده بود.
انشـ ــاءاهّلل که دیگر برای چنین روزی مجبور نشوم مرثیه
بگویم .خیلی سخت است.

ً
صرفا مرثی ه نبود!
به خـ ــود حاج قاسـ ــم برم یگـ ــردد .حتـ ــی غم حاج قاسـ ــم
هم حماسـ ــه بود ،فکـ ــر میکنـ ــم این شـ ــخصیت یکی از
حماس ـ ـیترین انسـ ــانهای معاصر ما ،و یکـ ــی از بهترین
تربیتشـ ــدگان مکتب حضرت امام بود .این شعر هم به
حاج قاسم برمیگردد ،وگرنه از شاعر و مؤلف چنین ابیاتی
سروده نشده است ،و همه از حاج قاسم است.
همـ ــان موقـ ــع شـ ــما ایـ ــن شـ ــعر را در یکـ ــی از
جشـ ــنوارههای فرهنگـ ــی خواندیـ ــد .مقـ ــداری از
بازخوردهای آن شعرخوانی بگویید.
یکی از اتفاقاتی که حداقل بـ ــرای زندگی من افتاد این بود
که من به واسـ ــطهی این شـ ــعر یک مواجههی مسـ ــتقیم
با بدن ـ ـهی اجتماعی پیـ ــدا کـ ــردم .گاهی اوقـ ــات بعضی از
موضوعات در شـ ــعر ما موضـ ــوع همهی مردم نیسـ ــت.
ً
مثال ما وقتی از سیدالشـ ــهدا حـ ــرف میزنیم همهی مردم
دوسـ ــت دارند و به تناسب خودشـ ــان یک وجهی از آنچه
که ما میگوییم را میپسندند .اما نکتهی عجیب در مورد
حاج قاسـ ــم این بود که همهی مردم موضوعشان ایشان
بـ ــود .این اتفـ ــاق بهطور طبیعـ ــی میافتد کـ ــه خیلی دیده
میشود .و بازخوردهای آن هم عجیب و قریب بود.
ً
تقریبا بدون استثنا هر کسی را که دیدم میگفت این شعر
حرف دل ما بود که نمیدانستیم با چه زبانی بگوییم .یکی
از دوسـ ــتان میگفت که تا پیش از حاج قاسـ ــم بعضیها
خانـ ــوادهی شـ ــهدا بودنـ ــد و بعضیها خانوادهی شـ ــهدا
نبودند ،اما بعد از حاج قاسم همهی مردم ایران خانوادهی
شهدا شدند .و این ابیات حرف دلشان را گفته بود .البته
باز هم میگویم و این تعارف نیست و به روح متعالی حاج
قاسم برمیگردد.

بیانات حضرت آقا در دیدار امسـ ــال مداحان من را راحت
کرد .بعضیها میگویند که آقا خیلی غمگین و اندوهناک
بودند .اما حضرت آقا در بیاناتشـ ــان این مطلب را توضیح
دادند که گریهی بر شهید با همهی گریهها متفاوت است.
من همان عصر جمعه در یکی از جشنوارهها این توضیح
ً
را دادم و گفتم کـ ــه احیانا بعضیها فکـ ــر میکنند که این
غم و اندوه و گریسـ ــتن بر شـ ــهید مثل گریستن بر دیگر
اموات است ،ولی این چنین نیست و گریستن بر اموات
مثـ ــل ریختن آب روی آتش اسـ ــت و آدم را آرام میکند .اما
گریسـ ــتن بر شـ ــهید مثل ریختن بنزین روی آتش است.
ایـ ــن آتش هم آتـ ــش محبت و تنفر نسـ ــبت بـ ــه قاتلین
شهید است .غمی که حرکت دارد ،و جریانساز میشود.

خیلی از اوقات شـ ــعرا و هنرمندان بهخاطر شـ ــکل
نگرفتن آن هنر و یا شعر از استخدام مضامین روز در
آن هنری که فعالیت میکنند ،هراس دارند .شـ ــما در
اینباره ترسی نداشتید که این شعر بهخوبی شکل
نگیرد؟
از چند زاویـ ــه میتوان دربـ ــار ه این موضـ ــوع صحبت کرد.
کـ ــه ممکـ ــن اسـ ــت از همین بحث بـ ــه نقـ ــش اجتماعی
ً
هنرمند و شـ ــاعر هم برسـ ــیم .اوال یک شـ ــاعر چقدر باید
ً
مراعات شـ ــکلگرفتن و یا شـ ــکلنگرفتن را بکند .و ثانیا
یـ ــک هنرمند چـ ــه سـ ــازوکاری را بـ ــرای شـ ــکلگرفتن و یا
شکلنگرفتن اثر باید تفسیر بکند .اندیشه و جهانبینی
و انگیزهای که باعث شـ ــده مـ ــن در آن جهانبینی حرف
ً
بزنـ ــم اصال به این فضا نمیتواند نـ ــگاه بکند که آیا کار من
شکل میگیرد و یا شکل نمیگیرد.
بـ ــا هر هنرمنـ ــدی صحبت بکنیـ ــد ،یکـ ــی از دغدغههایی
که شـ ــاید هنرش تحتتأثیـ ــر قرار میدهد ،مانـ ــدگاری اثر
اسـ ــت .یعنی من کاری را انجـ ــام بدهم کـ ــه از هر جهت و
از هر حیث ماندگاری داشـ ــته باشـ ــد .اما کسـ ــی که سرباز
اسـ ــت و وظیفهای به عهده دارد و به هنرش به چشم یک
عمل شـ ــرعی نگاه میکند ،آنگونه که قـ ــرآن هم در مورد
َ ُّ
الشـ ـ َـع َر ُاء َی َّتب ُع ُه ُم ْال َغ ُاو َ
ون» از شـ ــعر
شـ ــعرا میفرماید« :و
ِ
حرف نمیزند که شـ ــعرا اینگونهاند ،قرآن حرفهای بدی
در مورد شـ ــعرا میزند .و در ادامه شـ ــرطهایی مثل ایمان
یعنی جهانبینی و باور ،و عمل صالح برای شعرا میگذارد.
ما به این اعتقاد رسـ ــیدهایم که هـ ــر کار ضعیف یا قوی که
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میکنیم ماندگار است.
ً
ً
قطعا ما کوش ـ ـشهایمان را کردیم ،و اصال شـ ــکی در این
نیسـ ــت ولی ما در قبال ادبیـ ــات مسـ ــؤولیم .ببینید دو
فضا است .در فضای سـ ــختافزاری ،در فضای تخصصی
و حرف ـ ـهای مـ ــا تمـ ــام تمرینهای خودمـ ــان را بایـ ــد انجام
بدهیـ ــم و باید هم ـ ـهی سـ ــختیها را برطرف کنیـ ــم .اما در
فضای نرمافزاری و اینکه طبعم را در چه فضایی میخواهم
خـ ــرج بکنم ،اگر به این بیندیشـ ــم که آیـ ــا کار من بهخوبی
شـ ــکل میگیرد ،و یـ ــا مخاطب مـ ــن را میپذیـ ــرد .من در
اینجا فرمانده و محور عالم م یشـ ــوم .از یک فضایی حرف
ً
میزنم که بحث تکلیف اسـ ــت .آنچه کـ ــه عموما با هنر در
تناقض اسـ ــت .و خیلی متفاوت اسـ ــت .مـ ــا داریم از یک
جنگ جهانی صحبت میکنیم کـ ــه از ابتدای خلقت تا به
االن هسـ ــت و تا روز ظهـ ــور هم انشـ ــاءاهّلل ادامه خواهد
داشت .ببینید عاشـ ــورا تاریخ است و تقویم نیست .من
اگر مفهوم عاشورا را در تقویم نگاه بکنم و بگویم که مردم
روزگار سیدالشـ ــهدا دچار این امتحان شدند و الحمدهّلل
که ما در آن روز نبودیم ،هم سـ ــر مفاهیم و هم سر خودم
کاله گذاشتهام.
امـ ــروز که داریم با هـ ــم صحبت میکنیم عاشـ ــورای من و
شـ ــما هم هسـ ــت و باید انتخاب بکنیـ ــم .و کار از آنجایی
شروع میشود که چه چیزی برای دفاع از والیت و جبههی
تشـ ــان بود،
حق مانع شـ ــما شـ ــد؟ بـ ــرای بعضیهـ ــا ثرو 
برای بعضیها مقام و پسـ ــت و منصبشـ ــان بود و ...اما به
هنرمنـ ــدان که میرسـ ــیم اگر طبع ،هنر ،خالقیت و شـ ــعر
ً
هنرمند مانع دفاع از جبههی حق دفاع بشـ ــود ،این دقیقا
همان تناقضی اسـ ــت که اینجا شروع میشود .ما یک هنر
معمولـ ــی داریم کـ ــه حرفهایترین هنرمنـ ــدان عالم جمع
میشـ ــوند و در آن الیه حرف میزننـ ــد ،ولی من دارم از یک

هنر و الیهی باالتری حرف میزنم.

 در این الیهای که شـ ــما میگویید هنرمند خودش
را ذبح میکند؟
ً
دقیقـ ــا به همین جا میرسـ ــیم که شــــهادت هنــــر مردان
خداسـ ــت .و هنرمند اگر از این الیه رد شــــد بــــه یک مقام
باالتری میرسـ ــد که معنای هنر عوض میشــــود .معنای
هنر به تعبیری که سیدالشـ ــهدای اهــــل قلم فرمود یعنی
اینکه شما حدیث نفس نکنید.
ن چنین
وضعیـ ــت امـ ــروزی و سـ ــاختارهای ما ای ـ ـ 
نیست.
طبیعی اسـ ــت .و اگر غیر از این ب ـــود من تعجب میکردم.
ما داریم در فضایی تنفس میکنیم که محیط فرهنگی ما
هنوز بـ ــه دغدغههای فرهنگی ولی زمان ما کاری ندارد .اگر
هنرمندان ما جور دیگری فکر کنند ،خیلی عجیب و قریب
اسـ ــت .اگر هنرمندی به شکلگرفتن کار نگاهکند من به
او حق میدهم چون در این الیه اســــت .اما اگر بگوییم که
یک جنگ جهانی بر سـ ــر فرهنگها است .و به شدت هم
همه مشغول کارند ،یعنی صدای چکاچک شمشیرها به
گوش میرسـ ــد .و ندای هل من ناصری هــــم در این بین
است ،چه بخواهید و چه نخواهید باید تکلیف خودتان را
مشـ ــخص بکنید .و عاشورا تکلیف همه را مشخص کرده
اسـ ــت .و کسـ ــی نمیتواند بگوید که کارم شــــکلنگرفته
اسـ ــت .و من فکر میکنم سیدالشــــهدا برای این حرف از
همه محقتر بود .و اهلبیت این همه از شــــعر حرف زدند
و میدان را برای محیط فرهنگی باز کردند .یعنی برای جبهه
ً
حق مهندسی فرهنگی میکنند و دائما هنرمند را تشویق
میکنند که به این میدان بیاید.

غم و درد مو از عطار واپرس
درازی شب از بیمار واپرس
خالیق هر یکی صد بار پرسند
تو که جان و دلی یکبار واپرس
باباطاهر

یک جرعه شعر

دیوانه

مرا در دل غم جانانهای هست
درون کعبهام بتخانهای هست
ز لب مهر خموشی بر ندارم
که در زنجیر من دیوانهای هست
خراباتم ز مسجد خوشتر آید
که آنجا ٔ
ناله مستانهای هست
نمیدانم اگر نار است اگر نور
همی دانم که آتش خانهای هست
درخشان اختری شو گیتی افروز
و گر نه شمع در هر خانهای هست
رضی گویی ٰ
کجا آرام داری
کهن ویرانه ،ماتم خانهای هست
رضی الدین آرتیمانی

سلوک عارفانه «قربانی طهران»

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنـ ــگ و ادب :کتـ ــاب «قربانی طهران»
که توسط دفتر نشر معارف منتشـ ــر شده است ،نگاهی
داستانی به اتفاقات مشروطه دارد و میکوشد سیر تحول
جوانی عدالتخواه را در آن دوران نشان دهد.
به نوشته تسـ ــنیم ،سعیده شـ ــبرنگ ،مدرس فلسفه ،در
یادداشـ ــتی به معرفی و بررسـ ــی کتاب «قربانی طهران» ،اثر
حامد اشتری ،پرداخته و نوشته است:
در بهار سـ ــال  1398رمانی به نام «قربانی طهران» توسـ ــط
معمول هر نشری،
نشـ ــر معارف به چاپ رسید .بهرسـ ــم
ِ
نشس ـ ـتهای نقـ ــد و بررسـ ــی و جلسـ ــات مختلـ ــف و
متعددی توسـ ــط رسـ ــانهها حول محور این رمـ ــان برگزار
و یادداش ـ ـتهایی نیز از سـ ــوی مخاطبان یا کارشناسان
ایـ ــن حوزه منتشـ ــر شـ ــد .پـ ــس از مطالعه کتـ ــاب ،جدا از
لطفی کـ ــه در قص هپـ ــردازی رمان مشـ ــهود بـ ــود ،از حس
زیباییشناسانهای که در خالل این قصه نهفته بود ّ
حظی
وافر بردم .الیههای زیرین ،نشـ ــانهها و نمادهای بسیاری
را در کتاب ُجسـ ــتم که د ر سـ ــطحی فراتر از ُبعد داستانی،
معانی عمیقی را به مخاطب انتقال میداد.
صفحات وب و حسابهای شبکههای مجازی را جستجو
کردم تا ببینم آیا خواننده ،منتقد یا مخاطبی به این وجه از
اثر نیز اشاره کرده اسـ ــت یا خیر؟ اما آنچه دریافتم این بود
که در اکثر یادداش ـ ـتها و گفتگوها به جنبه ماجراپردازی
رمان توجه شده و ُبعد زیباییشناسی عرفانی و اشارههای
نمادین آن -که اندک نیز نیستند -مغفول مانده یا کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
البته طبیعی است که در یک رمان ماجرامحور( ،شخصیت
و ماجرا به یک اندازه در پیشـ ــبرد پیرنگ داسـ ــتان نقش
دارند و) به جنبههای معناگرایانه و الیههای نمادین ،کمتر
پرداخته و توجه میشـ ــود .پس بر آن شدم تا در خالل این
یادداشـ ــت به همین الیههای زیرین و جنبههای عرفانی
اثر توجهی دقیقتر داشـ ــته باشـ ــم و مخاطب را به کشف
بخشـ ــی از ابعاد آن دعوت کنم؛ بنابراین با همین رویکرد
به دو موضوع اصلی در این یادداشت پرداختهام:
-1تبیین و تفسیر نمادها و نشانهها و انطباق آن با عرفان
اسالمی
-2تفسـ ــیر و بازخوانـ ــی خوابهـ ــای موجـ ــود در «قربانـ ــی
طهران»
بخش اول :تفسیر گزارههای عرفانی در قربانی طهران
در بحث نمادخوانی ،زیرکی نویسنده از نامگذاری فصلها
آغاز میشود« .قربانی طهران» دو خط ماجرا دارد :یک خط،
روایتگر بخشی از زندگی شخصیت علیقلی خان بختیاری
است که رو به افول (اسفلالسـ ــافلین) دارد و خط دیگر،
داستان شـ ــخصیت هاشم اسـ ــت که حرکت روبهجلو و
اسـ ــتعالیی (اعلیعلییـ ــن) دارد .نویسـ ــنده در نامگذاری
فصلهای قصه علیقلی از فرمول سـ ــاهة شـ ــمارهگذاری
اسـ ــتفاده کرده اسـ ــت و برای نشاندادن سـ ــیر قهقرایی
او ،شمارگان فصلها رو به کم شـ ــدن هستند .پاریس،9
پاریس ،8پاریس 7و....
البته یکی دیگر از کارکردهای این سیر نزولی ،آن است که
هرچند داسـ ــتان علیقلی در پاریس روی خط زمان به جلو
میرود اما با پیش رفتن قصة هاشـ ــم بهموازات داستان
و فـ ــاش بک به گذشـ ــته ،ماجـ ــرا ،رو به کشـ ــف حقیقت
میگذارد.
بـ ــرای فهم معنـ ــای دور در ایـ ــن ایهام ،قویتریـ ــن قرینه،
لهـ ــای روایت هاشـ ــم اسـ ــت که نشـ ــان
نامگـ ــذاری فص 
میدهد حرکت شخصیت اول قصه ،حرکتی استعالیی و

در اصطالح عرفانی ،حرکت کمالی است.
مبـ ــدأ نام اولین فصل اسـ ــت که معنای لغـ ــوی آن ،آغاز و
شـ ــروع یک امر اسـ ــت و در اصطالح عرفانی به معنای آغاز
سفر سالک اسـ ــت .در این فصل ،هاشم با قصد سفر به
طهران و انجام مأموریت ،راهی این سیر سلوکی میشود.
اشاره غیرمسـ ــتقیمی نیز در این نامگذاری به حدیث امام
علی علیهالسالم است که فرمودند :رحم اهلل ً
امرء َع ِل َم من
أین و فی أین و إلی أین()1
دومیـ ــن فصل با عنوان ناسـ ــوت اشـ ــاره به ایـ ــن دارد که
سـ ــالک در آغاز سـ ــیر سـ ــلوکی و بادی امر ،هنوز تختهبند
عالم ماده است.
َ ّ َّ
در سـ ــومین فصل ،معنـ ــای
عرفانی َیـ ــا أ ُی َها ال ِذیـ ـ َـن َآم ُنوا
ِ
ُ
ُ
َ
ْاسـ ـ َـتج ُیبوا ِ َّ َ ّ ُ
ـول ِإذا َد َعاک ْم ِل َمـ ــا ُی ْح ِییک ْم )2(...با
ِ
ل و ِل َلرسـ ـ ِ
دعوت ناصر مسگر از هاشـ ــم َتجلی میکند و حتی اشارة
ُ
ْ
هنری زیرکانهای نیز بـ ــه َو ْاع َل ُموا أ َّن َّ
الل َی ُحـ ــول َب ْی َن ال َم ْر ِء
َْ
َوقل ِب ِه )3(...دارد« :ناصر به سـ ــمت کنـ ــده رفت و با زغال،
قلبی به اندازة دو بند انگشـ ــت وسـ ــط قلب قبلی کشید؛
چاقو را از هاشم گرفت و به اندازه  12قدم از کنده دور شد.
پشـ ــتش را به کنده کرد و چند قدم بـ ــه جلو رفت .ناگهان
با سرعت برگشـ ــت و چاقو را به سـ ــمت کنده پرتاب کرد.
چشـ ــمان هاشم از تعجب گشاد شـ ــده بود و دهانش باز
مانده بود .چاقو درست در وسـ ــط قلب کوچک نشسته
بود و دستهاش میلرزید»()4
در فصل بعد ،هاشـ ــم اولینبار با شـ ــیخ همکالم میشود
و استداللی از شـ ــیخ میشنود و در مسیر نسیم رحمت و
ُ
عنایت الهـ ــی قرارمی گیرد و معنای َحدیـ ــث ّإن ِل َر ّ ِبکم فی
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ُ َ َ ٌ
ّأی َ ُ َ َ
حات ،فتعرضوا لـ ــه لعله أن ی ِصیبکم نفحة
ام دهرِکم نف ٍ
ِ
ِمنها( )5با نام این فصل یعنی نفحه تحقق مییابد.
فصل بعد فصل یقظه اسـ ــت .در طی طریق عرفانی ،یکی
از اولیـ ــن مراحلی که سـ ــالک باید طی کند این اسـ ــت که
از خواب غفلـ ــت بیدار شـ ــود )6(.سـ ــالک در ابتدای راه
میفهمد که در اسـ ــارت ماده بوده و همچون کسـ ــی که
در خـ ــواب غفلت بـ ــوده ،از پیرامون خود اطـ ــاع دقیقی
نداشـ ــته اسـ ــت .هاشـ ــم در این فصل پای منبر شیخ از
ماجرای دخالت سفارت انگلیس در مشروطه درمییابد
که شـ ــیخ نیـ ــز بـ ــرای مخالفتـ ــش دالیـ ــل متقنـ ــی دارد.
«مشروطهای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس در بیاید
نمیخواهیم»)7(.
فصل نارنج ،اسـ ــتعاره و نمادی از عشـ ــق اسـ ــت .در این
فصل با دیدن مائده اولین جرقههای عشق زمینی در دل
هاشـ ــم زده میشود .عشـ ــقی که میتواند مقدمهای برای
عشق حقیقی و آسمانی باشد .خاصیت عشق این است
که شـ ــخص را از بذل توجه به نفس خویش به دگرخواهی
و نگاه بیرونی به خودش وام ـ ـیدارد .نام مائده نیز با الهام
از َمائ َد ًة م َن َّ
السـ ـ َـم ِاء( ،)8اشـ ــاره به نعمتـ ــی الهی دارد که
ِ ِ
قرار است از هاشم دسـ ــتگیری نماید .در طرح جلد نیز که
خشـ ــونت اسـ ــلحه با لطافت نارنج تلطیف شده ،اشاره به
همین خاصیت عشق دارد.
یکی از مهمترین فصلهای رمان ،فصل احراق اسـ ــت که
از چند جهت قابلتوجه اسـ ــت .جهـ ــت نامگذاری فصلی
اشـ ــاره به آتش گرفتن درخت اسـ ــت .مواجهة هاشـ ــم با
درخت آتشگرفتـ ــه تمثیلی از ماجرای حضرت موسـ ــی و
طور اسـ ــت .عدد هفت در تالش و رفتوبرگشت هاشم
برای خاموشکردن آتش نیز نمادی از سـ ــعی اسـ ــت .اما
در اصطالح عرفانـ ــی ،احراق ،زمانی در قلب سـ ــالک اتفاق
میافتد که سیروسـ ــلوک با ِصرف مراقبـ ــه ،تخلیه و تحلیه

ممکن نباشد؛ گاهی قلب سـ ــالک نیاز به یک پاکسازی
دارد و بایـ ــد برای بریدن کامل بندهای دنیا و جداشـ ــدن از
تعینات زندگی مـ ــادی ،احراقی در وجود سـ ــالک رخ دهد.
این مرحله از سلوک را میتوان تأویل و تفسیری از معنای
قرآنی َو َل َن ْب ُل َو َّن ُک ْم ب َشـ ـ ْـیء م َن ْال َخ ْوف َو ْال ُج َ َ ْ
ص ِم َن
ِ
ٍ ِ
وع ونق ٍ
ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َّ
ات( )9نیز دانست.
س َوالث َم َر ِ
المو ِال والنف ِ
در فصل اژدها بر ره مانعی عظیم برای هاشـ ــم رخ میدهد.
زمانی که او متمایل شده و قصد بازگشت دارد با تهدیدی
جدی مواجه میشـ ــود کـ ــه باید با قوت قلبی که از عشـ ــق
میگیرد ،این تهدید را خنثی کند.
گر اژدهاست بر ره ،عشقی است چون زمرد
از برق این زمرد ،هی دفع اژدها کن ()10
تا بـ ــه اینجای رمـ ــان با نظر به وجـ ــه ماجراپردازانه ،هاش ـــم
هنوز موضع و گارد خود را نسـ ــبت به ماجرا حفظ کرده اما
در فصـ ــل برگریزان ایـ ــن حالت روح ـ ـیاش را که موجب
پیشداوریهـ ــای متعددی شـ ــده بود ،کنار گذاشـ ــته و
ورود به معنـ ــای ُخلع میکند .ما به ازای داسـ ــتانیاش نیز
مشاهدة افتادن برگ درخت است« .برگ زردی از درخت
گردو افتاد و رقصکنان پایین آمد»()11
با اسـ ــتناد به عرفان ابن عربی ،وقتی عشـ ــق رخ میدهد،
عاشـ ــق ،قالب تهـ ــی میکند؛ بنابراین شـ ــیخ اکبر عشـ ــق
را مرگـ ــی کوچک مینامـ ــد :الحب موت صغیـ ــر( )12دلیل
نامگذاری این فصل به موت صغیر نیز بدین علت است
که عشـ ــق هاشـ ــم به مائده به اوج خویش رسیده و مرگ
کوچـ ــک را برایش رقم میزند .اما ِصرف مرگ کوچک کافی
نیست .عشـ ــق همیشه با خون همراه است و خون ما به
ازای عشق است؛ لذا با رفتن تیغ در دست هاشم و جاری
شدن خون ،این الزم عشق تحقق مییابد .اصطالح قرآنی
ّ
سکین( )13در قصه یوسـ ــف و زلیخا نیز مؤید این ویژگی
عشق است.
گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی
روا بود که مالمت کنی زلیخا را ()14
در ادامه قصه قرآنی فوق ،زندانی شـ ــدن یوسف ،اشاره به
یکـ ــی از مراحل سـ ــلوکیاش دارد .محبوس بـ ــودن در دار
ُّ
ُ ُ
ؤمن()15
دنیا ،تحقـ ــق عرفانی حدیـ ــث الدنیا ِسـ ــجن الم ِ
اسـ ــت که تمامـ ــی این معانی در فصل سـ ــجن بـ ــا روایت
افتادن هاشـ ــم در چاه ظلمانی بروز یافته است .در خالل
همین زندانی شـ ــدن درون چاه است که چشم هاشم به
بـ ــدر کامل و ماه شـ ــب  14میافتد و اشـ ــارهای نمادین به
وجود مقدس حضرت ولیعصر(عج) میشود.
اکنون با نزدیک شـ ــدن هاشـ ــم به مراحل پایانی سلوک،
زمان آن فرارسـ ــیده که اسـ ــرار هویدا شـ ــود .در گفتگویی
که میان او و شـ ــیخ رخ میدهد ،شـ ــیخ ،پیشبینی مرحوم
سلطان آبادی را برای هاشم بازگو میکند و خبر از شهادت
قریبالوقوع خویش میدهد.
سر دار بلند
گفت آن یار کزو گشت ِ
جرمش آن بود که اسرا هویدا میکرد ()16
پیشتر اشـ ــاره بـ ــه این فرمایـ ــش معصوم علیهالسـ ــام
کردیـ ــم که :رحم اهلل ً
امرء َع ِل َم من أیـ ــن و فی أین و إلی أین
( )17جزء سـ ــوم این حدیث در آخریـ ــن فصل کتاب یعنی
َعود ،اشاره به معنای عواده ،معاد و بازگشت دارد .هاشم
در ایـ ــن فصل ،تصمیـ ــم میگیرد به قم بازگردد و در سـ ــیر
باطن ـ ـیاش ،بـ ــه اصل خویش بازگشـ ــت میکنـ ــد .بدین
ترتیب معنای سـ ــفر چهارم اسـ ــفار اربعه یعنی سـ ــفر فی
الخلق بالحق در فصل پایانی محقق میشود.

بخش دوم :بازخوانی خوابها در «قربانی طهران»
هرچنـ ــد خـ ــواب از دیـ ــدگاه فقه اسـ ــام ،جز بـ ــرای انبیاء
حجیت نـ ــدارد اما در رویکـ ــرد عرفان اسـ ــامی ،خواب و
رؤیا نوعی ادراک فراحســــی و فوق تجربی هســــتند؛ لذا از
منظـ ــر عرفانی میتوان خواب را نوعی سـ ــروش و پیامآور
دانســــت .نویســــنده «قربانی طهران» نیز با همین نگاه،
خوابهایـ ــی را در اثـ ــرش گنجانـ ــده کـ ــه حامـ ــل پیام و
معنایی برای شــــخصیت اول داســــتان و همچنین برای
مخاطب است.
خـ ــواب اول :هاشـ ــم میبینـ ــد بر تختـ ــی روان اسـ ــت و
گورخران آن را حمل میکننــــد )18( .این خواب میتواند
کاشـ ــف از این معنا باشـ ــد که او با عده کثیـ ــری از مردم
همراه و همصدا گشــــته و همرنگ جماعت شده است.
جماعتی کـ ــه از مرحلـ ــه تعقل بـ ــه دورند و ماننـ ــد بهائم
َ
عق َ
لون( )19شـ ــاید
زندگی میکننـ ــد؛ و لکـ ـ ّـن اکث ُرهم ال َی ِ
این حیات بهیمی اشـ ــارهای به سـ ــخن فارابی نیز باشـ ــد
که معتقد بود کســــی که به مرحله ادراک عقلی نرســــد ،از
انسانیت به دور است)20(.
خواب دوم :هاشــــم مشغول دم کردن برنج است .کسی
به او بسـ ــتهای زعفران میدهد تا پلویش را خوشرنگ و
خوشعطر کند اما وقتی هاشم آن را در دیگ میریزد ،با
اشــــارة مائده درمییابد که آنچه در دیگ پلو ریخته ،خون
خشک شـ ــده است )21(.این خواب اســــتعاره از ماجرای
مشروطه اسـ ــت .مشـ ــروطه همچون دیگ پلویی است
که مردم ایران بار گذاشــــتند اما اغراض پلید انگلســــتان
آن را به نجاســــت آلوده کرد .بسیاری از امور و از آن جمله
امور سیاسـ ــی اینچنین هسـ ــتند که ممکن اسـ ــت در
ظاهر از وجاهت و صالحیتی برخوردار باشند اما ماهیت
َ
و باطن و حقیقتشـ ــان چیز دیگری استَ .علم عدالت و
آزادیخواهی که انگلسـ ــتان در خالل ماجرای مشـ ــروطه
ـداق همین خواب
بلند کـ ــرد نیز از همین قسـ ــم و مصـ ـ ِ
است.
خواب سـ ــوم :گویا هاشـ ــم مرده اسـ ــت .مائده با سبدی
سـ ــیب باالی جسد او ایسـ ــتاده و آب میریزد و ذکر یا ّ
حی

یا ّقیوم( )22بر لب دارد )23(.در این خواب هاشــــم مانند
کسـ ــی که خلع تن کرده ،نوعی اشراف نفسانی به پیرامون
پیدا میکند .از تقید زمانی و مکانی فارغ شــــده و میتواند
گستره وسیعتری را مشاهده نماید .این رؤیا در مرحلهای
اتفاق میافتد که دانسـ ــتههای هاشم نسبت به مسائل
پیرامونش بیشـ ــتر شـ ــده و اشـ ــراف دقیقتر و جامعتری
مییابد.
خواب آخر :هاشـ ــم خـ ــودش را در تاریکی چــــاه و َغ َ
یاب ِت
ُ
الجـ ـ ّ
ـب( )24میبیند .ریسـ ــمانی آویخته از بــــاال مییابد و

بدان چنگ میزند )25(.خزندگان لزجی که دور پاهایش
مثالی تعینات عالم ماده اســــت که
میپیچند ،صـ ــورت ِ
دس ـ ـتوپای سـ ــالک را در چـ ــاه ظلمانی دنیا بســــتهاند.
ریسـ ــمانی که به مـ ــدد آن ،هاش ـــم از چاه بــــاال میآید نیز
یـ ــادآور خاطـ ــرهای از طفولیـ ــت اوســــت :پدر هاشــــم در
ریسـ ــمانی کنفـ ــی ،گرههـ ــای متعــــددی میزنــــد و آن را از
درخت گردو میآویزد تا هاشــــم تاب بخــــورد؛( )26چنگ
زدن هاشم به ریســــمان پر گره در خواب ،اشاره به کمک
و مـ ــدد نفس پـ ــدرش نیـ ــز دارد .نماد بدر کامــــل( )27و
ماه شب چهارده که در آســــمان رؤیای هاشم مشاهده
میشـ ــود نیز اسـ ــتعاره از وجود روشــــنیبخش حضرت
بقیه اهلل اسـ ــت و این پیام را دارد که هاشــــم در ســــلوک
عرفانیاش به این صالحیت و شأنیت و قابلیت رسیده
است که در معرض انفاس قدســــی و مدد غیبی انسان
کامل قرار گیرد.
خوابهـ ــای دیگر شـ ــخصیتهای اثــــر نیز اگرچــــه معنا
و برداشـ ــت عرفانـ ــی ندارند امـ ــا از منظر روانشناســــی و
نمادخوانی قابلتحلیل هستند .این خوابهای آشفته
یا اضغاث احالم( )28در مقابل رؤیاهای هاشــــم که طبق
آنچه پیشتر اشـ ــاره شـ ــد ،نوعـ ــی حرکت اســــتعالیی را
نشـ ــان میدهند ،مؤید این معنایند کــــه خواب و رؤیای
انسان مؤمن ،القائاتی از جانب حق به قلب او و به دیگر
سخنُ ،ش ٌ
عبه ِمن َ
الوحی( )29است.
در پایـ ــان ضمـ ــن تقدیـ ــر از نویســــندة اثــــر ،جنــــاب آقای
حامد اشـ ــتری که با هنرمنـ ــدی ،اثری چندالیــــه و ذو ابعاد

را خلق کرده ،شایســــته اســــت تأکید شــــود که جای خالی
نگرشهای عرفانی در ادبیات داستانی معاصر ،مشهود و
وظیفه نویسندگان در اهتمام به خلق آثاری ازایندست،
خطیر است.
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آیاتک برحم ِتک یا أرحم الر ِاحمین.
قماتک ووفقنی فیهِ لقراءةِ ِ
ون ِ

زان روی کــــه روز وصــــل آن در خوشــــاب
در خــــواب شــــبی بــــر آتشــــم ریــــزد آب
بــــا دل همــــه روزم این سؤالســــت و جواب
کاخــــر شــــبی آن روز ببینــــم در خــــواب

خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت و برکنارم دار در آن از خشم وانتقامت وتوفیق ده
مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربانترین مهربانان.

انوری

ایستگاه آسمان

ملتی که معتقد به ظهور
است هرگز تسلیم نمیشود
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :ملتی که بـ ــه خدا معتقد
و مؤمن و متکی اسـ ــت و به آینده امیدوار اسـ ــت و
با پرده نشـ ــینان غیب در ارتباط اسـ ــت؛ ملتی که در
دلش خورشید امید به آینده و زندگی و لطف و مدد
الهی میدرخشـ ــد ،هرگز تسلیم و مرعوب نمیشود
و با ایـ ــن حرفها ،از میـ ــدان خارج نم یگـ ــردد .این،
خصوصیـ ــت اعتقاد بـ ــه آن معنویت مهـ ــدی علیه
آالف التحیة والثناء اسـ ــت .عقیده به امام زمان ،هم
در باطن فـ ــرد ،هم در حرکت اجتمـ ــاع و هم در حال
و آینـ ــده ،چنین تأثیـ ــر عظیمی دارد .ایـ ــن را باید قدر
دانست.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار در روز میالد پربرکت حضرت ولی
عصر(عج) 1374.10.17

همه دان

پوت
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :لهجه هر شـ ــهر و دیاری
شـ ــیرینی و جذابیتهای خاص خـ ــود را دارد .لهجه
مـ ــردم همدان نیز از آن دسـ ــته گویشهایی سـ ــت
که بسیار دلنشـ ــین و دوست داشتنی ست .لهجه
مردم همدان میراث گرانبهائی است که از زبانهای
کهن ایرانی به یادگار ماندهاسـ ــت و کاربرد واژههای
کهن در ایـ ــن لهجه بیانگـ ــر این موضوع اسـ ــت .از
ویژگیهای دسـ ــتوری گویش همدانـ ــی یکی همان
ابتدا به کسـ ــر کـ ــردن ،به هنگام تلفظ واژههاسـ ــت.
ٔ
اضافه اس ـ ـمها بـ ــه ضمایر متصل
دیگری در حالت
در مورد دوم و سوم شخص حرف آخر اسم مکسور
میشـ ــود ،و در مورد اول شـ ــخص حرف آخر اسـ ــم
مضموم م یشـ ــود ،هنگام جمع بستن واژهای با ها،
اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشد تبدیل
به کسره میشود و بسـ ــیاری ویژگیهای منحصر به
فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن
اسـ ــت گاه به فراموشی سـ ــپرده شـ ــده اند معنی و
ترجمه گشته است.
پـ ــوت :خالـ ــی ،نوعی سـ ــطل فلزی کـ ــه از حلبی
ساخته میشد.
َبقر :برق
َهین :هان
ِوی :عالمت تعجب
َ
کوسن :کجا هستند

عکس روز
آسفالت میدان جدید بلوار بهنامجو در شهرک فرهنگیان

وصیت شهید پرویز اسالمیان

سنت خدا جز پیروزی حزباهلل نیست

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک
بـ ــودی ،زیر کدام آسـ ــمان ،آن لحظـ ــه که این
کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری میشد؟ زیر
آتش کـ ــدام خمپاره وآماج کـ ــدام گلوله برایم
نوشـ ــتی حرف هایـ ــت را؟ چه حالی داشـ ــتی
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی
البـ ــای واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از عبورت؟
مینوشـ ــتی از افقهای گلگون ،از جوانههای
روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشـ ــتی
و امروز منم که میخوانمش ،منم که صدای
تو شـ ــده ام در خوابهای سـ ــنگین دنیا .تو
مینوشـ ــتی و امـ ــروز مائیم که کلمـ ــات تو را
فریادیم ،چشـ ــم هایت را بیداریم و دستانت
را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!

ایـ ــن متـ ــن از نامه دوسـ ــت شـ ــهید به جای
وصیتنامـ ــه نوشـ ــته شـ ــده کـ ــه خطـ ــاب به
سربازان وطن نگاشته شده است.
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ای حامی قرآن،ای سرباز ،ای یاور خوب چندی
دیگر از غـ ــرش تانک تو صدامیـ ــان قابیل و
قابیلین مشـ ــرک و مشـ ــرکین کافـ ــر بر خود
میلرزنـ ــد و آنها باید منتظر باشـ ــند و بر خود
بلرزند تا اینکه ترکشهای موشـ ــک کاتیوشا
مغزهای پوسیدشـ ــان را متالشـ ــی کند و به
دیار عدم بفرستد.
 ...آری دسـ ــت پنجه بسـ ــتهها و لب تنوریها
و پیرزنهای داغدار و مادران شـ ــهید دادهها
و پـ ــدران دل شکسـ ــته و بـ ــرادران پرخروش

از انتقـ ــام برادر و خواهران رسـ ــالت بر دوش
بعـ ــد از شـ ــهادت برادر بـ ــه توای سـ ــرباز دل
بستهاند و منتظرند که دستت به روی ماشه
رود و حاصل شکنجههایشـ ــان را در انهدام
موشک بر مزار مجروحین تجلی بخشی.
پس موقعی که میـ ــروی تا انتقام بگیریی یاد
بچههای پابرهنه در کورهپزخانه باش و یادت
بیاید که این بچهها آرزو دارند جای تو باشند
پس خوب انتقام بگیر.
راهی که تـ ــو انتخاب کردی راهی نیسـ ــت جز
سـ ــبیلاهلل و همانگونه کـ ــه خداوند در قرآن
فرمـ ــوده سـ ــنت او جز پیـ ــروزی حـ ــزب خدا
نیست.
وصیتنامه شهید پرویز اسالمیان

میز مطالعه

جادوی شاعر صبح

شر ح جدیدی از دیوان خاقانی منتشر شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :چهارمیـ ــن جلد
از مجموعه «شـ ــرح دیـ ــوان خاقانـ ــی» به قلم
محمدرضـ ــا برزگر خالقی ،اسـ ــتاد دانشـ ــگاه،
توسـ ــط انتشـ ــارات زوار منتشـ ــر و روانـ ــه
کتابفروشیها شد.
چهارمیـ ــن جلـ ــد از مجموعـ ــه «شـ ــرح دیوان
خاقانی» توسـ ــط انتشـ ــارات زوار منتشر شد و
در دسترس عالقهمندان به ادبیات کالسیک
قرار گرفت .این اثر که به کوشـ ــش محمدرضا
برزگر خالقی تدوین و تألیف شده است ،تالش
دارد به شرح ابیاتی از دیوان افضلالدین بدیل
بن علی خاقانی شـ ــروانی بپردازد؛ شـ ــاعری که
اشعارش در دیریابی و دشواری شهره است.
نام خاقانی در کنار نام حکیم نظامی ،بالفاصله
بعـ ــد از ارکان اربعه ادبیات ایران (فردوسـ ــی،
موالنا ،سـ ــعدی و حافظ) در ردیـ ــف بزرگترین
شاعران ملک فارسی جای دارد و در این مورد
اغلب صاحبنظران و ادب شناسـ ــان اتفاق
نظـ ــر دارند .شـ ــعر او به دلیل حجـ ــاب رنگین
سبک و شیوه خاص شـ ــاعری او ،تا دیر زمانی
چنانکه شایسته اوست ،مورد توجه و ارزیابی
اهـ ــل ادب قرار نگرفته بود و سـ ــالیان سـ ــال
بیشـ ــتر ایرانیان ایـ ــن اعجوبه ادب فارسـ ــی را
تنها بـ ــا قصیده دیوان مداین میشـ ــناختند.

سی نما

ً
هرچنـ ــد خاقانی عمدتا با سـ ــرودهها و به ویژه
قصایـ ــدش شـ ــناخته میشـ ــود ،او در نثر نیز
چیرهدسـ ــتی خود را به اثبات رسـ ــانده است:
«نیست اقلیم سـ ــخن را بهتر از من پادشاه/
درجهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا».
شعر خاقانی همواره مطمح نظر اهل فن بوده
اسـ ــت .گویند نخستین شرح از اشـ ــعار او به
قلم امیرخسـ ــرو دهلوی انجام شده و گاه نیز
از جامی در ردیف افرادی که به این امر اهتمام
ورزیدهاند ،یاد شده است ،اما نسخهای از این
شروح در دسترس نیست .شاید بتوان گفت
شرح دیوان خاقانی و اشعار او ،از قرن نهم آغاز
شـ ــده و اثر شیخ آذری طوسـ ــی را قدیمیترین
شرح در این خصوص نامیدهاند.
در دوره معاصر نیز تالشها برای فهم اشـ ــعار
این شاعر نوگو ادامه داشـ ــته است .عناوین
مختلفـ ــی در ایـ ــن رابطه منتشـ ــر شـ ــده که از
این موارد میتوان به شـ ــرح سید ضیاءالدین
سـ ــجادی ،نصـ ــراهلل امامـ ــی ،میرجاللالدین
نکـ ــن و عباس ماهیار
کـ ــزازی ،معصومه معد 
اشـ ــاره کرد .برخی از منتقدان بر این باورند که
شروح منتشر شده گاه به دلیل عدم آشنایی
مؤلف با سبک شـ ــاعر ،تنها به شرح واژگان و
اصطالحات ختم شده است؛ بنابراین بیشتر

میتوان این دسـ ــته از آثار را گـ ــزارش نامید تا
شرح دیوان.
جلـ ــد چهـ ــارم از شـ ــرح برزگـ ــر خالقـ ــی یکی از
شهـ ــا در ایـ ــن عرصـ ــه اسـ ــت.
تازهتریـ ــن تال 
جلد نخسـ ــت این مجموعه در سـ ــال  87به
کوشش انتشــــارات زوار منتشر شـ ــد و از آن
پس ،در سـ ــال  97و  98جلدهای دوم و سوم
آن نیز روانه کتابفروشیها شد .اهتمام مؤلف
در این مجلدات بر قصاید خاقانی بوده است.
توجه به همه ابیات و رعایت انسـ ــجام منطقی
از جملـ ــه ویژگ یهـ ــای برزگر خالقـ ــی در این اثر
اسـ ــت .اما از سـ ــوی دیگر ،برخـ ــی از منتقدان
نیـ ــز بـ ــر ایـ ــن باورنـ ــد کـ ــه شـ ــرح او را میتوان
شـ ــرحی دانشـ ــجویی نامید که میتواند برای
دانشجویان مفید فایده باشد.
از سـ ــوی دیگـ ــر ،بهـ ــره بـ ــردن مؤلـ ــف از
پژوهشهای مختلف در ایـ ــن زمینه ،از دیگر
ویژگیهای شرح برزگر خالقی است که نشان
میدهد علیرغم تأخیر  10ساله در انتشار جلد
اول و دوم ،مؤلـ ــف بر کارهای انجام شـ ــده در
این زمینه واقف است.
انتشـ ــارات زوار کتـ ــاب حاضـ ــر را در دو هزار و
 725صفحه و بـ ــه قیمت  170هـ ــزار تومان در
دسترس عالقهمندان قرار داده است.

شکل روابط و انتخابهای ما باشد .وقتی شما بدون آگاهی
از خواستههای خود سوار ماشینی بشوید که نمیدانید کجا
میرود ،حتما به مسیری که میخواهید هم منتهی نمیشود.
نکته این است قبل از اینکه وارد رابطهای شویم ،باید بدانیم
میخواهیم به کجا برســــیم .به نظر من شــــاید کسی باشد که
درگیر مشــــکالت مالی و سیاسی و ...نباشــــد ،اما میتوانم با
اطمینان بگویم همه درگیر مشکالت رابطهای در شکلهای
مختلفش هستند.
شـ ــب یکی از عناصر اصلی فیلم به چشم میآید .این
عنصر چه کارکردی در درام فیلم دارد؟
روز زمان فکر اســــت و شــــب ســــرزمین احســــاس .آدمهابیشــــترین تصمیمهای احساسی را در شــــب میگیرند .بعد
از تــــو در کل در یک بازه زمانی دوســــاعته روایت میشــــود؛ از
ســــاعت دوازه شــــب تا نزدیک دو صبح .وقتی شهر خوابیده
و تنها آدمهای آشــــفته شــــبگردهای بیدار خیابان هســــتند.
یادمان نرود که شــــیوه روایــــت این فیلم زمــــان واقعی (ریل
تایم) است.
مشکالت اقتصادی گریبانگیر جامعه و البته سینما،
بـ ــه نظـ ــر در روند سـ ــاخت فیلم «بعـ ــد از تو» هـ ــم نمود
پررنگی داشـ ــته اسـ ــت .کمبود بودجه باعث شد که در
بخشهایی از کسـ ــتینگ تا ....از ایـ ــده آ لهایتان کوتاه
بیایید؟
بعد از تو یک کار مســــتقل از ســــینمای مســــتقل است .مامشکالت مالی زیادی در پروژه داشــــتیم ،اگر بخوام صادقانه
بگویــــم ،فیلم ما بعد از هفتــــاد درصد فیلمبــــرداری به مدت
هشــــت ماه متوقف شد تا بتونیم بقیه ســــرمایه کار را فراهم
کنیم ،اما انتخاب بازیگر و عوامل ما ربطی به مشــــکالت مالی
ما نداشــــته ،مثال برای انتخاب شــــخصیت راننده امیرعلی ،ما
ترجیــــح میدادیم از یک بازیگر جدید اســــتفاده کنیم .به چند
دلیــــل و مهم ترینش این بــــود که اگر ما بازیگر سرشناســــی
میآوردیم ،تماشــــاچی به ســــرعت میتوانســــت حدس بزند
کــــه راننــــده قرار اســــت فراتــــر از یک راننــــده معمولــــی و یک
شخصیت فرعی باشــــد و این اتفاق میتوانست به بخشی از
جذابیتهای دراماتیک ما لطمه بزند و شــــوک نهایی فیلم را
کم رنگتر کند .من همیشــــه تمام تالشم را کرده ام که از ایده
آ لهای خودم کوتــــاه نیایم ،اما محدویتهــــای مالی و تجربه
من در آن ســــن بضاعت کار ما را مشخص میکند .هر وقت
به ســــاختههای قبلی ام بر میگردم ،به خــــودم میگویم« :چرا
اون ســــکانس رو آن طور نوشــــتی یا گرفتی ،میتونستی بهتر
انجامش بــــدی» و البته جوابی هســــت که خــــودم به خودم
میدهم« :این ثمره فکــــر و تجربه من در آن زمان بوده .بعد از
تو را دوســــت دارم و امیدوارم کمبودهایش را مخاطبان فیلم
ببخشند».
حاشـ ــیه سـ ــازیهای اخیر از سـ ــوی برخـ ــی جریانهای
نامشـ ــخص در ایـ ــراد اتهامات بـ ــی پایه به «بعـ ــد از تو»،
بـ ــا پخش گزینشـ ــی نماهایـ ــی از فیلم را چطـ ــور ارزیابی
میکنید؟
من خیلی از سیاســــت ســــر در نمیآورم؛ چــــه در قالب کلیچــــه جزئی .فقــــط ایــــن را میدانــــم که رقابــــت ناســــالم به هر
شــــکل خوب نیست ،بعضی از مســــؤوالن به من میگفتند
مشــــکالت اصلی با فیلیمو بــــوده و در واقع فیلــــم من بهانه
یک تسویه حســــاب شــــده ،واقعا نمیدانم .من و همه گروه

تالشــــمان این بوده که بتوانیم هرچقدر کم ،تأثیری روی روند
انتخابهــــای آدمها بگذاریم.،جالب اســــت این را هم بدانید
که متأسفانه فیلیمو هم بی مهری را به حد اعال رسانده و هیچ
حمایتی از این فیلــــم نمیکند و اعالم میکنــــد ما نمیتوانیم
حتی تیزر فیلم شــــما را در صفحه اینســــتاگرام رســــمی پلتفرم
بگذاریــــم! در واقع بــــه بهانههای الکی فیلــــم را انگار بایکوت
کرده! حال آنکه این حمایت جزوی از قرارداد ما هســــت .فعال
اوضاع به این شکل اســــت ،ولی بدیهی است این حرفها و
نامهربانیها من فیلمساز را دلسرد میکند ،چرا که متأسفانه
ً
ظاهرا تمام فشارها روی فیلم ساز مستقل است.
آیا کاراکتر مینا وحید در نیمه نخست فیلم را میتوان
با معیارهای فم فتال در سینمای هالیوود مقایسه کرد
و اصال چقدر دست شما در این مورد باز بود؟
نه ،فــــم فتال بــــرای دیگران مــــرگ آفرین اســــت و خودشمعموال بی آســــیب میماند .در بعد از تــــو ،اتفاقا قربانی اصلی
زنی است که همیشــــه انتخابهای اشتباه میکند .درباره ظاهر
بازیگر هم اگر از خارجیها بپرسید ،همیشه از زیبایی زنهای
ایرانی صحبت میکنند ،من هرگز سعی نکردم این موضوع را
غلیظتر از آنچه هســــت نشان بدهم ،اتفاقا سعی کردم بازیگر
طوری بازی کند که این شائبه به کل از بین برود.
البته شــــخصیت دختر من در ابتــــدای فیلم از یک مهمانی
آمــــده و طبیعتــــا آرایش غلیظ تــــری دارد که به مــــرور هرچه
کــــه چه جلوتــــر میرویم ،آرایــــش بازیگر کمتر و او ســــادهتر
میشــــود .باز هــــم میگویــــم معتقــــدم دختران و پســــران
جامعه مــــا با کمی انتخــــاب بهتر  ،میتوانند شــــادتر زندگی
کننــــد و ایــــن موضــــوع فقــــط بــــه سیاســــت یا مشــــکالت
اقتصادی بر نمیگردد.
 فیلم شـ ــما به فاصله چند ساعت از آغاز اکران برخط،
گرفتار قاچاق شـ ــد .این اتفاق کـ ــه گریبانگیر اغلب آثار
میشود ،چه مشکالتی را سر راه فیلم شما قرار داد؟
تصور کنید فیلمی دارید که بازیگر نامدار زیادی ندارد و یکیاز شــــخصیتهای اصلی داستان اولین فیلم سینمایی خود
را تجربــــه میکند .فیلمتان هم نه کمدی هســــت نه درشــــت
نمایی از فرهنگی خــــاص از بزن بهادری .فیلمی ســــاده و بی
حامی که حتــــی فیلیمو ،پلتفرمی کــــه آن را پخش میکند هم
حتــــی یک عکس از این فیلم را برای خبررســــانی کار نمیکند.
حاال چنین فیلمــــی بخواهد قاچاق هم بشــــود ،چه شــــود!!!
شــــاید نا امیدی و دلسردی و شاید ســــکوت تنها جوابهای
من باشد.
فیلم از حیث دیالوگ نویسی حاوی نمونههای جذاب
و شـ ــنیدنی متعددی اسـ ــت که شـ ــکل مینی مال هم
دارند .چطور به این دیالوگها رسیدید؟
مــــن و حمید ســــلیمی دفترچهای داشــــتیم کــــه حرفهایکلیــــدی مردم را روی آن مینوشــــتیم و برایمــــان مهم بود که
حرفهــــای خود مردم را به خودشــــان بزنیم و تــــا میتوانیم از
شــــکل حرفهای یا شــــعاری طراحی دیالوگ بپرهیزیــــم .بعد از
اکران وقتــــی که در فضای مجازی میدیــــدم که مردم واکنش
خوبی نسبت به دیالوگها دارند ،خیلی برایم جذاب بود.
کارکرد شب در فیلم بعد از تو چیست؟
شــــب عنصرى جذاب و رازآلود براى یک فیلم که مى خواهدوارد الیــــه اى کمــــى مخفىتر از شــــب باشــــد .شــــب اتفاقات
متفاوتى از درام «بعد از تو» را رقم مى زند.

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

کاریکلماتور

شکر آب
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کاریکلماتور نثر اسـ ــت .بازی زبانـ ــی دارد تا
بتواند گفتن یهـ ــا را دیدنی کند .کاریکلماتور طنـ ــز دارد و از نظر معنایی،
صراحت دارد .از چند معنایی واژهها سـ ــود میبرد .کاریکلماتور ،معموال
از بدیهیـ ــات و روزمرههـ ــا و دم دسـ ــتی هاسـ ــت .سـ ــابقهای در ادبیات
کهن به عنوان یک ژانر ندارد .اما میشـ ــود نمونههایـ ــی در نثر و نظم از
آن پیدا کرد .جمـ ــات در این نوع از نثر با ذهـ ــن خواننده بازی میکنند
و اندیش ـ ـههایی تو در تو را خلـ ــق مینمایند .در این سـ ــتون جمالتی به
سبک کاریکلماتور آورده شده است.
آنقدر تلفن همراهش را روی ویبره گذاشت ،جیبش پارکینسون
گرفت.
پرنده لباسی به بزرگی قفس بر تن کرد.
رابطهها که شکر آب شود ،سخن چین شربت درست میکند.
آرزو داشت به رویایش برسد ،به امید دل بست.
کاله فروش خوش نامترین کسـ ــی اسـ ــت که سـ ــر دیگران کاله
میگذارد.

«بعد از تو» یک درام روانشناسانه را دنبال میکند

هگمتانه ،گــــروه فرهنگی :کارگردان فیلم ســــینمایی «بعد از
تو» گفت :اگر ما بازیگر سرشناســــی میآوردیم ،تماشــــاچی به
سرعت میتوانســــت حدس بزند که راننده قرار است فراتر از
یک راننده معمولی باشد و این اتفاق میتوانست به بخشی
از جذابیتهای دراماتیک ما لطمه بزند.
ایــــن کارگردان میگوید :این فیلم در تمجید عشــــق و زندگی
اســــت و مردم باید بدون توجه به ایرادتراشی برخی مخالفان،
خودشان آنرا ببینند تا به قضاوت درستی درباره اش برسند.
او همچنین از عدم همراهی پلتفرم فیلیمو در تبلیغات فیلم
دلخور اســــت و در عین حال اظهار امیــــدواری میکند تا این
رویه در قبال فیلم تغییر کند .با ایــــن کارگردان که کارگردانی
ســــریالهای ماتادور و آســــپرین را هم بر عهده داشته ،گفت و
گویی داشته ایم که در ادامه میخوانید:
ایده اصلی فیلم از کجا شکل گرفت و در فرآیند تبدیل
به فیلم دچار چه تغییراتی شد؟
شــــاید برایتان جالب باشــــد که اســــم اولیه ایــــن فیلم نامه«تئوری انتخاب» بود .وقتی پای درد دل دوستانم مینشستم
یک موضوع تکراری بیان م یشــــد ،قسمت و انتخاب .بعضی
وقتها ما انتخابهای غلطی میکنیــــم که میاندازیم گردن
قســــمت .انتخابهایی که بعدش نمیخواهیم پایبندشان
باشــــیم .از نگاه من زندگی مثل ماشــــینی در حرکت اســــت
که هیچ وقت برای ما نمیایســــتد و برای همین ســــعی کردم
ً
که از ماشین استفاده کنم به نشــــانه زندگی؛ اصال شاید این
اســــتفاده دراماتیک من از ماشــــین بوده .یادم هســــت طرح
چنــــد صفحهای «بعد از تو» را نوشــــتم و برای حمید ســــلیمی
فرستادم .او هم با اســــتقبال قبول کرد که در مسیر نگارش
کنار من باشــــد و با هم این ایده را بــــه فیلمنامه تبدیل کنیم.
بعد از تو در واقع داستان زندگی من ،حمید سلیمی و بخش
عمدهای از جامعه ماست که االن میبینم به خوبی میتوانند
با فیلم همذات پنداری کنند.
بعـ ــد از تو» بر خـ ــاف روند معمول سـ ــینمای ایران ،از
برخـ ــی تابوها ،در راسـ ــتای پردازش و کشـ ــش درام بهره
برده و به نظر نمیرسد قصد سواستفاده در میان بوده
باشد .این تمهید که خطر پذیری باالیی را هم میطلبد،
در ممیزی دردساز نشد؟
اگر بگویم که دردسرساز نشــــد جواب صادقانهای نداده ام.مساله این بود که میدانستم بعد از تو میخواهد حرفهای
مهمی را با زبانی متناســــب بــــا جامعه امروز بیــــان کند .نگاه
من ایــــن بود که اگر فیلم جســــور و به روز نباشــــد ،نمیتواند
روی نوجوانــــان و جوانــــان تأثیر بگذارد .اغلــــب دیالوگهای
فیلم جملههایی هســــتند که من در زندگی روزمره از آدمهای
همین جامعه شــــنیده ام و شاید بهتر باشــــد بگویم که اینها
اساسا دیالوگ نیست؛ بیشتر حقیقت جامعهای هست که
ً
همه ما داریــــم در آن زندگی میکنیم .طبیعتا چنین دیدگاهی
باعث دردسرهایی برای فیلم هم شــــد ،اما من با تمام وجود
پای حرفم ایســــتادم ،چون باید این حقیقت تلخ بیان میشد
که «آدمها نمیدونن چی میخوان».
تم اصلی فیلم «بعـ ــد از تو» را در چه مفاهیمی خالصه
میکنید؛ قضـ ــاوت ،تجاوز ،زیاده خواهـ ــی ،روابط پنهانی
یا...؟
این فیلم یک درام روانشناســــانه را دنبال میکند ...در واقعتمــــام این موضوعاتی کــــه گفتید میتواند زیــــر مجموعهای از

دعاى روز دوم
ماه مبارک رمضان

حضرت ابراهیم(ع) با شکستن بتها برای
هدایت مردم خود را به خطر بزرگی انداخت
هگمتانه ،گــــروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت :ایثارگران دیگران را بر
خود مقدم میدارند هرچند خودشان بسیار نیازمندند.
حضــــرت امام علــــی(ع) فرمودهانــــد :ایثارگــــری برترین عبــــادت و بزرگترین
سروری است.
حکایت:
خداونــــد در قــــرآن کریم حضــــرت ابراهیم را میســــتاید ،به خاطـ ــر اینکه
ً
او بــــرای هدایــــت مــــردم ایثارگرانه ،علنــــا از بتهــــای مشــــرکان بیزاری
جســــته و جان خــــود را به خطــــر انداخته اســــت ،او حتــــی در جریان ذبح
فرزندش حضرت اســــماعیل خواب خـ ــود را عملی کرد و از آزمایش الهی
پیروزمندانه بیرون آمد.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1400 -
استان همدان
روز

تاریخ

تاریخ قمری

چهارشنبه

1400/1/25

 1رمضان

05:19

پنجشنبه

1400/1/26

 2رمضان

05:17

06:44

جمعه

1400/1/27

 3رمضان

05:16

06:43

13:16

شنبه

1400/1/28

 4رمضان

05:14

06:42

13:16

19:50

یکشنبه

1400/1/29

 5رمضان

05:13

06:41

13:15

19:51

20:09

دوشنبه

1400/1/30

 6رمضان

05:11

06:39

13:15

19:51

20:10

سهشنبه

1400/1/31

 7رمضان

05:10

06:38

13:15

19:52

20:11

چهارشنبه

1400/2/1

 8رمضان

05:08

06:37

13:15

19:53

20:12

پنجشنبه

1400/2/2

 9رمضان

05:07

06:36

13:14

19:54

20:13

جمعه

1400/2/3

 10رمضان

05:05

06:34

13:14

19:55

20:13

شنبه

1400/2/4

 11رمضان

05:04

06:33

13:14

19:55

20:14

یکشنبه

1400/2/5

 12رمضان

05:02

06:32

13:14

19:56

20:15

دوشنبه

1400/2/6

 13رمضان

05:01

06:31

13:14

19:57

20:16

سهشنبه

1400/2/7

 14رمضان

04:59

06:30

13:14

19:58

20:17

چهارشنبه

1400/2/8

 15رمضان

04:58

06:29

13:13

19:59

20:18

پنجشنبه

1400/2/9

 16رمضان

04:57

06:28

13:13

19:59

20:18

جمعه

1400/2/10

 17رمضان

04:55

06:27

13:13

20:00

20:19

شنبه

1400/2/11

 18رمضان

04:54

06:26

13:13

20:01

20:20

یکشنبه

1400/2/12

 19رمضان

04:53

06:25

13:13

20:02

20:21

00:27

دوشنبه

1400/2/13

 20رمضان

04:51

06:23

13:13

20:03

20:22

سهشنبه

00:26

1400/2/14

 21رمضان

04:50

06:22

13:13

20:03

20:23

چهارشنبه

1400/2/15

 22رمضان

04:49

06:22

13:13

20:04

20:24

پنجشنبه

1400/2/16

 23رمضان

04:47

06:21

13:13

20:05

20:24

جمعه

1400/2/17

 24رمضان

04:46

06:20

13:13

20:06

20:25

شنبه

1400/2/18

 25رمضان

04:45

06:19

13:12

20:07

20:26

1400/2/19

 26رمضان

04:43

06:18

13:12

20:07

20:27

00:25

1400/2/21

 28رمضان

04:41

06:16

13:12

20:09

20:29

00:24

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

1400/2/20
1400/2/22

 27رمضان
 29رمضان

اذان صبح طلوع آفتاب

04:42
04:40

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

06:46

13:16

19:47

20:06

13:16

19:48

20:07

00:32

19:49

20:07

00:32

20:08

00:31
00:31

06:17
06:15

13:12
13:12

20:08
20:10

20:28
20:30

00:32

00:31
00:30
00:30
00:30
00:29
00:29
00:29
00:28
00:28
00:28
00:27
00:27
00:27
00:26
00:26
00:26
00:25
00:25

00:25
00:24

منبع :مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

