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ــر نیـلی  دکتـ

سید احمد حسینیان - حسینیه شالبافان )مکتب عاشورا(

، والده مکرمه )شهید اکبر فرجیان زاده( موجب تألم و تأثر فراوان  درگذشت مادر  همسر گرامیتان، مؤمنه پرهیزکار
غ 

ّ
گردید. بی تردید والدین شهدا سرمایه های ارزشمند کشورمان هستند که در سراسر زندگی با برکتشان همواره مبل

و مرّوج مکتب ناب ایثار و شهادت بوده اند.
چهلمین روز درگذشت این مادر فداکار را به شما، خانواده های معّزز شهدا و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و 

از درگاه ایزد منان رحمت واسعه و علو درجات آن فقیده سعیده و همنشینی با فرزند شهیدش را مسألت می نمایم.

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

آگهیارزیابیکیفیمناقصهشماره38-99یکمرحلهای
شرکتملیگازایران

شرکتگازاستانهمدان
)سهامیخاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.4957(
)نوبت اول(
تاریخ انتشار: 99/09/06   

شرحمختصرکار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 13.000.000.000 )سیزده میلیارد( ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 650.000.000 )ششصدوپنجاه میلیون( ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

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

 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/09/04 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی 
به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1399/09/26از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 

www.nigc-hm.ir  :آدرس اینترنت 
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بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس:
شکست سیاست حل مشکالت 

کشور با چشم دوختن به بیگانگان 
یم ها برای رفع تحر

هدفمندسازی واردات به حمایت از تولید داخل 
منجر می شود

 نماینده مــــردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی گفت: 
اتخــــاذ  بــــرای  زمینــــه ای  پیــــش  واردات،  هدفمندســــازی 

سیاست های حمایتی از تولید داخل است.
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رئیس شورای اسالمی شهر در دیدار با فرمانده سپاه 
ناحیه همدان:

مردم با روحیه بسیجی برای رفع 
مشکالت گام برمی دارند

رئیس شورای اسامی شــــهر همدان گفت: افتخار می کنیم 
که تمامی مردم در کشــــور عزیزمان همراه با روحیه بسیجی در 
راســــتای رفع مشــــکات گام برمی داریم. به گزارش هگمتانه، 
سید مسعود عســــگریان در دیدار صمیمی رئیس و اعضای 

شورای شهر با سرهنگ پاسدار بقایی...
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مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بی تدبیری و ناکارآمدی نظارت 
از سوی دولت  عامل گرانی های 

لحظه ای است
گفت:  مجلس  برنامه وبودجــــه  کمیســــیون  ســــخنگوی 
و  اجرایی  دســــتگاه های  ســــوی  از  مؤثــــر  نظــــارت  نبــــود 
نظارتــــی بــــر بازار ســــبب گران شــــدن خود ســــرانه برخی 

است. شده  کاالها 
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ورود رسمی طلبه های جهادی به 
میدان مبارزه با کرونا

آیت ا... موسوی اصفهانی: 
120 طلبه برای یاری مدافعان سالمت می شتابند

آیت ا... شعبانی:
 شاکله طلبگی با خدمت رسانی گره خورده است

رهبری  خبــــرگان  مجلس  در  همــــدان  مــــردم  نماینــــده 
ســــامت  مدافعــــان  یــــاری  بــــرای  طلبــــه   120 گفــــت: 

. بند می شتا
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امام خامنه ای:

»بسیج« ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد 
ملت ایران است

رهبــــر معظــــم انقــــاب اســــامی در پیامی 
به مناســــبت ســــالروز تشــــکیل بسیج 
ثروت  بســــیج،  گفتنــــد:  مســــتضعفان 
بــــزرگ و ذخیــــره  خــــداداد ملــــت ایران 

اکنون اســــت. دشمنان  ملت،  این 
همیشــــه  در و 

این اندیشه 
و  بوده انــــد 

بود  خواهند 
نابود  را  آن  که 

یا بی اثر کنند.

نایب رئیس مجمع بسیج شهرستان همدان:

بسیج، والیت مداری را عینیت 
بخشید

رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای 
اسامی شــــهر همدان گفت: بسیج برگرفته 

از اندیشــــه واالی خمینی کبیر و سرمنشــــأ 
تعلق امت به والیت فقیه است.

امیــــد در جریان  کاووســــی  اکبر 
گرامیداشــــت هفته بسیج 

بــــه  گذشــــته  روز  عصــــر 
هگمتانــــه  خبرنــــگار 

گفــــت: بســــیج نهــــاد 
و  بخــــش  انســــجام 

همبســــتگی  عامل 
دفاع  بــــرای  مردمی 

مفراح 
گیاه دارویی بومی همدان

همــــدان شــــهر کوهســــتانی بــــا آب و هوای ســــرد و 
خشک اســــت. این شــــهر در احاطه دشت ها، باغ ها 
و کوه هــــای بســــیار زیبایــــی قــــرار دارد و دامنه هــــای 
کوهســــتانی آن مملــــو از گیاهان مختلفی اســــت که 
بسیاری از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.

بنیاد برکت سه هزار شغل اجتماع محور در همدان ایجاد می کند
غ، زنبورداری، تولید فرش دستباف، کشت گیاهان دارویی و مشاغل فنی و خدماتی  پرورش دام و مر

بیشترین سهم را دارند
معــــاون توســــعه کارآفرینی اجتماع محــــور بنیاد برکــــت در همدان گفت: مجموع مشــــاغل ایجاد شــــده توســــط بنیــــاد برکت در 

شهرستان های اســــدآباد و نهاوند و 63 روستای این استان تا پایان سال جاری به سه هزار و 518 شغل می رسد.
به گزارش هگمتانه، رضا راضی زاده روز چهارشــــنبه افزود: بنیاد برکت ســــال گذشــــته در اســــتان همدان 396 طرح اشــــتغال زایی 

اجتماع محور را با اعتبار 386 میلیارد ریال و اشــــتغال زایی یک هزار و 118 نفر افتتاح کرده است.

کمیته تنظیم بازار اعالم کرد:

غ؛ 27  قیمت موقت مر
هزار تومان

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی همدان 
بــــا بیان اینکه در کمیته تنظیم بازار اســــتان به صورت 
موقتی قیمت مــــرغ زنده 19 هزار و 500 تومان و قیمت 
برای مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم 27 هزار تومان 

تعیین شده است ...
صفحه  4 صفحه  4 صفحه  7

شهردار صوفی خبر داد:

بهره برداری از فاز نخست
پل شهید همدانی به زودی
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ورود رسمی طلبه های جهادی 
به میدان مبارزه با کرونا

آیت ا... موسوی اصفهانی: 120 طلبه برای یاری مدافعان سالمت می شتابند
آیت ا... شعبانی: شاکله طلبگی با خدمت رسانی گره خورده است

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم همدان 
در مجلــــس خبــــرگان رهبری گفــــت: 120 طلبه بــــرای یاری 

مدافعان سامت می شتابند.
به گــــزارش هگمتانه، نیروهــــای طلبه جهــــادی داوطلب 
با همکاری دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا به عرصه 
مقابله با بیماری منحوس کرونا و کمک به مسؤوالن این 

حوزه وارد شدند .
مدیر حوزه علمیه استان همدان در این مراسم به نقش 
بســــیج عمومی در پیروزی انقاب و هشــــت ســــال دفاع 
مقدس اشاره کرد و افزود: بسیج عمومی مبارزه با کرونا به 
ویژه از جانب دانشــــجویان و طاب در اقصی نقاط کشور 
انجام شــــده اســــت و از آنانی که مقدمات ایــــن همراهی را 

فراهم کردند، قدردانی می کنم.
آیت اهلل ســــید مصطفی موســــوی اصفهانی با بیــــان اینکه 
تعــــداد 120 داوطلب بــــرای ورود بــــه عرصه مبارزه بــــا کرونا 
ثبت  نام کردند، اقــــدام طلبه های داوطلب کــــه برای رضای 
الهی بدون چشم داشت در این مسیر گام نهادند را ستود.

نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همــــدان نیز بــــا تقدیر از 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا برای ایجاد زمینه حضور 
طاب و نیروهــــای داوطلب در عرصه خدمــــت و مبارزه با 
کرونا گفت: شــــاکله طلبگی با خدمت رســــانی گره خورده 

است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان در این مراسم که با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مرکز آموزشی درمانی 
شــــهید بهشــــتی برگزار شــــد، با قدردانی از اقدامات کادر 
درمان در مبارزه با کرونا یاد دو شــــهید ســــامت اســــتان 

همدان را گرامی داشت.
آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی از فراهم شدن زمینه حضور 
طاب و نیروهــــای داوطلب در عرصه خدمــــت و مبارزه با 
کرونا توسط دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا تشکر کرد 

و دغدغه مندی طلبه های داوطلب را ارج نهاد.
وی از ایــــن اقدام بــــه عنوان خدمت و تبلیغ یــــاد کرد که با 
بازخوانــــی انگیزه هــــا و تقویت اخاص شــــاهد اثرگذاری و 

ماندگاری اجتماعی بیشتری خواهیم بود.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و کادر بهداشــــت و درمان باید تقویت شــــود تــــا به دور از 

حاشیه ها شرایط را با همدلی پشت سر بگذاریم.
معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیز با 
اشاره به ارزشــــمندی خدمت به بیماران به ویژه در شرایط 

بروز کرونا اظهــــار کرد: در دو ماه اخیــــر وارد وضعیت قرمز 
شدیم و الزم است از نیروهای جهادی بهره مند شویم.

ابراهیــــم جلیلی افــــزود: نیروهــــای داوطلب جهــــادی در 
گندزدایــــی معابر و آمــــوزش شــــهروندان اقدامات خوبی 
داشــــتند و در حوزه درمان نیز برای اســــتفاده از نیروهای 

داوطلــــب در حــــوزه بیمار یــــاری، ایجاد روحیــــه و پویش و 
توانمندســــازی به منظــــور جلوگیــــری از فرســــودگی کادر 

درمان پیش بینی های خوبی انجام شده است.
گفتنی اســــت در ایــــن برنامه از خانواده دو بانوی شــــهید 

مدافع سامت همدان تجلیل شد.

رئیس شورای اسالمی شهر در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه همدان:

مردم با روحیه بسیجی برای رفع مشکالت گام برمی دارند
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای اســــامی 
شــــهر همدان گفت: افتخار می کنیم کــــه تمامی مردم در 
کشــــور عزیزمان همراه با روحیه بســــیجی در راستای رفع 

مشکات گام برمی داریم.
به گزارش هگمتانه، ســــید مسعود عســــگریان در دیدار 
صمیمی رئیس و اعضای شورای شهر با سرهنگ پاسدار 
بقایی، فرمانده ســــپاه ناحیه همدان به مناســــبت هفته 
بســــیج همراه با اهدای گل به بســــیجیان، معتقد است: 
مــــردم ایران پیش از انتخاب شــــغل خود، ابتدا بســــیجی 
هســــتند کــــه متناســــب بــــا کار خــــود به کشــــور خدمت 

می کنند.
وی با بیان اینکه رزمندگان و نیروهای مخلص ســــپاه هم 
در دفاع مقدس و هم به عنــــوان مدافعان حرم برای دفاع 
از مرز و بوم جامعه اسامی خوش درخشیدند؛ افزود: اکثر 
شــــهدای مدافع حرم، بســــیجیان داوطلبی بودند که برای 

حفظ نظام اسامی جنگیدند.
عســــگریان اظهار کــــرد: نیروهای بســــیجی در اتفاقات 3 
ســــال اخیر به ویژه بحــــران کرونا خوش درخشــــیدند و در 
حوزه پاک ســــازی شهر و اطاع رســــانی به مردم در راستای 

سالم سازی فضای شهری اقدام عاجل داشتند.
وی همچنین گفت: استقبال و همکاری کسبه و بازاریان 
همــــدان از اجرای اباغ طــــرح محدودیت هــــای صنفی که 
بر اســــاس ضرورت تشخیص داده شــــده، قابل قدردانی 

است که نشان از بسیج عمومی دارد.
عسگریان افزود: در تعریف بســــیج در یک کام، می توان 
گفت که همه مــــردم، یک دل و هم صــــدا، دولت و نظام را 
در اجرای طرح محدودیت های بحران کرونا، کمک دادند و 

این اقدام، روحیه بسیجی را به نمایش می گذارد.
رئیس شــــورای شــــهر همدان ابراز امیــــدواری کرد طی دو 
هفته جــــاری به منظور اعمال محدودیــــت در حوزه بحران 
کرونا همــــراه با اطاع رســــانی مناســــب و تأکیــــدات کادر 
درمانــــی بتوانیم به صورت بســــیج عمومــــی حرکت کنیم 
تــــا همه هــــم گام پیــــش برویــــم و حداقل ها هــــم مجاب 

شــــوند تا با این تفکر بسیجی برای سالم سازی کشورمان 
تاش کنند و این عرصه بحرانی را با ســــربلندی پشت سر 

بگذاریم.
 گردان: ورود جدی نیروهای بســــیج برای مقابله با  �

مشکالت مختلف
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
هم با بیان اینکه بســــیج نیروی مورد اعتماد مقام معظم 
رهبری و مردم ایران است؛ گفت: برای مقابله با مشکات 
و گرفتاری موجــــود همــــواره نیروهای مخلــــص و مردمی 
بسیج که خوشــــبختانه خوب انسجام پیدا کرده اند؛ ورود 

جدی پیدا می کنند.
کامران گــــردان افزود: این مجموعه مردمی در ســــال های 
گذشته هم نشــــان داده که می تواند منشــــأ خیر و برکت 
برای کشور باشــــد و در مواقع بحران ها به موقع وارد عمل 

می شود.
وی اظهــــار کرد: اســــتان همدان هم با وجــــود فرماندهان 
بومی مقتــــدر و مردمان ارزشــــی در حوزه بســــیج بســــیار 

قدرتمند است و انسجام خوبی را شاهد هستیم.
گــــردان همچنین گفت: همــــدان از زمره اســــتان هایی 
محســــوب می شــــود که از امنیت خوبی برخوردار بوده 
به منظور  مختلــــف  مقاطع  در  بســــیج  به موقع  حضور  که 
برقراری امنیت، مؤثر اســــت؛ البته این نیروهای ارزشی 
مدیریت شــــهری  یاری رســــان  هم  مختلــــف  مقاطــــع  در 

بوده اند.
وی بــــا توجه بــــه اینکه در حــــال حاضر وضعیت اســــتان 
همدان در حــــوزه بحران کرونا، قرمز اعام شــــده اســــت، 
عنوان کرد: نیروهای مردمی و بســــیجی در این حوزه پای 
کار آمدند و توانســــتیم با همکاری برای ضدعفونی  شهر و 
اطاع رســــانی به موقع و همچنین اجرای طرح های مؤمنانه 
و تهیه ماســــک در خط مقدم مقابله با بحران کرونا پیشرو 

باشیم.
 سلماسی: درخشــــش بســــیج برای ایجاد امنیت  �

کشور

رئیــــس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــامی 
شــــهر همدان نیــــز گفــــت: بســــیج به عنــــوان بزرگ ترین 
مجموعــــه مردمی، با به کارگیری تمام تــــوان خود، به منظور 

ایجاد امنیت و آسایش در کشور خوش درخشید.
رضوان سلماســــی افزود: در روزهای مقابله با کرونا حضور 
فعال نیروهای بسیج در کنار آحاد مردم بسیار اثرگذار بود 
که در این خصــــوص اقدامات خیرخواهانــــه و داوطلبانه، 

مشارکت حداکثری مردم را بیش از پیش محقق گرداند.
 کاوســــی امید: تأکیــــد بر نقش آفرینی بســــیج برای  �

رسیدن به تمدن نوین اسالمی
اسامی  شــــورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیســــیون  رئیس 
شــــهر همدان نیز گفــــت: بســــیج نیروی نوظهــــور عصر 
حاضر بــــا ابتــــکار و خاقیت حضــــرت امــــام خمینی)ره( 
شکل گرفته است که ثمرات این اقدام در طول گذشت 
بیش از 40 سال از عمر انقاب به وضوح قابل مشاهده 
اســــت و در هــــر جایگاهی کــــه انقاب احتیــــاج به کمک 
داشــــت، حضور فعاالنه داشــــته اند تا خألهای ممکن را 

کنند. برطرف 
اکبر کاوسی امید افزود: بســــیج همواره پوشش های الزم 
برای حرکت های پوینده انقاب را در دســــتور کار داشــــته 
و به منظــــور رفــــع خألهایی کــــه در ســــامانه های دولتی و 
حاکمیتــــی نظام وجود داشــــته اســــت، اقــــدام می کند؛ از 
این رو با شــــناخت کامل حضرت امام)ره( از مسیر حرکت 
انقاب، شاهد هدیه ثمرات این شجره طیبه تا به امروز به 

مردم هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تنها هدف نیروهای مردمی بســــیج، 
دفاع از مرز و بوم ایران و امت اســــامی برای کسب رضای 
خداونــــد و مردم اســــت؛ اظهار کــــرد: تمامــــی مدیریت ها 
به ویژه دولتی و مدیریت شــــهری بایــــد نیروهای داوطلب 

بسیجی را برای پیشبرد اهداف شان یاری کنند.
کاوسی امید معتقد است: بسیج، نیروی مردمی است که 
برای رســــیدن به تمدن نوین اسامی بهترین نقش را ایفا 

خواهد کرد.

 فتحی: تأکید بر حفظ و تقویت وحدت در کشور �
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شهر همدان هم بر حفظ و تقویت وحدت در کشور تأکید 
کرد و گفت: با توجه به اینکه دشــــمن از هر طریق ممکن 
قصــــد دارد به یکپارچگی و آبادانی کشــــور ضربه وارد کند، 
مهمترین مبحث مــــورد نیاز در جامعه امــــروز ما، وحدت 
است که این مهم چه در حوزه مذاهب و ادیان ایران و چه 
ایدئولوژی ها و نظرات و دیدگاه های سیاســــی مورد تأکید 

خواهد بود.
علــــی فتحی افزود: در این گذر ســــخت تاریخی که شــــاهد 
نفــــوذ دشــــمنان هســــتیم، متأســــفانه کشــــور از لحــــاظ 

اقتصادی دچار مشکات عدیده ای شده است.
وی در ادامــــه گفت: مشــــاور طــــرح جامع حــــدود 30 پهنه 
شهری را که حدود 35 هزار نفر شهروند ساکن آن مناطق 
هســــتند، جزو طرح مســــکونی لحاظ نکرده اســــت که در 
این زمینه شاهد کم توجهی هســــتیم و باید به منظور رفع 

مشکات شهروندان مورد پیگیری قرار گیرد.
فتحی همچنین با اشــــاره به طرح مسکن ملی، اظهار کرد: 
دولت، اراضی بســــیاری در اختیار دارد که اگر این زمین ها 

در اختیار تعاونی های مســــکن قرار گیرد و از ســــوی دیگر 
مدیریت شــــهری هم در خصوص نقشه پروانه یاری دهد، 
می توانیم مســــکن ارزان قیمت در اختیار شهروندان قرار 

دهیم.
 فرمانده سپاه ناحیه: بسیج، ظرفیت انقالب است �

فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز در پایان با تأکید بر اینکه 
بســــیج، مجموعه ای متعلق به انقاب است که مأموریت 
آن اباغ ســــازمانی نیســــت؛ گفت: بســــیج در هــــر زمان و 
مکان که مشکلی در استان و کشور به وجود آمده، ورود 

پیدا کرده و می کند.
ســــرهنگ پاســــدار علی بقایی بــــا توجه به اینکه بســــیج 
مســــتضعفین در تمامی عرصه ها به موقــــع حضور یافته؛ 
معتقد است: هر شخصی که در ســــنگر خدمت به مردم 

باشد، بسیجی محسوب می شود.
به نقل از روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان؛ وی 
ضمن قدردانی از همراهی شــــورای شهر همدان با بسیج، 
اظهار کرد: بســــیج، ظرفیــــت انقاب اســــت؛ از این رو باید 
قدردان این جایگاه ارزشــــی باشــــیم، زیــــرا متعلق به هیچ 

حزبی نیست.

شهردار صوفی خبر داد:

بهره برداری از فاز نخست پل شهید همدانی به زودی
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان گفت: به 
زودی از فــــاز نخســــت پل شــــهید همدانی بهــــره برداری 

می شود.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، قریب ســــه ســــال قبل 
وقتی عباس صوفی به عنوان شــــهردار همدان، ســــکان 
مدیریت شــــهری پایتخت تاریخ و تمدن ایــــران زمین را به 
دست گرفت، کارگاه عملیات اجرایی پل شهید همدانی 
تعطیل شــــده بود، عزم جــــدی صوفی بــــرای ایجاد تحول 
در خدمت به شــــهروندان و رســــاندن جایگاه همدان به 
مراتب شایسته تر باعث شــــد این پروژه بزرگ احیا شود و 
با مساعی همه جانبه مدیریت شهری، همدانی ها شهری 

شایسته تاریخ پر افتخار خود داشته باشند.
در بازدیدی که روز گذشــــته عباس صوفی با همراهی تنی 
چند از مدیران شــــهرداری از اقدامات پایانی فاز نخســــت 
این پروژه به عمل آورد مطالبی گفته شد که حائز اهمیت 

است.
شــــهردار همدان در جریان بازدید از مراحــــل کابل گذاری 
پــــروژه تقاطــــع چند ســــطحی شــــهید همدانی گفــــت: در 
روزهای آینده شــــاهد اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری 
از فاز نخســــت این پروژه خواهیم بود، پروژه ای که در این 
ســــال ها ابعاد پیچیده ای را پشت ســــر گذاشت تا بتواند 
راهگشای مشکات ترافیکی شهروندان در شمال شهر 

همدان باشد.
عباس صوفی در ادامه افزود: مردم همدان چشــــم انتظار 
پایان کامل عملیات اجرایی این پروژه هستند بنابراین در 
تمام مدت این دوره از شــــهرداری و شورا به صورت شبانه 

روزی در حال انجام وظیفه هستیم.
وی همچنیــــن تصریح کرد: ایــــن پروژه هــــم مانند هزاران 
پــــروژه خــــرد و کان که هم زمان در شــــهر شــــاهد اجرایی 
شدن آن ها هســــتیم با فراز و نشــــیب های بسیار مواجه 

بوده است.
صوفــــی اذعان کرد: پــــس از آن که عزم جدی بــــرای احیا و 
اجــــرای این پروژه اتخاذ شــــد، برنامه ریــــزی دقیقی صورت 
گرفت تا در موعد ســــریع تر این تقاطع زیر بار ترافیکی برود 
و در مرحله بهره برداری قرار گیــــرد، اما تحریم های ظالمانه 
علیــــه مردم مــــا باعث گرانی و تورم افسارگســــیخته شــــد 
و هر آینه امکان پیشــــرفت ایــــن پروژه مــــورد تهدید قرار 
می گرفت، از ســــوی دیگر حتی پس از تأمین بودجه مورد 
نیاز امــــکان خرید مصالــــح حرفه ای از قبیــــل کابل و غیره 

تقریبا دشوار گشته بود.
شــــهردار همدان تأکیــــد کــــرد: از آنجا کــــه اراده الهی فوق 
اراده ها اســــت، با تــــوکل به لطف خدا تدابیری اتخاذ شــــد 
که علیرغــــم مصائب متعددی کــــه ســــر راه اقدامات قرار 
داشــــت، با همدلی شــــهرداری و شــــورا، حمایــــت مالی و 

اجرایی استاندار و معاونان وی و حمایت معنوی نماینده 
ولی فقیه در اســــتان همــــدان حین بازدیــــد و پیگیری ها 
و پشــــتیبانی نماینده مــــردم همدان در کســــوت رئیس 
کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس شــــورای اســــامی و 
دیگر نماینده مردم همدان در مجلس و همچنین نقش 
، مشــــکات یکی پس از دیگری مرتفع  ســــازنده فرماندار

شد.
صوفــــی ادامــــه داد: خریــــد کابل هــــای ِکشــــنده یکــــی از 
مهمترین مراحل تأمین مصالح حرفــــه ای برای این پروژه 
بــــود که هم اینک بــــه مقــــدار الزم تهیه شــــده و در اختیار 

پیمانکار پروژه قرار گرفته است.
وی افــــزود: در روزهای آتی پس از پایــــان تکمیل عملیات 
فنی اسکلت و ســــازه این پروژه، به طور هم زمان چندین 
دستگاه میکســــر بتن حدود 10 ساعت بی درنگ به بتن 

ریزی برای عرشــــه سطح ســــوم خواهند پرداخت تا با جمع 
آوری داربســــت های نگهدارنــــده، چند مســــیر این پروژه 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
شــــهردار همچنین از شــــهروندان همدانــــی، به خصوص 
ســــاکنان مناطق شــــمالی شــــهر همــــدان و نیــــز عابران 
اســــتان های مجاور که معبر رفت و آمد آنهــــا از این نقطه 
است برای صبر و شکیبایی مثال زدنی تشکر کرد و افزود: 
همراهی شــــهروندان خــــوب همدانی در تحقــــق اهداف 
توسعه شهر نقش بسزایی داشته و در هر مرحله از کار در 
خدمت به شهروندان وقتی پای همکاری مردمی در میان 
بوده شــــاهد اتفاقات مطلــــوب بوده ایم کــــه امید می رود 
حاوت بهره برداری از این پروژه و سهولت در رفت و آمد 
برای شــــهروندان خاطرات خوبی را در اذهــــان عمومی به 

یادگار بگذارد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:
برخی با تفسیر به رأی دنبال محدود کردن اجرای قوانین هستند

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس شــــورای 
اســــامی با بیان اینکه ایثارگران اســــتخدام می شــــوند گفت: برخی با تفســــیر بــــه رأی، به دنبال 

هستند. قانون  اجرای  کردن  محدود 
به گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضا حاجی بابایــــی با اظهار تأســــف از اینکه برخــــی قانون مجلس 
را تفســــیر به رأی می کنند اظهار کرد: متأســــفانه شــــنیده می شود که کســــانی به دنبال تضییع 

حقوق ایثارگران هستند و با تفســــیر مصوبه مجلس را محدود می کنند.
کید کرد: براســــاس این مصوبه مجلس، ایثارگران شــــاغلی که تا 29 اســــفند ســــال 95 به  وی تأ
صورت شــــرکتی، قــــرارداد کار معیــــن و پیمانی در دســــتگاه های دولتی اشــــتغال داشــــته اند، 

هستند. ایثارگران  استخدام  قانون  مشمول 
جانبازان  شــــهید،  برادر  و  خواهر   ، همسر زند،  فر از  اعم   ، شــــهدا خانواده های  کرد:  بیان  وی 
زمندگان و  آنهــــا تعلــــق گرفته اســــت، ر آنهــــا، بــــا هر درصدی کــــه جانبــــازی به  زنــــدان  و فر

6 مــــاه ســــابقه حضــــور در مید ان های دفــــاع مقدس را  زمندگانــــی کــــه حداقل  زنــــدان ر فر
ند، مشمول  ار بقه اســــارت د از یک ســــال ســــا که بیش  آزادگانی  زندان  آزادگان و فر دارند، 

هستند. قانون  این 
بــــه نقل از فــــارس، حاجی بابایی یادآور شــــد: در آبان ماه ســــال جاری استفســــاریه اســــتخدام 
ایثارگــــران به تصویب مجلس و تأیید شــــورای نگهبان رســــیده اســــت و براســــاس این قانون 

دولت مکلف به تبدیل وضعیت ایثارگران شــــاغل در دستگاه های دولتی شده است.

نایب رئیس مجمع بسیج شهرستان 
همدان:

بسیج، والیت مداری را عینیت 
بخشید

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون 
فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــامی شــــهر همدان 
گفت: بسیج برگرفته از اندیشه واالی خمینی کبیر و 

سرمنشأ تعلق امت به والیت فقیه است.
اکبر کاووســــی امیــــد در جریان گرامیداشــــت هفته 
بسیج عصر روز گذشته به خبرنگار هگمتانه گفت: 
بســــیج نهاد انســــجام بخش و عامل همبســــتگی 
مردمی بــــرای دفاع از اســــام و انقاب اســــت که به 
عنوان یادگار ماندگار معمار کبیر انقاب اسامی در 

جهان زبانزد است.
وی نیروی بسیجی را مجاهد فی سبیل اهلل برشمرد 
و خاطرنشــــان کرد: مهمترین ویژگی بسیج بی ادعا 
بودن آن اســــت، چرا کــــه بســــیجی در صحنه حاضر 
می شــــود وظیفه خــــود را به خوبی انجــــام می دهد و 

چشم امیدش به لطف خداست.
نایــــب رئیــــس مجمع بســــیج شهرســــتان همدان 
تصریــــح کرد: ضــــرورت تقویت بســــیج در همه ادوار 
تاریخی نمود داشــــته است و در برهه های حساس، 
این بســــیجی ها بودند کــــه برای دفــــاع از کیان نظام 
ســــینه خــــود را آماج گلوله هــــای آهنین شــــیادان و 

مستکبران قرار داده اند.
کاووســــی امید در پایان گفت: خوشبختانه همواره 
در میان جوانان و نوجوانان میهن اســــامی شور و 
اشــــتیاق پیوستن به بســــیج وجود دارد و این بارقه 

امید همچنان باقی است.

در پی ورود جمعیت همدان به دوره 
میانسالی

جانمایی صندلی سالمندان و 
معلوالن در اتوبوس های شهر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معاون اتوبوســــرانی 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
از اختصاص صندلی هــــای ویژه برای ســــالمندان و 

معلوالن در ناوگان اتوبوس رانی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، بابک اســــدی گفت: هرم سنی 
جمعیــــت در همدان همچون ســــایر نقاط کشــــور 
وارد دوره میان ســــالی شــــده و موضوع سالمندان 
و رســــیدگی به نیازهای حمل و نقلی آنان، در کانون 
توجــــه مدیریــــت شــــهری در حــــوزه حمــــل و نقل و 

ترافیک قرار دارد.
وی اظهار کرد: طراحی شــــهر و فضا های شهری باید 
به گونه  ای باشــــد که به افراد ســــالخورده کمک کند 
تا به راحتی و به ســــادگی از شــــهر و امکانات شهری 
اســــتفاده کنند و زندگی پویا و فعال و در عین حال 
آســــوده  و ایمنــــی را در ســــنین ســــالخوردگی تجربه 

نمایند.
وی افزود: اختصاص صندلی  های ویژه ســــالمندان 
و معلوالن در اتوبوس  ها و ایســــتگاه  های اتوبوس 
از جمله اقداماتی اســــت که به منظور تأمین آرامش 

و رفاه حال این گروه از شهروندان آغاز شده است.
اســــدی با بیان لزوم رعایت عدالت شــــهروندی در 
اســــتفاده از وســــایل حمل و نقل عمومــــی، افزود: 
در تاش هســــتیم تا خدمات بهتر و بیشــــتری را به 

سالمندان و معلوالن ارائه دهیم.  

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان همدان:

استعالم کرونا برای مسافران 
اجباری شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســــت راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســــتان همدان از ممنوعیت 
ارائه خدمات به مســــافران کرونایی خبر داد و گفت: 

استعام کرونا برای مسافران اجباری است.
به گزارش هگمتانه، صفر صادقــــی راد با بیان اینکه 
ســــامانه شــــرکت های حمل و نقل عمومی از طریق 
کد ملــــی، وضعیت ســــامتی مســــافران را بررســــی 
می کند اظهارکرد: شــــرکت های حمل و نقل عمومی 
اجازه ندارند قبل از گذشتن دو هفته از تست کرونا 

مسافر سوار کنند.
وی ادامــــه داد: طبق ضوابط ســــتاد اســــتانی مقابله 
با کرونا، شــــرکت های حمل و نقل مســــافر شــــامل 
اتوبــــوس، مینی بــــوس و ســــواری در قرنطینــــه دو 
هفته ای پیــــش رو از ارائه خدمات حمــــل و نقلی به 
بیمــــاران کرونایی و یا افرادی که مشــــکوک به کرونا 

باشند، خودداری خواهند کرد.
سرپرســــت راهداری و حمل و نقل جاده ای اســــتان 
همــــدان ادامــــه داد: شناســــایی بیماران و یــــا افراد 
مشــــکوک به کرونا از طریق ســــامانه ِسروا )سازمان 
فنــــی اطاعــــات ایران( کــــه بین وزارت بهداشــــت و 
شرکت های حمل و نقل مسافر برقرار است، عملی 

می شود.
وی یادآور شــــد: با ارائه کد ملی افراد به سامانه سروا 
وضعیــــت ســــامت خریدار بلیــــت از نظــــر آلودگی 
بــــه کرونــــا یــــا ســــامت وی مشــــخص و در صورت 
بروز هرگونــــه عائم بیماری تا پایــــان قرنطینه از ارائه 
خدمــــات حمــــل و نقل عمومــــی به فرد مشــــکوک 

خودداری می شود.
صادقی راد با تأکید بر لزوم اخذ استعام الکترونیکی 
از سامانه ســــروا از سوی شــــرکت های حمل و نقل 
عمومی تصریح کرد: اگر مســــافری تست کرونا داده 
باشد و کرونا مثبت و یا مشکوک به کرونا تشخیص 
داده شــــود، باید دو هفته از تست بگذرد تا بتواند از 

وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند.
وی اضافه کرد: شــــرکت های حمل و نقل مســــافر و 
راننــــدگان اجــــازه جابجا کردن مســــافران در صورت 

نگذشتن دو هفته از زمان تست آنان را ندارند.
سرپرســــت راهداری و حمل و نقل جاده ای اســــتان 
همدان تأکید کرد: افرادی که قصد دارند با اتوبوس 
ســــفر کننــــد، می توانند بلیت مــــورد نظر خــــود را به 
شــــکل اینترنتی از شرکت های حمل و نقل عمومی 

تهیه کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

خبــر
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مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بی تدبیری و ناکارآمدی نظارت از سوی دولت 
عامل گرانی های لحظه ای است

هگمتانه، گروه شهرستان: ســــخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: نبود نظارت مؤثر 
از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی بر بازار سبب گران شدن خود سرانه برخی کاالها شده است.
، خود ســــرانه و  به گــــزارش هگمتانه، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: برخی افزایش قیمت ها در بازار
از ســــوی افراد سودجو ایجاد می شود در حالی که قیمت تمام شــــده کاالهای عرضه شده به میزان 

معناداری کمتر از قیمت نهایی است.
وی افزود: بر اســــاس قانــــون و ضوابط دســــتگاه های نظارتی ماننــــد تعزیرات حکومتی، ســــازمان 
حمایــــت از حقوق مصــــرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرســــان وزارت صنعــــت، معدن و تجارت 
و اتاق اصناف موظف هســــتند بر قیمت کاالهای عرضه شــــده در بازار نظارت کنند تا شاهد گرانی 

افسار گسیخته نباشیم.
نماینــــده مردم تویســــرکان در خانه ملت با بیــــان اینکه اعتقــــاد دارم که نظارت بر بــــازار آنگونه که 
باید و شــــاید به طور مؤثــــر و کاربردی وجود نــــدارد تصریح کرد: اگر نظارت هایی کــــه قانون بر عهده 

دستگاه های مرتبط نظارتی گذاشته است اجرا شود، شاهد گرانی بی رویه برخی کاالها نبودیم.

وی متذکر شــــد: اکنون شاهد افزایش لحظه ای برخی قیمت ها هستیم در حالی که بر اساس روال 
گذشــــته هرگونه افزایش قیمتی ابتدا می بایســــت مورد تأیید ســــازمان حمایــــت از حقوق مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گرفت.
ویه و نامعقول کاالهای مورد  کید کرد: وزارت صمت وظیفه دارد تا جلوی گرانــــی بی ر مفتــــح تأ
نیــــاز مــــردم را بگیرد و اجــــازه ســــودجویی های غیرقانونی و غیــــر متعارف در بازار را به کســــی 

. هد ند
بــــه نقل از تســــنیم، وی گفــــت: بی تدبیری و نبود نظــــارت مؤثر و کارآمد از ســــوی دولت بــــر بازار و 

سودجویی های برخی منفعت طلبان، مهمترین عامل ایجاد گرانی های فزاینده است.

بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس:
شکست سیاست حل مشکالت 

کشور با چشم دوختن به 
یم ها بیگانگان برای رفع تحر

هدفمندسازی واردات به حمایت از تولید 
داخل منجر می شود

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مایر 
در مجلس شــــورای اســــامی گفت: هدفمندسازی 
واردات، پیــــش زمینه ای برای اتخاذ سیاســــت های 

حمایتی از تولید داخل است.
به گــــزارش هگمتانه، هــــادی بیگی نژاد با اشــــاره به 
دیدار خود با وزیــــر صنعت، معــــدن و تجارت اظهار 
کرد: مدتی اســــت موضوع حمایــــت از تولید داخل 
در دســــتور کار بنده اســــت و جلســــات متعددی با 
سازندگان کاالی داخلی و کارشناسان گذاشته و به 

نتایجی رسیده ام.
وی افزود: در جلســــه ای که با وزیــــر صنعت، معدن 
و تجــــارت داشــــتم از جملــــه مواردی که مطرح شــــد 
بحث هدفمند کردن واردات بود که کاالیی که وارد 
می شــــود چه کاربردی داشته و بناســــت که در کجا 
استفاده شود و آیا امکان تولید به صرفه این کاال در 

؟ داخل وجود دارد یا خیر
نماینده مــــردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی 
گفت: هدفمندســــازی واردات پیش زمینه ای برای 
اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید داخل است و 
از آن جا که ســــابق بر این در ایــــن خصوص با وزارت 
نفت و شرکت های تابعه توافقاتی داشته مقرر شد 
وزیر صمت نماینده ای از طرف وزارتخانه معرفی کند 
تا با همراهی نماینده وزارت نفت کارها را جلو ببریم و 
زمینه را برای تهیه طرحی منســــجم و اجرایی که مورد 

توافق دولت و مجلس باشد فراهم کنیم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه بازدیــــد از یکــــی از گمرک هــــا و 
همچنین سامانه تجارت وزارت صمت از برنامه های 
هفته بعد بــــرای ادامه ایــــن کار اســــت تصریح کرد: 
سیاســــت نگاه به درون و اتکای به توانمندی های 
داخلــــی سیاســــتی مؤثــــر در مســــیر »خنثی ســــازی 

تحریم ها و غلبه بر آنها« است.
به نقل از فارس، بیگی نژاد گفت: این سیاســــت در 
تقابل با سیاست شکســــت خورده ای است که راه 
حل مشکات کشــــور را در خارج از مرزها می جوید و 

چشم به دست بیگانگان برای رفع تحریم ها دارد.

افتتاح خط جدید اتوبوسرانی 
یانج در مر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شهردار مریانج گفت: 
خط جدید اتوبوسرانی در شهر مریانج افتتاح شد و 
از این پس ســــاکنان مناطق کوی آفتاب، کوی مهر 
و کوی زیبا می توانند از ناوگان حمل و نقل عمومی 

کنند. شهری استفاده 
بــــه گزارش هگمتانــــه، محســــن معصوم علیزاده در 
گفتگویی با اشاره به ســــرویس دهی اتوبوس های 
واحد بــــه همــــه نقاط شــــهر مریانــــج، اظهار کــــرد: با 
پیگیری ها و تاش های مجموعه شــــورای اســــامی 
شهر و شهرداری مریانج و مساعدت سازمان حمل 
و نقل شهرداری همدان و معاونت اتوبوسرانی این 
سازمان، مقرر شد تا دیگر نقاط این شهر از ظرفیت 

ناوگان اتوبوسرانی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: درخواست های بسیار زیادی از سوی 
، کوی آفتاب و حتی  ســــاکنان کوی زیبا، مسکن مهر
کوی مهتاب مبنــــی بر راه اندازی یــــک خط اتوبوس 
شــــهری به صحن شورای شــــهر و حتی شــــهرداری 
رســــیده بود که در نهایــــت با پیگیری های شــــورای 

شهر و شهرداری مریانج این مهم صورت پذیرفت.
شــــهردار مریانج بیان کــــرد: در نهایت خط اتوبوس 
شــــهری مســــیر مریانج به امامزاده  عبداله)ع( دچار 
تغییر شــــد تا ســــاکنان مناطق فوق نیــــز بتوانند از 

ناوگان حمل و نقل عمومی برخوردار شوند.
گفت: اتوبوس هــــای واحد در مســــیر رفت به  وی 
شــــهر همدان، بعــــد از میــــدان والیــــت، وارد بلوار 
امام حسین)ع( شرقی شــــده و در یک ایستگاه به 

ساکنان کوی مهر خدمات ارائه می کند.
ایــــن  ســــپس  کــــرد:  اضافــــه  معصوم علیــــزاده 
، راهی بلوار  اتوبوس ها بعد از عبور از مســــکن مهر
ســــرداران خواهند شــــد و در نهایت پــــس از عبور 
کوی مهتاب، کوی زیبا، گلزار شــــهدا و کوی مهتاب 
به میدان والیت باز خواهد گشت و پس از عبور از 

میدان کربا راهی شهر همدان خواهد شد.
وی تصــــرح کــــرد: در حال حاضــــر تنها 4 دســــتگاه 
اتوبوس در مســــیر مریانج در حــــال خدمات دهی 
بــــه شــــهروندان اســــت که در صــــورت اســــتقبال 

همشهریان، این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.
شــــهردار مریانج خاطرنشان کرد: با طوالنی تر شدن 
مسافت  شدن  طی  زمان  خوشبختانه  فوق،  مسیر 
برای رســــیدن به انتهای خط تغییــــر نخواهد کرد و 
شــــهروندان بدون هیچگونه اتاف زمانی به شــــهر 

همدان خواهند رسید.
گفتنی است با حضور محسن معصوم علیزاده شهردار 
مریانج، ولی آرمند رئیس شورای اسامی شهر مریانج و 
بابک اسدی مدیر اتوبوسرانی شهرداری همدان، خط 

جدید اتوبوسرانی مسیر مریانج افتتاح شد.
در این خط اتوبوس های واحد در مسیر رفت به همدان 
پس از میدان والیت راهی بلوار امام حسین)ع( شده و 
از کنار مسکن مهر راهی بلوار ســــرداران خواهد شد و 
ســــپس بعد از کوی مهتاب دوباره بــــه میدان والیت 

بازگشته و ادامه مسیر خواهد کرد.
گفتنی است با طوالنی تر شدن مسیر فوق، زمان طی 
شدن مسافت برای رســــیدن به امامزاده عبداهلل)ع( 
تغییــــر نخواهد کرد و شــــهروندان بــــدون هیچگونه 

اتاف زمانی به شهر همدان خواهند رسید.

خبــر

غ در مالیر یرزمینی تولید شترمر دالیل فعالیت ز
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: بســــیاری از جوانان مایری 
فقط با عاقمندی و بــــدون دریافت مجوز به علت فرآیند 
ســــخت و طوالنی، شــــروع به پرورش شــــترمرغ می کنند و 
پس از آغاز کار و صرف هزینه های سنگین جهادکشاورزی 
و دامپزشــــکی مجوز تخریب واحد غیرمجازشــــان را صادر 
می کنــــد و همین امر پــــرورش زیرزمینی شــــترمرغ را دامن 

می زند.
به گــــزارش هگمتانه، یــــک پرورش دهنده شــــترمرغ که از 
سال 92 کارش را با پرورش 10 تا 15 قطعه جوجه آغاز کرده، 
معتقد اســــت: برای شــــروع هر کاری کافی است قدم اول 
را برداری، آن وقت اســــت که بقیه شــــرایط در مسیر رشد 
و توســــعه کار قرار می گیرد، به محض باال آمدن دیوارهای 
مزرعــــه 10 تا 15 قطعه جوجه از تهــــران خریداری کرده و وارد 

مرحله پرواری شدیم.
حســــین مرادی با بیان اینکه این واحد پــــرورش دهنده 
-آورزمان در زمینی به  شترمرغ در 30 کیلومتری جاده مایر
مساحت 22 هزار مترمربع واقع شده است، اظهار می کند: 
از اواخر ســــال 92 شــــرکت آغاز بــــه کار کرد و در ســــال 93 
موفق به اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت 36 قطعه مولد 
و 500 قطعه پرواری شــــدیم و پس از اجرایی شدن مرحله 
اول یعنــــی پرورش شــــترمرغ به صورت پرواری، در ســــال 
94 وارد مرحلــــه دوم یعنی پرورش مولد شــــده و به منظور 
خرید دســــتگاه های جوجه کشــــی از بانک توسعه تعاون 

تسهیات گرفتیم.
پــــرورش  � از  بســــیاری  زیرزمینــــی  فعالیــــت  علــــت 

دهندگان
او می گویــــد: بســــیاری از جوانــــان بــــا مراجعه بــــه ما فقط 
عاقمندی به شترمرغ را علت ورود به کار عنوان می کنند 
اما عاقه به تنهایی کافی نیست و توصیه ما این است که 
قبل از اخذ مجوزهای الزم، به صورت سنتی 20 تا 30 قطعه 
جوجه را در مدت زمان آزمایشــــی یک ساله پرورش دهند 
تا با شــــرایط کار آشــــنا شــــده و تجربیات الزم در این زمینه 
را کســــب کنند و پــــس از آن حتما با اخــــذ مجوزهای الزم 
و پروانه بهره بــــرداری کار خود را در مرحلــــه صنعتی ادامه 
دهند. چه بســــا بســــیاری از پرورش دهندگان در ســــطح 
استان همدان بدون اخذ مجوزهای الزم از جهادکشاورزی 
و اداره دامپزشکی به صورت گسترده شروع به کار کرده و 
، به علت نداشــــتن مجوز  پس از صرف هزینه های بســــیار

تخریب شدند.
کار کردن در مرحلــــه پرواری در ســــال اول توصیه دیگری 
اســــت که مرادی بــــرای پرورش دهنــــدگان تــــازه کار ارائه 

می کند و یادآور می شــــود: توصیه نمی کنم که قشر جوان 
و تازه کار از همــــان ابتدا وارد مرحله پرورش مولد شــــوند 
و اگر در ســــال اول شــــروع کار خود از مشاوره و پشتیبانی 
مزرعه هایی که چند ســــال اســــت در ایــــن زمینه فعالیت 

دارند، استفاده کنند موفق تر خواهند بود.
دالیل ورشکسته شدن �

او معتقد اســــت یکی از دالیل ورشکسته شدن بسیاری 
از جوانان پس از ورود به کار پرورش شــــترمرغ، نداشــــتن 
تخصــــص و مهــــارت کافی در ایــــن زمینه اســــت که خود 
نیازمنــــد برگــــزاری کاس هــــای آموزشــــی الزم از ســــمت 
جهادکشاورزی و یا آموزشــــگاه های فنی و حرفه ای است، 
از طــــرف دیگــــر فرآیند طوالنی و ســــخت کســــب مجوز و 
پروانه های بهره برداری سبب شده بسیاری از افراد بدون 
اخذ مجوزهای الزم و به صورت زیرزمینی این حرفه را ادامه 
دهند که در آینده ممکن اســــت با مشــــکل مواجه شده 

ومتحمل خسارت های مالی باالیی شوند.
او در ادامه مطرح می کند: شــــترمرغ از زمانی که ســــر از تخم 
بیرون می آورد تا ســــه ماهگی جوجه محســــوب شــــده و 
پــــس از آن تا 14 ماهگی وارد مرحله پرواری می شــــود. باید 
گفت مزرعه ای موفق است که شــــترمرغ پرواری آن تا 7 تا 

ل برای کشتار برسد. 8 ماهگی به وزن ایده آ
او که حاال به یک تولیدکننده جوجه شترمرغ تبدیل شده 
و با اشــــتغالزایی 12 نفر به طور مســــتقیم و بیش از 50 نفر 
به طور غیرمستقیم، جوجه مزارع پرورش دهنده شترمرغ 
در اســــتان های آذربایجان، اردبیل و اســــتان های جنوبی 
را تأمین می کنــــد، ادامه می دهــــد: برخی از شــــترمرغ های 
مزرعه پس از رســــیدن به سن 8 ماهگی که از نظر فیزیکی 
و جســــته مناســــب بوده، به عنوان پیــــش مولد انتخاب 
و پس از دو ســــال آماده تولید مثل شــــده و بقیه کشــــتار 
می شــــوند. عمر اقتصادی مولدها 10 ســــال است و پس 
از آن از چرخــــه تولیــــد مثل خارج شــــده و مولدهای جدید 

جایگزین می شوند.
غ � تولید ساالنه بیش از 2400 جوجه شترمر

مرادی مطرح کــــرد: این مزرعه در حال حاضــــر بیش از 100 
قطعــــه پرنده مولــــد نگهــــداری می کند که با تخــــم گذاری 
بیش از دو ســــوم آنها، ســــاالنه 2400 تا 2500 قطعه جوجه 
در این مزرعــــه پرورش می یابد. شــــترمرغ به علت بازدهی 
باالیی که نسبت به دام های دیگری مانند گاو و گوسفند 

دارد، بدون چون و چرا دام آینده کشور است.
او بــــه دوره کوتاه مدت پــــروار این پرنده اشــــاره می کند و 
می گوید: پروار جوجه شــــترمرغ با وزنی معــــادل یک کیلو 

و 300 تا 400 گرم از زمان تولد، اگــــر مطابق با رعایت اصول 
اولیه و استانداردهای الزم باشد، پس از 7 تا 8 ماه به 90 تا 

100 کیلوگرم رسیده و آماده کشتار می شود.
این پرورش دهنده شــــترمرغ با بیان اینکه تخم های این 
ل یعنی  پرنــــدگان که نطفــــه دار هســــتند، اگر وزن ایــــده آ
وزنی معادل یک کیلو و 100 گرم به باال داشــــته باشند، وارد 
دســــتگاه جوجه کشی می شوند، ادامه می دهد: تخم های 
نطفه دار پس از گذشت 39 روز در دستگاه جوجه کشی، 
به منظور شکستن پوسته وارد دستگاه هچر شده و سر 
از تخم در می آورند. تخم های بدون نطفه نیز برای مصارف 

خوراکی در سطح استان به فروش می رسند.
مــــرادی از مصرف 1500 تا 1700 کیلوگــــرم خوراک به صورت 
روزانه توســــط این پرنده از بــــدو تولد تا زمان کشــــتار خبر 
می دهــــد و می گوید: اگــــر جیره غذایی طبق برنامه باشــــد، 
پرورش این پرنده توجیه اقتصادی خواهد داشــــت. باید 
به جوانان عاقمند که می خواهند به عنوان شغل اصلی 
خود وارد این حرفه شــــوند، بگویم کــــه پرورش کمتر از 40 

تا50 قطعه جوجه برای شروع کار توجیه اقتصادی ندارد.
از  � یکــــی  غ؛  شــــترمر تخصصــــی  کشــــتارگاه  نبــــود 

مشکالت اساسی پرورش دهندگان
مدیرعامل یک شــــرکت تعاونی پرورش شترمرغ در مایر 
نبود کشتارگاه تخصصی شــــترمرغ را یکی از اساسی ترین 
مشــــکات این حــــوزه عنــــوان و خاطرنشــــان می کند: در 
حال حاضر ما برای کشتار از کشــــتارگاه های دام استفاده 
می کنیــــم، البتــــه خبرهایــــی از تاســــیس یک کشــــتارگاه 
شــــترمرغ در شهرســــتان فامنین شــــنیدم که بــــرای ما به 
علت هزینه های باالی حمل و نقل و تلفات ناشــــی از آن، 
صرفه اقتصادی نخواهد داشت، با توجه به اینکه شترمرغ 
پرنده ای وحشــــی اســــت و جابــــه جایــــی آن نیازمند اخذ 

مجوزهای الزم است و با ضوابط خاصی انجام می شود.
چرم هایی که دور ریخته می شوند �

مــــرادی نبــــود صنایع تبدیلــــی الزم در کشــــور بــــه منظور 
استفاده از پوست شترمرغ که یکی از بهترین چرم ها برای 
تولید کیف و کفش اســــت را یکی دیگر از مشکات این 
حرفــــه مطرح می کند و ادامه می دهد: متأســــفانه مزرعه ما 
جایی برای نگهداری پوســــت شــــترمرغ ها پس از کشــــتار 
نــــدارد و از طــــرف دیگر به علــــت نبود خریدار کــــه خود به 
خاطر نداشــــتن صنایع تبدیلی پوست این حیوان است، 
پوســــت این پرنده با وجود تجارت پر سودی که دارد، دور 

ریخته می شود.
این پرورش دهنده شــــترمرغ افزایش سرسام آور قیمت 

نهاده های دامی را یکی دیگر از مشــــکات این حرفه برمی 
شــــمرد و می گوید: خوراک اصلی شترمرغ یونجه، سبوس 
گندم، جو، ســــویا، ذرت و یکســــری مکمل هاســــت که به 
مقدار الزم در اختیار دامداران قرار نمی گیرد و از طرف دیگر 
افزایش سرسام آور این نهاده ها، پرورش دهندگان دام را 

با مشکل جدی مواجه کرده است.
مرادی در پایان به تأثیر شیوع بیماری کرونا بر همه کسب 
و کارها اشاره و اظهار می کند: شیوع بیماری کرونا طی چند 
ماه اخیر سدی در برابر توسعه تمامی کسب و کارها ایجاد 
کرده اما باید شــــرایط کنونی را حفظ کنیم و عقب نکشیم. 
من اطمینان دارم پس از تمام شدن این بیماری ما شاهد 
جهشــــی روبه جلو در تمامی کســــب و کارها در کشورمان 

خواهیم بود.
آفریقا و نشخوارکننده  شترمرغ نوعی پرنده بی پرواز بومی 
از راســــته شترمرغ ســــانان اســــت. گونه های مختلف این 
پرنده شــــامل شــــترمرغ جنوبی، شــــترمرغ شــــمال آفریقا، 
شترمرغ ماسائی، شترمرغ عربی و شترمرغ سومالی است.

تخم گــــذاری شــــترمرغ ها در فصل بهار و بــــه صورت یک 
روز در میــــان انجام می پذیرد. شــــترمرغ ها در هر دوره تخم 
گــــذاری بین 14 تا 21 تخم می گذارنــــد، تخم این پرنده که در 
واقــــع بزرگ ترین پرنده زنده دنیاســــت، از هــــر پرنده زنده 
دیگری بزرگتر اســــت. به طور میانگین تخم شــــترمرغ 15 
ســــانتی متر طول دارد و وزن آن به بیــــش از 1.5 کیلوگرم 

می رسد.
شترمرغ می تواند با ســــرعتی حدود 70 کیلومتر بر ساعت 
که باالترین ســــرعت زمینی در میان تمام پرندگان است 

را بدود. پاهای قوی شــــترمرغ تنها به منظور سریع دویدن 
تکامل نیافته اند بلکه در هنگام دفاع از خود نیز این پاها 
نقــــش یک نیزه بســــیار مؤثر را ایفا می کننــــد. هنگامی که 
شترمرغ توسط یک شکارچی مانند شیر یا یوزپلنگ مورد 
حملــــه قرار می گیرد، یک ضربه توســــط ایــــن پاها می تواند 

منجر به مرگ شکارچی شود.
145 کیلوگرم است  63 تا  وزن شــــترمرغ ها معمواًل بین 
و جوجه هــــای شــــترمرغ بــــا رنــــگ حنایی در نخســــتین 
ســــال زندگی، در هر ماه 25 ســــانتی متر رشــــد می کنند. 
عمر طبیعی شــــتر مــــرغ طوالنی اســــت و در حدود 40 تا 
50 ســــال اســــت اما عمر اقتصادی پرورش شتر مرغ 10 
ســــال بیشتر نیست. سن کشتار شــــتر مرغ برای تولید 
گوشــــت و پوســــت از 10 تا 14 ماهگــــی و میانگین بلوغ 
جنســــی نر و ماده در حدود 30 ماه اســــت. شــــترمرغ با 
رشــــد سریعی که دارد، پس از ســــن هشت تا 10 ماهگی 

است. کشتار  قابل 
این دام به علت ســــازگاری با محیط زیســــت و آب و هوای 
متفاوت از نظر نگهداری، کم هزینه ترین جایگاه را به خود 
اختصاص داده  است. با حصارکشی روی زمین های خاکی 

و ایجاد سایه بان، می توان از شترمرغ نگهداری کرد.
بــــه نقــــل از ایســــنا، پــــرورش شــــترمرغ به علــــت ارزش 
آن از قبیل گوشــــت،  اقتصــــادی همــــه اعضــــای بــــدن 
پوســــت، تخــــم و پر ایــــن پرنده ســــبب ایجــــاد جایگاه 
مناســــبی در اقتصــــاد مقاومتی و جهش تولید شــــده و 
نقش مؤثــــری نیز در ایجاد اشــــتغال، افزایش تولیدات 

دارد. غیرنفتی  صادرات  و  داخلی 

ابتکار پزشک نهاوندی در روزهای کرونایی
از »ویزیت  برخط« تا »تحویل دارو با پیک«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: پزشک نهاوندی به منظور 
کاهش میزان مراجعــــه بیماران به مطب های خصوصی 
و جلوگیری از ابتای احتمالی آنان به کرونا طرح »ویزیت 
برخط« را در سطح شهرســــتان به اجرا گذاشته و مراحل 

اجرایی آن را آغاز کرده است.
به گــــزارش هگمتانه؛ یک پزشــــک نهاونــــدی به منظور 
کاهش میزان مراجعــــه بیماران به مطب های خصوصی 
و جلوگیری از ابتای احتمالی آنان به کرونا طرح »ویزیت 

برخط« را در سطح شهرستان به اجرا گذاشته است.
دکتر غامرضا مســــعودی رئیس نظام پزشــــکی نهاوند 
و از پزشــــکان متعهــــد، نیک اندیــــش و باســــابقه ایــــن 
شهرستان اســــت که اقدامات مؤثری را برای پیشگیری 
از شیوع این بیماری و خدمت به مردم انجام داده است، 
او برای نخستین بار در سطح استان، این طرح که باعث 
جلوگیری از کاهش مراجعه بیماران به مطب پزشــــکان 

می شود را آغاز کرده است.
، گام دیگــــری در خدمت به  امیــــد اســــت ایــــن ابتــــکار
بیمارانی باشــــد که به هر دلیل قــــادر به حضور در مطب 
نیستند اگرچه طرح »ویزیت برخط« در مراحل اولیه اجرا 
قرار دارد و به گفته دکتر مسعودی خالی از ایراد و نقص 
نیســــت اما سعی بر این است تا حد امکان این نقایص 
برطرف شــــده و زمانی که نتایج آن مشــــخص شد، ابعاد 

اجرای طرح در سطح شهرستان گسترش یابد.
این پزشــــک مبتکر گفت: از آنجا که مدتی اســــت کرونا 
اتفاقات ناگواری را برای هموطنــــان عزیز به وجود آورده 
و همــــه روزه شــــاهد افزایش مبتایان بــــه این ویروس 
منحوس هستیم فکر کردم به عنوان یک پزشک کاری 
انجام دهم تا در کنار ســــایر مســــؤولین بتوانیم مانع از 

گسترش فزاینده این بیماری در جامعه شوم.
وی ادامــــه داد: چــــون جلوگیــــری از ایجاد تجمــــع یکی از 

عواملی اســــت که می تواند مانع از انتقال ویروس باشد 
و حضــــور بیمــــاران در مطب هــــا به ویــــژه در مطب های 
شــــلوغ یکی از عوامل انتقال این بیماری است تضمیم 
گرفتم با اجرای طرح »ویزیت  برخط« برای بیماران، به ویژه 
افرادی که ســــن باالیی دارند مانع از گســــترش بیماری 

کرونا شوم.
وی خاطرنشــــان کرد: معتقدم 30 درصــــد مراجعینی که 
بــــرای معالجه یک ســــرماخوردگی مختصــــر به مطب ها 
به ویــــژه مطب های شــــلوغ می رونــــد به بیمــــاری مبتا 
آنها را بیشــــتر  می شــــوند و همین مســــاله مشــــکات 

می کند بنابراین تصمیم به اجرای این طرح گرفتم.
وی در رابطه با چگونگی اجرای این طرح گفت: ابتدا بیمار 
تلفنی با منشی تماس گرفته و پس از انجام مراحل اولیه 
و پرداخت هزینه ویزیت از طریق کارت به کارت )در این 
زمینه الزم به توضیح اســــت با توجه به اینکه بنده طرف 
قرارداد با بنیاد شــــهید هستم لذا از خانواده شهدا هیچ 
مبلغی بابت ویزیت گرفته نمی شــــود( تماس فرد بیمار 
به بنده منتقل می شــــود و مشکاتش را مطرح می کند، 
پس از آنکه مشــــکات بیمار را برخط می شنوم نسبت 

به تجویز دارو و نسخه پیچی اقدام می کنم.
از  طرحــــی  اســــتان  ســــطح  در  اخیــــرا  داد:  ادامــــه  وی 
ســــوی تأمین اجتماعــــی و خدمــــات درمانی بــــا عنوان 
نسخه نویســــی الکترونیکــــی در حــــال انجام اســــت، ما 
هم بر اســــاس این طرح نســــخه را نوشــــته و یک کد به 
آن می دهیم و بدون نام بــــردن از داروخانه ای خاص که 
ممکن اســــت ســــوء تعبیرهایی را در پی داشــــته باشد 
می گوئیم برود و از هر داروخانه ای که خواست آن را تهیه 
نماید که البته این نسخه تا ســــه روز مهلت دارد تا برای 

دریافت آن اقدام شود.
وی افــــزود: با توجه بــــه اینکه داروخانه ها نیــــز از مراکزی 

هســــتند که محل تجمع می باشــــند در ایــــن زمینه هم 
برنامه هایــــی در نظــــر گرفتــــه شــــده اســــت، از آن جا که 
ممکن اســــت برخی افراد به خاطر سن باال و یا هر دلیل 
دیگری تمایل به مراجعه حضوری در داروخانه نداشــــته 
باشــــد لذا به ما می گویند که شــــما زحمت تهیــــه دارو را 
بکشــــید و آن را برایمان بفرســــتید. در این زمینه ما قبا 
هماهنگی هایی را انجام داده ایم و به همین خاطر پیکی 
را برای تهیــــه دارو و تحویل آن آمــــاده کرده ایم، به پیک 
اعام می کنیم کــــه دارو را از داروخانه تحویل بگیرد و آن 

را به نشانی بیمار ببرد.
کار متصدی پیک هم به این صورت است که به داروخانه 
مراجعه کــــرده و پس از آنکه مشــــخص شــــد هزینه دارو 
چقدر است نسبت به پرداخت آن از طریق کارت به کارت 

اقدام کرده و دارو را به دست بیمار می رساند.
وی در پایــــان گفــــت: در این طــــرح بیمار پــــس از انجام 
ویزیت و کار درمانی هر سوالی که از پزشک داشته باشد 
می تواند بپرسد و پزشک هم طبق سوگندی که خورده؛ 
باید جوابگوی او باشــــد و تا جایی که می تواند برای بیمار 
کار انجــــام دهد، زمانی کــــه کاری هم از او برنمــــی آید او را 

راهنمایی کرده که به پزشک متخصص مراجعه کند.
با توجه به اینکه این طرح برای نخستین بار است که در 
سطح شهرســــتان و اســــتان و تا جایی که مطلع هستم 
در کشــــور انجام می شــــود لذا قطعا از عیوب و نواقصی 
برخوردار اســــت که البتــــه پس از اینکه وارد کار شــــویم 
این مشکات را شناسایی کرده و نسبت به چاره جویی 

برای رفع آنها اقدام می کنیم.
بــــه نقل از فــــارس، وی ادامه داد: البتــــه انگیزه عمده ما 
این اســــت در شــــرایط کنونی خدمتی به همشــــهریان 
کرده باشــــیم و به ســــهم خودمان اقداماتــــی را در زمینه 

پیشگیری از انتقال ویروس کرونا انجام داده باشیم.

خدمت رسانی بسیجیان در محالت کم برخوردار

»کاروان آوای خدمت« در مالیر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: بســــیجیان مایری در 
قالب »کاروان آوای خدمت« اقدام به خدمت رســــانی 

کردند. برخوردار  کم  محات  در 
بســــیج،  هفته  مناســــبت  بــــه  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
بســــیجیان مایــــری از صبــــح روز گذشــــته در قالــــب 
کاروان »آوای خدمــــت« نمــــادی از بســــیجی بودن در 
برخوردار  کم  محات  در  نیازمندان  به  خدمت  راستای 

گذاشتند. نمایش  به  را 
فرمانده ســــپاه ناحیه مایــــر در حاشــــیه برگزاری این 
طــــرح در جمــــع خبرنگاران ضمــــن تبریــــک 5 آذرماه و 
هفتــــه بســــیج اظهار کــــرد: همزمــــان با هفته بســــیج 
بیــــش از یکصد برنامــــه مختلف در شهرســــتان مایر 
در حــــال اجراســــت کــــه یکــــی از مهمتریــــن برنامه ها 
آوای  کاروان  قالــــب  در  بســــیجیان  خدمات رســــانی 

است. خدمت 
که هر سال  سید جواد حســــینی به برگزاری همایشی 

در روز 5 آذرمــــاه با حضور بســــیجیان برگزار می شــــود 
اشــــاره کرد و گفت: امســــال به دلیل شــــیوع بیماری 
کرونــــا این برنامــــه لغو و به جــــای آن کاروانی با عنوان 

ارائه خدمات دارد. آوای خدمت در شهرستان 
راســــتای  در  کاروان  ایــــن  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
با  اجرای طــــرح ملی شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی و 
هــــدف خدمــــت به مــــردم به ویــــژه مناطــــق محروم و 
کمتربرخوردار شهرســــتان در حال اجراست گفت: 20 
گروه متشکل از ده نفر از بسیجیان  گروه جهادی هر 

دارند. حضور  طرح  این  در  شهرستان 
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه مایر گفــــت: انجام مشــــاوره 
کرونــــا و رعایــــت مــــوارد  از  در خصــــوص پیشــــگیری 
رایگان  ویزیــــت  رایــــگان،  ماســــک  توزیع  بهداشــــتی، 
آوای خدمت  بیماران و... از جملــــه برنامه های کاروان 

در مایر است.
وی با اشــــاره بــــه گندزدایــــی و ضــــد عفونــــی معابر و 

در  معیشــــتی  بســــته های  توزیع  از  پرتردد  محله هــــای 
بیــــن خانواده های بیمــــاران کرونایــــی و خانواده های 
آســــیب دیده از کرونا خبر داد و گفــــت: در این زمینه 
آوای خدمت« روز ششم  بسیجیان در قالب »کاروان 
آذرمــــاه نیز اقدام به توزیع این بســــته های معیشــــتی 

کرد. خواهند 
حســــینی با بیان اینکه برای هر کدام از این بســــته ها 
بســــته  ها  این  افــــزود:  شــــده  هزینه  تومان  هــــزار   400
بــــه همت و کمــــک خیــــران در پایگاه هــــا و حوزه های 

است. شده  جمع آوری  بسیج  مقاومت 
وی خاطرنشــــان کــــرد: از ابتدای شــــیوع کرونا تاکنون 
ســــپاه و بســــیج شهرســــتان اقدام به توزیــــع 25 هزار 
بســــته معیشتی در بین اقشــــار نیازمند شهرستان و 
کمیته  حمایتی  نهادهــــای  پوشــــش  زیر  خانواده های 
آسبب دیده  خانواده های  و  بهزیستی  امام)ره(،  امداد 

کرده اند. کرونا  از 

فرماندار تویسرکان خبر داد:

کاهش بستری های کرونا در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویسرکان وضعیت 
کرونای تویسرکان را وضعیتی مطلوب خواند و گفت: تعداد 

بستری ها در بیمارستان تویسرکان کاهش یافته است.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــید رســــول حســــینی در جلســــه 
مدیریت کرونا »قرارگاه زیستی« با بیان اینکه وضعیت کرونا 
در شهرســــتان خوشــــبختانه وضعیتــــی مطلوب)نارنجی( 
اســــت، اظهار کرد: طبق اذعان مدیر شــــبکه بهداشــــت و 
درمان شهرستان تعداد بستری ها در بیمارستان حضرت 
)عج( از صد درصد بــــه حدود 60 درصد تقلیل پیدا  ولیعصر

گاهی و خرد مردم است. کرده، که این مهم نتیجه آ
وی بــــا تأکید بر اینکه تویســــرکان در بحث ویــــروس کرونا 
در لبه تیغ قــــرار دارد افــــزود: دقت و تاش بایــــد بر رعایت 
بهداشــــت فردی، فاصله گذاری و عدم برگزاری مراســــم  به 
صورت مســــتمر و به عنوان یک اصل در اولویت امور همه 
اقشار جامعه باشــــد؛ وگرنه ممکن است وضع شهرستان 

بدتر شود.
فرماندار تویسرکان با اشــــاره به استفاده 96 درصدی مردم 
تویســــرکان از ماســــک، وضعیــــت ادارات را در اســــتفاده 
ماســــک و نحوه خدمات دهی را خــــوب ارزیابی کرد و گفت: 
دســــتگاه های دولتی و غیر دولتی دورکاری برای افراد واجد 
شرایط و رعایت همه اصول بهداشتی برای افراد مشکوک 
یا مبتا به کرونا برای زیرمجموعــــه خود را مدیریت کنند به 
گونه ای کــــه نگرانی به مردم القا نشــــود؛ البته ایــــن افراد در 

دسترس باشند.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه بخشــــداران، دهیــــاران را مکلف به 
همکاری در اجرای طرح شــــهید سلیمانی با محوریت محله 
محوری در راســــتای کنترل و مهار ویروس کرونا در ســــطح 
شهرستان کنند افزود: دهیاران با همکاری شورای اسامی، 

پایگاه هــــای مقاومــــت، روحانیون مســــتقر و معتمدان و 
متنفــــذان در روســــتاها و همچنین در ســــطح شــــهر را به 
همیــــاری و تعامــــل به منظور حفظ ســــامت همــــه جانبه 

شهرستان دعوت کنید.
حسینی خواستار شناســــنامه دار شدن تیم های تشکیل 
شــــده برای اجــــرای طرح ویژه ســــردار شــــهید ســــلیمانی با 
محوریت بســــیج و شــــبکه بهداشــــت و درمان در ســــطح 
شهرستان شد و تصریح کرد: روسای دستگاه  های اجرایی 
کــــه در این اجرای طــــرح باید باشــــند، مکلف بــــه همکاری 

هستند.
وی از کمــــک 10 میلیــــارد و 500 میلیــــون تومــــان خیــــران 
حضــــرت  بیمارســــتان  بــــه  تویســــرکان  شهرســــتان 
)عج( خبر داد و بر ضرورت فرهنگ سازی همه گیر  ولیعصر
شــــدن کمک های مؤمنانه در این برهه زمانی تأکید کرد و 
گفت: خوشبختانه مردم فهیم تویســــرکان در این زمینه 
پیشرو بوده و هســــتند بر همین اســــاس نگاه ویژه این 
نیک اندیشــــان در این زمان کمک شــــایانی به ما خواهد 

کرد.
فرماندار تویســــرکان با تأکید بر پای کار بودن همه روسای 
دســــتگاه ها در اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی تصریح کرد: 
پیش بینی و پیشــــگیری برای جلوگیری از ابتا افراد جامعه 
به ویروس کرونا هزینه  نیســــت؛ به نظر بنده یک ســــرمایه 

است؛ اطاع رسانی درست این مهم مورد نظر همه باشد.
وی با بیان اینکه اکنون ما در شهرستان مشکلی در حوزه 
درمان نداریم خاطرنشــــان کرد: اما اگر روند چون گذشــــته 
ادامه پیدا کند قطعا تیم درمانی به مشکل برخواهند خورد، 
پس همــــه کمک کنیم کــــه وضعیت مطلــــوب فعلی را به 

سمت مثبت پیش ببریم.

موزه شهر تاریخ دار نهاوندتعطیل شد
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: اختاف 
از تاریخ  مسؤوالن موزه شــــهر برخوردار 

کهن نهاوند را به تعطیلی کشاند.
به گــــزارش هگمتانه، محســــن جانجان 
اظهار کرد: ســــاختمان مــــوزه نهاوند در 
تملک شهرداری بوده و به صورت طرحی 
مشــــترک طــــی تفاهمنامــــه ای در اختیار 
میراث فرهنگــــی قرار گرفت تــــا به موزه 
تاریخ و فرهنگ نهاوند تبدیل شــــود اما 

متأســــفانه از دو سال پیش شــــهرداری و شورا اصرار 
بــــر بازپس گیری آن داشــــتند کــــه در نهایت منجر به 

شکایت از این اداره شد.
وی افــــزود: در تاریــــخ 20 آبان ماه دادگاه رســــیدگی به 
شکایت شــــهرداری از میراث فرهنگی برگزار شد و در 
نهایت حکم بــــه تخلیه مکان مورد نظــــر و در نتیجه 
تعطیلی موزه داده شد و ما هم مجبور به اجرای حکم 

شدیم.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و 
گردشــــگری نهاوند با گایه از شــــورا و شــــهرداری در 

رابطــــه ایــــن موضــــوع گفت: مــــا برای 
تبدیل این مکان به موزه و معرفی آن 
تاش های زیادی داشتیم و اعتبارات 
کردیم بنابراین  آنجا هزینــــه  زیادی در 
کــــه این همکاری  انتظارمان این بود 
برای ادامه کار مــــوزه که معرف تاریخ و 
فرهنگ کهن نهاوند بــــود تداوم پیدا 

می کرد.
وی در پاســــخ به اینکه آیا امکان ایجاد 
موزه جدید در شهرســــتان وجود دارد افزود: البته ما 
تــــاش داریم مکانی جدید که مناســــب موزه باشــــد 
شناســــایی و راه انــــدازی کنیم اما شناســــایی مکان 
جدید کاری زمان بر اســــت زیرا نیاز به تائید وزارتخانه و 
داشتن اســــتانداردهای الزم است که همین مساله 

کار را مقداری دشوار می کرد.
جانجــــان در پایــــان گفــــت: در صورتــــی کــــه بتوانیم 
مکانی مناســــب که مورد تائید وزارت متبوع باشد را 
شناسایی کنیم تمامی اشیاء موزه را مجددا به نهاوند 

بازمی گردانیم.
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استان4

آوازه  بسیج و بسیجی
محمد جواد بیات

هگمتانه، گروه خبر همدان: آنچه در انقاب اسامی 
و هشت سال مقاومت پیروز به عنوان عامل تعیین 
کننده افتخــــار آفرین در تمامی صحنه هــــای مبارزه و 
جهاد و شهادت حضور داشته و منادی پیروزی های 
شگرف و سرنوشــــت ســــاز بوده و آوازه پرابهت او بر 
تارک انقاب اســــامی و دفاع مقدس تا نهایت تاریخ 
درخشــــیدن دارد همانا نام و آوازه بســــیج و بسیجی 
اســــت. بزرگ مردانی که تاریخ را با نام و حماسه و ایثار 
خویش مزین نمودند و آثار ارزشمند حضور خویش 
را در تمامی شرایط و موقعیت های حساس در جهان 
به نمایش گذاردند. بسیجیان در فداکاری و ایثارگری 
و گمنامی سرآمد بودند. شگفت ترین حماسه ها را در 
تاریــــخ جنگ ها و مبارزات حق طلبانه عالم رقم زدند و 

عظیم ترین حادثه ها را در صحنه های نبرد آفریدند.
شــــکوفه های شــــجره طیبه که در مدرســــه عشق 
غربی  نــــه  شــــرقی  نــــه  اصــــول  از  پاســــداری  درس 
آموختنــــد بــــا اخــــاص و صفــــای بســــیجی خــــود، 
ارزش هــــای  حاکمیــــت  و  آزادی  اســــتقال،  راه  در 
اســــامی طایه دار شــــدند و در جهاد و شــــهادت 
ســــربازان  عشــــق.  راهیان  تمامــــی  پیشکســــوت 
مخلص و گمنام اســــام که به پیشــــگامان رهایی 
ملقب شــــدند در راه تثبیت نظام و صدور انقاب 
اســــامی، به فرمان امام خمینی)ره( ارتش بیست 
شکل  را  مســــتضعفین  بســــیج  همان  یا  میلیونی 
بخشــــیدند تا قدرتمندانــــه در راه محو آثار تجاوز و 
ظلم و مقابله با اســــتکبار و مزدوران آن و ســــقوط 
بــــه جهادی همه  آن در جهان  تمامــــی پایگاه های 

زنند. دست  جانبه 
دانش پژوهان مدرســــه عشــــق که در سلحشوری و 
اخاص سرآمد شده اند علیرغم حماسه آفرینی ها در 
صحنه های نبرد، در پشــــت جبهــــه از ظاهری فروتن 
و آرام برخوردارنــــد تا جایی که دوســــتان و آشــــنایان از 
عظمت کار آنــــان بی اطاعند و خود نیــــز از بیان این 

صفات واال و ارزشمند مبرا.
را  آنچــــه  دینــــی  فرهنــــگ  قامــــوس  در  بســــیجی 
انجام می دهــــد به توفیقات و الطــــاف خفیه الهی 
مرتبــــط می داننــــد و فداکاری های خــــود را بر زبان 
نمی راند و به حســــاب خویــــش نمی گذارد چرا که 
بسیجی انســــانی است از این ما و منها بریده و از 
منیت ها به خداونــــد منان پناه برده و اگر نگرانی 
که در  از مســــؤولیتی اســــت  و مالــــی دارد همانا 
احســــاس  خویش  برگــــردن  شــــهدا  خون  قبــــال 

. می کند
بســــیجی خــــود را همــــواره مدیون خــــون مقدس و 
پاک آن پاک باختگان راه اســــتقال، آزادی، جمهوری 
اســــامی می دانــــد و برای اجــــرای این دیــــن همواره 
راســــت قامت ایســــتاده اســــت تا انقاب اسامی و 
موجودیت جهانی این نظــــام از هر گزندی مصون و 
محفوظ بماند. آری بنا به فرمایش ولی امر مسلمین 
صحیفــــه دل و لــــوح ذهن پر خاطــــره آزادمــــردان و 
شــــیرزنان، غیور و رزمندگان و دلیر بسیجیان ملت 
ما را که مدرن ترین ســــاح های ابــــر قدرت ها در برابر 
اراده پوالدین آنان خنثی گردیده اســــت را به آسانی 
آنکه  نمی توان در هیچ گزارشــــی ترســــیم کــــرد مگر 
همه کســــانی که توانایی نگارش و سرایش، ترسیم 
و تجســــم دارند دیده ها و یافته هــــای خود و دیگران 
را هنرمندانه بــــه نظم و نثر و تصویــــر درآورند. به نظر 
می رســــد در چهل و یکمین سالروز تأسیس بسیج 
مســــتضعفین در واکاوی و بــــاز شناســــی عملکرد 
موفــــق بســــیج که جهــــان را تحــــت تأثیر قــــرار داده 
است و جبهه مقاومت در سرتاســــر عالم نقشه راه 
و فتوحات خود را ناشــــی از تفکر بسیج و بسیجیان 
ایران اســــامی می دانند خود نیز با نصب العین قرار 
دادن فرامیــــن فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای 
مدظله العالــــی در امور داخلــــی در تقویت مدیریت 
جهــــادی و دقــــت در دیپلماســــی خارجــــی مســــیر 
پیشرفت و توســــعه همه جانبه کشور عزیزمان را به 
دور از هرگونه غوغاساالری، هیاهوی سیاسی و عدم 
چشمداشت به اجانب در طرح پیوند رفع مشکات 
داخلی با انتخابــــات نامتعارف اخیر آمریکا که اصول 
دموکراســــی و اخاق انتخاباتی را لکــــه دار و در منظر 
و مراعــــی جهانیــــان به نمایش گذاشــــتند بــــا عبور 
از باقیمانــــده گردنه هــــای صعب العبــــور طی طریق 
نمایم و با اهتزاز پرچم عزت مداری و نجات بشــــریت 
از ســــلطه نظام در حــــال اضمحال ســــرمایه داری و 
لیبرالیسم حاکم در جهان بر قلل مرتفع انسانیت و 
شرف، افتخار جهانی را نصیب ملت بزرگ و بسیجی 
ایران اســــامی که نظیر آن در عهد رسول اهلل و عصر 

حجاز نیامده است نمائیم
ان شاءاهلل

یادداشت میهمان

کمیته تنظیم بازار اعالم کرد:

غ؛ 27 هزار تومان قیمت موقت مر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر توســــعه بازرگانی ســــازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه 
در کمیته تنظیم بازار اســــتان به صورت موقتی قیمت مرغ زنــــده 19 هزار و 500 تومان و قیمت برای 
مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم 27 هزار تومان تعیین شــــده اســــت گفــــت: با مرغداران متخلف 

برخورد می شود.
بــــه گزارش هگمتانه، حســــین فضلی دیــــروز با بیان اینکــــه کاهش میزان جوجه ریــــزی در مهرماه 

دلیل اصلــــی گرانی مرغ زنده بود اظهار کرد: روند جوجه ریزی در آبــــان ماه متعادل بوده و به صورت 
اســــتاندارد انجام شــــده از همین رو نهایتــــا تا نیمه آذرماه مــــرغ زنده به میزان کافــــی وارد چرخه بازار 

خواهد شد و قیمت نهایی مرغ نیز متعادل می شود.
وی با تأکید بر اینکه کاهش 40 درصدی جوجه ریزی مهرماه در سراســــر کشور رخ داد افزود: در آبان 
ماه 2 میلیون و 300 هزار جوجه ریزی در مرغداری های اســــتان همدان انجام شده است که نشان از 

روند خوب جوجه ریزی دارد.
به نقل از فارس، وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر در کمیته تنظیم بازار اســــتان به صورت موقتی قیمت مرغ 
زنده 19 هزار و 500 تومان و قیمــــت برای مصرف کننده به ازای هر 

کیلوگرم 27 هزار تومان تعیین شده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:

هم افزایی توان ها برای مقابله 
با کرونا با پیوند سپاه و دانشگاه

ســــپاه  فرمانــــده  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
انصارالحســــین)ع( همــــدان گفــــت: بــــا پیونــــد ســــپاه و 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا شــــاهد هم افزایی برای 

مقابله با کرونا هستیم.
به گزارش هگمتانه، رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا با فرمانده سپاه انصارالحســــین )ع( استان همدان 

دیدار کرد.
فرمانده ســــپاه انصارالحسین )ع( اســــتان همدان در این 
دیــــدار از زحمــــات مجموعه بهداشــــت و درمان اســــتان 
همدان قدردانی کــــرد و مصداق بارز این خدمات را تقدیم 

دو شهید در راستای حفظ سامت مردم عنوان کرد.
ســــردار مظاهر مجیدی با بیان اینکه حرکت ها و رفتارهای 
دوران دفــــاع مقدس در مبارزه با بیمــــاری کرونا نیز پدیدار 
شد، به عنایات و پشــــتیبانی مقام معظم رهبری و ترغیب 
مــــردم برای خدمت رســــانی اشــــاره کرد و قدردانــــی خود را 
از ایثارگــــری وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و 

همراهی مردم اعام کرد.
وی با اشــــاره به اینکه هــــر فردی با هر بــــاور و اعتقادی که 
برای اعتای جامعه تاش می کند در حیطه بســــیج است، 
گفت: امیدواریم در طرح دانشــــگاه علوم پزشکی و سپاه 
همراهی و هم افزایی دیگری برای رفع بیماری کرونا صورت 

گیرد.
حیدری مقدم: کرونا با همگرایی و همدلی موجود   �

در کشور مهار می شود
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیز با تبریک 

هفته بســــیج، با یادآوری اینکه مبارزه بــــا کرونا ادامه جهاد 
و دفاع مقدس اســــت، گفت: این طرح بــــه خوبی اجرایی 

می شود و آغاز آن فراتر از انتظار بوده است.
رشید حیدری مقدم با قدردانی بسیجیان و سپاه همدان، 
گفت: اســــتان همدان در هفت ماه نخســــت بــــروز کرونا 
در وضعیت قرمز قرار نگرفت و امید اســــت روند کاهش 

فعلی مبتایان تداوم یابد.
وی از مجموعه ســــپاه انصار الحســــین )ع( همــــدان و به 
طور ویژه از سردار مجیدی و همراهی و حمایت دلسوزانه 
و پدرانه ســــردار فرجی تشــــکر کرد و از همکاری سرهنگ 
موســــوی و ســــرهنگ زارعــــی بــــرای در اختیار قــــرار دادن 

امکانات مورد نیاز قدردانی کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه بــــه آینده مبــــارزه بــــا کرونا در کشــــور 
خوش بین است، ابراز امیدواری کرد با همگرایی و همدلی 

موجود در کشور کرونا مهار شود.
حیدری مقدم همچنین افزود: از چند روز گذشــــته ورودی 
بیمارســــتان ها کاهش یافتــــه و تا دو هفتــــه آینده مرگ و 

میرها کاهش می یابد.
وی از تاش هــــای منســــجم بــــرای تولید دارو و واکســــن 
کرونا در کشــــور خبــــر داد و توضیحاتی در مــــورد فعالیت 

شرکت های دانش بنیان استان همدان ارائه کرد.
وی با بیان اینکه بین دانشــــگاه علوم پزشــــکی و ســــپاه 
انصارالحسین )ع( همدان اتحاد خوبی وجود دارد، گفت: 
در راســــتای اعتــــای نظام هــــر کاری در توان باشــــد انجام 
می شــــود و اطمینان می دهم کــــه کوچکترین کم کاری در 

حوزه سامت استان به ویژه در حوزه مبارزه با کرونا اتفاق 
نیفتاده و حوزه ســــامت اســــتان شــــرمنده مردم و خون 

شهدا نیست.
حجت االســــام کاظمی مســــؤول نهــــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا هم 
با بیان اینکه دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا و سپاه 
انصارالحســــین)ع( همــــدان جلوه جدیدی از بســــیج را به 
نمایش گذاشــــتند، ابراز امیدواری کرد با پیوند نهاد سپاه 

انصارالحســــین )ع( و دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
به دلیل مواجهه با کرونا جلوه ای از بســــیج برای مقابله با 

کرونا تبلور یابد.
آمادگی صــــد در صدی برای حمایــــت از پژوهش و   �

فناوری در راستای مهار بیماری کرونا
معاون تحقیقات و فناوری دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا نیــــز توضیحاتی در خصــــوص اقدامات پژوهشــــی 
دانشگاه در مقابله با کرونا بیان کرد و گفت: شرکت های 

دانش بنیان در حوزه تحقیقات و فناوری پای کار آمدند.
بشــــیریان افــــزود: به طــــور مثال در تولید ماســــک ســــه 
شــــرکت فعالیت می کنند و برای تولید محلول و ژل های 
ضدعفونی کننــــده نیــــز اقدامــــات خوبــــی انجــــام شــــده 
همچنین برای تولید کیت های تشخیص کرونا هم طرحی 
عنوان شده و دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا در حوزه 
پژوهش و فناوری و اعطای مجوزهای غذا و دارو برای مهار 

بیماری کرونا آمادگی 100 در صدی دارد.

بهره برداری از 110 پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان - زهــــرا ذوالفقــــاری: 
امــــروز مانند همه این چهــــار دهه نیروهای بســــیج در 
عرصه هــــای مختلف فرهنگی، اقتصادی، بهداشــــتی و 
اجتماعــــی بدون هیچ چشم داشــــتی بــــه کمک دولت 
آمــــده اند و در راه اعتای نظام و کمــــک به مردم از هیچ 

نیستند. فروگذار  کمکی 
و  ســــازندگی  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
محرومیت زدایی یکی از اهداف مهم بســــیج سازندگی 
اســــت که در کنار ســــایر اقشــــار بســــیج به یاری مردم 
نیازمند در برهه های مختلف شــــتافته است به طوری 
که در هفته بســــیج امســــال بیــــش از یک صــــد پروژه 
محرومیت زدایــــی در نقاط مختلف اســــتان همدان به 

رسید. بهره برداری 
اگــــر بخواهیم مفهوم بســــیج و بســــیجی را در گفتمان 
انقاب اسامی جستجو کنیم،  باید به اندیشه حضرت 
کنیــــم. در اندیشــــه امام)ره(  امام خمینــــی)ره( رجــــوع 
بسیج نهادی اســــت اجتماعی با ابعاد متعدد، در این 
 ســــازمان نظامی نیست که 

ً
نگرش بســــیج دیگر صرفا

فقــــط در زمــــان جنگ و بــــرای دفاع در مقابل دشــــمن 
شکل گرفته باشــــد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخ 
گــــوی نیازهــــای اساســــی و حیاتــــی جامعه و بــــا اجزای 
دیگــــر نظــــام، در اوج هماهنگــــی و پیوند. بــــه فرموده 
امام خمینی)ره( بســــیج شــــجره طیبه و درخت تناور و 
پرثمری اســــت که شــــکوفه های آن بــــوی بهار وصل و 
طراوت یقین و حدیث عشــــق می دهد، بسیج مدرسه 
عشق و مکتب شــــاهدان و شــــهیدان گمنامی است 
که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و 
رشادت سر داده اند، بســــیج میقات پابرهنگان معراج 
اندیشه پاک اسامی اســــت که تربیت یافتگان آن،  نام 

و نشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته  اند.«
حال که 41 ســــال از عمر این درخــــت تنومند می گذرد، 
مســــتضعفین،  بســــیج  قالــــب  در  آن  شــــاخه های 
طــــاب،  زنــــان،  جامعــــه  دانش آمــــوزی،  ســــازندگی، 
دانشــــجویی، فرهنگی،  جامعه پزشــــکی و... رشد کرده 

است.
بســــیج ســــازندگی در تاریــــخ 17 اردیبهشــــت 1379 به 

منظور هویت بخشــــیدن و شخصیت  دادن به جوانان 
و برنامه ریزی برای مشــــارکت دادن آنان در سازندگی و 
توسعه عرصه های عمرانی، کشــــاورزی و منابع طبیعی 
روســــتاها و مناطق محروم با همکاری مشــــترک جهاد 
کشــــاورزی و نیــــروی مقاومــــت بســــیج توســــط امــــام 

خامنه ای تشکیل شد.
حال که 20 سال از تشــــکیل بسیج سازندگی می گذرد، 
جوانــــان همدانی نیز همچون دیگــــر جوانان در اقصی 
نقــــاط ایران در عرصه های مختلف عمرانی و توســــعه و 
محرومیت زدایــــی گام برمی دارنــــد. گروه هــــای جهادی 
بدون هیچ چشم داشــــتی در کنار مردم و به یاری مردم 
خدمت رســــانی  پیشــــرو  حوزه ای  هر  در  و  می شــــتابند 

هستند.
بسیج ســــازندگی اســــتان همدان با بیش از 1200 گروه 
جهادی فعــــال، پای کار در تمام شــــرایط زلزله، ســــیل، 
ســــاخت و ساز است و حال در شــــرایط بحران کرونا به 

یاری مردم در جای جای نقاط استان آمده است.
مسؤول بسیج سازندگی اســــتان همدان در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانــــه، با بیان اینکه یک هــــزار و 60 پروژه 
محرومیت زدایی طی ســــال گذشــــته در اســــتان انجام 
شــــد که 500 پروژه بازسازی منازل آسیب دیده از سیل 
ســــال 98 بود، اظهار کرد: طی هفته بسیج امسال یک 
صــــد و 10 پــــروژه عمرانــــی محرومیت زدایی در اســــتان 

بهره برداری شد.
علــــی قره باغی افــــزود: در چند روز آینــــده هم 73 پروژه 
ارزش  بــــه  جهــــادی  گروه هــــای  و  اســــتان  ســــازندگی 
7.3 میلیــــارد تومــــان بــــه بهره بــــرداری می رســــد و 40 
آبادانی ســــپاه  پروژه نیز توســــط قــــرارگاه پیشــــرفت و 
انصارالحســــین)ع( بــــه ارزش 4.5 میلیــــارد تومان که 
آن توســــط ســــپاه تأمین شــــده اســــت به  دو میلیارد 

می رسد. بهره برداری 
قره باغــــی از توزیــــع 25 هزار بســــته معیشــــتی توســــط 
گروه هــــای جهادی به ارزش 400 هــــزار تومان به عنوان 
کمک های مؤمنانه در بین مردم خبر داد و عنوان کرد: 
اساس تشکیل بسیج سازندگی این است که جوانان 

با شور و نشاط خود به توسعه کشور کمک کنند.

وی با اشــــاره به اینکه طی 20 سال گذشته صدها پروژه 
توســــط گروه هــــای جهادی انجام شــــد، اظهــــار کرد: در 
سیل و زلزله این بسیج ســــازندگی بود که پیشتاز بود 
و گروه های جهادی حتی قبل از مســــؤوالن در مناطق 

زلزله زده سرپل ذهاب حضور داشتند.
مســــؤول بســــیج ســــازندگی اســــتان همــــدان عنوان 
کرد: در اســــتان همدان هم همواره گروه های جهادی 
پیشــــرو بوده انــــد و تأثیر آنهــــا در عرصه هــــای مختلف 

غیرقابل توصیف است.
قره باغی ابــــراز کرد: گروه هــــای جهــــادی در محله ها به 
کمک اهالــــی محله می آیند و دیگــــر گروه های جهادی 
هم هســــتند که پا را فراتر از مرزهای جغرافیایی استان 
می گذارنــــد و حتی در خراســــان جنوبی یا سیســــتان و 
بلوچســــتان ماه ها از خانه و کاشانه خود دور افتاده اند 

و برای سازندگی قدم برداشته اند.
وی با بیان اینکه از تمام گروه های سنی عضو گروه های 
جهادی هســــتند، بیان کرد: گروه هــــای جهادی بدون 
هیچ چشم داشــــتی روزها و ماه ها بــــرای کمک به مردم 
وقــــت می گذارند و این روزها که کســــی بدون دریافت 
پول کاری نمی کنــــد اینان با از خودگذشــــتگی به یاری 
نیازمندان می آیند و شــــاید کســــی باور نکنــــد و بگوید 

چگونه ممکن است بدون هیچ دستمزدی کار کرد.
قره باغــــی اظهار کرد: گروه های جهــــادی مصداق اصلی 
ســــبک زندگی ایرانی اسامی هســــتند که وقت و عمر 

خود را برای منافع مستضعفان می گذارند.
وی در این خصوص اضافه کرد: در بین این بسیجیان 
حتی برخی مســــؤوالن نیز هســــتند که بی نام و نشان 
به روســــتاهای دورافتاده می رونــــد، گروه های جهادی 
بســــیج جامعه پزشــــکی، در قالب اردوهای درمانی به 
مناطــــق محروم اعــــزام می شــــوند و بیمــــاران را ویزیت 
رایــــگان می کننــــد و حتــــی عمــــل جراحــــی هــــم انجام 

می دهند.
این مســــؤول اظهــــار کرد: امســــال نیز با شــــیوع کرونا 
این کمک ها بیشتر شــــد و گروه های جهادی به کمک 
مدافعــــان ســــامت و کارکنــــان بهداشــــتی رفته اند و 

آمده اند. اکنون برای مقابله با کرونا به میدان 

بنیاد برکت سه هزار شغل اجتماع محور در همدان ایجاد می کند
پــــرورش دام و مرغ، زنبورداری، تولید فرش دســــتباف، 
کشــــت گیاهــــان دارویی و مشــــاغل فنــــی و خدماتی 

بیشترین سهم را دارند
توســــعه  معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
کارآفرینی اجتماع محور بنیــــاد برکت در همدان گفت: 
مجموع مشــــاغل ایجاد شــــده توســــط بنیاد برکت در 
شهرســــتان های اســــدآباد و نهاوند و 63 روستای این 
اســــتان تا پایان ســــال جاری به ســــه هزار و 518 شغل 

می رسد.
به گــــزارش هگمتانه، رضــــا راضی زاده روز چهارشــــنبه 
افزود: بنیاد برکت ســــال گذشــــته در اســــتان همدان 
396 طرح اشــــتغال زایی اجتماع محــــور را با اعتبار 386 
میلیارد ریال و اشــــتغال زایی یک هزار و 118 نفر افتتاح 

کرده است.
اجتماع محور  اشــــتغال زایی  فعالیت هــــای  دربــــاره  وی 
بنیاد برکت در استان همدان برای سال 99 اظهار کرد: 
برای امسال نیز ایجاد 800 طرح اشتغال زایی در دستور 
کار اســــت که 2 هزار و 400 شــــغل را برای متقاضیان به 

دنبال خواهد داشت.
راضــــی زاده حجــــم کل ســــرمایه گذاری بــــرای ایجاد این 
تعداد شــــغل جدیــــد را 720 میلیارد ریال اعــــام کرد و 
افزود: هشــــت مجری و تسهیل گر بنیاد برکت در حال 
خدمت رســــانی در مناطق روســــتایی و محروم استان 

هستند. همدان 
معاون توســــعه کارآفرینــــی اجتماع محــــور بنیاد برکت 

در استان همدان درباره رســــته  شغل های ایجاد شده 
اظهار کرد: پرورش دام ســــبک و ســــنگین، زنبورداری، 
گیاهان  پرورش مرغ، تولید فرش دســــتباف، کشــــت 
دارویی و مشــــاغل فنی و خدماتی به ترتیب بیشترین 
ســــهم را از مشــــاغل بنیــــاد برکت در اســــتان همدان 

دارند.
کید کرد: مناطق روســــتایی و کم برخوردار تمامی  وی تأ
استان ها زیر پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد 

برکت قرار دارند.

کارآفرینــــی  توســــعه  معــــاون  ایرنــــا،  از  نقــــل  بــــه 
ســــتاد  کــــرد:  اظهــــار  برکــــت  بنیــــاد  اجتماع محــــور 
بنیاد  طریــــق  از  امــــام)ره(  حضــــرت  فرمــــان  اجرایــــی 
 ، کســــب وکار برکــــت و با هــــدف ایجــــاد فرصت های 
و  اقتصــــادی  توانمندســــازی  ومیت زدایــــی،  محر
اجتماعــــی، ارتقــــای ســــطح زندگــــی و توزیــــع عادالنه  
امکانــــات و فرصت هــــا، نهضت ایجاد اشــــتغال را در 
کرده  راه انــــدازی  کشــــور  وســــتایی  وم و ر مناطق محر

است.

ذخیره سهمیه نفت  سفید همدانی ها در کارت بانکی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر روابط عمومی شــــرکت 
پخــــش فرآورده هــــای نفتی همدان گفت: ســــهمیه نفت 
ســــفید آذرماه خانواده های واجد شــــرایط استان، در یکی 
از کارت های بانکی عضو شــــتاب سرپرست خانوار ذخیره 

شد.
به گزارش هگمتانه، احمد شــــیرانی اصل افزود: بر اساس 
تصمیم شــــرکت پخــــش فرآورده های نفتی، بــــا راه اندازی 
زیرساخت بانکی و با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب 
سرپرســــت خانوار ســــهمیه نفت ســــفید در کارت بانکی 

ذخیره می شود.
وی اظهار کرد: همچنین در ماه، هر خانواده می تواند برای 
، از سهمیه چهار سیلندر  تأمین سوخت گرما و پخت و پز
11 کیلویی )44 کیلــــو( گاز مایع به نرخ مصوب 9 هزار و 700 

تومان بهره مند شود.
شــــیرانی اصل با اشــــاره بــــه اینکه ســــهمیه نفت ســــفید 
آذرماه نیز اعام شده اســــت، عنوان کرد: در این ماه برای 
خانواده هــــای یک تا چهار نفــــره 400 لیتــــر و خانواده های 
بیش از چهار نفــــر 600 لیتر نفت ســــفید تخصیص یافته 

است.
وی با اشــــاره به اینکه این میزان ســــهمیه نسبت به آبان 
ماه بــــرای هر خانواده تغییری نداشــــته اســــت، ادامه داد: 
این ســــهمیه از یکم تا 30 آذر ماه قابل استفاده است و در 

صورتی که استفاده نشود سهمیه باطل می شود.
مدیر روابــــط عمومی شــــرکت پخش فرآورده هــــای نفتی 

منطقه همدان گفت: شــــعبه های توزیع نفت ســــفید نیز 
باید دســــتگاه های کارت خوان شــــرکت تجارت آســــان را 
تهیه نمایند تا متقاضیان به راحتی سهمیه خود را دریافت 

کنند.
وی ادامــــه داد: قیمــــت هر لیتــــر نفت ســــفید 150 تومان 
اســــت که مبلغ آن از کارت بانکی عضو شتاب سرپرست 

خانوار کسر می شود.
شــــیرانی اصل با بیان اینکه توزیع نفت ســــفید در استان 
بــــه صــــورت الکترونیکــــی انجــــام و ســــهمیه خانوارها در 
کارت هــــای بانکی متصل به شــــبکه شــــتاب سرپرســــت 
خانوار شــــارژ می شــــود، گفت: توزیع و ذخیره سازی نفت 
ســــفید در منطقه از اولویت های اصلی این شرکت است 
و خانوارهای واجد شــــرایط، هیچ گونه نگرانی در خصوص 
تأمین سوخت نفت سفید و گاز مایع خود در فصل های 

سرد سال نداشته باشند.
کیــــد کرد: همــــدان به عنوان نخســــتین اســــتان  وی تأ
ســــبز کشور دارای شــــبکه یکپارچه گاز رســــانی است و 
نزدیک بــــه 99 درصد از مردم این اســــتان از گاز طبیعی 

می برند. بهره 
مدیر روابــــط عمومی شــــرکت پخش فرآورده هــــای نفتی 
همدان گفت: سامانه درخواست سوخت نفت سفید در 
همدان و در جنب انبار نفت قدیم این شــــهر واقع شــــده 
اســــت و افراد در هنگام مراجعه، برای پیشگیری از شیوع 

کرونا، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

ائمه اطهار )ع( مصلحان حقیقی
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: بــــا توجه به وجــــوب امر به 
معــــروف و نهی از منکر و فراموشــــی این فریضــــه، در این 
قسمت بخش هایی از کتاب امر به معروف و نهی از منکر 
در نگاه شــــهید مطهری را به نظرگاه شریف و دقیق مردم 

دارالمؤمنین همدان عرضه می کنیم.
به هر حال این اســــت اصل مقدس امر به معروف و نهی 
، و آن بود و هســــت طرز مواجهه مــــا با این اصل  از منکــــر
مقدس که کار به اینجا کشــــیده که نه تنهــــا در جامعه ما 
متروک شــــده، در افکار ما نیز مسخ شــــده و تغییر شکل 

داده است.
راســــتی هیچ تاکنون در اطراف این مســــأله فکر کرده اید 
کــــه چرا ما در تاریخ اســــام از هر طبقه ای شــــخصیت های 
مبرز داشــــته ایم: ادبای بــــزرگ داشــــته ایم، حکمای بزرگ 
داشــــته ایم، فقهــــای بــــزرگ داشــــته ایم، شــــعرای بــــزرگ 
داشــــته ایم، وعــــاظ و خطبای بــــزرگ داشــــته ایم و کتاب و 
نویسندگان بزرگ داشــــته ایم، منجمین و ریاضیون بزرگ 
داشته  ایم، سیاســــتمداران بزرگ داشته ایم، صنعتگران و 
هنرمندان بزرگ داشــــته ایم ولی مصلحین نداشــــته ایم و 
از این جهت ما خیلی فقیریــــم. البته کم و بیش »مصلح« 
در میان ما ظهور کــــرده اما نه آن اندازه که انتظار می رود، با 
اینکه ما اصلی در اســــام داریم به نام اصل امر به معروف 
. این اصــــل می بایســــت مصلحین زیادی  و نهــــی از منکر
به وجــــود آورده باشــــد. البته نبایــــد انتظار داشــــت که به 
همان انــــدازه که مثا ادیب یــــا حکیم یا فقیــــه یا منجم و 
ریاضیدان داشــــته ایم می بایست مصلح اجتماعی و دینی 
داشــــته باشــــیم. »مصلح« یک نبوغ و شــــخصیت و عمق 
نظر و دوراندیشی و گذشــــت دیگری الزم دارد و قهرا عزیز 
الوجودتــــر و قلیل الوجودتر اســــت، ولی فکــــر می کنم به 
همان نســــبت هم که بسنجیم باز نداشــــته ایم، چرا؟ این 
ســــؤالی اســــت که فعا برای من مقدور نیست که بتوانم 

جوابی به آن بدهم.
اینقــــدر مصلــــح نداشــــته ایم و ســــخن از اصــــاح کمتــــر 
شــــنیده ایم که فکر نمی کنیــــم این هم یک شــــأن بزرگی 
اســــت و شایســــته مردان بزرگ اســــت. اگر به ما بگویند 
امیرالمؤمنین یا سیدالشهدا سام اهلل علیهما مردی بود 
حکیم، همه معنای این کلمه را می فهمیم و این را مدحی 

برای آن حضرت می شماریم، و همچنین است اگر بگویند 
مردی بــــود فقیه و عارف به احکام الهــــی، یا بگویند مردی 
بــــود خطیب و فصیح و بلیغ. ولی اگــــر بگویند مصلح بود، 
چیزی از این کلمــــه نمی فهمیم و چندان بــــه نظر ما مهم 
نمی آید، در صورتی که از همه شــــئون باالتر همین اســــت 
و خودشــــان هم همین اســــم و همین شــــأن را برای خود 

پسندیده اند.
علی علیه السام می فرماید:

اللهم إنک تعلم أنــــه لم یکن الذی کان منا منافســــة فی 
سلطان و التماس شــــیء من فضول الخطام و لکن یترد 
المعالم مــــن دینک و ظهــــر اإلصاح فی بــــادک، فیأمن 
المظلومــــون من عبــــادک و تقام المعطلة مــــن حدود کار 
)نهج الباغــــه، خطبه 129( خدایا تــــو می دانی من نه در پی 
ریاست و زعامت و حکومتم و نه طالب مال و ثروت دنیا؛ 
من فقط مردی مصلح می باشــــم، می خواهم نشانه های از 
بین رفته دین را برگردانم و در باد تو اصاحی به عمل آورم 

تا ستمدیدگان در امان قرار گیرند و حدود تو جاری شود.
سیدالشهدا سام اهلل علیه در وصیتی که هنگام حرکت 

نوشت و به برادرش محمد بن حنفیه داد می نویسد:
إنــــی ماخرجت آشــــرة و ال تطــــرأ وال مفیــــدة وال ظالمة، إنما 
خرجــــت لطلب اإلصــــاح فی أم جــــی )مقتــــل خوارزمی، ج 
الص 188( من برای هوا و هوس قیــــام نکردم. من مردی 
اخالگر و ستمگر نیستم. فلسفه قیام من و نهضت من 

اصاح طلبی است. من مردی مصلح می باشم.

اصل فراموش شده
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یافت سود سهام عدالت  نحوه در
برای غیر مستقیم ها 

مشخص شد
نحوه دریافت سود ســــهام عدالت برای آن دسته از 
مشــــموالنی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت 

سهام خود انتخاب کرده بودند مشخص شد.
افــــرادی کــــه روش غیر مســــتقیم را بــــرای مدیریت 
ســــهام عدالت خود انتخاب کرده بودند ســــهامدار 
محســــوب  اســــتانی  ســــرمایه گذاری  شــــرکت های 
می شــــوند که زمان ثبــــت نام ســــهام عدالت آن جا 
ساکن بوده اند. در نتیجه شرکت های همان استان 

مدیریت سهامشان را برعهده دارد.
در ماه های گذشته این شرکت ها در بورس پذیرفته 
شــــده و سهامشــــان قابــــل معامله اســــت. براین 
اســــاس افراد مذکور الزم اســــت هر چه ســــریعتر در 
ســــامانه سجام به نشــــانی sajam. Ir ثبت نام کرده و 

کد بورسی خود را دریافت کند.
در این شــــرایط این افراد از منافع آزادســــازی ســــهام 
عدالت برخودار می شــــوند و دراین شرایط می تواند 
ســــود ســــاالنه خود را دریافــــت کند. در واقع ســــود 
ساالنه ســــهام عدالت به این افراد تعلق می گیرد اما 
فقط زمانی می توانند ســــود خود را دریافت کنند که 

سجامی شده باشند.

شناسایی 13843 بیمار کرونا 
در کشور

 5۸32 بیمار تحت مراقبت  ویژه هستند

ســــخنگوی وزارت بهداشت از شناســــایی 13843 
بیمار جدید کرونا در کشور خبر داد.

بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
گفت: از ظهر سه شنبه تا ظهر دیروز 5 آذر 1399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 13 هزار و 843 
بیمار جدید مبتا به کووید19 در کشــــور شناسایی 

شدند که دو هزار و 370 نفر از آنها بستری هستند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مجموع بیمــــاران کوویــــد19 در 
کشــــور به 894 هزار و 385 نفر رسیده است گفت: 
متأســــفانه در طول این مــــدت، 469 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 46 هزار و 207 نفر رسید.
ســــخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه 
تا کنون 625 هــــزار و 606 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســــتان ها ترخیص شده اند. 5832 نفر از 
بیمــــاران مبتا به کووید19 در وضعیت شــــدید این 
بیمــــاری تحت مراقبت قــــرار دارنــــد.وی عنوان کرد: 
تــــا کنون پنــــج میلیــــون و 913 هــــزار و 229 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

نماینده عراقی:
دولت از پرونده ترور شهید 

سلیمانی چشم پوشی می کند
عضو کمیتــــه روابط خارجــــه پارلمان عراق بــــا انتقاد 
از سیاســــت های دولــــت کنونــــی عــــراق و بــــه ویژه 
از  دولــــت  کــــه  گفــــت  کشــــور  ایــــن  نخســــت وزیر 
از جملــــه ترور فرمانده ســــابق  پرونده هــــای مهمی 
نیروهای قدس ســــپاه پاســــداران انقاب اســــامی 

چشم پوشی  می کند.
»مختــــار الموســــوی« عضــــو کمیتــــه روابــــط خارجه 
)چهارشــــنبه(، از سیاست های  پارلمان عراق، دیروز
انتقاد  کشور  این  نخست وزیر  الکاظمی«  »مصطفی 

کرد.
خبــــری  پایــــگاه  بــــا  گفت وگــــو  در  الموســــوی 
کــــه  گفــــت  خصــــوص  ایــــن  در  »المعلومــــه« 
ونده هــــای  پر از  کشــــور  ایــــن  نخســــت وزیر 
حاکمیــــت  مســــئله  جملــــه  از  سرنوشت ســــاز 
ور شهید ســــپهبد حاج قاسم  ونده تر کشــــور و پر
قــــدس  وهــــای  نیر ســــابق  فرمانــــده  ســــلیمانی 
شهید  و  ایران  اســــامی  انقاب  پاســــداران  سپاه 
رئیس  پیشــــین  معاون  المهنــــدس  مهــــدی  ابو 
ســــازمان الحشــــد الشــــعبی عراق چشــــم پوشی 

. می کند

ح عمرانی بسیج  افتتاح 2 هزار طر
با حضور فرمانده سپاه

فرمانــــده کل ســــپاه 2هــــزار و 887 طــــرح عمرانــــی 
خدمت رسانی بسیج را افتتاح کرد.

صبح دیروز )چهارشــــنبه( با حضور سرلشکر پاسدار 
حسین سامی، فرمانده کل سپاه 2هزار و 887 طرح 
عمرانی خدمت رســــانی بســــیج، به مناســــبت هفته 

بسیج و به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
این پروژه ها در استان های مختلف و در زمینه های 
ورزشــــی، فرهنگــــی، آب رســــانی، عمرانی و مســــکن 

محرومان اجرا شده است.

؛ در پایان معامالت دیروز
شاخص به یک میلیون و 367 

هزار واحد رسید
شاخص بورس در پایان معامات دیروز چهارشنبه 
5 آذرماه، 10 هزار واحد رشــــد کــــرد و به یک میلیون و 

367 هزار و 168 واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز 4551 واحد رشد 

کرد و به 395 هزار و 129 واحد رسید.
نمادهــــای فملی، فوالد، شــــپنا، شــــتران، وتجارت 
و فخــــوز بیشــــترین تأثیــــر مثبت را بر شــــاخص و 
نماد شســــتا بیشــــترین تأثیر منفی را بر شــــاخص 

داشتند.

اخبار کوتاه

امام خامنه ای:
»بسیج« ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد ملت ایران است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رهبر معظم انقاب اســــامی در پیامی به مناســــبت سالروز تشکیل 
بسیج مســــتضعفان گفتند: بســــیج، ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد ملت ایران است. دشمنان این 

ملت، اکنون و همیشه در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند.
در ســــالروز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و 

ذخیره خداداد ملت ایران خواندند.
متن پیام رهبر انقاب اســــامی که سردار سرتیپ بســــیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی 

معظم کل  قوا آن را در ارتباط ویدئوکنفرانســــی با بسیج مراکز اســــتان ها و اقشار بسیج قرائت کرد، 
به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
بســــیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار ملی، و نمایشگاه صفا و اخاص و بصیرت 

و مجاهدت است.
در دفاع از کشــــور و اســــتقال و ثبــــات آن، در خدمــــات حیاتی با مقیاس گســــتره ی کشــــوری، در 
فعالیت های پیشــــرو علمــــی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشــــی و ایجــــاد فضای معنوی، 
همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان، و عزم، و احساس مسؤولیت، 

و اعتمــــاد به نفس، پایه های اصلی ایــــن توانایی ها و گره گشایی هاســــت و این ها خود نعمت ها و 
موهبت های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی، آنها را حفظ کرد و بر آن افزود.

بســــیج، ثروت بزرگ و ذخیره ی خداداد ملت ایران اســــت. دشــــمنان این ملت، اکنون و همیشه 
در این اندیشــــه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مســــؤوالن ســــازمانی و یکایک 
بســــیجیان عزیز خــــود را موظف به ابطال کید دشــــمن بدانند و بــــا توکل و اخــــاص و برنامه ریزی 

به پیش روند، موفق باشید ان شاءاهلل.
سّیدعلی خامنه ای
5 آذر 1399

انعکاس
غ از سفره افراد کم درآمد پرواز مر وزیر بهداشت:

واکسن کرونا 
برای 21 میلیون ایرانی تأمین می شود

اجرای سخت تر محدودیت های ادارات از شنبه

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت گفت: از سه 
طریق تاش می کنیم واکســــن کرونا را برای 21 میلیون نفر 

از جمعیت کشور تأمین کنیم.
ســــعید نمکی وزیر بهداشــــت در ارتباط زنــــده تلویزیونی 
آخرین وضعیــــت اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی  دربــــاره 
توضیح داد: در این طــــرح در حوزه های آموزش، بیماریابی 
و افزایش تســــت و مدیریــــت بیماری قبل از رســــیدن به 
بیمارســــتان برنامه ریزی شده است و این طرح با همکاری 
با سفیران سامت و نیروهای بسیج در اقصی نقاط کشور 
آغاز شده است که امیدواریم در پایان این طرح، دستاورد 

خوبی به جهان ارائه دهیم.
وی بــــا بیان اینکه باال بودن آمار مــــرگ و میر مبتایان به 
کرونا به دلیل مراجعه دیرهنگام بیماران به مراکز درمانی 
است افزود: از مردم به دلیل رعایت شیوه نامه ها تشکر 
نــــود درصدی  از رعایت  می کنیــــم، گزارش هــــا حکایــــت 
شــــیوه نامه ها دارد، ما در راســــتای اجــــرای محدودیت ها 
بــــا دو معضل مواجه بودیم اول ترافیــــک صبحگاهی، به 

دلیل فعالیت شــــرکت های خصوصــــی و ادارات دولتی 
بــــود که در جلســــه دیــــروز رئیــــس جمهور دســــتور داد 
شــــرکت های دولتی از شــــنبه تعداد نیروها را به حداقل 
برســــانند و از شــــرکت های خصوصی می خواهیم تعداد 
نیروهــــا را کاهش دهنــــد، اگر شــــرکت های خصوصی در 
رفت وآمد شــــهری اثرگذاری منفی داشته باشند برخورد 

خواهند شد.
نمکی افــــزود: دومین معضل ما توزیع مرغ در بازارهای روز 
و شــــهری بود که این موضوع منجر به شلوغی و ازدحام و 
شیوع بیماری می شد که رئیس جمهور به وزیران مربوطه 
درستور دادند که به این موضوع رسیدگی و راهکاری برای 

مدیریت آن ارائه شود.
وزیر بهداشــــت با بیان اینکه مراحل تأمین واکسن کرونا 
از سه طریق دنبال می شــــود توضیح داد: روش اول خرید 
واکسن از مجموعه کواکس است که رایزنی های الزم برای 
خریــــد و واردات 18 میلیون و 800 هــــزار دوز صورت گرفته 
است که از این طریق واکســــن مورد نیاز 8میلیون و 400 

هزار نفر تأمین  می شود یعنی حدود ده درصد از جمعیت 
. برای تولید مشــــترک حدود 5 و نیم میلیون دوز  کشــــور
واکسن با یک کمپانی صاحب نام درحال مذاکره هستیم 
و حدود 20 میلیــــون دوز از طریق یک کمپانی معتبر دیگر 
تأمیــــن می شــــود، با ایــــن حســــاب 41 تا 42 میلیــــون دوز 
واکســــن را بــــرای 20 تا 21 میلیــــون جمعیت کشــــور تهیه 

خواهیم کرد.
وزیر بهداشــــت با اشــــاره بــــه تاش های محققــــان برای 
تولید واکسن کرونا در کشــــور افزود: واکسن داخلی در 
حال پیشــــرفت اســــت و علی رغم ذهنیــــت برخی افراد 
که به شــــرکت های داخلی و تولید داخل بــــاور ندارند در 
این راســــتا اقــــدام خوبی قــــرار گرفت و ســــازمان جهانی 
بهداشــــت پیشــــرفت 4 شــــرکت را قبول کرده اســــت و 
یک شرکت مجوز تســــت انسانی را گرفته که هفته آینده 
وارد مرحلــــه انســــانی می شــــود و امیدوارم طــــی چند ماه 
آینده مژده ساخت واکســــن تولید داخل را به مردم عزیز 

برسانیم.

سردار سالمی:

ج شده است جنگ نظامی از گزینه های دشمن خار

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: فرمانــــده کل ســــپاه 
پاســــداران انقــــاب اســــامی گفــــت: دشــــمن از ضربــــه 
بــــه فیزیــــک نظــــام ما مأیــــوس شــــده و جنــــگ نظامی از 

گزینه های او خارج شده است.
ســــردار حســــین ســــامی فرمانده  کل ســــپاه پاسداران 
انقاب اسامی صبح دیروز در آیین رونمایی از طرح های 
خدمات رســــانی بســــیج در جمع خبرنــــگاران، اظهار کرد: 
بســــیج یک نیروی قدرتمنــــد تمام کننــــده و پایان ناپذیر 

است.
وی افــــزود: بســــیج امــــروز بــــه صحنه آمــــده اســــت تا با 
پیامدهای معیشــــتی و اقتصادی ناشــــی از بیماری کرونا 
مقابلــــه کنــــد و امیدواریــــم با اجــــرای این گونــــه طرح ها و 
طبقات  از  بخشــــی  روی  اقتصــــادی  فشــــارهای  برنامه ها 

جامعه ما کاهش پیدا کند.

ادامــــه داد: بســــیج خاتمه دهنــــده  فرمانــــده کل ســــپاه 
مشــــکات و مخاطراتی اســــت که برای ملت ایران ایجاد 
می شود. کار بســــیج نجات بخشی است، ما از یک نیروی 
قدرتمنــــدی برخورداریــــم که هرکجــــا با مشــــکلی مواجه 
آن برای حل مشــــکات اســــتفاده می کنیم و  شــــویم از 

 مرتفع کننده مشکات جامعه است.
ً
بسیج واقعا

سرلشــــکر ســــامی با اشــــاره به پیشــــینه بســــیج از بدو 
پیروزی انقــــاب اســــامی تاکنون گفــــت: همان طور که 
مشــــاهده کردیم در دوران دفاع مقدس نیز بسیج نقطه 

مرکزی خاتمه جنگ به نفع ملت ایران بود.
وی اضافه کرد: بســــیج بعــــد از دوران دفــــاع مقدس نیز 
در همــــه بحران های ســــخت از جمله حــــوادث طبیعی یا 
فشــــارهایی که توســــط دشــــمنان بر ملت ایران تحمیل 
در  را  خــــود  کار  بالنــــده  و  بانشــــاط  همچنــــان  می شــــود 

خدمت رسانی به مردم انجام می دهد.
سرلشــــکر ســــامی تصریــــح کــــرد: فعالیتــــی کــــه امــــروز 
بســــیجیان انجــــام می دهنــــد در امتــــداد فعالیت هایی 
اســــت که از گذشــــته تاکنون انجــــام داده انــــد و در واقع 
آنان حرکــــت در یک مســــیر طوالنــــی و بدون  فعالیــــت 

انتهاست که آن هم ارائه خدمت به مردم است.
کیــــد کرد: امروز هزاران گروه از بســــیجیان به همراه  وی تأ
عزیزانمــــان در وزارت بهداشــــت و درمــــان در واقع طرح 
شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی را کــــه همــــان غربالگری 
خانه به خانه اســــت جهت مقابله با بیمــــاری کرونا انجام 

می دهند.
فرمانده کل ســــپاه ابــــراز کرد: در این مراســــم به شــــکل 

نمادین بخشــــی از این تیم ها را در تهران مستقر کردیم؛ 
ســــامت  پایگاه های  محله محور  به شــــکل  تیم هــــا  این 
را در پایگاههای مقاومت بســــیج ایجــــاد می کنند و این 
نهضت تا انتها و تا زمانی که ویــــروس کرونا از بین برود، 

ادامه دارد.
وی در ادامه گفــــت: همچنین در بخــــش دیگری از این 
برنامه بســــیج کمک هــــای مؤمنانــــه ای را کــــه در مقاطع 
مختلف به کمک نهادهای حمایتی و مردم خّیر که از روح 
انفاق بهره می برند جمع آوری و آماده کرده اســــت، میان 

مردم و هم میهنانمان تقسیم می کند.
وی خاطرنشــــان کرد: در ایــــن برنامه صدها هزار بســــته  
حمایتی آماده و به مردم عزیزمان تقدیم می شــــود و این 

راه نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
ســــردار ســــامی در بخش دیگــــری از صحبت های خود 
با تصریح بــــه اینکه  دشــــمن از اینکه به فیزیــــک نظام ما 
ضربــــه بزند مایوس شــــده، اظهــــار کرد: جنــــگ نظامی از 
گزینه های او خارج شده اســــت. دشمن روح معنابخش 
نظام ما را هدف قرار داده اســــت. امروز دشمن، مردم ما 
و معیشــــت و دین آنها را مورد هدف قرار داده اســــت و 
بســــیج در میدان ایستاده اســــت تا از این ارزشهای واال 
با فرمــــان رهبر دفاع کند و این دفاع برجســــته ترین برگ 

تاریخ مقاومت ماست که در جریان است.
کید کرد: ما ایســــتاده ایم و نهایت این  فرمانده ســــپاه تأ
ایســــتادگی ما زوال دشــــمنی اســــت که امــــروز غروب را 
تجربــــه می کند و خورشــــید انقــــاب ما در مرکز آســــمان 

افتخارات این ملت در حال درخشش است.

رئیس مجلس:

راهکار اصلی برای حل مشکالت اقتصادی خنثی سازی تحریم ها است
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
مشــــکات  حل  بــــرای  اصلی  راهــــکار  گفــــت:  اســــامی 
اقتصادی خنثی ســــازی تحریم ها اســــت کــــه با همت و 

برسانیم. اجرا  مرحله  به  را  آن  شجاعت 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اسامی در 
نشســــت علنی دیروز )چهارشــــنبه، 5 آذر ماه( مجلس 
شورای اســــامی در نطق پیش از دســــتور خود، گفت: 
رهبر معظم انقاب روز گذشــــته، در جلسۀ شورای عالی 
را در خصوص ادارۀ  نــــکات مهمی  هماهنگی اقتصادی 
اقتصادی کشــــور بیان فرمودند و نقشۀ راه هر سه قوه 

را در مواجهۀ با مشــــکات اقتصادی ترسیم کردند.
وی افزود: برای برداشتن بار مشکات اقتصادی ناشی 
باشــــیم،  داشــــته  متفاوت  راهکاری  بایــــد  تحریم هــــا،  از 
لغو  زمان  تا  گذاشــــتن  دست روی دســــت  و  نشســــتن 
کارگشــــا نیســــت؛ آنچه  خوش بینانــــۀ تحریم ها، راهکار 
باید برای رفع تحریم ها انجام شــــود و تاشــــی که باید در 
عرصۀ دیپلماســــی صورت گیرد، شــــرایط خود را دارد که 

است. گفته شده  این هم  از  پیش 
خنثی ســــازی  مــــا  اصلــــی  راهــــکار   ، امــــروز گفــــت:  وی 
تحریم هاســــت که باید با همت و تاش و شــــجاعت آن 
را به مرحله انجام برســــانیم؛ برای عبــــور از تحریم ها باید 
تک تک مــــردم ایران را قوی کنیــــم و همان طور که رهبر 
انقــــاب نیز فرمودنــــد با بی اثر کردن تحریم هاســــت که 

زد. رقم  نیز  را  تحریم ها  رفع  می توان 
گذشــــته رهبر معظم  با اشــــاره به بیانــــات روز  قالیباف 
کــــرد: ایشــــان چهار ســــرفصل مهم و  انقــــاب، تصریح 
حیاتی را برای حل مشــــکات کشور در میان مدت بیان 
فرمودند. به لطــــف خدا و با تاش همۀ شــــما همکاران 
، مجلــــس شــــورای اســــامی در راســــتای وظیفه  عزیــــز
خود یعنــــی ریل گذاری و نظارت، در هر چهار ســــرفصل 
از ســــوی ایشــــان، اقداماتی مهم در دست  مطرح شده 

دارد.
رئیــــس قــــوه مقننه افزود: ســــرفصل اولی که از ســــوی 
کسری بودجه  مقام معظم رهبری مطرح شــــد مربوط به 
بــــود؛ همان طور که همــــه متفق القول هســــتیم اصاح 
مردمی  اقتصــــاد  بســــتۀ  اول  محــــور  بودجــــه،  ســــاختار 
مجلس شــــورای اســــامی اســــت و همــــکاران محترم، 
کمیســــیون برنامــــه و بودجه  به ویــــژه نمایندگان عضو 

با  ماه هاســــت  مجلس  پژوهش هــــای  مرکــــز  کمــــک  با 
نماینــــدگان محتــــرم ســــازمان برنامه و بودجــــه در حال 
آینده کشور  رایزنی هســــتند تا ان شاءاهلل بودجه ســــال 
با رعایت اصول مصوب اصاح ســــاختار بودجه ارســــال 

شود.
کید  نماینده تهــــران در مجلس عنوان کرد: با توجه به تأ
رهبر معظم انقاب، از ســــازمان برنامــــه و بودجه انتظار 
مــــی رود، همان طور که پیش از ایــــن وعده  داده بودند، 
بودجه را با ایجاد تغییرات الزم ارســــال کنند تا بار فشــــار 

کند. پیدا  کاهش  بودجه  کسری 
کید رهبر  قالیبــــاف با اشــــاره به ســــرفصل دوم مــــورد تأ
تولید  جهش  بــــه  مربوط  دوم  ســــرفصل  گفت:  انقاب، 
اســــت که در بســــتۀ اقتصــــاد مردمــــی با عنــــوان رونق 
کســــب وکار و ایجاد اشــــتغال برای جهــــش تولید مورد 
گرفته اســــت و در این خصوص  توجه نماینــــدگان قرار 

طرح های مختلفی در دســــتور کار مجلس است.
آن طرح ها، طرح جهــــش تولید  وی ادامــــه داد: یکــــی از 
آن به تصویــــب نمایندگان  کلیات  که  مســــکن اســــت 
رسیده است، و می تواند تحولی جدی در تولید مسکن 
به عنــــوان یکی از پیش ران های اقتصاد، پدید آورد. طرح 
ســــاماندهی بازار خــــودرو و همچنین طرح ســــاماندهی 
بازار زنجیرۀ فوالد نیز توســــط نمایندگان محترم در حال 
و  کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید  اســــت.  پیگیری 
گام مهم  آن نیز  تصویب اعطای تسهیات در خصوص 
یازدهم  مجلــــس  نمایندگان  ســــوی  از  کــــه  بود  دیگری 

است. شده  برداشته 
رئیس مجلس شــــورای اسامی اظهار کرد: در سرفصل 
ســــوم یعنی افزایش ســــرمایه گذاری دولتی و نهادهای 
عمومی، تصویب قانون افزایش ســــرمایه شــــرکت ها از 
محل صرف ســــهام بــــدون حق تقدم اقــــدام مهمی بود 
که مجلــــس در تاش خواهد بود بر اجرای درســــت آن 
به نحــــوی که بــــه بهبود شــــرایط اقتصادی کمــــک کند، 

کند. نظارت 
چهــــارم  ســــرفصل  شــــد:  یــــادآور  همچنیــــن  قالیبــــاف 
مــــورد مطالبه مقــــام معظم رهبری، ضــــرورت حمایت از 
قشــــرهای ضعیف اســــت. مردم عزیز ما مطلعند که در 
مداوم  به طور  محتــــرم،  نماینــــدگان  گذشــــته،  ماه  چهار 
پیگیر به ســــرانجام رســــیدن قانون حمایت معیشتی از 

بوده اند. مردم 
کید دیروز مقام معظم رهبری و انتظار  وی با اشــــاره به تأ
مردم، گفت: اکنون این امیدواری وجود دارد که دولت 
 ، و مجلــــس بــــا هماهنگــــی و همــــکاری هرچه ســــریعتر
از مــــردم را به مرحلــــه اجرا  قانــــون حمایــــت معیشــــتی 
را پاســــخ دهند. طبق این  انتظارات موجود  برســــانند و 
قانون باید تا پایان ســــال به 60 میلیون نفر از هموطنان 

شود. پرداخت  اساسی  کاالهای  یارانۀ  ما،  عزیز 
قالیبــــاف تصریح کــــرد: همچنین مجلــــس وظیفه خود 
می دانــــد راهبردهای تعیین شــــده توســــط رهبر معظم 
1400 و برنامه پنج ســــاله  انقاب را به طور ویژه در بودجه 
تــــا در ریل گذاری  هفتم توســــعه مورد توجه قــــرار دهد 
یک ســــاله و پنج ســــال پیِش رو کشــــور بــــا جهت گیری 

کند. حرکت  درست 
وی اضافه کرد: خاتمــــه کام اینکه، این روزها گرانی های 
افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی 
را بر مردم ســــخت کرده و پدران را شــــرمنده و شرمسار 
که یک  کمرشکنی  خانواده ها نموده اســــت، گرانی های 
روز بــــا تخم مرغ آغاز شــــد و حال به مرغ رســــیده اســــت 
از ناکارآمدی و  بــــه نمــــادی  و امروز قیمــــت مرغ تبدیل 

ناهماهنگی در اجرا و سیاســــتگذاری شده است.
کرد:  کید  رئیس مجلس شــــورای اســــامی در پایــــان تأ
ضروری اســــت بخش های مختلف دولت با هماهنگی 
کاالهای  بازار   به ســــاماندهی مجدد 

ً
 نسبتا

ً
کامل سریعا

اساســــی به خصوص مرغ اقــــدام کننــــد در همین زمینه 
کشــــاورزی مجلس با سرعت و  کمیســــیون  الزم است 
دقــــت وظیفه نظارتی خــــود را در این بــــاره انجام دهد و 

کند. ارائه  آن را به مجلس و مردم  گزارش 

روحانی در هیأت دولت:

دولت آینده آمریکا، سیاست های نادرست
 نسبت به ایران را جبران کند

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور گفت: 
دولت آینده آمریکا نســــبت به ملت ایران باید جبران 
کند سیاست های نادرســــتی که دولت قبلی در طول 

چهار سال اعمال کرد.
حجت االســــام حســــن روحانــــی رئیس جمهور صبح 
دیروز )چهارشــــنبه( در جلســــه هیأت دولت با اشاره 
به هفته بســــیج، اظهار کرد: فرمان امام در 5 آذر سال 
58 در مقاطع مختلف بســــیار حائز اهمیت بود چه در 
که بســــیج نقش بســــیار مهمی  دوران دفاع مقدس 
داشت و تا امروز که بسیج حتی در مقابله با کرونا هم 
نقش بســــیار ارزشــــمندی را ایفا می کند. بســــیج یکی 
از یادگارهــــای مهم امام راحل اســــت که ما همیشــــه 
می توانیــــم از این یــــادگار برای حفظ اســــتقال، منافع 
ملی، رشد و توسعه کشور و حمایت از مردم استفاده 

کنیم.
روحانــــی افــــزود: وقتی یک شــــرایط نامســــاعد پیش 
می آیــــد یکــــی از نیروهایــــی که به ســــرعت بــــه صحنه 
می شــــتابد نیروهای بسیج ما هســــتند که امیدواریم 
روز بــــه روز بتواننــــد به خدماتشــــان نســــبت به مردم 

ادامه دهند
وی در ادامه گفت: من از مقاومت ســــه ســــاله مردم 
ایران در برابر جنگ اقتصادی تشــــکر می کنم. در واقع 
در تاریخ ایران ما دو دفاع مقدس داشــــتیم، یک دفاع 
مقدس 8 ساله در برابر صدامیان و یک دفاع مقدس 

هم در برابر جنگ اقتصادی در برابر ترامپیان.
رئیس جمهــــور تصریــــح کــــرد: ملت ما هــــم در جنگ 
اول موفــــق و پیروز شــــد، علیرغم اینکــــه ملت ایران 
 شــــرق و غرب پشــــت ســــر 

ً
در جنگ تنها بود و تقریبا

متجاوزین قرار گرفته بودند اما مردم ما با اســــتقامت 
و ایمــــان و ایثار توانســــت بــــه پیروزی برســــد. در این 
 ما تنها بودیم و کسی ما 

ً
جنگ ســــه ســــاله هم تقریبا

را یاری نکرد، این ســــربازان خط مقــــدم جبهه اقتصاد، 
کارگران، کشــــاورزان، صادرکنندگان، تاشگران تولید 
و مردم ایران بودند کــــه مقاومت کردند و تا امروز ما را 

به پیروزی و موفقیت رساندند.
بــــزرگ پیروزی  از مظاهــــر  کــــرد: یکــــی  روحانــــی اظهار 
ملت ایران و شکســــت حتمی دشــــمن در این جنگ 
آدمی  پایــــان دوره ترامپیســــم اســــت. این  اقتصادی 
کــــه بدتریــــن جنایت هــــا را در تاریــــخ آمریکا نســــبت 
بــــه ملت های مســــتقل به ویــــژه ملت ایــــران و ملت 
فلســــطین و ســــایر ملت هایی که تحت ظلم و ســــتم 
او قرار داشــــتند، انجام داد. شکست این آدم به خاطر 
شکســــت او در مجامع بین المللی و مراجع حقوقی و 
به دلیل معیارهای اخاقــــی در افکار عمومی جهان و 

آمریکا بود. باالخره در افکار عمومی ملت 
وی ادامــــه داد: اقدامات ضد انســــانی و تروریســــتی و 
سبوعانه ای که نســــبت به ملت ایران حتی در دوران 
کرونا انجــــام داد و هر روز به تحریم خود و فشــــار خود 
که می خواست  افزود. حتی صندوق بین المللی پول 
به ملــــت ما 5 میلیــــارد دالر کمک کنــــد، همین گروه 
حاکــــم بر کاخ ســــفید مخالفــــت کردند و نگذاشــــتند 
مــــردم راحت تــــر بتوانند با شــــرایط بهتــــر در برابر این 

کنند بیماری سخت و عالمگیر مقابله 
رئیس جمهــــور گفــــت: عوامــــل شکســــت ایــــن آدم 
سیاســــت های غلــــط خارجــــی، سیاســــت های غلــــط 
بهداشــــتی و اقدام نژادپرســــتانه و غیر قابــــل اعتماد 
بودنش  اعتمــــاد  غیرقابل  بــــود.  همه  بــــرای  بودنش 
بــــرای این بود که آیا این آدم وقتی حرف می زند معلوم 
نیست یک ثانیه بعد عمل می کند یا با توئیتی بعدی 

مسیر دیگری را اعام می کند.
روحانی گفت: او مســــیر عوام فریبانه و پوپولیستی را 
ادامه داد و خدا را شــــکر که این شر از سر مردم آمریکا 

و از سر مردم منطقه کوتاه شد.
وی ادامه داد: دولت آینده آمریکا باید کارهای بزرگی را 
انجام دهد و بتواند در برابر آن همه اقداماتی که چهره 
آمریکا را تخریب کرد، تا حدی شــــرایط را جبران کند. ما 
آمریکا نســــبت به ملت ایران  آینده  امیدواریم دولت 
در اولین قدم، سیاســــت های ترامپ نسبت به ایران 
را با صراحت محکوم کند. اقدامات ضد حقوق بشری 
و اقدامات تروریســــتی را به صراحــــت محکوم کرده و 
سیاســــت های نادرســــتی که دولت قبلــــی در طول 4 

سال اعمال کرد را جبران کند.
کرد: سیاســــت ما روشن است،  کید  رئیس جمهور تأ
سیاســــت جمهوری اســــامی ایران همانطور که بارها 
کید کردیم تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام،  تأ
کاهش تنش در برابر کاهش تنش اســــت، احترام در 

برابر احترام، تعهــــدات بین المللــــی در برابر تعهدات 
بین المللی اســــت. اگر یک چنین اراده ای در حاکمان 
آمریکا وجود داشــــته باشــــد به نظــــر من حل  آینــــده 

آسان است. مسئله بسیار 
روحانی اظهــــار کرد: ایــــران و آمریکا هــــر دو می توانند 
تصمیم بگیرند و اعــــام کنند که به شــــرایط 20 ژانویه 
2017 بــــر می گردند، هم مــــا بر می گردیم و هــــم آمریکا 
بایــــد برگردد، این می تواند حل بزرگی برای بســــیاری از 
مسائل و مشــــکات باشد و مسیر و شــــرایط را کامًا 
تغییــــر دهــــد. ســــپس مراحل بعــــدی را می تــــوان در 
بخش هــــای مختلف ادامــــه داد اما گــــره اصلی با یک 

اراده و یک تصمیم می تواند گشاده شود.
کیــــد کــــرد: ملــــت ایران بــــا مقاومت خــــود این  وی تأ
دســــتاورد بــــزرگ را در صحنــــه بین المللی مشــــاهده 
می کنــــد. البته بــــرای ما بر ایــــن مبنا نیســــت که فردا 
چگونه خواهد شــــد، برنامه ما بر مبنای شرایط سخت 
اســــت و برنامه هــــم تدوین کردیم و برنامــــه 9 ماهه را 
تدوین کردیم و بر آن مبنــــا عمل می کنیم اما در عین 
حال همواره این چنین بوده اســــت که اگر مشــــکلی 
بــــرای مــــردم در زندگیشــــان پیــــش آمــــده، از طریــــق 
فشــــارهای ناحق و غیر انسانی کاخ ســــفید بوده و هر 
آنها بــــه تعهدات بین المللی خــــود برگردند، آن  زمانی 

شرایط عوض خواهد شد.
رئیس جمهــــور گفت: مــــا در طول چهار ســــال، از 97، 
از 97 تا امروز که در شــــرایط جنگ اقتصادی هســــتیم 
امــــا در شــــرایط ســــال های 94، 95 و 96 کــــه شــــرایط 
تحریــــم و فشــــار بــــود، با تــــاش ملت و همه دســــت 
، آمــــار و ارقامی که  انــــدرکاران و دولــــت و قوای دیگــــر
در دوران بلندمــــدت تاریــــخ ایران مقایســــه می کنیم، 

می بینیم. ماحظه ای  قابل  دستاوردهای 
روحانــــی گفــــت: اگــــر 3 ســــال 94، 95 و 96 را قبــــل از 
شــــروع جنگ اقتصادی با 41 سال شــــرایط اقتصادی 
ایران مقایســــه کنیم، در بسیاری از شاخص های مهم 
عنوان  بــــه  داشــــتیم.  ملموس  پیشــــرفت  اقتصادی 
مثال رشــــد تولید ناخالص ملی ما در متوسط 41 سال 
یک و نیم درصد اســــت و در 3 سال 94، 95 و 96 رشد 
اقتصــــادی 4.7 درصــــد اســــت یعنی بیــــش از 3 برابر 

شده است.
وی ادامه داد: در اشــــتغال در 41 سال به طور متوسط 
261 هزار شــــغل ایجاد شده است اما در این سه سال 
اشتغال ما 684 هزار شــــغل اضافه شده است یعنی 
. صــــادرات غیرنفتی ما در  یک مقدار کمتر از ســــه برابر
41 سال به طور متوســــط 10 میلیارد دالر و در این سه 
ســــال به طور متوســــط بیش از 30 میلیارد دالر بوده 
اســــت یعنی بیش از 3 برابر متوســــط 41 ســــال بوده 

است.
رئیس جمهور گفت: تورم در متوســــط 41 ســــال 19.5 
درصد است اما در این 41 ســــال به طور متوسط 10.2 
درصد اســــت. همه شــــاخص ها را که مقایســــه کنید، 
نشان می دهد که دولت جمهوری اسامی ایران قبل 
از شــــروع جنگ اقتصادی سیاست درست، عملکرد 
درست و قابل مقایسه و قابل ارائه با دوره بلندمدت 
تاریخ اقتصادی ایران را داشته است. در این سه سال 
هم قابل ماحظه اســــت، در این ســــه ســــال که ما در 
یک جنگ تمام عیار بودیم بــــاز هم ملت ما مقاومت 
و ایســــتادگی کرد و در تولیــــد یک حرکت بــــزرگ را در 

همین امسال که کرونا هم داریم انجام داد.
شــــهریور  به  نســــبت  امســــال  مهرماه  گفت:  روحانی 
امســــال یعنی در طول یک ماه وقتی تولید را مقایسه 
می کنیم، رشــــد تولید ما که رشــــد صــــادرات هم کنار 
آن بوده اســــت، 75 درصد بیشتر شــــده است تولید 
صنعتی مــــا در ماه مهر نســــبت به ماه شــــهریور 75 
درصد رشــــد داشــــته اســــت، معنای آن این است که 
مردم ما در ســــخت ترین شرایط بهتر تاش ها را انجام 

دادند.



ک کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امال
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/06

برابر رأی شــماره 1399/877 مورخه 1399/08/07 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهرداد کرمی خاکریز فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 778 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 200 مترمربع در قسمتی از پالک 
2198 اصلی واقع در اســدآباد، شــهرک ســید احمد، فاز دو، چهارراه پاسارگاد، 
کوچه غربی خریداری با واســطه از مالک رســمی آقایان کرم رحمانی و نقدعلی 
رحمانی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 308

به موجب پرونده های اجرائی کالســه 9500076 موضوع چک شــماره 2255974650 مورخ 1395/02/06 صادرکننده چک شــرکت تعاونی پوران گوشــت نهاوند با امضای آقای محمد مولوی به شماره ملی 
3950017801 فرزند قدرت و آقای رضا مولوی به شــماره ملی 3962746218 فرزند قدرت بانک توســعه تعاون نهاوند و دارنده چک آقای هادی شــجاعیان فرزند نورمراد به شماره ملی 3962308431 جهت 
وصول مبلغ 1.100.000.000 ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( موضوع چک فوق علیه شرکت تعاونی پوران گوشت نهاوند به شماره ثبت 1489 مبادرت به صدور اجرائیه نموده است. اجرائیه صادره به 
متعهد ابالغ گرده ســپس بنا به تقاضای بســتانکار تقاضای بازداشــت پالک 364 فرعی از 7 اصلی بخش 3 ملکی شرکت پوران گوشت نهاوند را نموده است که برابر نامه شماره 95/ن4232 مورخ 1395/06/07  
98 دفتر بازداشتی بازداشت گردیده که به بدهکار ابالغ گردیده و کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد: پالک ثبتی 364 فرعی از 7 اصلی حوزه ثبتی بخش 
3 نهاوند اســتان همدان، که برابر نامه شــماره 99001249 مورخ 99/04/02 اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند به مســاحت 5000 متر مربع به نام شرکت پوران گوشت نهاوند به شماره ثبت 1489 ثبت و سند 
مالکیت صادر گردیده، بنا به اظهار کارشناس دادگستری: واقع در نهاوند، 12 کیلومتری جاده کرمانشاه، روبروی کارخانه آسفالت و به قیمت 12.930.000.000 ریال )دوازه میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال( 

ارزیابی گردیده و محدود است به حدود:
شماالً: شماالً در سه قسمت اول مرزیست اشتراکی به طول )15/30( به زمین باقیمانده هفت اصلی دوم مرزیست اشتراکی به طول )79/00( هفتاد و نه متر به زمین باقیمانده هفت اصلی سوم مرزیست اشتراکی 

بطول )34/50( سی و چهار متر و پنجاه سانتیمتر به زمین باقیمانده هفت اصلی 
شرقًا: در دو قسمت اول مرزیست بطول )3/00( سه متر به راه سه متری دوم مرزیست بطول )35/70( سی و پنج متر و هفتاد سانتیمتر به باقیمانده هفت اصلی 

جنوبًا: در ســه قســمت اول مرزیست اشتراکی بطول )30/30 ( سی متر و سی سانتیمتر به باقیمانده هفت اصلی دوم مرزیست اشتراکی بطول )83/30 ( هشتاد و سه متر سی سانتیمتر به باقیمانده هفت اصلی 
سوم مرزیست اشتراکی بطول )21/20( بیست و یک متر و بیست سانتیمتر به باقیمانده هفت اصلی 

غربًا: مرزیست اشتراکی بطول )37/30( سی و هفت متر و سی سانتیمتر به باقیمانده هفت اصلی 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/09/19 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 

حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(

م.الف 786
محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتواسنادوامالکنهاوند
تاریخانتشار:1399/09/06

با ما همراه باشید

6   آذر 1399  شـــماره 4671 پنج شـــنبه   

ورزش6

خبرهای خوش مدیرکل ورزش برای همدانی ها
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره به اقدامات انجام شــــده 
در حــــوزه جذب ســــرمایه گذار و همچنین ســــامان بخشــــی به وضعیت ورزشــــی و جوانان اســــتان، 

گفت:خبرهای خوب ورزش و جوانان استان همدان در راه است.
حمید سیفی در جمع ورزشکاران شهر فیروزان از توابع شهرستان نهاوند ضمن تبریک هفته بسیج، 

اظهار کرد: خوشبختانه شهر فیروزان نهاوند یکی از مناطق مستعد در حوزه ورزش است.
 ، وی ادامه داد: خوشــــبختانه شــــهر فیروزان نهاوند در بحث اماکن ورزش خصوصی همچون استخر

باشگاه های ورزشی در رشته های مختلف دارای شــــرایط خوبی است اما برای هرچه بهتر شدن جای 
کار بیشتر دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اینکه چمن شهر فیروزان نهاوند یکی از پروژه های 
دارای اولویت اســــت که برای تکمیل آن برنامه ریزی های الزم انجام شده است، گفت: یکی از اهداف 
مهم وزارت ورزش و جوانان توسعه زیرساخت های ورزشی و افزایش سرانه ورزشی در استان ها است 
که خوشبختانه این مهم در اســــتان همدان با پیگیری های استاندار محترم و همچنین نمایندگان 

استان در دستور کار قرار دارد.

وی بــــا بیان اینکــــه توســــعه ورزش همگانــــی و قهرمانــــی در نقــــاط مختلف اســــتان همدان در 
اولویت اســــت، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شــــده در حوزه هــــای مختلف همچون 
سرمایه گذاری ورزشی، جذب گردشگر ورزشــــی و غیره بتوانیم ورزش استان همدان را متحول تر 

از پیش کنیم.
وی افزود: در حال حاضر ســــرمایه گذاران و همچنین کارشناســــان مجرب در حوزه ســــرمایه گذاری و 
مشاوره های بازاریابی )مارکتینگ( به استان دعوت شده تا در این زمینه فعالیت کنند و در آینده ای 

نه چندان دور در این خصوص اخبار خوبی خواهید شنید.

یفان اسدآباد در لیگ دسته  حر
یک مردان مشخص شدند

کمیته مســــابقات  هگمتانه، گروه ورزش: با اعام 
لیگ  بندی  گروه  بســــکتبال  فدراسیون  داوران  و 

اعام شد. دسته یک مردان 
مردان  یــــک  دســــته  لیگ  مســــابقات  بندی  گروه 

شد. انجام 
16 تا  این رقایت ها در دو گروه شــــمال و جنوب از 
23 تیم در گروه شمال و  آغاز خواهد شــــد.  18 آذر 
16 تیم در سه گروه  در چهار گروه و گروه جنوب با 

شد. خواهد  برگزار 
اســــتان  نماینده  اســــدآباد  بســــکتبال  خانــــه  تیم 
همــــدان در ایــــن مســــابقات بایــــد در گــــروه یک 
بســــکتبال  خانــــه  تیم هــــای  کنــــار  در  مســــابقات 
کرمانشــــاه، خانه بسکتبال کردســــتان، پاس ناجا 
)قزوین( به رقابت  کامیاران، خانه بســــکتبال البرز

بپردازد.

نظارت روزانه بر تعطیلی 
باشگاه های ورزشی بهار

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و 
جوانان بهار از نظارت روزانه بر تعطیلی باشگاه های 

خصوصی خبر داد.
سرپرســــت اداره ورزش و جوانان گفــــت: با توجه به 
دستورالعمل ســــتاد ملی کرونا باشگاه های ورزشی 
خصوصی و دولتی شهرستان بهار به مدت دو هفته 
تعطیل خواهند بود و در همین راستا نظارت روزانه 
بر این اماکن صورت می گیرد و روزهای گذشــــته نیز 
نظارت بر باشگاه های شــــهر بهار و اللجین صورت 

گرفت.
وی بــــا تقدیــــر از همــــکاری مدیران و مؤسســــین و 
مربیــــان باشــــگاه های خصوصــــی شهرســــتان بهار 
افزود: از ابتدای شــــیوع کرونا باشــــگاه داران نهایت 
همــــکاری را با ایــــن اداره و ســــتاد کرونا داشــــته اند 
و متحمــــل ضــــرر فراوانی شــــده اند کــــه پیگیر حل 

مشکات این عزیزان هستیم.
صفی زاده بــــا تقدیر از نگاه مثبــــت مدیرکل ورزش 
و جوانــــان اســــتان و فرمانــــدار شهرســــتان به حل 
مشــــکات باشــــگاه داران گفــــت: فرمانــــدار بهــــار 
همواره پیگیر مشــــکات این قشر بوده و نشستی 
را با ایــــن عزیزان برگــــزار نموده کــــه امیدواریم دیگر 
دســــتگاه های اجرایی و دستگاه های خدمت رسان 

نیز حمایت الزم را از باشگاه داران داشته باشند.

برگزاری دوره کارآموزی 
کوهپیمایی در تویسرکان

هگمتانه، گــــروه ورزش: دوره کارآموزی کوهپیمایی 
"طرح  موضــــوع  با  تویســــرکان  شهرســــتان  بانــــوان 
درس کارآمــــوزی کوهپیمایــــی" با حضور یــــازده نفر 
از متقاضیــــان عضویــــت و یــــا اعضا جدید باشــــگاه 
کوهنــــوردی فاطمیــــون به سرپرســــتی کارگروه فنی 
باشــــگاه، به مدت 3 روز با رعایت اصول بهداشــــتی 

برگزار شد.
برنامــــه ســــاعت 8 صبــــح 25 آبــــان مــــاه در آرامگاه 
میررضی آغاز شــــد. روز اول مفاهیــــم و تعاریف اولیه 
گروهی  کوهنوردی، معرفی تجهیزات و سازماندهی 
آمــــوزش داده شــــد. روز دوم دوره عنوان های مطرح 
شــــده شــــامل: نحوه گام برداری، جهت یابی بدون 
، محیط زیســــت،گره های کوهپیمایی)گره ســــر  ابزار
دســــت، هشــــت، دو ســــر طناب و بولیــــن(، اصول 
آمادگی  ای،  شــــانه  ها،حمایت  کوتاه،کارگاه  ســــنگ 

جسمانی، تغذیه کوهنوردی بود.
علیرغم وجود هوای سرد تا بعد از ظهر همه مباحث 
اجرایی مطرح شــــده توسط شرکت کنندگان تمرین 

و تکرار گردید.
روز سوم دوره یک صعود به آبشار اللو سرکان انجام 
شــــد و تمامی مباحث مطرح شــــده به صورت عملی 
تکــــرار و در پایان با برگــــزاری امتحــــان دوره به پایان 

رسید.
به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در دوره 

اعطا شد.

خبــر
: شهردار

زمین بازی اسکواش 
در 3 پارک همدان ایجاد می شود

هگمتانه، گروه ورزش: شــــهردار همدان بــــا اعام آمادگی 
برای توسعه زیرســــاخت ورزش اسکواش گفت: به زودی 
زمین بازی )کورت( اسکواش در سه پارک این شهر ایجاد 

می شود.
عباس صوفی ســــه شنبه شــــب در دیدار با رئیس هیأت 
اســــکواش همدان افزود: این طرح ورزشــــی در ســــه پارک 
«، »بوستان مردم« و »پارک گلستان« در سطح شهر  »پرواز
همدان با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و ترویج 

ورزش و سامتی شهروندان انجام می شود.
وی بــــا قدردانــــی از تعامــــل هیأت اســــکواش اســــتان با 
مجموعــــه شــــهرداری همدان یادآور شــــد: برای توســــعه 
زیرساخت های ورزش اسکواش در راستای کمک به رشد 

و اعتای این رشته در بین آحاد مردم، آماده ایم.
صوفــــی با تأکیــــد بر اینکــــه حمایت از ایــــن ورزش جذاب 
و پرهیجان ادامه خواهد داشــــت افزود: اســــکواش جزو 
رشــــته های محبوب نســــل جــــوان و نوجوان اســــت و در 
ســــال های اخیر به ویژه دوره جدید ریاست این هیأت به 

خوبی پیشرفت داشته است.
وی اضافــــه کــــرد: مدیریت شــــهری همواره از رشــــته های 
مختلف ورزشــــی حمایــــت الزم را داشــــته اســــت و براین 
اساس در ســــال های اخیر نسبت به ســــاخت مجموعه 
اختصاصی ورزش اسکواش در باشــــگاه شهرداری اقدام 

شد.
رئیس هیأت اســــکواش همــــدان نیز در این نشســــت 
گفت: راه اندازی زمین بازی )کورت( اســــکواش در پارک ها 

کمک بزرگی به همگانی کردن این رشته ورزشی است.
اســــداهلل ربانی مهر بیان کــــرد: معرفی اســــکواش درکنار 
آموزش و اســــتعدادیابی از برنامه های اصلی این هیأت به 

شمار می رود.
وی با قدردانی از رویکرد حمایتی مدیریت شهری همدان 
در توســــعه ورزش اسکواش گفت: شــــهرداری ها فضای 
بســــیار مناسبی برای رشــــد و ترویج این رشــــته ورزشی به 
لحاظ ایجاد زیرساخت های اسکواش دارند و انتظار داریم 

سایر شهرها نیز به این مهم توجه کنند.
ربانی مهر افزود: اســــکواش جزو رشــــته های جذاب برای 
مــــردم به ویژه نســــل جــــوان و نوجوان اســــت و بــــا ایجاد 

زیرساخت های جدید به دنبال استعدادیابی و شکوفایی 
نخبه ها در کنار همگانی کردن این ورزش هستیم.

هم اکنون نزدیک به 500 ورزشــــکار در ســــطح اســــتان در 
رشته اسکواش فعالیت دارند.

پیرلو:

رفتارم با »رونالدو« مانند دیگر بازیکنان تیم است
هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال یوونتوس، 
گفــــت: رفتار من بــــا »کریســــتیانو رونالــــدو« مانند دیگر 
بازیکنان تیم اســــت. داشــــتن یــــک رفتار خــــوب با افراد 
آسان است و من ســــعی می کنم همیشه  فروتن بسیار 

باشم. اینگونه 
»کریســــتیانو رونالدو« شــــروع بســــیار خوبــــی در ابتدای 
فصل داشته اســــت. او در شش بازی اول خود توانسته 
هشــــت گل به ثمر رســــاند و این در حالی است که فوق 
ســــتاره پرتغالی یــــک دوره از بیماری کرونــــا را نیز در چند 

هفته اخیر پشت سر گذاشته است.
رونالــــدو شــــنبه شــــب نیز بــــا دو گل خــــود شــــرایط برد 
یوونتوس در مقابــــل کالیاری را فراهم کــــرد. او 29 گل از 
59 گل بانوی پیر را در سری آ درسال 2020 به ثمر رسانده 

است.
یوونتــــوس  فوتبــــال  تیــــم  ســــرمربی  پیرلــــو«  آ  »آنــــدره 
در نشســــت خبــــری پیــــش از دیــــدار تیمــــش مقابــــل 
لیــــگ  گروهــــی  مرحلــــه  چارچــــوب  در  فرنتــــس واروش 
قهرمانــــان اروپا، اظهار کرد: من هنــــوز رونالدو را در مورد 
ضربات ایستگاهی به چالش نکشــــیدم. من با او مانند 

دیگــــران رفتار می کنم. داشــــتن یک رفتار خــــوب با افراد 
فروتن بســــیار آسان است و من ســــعی می کنم اینگونه 

باشم.
وی افزود: رونالدو یک قهرمان است اما برخورد من با او 
مانند فرابوتا یا پورتانووا اســــت که دو بازیکن جوان تیم 
هســــتند. همان کارهایــــی را انجام می دهم کــــه در زمان 

بازیگری به آن ها عادت داشتم.
تیم فوتبال یوونتوس با اختاف 3 امتیاز با بارســــلونا در 

رده دوم جدول گروه جی لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد.

ویژه المپیکی ها؛

وبینار بین المللی پیشگیری از آسیب های ورزشی برگزار 
می شود

از  پیشــــگیری  دپارتمــــان  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کادمی ملی  آ آسیب های ورزشــــی مرکز پزشکی ورزشــــی 
المپیــــک 20 آذرمــــاه و با حضور اســــتادان و ســــخنرانان 
پیشگیری  بین المللی  وبینار  نخستین  خارجی،  برجسته 

از آسیب های ورزشی را برگزار می کند.
، ســــخنرانان و مسووالن برجسته ای مانند  در این وبینار
پروفسور الرس انگبرستن مسوول فعالیت های علمی 
کمیتــــه بیــــن المللی المپیــــک و یکی از مؤسســــان مرکز 
اورت  پروفسور  اســــلو،  ورزشــــی  آســــیب های  تحقیقاتی 
ورهاگن رئیس مرکز پیشــــگیری از آســــیب آمســــتردام، 
پروفسور تیم میر اســــتاد دانشگاه سارلند و پزشک تیم 
لمــــان و کاترین اســــتیفن از مرکز تمرینات  ملی فوتبال آ
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک نروژ سخنرانی می کنند.
پیشــــگیری از وقوع آسیب های ورزشــــی و حفظ سامتی 
ورزشــــکاران یکــــی از مهم ترین اولویت هــــا و برنامه های 
می شــــود.  محســــوب  المپیــــک  المللــــی  بیــــن  کمیتــــه 
کمیســــیون علمی و پزشــــکی این کمیته از سال 2009 و 

با همکاری مراکز آموزشــــی، پژوهشــــی و کلینیکی معتبر 
در سرتاســــر جهان اقدام به تاســــیس مراکــــز تحقیقاتی 
آســــیب های ورزشــــی و ارتقــــاء ســــامت  پیشــــگیری از 

ورزشکاران کرده است.
، آمریکا،  تاکنــــون 11 مرکــــز در کشــــورهای دانمارک، نــــروژ
، هلند، آفریقای جنوبی و استرالیا  کانادا، کره جنوبی، قطر
تاسیس شده اســــت و به ورزشــــکاران نخبه در راستای 

آسیب خدمات می دهند. پیشگیری از 
در  ورزشــــی  آســــیب های  شــــیوع  میــــزان  بــــه  توجــــه  بــــا 
ورزشــــکاران ملــــی پــــوش و نخبه ایــــران، از ســــال 1398 
آســــیب های ورزشــــی جهــــت  از  دپارتمــــان پیشــــگیری 
کادمــــی ملی  خدمت رســــانی بــــه قهرمانــــان ایرانــــی در آ

المپیک ایران تشکیل شده است.
از طرفــــی میــــزان شــــیوع آســــیب های ورزشــــی در بیــــن 
آسیب  ورزشــــکاران حرفه ای روبه افزایش است و وقوع 
ورزشــــی می تواند زندگــــی و آینده یک ورزشــــکار را تحت 
تأثیر قرار دهد. به همین دلیل بســــیاری از ورزشــــکاران 
دارای شانس کســــب نشان در رویداهای بزرگ جهانی و 
آســــیب نتوانسته اند در رقابت  المپیک، به دلیل وقوع 
مورد نظر شــــرکت کرده یا درصورت حضور یافتن در این 

رویدادها موفق به ارایه عملکرد مطلوبی نشده اند.
بــــه همین منظــــور دپارتمان پیشــــگیری از آســــیب های 
کادمی ملــــی المپیــــک درنظر دارد بــــا همکاری  ورزشــــی آ
کمیته بین المللــــی المپیک و مراکز دیگر پیشــــگیری از 
آســــیب در دنیا، اولین وبینار پیشــــگیری از آسیب را در 

تاریخ 20 آذرماه برگزار کند.

اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال امکان شرکت در انتخابات را دارند
هگمتانه، گروه ورزش: کمیته امور حقوقی فدراســــیون 
فوتبال با "رد" اخبار منتشــــر شــــده مبنی بــــر ممانعت 
و جلوگیــــری از حضــــور اعضــــای هیــــأت رئیســــه فعلی 
فدراســــیون فوتبال در انتخابات آینده این فدراسیون، 
تأکید کــــرد که این افراد امــــکان حضــــور در انتخابات را 

خواهند داشت.
در پی انتشــــار خبری مبنــــی بر ممانعــــت و جلوگیری از 
حضور اعضای هیأت رئیســــه فعلی فدراسیون فوتبال 
در انتخابات آینده این فدراســــیون، کمیته امور حقوقی 
 یک شایعه است 

ً
فدراسیون اعام کرد خبر مذکور صرفا

و چنین رفتاری خاف اصول اخاقی است.
پیش از این اخباری منتشــــر شده بود که به دلیل ورود 

ســــازمان بازرســــی کل کشــــور به پرونده قــــرارداد مارک 
ویلموتس سرمربی ســــابق تیم ملی فوتبال و مسوول 
بودن اعضای هیأت رئیســــه در این قــــرارداد، این افراد 
حق مشــــارکت در انتخابــــات آتی فدراســــیون فوتبال را 

نخواهند داشت.
آمده است:  در بیانیه امور حقوقی فدراسیون فوتبال 
اعضــــای هیأت رئیســــه بــــه همــــراه کمیته ها و ســــایر 
ارکان فدراســــیون با راهبری سرپرســــت فدراسیون و 
همراهــــی و پشــــتیبانی دبیرکل طی ماه های گذشــــته 
رعایت  با  فدراسیون  جدید  اساسنامه  تا  کردند  تاش 
قوانین و مقــــررات داخلی و با نظر مثبــــت فیفا همراه 
شــــود و به شــــکرانه خداوند بــــزرگ همــــه فرآیندها به 

پیش  مجمع  توسط  جدید  اساسنامه  تصویب  سمت 
ود. می ر

در این اطاعیه خاطرنشــــان شده اســــت: همه کسانی 
که دلســــوز فوتبال هســــتند و برای پیشــــرفت فوتبال 
کشور دل می ســــوزانند چه اعضای هیأت رئیسه فعلی 
فدراســــیون و چــــه افــــراد خــــارج از فدراســــیون فوتبال 
می توانند در انتخابات آینده شرکت کنند و کمیته های 
انتخاباتی فدراسیون منتخب مجمع مسوولیت نظارت 
بر انتخابــــات را برعهده دارند. بر این اســــاس افرادی که 
بخواهند با شــــایعه پراکنی و دروغ پردازی فضا را در این 
باره متشــــنج کنند مورد پیگیری حقوقــــی قرار خواهند 

گرفت.

احتمال اعزام نابغه تنیس روی میز همدان به اردوی خارجی
هگمتانه، گروه ورزش: احتمال اینکه شیما صفایی ملی 
پوش همدانی تنیس روی میز کشــــور به اردوی خارجی 

اعزام شود، قوت گرفت.
حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی در این باره می گوید 
با توجه به اینکه امکان شــــرکت در مســــابقات جهانی 
تنیــــس روی میز را نداریم، اگر شــــرایط فراهم شــــود دو 
نماینده ایــــران در انتخابی المپیک به اردوی برون مرزی 

اعزام می شوند.
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران قبل از شــــیوع کرونا 
به دنبال آماده ســــازی برای شرکت در مسابقات جهانی 
بــــود اما پــــس از شــــیوع بیمــــاری و تعویق مســــابقات، 
تمرینات ملی پوشــــان بــــه صورت انفرادی دنبال شــــد. 
با این حال فدراســــیون جهانــــی در جدیدترین تصمیم 
خود اعام کرده که مســــابقات جهانــــی 2021 با حضور 8 
یا در صورت امــــکان 16 تیم برتر رنکینــــگ جهانی برگزار 
می شــــود. به این ترتیب تیــــم زنان و مردان بــــا توجه به 
اینکــــه جــــزو 16 تیم برتــــر نیســــتند، فرصت حضــــور در 

مسابقات جهانی را از دست دادند.
حمیــــده ایرانمنش، ســــرمربی تیــــم ملی زنــــان ایران در 
مــــورد تصمیم فدراســــیون جهانی گفت: قــــرار بود 144 
تیم مردان و زنان با ترکیب کامل در مســــابقات جهانی 
شــــرکت کنند به همین دلیــــل کنتــــرل و مدیریت آنها 
در شرایط شــــیوع کرونا بســــیار ســــخت بود، به همین 
دلیــــل تصمیــــم گرفته شــــده که مســــابقات بــــا تعداد 
تیم های محدودی برگزار شــــود. دوســــت داشــــتیم در 
این مسابقات حضور پیدا کنیم اما باید تابع تصمیمات 

فدراسیون جهانی باشیم.
او در ادامــــه افــــزود: برای مســــابقات جهانــــی دو هدف 
داشــــتیم؛ اول ارتقــــاء رنکینگ تیم ملی بــــود چون دور 
بعدی مســــابقات تیمــــی جهان با حضــــور 32 تیم برگزار 
می شــــود. به این ترتیب بازیکنان دائم در اردو و تمرین 
بودند تا با ارتقاء رنکینگ جــــزو 32 تیم برتر قرار بگیریم. 
دومین مورد آماده سازی ندا شهسواری و شیما صفایی 
برای انتخابی المپیک بود. شرایط ما سال گذشته خیلی 
مســــاعد بود اما شــــیوع کرونا اوضاع را تغییر دارد، حتی 
صحبت هایــــی در مورد لغو المپیک شــــده اما امیدمان 
را از دســــت نمی دهیم و تاش می کنیم. در حال حاضر 

بــــا شهســــواری و صفایی در ارتبــــاط هســــتم و همراه با 
فدراســــیون تاش می کنیم تا آنها و ســــایر بازیکنان را از 

نظر روانی، مالی و امکانات حمایت کنیم.
ایرانمنش در مورد برنامه جایگزین مســــابقات جهانی 
برای تیم ملی گفت: متأسفانه هیچ مسابقه ای در سال 
2020 نداریم و در اوایل 2021 هم فقط مســــابقات جهانی 
برگــــزار می شــــود. اگر فدراســــیون جهانی تقویــــم 2021 را 
کامل کند و رویدادی پیش رو داشته باشیم، در صورت 
فراهم بودن شرایط کشور حداقل شهسواری و صفایی 
را اعزام می کنیم، ضمن اینکه در صورت امکان برایشان 
اردوی بــــرون مرزی تــــدارک می بینیــــم تا بــــرای انتخابی 

المپیک آماده شوند.
او در این مورد افزود: قرار بود ســــال گذشــــته اردویی 
در تایلنــــد داشــــته باشــــیم و شــــرایطمان بــــه حــــدی 
مســــاعد بود که با امیــــدواری 80 درصــــدی می گفتیم 
احتماال یکی از بازیکنان ما ســــهمیه المپیک را کسب 
می کنــــد. البتــــه اکنون هــــم ناامیــــد نیســــتیم و تمام 
تاش خود را می کنیم تا این ســــهمیه را برای ایران به 

بیاوریم. دست 

ایرانمنــــش در مورد اردوهای تیم ملــــی گفت: از آنجایی 
که انتخابی المپیک را پیش رو داریم، اگر شــــرایط فراهم 
باشــــد و به مــــا اجــــازه بدهنــــد 100درصد اردوهــــای تیم 
ملی را برگــــزار می کنیم. عاوه بر این در تاشــــیم تا برای 
آماده سازی بازیکنان، مسابقه ای را بین 12 نفر برتر ایران 
برگزار کنیم. شــــرایط ما بــــا مردان فرق می کنــــد و آنها در 
کشورهای اروپایی توپ می زنند، به همین دلیل آمادگی 

نسبی دارند.
ســــرمربی تیم ملی زنان در مــــورد مســــابقات لیگ برتر 
بیــــان کرد: اگر مشــــکلی پیــــش نیاید لیــــگ از اواخر آذر 
یا اوایــــل دی آغاز می شــــود. برگزاری لیگ بســــیار مهم 
است چون برای بازیکنان انگیزه ایجاد می شود و نتیجه 
تــــاش چندین ماهــــه خــــود را می بینند. فکــــر می کنم 
شهرداری بابک به عنوان اولین تیم مدارک خود را برای 
فدراسیون ارسال کرد اما برخی تیم ها هنوز قرارداد خود 
را نفرســــتاده اند، بنابراین دســــت فدراسیون هم بسته 
اســــت چون ابتدا باید تیم ها قراردادهای خود را ارسال 
کنند تا بر اســــاس رنکینگ بازیکنــــان، تیم ها رنکینگ 

بگیرند و قرعه کشی انجام شود.
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باغبان

هگمتانــــه، گروه باغبــــان: با توجــــه به گســــترش پدیده 
آپارتمان نشینی در شهرها و کوچک شدن حیاط منازل، 
یکی از راه های استفاده از فضاهای سبز و آرامش بخش 
در محیط زندگی ما، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که 
به نور کمتری نیاز دارند و محل زیســــت ما را شاداب تر و 

می کنند. زیباتر 
در این بخش با ما همراه باشــــید تا با نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه پرورش ونگهداری آن آشنا شوید.
*گیاه پتوس

به نوشــــته وبگاه کافه گلــــدون؛ پتوس، مســــلما یکی از 
ســــاده ترین گیاهان آپارتمانی است. این گیاه، نگهداری 
آســــانی دارد و از گیاهان مقاوم به حســــاب می آید. پس 

بهتر است نگهداری این گیاه زیبا را تجربه کنید.
پتوس، از گیاهاِن رونده محســــوب می شــــود؛ یعنی بعد 
از بلند شدن ســــاقه ها و رویش برگ های زیاد، می توانید 
یک مســــیر را برای پتوس خود مشــــخص کنیــــد تا گیاه 
شما در مسیر مورد عاقه شــــما رشد کند و فضا را زینت 

دهد.
یــــک ویژگی قابل توجه پتوس، مؤثر بودن در تصیفه هوا 

است.
پتوس، به عنوان یک گیاه تصفیه کننده، سمومی مانند 
فرمالدئید، تولوئن، زایلن و بنزن را از محیط پاک می کند.

از طرفی، برگ های این گیاه، حاوی ماده ای ســــمی است 
که در صورت جذب شــــدن در بدن فعال می شود. پس 
در مواقــــع حضور حیوانات یا کــــودکان در محیط، مراقب 

باشید تا برگ  ها کنده و خورده نشوند.

، برگ هــــای ســــبز رنگــــی دارد. البته در  پتــــوس در ظاهــــر
بعضی از گونه ها، رنگ های ســــفید، زرد و ســــبز روشن به 

آبرنگی، روی برگ ها کشیده شده است. صورت 
در گونه هــــای رنگی، نورِ مــــورِد نیازِ گیاه، بیشــــتر از گونه 

سبز یا بلک آن است.
پتوس *نگهداری 

-نــــور پتــــوس: اگــــر پتــــوس را در محیــــط بــــاز نگهداری 
می کنید، ســــایه و نیم ســــایه برای این گیاه نور مناســــبی 

است.
اما اگر پتوس را در محیط بســــته نگــــه می دارید، نورِ زیاِد 
غیر مســــتقیم، برای آن عالی است؛ یعنی نور زیادی که از 
یک مانع مانند شیشــــه یا پرده عبور کند و به گیاه شــــما 

برسد.
بعضــــی از گونه هــــا در صورت نبــــود نور کافــــی، رده های 
رنگی خود را از دســــت می دهند و به پتوس بلک شــــبیه 
می شــــوند. پس با تشــــخیص نوع پتوس خود، نور مورد 

نیازش را تأمین کنید.
-آبیاری پتوس: پتوس، خاک همیشــــه خیس را دوست 
ندارد. خاِک همیشــــه خیس و مرطوب، باعث پوسیدگی 

ریشه های گیاه خواهد شد.
بــــه وجود آمــــدن لکه های ســــیاه روی برگ یا فروپاشــــِی 
ناگهانِی گیاه، نشانه خیس بودن خاک در طوالنی مدت 
اســــت. پس اجازه بدهید تــــا خاک بیــــن دو آبیاری کاما 

خشک بشود.
آبیاری داشــــته  اگــــر می خواهید یک نشــــانه بــــرای زمان 
باشــــید، به ظاهرِ برگ ها دقت کنید. وقتی خاک خشــــک 

شــــود برگ ها کمی خود را می اندازند. این، نشــــانه خوبی 
آبیاری است. برای فرا رسیدن زمان 

خشــــک و قهوه ای شــــدن لبه برگ ها نیز نشان می دهد 
که گیاه مدت زمان طوالنی ای خشکی کشیده است.

با  ولی  معمولی  خــــاک  یک  به  پتــــوس،  پتوس:  -خاک 
انباشته  صورت  در  چون  دارد؛  نیاز  مناســــب  زهکشی 
ون گلدان می گندند.  آب، ســــاقه ها در شــــدن خاک از 
عــــاوه بر ایــــن، پتوس به خــــاک کمی اســــیدی عاقه 

دارد.
-رطوبــــت و دمای مورد نیــــاز پتوس: پتــــوس را نباید در 
دمای زیــــر 10 درجه ســــانتی گــــراد نگهداری کــــرد. دمای 
ل و مــــورد عاقــــه پتوس، دمــــای معمولــــی اتاق  ایــــده آ

است)چیزی بین 18 تا 24 درجه سانتی گراد(.
پتوس، رطوبِت کــــم را می تواند تحمل کنــــد، اما رطوبت 
زیــــاد مــــورد عاقه ایــــن گیاه اســــت. اگر دوســــت دارید 
برگ هــــای پتــــوس شــــما بزرگ تر شــــوند، رطوبــــت آن را 
افزایــــش دهید. با غبار پاشــــی یــــا اســــتفاده از ُبخور هم 

می توانید رطوبت الزم را تأمین کنید.
-آفات پتوس: پتوس ها معموال فاقد آفت هســــتند. اما 
لوده شــــوند. در این صورت می توانید از  ممکن اســــت آ
حشــــره کش های مخصوِص گیاهــــاِن آپارتمانی برای رفع 
مشــــکل اســــتفاده کنید. یک روش ســــاده برای از بین 
بردن حشرات، شست وشــــوی برگ ها با پنبه آغشته به 

الکل است.

پتــــوس،  تغذیــــه  بــــرای  پتــــوس:  کوددهــــی  و  -تغذیــــه 
، آن را کوددهی کنید. کود  می توانیــــد هر دو هفته یکبــــار

گرین برای این گیاه، یک پیشنهاد مناسب است.
-تعویض گلدان پتــــوس: در کل پتوس گلدان کوچک 
را بیشتر دوست دارد. اما زمانی که ریشه ها از زیر گلدان 
بیــــرون می زنند، وقــــت آن رســــیده تا پتوِس خــــود را به 

کنید. گلدان بزرگتری منتقل 
-هرس کــــردن پتــــوس: اگر پتوس شــــما بلند شــــده و 
دوســــت دارید تا یک گلدان پر و کوتاه داشــــته باشــــید، 
می توانیــــد ســــاقه آن را بــــرش بزنید. با برش ســــاقه ها و 
ریشــــه دار کردن آن ها، می توانید دوباره پتوس خود را به 

برگردانید. گلدان 

آفت های درخت انجیر
هگمتانــــه، گروه باغبان: یکی از مســــائل عمــــده درختان 
انجیــــر در باغهــــا و تک درخت هــــای انجیــــر در باغچه ها و 
منازل، ریزش میوه ها قبل از رســــیدن است. عدم تلقیح 
گلها توســــط زنبــــور باســــتوفاگا یکــــی از عوامــــل ریزش 

می باشد.
به نوشــــته وبگاه پارس مرکبات؛ زنبور باســــتوفاگا دارای 
ســــه نسل در ســــال اســــت و ســــیکل زندگی آن در روی 

میوه های انجیر وحشی سپری می شود.
باغداران در اواســــط خردادماه همزمان با ظهور زنبورهای 
نســــل دوم، از میوه هــــای وحشــــی بهــــار جهــــت تلقیــــح 

میوه های خوراکی استفاده می کنند.
انجیر بر نوعی میوه نارس و ســــبز است. دربهار از درختان 
نوعی انجیر به نام انجیر کوهی که بیشــــتر در دامنه کوه ها 
و جنگل ها می رویند جمع اوری شــــده و بــــرای میوه دادن 
بیشــــتر درختان انجیر دانه دار و جلوگیری از ریزش، آنها را 

به نخ می کشند و به شاخه های درخت آویزان می کنند.
ایــــن زنبور هنگام خروج از میوه های انجیر وحشــــی آلوده 
به دانه های گــــرده بوده و در تاش برای داخل شــــدن به 
میوه انجیر خوراکی بوده و موجب تشــــکیل میوه خوراکی 
می گردد. متأســــفانه این زنبور مفید توســــط زنبور دیگری 

پارازیته می شود.
پروانه برگخوار انجیر �

الرو ایــــن پروانــــه به شــــدت روی درختان انجیــــر فعالیت 
داشــــته و از برگها تغذیه می کند. حشــــره کامل نر آن 25 تا 

 ، ، 35 تــــا 45 میلیمتر 35 میلیمتر اســــت. ماده هــــا بزرگتر
می باشند.

تخم های این حشــــره گــــرد و قطــــر آن 1/3 میلیمتر و رنگ 
خاکستری مایل به نقره ای است.

الرو پوشــــیده از دســــته موهای بلند به رنگ خاکســــتری 
همراه با نقش و نگار قهوه ای است. طول الرو در سن آخر 
به 25 تا 35 میلیمتر می رسد. شفیره به رنگ خاکستری و 
از موهای ظریفی پوشیده شده است. طول شفیره 12 تا 14 

میلیمتر است.
مبارزه با پروانه برگخوار انجیر �

الروهای این آفت همزمان با غروب آفتاب از پناهگاه های 
خود خارج شــــده و بــــرای تغذیه به ســــمت درخت حرکت 

می کنند.
تغذیه الروها در ســــاعات اول شب بســــیار زیاد ولی این 

میزان با گذشت شب رو به کاهش است.
در اخرین ساعت از تاریکی شــــب، الروها به پناهگاه های 
خود بــــاز میگردند. بنابراین میتوان اقدامــــات زیر را انجام 

داد.
1-پیچیدن گونی و مقوا بدون اســــتفاده یا با اســــتفاده از 

سموم بدور شاخه های الوده
2-استفاده از سموم دور شاخه های آلوده

3-استفاده از سموم به صورت پودر پاشی دور طوقه
4-سمپاشــــی زیر درختان و پیچیدن پاستیک در اطراف 
تنــــه درختان آلوده را انجام داده که از بین آنها اســــتفاده از 

سموم به صورت پودرپاشی دور طوقه و بستن پاستیک 
به دلیل تأثیر بیشــــتر و عدم نیاز به آب و سم پاش بهتر از 

بقیه روشهاست.
شپشک ستاره ای انجیر �

این شپشــــک اولین بار در ایران روی شاخه های انجیر در 
استهبان مشاهده شد. شکل خارجی این شپشک مدور 
و نیم کروی اســــت. بدن آن از هشت صفحه منظم احاطه 
شــــده که در وسط هریک از آنها لکه سفیدرنگی مشاهده 

می شود.
مبارزه با شپشک ستاره ای انجیر �

برگهای خزان شــــده به دلیل آلودگی به پوره های نســــل 
زمستان گذران جمع آوری و در اوایل بهار زمین باغ شخم 

زده شود.
در اواخر زمستان سرشــــاخه های الوده به آفت را میتوان 

قطع و سپس معدوم نمود.
مبارزه شیمیایی به دلیل فعالیت زنبور مفید باستوفاگا 

ونقش ارزنده دشمنان طبیعی توصیه نمی شود.
کنه تارتن انجیر  �

وجود کنــــه تارتن انجیر بــــرای اولین بار در ایران در ســــال 
1365 روی انجیر ورامین و گرمسار مشاهده شد.

رنگ عمومــــی کنه، زرد روشــــن و در اواخر فصــــل به رنگ 
نارنجی در می آید. کنه ماده بیضی شــــکل و نرها کشــــیده 
و کوچکتر از ماده اســــت. تخم ها به رنگ روشــــن و کروی 

هستند.

مبارزه  �
تارتن  کنه  با 

انجیر
مبارزه شــــیمیایی 

در صــــورت لزوم 
کنه  وســــیله  بــــه 

دهه  اواخر  در  کــــش 
اول تیرماه صورت می گیرد.

مگس انجیر �
گوشت میوه تغذیه  از  الرو این مگس 

و داالنهایی در گوشــــت و پوست ایجاد 
می کنــــد و میوه های آلوده دچار ریزش 

می شوند.
آفــــت زمســــتان را بــــه صورت  این 

شــــفیره در اعماق 5 تا 10 سانتیمتری 
آفــــت در انجیرکاری های دیم به  خاک طی می کند. این 

ندرت دیده می شود.
یکی از بهترین راه های مبارزه با این آفت مبارزه مکانیکی 
لــــوده ریخته شــــده پای  آ از طریــــق جمــــع اوری میوه های 

درخت و سوزاندن آنها است.

مفراح گیاه دارویی بومی همدان

کوهستانی  شــــهر  همدان  باغبان:  گروه  هگمتانه، 
با آب و هوای ســــرد و خشــــک اســــت. این شهر در 
احاطه دشــــت ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی 
از  مملــــو  آن  کوهســــتانی  دامنه هــــای  و  دارد  قــــرار 
گیاهان مختلفی اســــت که بسیاری از آنان خواص 

دارویی و درمانی جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحاظ ویژگی های اقلیمی و تنوع 
آب و هوایــــی یکــــی از مناطــــق مهم رویــــش انواع 
گیاهــــان دارویی اســــت. از جمله گیاهــــان دارویی 
خــــاص این منطقه می تــــوان به گیاه مفــــرا یا مفراح 

اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.
مفراح *گیاه 

به نوشــــته وبــــگاه عطارمــــارت؛ گیاه مفرا یــــا مفراح 
یکــــی از گیاهای بومی شــــهر همدان اســــت که در 
نقاط دیگر کشــــور ایران نمی توانید آن را پیدا کنید. 
مــــردم محلی شــــهر همدان بــــا این گیــــاه به خوبی 
آشــــنا هســــتند و از آن برای درمان برخی بیماری ها 

می کنند. استفاده 
نام دیگــــر این گیــــاه اندمیــــک الوند اســــت که در 
برخــــی نواحــــی آن را با این نــــام می شناســــند. این 
گیــــاه دارویی جــــزو گیاهانی اســــت که بــــه ندرت از 
آن در جایــــی نام برده انــــد، زیرا تنهــــا متعلق به یک 
کشــــت  مکان خاص می باشــــد و در هر منطقه ای 

نمی شود.
گیاه مفرا یا مفراح جزو گیاهان خوش طعم و معطر 
اســــت که مردم بومــــی این منطقه سرشــــاخه های 
گل دار آن را خشــــک و آســــیاب می کنند. سپس از 

آن داخل ماست، دوغ و… استفاده می کنند.
*موارد استفاده مفرا

از گیاه مفرا برای معطر و خوشمزه کردن بسیاری از 
نوشــــیدنی ها مانند دوغ استفاده می کنند. خواص 

این گیاه بسیار شبیه به اکالیپتوس می باشد.
همچنیــــن از دم کرده آن برای درمــــان بیماری هایی 
مانند برونشــــیت و سرفه اســــتفاده می کنند. برای 
تقویت سیســــتم ایمنی بدن و مبارزه با باکتری ها، 
لودگی ها نیز نوشــــیدن دم کرده این  آ ویروس ها و 

گیاه بسیار مفید است.
*خواص گیاه مفراح

بســــیاری از مــــردم به دنبــــال راهکار اساســــی برای 
درمان شــــوره سر می باشــــند، بهترین راه استفاده 
از گیاه مفرا اســــت. با مصرف آن می توانید از شوره 
سر به طور کامل راحت شوید، ولی باید دقت کنید 

دوره درمان را تکمیل کنید.
همچنیــــن برای درمــــان درد مفاصل بســــیار مفید 
می باشــــد. حتی کســــانی کــــه دچار تب می شــــوند 
می تواننــــد بــــا مصــــرف دم کــــرده این گیــــاه درمان 

شوند.
که  بــــرای درمان  بیماری های ویروســــی  آن  مصرف 
باعــــث کاهش سیســــتم ایمنی بدن می شــــود نیز 

بسیار مفید واقع می شود.
بــــه دلیل دارا بودن خــــواص زیاد گیــــاه مفراح، این 

گیاه به کشورهای دیگر جهان نیز صادر می گردد. 

طبیب

انواع کود گیاهان آپارتمانی
آب  هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: گیاهان عــــاوه بر 
احتیــــاج بــــه غذا نیــــز دارند. بــــرای ایــــن منظور هر 
شــــش بار که به گلدان خــــود آب دادید یکبار هم 

بدهید. غذا  آن  به  باید 
آپارتمانی، از  بهتر اســــت در هنگام خرید گیاهــــان 
گیاه سوال  کود دهی  آبیاری و  باغبان درباره نحوه 
نمایید. در این بخش شــــما را با انواع کود گیاهان 

می کنیم. آشنا  آپارتمانی 
به نوشــــته وبگاه بیتوته؛ در حالــــت کلی چهار نوع 
کود برای گل ها و گیاهــــان خانگی در بازار موجود 

است.
آب و  1- نوع مایع: کود مایع به ســــادگی مخلوط با 

می شود. داده  گیاه  به 
: این نوع کود را قبل  2- کودهایــــی به صورت پودر
سپس  و  می پاشــــیم  گلدان  ســــطح  روی  آبیاری  از 

می کنیم. آبیاری  را  گیاه 
3- کــــود به صــــورت قرص: کمی در ســــطح گلدان 
آن قــــرار  را در  را جابجــــا می کنیــــم و قــــرص  خــــاک 

می پوشانیم. خاک  با  را  رویش  و  می دهیم 
4- کودهای میله ای شــــکل: این نــــوع کودها را به 

می کنیم. فرو  گلدان  خاک  در  سادگی 
بهترین زمان برای کــــود دادن به گیاهان ماههای 
فروردیــــن و مهر اســــت چون در این زمان رشــــد 

می شود. انجام  سریعتر  گیاه 
شما می توانید پوســــت موز را در یک ظرف بدون 
آب غوطه ور کنیــــد و از این مایع موزی  منفذ پر از 
آن ها  آب دادن بــــه گیاهان خانگــــی و تغذیه  برای 

کنید. استفاده 
اضافــــه کردن پوســــت موز بــــه کود گیاهــــی مواد 
مغذی و بافت های بســــیاری به کود اضافه کرده و 

است. باغچه  و  چمن  در  استفاده  قابل 
کوبیده  را  مــــرغ  تخم  پوســــت  می توانید  همچنین 
و بــــه صــــورت گــــرد در بیاوریــــد و با خــــاک گلدان 
مخلوط نموده و به عنــــوان عالیترین کود گیاهان 

نمایید. استفاده  آن  از  آپارتمانی 
پوســــت تخم مرغ سرشار از کلسیم است و باعث 
دور  باعث  طرفــــی  از  و  می شــــود  خاک  حاصلخیزی 

می گردد. هم  حشرات  شدن 
تجربه نشــــان داده اســــت کــــه اگر هــــر چند وقت 
گلدان یک عدد قــــرص ال دی در  یکبار برای هــــر 
آب حل نموده و به گلدان ها بدهید در رشــــد آنها 

دارد. بسزایی  تأثیر 

کودشناسی

آفات

تازه هاتازه ها

پتوس 
یبا گیاهی مقاوم و ز

تکثیر گیاهان با کشت بافت
هگمتانــــه، گــــروه باغبان: در شــــرایط امــــروز دنیــــا یکی از 
اساســــی ترین ارکان امنیــــت، امنیت غذایی وابســــته به 
کشاورزی است که این مهم دســــت یافتنی نیست مگر 
با بکارگیــــری تکنولوژی روز دنیا و به فراموشــــی ســــپردن 

روش های سنتی کشاورزی.
به نوشــــته میزان به نقــــل از وبگاه چیدانه این مســــاله در 
کشــــورهایی با آب و هوای خشــــک از جمله ایران شــــکل 
جدی تری را به خود گرفته که متأســــفانه علیرغم افزایش 
نیاز به کشــــاورزی مدرن حرکت به ســــمت مدرن ســــازی 

کافی نبوده است.
فعالیت در زمینه های تخصصی کشــــاورزی با هدف ایجاد 
بســــتری مناسب برای کشــــت با توانایی باال در نگهداری 
آب و صرفه جویــــی در میزان آب,اســــتفاده بهینــــه از انواع 
,انواع کود, تجهیزات و لوازم جانبی کشاورزی می تواند  بذر
برای تولید محصوالت با کیفیت با بهره گیری از تکنولوژی 
روز برای در اختیار گذاشــــتن متقاضیان بســــیار تأثیرگذار 
باشــــد. اجرای کشــــاورزی نوین با بهره گیری از روش های 
هوشــــمند و در نهایــــت تولید محصول ســــالم, قدمی در 
راه اعتا و پیشــــرفت کشــــورمان و تأمین غذای امن برای 

هموطنانمان است.
در این بخش با نمونه ای از کشــــت های نوین کشــــاورزی 

آشنا می شوید.
کشت بافت �

یکی از فناوری هــــای جدید در دنیا که در مــــورد گیاهان و 
جانوران و حتی انسان مطرح اســــت، کشت بافت یا بهتر 

بگویم تولید یک موجود زنده از یک یا چند ســــلول است 
که حتی براحتی با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

پیکــــره موجودات یک واحد ســــازنده به نام ســــلول دارد. 
ســــلول ها در کنار هم قــــرار می گیرند و یــــک بافت و بعد 
یک اندام و در انتها یک موجــــود را به وجود می آورند مثل 
انســــان یا یک اســــب یا یک درخت و... این ســــلول ها هر 
کدامشــــان بدون هیچ اســــتثنایی دارای یــــک بانک ژنی 
هســــتند؛ یعنی اطاعات ژنتیکی همــــه اندام ها را در خود 
دارنــــد و فقط ممکن اســــت برخــــی از آن ژن هــــا خاموش 

باشند.
مــــا از ایــــن ویژگــــی اســــتفاده می کنیــــم و یک ســــلول یا 
تــــوده چندتایــــی از آن را از پیکــــره موجــــود برمیداریم و در 
آزمایشگاه در یک محیط کشت مغذی کاما استریل قرار 
داده و با کمک مواد تنظیم کننده رشــــد گیاهی، رشد آن را 

کنترل می کنیم تا به گیاه جدیدی برسیم.
مزیت کشــــت بافت نســــبت به ســــایر روش های  �

تکثیر
احتمااًل هر کدام از شما تجربه تکثیر گیاهان خود را دارید؛ 
 کشــــت کرده اید و یا از آن 

ً
مثا از آن بذر گرفته اید و مجددا

به هر طریقی قلمه تهیــــه کرده اید و از یکی از این دو روش 
صاحب گیاهی زیبا شده اید. انجام هر کدام از این روش ها 
زمان بر اســــت؛ مثا باید کلی صبر کنید تا گیاه بذر دهد یا 
اینقدر بزرگ شــــود که بتوان از آن قلمه گرفت و تازه تعداد 

کمی گیاه نصیب شما می شود.
اما در کشت بافت، چون گیاه شــــما بیشمار سلول دارد 

پس می توانید چنــــد هزار گیاه را در مدت زمان کمی ایجاد 
کنید. این فرایند نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و تخصص 
و مواد خاصــــی دارد، اما این ســــرعت می توانــــد در عرصه 
اقتصادی قیمت تمام شده و همچنین امکان دستیابی 

به گیاهان را برای مصرف کنندگان کان راحت کند.
در کشــــت بافت، گیاهی کــــه از بافت یا ســــلول انتخابی 
حاصل می  شــــود کاما مشــــابه گیاه مــــادری خود خواهد 
بود. کشت بافت اغلب در زمینه بهنژادی کشاورزی برای 

دستیابی به گونه  های مقاوم مورد استفاده قرار می  گیرد.
تبدیل یک بافت کوچک به گیاهی کامل �

یکــــی از کاربردهــــای مهمی کــــه باعث می  شــــود تکنیک 
کشــــت بافت مورد اســــتفاده قــــرار گیرد، تکثیــــر و ازدیاد 
گونه  های مقاوم و مفید هســــتند. جذابیتی که این روش 
از تکثیر دارد تبدیل یک گیاه کامل از بافتی کوچک است.
بستر کشت در این روش محیطی سرشار از مواد غذایی 
اســــت تا بتواند بافت موردنظر را تا زمانــــی که بتواند گلیم 

خود را از آب بیرون بکشد، تغذیه کند.
فضای مورد اســــتفاده برای کشــــت بافت، محیطی بسته 
و راکد اســــت و بــــه  طور معمــــول از محفظه شیشــــه  ای یا 
پاستیکی شفاف تشکیل می  شــــود تا بتواند نور را نیز تا 

اندازه موردنیاز دریافت کند.
تکنیک کشــــت بافت طــــی چند دهه گذشــــته به عنوان 
، اصاح و تولید گیاهان در شــــرایط  ابزاری کارامد در تکثیر
کنترل شــــده درون شیشــــه ای در مراکز تحقیقاتی سراسر 

دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

تکثیر گیاهان با کشت بافت
هگمتانه، گروه باغبان: در شــــرایط امروز دنیا یکی 
از اساســــی ترین ارکان امنیــــت، امنیــــت غذایــــی 
که این مهم دست  کشاورزی اســــت  وابســــته به 
یافتنی نیســــت مگر بــــا بکارگیــــری تکنولوژی روز 
دنیــــا و به فراموشــــی ســــپردن روش های ســــنتی 

زی. کشاور
به نوشته میزان به نقل از وبگاه چیدانه این مساله 
در کشــــورهایی با آب و هوای خشک از جمله ایران 
شــــکل جدی تــــری را به خــــود گرفته که متأســــفانه 
علیرغم افزایش نیاز به کشــــاورزی مدرن حرکت به 

سمت مدرن سازی کافی نبوده است.
فعالیت در زمینه های تخصصی کشــــاورزی با هدف 
ایجاد بستری مناســــب برای کشت با توانایی باال در 
نگهداری آب و صرفه جویی در میزان آب,اســــتفاده 
,انــــواع کــــود, تجهیــــزات و لوازم  بهینــــه از انــــواع بذر
جانبی کشــــاورزی می تواند برای تولید محصوالت با 
کیفیت با بهره گیری از تکنولوژی روز برای در اختیار 

گذاشتن متقاضیان بسیار تأثیرگذار باشد.
اجرای کشــــاورزی نویــــن با بهره گیــــری از روش های 
هوشــــمند و در نهایت تولید محصول سالم, قدمی 
در راه اعتا و پیشــــرفت کشــــورمان و تأمین غذای 

امن برای هموطنانمان است.
در ایــــن بخــــش بــــا نمونــــه ای از کشــــت های نوین 

کشاورزی آشنا می شوید.
کشت بافت �

یکی از فناوری های جدید در دنیا که در مورد گیاهان 
و جانوران و حتی انســــان مطرح است، کشت بافت 
یا بهتر بگویم تولید یک موجــــود زنده از یک یا چند 
سلول اســــت که حتی براحتی با چشــــم غیر مسلح 

دیده نمی شود.
پیکره موجودات یک واحد ســــازنده به نام ســــلول 
دارد. سلول ها در کنار هم قرار می گیرند و یک بافت 
و بعــــد یک انــــدام و در انتها یک موجــــود را به وجود 
می آورند مثل انســــان یا یک اسب یا یک درخت و... 
این سلول ها هر کدامشــــان بدون هیچ استثنایی 
دارای یک بانک ژنی هستند؛ یعنی اطاعات ژنتیکی 
همه اندام هــــا را در خود دارند و فقط ممکن اســــت 

برخی از آن ژن ها خاموش باشند.
ما از این ویژگی اســــتفاده می کنیم و یک ســــلول یا 
توده چندتایــــی از آن را از پیکره موجــــود برمیداریم 
و در آزمایشــــگاه در یک محیط کشت مغذی کاما 
استریل قرار داده و با کمک مواد تنظیم کننده رشد 

گیاهی، رشد آن را کنترل می کنیم تا به گیاه جدیدی 
برسیم.
ســــایر  � بــــه  نســــبت  بافــــت  کشــــت  مزیــــت 

روش های تکثیر
احتمااًل هر کدام از شــــما تجربــــه تکثیر گیاهان خود 
 کشــــت 

ً
را داریــــد؛ مثا از آن بــــذر گرفته اید و مجددا

کرده اید و یــــا از آن به هر طریقی قلمه تهیه کرده اید و 
از یکی از این دو روش صاحب گیاهی زیبا شــــده اید. 
انجام هر کــــدام از این روش ها زمان بر اســــت؛ مثا 
بایــــد کلی صبر کنید تا گیاه بــــذر دهد یا اینقدر بزرگ 
شــــود که بتوان از آن قلمه گرفت و تازه تعداد کمی 

گیاه نصیب شما می شود.
اما در کشــــت بافت، چون گیاه شما بیشمار سلول 
دارد پس می توانید چند هــــزار گیاه را در مدت زمان 
کمــــی ایجــــاد کنید. ایــــن فراینــــد نیاز بــــه تجهیزات 
آزمایشــــگاهی و تخصص و مواد خاصی دارد، اما این 
ســــرعت می تواند در عرصه اقتصــــادی قیمت تمام 
شده و همچنین امکان دستیابی به گیاهان را برای 

مصرف کنندگان کان راحت کند.
در کشــــت بافــــت، گیاهــــی کــــه از بافت یا ســــلول 
انتخابی حاصل می  شــــود کاما مشابه گیاه مادری 
خــــود خواهد بود. کشــــت بافــــت اغلــــب در زمینه 
گونه  های  بــــه  دســــتیابی  برای  کشــــاورزی  بهنژادی 

مقاوم مورد استفاده قرار می  گیرد.
تبدیل یک بافت کوچک به گیاهی کامل �

یکی از کاربردهای مهمی که باعث می  شود تکنیک 
کشت بافت مورد استفاده قرار گیرد، تکثیر و ازدیاد 
گونه  های مقاوم و مفید هســــتند. جذابیتی که این 
روش از تکثیر دارد تبدیل یــــک گیاه کامل از بافتی 

کوچک است.
بستر کشــــت در این روش محیطی سرشار از مواد 
غذایی اســــت تا بتواند بافت موردنظر را تا زمانی که 

بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، تغذیه کند.
فضای مورد اســــتفاده برای کشــــت بافت، محیطی 
بســــته و راکد اســــت و به  طــــور معمــــول از محفظه 
شیشه  ای یا پاستیکی شفاف تشکیل می  شود تا 

بتواند نور را نیز تا اندازه موردنیاز دریافت کند.
تکنیــــک کشــــت بافت طی چنــــد دهه گذشــــته به 
، اصــــاح و تولید  عنــــوان ابــــزاری کارامــــد در تکثیــــر
گیاهان در شــــرایط کنترل شــــده درون شیشــــه ای 
در مراکز تحقیقاتی سراســــر دنیا مورد اســــتفاده قرار 

می گیرد.
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حدیث

خاِمجی
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت 
که بسیار دلنشــــین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد 
واژه هــــای کهــــن در این لهجــــه بیانگر این موضــــوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و ســــوم شخص حرف آخر اســــم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
خاماتو: سرشیر

خاِمجی: لقب خواهربزرگ
خاماخام: نپخته

ِخرِتالق: گلو، نای
ِخرِخره: گلو

همه دان

ظرفّیت های کشور بی نهایت است
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در داخل، ظرفّیت ها خیلی باال اســــت، خیلی 
باال اســــت. شــــما بهتر از من می دانید، من هم البّته بی اّطاع نیستم اّما 
شــــماها خودتان که در بخش های مختلف تولیــــدی دارید کار می کنید، 
خوب می دانید که ظرفّیت های کشــــور چقدر باال اســــت. همین آقایان 
و ایــــن خانمی که اینجا صحبــــت کردند، در واقع تبیین کردند بخشــــی از 
ظرفّیت های کشــــور را در آن رشته ای که خودشــــان در آن رشته دارند کار 
می کنند. گله هــــا و دغدغه ها که گفته شــــد، معنایش این اســــت که در 
این بخش، ظرفّیت های استفاده نشــــده ای وجــــود دارد که با این موانع 
نمی توانیــــم از آنها اســــتفاده کنیم، موانع را برداریم تا بشــــود اســــتفاده 
کــــرد. پس ببینید، همه  حرف در این جلســــه  امشــــِب ما این اســــت که 
ظرفّیت های کشــــور بی نهایت اســــت، فراوان اســــت، از بخشــــی  از آنها 
استفاده شــــده و بحمداهلل اثربخشــــی داشته، از بســــیاری هم استفاده 
نشــــده؛ اگر بتوانیــــم از آن ظرفّیت ها اســــتفاده کنیــــم ]اقتصاد مصون 
می شــــود[؛ که ان شاء اهلل به برکت این تحریم، استفاده خواهیم کرد؛ این 
تحریم از این جهت می تواند -یکی از دوســــتان هــــم اینجا گفتند؛ حرف 

درستی است-  به جای تهدید برای ما، تبدیل بشود به فرصت.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 

1398/08/28

مسیر

گفت و گو

مستند

چه اشکالی دارد کاالی با کیفیت داخلی به اسم ایرانی تولید شود؟
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: رئیس انجمــــن قلم ایران 
گفت: چه اشکال دارد کاالی با کیفیت داخلی به اسم 
ایرانی تولید شــــود و ما از آن حمایت کنیم؟ متأسفانه 
در لطمه زدن به تولیدات داخلی تحت تأثیر تبلیغات 

بیگانه همه مشارکت داریم.
در  ایــــران،  قلــــم  انجمــــن  رئیــــس  پرویــــز  محســــن 
ایرانی  تولیدکننــــدگان  اســــتفاده  درباره  گفت و گویی 
از اســــامی و نام های غیر فارســــی اظهار کــــرد: به لحاظ 
قانونی استفاده از اسامی خارجی برای تولیدات داخل 
کشــــور ممنوع اســــت. در مقاطع زمانی همین قضیه 

رعایت می شد و دقت می کردند که این اتفاق رخ ندهد. مثًا تبلیغاتی 
که از وزارت ارشاد قرار بود مجوز اخذ کند خیلی از مواقع به دلیل اینکه 
از نام خارجی اســــتفاده کرده بود، مجوز دریافت نمی کرد. پس به لحاظ 

قانونی تکلیف و ماجرا مشخص است.
 اکنون در لطمه زدن بــــه تولیدات داخلی تحت تأثیر تبلیغات  �

بیگانه، همه مشارکت داریم
کا  غیرتجــــاری  و  تجــــاری  مکان هــــای  و  تولیدکننــــدگان  افــــزود:  وی 
نمی توانند از اســــامی غیر فارســــی اســــتفاده کنند. اما اینکــــه چرا این 
موضوع انجام نمی شــــود دو نکته را نشان می دهد: اول، اینکه مسئله 
و مشــــکل به لحاظ فرهنگی از پیش از انقاب وجود داشته و تا امروز 
اصاح نشــــده اســــت. این نگاه که کاالی خارجی بهتــــر از کاالی ایرانی 
 این طور بود تا امروز در کشور همچنان باقی 

ً
اســــت از دورانی که واقعا

 تولیدات ما کیفیت خوبی نداشت و 
ً
مانده اســــت. در مقاطعی واقعا

به خاطر اینکه کیفیت کاالها پایین بود میان اقشــــار مردم اینگونه جا 
افتاده بود که کاالی خارجی بهتر اســــت و مــــردم دنبال جنس خارجی 
بودند. این فرهنگ تا امروز اصاح نشد، ولی متأسفانه اکنون در لطمه 
زدن بــــه تولیدات داخلی تحت تأثیر تبلیغات بیگانه، همه مشــــارکت 

داریم.
پرویز در بخش دیگری از ســــخنانش با اشــــاره به این مطلب که همه 
می دانیم که اگر قرار باشــــد از یک ماشــــین صد هزار تیراژ تولید شــــود 
امکان اجرای طرح های توســــعه و بهبود کیفیت در آن کمتر است. اما 
وقتی قرار اســــت تنها یک میلیون تیراژ داشته باشد تمام امکانات آن 
بهتر اجرا می شــــود. وقتی رویکرد ما در خصوص اســــتفاده از کاالهای 
داخلی کمتر باشــــد، تیــــراژ پایین آمــــده و امکان بهبــــود آن هم کمتر 

می شود.
 فرهنگی که بدترین کاالهای ایرانی را با بهترین کاالهای خارجی  �

مقایسه می کند، در صدد تخریب کاالی داخلی است
رئیس انجمن قلــــم به قیاس میان بدتر و بهتریــــن کاالهای داخلی و 
خارجی هم اشــــاره کرد و ابراز داشــــت: از آن طرف نگاهی وجود دارد به 
این که بدتریــــن کاالهای ایرانی بــــا بهترین کاالهای خارجی مقایســــه 
می شــــود، در بین خودروهــــا مثا اغلب پراید کــــه ضعیف ترین کاالی 
ایرانی اســــت با بنز بهتریــــن کاالی خارجی مقایســــه می کننــــد، اما در 
کشــــور ما تنها پراید کاالی داخلی نیســــت بلکه ســــمند هم در میان 

خودروهــــای ایرانی قــــرار دارد. هرچنــــد نمی گوییم 
کیفیت صددرصدی دارد ولی مشــــاهده می شــــود 

که تولیدات بهتری نسبت به قبل داریم.
رئیــــس انجمن قلم ایــــران گفت: امــــا فرهنگی که 
بدترین کاالهای ایرانی را با بهترین کاالهای خارجی 
مقایســــه می کند و در واقع بنز را در برابــــر پراید قرار 
می دهد، باعث می شود ما به نحوی کاالهای ایرانی 

را تخریب  کنیم.
 مدیــــر یــــک کارخانــــه بــــزرگ داخلــــی درباره  �

اســــتفاده از نام خارجی می گفت: این اســــامی 
مخاطب و مشتری را جذب می کند

رئیس انجمن قلم به خاطره ای از جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی 
اشاره کرد و گفت: وقتی مســــؤول یکی از کارخانه های بزرگ به جلسه 
شــــورای عالی انقاب فرهنگــــی و یکی از کارگروه های آن دعوت شــــد 
در برابــــر این ســــوال که چرا نام خارجــــی برای تولیدات خود اســــتفاده 
می کنید؟ به صراحت گفت:»این اســــامی مخاطب و مشتری را جذب 
می کند. با وجود اینکه کاالی ایرانی اســــت، امــــا نام خارجی بر آن نهاده 

می شود و این موضوع مخاطب را به خود جذب می کند!«
 نــــگاه منفی نســــبت به تولیــــدات ایرانی در فرهنــــگ عامه ما  �

همچنان ادامه دارد
پرویز اظهار کرد: به نظر می رسد یک اشکال فرهنگی از گذشته وجود 
داشــــته که در آن ایام یک واقعیتی پس زمینــــه ماجرا بود، اما این نگاه 
منفی نســــبت به تولیدات ایرانی در فرهنگ عامه مــــا همچنان ادامه 
دارد و باعث می شود تولیدکننده از اسامی بیگانه و گاهی مارک جعلی 

برای تولیدات خود استفاده کنند.
این فعال فرهنگی با تأکید بر اینکه در صنایع پوشاک می دانم بخش 
وســــیعی از پوشــــاک داخلی موجود در بازار به نام و برند خارجی عرضه 
می شود در حالی که تولید داخل ایران است، اضافه کرد: این تولیدات 
مربوط به داخل اســــت اما به دلیل مشکل فرهنگی از نام خارجی برای 
آن اســــتفاده می شــــود. در حالی که این قضیه باید از بین برود و روند 
بایــــد اصاح شــــود. چه اشــــکال دارد کاالی با کیفیت داخلی به اســــم 

ایرانی تولید شود و ما از آن حمایت کنیم؟
 کســــانی که تولیدات بی کیفیت به مــــردم می دهند در ترویج  �

فرهنگ اهانت به کاالی ایرانی سهیم هستند
وی در پایان ســــخنانش، استفاده تولیدکنندگان داخلی از نام خارجی 
را دارای دو جنبه دانست و گفت: کیفیت کاالهای ایرانی باید افزایش 
یابد. کسانی که تولیدات بی کیفیت به دست مردم می دهند در واقع 
در ترویــــج فرهنگ "اهانت به کاالی ایرانی" و دوری مردم از کاالی ایرانی 
سهیم هســــتند و خیانت می کنند. نکته دوم اینکه مردم باید کم کم 
بــــا آن فرهنگی که کاالی ایرانی را بی کیفیــــت می  داند، فاصله بگیرند و 
ما باید تاش کنیم بهترین کاالی خود را با خارجی ها مقایســــه کنیم و 
بی کیفیت تریــــن کاالهای داخلی را بــــا، باکیفیت ترین کاالهای خارجی 

مقایسه نکنیم.

بــــود در  بیــــرون  حلقــــٔه  بهشــــت،  یــــاد 
را آرمیــــده  دل  گوشــــٔه  تنگنــــای  در 
اللــــه زار ســــیر  از  کــــه  بــــاغ  بــــه  مبــــر  را  مــــا 
را داغدیــــده  شــــود  هــــزار  صــــد  داغ  یــــک 
صائب تبریزی

پیامبر اعظم )ص(:

هر که از لغزشی درگذرد، خداوند به سبب این گذشت، 
عّزت دنیا و آخرت را به او عطا می کند.

، ج 71، ص 420 بحاراألنوار

زنگ دل

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: »دلیل« دفتــــر یاد کرد 
از نوابــــغ ناشــــناخته دفاع  و مــــرور خاطرات یکــــی 
نابغــــه اطاعات  مقدس اســــت. روایت حماســــه 
قلم  به  کــــه  چیت ســــازیان  علی  شــــهید  عملیات، 
حمید حســــام به نــــگارش درآمده اســــت؛ این اثر 
خاطــــرات از زبــــان راویــــان متعدد روایت شــــده و 
خواننــــده را به ســــمتی می برد که با قــــوس زندگی 
شهید علی چیت ســــازیان از طفولیت تا شهادت، 

می شود. همراه  گام  به  گام 
را می خوانیم. از این خاطرات  در ادامه یکی 

محمد طهماسبی زاده، همرزم:  �
»زنــــگ خانه به صــــدا درآمد. در را باز کــــردم،  دیدم 
فرمانــــده اطاعــــات عملیــــات لشــــکر جلــــوی در 
ایستاده با یک کپسول زرد و گنده روی دوشش. 

شده؟ خبری  آقا  علی  پرسیدم:  متعجب 
 ! ، کپسول خالی رو بیار کپســــول رو ببر گفت: این 
چشــــمانم گردتر شد. شــــما از کجا فهمیدید که ما 
گاز نداریم. با خوش رویــــی و لبخند جواب داد: اگر 
مــــن ندونم بچه هــــام چه کم و کاســــتی دارند برای 

خوبم؟! چی 
براش  خودش  زمان  در  رویاست.  شبیه  گشتاش 
افسانه ها درســــت کردند مثل اینکه تا کربا می ره 
اینا راســــت نبود  تو صف غذای عراقیا می ایســــته 
امــــا روایت هــــای بچه هاش توی این دفتر راســــته 
برای  چشــــم آبی  زرد  مو  بچــــه  همون  علی  راســــته. 
90 نفر شــــد دلیل یعنی راه رو نشون داد تا  قریب 

رسیدند. که  جایی 
خودشــــم دنبال یه دلیل می گشــــت تا اینکه اون 
خواب به دادش رســــید. اون خواب که از مصیب 
از  که توی فاو شهید شــــده بود پرسید.  معاونش 
کــــدام راه کار به ایــــن مقام رســــیدی؟ مصیب هم 
جــــواب داد راهکار اشــــک.از اینجا به بعــــد راهکار 
علــــی آقا بــــه قول خــــودش قلــــف و به قــــول بچه 
مدرسه ای ها قفل شــــد. هر هفته با گریه بچه ها رو 

90 نفر رو«. صدا می کرد همون 

عکس روزیاد یاران 
توزیع 100 بسته معیشتی به ارزش 15000000 تومان برای نیازمندان  به مناسبت هفته بسیج و در مسجد سیدالشهداء کوی شهید مدنی

واکاوی چرایی حضور ایران در سوریه مستند شد

»چرا سوریه« پاسخ قانع کننده ای برای فرزندان شهدای مدافع حرم است
هگمتانه، گروه فرهنگی: وحید فراهانی کارگردان مستند 
»چرا ســــوریه« گفت: اگر روزی از فرزند شــــهید مدافع حرم 
پرســــیدند چرا پدرت به ســــوریه رفت و شــــهید شد، این 

مستند پاسخش را می دهد.
مســــتند ســــینمایی »چرا ســــوریه؟« جدیدترین اثر وحید 
فراهانی اســــت که بــــا روایتی متفاوت از جنگ در ســــوریه 
تولیــــد و متقاضــــی حضــــور در چهاردهمیــــن جشــــنواره 

بین المللی سینما  حقیقت شده است.
وحید فراهانی کارگردان این اثر در گفت وگویی با اشاره به 
سوژه این مســــتند گفت: به صورت خاصه، این مستند 
در مورد چرایی ایجاد بحران در سوریه و مسائلی است که 
باعث شــــد این جنگ جرقه بخورد. با ایــــن رویکرد تاش 
کردم که بفهمم نگاه غربی ها به جنگ در سوریه چیست 

و آن را چگونه بازنمایی کردند.
وی اضافــــه کــــرد: با نگاهــــی دقیق تر به دنبال پاســــخ این 
پرســــش بودم که دلیل حمایت بســــیاری از کشــــورها از 
ایجاد بحران در سوریه چیســــت و این کشور چه اهمیتی 
برای آنان به ویژه آمریکا دارد و چرا اصرار به رفتن بشار اسد 

داشتند؟
فراهانی با اشــــاره به شــــبهاتی که درباره حضــــور نیروهای 
ایرانی در ســــوریه وجــــود دارد، گفــــت: به نظــــرم به خوبی 
نتوانســــتیم به این ســــؤال پاســــخ بدهیم که چــــرا باید در 
ســــوریه حضور پیــــدا کنیــــم و بجنگیم؟ ایــــن موضوع در 
حالی است که روســــیه 30 دلیل برای حضورش در سوریه 
مطــــرح و این دالیل را مو بــــه مو برای افــــکار عمومی خود 
، افکار عمومی شــــان  واکاوی کرده اســــت. به عبارت دیگر
توجیه شده و به همین دلیل حمایت می شوند. بنابراین 
معتقــــدم که باید پشــــت پرده بحــــران در ســــوریه را مورد 
واکاوی قــــرار بدهیم و با بررســــی تمام منافع کشــــورمان، 

افکار عمومی را اقناع کنیم.
این مستندساز تصریح کرد: اگر از من بپرسید که دغدغه 
اصلی ام از ســــاخت این مســــتند چه بوده است، به شما 
پاســــخ می دهــــم که اگــــر روزی فرزنــــد شــــهید مدافع حرم 
بزرگ شــــد و از او پرســــیدند که چرا پدرت به سوریه رفت و 
شــــهید شــــد، جوابی قانع کننده ارائه بدهــــد. معتقدم که 
برای حضورمان در ســــوریه باید گفتمــــان، تحلیل و دلیل 
منطقــــی داشــــته باشــــیم. باید منافــــع ملی مــــان و منافع 
منطقه خاورمیانه که با حضور ایران در ســــوریه حفظ شد، 
بیان شود، متأسفانه رســــانه های خارجی ایران را متهم به 
تروریست پروری می کنند در حالی که خودمان کمتر راجع 
به نقشمان حرف می زنیم. نه فقط از تریبون فیلم مستند 

بلکه در همه رسانه ها این موضوع باید تبیین شود.
وی تأکیــــد کرد: البته هدفم این نیســــت کــــه فقط منافع 
ایــــران را بیــــان کنم، بلکــــه کل منطقــــه خاورمیانــــه دارای 
منافعی اســــت که با حضور تروریست ها در آن و حمایت 
کشــــورهای غربی از آنان برهم می ریزد. ایــــن منافع هم در 
حوزه سیاســــی اســــت، هم در بخش ژئوپلتیکی و هم در 
بخش اقتصادی. برهمین اســــاس تــــاش کردم برخاف 
اکثر مســــتندها که در میدان نبرد حضور دارند، به پشت 
جبهه جنگ در ســــوریه نزدیک شــــده و نگاهی تحلیلی به 

موضوعات داشته باشــــم. چندین عامل مهم وجود دارد 
که ما در این فیلــــم به 3-4 عامل اصلی که ســــبب ایجاد 
جنگ در ســــوریه و ادامه دار شدن آن می شود، پرداختیم. 

این عوامل جزء به جزء مورد واکاوی قرار گرفته است.
کارگــــردان مســــتند »چــــرا ســــوریه« بــــا اشــــاره بــــه اینکه 
مســــتندهای تحلیلی بســــیار کمی دربــــاره ظهور داعش 
در منطقه و جنگ های ناشــــی از آن ســــاخته شده است، 
گفت: یکی از انتقاداتی که به مستندســــازان وارد اســــت 
این اســــت که چرا نگاه بازتری به بحران در سوریه ندارند و 
تنها به مستندهایی از نبردهای میدانی در جبهه ها اکتفا 
کردند. به نظرم اکنون با فاصله گرفتن از جنگ در ســــوریه 
زمان مناسبی فراهم شده است که نگاهی تحلیلی به این 
موضوع داشــــته باشــــیم. برای مثال جالب است بدانید 

کــــه ترامپ در چنــــد ســــخنرانی اش  در مورد تحریــــم ایران 
می گوید: "آنان ضعیف شدند و نگاهی به مدیترانه ندارند" 
این موضوع برایم بســــیار جالب بود کــــه چرا چنین حرفی 
زده اســــت و همین حرف او تبدیل به یکی از کدهایی شد 

که در ساخت فیلم از آن استفاده کردیم.
او درباره روند تولید این فیلم گفت: ســــاخت این مستند 
نزدیک به دو ســــال طول کشــــید و ســــفرهای بســــیاری 
بــــه بخش های مختلف ســــوریه داشــــتیم؛ شــــاید بتوانم 
بگویم کــــه در این مــــدت، کل ســــوریه و شــــهرهای آن را 
دور زدم تــــا بتوانم تصاویر مدنظرم را به دســــت بیاورم. در 
بعضی نقاط در این ســــفرها تاش می کــــردم که نگاهم به 
پشــــت جبهه جنگ باشــــد و تأثیر جنگ بر مردم را بررسی 
 
ً
کنــــم. البتــــه محدودیت هایی هم وجود داشــــت و بعضا
با بن بســــت هایی روبه رو شــــدیم که در کار اختال ایجاد 
می کــــرد. ایــــن فیلــــم متقاضــــی حضــــور در چهاردهمین 

جشنواره بین المللی سینماحقیقت شده است.
وی دربــــاره بازخوردهایــــی کــــه از پخــــش این مســــتند در 
اکران های خصوصی خود گرفته است، گفت: بازخوردهای 
 معتقد بودند 

ً
خوبی در اکران های خصوصــــی گرفتم، اکثرا

کــــه این فیلــــم دارای چند حلقــــه و کد مفقوده اســــت که 
حرف های تازه و کمتر شنیده شــــده ای را بیان کرده است. 
البته شــــاید خیلی از آنها را قبًا در رسانه ها شنیده باشیم 
اما کمتر به آنها پرداخته شده و ما در این فیلم دوباره آنها 

را بازنمایی کردیم.
: عوامل ساخت این فیلم مستند عبارتند از

: وحیــــد فراهانی و  کارگــــردان: وحید فراهانی، پژوهشــــگر
روح اهلل بیگدلــــی، مدیــــر تولید: ســــیدمجتبی حســــینی، 
: وحید  تصویربــــردار هوایــــی: معین احمــــدی، تدوینگــــر
فراهانی، نویسنده: مهدی نعمت الهی، گوینده انگلیسی: 
حســــن توکلی. ایــــن فیلــــم مســــتند در ســــازمان هنری 

رسانه ای اوج تهیه شده است.

به نظرم به خوبی نتوانستیم به این سؤال 
پاسخ بدهیم که چرا باید در سوریه حضور 

ع در حالی  پیدا کنیم و بجنگیم؟ این موضو
است که روسیه 30 دلیل برای حضورش در 
ح و این دالیل را مو به مو برای  سوریه مطر
افکار عمومی خود واکاوی کرده است. به 

، افکار عمومی شان توجیه شده  عبارت دیگر
و به همین دلیل حمایت می شوند. بنابراین 
معتقدم که باید پشت پرده بحران در سوریه 

را مورد واکاوی قرار بدهیم و با بررسی تمام 
منافع کشورمان، افکار عمومی را اقناع کنیم.


