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مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه همدان:

دشمن به دنبال فضاسازی 
معیشت مشروط به مذاکره است

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

غ ۲5 هزار تومان قیمت مصوب مر
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس اداره تنظیــــم بازار 
سازمان جهادکشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه 
در حال حاضر کشــــتار مرغ هم تراز با نیاز اســــتان اســــت، 
گفــــت: کارگروه تنظیم بازار اســــتان در راســــتای متعادل 
ســــازی قیمت مرغ و حفــــظ تولید قیمت مــــرغ را 25 هزار 

تومان مصوب کرد.
به گــــزارش هگمتانه، داریوش ســــرحدی با بیــــان اینکه 
تأمین مرغ به اندازه کافی انجام می شــــود و هیچ مشکلی 
نداریم، اظهار کرد: روز گذشته 180 تن مرغ کشتار شده که 

بیش از نیاز روز استان بوده است.
وی درباره خروج مرغ از اســــتان، تصریح کــــرد: خروج مرغ از 
استان ممنوع بوده و هیچ دستگاهی مجوز خروج صادر 
نمی کند مگر در صورتی که تأمین اســــتان به میزان کافی 

انجام شده و مازاد بر نیاز استان باشد.

، افزود:  سرحدی با اشاره به افزایش جوجه ریزی های اخیر
جوجه ریزی های دی و بهمن که امروز وارد بازار می شــــود، 
افزایش داشته اســــت به طوری که در دی ماه امسال 25 
میلیون و 300 هزار قطعه جوجه ریــــزی صورت گرفته و در 
بهمن ماه نیز نسبت به دی ماه افزایش 16 درصدی دارد.

رئیس اداره تنظیم بازار ســــازمان جهادکشاورزی استان 
همدان بــــا بیان اینکــــه جوجه ریزی های بهمن امســــال 
نسبت به بهمن سال گذشــــته 3.5 درصد رشد داشته 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به جوجه ریزی های بهمن 
مــــاه در زمینه تأمیــــن مرغ بازار شــــب عید و نــــوروز هیچ 

مشکلی نخواهیم داشت.
وی دربــــاره افزایش قیمت مــــرغ در بازار نیز یادآور شــــد: 
قیمت 20 هزار و 400 تومان مصوب مهرماه ستاد تنظیم 
بــــازار بود که بعد از این قیمت گــــذاری قیمت نهاده ها با 

افزایش مواجه شــــد اما قیمت مرغ به روز رســــانی نشــــد 
برهمین اســــاس کارگروه تنظیم بازار اســــتان همدان به 
منظور تعدیل قیمت، حفظ تولیــــد و تأمین بازار مصرف 

قیمت مرغ را معادل سازی کرد.
ســــرحدی با بیان اینکه قیمت 25 هزار تومان براســــاس 
قیمت مصوب استان های همجوار تعیین شده است، 
گفت: هدف از افزایش قیمت مرغ در استان حفظ تولید 

و حمایت از مرغداران و تأمین بازار مصرف بوده است.
بــــه نقــــل از ایســــنا، رئیــــس اداره تنظیــــم بازار ســــازمان 
جهادکشاورزی اســــتان همدان با تأکید بر اینکه از خروج 
مرغ از استان جلوگیری می شود، خاطرنشان کرد: قیمت 
مــــرغ زنــــده در حال حاضــــر بین 16 هــــزار و 500 تــــا 17 هزار 
تومان است که قیمت براساس میزان کشتار و نیاز بازار 

متفاوت است.

کاشت حلزون برای کودک ۲ ساله کردستانی در همدان
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: به مناســــبت روز جهانی 
ناشــــنوایان، روز گذشــــته عمل کاشــــت حلزون بر روی 
کودکــــی 2 ســــاله در مجتمــــع آموزشــــی درمانــــی بعثت 

همدان انجام شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، رئیس مرکــــز کاشــــت حلزون 
شــــنوایی غرب کشور گفت: روز گذشــــته عمل کاشت 
حلزون بر روی کودک ناشنوای مادرزاد، پرهاِم اهلل ویسی 

کودکی 2 ساله از کردستان انجام شد.
فراهانی افزود: عمل جراحی کاشــــت حلزون گوش برای 
کودکان ناشــــنوا جزو ســــخت ترین جراحی هاســــت که 
تا ســــال ها قبل امکان انجام آن در کشــــور نبــــود، اما با 

پیشرفت علم این مهم در ایران اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه اگر کســــی به صورت مادرزادی ناشنوا 
باشد، باید در یک تا دو سال اول زندگی، کاشت حلزون 

را انجام دهد تصریح کرد: والدین باید کودکان مشکوک 
بــــه کاهش شــــنوایی را بــــه موقع بــــه مراکز شــــنوایی و 
متخصص گــــوش، حلق و بینی ببرنــــد و بعد در صورت 

لزوم به مراکز کاشت حلزون مراجعه کنند.
به نقــــل از روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا، 304 عمل کاشــــت حلزون شنوایی از سال 1392 
تاکنون در استان همدان با موفقیت انجام شده است.

صیانت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت سازمان های مردم نهاد است
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســــتان همدان بر مشــــارکت فعال و مستمر 
ســــازمان های مردم نهــــاد با هدف صیانــــت و حفاظت از 

منابع طبیعی استان تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، اسفندیار خزایی شامگاه روز گذشته 
بــــا حضــــور در نشســــت هفتگی فراکســــیون مشــــورتی 
سازمان های مردم نهاد استان با تقدیر از دغدغه مندی ها 
و مســــؤولیت پذیــــری ســــازمان های مردمی اســــتان در 
حوزه منابع طبیعی و محیط زیســــت اظهار کــــرد: همدان 
بــــا برخــــورداری از دو امتیــــاز ناحیه کوهســــتانی و مناطق 
دشــــتی، یکی از نواحی مســــتعد در توسعه پوشش های 
گیاهی و پرورش منابع طبیعی در کشور است که احیای و 
گسترش سطح پوششی از سه سال پیش در استان آغاز 
شده اســــت. وی گفت: منابع طبیعی همیشه در معرض 
تهدیدات انســــانی بوده که رســــالت همه ما به خصوص 
عمــــوم مردم و تشــــکل ها و ســــازمان های مــــردم نهاد در 

مراقبت و حفاظت از این منابع بسیار حیاتی است.
خزایی با اشــــاره بــــه این که ایــــران از 5 ناحیه رویشــــی 
شامل مناطق هیرکانی، زاگرس، تورانی، خلیج فارس و 
ارسباران تشکیل شــــده،  افزود:  تنوع اقلیمی،  اختالف 

هم زمان دما و گســــتردگی مراتع در ایران، این کشور را 
در زمره مناطق ویژه و با اهمیت در جهان قرار داده که 
متأســــفانه با اجرای برخی سیاســــت های اشتباه و غیر 
تخصصی،  شــــاهد برخی آســــیب ها به منابــــع طبیعی و 

ملی در کشور هستیم.
وی به توســــعه زیرســــاخت ها و تاسیســــات جــــاده ای، 
ساخت کارخانجات و شهرک های صنعتی در کنار بزرگراه 
هــــا، آتش ســــوزی های جنگلــــی و بهــــره برداری های غیر 
قانونی اشــــاره و افزود:  کشــــور ایران علیرغــــم برخورداری 
از بســــیاری امتیــــازات طبیعــــی و پوشــــش های گیاهی، 

همچنان با تهدیدات قابل توجهی روبه روست. مدیرکل 
منابــــع طبیعی و آبخیزداری اســــتان، فراهــــم کردن زمینه 
مشارکت مردم، آموزش عمومی، حساسیت زایی جامعه 
به حفــــظ طبیعت و حذف نگاه سیاســــی از حــــوزه منابع 
طبیعی را از راه های پیشــــگیری و مدیریت منابع طبیعی 
کشور و اســــتان برشــــمرد و خواســــتار همکاری بیش از 
پیش سازمان های مردم نهاد با سازمان متبوع خود شد. 
در پایــــان مدیرکل منابع طبیعی اســــتان به عنوان عضو 
افتخاری فراکســــیون مشورتی ســــازمان های مردم نهاد 

استان معرفی شد.
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هنرمند مالیری بهترین 
طراح صحنه و بازیگر نقش زن 

» جشنواره »سنگر
 »شــــیرین حبیبیــــان« هنرمند اهــــل مالیــــر موفق به 

دریافت تندیــــس و دیپلم افتخار بهترین طراحی 
صحنه و بازیگر نقش زن اولین جشــــنواره ملی 

تئاتر سنگر ویژه یگان های مسلح شد.
نخســــتین  اختتامیــــه  آییــــن 
جشــــنواره ســــنگر روز سه شنبه 

به صورت مجــــازی و در یک ارتباط 
همدان  مــــوزه  باغ  در  تصویری 

تندیس  و  برگزار 
جشنواره  ...

واکاوی پایانی تلخ برای تنها نماینده بسکتبال همدان 
در لیگ یک کشور

وقتی پول 
حرف اول را می زند!

هفته گذشته مسابقات پلی آف لیگ دسته یک کشور در گروه شمال به 
میزبانی همدان برگزار و پس از دو روز رقابت تکلیف تیم های صعودکننده 

در این مسابقات مشخص شد.
متأســــفانه در مســــابقات پلی آف لیگ دســــته 

یک کشور در گروه شمال به میزبانی همدان 
تیم خانه بســــکتبال اســــدآباد به عنوان تنها 
در  همدان  اســــتان  بســــکتبال  تیم  نماینده 

لیگ دســــته یک بســــکتبال کشــــور از ادامه 
بازی ها بازماند و با وداعی تلخ از دور مسابقات ...

فرمانده انتظامی استان:

دستگیری 289 مجرم اینترنتی در همدان
کشف بیش از ۲ هزار سایت مجرمانه
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هگمتانه گزارش می کند:

غ همدان قربانی کشتار بی کیفیت مر
غ همدان دست کمی از مهاباد و شمال ندارد مسؤوالن می گویند: کیفیت مر

صفحه  ۲

درختان گردوی همدان 
را نجات دهیم
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فرمانده انتظامی استان:

دستگیری 289 مجرم اینترنتی 
در همدان

کشف بیش از ۲ هزار سایت مجرمانه
اســــتان  انتظامی  فرمانده  همدان:  خبــــر  گروه  هگمتانه، 
همدان با اعــــالم اینکه از ابتدای ســــال تاکنون، 2 هزار و 
265 ســــایت مجرمانه کشــــف شده اســــت، گفت: 289 

مجرم اینترنتی در استان دستگیر شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سردار سلمان امیری صبح 
کید بــــر اینکه یکی از  چهارشــــنبه در نشســــت خبری با تأ
موضوعات مهم هر جامعه ای امنیت آن است و امنیت 
جزء زیربنایی ترین موضوعات است، اظهار کرد:  بسیاری 
از ســــازمان ها و نهادها باید در کاهش جرایم در جامعه از 

جمله جرایم اقتصادی و قاچاق نقش خود را ایفا کنند.
وی با اشــــاره به اینکه کاهش جرایم تنها بر عهده نیروی 
انتظامی نیســــت، عنوان کرد: ما از ســــازمان ها و نهادها 
این انتظار را داریم که مــــا را در کاهش جرایم یاری کنند و 

به موضوعات یک جانبه نگاه نشود.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان در ادامه ســــخنانش از 
خبرنگاران درخواســــت کرد تا در جامعه امیدآفرینی کنند 
و ابراز کــــرد: خبرنگاران می توانند در کاهش آســــیب های 
اجتماعی در جامعــــه همچون طالق، اعتیاد، ســــرقت و... 

کمک کنند.
ســــردار امیری با اشــــاره به اینکه تماس های غیرضروری 
مــــردم بــــا 110 زیــــاد اســــت، بــــه اعمــــال محدودیت ها در 
چهارشــــنبه و پنجشنبه آخر سال اشاره کرد و با بیان این 
مطلب کــــه ما در اعمــــال محدودیت ها تابع ســــتاد ملی 
گاهی مردم چهارشنبه آخر  کرونا هســــتیم و امیدواریم با آ

سال بی خطری را پشت سر بگذاریم.
این مســــؤول به آمار اقدامات انجام شده از ابتدای سال 

جاری تاکنون اشــــاره ای کــــرد و گفت: طی ایــــن مدت 16 
هزار و 64 طرح عملیاتی، موضوعــــی، منطقه ای، حجمی و 

نقطه ای در استان اجرا شده است.
سردار امیری با اعالم اینکه یک میلیون و 35 هزار و 413 
تماس با 110 گرفته شــــد، افزود: این تماس ها نسبت به 
سال گذشته 14 درصد افزایش دارد که تعداد 35 درصد 
از کل تماس هــــا عملیاتی شــــده اســــت و 65 درصد آن 

راهنمایی و درخواست بوده که 16 درصد افزایش دارد.
 ، وی در ادامه به ساماندهی 5 هزار و 45 شبگرد، سرایدار
نگهبان محله اشــــاره و بیان کــــرد: 109 هزار و 361 پرونده 
قضایی در اســــتان تشــــکیل شده اســــت که 27 درصد 

نسبت به مدت مشابه افزایش دارد.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان از بازدید 5 هزار و 932 
مــــورد از اماکن عمومــــی خبــــر داد و با اعــــالم اینکه این 
آمــــار 2 درصد افزایــــش دارد، در خصوص مبــــارزه با مواد 
، عنوان کرد: 962 عملیــــات در حوزه مبارزه با مواد  مخدر
مخدر انجام شده اســــت که منجر به کشف 5 تن و 686 
کیلوگرم مواد مخدر شده است که افزایش یک درصدی 

دارد.
سردار امیری با بیان اینکه یک هزار و 300 طرح پاک  سازی 
در اســــتان انجام شــــده اســــت از انهــــدام 59 باند مواد 
مخدر خبر داد و گفت: بیش از 4 هــــزار نفر توزیع کننده، 
قاچاقچــــی و خرده فروش دســــتگیر شــــده اند که در این 
زمینه 5 هزار و 496 معتاد نیز دســــتگیر شــــد و 3 هزار و 

596 نفر از آنها به مراکز ماده 15 و 16 معرفی شده اند.
وی در ادامه با اشــــاره به انجام 20 عملیات فرا اســــتانی و 

کشــــف 875 کیلوگرم مواد مخدر طی ایــــن عملیات ها، 
اضافه کرد: 46 باند ســــرقت در اســــتان منهدم شد که 7 
هزار و 969 نفر ســــارق دستگیر شــــده اند و از این تعداد 
269 نفر سارق سابقه دار و حرفه ای هستند و در مجموع 

تعداد دستگیری با افزایش 29 درصدی روبه رو است.

افزایش ارزش ریالی کشفیات قاچاق �
سردار امیری به کاهش 13 درصدی کیف قاپی و کاهش 
5 درصــــدی ســــرقت از منــــزل نیز اشــــاره کرد و بــــا اعالم 
اینکــــه 389 عملیــــات کشــــف کاالی قاچاق در اســــتان 
انجام شــــده، اظهار کــــرد: 10 فقــــره پرونده مهــــم در این 
زمینه تشــــکیل شــــده و 4 هــــزار و 614 نفــــر در خصوص 

پرونده های قاچاق کاال دســــتگیر شده اند و ارزش ریالی 
267 میلیارد تومان است  کشف شــــده  کاالهای قاچاق 
که این مبلغ 21 درصد نســــبت به ســــال گذشته افزایش 
دارد و تعــــداد پرونده هــــای باالی یک صــــد میلیون، 100 

درصد افزایش دارد.
این مسؤول ضمن اشاره به کشف 2 هزار و 265 سایت 
مجرمانــــه و بــــا افزایش 90 درصــــدی، گفــــت: 289 مجرم 

اینترنتی با افزایش 92 درصدی دستگیر شده اند.
ســــردار امیری در بخش دیگر ســــخنانش با اعالم اینکه 
تعــــداد متوفیان درون شــــهری 46 درصــــد کاهش دارد، 
عنوان کرد: مجمــــوع تصادفات برون شــــهری 27 درصد 
کاهش دارد، تعداد فوت شــــدگان نیز 28 درصد کاهش 

دارد و در مجموع تصادفات فوتی 31 درصد کاهش دارد.
وی با اشــــاره به اینکه 82 درصد تصادفــــات در محدوده 
30 کیلومتری شــــهر اتفاق می افتد، عنوان کرد: ســــرقت 
، ســــبقت و انحراف بــــه چپ از دالیــــل عمده  غیرمجــــاز

تصادفات است.
وی بــــه توقیف 6 هزار و 909 دســــتگاه موتورســــیکلت و 
11 هزار و 286 دســــتگاه خودروی متخلف اشــــاره کرد و با 
اعالم اینکه میزان تردد امســــال در محورهای مواصالتی 
16 درصد کاهش یافته اســــت، عنوان کرد: 9 هزار و 542 
فقره گواهینامه، هفت هــــزار و 258 فقره تأییدیه و مجوز 
کســــب و کار و 22 هزار فقــــره گواهینامــــه رانندگی صادر 

شده است.

هگمتانه گزارش می کند:

غ همدان قربانی کشتار بی کیفیت مر
غ همدان دست کمی از مهاباد و شمال ندارد مسؤوالن می گویند: کیفیت مر

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مرغ یکی 
است  گوشــــت هایی  پرمصرف ترین  از 
که در سراســــر جهان مورد استفاده قرار 
می گیرد، مرغ یک ماده غذایی پرطرفدار 
و رایــــج در بین مردم اســــت کــــه در بازار 
بــــا بســــته بندی و نشــــان های تجــــاری 
مختلف عرضه می شود، در بازار همدان 
نیز عالوه بر مرغ کشتارگاه های همدان، 
از ســــایر شــــهرها همچــــون مهابــــاد و 
شــــمال نیز مــــرغ وارد بازار می شــــود که 
گویا بین برخی افــــراد این مرغ ها طرفدار 
بیشــــتری نســــبت به مرغ همدان دارد 
ایــــن در حالی اســــت که بــــه تازگی مرغ 
" ارتقا یافته  کشــــتار همدان به درجــــه "آ

است.
مرغ بســــته بندی که از کشتارگاه های شــــمال و یا مهاباد 
در کنار مــــرغ همــــدان عرضه می شــــود، بین برخــــی افراد 
طرفدار بیشــــتری دارد که بر اساس ســــخن کارشناسان، 
فروشــــندگان مواد پروتئینی و مرغ فروشی ها و حتی برخی 
مشــــتریان این گرایــــش به مــــرغ مهاباد و شــــمال به نوع 
کشــــتار مرغ برمی گردد. بــــه اعتقاد کارشناســــان تنها نوع 
، عامل تعیین کننده کیفیت مرغ است. گوشت  کشــــتار
مــــرغ همدان همچنــــان دچار کبــــودی اســــت و در برخی 
قسمت ها دچار خون مردگی است و به ویژه برای پذیرایی 
از میهمــــان چندان مناســــب بــــه نظر نمی رســــد که طبق 
اذعان کارشناسان این امر به نوع کشتار مرغ باز می گردد. 
در این بــــاره و درباره وضعیت کشــــتارگاه مــــرغ همدان با 

مسؤوالن به گفتگو نشستیم.
رئیــــس اداره نظارت بر بهداشــــت عمومی و دامپزشــــکی 
اســــتان همدان در گفتگو بــــا خبرنگار هگمتانــــه، با بیان 
 ، اینکــــه در حــــال حاضر چهــــار کشــــتارگاه مــــرغ در مالیر
تویسرکان و بهار فعال اســــت، اظهار کرد: بر اساس طرح 
ارتقا کیفیت بهداشــــتی مرغ، کشــــتارها به چند دســــته آ، آ 
پالس و ب تقســــیم می شــــوند که این تقســــیم بندی بر 
اســــاس نوع کشــــتارگاه، تجهیزات، دســــتگاه خودکار و... 

است.
امیرحســــین نقی پور با اعالم اینکه یکی از کشــــتارگاه های 
همدان در حال حاضر مجهز به دســــتگاه های کشتار نوع 
آ اســــت، گفت: کشتارگاه مالیر و تویســــرکان نیز در آینده 
نزدیک با خرید تجهیزات مورد نیاز خط آ به این سطح ارتقا 

می یابند.
وی با تأکید بــــر اینکه کیفیت پرورش مــــرغ در تمام نقاط 
کشــــور یکســــان اســــت، افزود: بنابراین از نظــــر کیفیت 
پرورش همه مرغ ها یکی هستند و چیزی که در این میان 

تأثیرگذار است نوع کشتار مرغ است.
نقی پور اضافه کرد: به صورت هفتگی از عرضه مرغ و مراکز 
عرضه مواد پروتئینــــی نمونه برداری مرغ انجــــام و از لحاظ 

بهداشتی و کیفی بررسی می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در کشتارگاه های مرغ نیز ناظر فنی 

بهداشتی و دستیار دامپزشک بر کشتار نظارت دارد.
این مســــؤول با تأکید بر روی کیفیت مرغ تولید شــــده در 
داخل اســــتان عنوان کرد: مرغ تولید شــــده و بسته بندی 
شــــده در همدان از لحاظ کیفیت کمتر از ســــایر نشان ها 
نیســــت و همان طور که گفتیم به تازگی کشتار سطح آ نیز 

به تجهیزات کشتارگاه بهار اضافه شده است.
نقی پــــور با اشــــاره به اینکــــه اکنون کشــــتار نــــوع آ در بازار 
همــــدان عرضه می شــــود، تصریح کــــرد: توصیــــه بنده به 
همدانی ها این اســــت که مرغ ســــطح آ همدان را خریداری 
کنند و کیفیت آن را با ســــایر مرغ های وارد شده به استان 

مقایسه کنند.
توســــط  آ  نــــوع  کشــــتارگاه  مرغ هــــای  کــــرد:  اظهــــار  وی 
دســــتگاه های خودکار و به صورت تمام خــــودکار تخلیه 
آن به  می شــــوند و تمــــام مراحل پیش ســــرد و برودتــــی 
صورت خودکار اســــت و امعا و احشا آن خارج می شود و 

کیفیت آن باال است.
مدیر امور طیور ســــازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

نیــــز در گفتگــــو بــــا خبرنــــگار هگمتانه 
اظهار کــــرد: چهار ماه قبــــل بود که خط 
آ  کشــــتار ســــطح  کشــــتارگاه بهار با  دو 
راه اندازی شــــد و اکنون مرغ ســــطح آ در 

استان تولید می شود.
بــــه اینکه با  علیرضا قره گوزلو با اشــــاره 
راه انــــدازی این خط، کشــــتارگاه همدان 
کشــــور اســــت،  جزء 10 کشــــتارگاه برتر 
تصریح کرد: کشــــتارگاه شمال و مهاباد 

نیز سطح آ هستند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه قباًل کشــــتارگاه 
آ  همدان سطح ب بود و به تازگی سطح 
شده است، گفت: تجهیزات کشتارگاه 
بهار نیز به روز شــــده است و کشتارگاه 

" است. مالیر نیز به دنبال راه اندازی خط "آ
این مســــؤول بــــا بیان اینکه کشــــتارگاه ســــطح آ ظرفیت 
روزانه تولید 4 هــــزار قطعه مرغ را دارد، بیــــان کرد: این نوع 
مرغ نســــبت به مرغ کشتار ســــطح ب اضافات بیشتری را 
از دست می دهد و نســــبت به آن 8 درصد افت وزن دارد 

پس طبیعی است که قیمت باالتری داشته باشد.
قره گوزلو با اشــــاره به اینکه مرغی که در کشــــتارگاه سطح 
آ تولیــــد می شــــود از لحــــاظ محیط زیســــت نیز بــــه صرفه 
است، زیرا ضایعات آن در کشــــتارگاه وارد چرخه طبیعت 
نمی شــــود، عنوان کرد: این نوع مرغ از نظر پاک ســــازی در 

منزل بسیار راحت تر از نوع ب است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مرغ جزء مواد غذایی است که 
بیشتر از 3 روز نمی توان آن را در محیط بیرون نگه داشت 
و مرغی که از شمال یا مهاباد می آید چندین ساعت طول 
می کشــــد تا به همدان برســــد در حالی که در همدان این 

موضوع وجود ندارد و سریع وارد بازار می شود.
قره گوزلو اظهار کرد: از طرف دیگر مرغ مهاباد و شمال تنها 

زمانی که مازاد نیازشان باشد به همدان می رسد.
وی در ادامه اظهار کرد: چنانچه از مرغ کشــــتار آ همدان 
اســــتقبال شــــود و مردم بداننــــد این مرغ هیــــچ چیزی 
کمتــــر از مــــرغ شــــمال و مهاباد نــــدارد ســــرمایه گذاران 
کشــــتارگاه های دیگر نیز به راه اندازی خط گرید آ ترغیب 

می شوند.
وی با بیان اینکه تولید مرغ ســــطح آ بستگی به استقبال 
مردم دارد، عنوان کرد: در مرغ سطح آ، اضافات مرغ نزدیک 

به 30 درصد خارج می شود.

3۲5 خودزنی در همدان برای دریافت دیه
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
همدان گفــــت: 234 مورد خودزنی از ســــوی مــــردان و 91 
مورد توســــط زنان با ادعای نزاع و درگیری با هدف دریافت 
دیه و خســــارت در 10 ماه امســــال صورت گرفته بود که در 
مراکز پزشــــکی قانونی استان کشــــف و به مراجع قضایی 

اعالم شد.
به گــــزارش هگمتانه، ارتیــــن کمالی روز چهارشــــنبه گفت: 
پزشــــکی قانونی عالوه بر تصادف ساختگی با پدیده هایی 
همچون خودزنی با ادعای نزاع و درگیری به منظور دریافت 
دیــــه نیــــز مواجه اســــت در حالــــی که ایــــن موارد از ســــوی 

کارشناسان با تجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص است.
وی اضافــــه کرد: افرادی بــــه قصد کالهبــــرداری و دریافت 
خســــارت، با کمک شــــخص یا اشــــخاص دیگر صدماتی 
کــــه حتــــی شــــامل شکســــتگی های  متعــــدد و شــــدید 
استخوانی می شود در خود ایجاد می کنند که برخی مواقع 

این اقدام ســــبب نقص عضوهــــای مانــــدگار در افراد نیز 
می شود.

مدیرکل پزشــــکی قانونی همدان اظهار کــــرد: این افراد با 
ادعای بروز این آســــیب ها و عوارض در سانحه تصادف یا 
نزاع و درگیــــری درصدد دریافت دیه و جبران خســــارت به 
پزشــــکی قانونی مراجعه می کنند، در حالی که بســــیاری از 

این صدمات ساختگی قابل تشخیص است.
کمالی با تأکید بر اینکه کارشناســــان پزشکی قانونی قادر 
به تشــــخیص خودزنــــی از دیگرزنی هســــتند، بیــــان کرد: 
افرادی که اقــــدام به خودزنی می کنند در بیشــــتر موارد نه 
تنها از آسیب رســــاندن به خود ســــودی نمی برند بلکه با 

مشکالت قانونی و قضایی نیز روبه رو می شوند.
وی در تعریــــف خودزنی و انواع آن گفت: منظور از خودزنی 
گاهانه  این اســــت که فرد خودش یا بــــا کمک دیگــــران آ
به بدن خــــود صدمه بزند ســــپس با مراجعه به پزشــــکی 

قانونی وانمود می کند که صدمه دیده همچنین خواستار 
دریافت گواهی به قصــــد افزایش صدمات خود متعاقب 

یک حادثه ادعایی هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان از دیگر اهداف این افراد 
ســــودجو را دستیابی به مدارک و مســــتنداتی برای دفاع از 
خود و شــــکایت از طرف مقابل دعوا و در نهایت دریافت 

دیه و خسارت برشمرد.
کمالی ادامه داد: آسیب هایی از این دست ممکن است 
محصــــول خودزنی یعنی ایجاد آســــیب بــــدون هیچ گونه 
درگیری و حادثه یــــا تلفیقی از نزاع و خودزنی یعنی افزایش 

صدمات متعاقب منازعه و درگیری باشد.
به نقل از ایســــنا، وی از کاهش 22 درصــــدی خودزنی خبر 
داد و افــــزود: از 325 خودزنی شناســــایی شــــده در 10 ماه 
امسال 121 مورد غیرمنازعه و 204 مورد منازعه و غیرمنازعه 

با هم بوده است.

همدان بارانی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی اســــتان همدان گفت: یک ســــامانه 
وارد  غرب  ســــمت  از  پنجشــــنبه  شــــامگاه  بارشی 
بارش  آن  فعالیــــت  عمــــده  که  می شــــود  اســــتان 
پراکنــــده باران و همچنین ریــــزش برف در مناطق 

بود. خواهد  مرتفع  و  کوهستانی 
باقری شکیب  محمدحســــن  هگمتانه،  گزارش  به 
کرد: بر اســــاس بررســــی  روز چهارشــــنبه تصریــــح 
تا  از شــــامگاه پنجشــــنبه  نقشــــه های ماهواره ای، 
ظهــــر جمعه بارندگی هــــای پراکنده بیــــن پنج تا 10 

می شود. پیش بینی  استان  در  متر  میلی 
وی اظهار کرد: با توجه به داده های ایســــتگاه های 
هواشناســــی و باران ســــنجی، از بعد از ظهر جمعه 
شاهد وزش باد شدید در استان همراه با کاهش 

بود. خواهیم  بارش ها  قطع  و  ابرناکی 
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی استان همدان 
افزود: با بررســــی داده ها و نقشــــه های پیش یابی 
استان  در  بارشی  سامانه  آینده  هفته  هواشناسی، 

نمی شود. مشاهده 
باقری شــــکیب ادامــــه داد: دمــــای هوای اســــتان 
2 تا سه درجه افزایش می یابد و روز   ، همدان امروز
جمعه با توجه به وزش بــــاد همین میزان کاهش 

داشت. خواهیم  را  دما 
باقری شــــکیب خاطرنشــــان کــــرد: اســــدآباد با 13 
درجــــه ســــانتی گراد بــــاالی صفــــر و فامنیــــن بــــا 6 
و  گرم ترین  ترتیــــب  به  صفر  زیر  ســــانتی گراد  درجه 
ســــردترین نقاط اســــتان همدان در روز سه شنبه 

بودند.
وی بیان کرد: بیشــــینه دمای هوای همدان در روز 
12 درجه سانتی گراد باالی صفر و کمینه  سه شنبه 
دمای هوای این شــــهر نیز چهار درجه سانتی گراد 

است. رسیده  ثبت  به  صفر  زیر 

کتابداران فعال کانون های 
مساجد کد تخفیف خرید 

کتاب می گیرند
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: با همکاری مؤسســــه 
»طاقچــــه« کد تخفیــــف خرید کتــــاب بــــه کتابداران 
اهدا  کشــــور  مســــاجد  هنری  فرهنگی  کانون هــــای 

می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، بــــا هــــدف حمایــــت مادی 
اصلــــی  ارکان  عنــــوان  بــــه  کتابــــداران  از  معنــــوی  و 
کتابخانه هــــای مســــاجد، کــــد تخفیف خریــــد کتاب 
با همکاری مؤسســــه »طاقچــــه« به این افــــراد اهدا 

می شود.
ســــتاد فهما و مؤسســــه طاقچه تعداد 500 عدد کد 
تخفیف کتاب را به کتابداران مســــاجدی که در طرح 
ملــــی ایران قوی شــــرکت کــــرده و از ســــوی دیگر در 
دوره آموزش کتابداران موفق به کسب نمره قبولی 

شدند اهدا می کنند.
گفتنی است کتابداران مســــاجدی که واجد شرایط 
فوق هســــتند می تواند تا پایان خرداد سال آینده از 
طریق ســــامانه بچه های مسجد با اســــتفاده از این 
کد بــــا تخفیــــف 100 درصدی از انتشــــارات شــــمس 

الشموس اقدام به خرید کتاب کنند.

راهیابی 4 روستای همدان 
به مرحله نهایی 

جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســــتان همدان از راهیابی 4 روستای 
اســــتان به مرحله نهایی جشنواره روستاها و عشایر 

دوستدار کتاب خبر داد.
گسترش،  احســــانی  احمدرضا  هگمتانه،  گزارش  به 
توســــعه و ترویج برنامه های کتــــاب خوانی و تقویت 
زیرســــاخت های فرهنگی و ترویج کتــــاب خوانی در 
مناطق روســــتایی و آبادی های عشایری را از اهداف 

برگزاری این برنامه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بر اســــاس گــــزارش معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 55 روستا 
به مرحلــــه نهایی این جشــــنواره راه یافته اند، گفت: 
روســــتاهای اکنلو و ویان شهرســــتان کبودراهنگ، 
روستای حسام آباد شهرستان بهار و روستای گیل 
آباد شهرســــتان نهاوند موفق بــــه راهیابی به مرحله 

نهایی شده اند.
به نقــــل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی اســــتان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســــالمی اســــتان همدان با تأکید بر اینکه فراخوان 
عشــــایر  و  روســــتاها  جشــــنواره  دوره  هفتمیــــن 
دوســــتدار کتــــاب اول پاییز 1399 منتشــــر شــــده و 
آثار تا پایان دی ماه بود؛ خاطرنشان  فرصت ارســــال 
کــــرد: در جشــــنواره روســــتاها و عشــــایر دوســــتدار 
کتاب، 10روســــتا به عنوان برگزیده و 15 روســــتا هم 
مــــورد تقدیر قــــرار می گیرند و به هر یک از روســــتاها 
و آبادی های عشــــایری دوســــتدار کتــــاب جوایزی تا 

سقف پانصد میلیون ریال اهدا می شود.

خبــــــر

هشدار معاون بهداشتی همدان:

اصناف تجمعات را مدیریت کنند
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: بازاریان برای پیشگیری 
از هرگونه تعطیلــــی و پلمب مراکز عرضه و فروشــــگاه ها 

نسبت به مدیریت تجمعات اقدام کنند.
به گــــزارش هگمتانه، منوچهــــر کرمی با تأکیــــد بر اینکه 
فروشگاه ها و مراکز خرید باید تجمع مردم را مدیریت کرده 
و از شلوغی واحدها جلوگیری کنند، اظهار کرد: کسبه باید 
از راهکارهای نوآورانه برای کنترل جمعیت و نوبت دهی به 

مشتریان استفاده کنند.
وی با هشــــدار نسبت به خطر انتشــــار و گسترش کرونا 
ویروس به ویژه ویروس جهش یافته انگلیسی در استان 
تصریح کرد: هرگونه تجمع می تواند زمینه بروز موج چهارم 

کرونا را در آستانه شب عید ایجاد کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان 
اینکه اگر موج چهارم کرونا در اســــتان ایجاد شــــود بدون 
شک شــــرایط سختی برای شــــب عید مردم پیش می آید 
گفت: بازاریان برای پیشگیری از هرگونه تعطیلی و پلمب 
مراکز عرضه و فروشگاه ها نسبت به مدیریت تجمعات 
اقدام کنند. کرمی خواســــتار اصالح سیاسیت های توزیع 

اقالم ضروری در همه دســــتگاه ها شد و تأکید کرد: توزیع 
هرگونه بــــن اقالم ضروری و موارد مشــــابه باید به گونه ای 

باشد که سبب شلوغی و ازدحام جمعیت نشود.
وی اظهار کرد: با توجه به انتشار و گردش ویروس کرونای 
انگلیســــی در اکثر نقاط کشــــور رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی بــــه صورت جــــدی و بــــه عنوان مســــؤولیت 

اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان 
اینکه یک نمونه از بیماران مشــــکوک بــــه کرونا به تهران 
ارسال شده است گفت: تداوم استفاده از ماسک، حفظ 
فاصله اجتماعی، اجتناب از حضور در تجمعات و پرهیز از 
برگزاری مهمانی ها و هرگونه مراسم عزا و عروسی و اجتناب 

از مسافرت در شرایط کنونی ضروری است.
کرمی، مسافرت را مهم ترین عامل انتشار گسترده کرونای 
انگلیسی دانست و افزود: برای جلوگیری از گردش کرونای 
انگلیسی مهمان نپذیرید و مهمانی نروید. به نقل از تسنیم، 
وی با بیان اینکه راهکارهای پیشگیری از کرونای انگلیسی 
مشــــابه کرونای جاری اســــت، از مردم درخواســــت کرد که 

سبک زندگی مقابله با کرونا را دنبال کنند.

قبولی 1000 سرباز در آزمون های مهارتی
هگمتانه، گروه خبر همدان: از ابتدای سال جاری تا پایان 
بهمن ماه، یک هزار و 196 ســــرباز موفق به کســــب نمره 

قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای شدند.
آموزش  به گزارش هگمتانه، وهب مختــــاران، مدیرکل 
فنی و حرفه ای اســــتان همدان با اعالم ایــــن خبر افزود: 
در  مســــتقر  پادگان هــــای  در  مهارتــــی  آموزش هــــای 
شهرســــتان های اســــتان همدان در 80 رشته مختلف 

برگزار شد.

وهب مختاران بیان کرد: این سربازان در 9 مرحله آزمون 
هماهنگ کشــــوری در ارزشــــیابی های فنــــی و حرفه ای 

شرکت کردند.
به نقــــل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان، وی با اشاره به اینکه شرکت در دوره های 
فنی و حرفه ای برای سربازان انگیزه و اعتماد به نفس در 
بر خواهد داشــــت گفت: کسی که مهارت دارد بی شک 

بیکار نخواهد ماند.

کرونا جان ۲ همدانی دیگر را گرفت
هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا گفت: با فوت 2 نفر دیگر از مبتالیان 
قطعی کووید 19 در روز ســــه شــــنبه، مجموع متوفیان 
کرونا در این استان از ابتدای همه گیری تاکنون به یک 

هزار و 527 نفر رسید.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد طاهری روز چهارشــــنبه 
افــــزود: همچنین با شناســــایی 17 بیمــــار جدید مبتال 
به کووید 19 در روز ســــه شــــنبه، مجموع مــــوارد مثبت 
بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در 

استان به 10 هزار و 508 نفر رسید.
وی اظهــــار کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی بــــه اورژانس 
بیمارســــتان های اســــتان همــــدان با عالئم تنفســــی 
مشکوک به کرونا در روز ســــه شنبه 206 مورد بود که از 

این تعداد 34 نفر در بخش عادی بستری شدند.

مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
اضافه کــــرد: همچنین در حال حاضــــر 11 بیمار مبتال به 
کووید 19 در بخش آی.سی.یو مراکز درمانی این استان 
بستری هســــتند و وضعیت جســــمی 39 بیمار وخیم 

گزارش شده است.
طاهری دربــــاره آخریــــن وضعیت بیمــــاران کرونایی در 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان نیــــز گفت: شــــمار 
بیماران کرونایی بستری)از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا تاکنون( در بیمارســــتان های اســــدآباد 380، بهار 
617، تویســــرکان 670، رزن 457، درگزین 197، فامنین 

184 و کبودراهنگ 668 نفر است.
، یک هزار  وی افــــزود: همچنین یک هزار و 920 نفر در مالیر
و 157 نفر در نهاوند و سه هزار و 981 نفر نیز در شهرستان 

همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه همدان:

دشمن به دنبال فضاسازی معیشت 
مشروط به مذاکره است

هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
انصارالحسین)ع( همدان گفت: دشمنان به شدت به دنبال فضا سازی 
و شرطی سازی مردم هستند که می گویند اگر معیشت می خواهید باید 

مذاکره کنید و رقیب هراسی می کنند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم حســــین علی در دوره تشــــکیالتی 
دانشــــجویان بســــیجی اظهار کــــرد: دشــــمن در این 42 ســــال به دنبال 

لیبرالیزه کردن انقالب است.
وی بیان کرد: عرفی شدن منزلت که مبتنی بر لذت گرایی و مادی گرایی 

است و عرفی شدن پوشش ها از کارهای لیبرال است.
وی ادامه داد: به شدت به دنبال فضا سازی و شرطی سازی مردم هستند 

که می گویند اگر معیشــــت می خواهید باید مذاکره کنید و رقیب هراسی 
می کنند.

حجت االسالم علی با اشــــاره به پیامدهای لیبرالیزه کردن، گفت: تدارک 
فتنــــه از قبیل فتنه های گوناگون در طول انقالب روش هایی اســــت که 

به کار گرفتند و نتیجه نگرفتند.
وی ادامه داد: تهدید امنیت ملی از دیگر پیامدهای لیبرال اســــت و از هر 

بستری که منجر به این اتفاق شود استفاده می کنند.

وی بــــا بیان اینکه انحراف در مســــیر حرکت انقــــالب از دیگر اهداف 
دشــــمنان اســــت گفت: این انقالب برای بسترســــازی ظهور اســــت 
و رهبــــر انقالب در چله دوم انقالب منشــــور بیانیــــه گام دوم را ابالغ 

کردند.
، وی افزود: باید هم دولت اســــالمی، هم جامعه اســــالمی  بــــه نقل از مهر
و هم تمدن اســــالمی فراهم شــــود و تحقق این اهداف به دست دولت 

جوان حزب الهی است.
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مفتح به دنبال تغییر سهمیه کنکور تویسرکان به منطقه 3
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویسرکان در 
مجلس پیگیری تغییر ســــهمیه کنکور آموزش و پرورش 
تویســــرکان از منطقه 2 به ســــه را وظیفه آموزش و پرورش 
دانســــت که رئیس این اداره نیز با بیان اینکه تحقق این 
امر دشوار است گفت: تویسرکان به دلیل پیشرفت های 
که داشــــته ، از شــــاخصه های کــــه کمک به تغییــــر منطقه 

سهمیه می کند، عبور کرده است.
به گزارش هگمتانه، سوژه »ســــهمیه کنکور تویسرکان از 
منطقه 2 به 3 تغییر کند« خواســــته مردم است که در این 

خصوص با مسووالن به گفت وگو پرداختیم.
نماینــــده مردم تویســــرکان در مجلس با اشــــاره به اینکه 
بنــــده در اوایل پذیرش مســــؤولیت به عنــــوان نماینده، 
موضوع تغییر ســــهمیه کنکــــور را به منظــــور بهره مندی 
دانش آموزان تویســــرکان از مزیت های منطقه 3 پیگیری 
کردم، اظهار کرد: برهمین اساس جلسه ای با دکتر خدایی 
معاون رئیس ســــازمان سنجش با حضور رئیس آموزش 

و پرورش تویسرکان برگزار شد.
محمدمهــــدی مفتح بــــا بیان اینکــــه برای ایــــن جابجایی 
یکسری شاخص ها باید وجود داشته باشد که در جلسه 
با معاون ســــازمان ســــنجش مقرر شــــد رئیس آموزش و 
پرورش شاخصه های متناسب را بررســــی، تنظیم و تأیید 
کند تأکید کــــرد: در حقیقت مقدمات ایجاد این بســــتر با 

آموزش و پرورش است.
رئیس آموزش و پرورش تویســــرکان نیــــز در توضیح این 
ســــوال که آیا بســــترهای الزم برای تغییر منطقه ســــهمیه 
کنکور فراهم شده اســــت اظهار کرد: یکی از اهداف بنده 
همزمان با پذیرش مسؤولیت آموزش و پرورش این بود 
که شهرستان تویســــرکان در کنکور سراسری از منطقه 2 

به منطقه 3 تبدیل شود.
جواد اســــدبیگی با اشــــاره به طرح موضوع تغییر ســــهمیه 
تویســــرکان در کنکــــور از منطقه 2 بــــه 3 با نماینــــده مردم 
تویسرکان در مجلس و در شورای آموزش و پرورش افزود: 
پیگیری ها منجر به برگزاری جلســــه ای با معاون ســــازمان 

سنجش با هماهنگی نماینده مردم در خانه ملت شد.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه حدود 15 الی 20 ســــال اســــت که 
سهمیه تویســــرکان در کنکور منطقه 2 است خاطرنشان 
کرد: ســــهمیه کنکــــور تویســــرکان در گذشــــته منطقه 3 
بوده و اینکه چه ســــالی بوده به یاد نــــدارم؛ اما در زمان آغاز 

مسؤولیتم سهمیه تویسرکان در کنکور منطقه 2 بود.
رئیــــس آمــــوزش و پــــرورش تویســــرکان بــــا بیــــان اینکه 
رقابت در شــــرایط ســــهمیه منطقه 3 در کنکور در اذهان 

کنکوری هــــا بهتــــر اســــت اظهار کــــرد: طبــــق توضیحات 
معاون ســــازمان ســــنجش ایــــن موضوع تنهــــا مربوط به 
ســــازمان سنجش نیســــت؛ بلکه تقســــیمات کشوری و 
شاخصه های توســــعه یافتگی در این تغییر در نظر گرفته 

می شود.
وی از برخی شاخصه های توسعه یافتگی به عنوان نمونه 
، جمعیت  در بحث آموزشــــی را تعداد معلم به دانش آموز
دانش آموزی شــــهری به روســــتایی، تا حــــدودی امکانات 
و فضاهای آموزشــــی و... برشــــمرد و اضافه کرد: جمعیت 
آن  دانش آموزی شهری تویسرکان نســــبت به روستایی 

خیلی باالست.
اســــدبیگی معیارهایــــی نظیــــر ســــطح ســــواد معلمــــان، 
تعــــداد معلمــــان بــــه دانش آمــــوزان، کیفیــــت و فضــــای 
آموزشــــی، تجهیزات آموزشــــی و تقســــیمات کشــــوری در 
تصمیم گیری ها برای ســــهمیه بندی کنکور مؤثر اســــت 
بیان کرد: شــــهر تویســــرکان طبق نظر تصمیم گیرندگان 

منطقه محروم نیست.
پــــرورش شــــهر تویســــرکان تعــــداد  آمــــوزش و  رئیــــس 
کــــه  تویســــرکان  پــــرورش  و  آمــــوزش  دانش آمــــوزان 
شامل»شهرهای تویسرکان، سرکان و روستاهای بخش 
مرکزی اســــت« را بیش از 13 هــــزار و 400 دانش آموز اعالم 
کرد و گفت: ســــطح کیفیت و عدالت آموزشی در آموزش 

و پرورش تویسرکان قابل قبول است.
وی با اشــــاره به رشــــد بســــیار خوب تویســــرکان در بحث 
پذیرش دانشــــجو در دانشــــگاه فرهنگیــــان اضافه کرد: 
مدرســــه دختران تیزهوشان تویســــرکان سال گذشته در 
بحث معدل نمرات نهایی رتبه نخســــت استان همدان 

را از آن خود کرد.
اســــدبیگی با بیــــان اینکــــه زمــــان پذیرش مســــؤولیت 
مدیریت آموزش و پرورش، قبولی رشــــته پزشکی نهایت 
چهار نفر بود خاطرنشــــان کرد: براساس به کارگیری تدابیر 
الزم طی هفت سال اخیر میانگین قبولی در رشته پزشکی 

دانش آموزان تویسرکان در کنکور سه برابر شده است.
وی در بحــــث فضای آموزشــــی با بیــــان اینکه بــــا احداث 10 
کالس در پنج روســــتا تــــا چندین ســــال آینــــده آموزش و 
پــــرورش بخش مرکــــزی این شهرســــتان به هیــــچ فضای 
آموزشی نیاز ندارد بیان کرد: فضای مازاد آموزشی در سطح 
شهر نداریم؛ اما در روستاهای بخش مرکزی فضای آموزشی 
مازاد که قبال ساخته شــــده داریم که برای ایجاد کارآفرینی و 

اشتغالزایی و تولید در اجاره بخش خصوصی قرار دارد.
رئیس آموزش و پرورش تویســــرکان با اشــــاره به کم بودن 

تعداد معلمــــان غیر تخصصی، کاهش ســــاعت اضافه کار 
، ســــطح باالی ســــواد معلمان  نسبت به شــــهرهای دیگر
و ارزیابی خــــوب امکانات آموزشــــی در آمــــوزش و پرورش 
تویســــرکان تصریــــح کــــرد: ما از حیــــث کیفیــــت و عدالت 
آموزشــــی به عنوان اجزای از شاخص های مورد نظر نسبت 

به سال های گذشته باید گفت صد درصد ارتقا پیدا کردیم.
وی در پاســــخ به این ســــوال کــــه آیــــا تغییر منطقــــه 2 به 
3 در ســــهمیه کنکــــور تویســــرکان امکان پذیر اســــت؟ 
تصریــــح کــــرد: تحقق تغییــــر ســــهمیه کنکور آمــــوزش و 
پرورش تویسرکان که »شــــهر های تویسرکان و سرکان و 
روســــتاهای بخش مرکزی « را در برمی گیرد، بسیار دشوار 
است چراکه تویسرکان به دلیل پیشرفت های که داشته ، 
از شاخصه های که کمک به تغییر منطقه سهمیه می کند، 

عبور کرده است.
رئیــــس آموزش و پــــرورش بخش قلقل رود شهرســــتان 
تویســــرکان نیز در این خصوص با اشاره به اینکه سهمیه 
کنکــــور در بخش قلقل رود تویســــرکان منطقه 3 اســــت 
اظهار کــــرد: حدود 2 هــــزار 900 نفر دانش آمــــوز در منطقه 

قلقل رود در حال تحصیل هستند.
هومــــن بصیری با بیــــان اینکه دانش آمــــوزان این منطقه 
بیشــــتر در رشــــته های انســــانی در کنکــــور دارای جایگاه 
خوبی هســــتند افزود: در بحث فضای آموزشی در مقاطع 
دبیرســــتان و متوســــطه مشــــکلی نداریــــم امــــا در مقطع 
ابتدایی خیلی از روســــتاها به دلیل جمعیت کم ســــاکن 
در روســــتا و تعداد کــــم دانش آمــــوز در کانکس آموزش 
می بینند البته این موضوع را در سفر معاون وزیر آموزش 

و پرورش به تویسرکان با ایشان مطرح کردم.
به نقل از فارس، وی نیروی انســــانی مشغول به تدریس 
در این منطقه را خوب ارزیابی کــــرد و گفت: اما نیاز اکنون 
آموزش و پرورش بخش قلقل رود تجهیزات آموزشــــی در 

مدارس است.

» وجود مشکل اینترنت در »علیصدر
از  پس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
یک ســــال پیگیــــری مشــــکل اینترنت 
گل تپــــه مردم  در روســــتاهای بخــــش 
این منطقه به ویژه روســــتاها همچنان 
مشکل آنتن دهی اینترنت دارند و این 
موضوع بــــه طور مکرر توســــط دهیاران 
و اعضــــای شــــورا به گوش مســــؤوالن 
امــــا پیگیــــری مدیران  رســــیده اســــت 

مربوطه به ُکندی انجام می شود.
به گزارش هگمتانه، البته دور از انصاف 
اســــت که مشــــکل اینترنت روســــتای 
کــــه به صــــورت ضربتی حل  را  چاله کند 
شد را مطرح نکنیم چرا که چندی پیش 

مشــــکل اینترنت روســــتای چاله کند در اخبار بی بی سی 
هم انعکاس پیــــدا کرد و با همت و پیگیری ســــیدایوب، 
موســــوی بخشدار گل تپه که فقط ســــه ماه است، در این 
منطقــــه حضور دارد حل شــــد امــــا این مشــــکل در برخی 
روســــتاهای شهرســــتان کبودراهنگ همچنــــان به قوت 

خود باقیست.
یکــــی از شــــهروندان شــــهرک گردشــــگری علیصــــدر در 
تماس تلفنی مشــــکل ضعــــف اینترنــــت در این منطقه 
گردشــــگری را این گونــــه بیان کرد: آنتن دهــــی در منازل 
و خیابان های قســــمت غرب علیصدر و روســــتای قلیچ 
 ضعیف اســــت، چند سال پیش پرتابل سیار 

ً
باغی واقعا

نصب شــــد اما متأســــفانه ســــال قبل جمع آوری کردند! 

برای یــــک تماس باید به ارتفاع برویم که برای بســــیاری از 
افراد غیرممکن اســــت. خواهشــــمندیم مســــؤوالن امر 

کنند. پیگیری 
مدیر مخابرات شهرســــتان کبودراهنگ در این باره مطرح 
کرد: با توجه به پیگیری های مسؤوالن شهرستان به ویژه 
کارشناسان استانی موضوع  ، بخشداران، بنده و  فرماندار
تقویت پوشش و ارتقاء اینترنت را در دستور کار قرار داده 
و خوشبختانه در سطح روستاهای ذیل اینترنت از نسل 

2G به 4G و 3G ارتقاء یافته است.
اســــماعیل آیینی خاطرنشــــان کرد: روســــتاهای نگارآباد، 
ســــرخاب، چاله کند، ایالنلو، پیربــــادام، جگنلو، قرانقودره، 
، انجیرباغی، احمدآباد و زین آباد از روستاهای  کهنه حصار

اقمــــاری مراکــــز ذکــــر شــــده، از نعمــــت ارتقاء 
اینترنت بهره مند شده اند.

وی ادامــــه داد: تعــــداد دیگــــری از روســــتاها 
که تعدادشــــان هم زیاد اســــت، برای تقویت 
کار  دســــتور  در  اینترنــــت  ارتقــــاء  و  پوشــــش 
مخابــــرات شهرســــتان و اســــتان قــــرار گرفته 
انــــد که بــــه محــــض وصــــول تجهیــــزات یک 
ارائه خدمات زیرســــاختی در  تحول جــــدی در 
شهرستان به ویژه مناطق روستایی به وجود 

آمد. خواهد 
مدیــــر مخابــــرات شهرســــتان کبودراهنگ در 
ادامــــه گفــــت: از اصحاب رســــانه شهرســــتان 
کــــه خالصانه بــــرای پیگیری مشــــکالت مردم 
شــــهیدپرور شهرســــتان اهتمــــام ورزیده انــــد، خاضعانه 
سپاسگزارم. هدف مجموعه نیروهای مخابرات این است 
تا مشکالت مردم برســــی و پیگیری شود که اگر کاستی و 
ضعف هایــــی نیز در انجام وظایف مشــــاهده می شــــود به 
علت محدودیت هایی اســــت که مدیران استان برای ما 
مشــــخص کرده اند همچنین نبود اعتبار مورد نیاز باعث 
اجرا نشــــدن پروژه ها و ُکنــــدی انجام خواســــته های مردم 

شده است.
به نقل از ایســــنا، با وجود اقدامات انجام شده توسط اداره 
مخابرات شهرستان کبودراهنگ، هنوز مشکل اینترنت 
در شــــهرک گردشگری علیصدر پابرجاســــت، در حالی که 

وجود این مشکل در این منطقه پذیرفتنی نیست.

وجود یک مرکز کانون پرورش فکری 
در اسدآباد کافی نیست

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مســــوول کانون پــــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شهرســــتان اســــدآباد گفت: به نســــبت کودکان و نوجوانان 
دانش آمــــوز اســــدآبادی وجــــود یــــک مرکــــز کانون پــــرورش فکــــری در 
شهرســــتان برای دسترسی آســــان جامعه هدف کافی نبوده و راه اندازی 

مرکز شماره 2 کانون اسدآباد ضرورت دارد.

بــــه گــــزارش هگمتانه، مژگان هــــادی اظهار کــــرد: در حــــال حاضر کانون 
پرورش فکری اســــدآباد با احتساب ســــالن اجتماعات آن دارای ظرفیت 
150 تا 200 نفر بوده که به علت شــــرایط کرونایی و رعایت موارد بهداشتی 
این میزان ظرفیت در حــــال حاضر تقلیل یافته و به طــــور قطع با برطرف 

شدن شیوع کرونا به علت کمبود فضا دارای مشکل خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از کالس های کانون پرورش فکری شهرستان 
به مرکز کتابخانه ســــیار روستایی اختصاص دارد و این در حالی است که 
این مرکز باید یک واحد مســــتقل باشــــد و ظرفیت کتابخانه کانون برای 

جمعیت هدف ناکافی اســــت، تصریح کرد: دو ســــال پیش کارشــــناس 
عمران اداره کل کانون پرورش فکری برای مرکز ســــیار روســــتایی نقشه 
برداری طــــرح را انجام داد که با توجه به محدودیت اعتبار فعاًل ســــاخت و 

ساز طرح آغاز نشده است.
مســــوول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اسدآباد 
مطرح کرد: در صــــورت اختصاص اعتبار الزم در ســــال آینده به طور قطع 
، توســــعه و تجهیز کانون و نیز آغاز ساخت و ساز مرکز  نســــبت به تعمیر

کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری اقدام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کانون پرورش فکری شهرستان اسدآباد 
دارای 2500 نفــــر عضو ثابــــت در فضای حقیقی و 50 نفــــر عضو در فضای 
مجازی اســــت، خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر 2000 نفر نیــــز عضو مرکز 

سیار روستایی شهرستان در سطح 20 روستا هستند.
هادی ادامــــه داد: کتابخانه تخصصی ثابت کانون بــــا 13 هزار جلد کتاب 
و کتابخانه ســــیار روســــتایی کانون با 12 هزار جلد کتاب در 20 روســــتای 
شهرستان به جامعه هدف کودکان و نوجوانان در بحث کتابخوانی ارائه 

خدمات می دهد.

فرماندار اسدآباد:

همایش ملی »سیدجمال الدین اسدآبادی« 
در زادگاهش برگزار می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد از برگزاری 
همایش ملی »ســــیدجمال الدین اســــدآبادی« در این 
شهرســــتان خبــــر داد و گفت: همزمان بــــا برگزاری این 
رویداد ملی در 18 اســــفند، مــــوزه و کتابخانه تخصصی 

این شخصیت فرهیخته راه اندازی می شود.
به گزارش هگمتانه، »ســــعیدکتابی« روز چهارشنبه در 
جلســــه هماهنگی همایش بزرگداشــــت سید جمال 
الدیــــن اســــدآبادی اظهار کــــرد: این همایش توســــط 
دانشگاه ســــیدجمال الدین اســــدآبادی در 18 اسفند 

سالروز شهادت بیدارگر مشرق زمین برگزار می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: این رویداد به عنوان نخســــتین 
کنفرانــــس ملــــی دانشــــگاه در رابطــــه با ســــیدجمال 
الدین اســــدآبادی با شاخص Isc اســــت که با موضوع 
»پژوهش هــــای کاربــــردی در تاریخ فرهنــــگ و بیداری 

اسالمی« تاکنون در شهرستان برگزار نشده است.
فرمانــــدار اســــدآباد تصریح کــــرد: کتابخانــــه تخصصی 
دیجیتال و موزه ســــیدجمال الدین در این روز افتتاح 
و در اختیار پژوهشــــگران و محققــــان نهضت بیداری 

اسالمی قرار می گیرد.
کتابی، از ساخت مستند زندگینامه سیدجمال الدین 
اســــدآبادی خبــــر داد و گفت: بــــرای برگزاری سلســــله 

نشست هایی در زمینه بیداری اسالمی و اندیشه های 
ســــیدجمال بــــا صــــدا و ســــیما رایزنی شــــده اســــت و 
پیگیر انعقاد تفاهم نامه و توســــعه مــــراودات علمی و 
اندیشه های سیدجمال با خواهرخواندگی با دانشگاه 
، دانشگاه سوربون فرانسه  کوفه، دانشگاه االزهر مصر

و دانشگاه شهیر استانبول ترکیه هستیم.
در   1217 ســــال  در  اســــدآبادی  الدیــــن  ســــیدجمال 
شهرستان اسدآباد چشم به جهان گشود؛ او نابغه ای 
بــــود که بــــه چندین زبــــان زنده دنیا مســــلط بــــود و در 
نوجوانــــی به درجه اجتهــــاد رســــید و روزنامه های عروة 

الوثقی و ضیاء الخافقین را راه اندازی کرد.
آزادی و بیداری مســــلمانان آرمان بزرگش بود که برای 
، افغانســــتان، ترکیه،  نیل بــــه آن به کشــــورهای مصــــر
هندوستان، انگلستان و فرانسه سفر کرد و در این راه 

به شهادت رسید.
الدیــــن  ســــیدجمال  شــــهادت  ســــالروز  اســــفند   18
اسدآبادی است که در تقویم به نام روز بیداری اسالمی 

ثبت شده است.
بنای یادبودی در محله سیداِن اسدآباد که زادگاهش 
بود ســــاخته و این اثــــر در تاریخ 15 دی 1387 با شــــمار 

24333 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد.

فرماندار نهاوند:

راه آهن نهاوند به شبکه ریلی کشور متصل می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند از اتصال 
پروژه راه آهن این شهر به شبکه ریلی کشور خبر داد و 
گفت: اجرای این طرح موجب رونق اقتصادی و توسعه 

زیرساختهای حمل و نقل منطقه می شود.
به گزارش هگمتانه، "مراد ناصری" روز چهارشنبه اظهار 
کرد: با اجرای پروژه ایســــتگاه دوم راه آهن شهرســــتان 
در کوی شــــهید حیدری، طرح راه آهن نهاوند به واسطه 
، از طریق خط آنتنی  ایجاد این ایســــتگاه در مرکز شــــهر
ملوســــان به طول 23 کیلومتر به شبکه راه آهن کشور 

متصل می شود.
وی افزود: شــــبکه راه آهن غرب کشــــور بــــه طول 605 
کیلومتر است که از ایســــتگاه سمنگان در اراک آغاز و 
، نهاوند، کرمانشــــاه و خسروی به کشور  با عبور از مالیر

عراق متصل می شود.
ناصــــری خاطرنشــــان کرد: طــــول مســــیر راه آهن غرب 
کشــــور در قطعه مالیر به نهاوند 71 کیلومتر اســــت که 
بهمن ســــال 96 توســــط وزیر وقت راه و شهرسازی به 

بهره برداری رسید.
وی ادامــــه داد: همچنین پروژه احداث ایســــتگاه دوم 
راه آهن نهاوند به طول 23 کیلومتر با اعتبار 170 میلیارد 
تومان در خرداد سال 98 با حضور وزیر راه و شهرسازی، 

در انتهای کوی شهیدحیدری نهاوند آغاز شد.
نهاوند  آنتنی  راه آهــــن  وژه  پر گفت:  نهاوند  فرماندار 
بخشــــی از طرح راه آهن غرب کشــــور اســــت که این 
کشــــور )اراک  راه آهن غرب  از طریــــق  را  شهرســــتان 

وی( بــــه شــــبکه ریلــــی متصــــل  ـ کرمانشــــاه ـ خســــر
. می کند

کــــوی  ایســــتگاه  احــــداث  بــــا  کــــرد:  بیــــان  ناصــــری 
شــــهیدحیدری به ملوســــان اتصال نهاوند به شــــبکه 
ریلی از ســــمت کرمانشــــاه به غرب کشــــور و از سمت 

نهاوند_بروجرد به جنوب کشور وصل می شود.
وی تأکیــــد کــــرد: این پروژه کــــه در یک قطعــــه احداث 
می شــــود از ایســــتگاه شــــادمانه آغاز و پــــس از عبور از 
تنگه ملوســــان با عبور از پل خاص به طول 455 متر و 
دو دستگاه تونل به طول 550 متر به ایستگاه نهاوند 

منتهی می شود.
او اعتبــــار ایــــن پــــروژه را در بودجــــه ســــال 1400 حدود 
140میلیــــارد تومــــان اعالم کــــرد و گفت: تــــا کنون این 
پروژه در ایســــتگاه ملوسان نهاوند 10 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و مهمترین مشکل پروژه وجود تعدادی 
از معارضین محلی زمین های کشاورزی مسیر احداث 

راه آهن و تأمین اعتبارات مالی است.
به نقــــل از ایرنا، فرمانــــدار نهاوند یــــادآوری کرد: اتصال 
شهرستان نهاوند به شبکه ریلی موجب رونق اقتصای 
و اجتماعی منطقه، بهبود و توســــعه زیرســــاخت های 
حمل ونقل منطقه و کاهش ترافیک جاده ای می شود 
و امیدواریــــم با کمک ســــایر مســــؤولین شهرســــتان 

بتوانیم مشکل معارضین محلی پروژه را حل کنیم.
شهرستان نهاوند در جنوب استان همدان واقع شده 

است.

مسیر رودخانه قره چای به سمت »آق گل«
باز شد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: معــــاون فنــــی اداره کل 
حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان از باز شــــدن 
مسیر نهر قاسم آباد منشــــعب از رودخانه قره چای به 

سمت تاالب آق گل مالیر خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی صفی خانــــی با اعالم این 
خبــــر توضیــــح داد: بــــا هماهنگــــی اداره کل حفاظت 
محیط زیســــت اســــتان همدان با فرمانداری خنداب، 
بخشداری مرکزی خنداب و اهالی روستای قاسم آباد، 
آباد به سمت تاالب آق  مسیر جریان آب از نهر قاسم 

گل باز شد.

وی بــــا بیان اینکه هــــم اکنون آب در تــــاالب آق گل در 
جریان اســــت، افــــزود: امیدواریم بــــا بارش های خوب 

شاهد آبگیری پیش از پیش تاالب آق گل باشیم.
به نقل از ایســــنا، صفی خانی با بیان اینکه تاالب شکار 
ممنــــوع آق گل با مســــاحتی افزون بــــر 830 هکتار در 
حد فاصل اســــتان های مرکزی و همدان در فاصله یک 
کیلومتری جنوب شرقی اسالمشهر آق گل قرار گرفته 
اســــت، یادآور شــــد: این تاالب میزبان و زیســــتگاه 46 
گونــــه پرنده از جملــــه فالمینگو، پرســــتو دریایی، اردک 

، حواصیل و... است. ، بوتیمار بلوطی، زرده پر

ین  هنرمند مالیری بهتر
یگر نقش زن  طراح صحنه و باز

» جشنواره »سنگر
هگمتانه، گروه شهرستان: »شــــیرین حبیبیان« هنرمند 
اهــــل مالیر موفــــق به دریافــــت تندیس و دیپلــــم افتخار 
بهترین طراحی صحنه و بازیگر نقش زن اولین جشــــنواره 

ملی تئاتر سنگر ویژه یگان های مسلح شد.
به گزارش هگمتانه، آیین اختتامیه نخســــتین جشــــنواره 
ســــنگر روز ســــه شــــنبه به صورت مجازی و در یک ارتباط 
تصویری در بــــاغ موزه همدان برگزار و تندیس جشــــنواره 
بــــه همراه جایــــزه نقدی بهتریــــن طراح لباس به شــــیرین 
" از فرماندهــــی انتظامی  حبیبیــــان برای نمایش "گــــره آخر

شهرستان مالیر اهدا شد.
همچنین ایــــن بانوی هنرمنــــد، لوح تقدیر جشــــنواره به 
همراه جایزه نقــــدی بهترین بازیگر زن را نیــــز برای بازی در 

" دریافت کرد. نمایش "گره آخر
مدیــــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس 
استان همدان در حاشیه این آیین اظهار کرد: در راستای 

اجرای برنامه های گرامیداشــــت چهلمین ســــالگرد دفاع 
مقدس، اولین جشــــنواره تئاتر ســــنگر ویــــژه یگان های 

نیروهای مسلح برگزار شد.
ســــردار "مهدی ظفری" گفت: حضور نســــل جوان به ویژه 
خانم ها در این جشــــنواره مایه افتخار است که با نجابت 
زنانه و غیرت مردانه در این عرصه وارد شدند و نام استان 

همدان را در سطح کشور مطرح کردند.
وی با بیان اینکه هنرمندان نیروهای مســــلح در این دوره 
از جشنوره تالش کردند تا گوشه ای از حماسه آفرینی های 
رزمندگان اســــالم در دوران پرافتخار هشــــت ســــال دفاع 
مقدس را بازآفرینی کنند، خاطرنشان کرد: حضور 86 گروه 
تئاتری از یگان های نیروهای مسلح کشور نشان دهنده 

استقبال خوب از برگزاری این جشنواره است.
بــــه گفته وی، هنــــر تئاتر جایگاه بســــیار مهمــــی در ترویج 
فرهنــــگ دفاع مقــــدس و انتقــــال مفاهیــــم و ارزش های 

جاودان این دوران افتخار آمیز دارد.
به نقل از ایرنا، اولین جشــــنواره ســــنگر در ســــه مرحله 

اســــتانی، منطقــــه ای و کشــــوری بــــا حضور 86 گــــروه از 
سراســــر کشــــور شــــامل 30 گروه از نیروی انتظامی، 30 

گروه از ســــپاه پاســــداران، 24 گروه از ارتــــش و 2 گروه از 
وزارت دفاع برگزار شد.

مهارت پخت »کوکوی گردوی 
تویسرکان« ثبت ملی شد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: 30 عنصر در فهرست 
اســــتان های  از  ناملمــــوس  میراث فرهنگــــی  ملــــی 
هرمزگان، همدان، ســــمنان، کرمانشــــاه و اصفهان 
از جمله مهــــارت پخت کوکوی تویســــرکان به ثبت 

رسید.
به  گــــزارش هگمتانه، در جلســــه شــــورای ملی ثبت 
میراث فرهنگــــی ناملمــــوس که به ریاســــت معاون 
میراث فرهنگی کشور روز سه شنبه 12 اسفند 99 در 
آمفی تئاتر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  سالن 
و صنایع دستی با حضور اعضای شورا برگزار شد، 38 

پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
از عناصر شــــاخص ثبت شــــده می توان به مراســــم 
نوبان، مهارت ســــاختن و نواختن تنبوره از اســــتان 
هرمــــزگان، مهارت باســــنک و مراســــم شــــوواری به 
پیشنهاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم، مهارت 
پخت کوکوی گردوی تویسرکان به پیشنهاد استان 
همدان، شیوه ســــنتی فرآوری پنیر در مغار روستای 
اروانه و شــــیوه ســــنتی تهیه تلی شــــاهرود از استان 

سمنان اشاره کرد.
، همچنیــــن از اســــتان کرمانشــــاه  بــــه نقــــل از مهــــر
مهارت بنه بافی، ســــنت تهیه و هدیه دادن ســــیب 
میخک کــــوب و مهــــارت پخت غــــذای شــــوانانه و از 
اســــتان اصفهان نیز مهارت پخت بریانی اصفهان و 
مهارت تهیه پولک رسی باغبادران در جلسه شورای 

ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید.

کشف بیش از ۲00 تن اقالم 
احتکاری و قاچاق در همدان

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی استان 
همــــدان گفــــت: بیــــش از 200 تن اقــــالم احتکاری و 
قاچــــاق بــــه ارزش حــــدود 43 میلیارد ریــــال در این 

استان کشف شد.
به گزارش هگمتانه، ســــردار "ســــلمان امیری" بیان 
کرد: در راســــتای شناســــایی و برخورد قانونی با افراد 
، مأموران پاسگاه انتظامی بخش  سودجو و محتکر
"سامن" شهرســــتان مالیر به همراه مأموران پلیس 
اطالعات و اداره تعزیرات در بازدید از یک انبار 11 تن و 
400کیلو گرم برنج احتکار شده را به ارزش 2 میلیارد و 

280 میلیون ریال کشف کردند.
وی افــــزود: همچنین مأمــــوران انتظامــــی در بازدید 
دیگر از یک فروشــــگاه 193 تن و 850 کیلو گرم برنج 
به ارزش 30 میلیارد و 877 میلیون ریال، پنج هزار و 
957 لیتر روغن خوراکی به ارزش 530 میلیون ریال 
و 2 هزار و 205 کیلوگرم شــــکر بــــه ارزش 220 میلیون 

ریال کشف کردند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان گفت: مأمــــوران در این 
بازدید ها همچنیــــن 2 تــــن و 375 کیلوگرم گردوی 
قاچاق نیز از یــــک انبار در یک روســــتا به ارزش یک 

میلیارد و 190 میلیون ریال کشف کردند.
ســــردار امیری افــــزود: برابر نظر کارشناســــان ارزش 
ریالی کاالهای احتکاری کشــــف شــــده 42 میلیارد و 
990 میلیون ریال برآورد شده است که در این ارتباط 
یک فروشگاه توســــط مأموران پلیس پلمب و سه 

نفر تحویل مراجع قانونی شدند.
وی افزود: برخورد با محتکران و افرادی که بخواهند 
بــــدون مجــــوز قانونی  را  مایحتــــاج ضــــروری مــــردم 
کار انتظامی اســــتان  کننــــد در دســــتور  نگهــــداری 

همدان قرار دارد.

باشگاه ورزشی زنانه در همدان پلمب شد �
معاون اجتماعی پلیس اســــتان همدان نیز گفت: 
مأموران اداره اماکن یک باشــــگاه ورزشــــی زنانه را به 
علت تبلیغات نامتعارف و درج تصاویر نامناســــب 

پلمب کردند.
حســــین بشــــری اظهار کرد: درج تصاویر نامتعارف 
در فضــــای مجازی خــــالف ضوابط و مقــــررات بوده و 
اصناف برای هرگونــــه تبلیغ در فضــــای مجازی باید 
ضوابط شــــرعی و قانونی را در انتخاب عکس و فیلم 

برای تبلیغ رعایت کنند.
وی بیان کرد: بــــا توجه به نزدیک شــــدن به روزهای 
پایانی ســــال و تقویت فعالیت تبلیغــــی اصناف در 
فضای مجازی به منظور جلب مشتری، اداره نظارت 
بر اماکن عمومــــی فعالیت همه اصناف را در فضای 

مجازی رصد می کند.
به نقل از ایرنا، بشــــری افــــزود: اداره نظارت بر اماکن 
عمومی انتظامی همــــدان یک ماهه گذشــــته به 20 
واحد صنفی پوشاک و باشگاه های ورزشی به علت 

درج تبلیغات نامتعارف تذکر داده است.

خبــر
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درختان گردوی همدان 
را نجات دهیم

امین خضریان �

چند ســــالی اســــت که در باغــــات گردوی اســــتان 
درختان  وضعیــــت  بهبــــود  راســــتای  در  همــــدان، 
آنها، شاهد  کهنســــال و به منظور باردهی بیشــــتر 
بروز ایده هــــای جدید و عملکردهایی هســــتیم که 
از سوی جهاد کشاورزی و یا باغداران منطقه اقدام 
به سرشــــاخه کاری درختان گردو با ارقام و نژادهای 
خارجی صورت می گیرد، که متأسفانه این اقدامات 
هرچنــــد می توانــــد در مــــدت کوتاه بازدهــــی خوبی 
داشته باشــــد اما در بازه زمانی طوالنی مدت اثرات 
منفی در پــــی خواهد داشــــت که در ادامــــه به آنها 

می کنیم. اشاره 
همانطــــور کــــه همه مــــا می دانیــــم اقلیم و شــــرایط 
آب و  کوهســــتانی و دارای  زیست محیطی همدان 
هوای ســــرد و خشک اســــت و اختالف ارتفاع آن از 
سطح دریا باالست. حال تصور کنید در این محیط 
زیســــت ســــعی شــــود درختانی که هیچ انطباقی با 
شــــرایط اقلیم اســــتان همدان ندارند و نمی توانند 
رشــــد و باردهی خوبی در این منطقه داشته باشند 
کاشــــته شــــود. قطعــــا نتیجه مناســــبی به دســــت 

آمد. نخواهد 
اکثر کشــــاورزان و باغــــداران ما بر ایــــن تصورند که 
گــــردوی بومی اســــتان همدان،  اگــــر روی درختان 
را پیوند بزننــــد می توانند  گردوی نژادهای خارجــــی 
بازدهی بیشــــتری داشته باشــــند درصورتی که این 
ارقام خارجی چندان که باید مناسب اقلیم همدان 

. نیستند
ارتفاع همدان از ســــطح دریا باالســــت و درختان با 
نژاد های خارجی غالبــــا بخاطر همین نقطه ضعف و 
همچنین به دلیل خزان دیرهنگام، در این زیست 
محیط دچــــار کمبود میوه و مغز نگرفتن میوه و نیز 
ســــرمازدگی پاییزه می شوند و برای ســــال بعدی با 

ضعف بیشتری شروع به باردهی می کنند.
پیونــــد درختان گــــردو بــــا نژاد های خارجــــی باعث 
میشــــود درخت پیوندی ما فقط یکــــی از آیتم های 
مرغوبیــــت درخت گردو را داشــــته باشــــد و آن هم 
گذراندن ســــرمای بهاره در این درختان اســــت که 

آیتم یک درخت مرغوب نیست. این تنها 
درخــــت مرغــــوب درختی اســــت که چندیــــن آیتم 
مرغوبیــــت را هم زمان داشــــته باشــــه تــــا باغبان و 
کشــــاورز بتوانــــد از این درخت محصــــول خوبی به 

بازار ارائه بدهد.
متأســــفانه نژادهای خارجی گردو که طی چند سال 
گذشــــته در حال پخش شــــدن در باغات اســــتان 
همــــدان، چه از ســــمت جهــــاد کشــــاورزی و چه از 
ســــمت باغداران هســــتند، برای اقلیم این منطقه 
چندان مناســــب نبوده و در درازمدت اثرات منفی 

خود را نشان خواهند داد.
اختــــالف ارتفاع از ســــطح دریا بر روی رشــــد قدی و 
نیز رشــــد شــــاخه های جانبی درخت تأثیر مستقیم 
دارد. نژاد هــــای خارجــــی گردو، از نظــــر دیرگل بودن 
و ناهماهنگــــی میــــوه و شــــاتون نر و از نظــــر تعداد 
میوه روی هر شــــاخه و نیز ســــایز و تعــــداد برگهای 
رویشی درخت و همچنین از نظر وزن پوست سبز 
گردو و پوست چوبی آن و ســــایز مغز گردو و زمان 
رسیدن گردو برای برداشت و نیز از نظر خزان رفتن 
درخت به خاطر اقلیم ســــرد همدان دچار مشکل 

می شوند.
این در حالی اســــت کــــه باغ های مــــا دارای درختان 
از ســــن باالیی  کــــه  کهنســــالی هســــتند  گــــردوی 
برخوردارنــــد و طی چندین ســــال با محیط زیســــت 
خود هماهنگی پیدا کرده انــــد. اگر این درختان که 
طی ســــالها دارای جهــــش ژنتیکی شــــده و توانایی 
مانــــدگاری در ایــــن منطقــــه را به دســــت آورده اند 
شناســــایی شــــوند و روی همین درختان رســــمی، 
پیوند زده شــــود، می توان این نژاد با اصالت را یک 
گردوی همدان را  کرد و درخت های  دست ســــازی 

نجات داد.
بــــا ایــــن روش باغ های گــــردوی اســــتان از بازدهی 
آنها  بهتری برخوردار می شوند و جلوی نابود شدن 

گرفته خواهد شد.
 فعال حوزه باغبانی و کشاورزی  �

 یادداشت باغبان

پیت ماس چیست؟
گیاهان  باغبــــان:  گــــروه  هگمتانه، 
عــــالوه بــــر آب احتیــــاج به غــــذا نیز 
دارند. درواقع می توان چنین گفت 
که همان انــــدازه که آبدهــــی، نور و 
خاک مناســــب در روند رشــــد گیاه 
مؤثــــر اســــت، تغذیه گیاه با کود مناســــب هم بــــرای گیاه 

ضروری و مهم است.
به نوشــــته وبگاه نازبــــو؛ پیت ماس ها مــــواد فیبری مرده 
هســــتند و زمانی تشــــکیل میشــــوند که خزه یــــا ماس و 
موجــــودات زنده دیگر مــــرده و در باتالق هــــای توربی طی 
چند هزار ســــال تجزیه می شوند. پیت ماس در واقع الشه 
نوعی خزه اســــت که آن را خزه تورب هــــم می نامند. علت 
نامگــــذاری آن رویــــش این گیــــاه در خاک های تــــورب دار 

است که در واقع همان ذغال سنگ نارس می باشد.
پیــــت ماس  هــــا در رنگهــــا و بافتهای مختلفــــی رده بندی 
می شوند. اغلب پیت ماس ها دارای وزن کمی هستند و تا 
20 برابر وزن خود، آب جذب می کنند ولی سرعت از دست 
دادن آب نیز در پیت ماس ها زیاد اســــت. در اصطالح دو 
نوع پیت مــــاس معروف هســــتند؛ پیت ســــفید و پیت 
ســــیاه. باغبانها در نوع و روش مصــــرف آنها معتقدند که 
هرکدام ممکن است برای یکســــری از گیاهان مناسب و 

برای دیگری مناسب نباشند.
*****فواید کاربرد پیت ماس

لــــی در پیت ماس  افزایــــش ماده آلی خــــاک: درصد ماده آ
باالست و باعث بهبود ساختمان خاک می گردد.

بهبود تخلخل خاک: پیت ماس ســــبب بهبود تنفس و 

هوادهی خاک میگردد و ساختار خاک های رسی و فشرده 
را بهبود میبخشد. همچنین با توجه به سرعت تجزیه کند 
پیت مــــاس، ماندگاری آن نســــبتا باالســــت. همچنین از 

خاک در برابر فرسایش محافظت می کند.
حفظ رطوبت:  پیت ماس قادر است تا20 برابر وزن خشک 
خودش آب نگــــه دارد، و بتدریــــج آن را در اختیار گیاه قرار 
دهد. بــــه این ترتیب ســــبب افزایش ظرفیــــت نگهداری 
رطوبت در خاک های ماســــه ای و شــــنی، افزایــــش میزان 
جذب و افزایش قابلیت بیولوژیکی مواد مغذی می شود.

می توانــــد به خاک گلدان اضافه شــــود: از آنجایی که پیت 
ماســــت یک تهویه کننده مناســــب برای خاک اســــت به 
افزایــــش عمر خاک گلدان و بهبــــود وضعیت گیاه کمک 

میکند.
یک محیط کشــــت اســــتریل اســــت: پیت مــــاس بدون 
علــــف هرز و عوامل بیماری زا اســــت. ای ویژگی ها ســــبب 
جلوگیری از بیماری هایی میگردد که ممکن اســــت ریشه 
ل در کشت  را بپوســــانند و آن را به عنوان یک عامل ایده آ

هیدروپونیک و گلدان ها مطرح می سازد.
محصولی اســــت ارگانیک: برای پرورش نهال و کشت بذر 

در کشاورزی ارگانیک و هیدروپونیک استفاده می شود.
روابط مواد مغــــذی را افزایش می دهد: ایــــن عامل به نام 

ظرفیت تبادل کاتیون
شــــناخته می شــــود به این معنی که مواد مغذی در خاک 
آزاد می شــــوند و از طریق ریشــــه ها در دســــترس گیاه قرار 

می گیرند.
بــــه بهبود کمپوســــت کمک می کنــــد: پیت مــــاس برای 

تجزیه زمان بیشتری می گیرد و دلیل آن توانایی تجزیه آن 
بدون نیاز به اکســــیژن است. اینکه پیت ماس در شرایط 
مرطوب فاســــد نمی شــــود آن را عاملی مناســــب برای قرار 
گرفتن در کمپوســــت تبدیل می کند و ســــبب می شــــود 
مواد مغذی کمپوست در دراز مدت و به آرامی آزاد شوند.

تمام ایــــن خصوصیــــات جــــذب مــــواد مغــــذی را بهبود 
می بخشد که به نوبه خود یک گیاه قوی و سالم را پرورش 

داده که گل و میوه ای با کیفیت خوب تولید می کند.
در دنیای امروزی که خاک های ما از طریق اســــتفاده بیش 
از حد و فرســــایش از بیــــن رفته اند، برخــــی از خاک ها بطور 

طبیعی بارور و حاصلخیز نیســــتند و نظر به اینکه بسیاری 
از مردم در محیط های شــــهری زندگی می کنند که در آن به 
باغبانی شــــهری نیاز دارند، اســــتفاده از کمپوست و برخی 
از زیــــر مجموعه های آن نظیــــر پیت ماس برای داشــــتن 

گیاهانی سالم و با نشاط ضروری است.

گل حنا
هگمتانه، گــــروه باغبان: با توجه به 
نشینی  آپارتمان  پدیده  گســــترش 
در شــــهرها و کوچک شــــدن حیاط 
منــــازل، یکی از راه های اســــتفاده از 
فضاهای ســــبز و آرامش بخش در 
محیط زندگی مــــا، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که به 
نور کمتری نیاز دارند و محل زیست ما را شاداب تر و زیباتر 

می کنند.
گیاهــــان آپارتمانی رنــــگ، بافــــت و گرما را به خانــــه اضافه 
می کنند و اجازه دسترســــی ســــاالنه به باغبانی را به اهالی 
خانــــه می دهنــــد و حتی می تواننــــد کیفیت هــــوا را بهبود 

بخشند.
در این بخش با ما همراه باشــــید تا بــــا نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه نگهداری و تکثیر آن آشنا شوید.

 گیاه امپیشن �
به نوشته وبگاه آرگا؛ گیاه امپیشــــن یک گل بسیار زیبا و 
مناسب برای نگهداری در آپارتمان ها است و با ظاهری که 
دارد زیبایی خاصی را در منزل برای شما به ارمغان می آورد. 
ایــــن گل با نام های گوناگون دیگــــری مانند گل حنا و گل 

سولماز نیز شناخته می شود.
گل امپیشــــن گزینــــه مناســــبی بــــرای کاشــــت در 
، باغچــــه و نگــــه داری ان در منــــزل  فضاهــــای بــــاز
می باشــــد این گیاه در صورت فراهم آوردن شرایط 
مطلوب برای رشــــد می تواند تا چندین ســــال عمر 
کند و بوته های درشــــت پر گلی در تمام طول سال 

تولید کند.
گل های ایــــن گیاه به صــــورت منفرد و خوشــــه ای 
و دارای 5 گلبــــرگ هســــتند که در قســــمت باالیی 
برگ هــــا رشــــد می کنند که بــــه رنگ هــــای مختلفی 
، ارغوانی،صورتی،ســــفید دیده می شود. ساقه  قرمز
این گیاه معموال گوشــــتی و ضخیم اســــت و دارای 

برگ های زیبا و براق با اندازه های مختلف است.
عمر گل های این گیاه معموال تا دو هفته است.این گیاه 
در صورتی کــــه در آپارتمان نگه داری شــــود و شــــرایطش 
مطلوب باشــــد همیشه سبز خواهد ماند و بیشتر سال را 

گل خواهد داشت.

 شرایط نگهداری �
: گل امپیشــــن به نــــور فراوانی احتیاج نــــدارد زمانی که  نور
در ســــایه باشــــد رشــــد خوبی را دارد تابش مســــتقیم نور 
خورشید باعث پژمردگی ســــریع گل می شود. به طور کلی 

گیاهی سایه دوست است.
آبیــــاری: آبیاری منظم این گیاه از شــــرایط مهــــم نگهداری 
گل امپیشــــن اســــت،نباید بگذارید گیاه خشکی بکشد 
آبیاری این گیاه باید به گونه ای باشــــد که همان مقدار که 
آب می دهیــــد از کف گلــــدان خارج شــــود. در روز های گرم 

تابستان نیاز به آبیاری روزانه و یک روز درمیان دارد.
خاک: بهترین ترکیب خاک مناســــب بــــرای این گل خاک 
باغچه +پیت ماس +مقداری کمی ورمی کمپوست است 
و ســــعی کنید خاکش را همیشــــه مرطوب نگه دارید. این 
گل به دلیل ریشــــه کمی که دارد می تواند در گلدان بزرگ 

با چندین بوته بکارید که با رشــــدش به صورت توده ای در 
می آید و ظاهری زیبا ایجاد می کند.

دمــــا: برای نگهــــداری گل امپیشــــن بایــــد محیطی خنک 
برایش فراهم کنید تــــا بتواند گل های بزرگــــی تولید کند. 
یکی از علت های اصلی مرگ ایــــن گیاهان تنظیم نبودن 
دمایی است که در ان نگه داری می شود. حداکثر دما برای 
این گیاه 23 درجه اســــت که می توانید از طریق غبار پاشی 

دمای محیطی گل را پایین بیاورید.
کــــود: پــــس از3 هفتــــه از خریــــداری ایــــن گل می توانید با 
کود های محلول در آب گیاه را تقویت کنید. این کار را با به 
نصف رســــاندن غلظت کود انجام دهید.این گیاه به کود 

زیاد حساس است.
هرس: در فصل رشد ممکن است شاخ و برگ های اضافه 
در گل بــــه وجود بیاید کــــه ظاهری نامرتب بــــه گل بدهد 
ســــعی کنید این کار را تا مهر ماه انجــــام ندهید و از هرس 
شدید ان پرهیز کنید بعد از ان می توانید ساقه های برون 

گل و برگ را از نصفه ببرید.
برای نگهداری گل امپیشن باید سعی کنید گیاه را از شته 
ها، شپشــــکها، کنه ها و عنکبــــوت دور کنید زیرا برای این 

گیاه خطرناک می باشند.

 نحوه تکثیر گل امپیشن �
تکثیر گل حنا به صورت قلمه اســــت که در بهار یا 
تابســــتان قلمه هایی به طول 7 الی 8 سانتی متر از 
قســــمت زیرین برگ گیاه جدا می کنیم و ســــپس 
تمام برگ های قلمه را به جز دو برگ باالی ســــاقه را 
حذف می کنیم و بعد برای ریشــــه زایــــی در آب قرار 
می دهیــــم و و در محلی بــــه دور از نور خورشــــید با 

دمای مناسب قرار می دهیم.
زمانی که قلمه ها ریشه داد و به حدود 2 سانت رسید 
می توانید قلمه ها را به خاکی سبک و در گلدان منتقل 

کنید.

خواص درمانی ترنجبین
همدان  باغبــــان:  گروه  هگمتانه، 
شــــهر کوهســــتانی با آب و هوای 
ســــرد و خشک اســــت. این شهر 
در احاطــــه دشــــت هــــا، باغ هــــا و 
کوه های بسیار زیبایی قرار دارد و 
دامنه های کوهستانی آن مملو از گیاهان مختلفی است 

که بسیاری از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحاظ ویژگی های اقلیمی و تنوع آب و 
هوایی یکــــی از مناطق مهم رویش انواع گیاهان دارویی 
اســــت. از جمله گیاهــــان دارویــــی خاص ایــــن منطقه 
می توان به گیاه ترنجبین اشــــاره کرد کــــه در نوع خود بی 
نظیر است. به نوشته وبگاه بیتوته؛ ترنجبین از بهترین 
گیاهان دارویی اســــت کــــه خواص درمانی زیــــادی برای 

پوست و سالمتی دارد.
ترنجبین ماده ای است شیرین و در واقع صمغی است 
کــــه بر شــــاخه و برگ گیاهی خــــاردار از تیره فرعــــی پروانه 
واران بنام خارشــــتر پیدا می شود. این گیاه در خراسان و 

گرجستان و نیز در اطراف همدان میروید.
ایــــن شــــاخه ها و برگ هــــا را جمــــع آوری کــــرده و در آب 
می شــــویند و آب آن را می جوشــــانند تــــا بخــــار شــــود و 

ترنجبین به صورت بلورهایی متبلور گردد.
ترنجبین حاوى ترکیبات قنــــدى مختلفی چون گلوکز و 
، ســــاکاروز و ترى ساکارید اســــت که به راحتی در  فروکتوز

آب حل می شود.
سابقا از ترنجبین در کارخانجات ساده قندگیری به طور 
سنتی قند می گرفتند، ولی بعدها چون فروش ترنجبین 
از نظــــر دارویی بازار بهتری پیدا کــــرد، آن را فقط به عنوان 

دارو می فروشند.

 خواص ترنجبین �
ترنجبین ملین و مسهل است. دوز مصرفی ترنجبین به 
عنوان ملین بر حسب سن بیمار بین 10 تا 70 گرم است 
که بــــا کمی آب مصرف می شــــود. گیــــاه ترنجبین اگر در 
مقدار کم خورده شود، ملین و اگر به مقدار زیاد مصرف 

شود، مسهل است.

ترنجبین طبــــق نظر حکمای طب ســــنتی گــــرم، ولی در 
عین حال تر اســــت و برای تسکین عطش و تب بسیار 
مفید اســــت. ترنجبین در تسکین ســــرفه و درد سینه 
مؤثر اســــت، خاصیت ضدعفونی کنندگی خوبی دارد و 
میکروب ها را از بین می برد، به همین دلیل برای درمان 

بیماری های عفونی مفید است.
اگر ترنجبین با آب زیره خورده شــــود، بــــرای دفع صدای 

شکم که با تب خفیفی توام باشد، نافع است.
خوردن ترنجبین با آب پنیر برای اخراج اخالط سوخته، با 
ماءالشعیر برای دفع اخالط گرم، با کره برای باز کردن ادرار 

)در مواردی که ترشح ادرار بند می آید( مفید است.
جوشانده ترنجبین معرق است. مالیدن روغن برگ های 

ترنجبین نیز برای روماتیسم خیلی نافع است.
عرق گیاه ترنجبین اگر مدتی کم کم خورده شــــود، برای 

دفع سنگ کلیه و مثانه تا حدودی مؤثر می باشد.
ترنجبین، خون را تصفیه نموده و به تبع پوست صورت 
را صاف و شفاف میکنند. نوشیدن خاکشیر و ترنجبین 
برای بهبود لک های پوســــت مؤثر است و بعد از مدتی، 
پوست روشن می شود و لک های صورت از بین می رود.

ترنجبیــــن یکی از پــــرکار برد ترین دارو هــــای گیاهی برای 
درمان بیمارانی اســــت که همیشه از بیماری های انگلی 
رنج می برند زیــــرا در ترنجبین ماده ای به نام ســــانتونین 
وجــــود دارد که یکی از قوی ترین مواد بــــرای از ببن بردن 

انگل ها و کرم ها می باشد.

بیماری های قارچی در گیاهان
قارچ ها  باغبــــان:  گروه  هگمتانه، 
گروهی بســــیار بــــزرگ و متنوع از 
هســــتند.  میکروارگانیســــم ها 
درواقــــع  گیاهــــی  قارچ هــــای 
حاوی  که  هســــتند  سلول هایی 
هســــته هایی با پیوند غشــــایی اســــت،  این سلول ها 
تهی از کلروفیل اند. سلول های قارچ ها دیواره محکمی 
دارند. قارچ ها ســــاختاری روینده دارند که در آن بخشی 
از رشد به سمت هوا و بخشــــی دیگر داخل بافت های 

ارگانیسمی که روی آن قراردارند، رشد می کند.
به نوشــــته وبــــگاه وطــــن بیــــو؛ تکثیــــر قارچ هــــا هم از 
روش هــــای جنســــی و هم با شــــیوه های غیرجنســــی 
صــــورت می گیــــرد. قارچ هــــا از طریق هاگ هایــــی که به 
فراوانــــی یافت می شــــوند، ازدیــــاد می کننــــد. هاگ ها از 
طریق باد، آب، خاک، پرندگان و حشــــرات روی ســــطوح 
گیاهــــان منتقل می شــــوند. وقتی یکــــی از گیاهان باغ 
آلوده به قارچ شــــد، الزم اســــت که ســــایر گیاهــــان را از 
آلودگــــی قارچــــی محافظت کــــرد. بیماری هــــای گیاهی 
که توســــط قارچ ها ایجاد می شــــوند منجــــر به کاهش 
محصوالت، بروز عالمــــت روی گیاه، تأثیــــر منفی روی 
گل ها و میوه ها و در نهایت مرگ گیاه می شــــوند. اکثر 
بیماری هــــای گیاهی کــــه در حدود 8000 نوع هســــتند، 
توســــط قارچ هــــا شــــکل می گیرنــــد. در ادامــــه نگاهی 

می اندازیم به اصلی ترین انواع این بیماری ها.
لکه های پوستی قهوه ای �

این بیماری بــــرروی علف های چمنی توســــط گونه های 
مختلفی از قارچ ریزوکتونیا بروز می کند. لکه های قهوه ای 
و زردرنــــگ به شــــکل های نامنظم برروی چمنــــزار ظاهر 
می شوند. این بیماری روی ریشه و تاج چمن اثر نمی کند،  

بنابراین به عنوان بیماری برگی شناخته می شود.
شانکر �

لودگی های قارچی برروی ریشــــه ها و پوســــت  برخی از آ
گیاهان اثــــر می گذارنــــد. از این نــــوع قارچ هــــا می توان 
خوره ی گیاهــــی را نام بــــرد. این قــــارچ روی درختانی که 
چوب فراوان دارنــــد اثر می کند و موجب آســــیب های 
مقطعــــی در بخش هــــای چوبی مثل پوســــت درخت 

می شود.
پژمردگی شقایق �

این بیماری توســــط قارچی ایجاد می شــــود که این قارچ 
از طریق زخم ها و بریدگی هایی که توسط حشرات روی 
بدنه گیاه ایجاد شده است، وارد آن می شود. در حالت 
عمومی، این بیماری موجب بــــروز لکه های قهوه ای و 

سیاه روی گیاهان پیوندی با گل های بزرگ می شود.
سفیدک کرکی �

این بیماری بســــیاری از گیاهــــان را مبتال می کند. زمانی 
کــــه روی برگ هــــا، لکه هــــای بی رنگ مشــــاهده شــــد، 
ایــــن بیماری مشــــخص اســــت. همچنیــــن روی گیاه، 
بخش هایی شــــبیه به کپک رشد می کنند. این بیماری 
موجــــب کاهش توان گیــــاه و در نتیجه کاهش رشــــد 

است.
شل شدن ریشه �

این آلودگی در کلم ها، شلغم ها و تربچه ها توسط قارچ 
بروز می کند. رنگ برگ ها ســــبز مایل به آبی می شود و 
اگر ریشــــه ها را از خاک بیرون بکشید ظاهری سست و 

بسیار شکننده دارند.
لکه های سیاه �

قارچــــی برروی گیــــاه رز لکه های ســــیاه ایجــــاد می کند. 
به تدریج این لکه های ســــیاه به سمت باال روی برگ ها 
حرکت می کنند و موجب تضعیف گیاه می شوند. این 

بیماری اغلب در آب وهوای مرطوب دیده می شود.
مرگ پاجوش ها �

برخــــی قارچ هــــا، منجــــر بــــه از بیــــن رفتــــن پاجوش ها و 
نهال های کوچک گیاه می شوند. این آلودگی روی بذرها 
اثر می گذارد و منجر به فساد آن می گردد، بنابراین رشد و 

قدرت کل گیاه با مشکل مواجه می شود.
زغالک �

در مناطــــق گرم و مرطوب یــــک نوع قارچ گیــــاه را با این 
بیماری مواجه می کنــــد. در این بیماری، برروی میوه ها، 
گل ها، ســــاقه و برگ های گیاه، لکه هایــــی با رنگ های 
آب رفته اند  به نوعــــی  که  مختلف مشــــاهده می شــــود 
یا کوچک شــــده اند. ایــــن لکه ها یا نقاط به مــــروز بزرگتر 

می شوند و منجر به مرگ گیاه می گردند.

طبقات مختلف بذر
بــــذر  باغبــــان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
قســــمتی از محصــــول دانــــه، غده، 
ریشــــه، ریزوم یا ســــاقه خزنــــده زیر 
زمینی، اســــتولون یا ســــاقه خزنده 
بــــرگ، پیاز و  روزمینی، بنه، ســــاقه، 
پاجوش اســــت که در خاک مزروعی می کارند تا جوانه بزند 

و پایه گیاهی را که باید زراعت تشکیل بدهد بوجود آورد.
، بزرگ کشــــاورزی؛ بذر یا به شــــکل  به نوشــــته وبگاه بازار
دانه اســــت که جنین را در بر دارد یا به شــــکل غده،پیاز و 
ســــاقه اســــت که جوانه یا گیاهچه را در بر دارد که وقتی در 
خاک مناســــبی قرار گیرد با اســــتفاده از مواد غذایی که در 
داخل دانه یا غده و… ذخیره شده است رشد و نمو نموده 
تبدیل به بوته شــــده و زراعت آینده را تشــــکیل می دهد. 
بنابراین بذرها یا بوسیلة اعضای تناسلی گیاه تولید شده 

اند یا قسمتی از اعضاءگیاه می باشند.
در صورتــــی کــــه بوســــیلة اعضــــای تناســــلی گیــــاه تولید 
شــــده باشــــند یا به حالت میوه خشــــک هســــتند مانند 
گنــــدم و جــــو و یــــا بصــــورت مغــــز میــــوه هســــتند مانند 
لوبیا،نخود،عدس،یونجه و... و یا مغز با قسمتی از پوست 
میوه توأم اســــت مانند بذر اســــپرس و یا بصــــورت میوه 

مرکب می باشد مانند بذر چغندر قند.
در صورتی که بذر قســــمتی از اعضاء گیاه باشــــد یا غده زیر 
زمینی اســــت مانند ســــیب زمینی و یا بصورت پیاز است 
مانند پیــــاز خوراکی و یا ریشــــه توام با طوقه اســــت مانند 

ریشــــه چغندر قنــــد زمانیکــــه برای بــــذر گیری 
کاشته می شود و یا بصورت ساقة هوایی است 

. مانند نیشکر
ازدیاد بوســــیلة بذر روش عمده ای اســــت که 
آن تولید مثل  گیاهــــان در طبیعــــت توســــط 
می کننــــد. این روش یکــــی از مؤثرترین ازدیاد 
گیاهان اســــت که بــــه میزان وســــیعی کاربرد 

دارد.

توسعه صنعت بذر �
هــــدف اصلی کلیه برنامه هــــای اصالحی بوجود 
آوردن واریته های بهتر و برتر نســــبت به ســــایر 
ارقام مورد استفاده قبلی میباشد و از آنجائیکه 
مقدار بــــذر اصــــالح شــــده در پایان هــــر برنامة 

 این مقــــدار اندک 
ً
اصالحی بســــیار کم می باشــــد و ضمنا

بذر با صــــرف وقت تعداد کثیــــری از متخصصین و هزینة 
بســــیار تهیه گردیده اســــت ضرورت دارد که نحوة تکثیر 
مواد اصالح شــــدة اولیه و همچنین روش نگهداری ان بر 

اساس استانداردهای بین المللی اقدام نمود.
در این راستا در اکثر کشورهای دنیا مراکزی جهت کنترل 
و گواهی بذور اصالح شده مشغول فعالیت می باشند که 
هدف اصلی این مؤسســــات حفظ صفات و مشــــخصات 

بهتری نسبت به محصوالت مشابه خود دارا باشند.

طبقات مختلف بذر �
هدف اصلی گواهی بذر حفظ صفات ژنتیکی و خلوص بذر 
رقم های اصالح شــــده محصولهایی است که مشخصات 
بهتری نسبت به محصولهای مشابه خود دارند. بنابراین 
الگوی کلی گواهی بذر از اصالح یک واریته جدید تا امکان 
بهــــره برداری اقتصادی از آن توســــط کشــــاورز بر اســــاس 

قوانین می توان به شرح زیر خالصه نمود:

بذر گواهی شده �
بذر گواهی شــــده در حقیقت نتایج بــــذر پایه و یا بذر ثبت 
شده اســــت و آخرین محصول برنامة گواهی بذر می باشد 
و در ســــطح وســــیعی انجام وی گیرد و معمــــواًل به عهدة 

مؤسسات مربوط و یا کشاورزان خبره محول می شود.
بذر گواهی شــــده بایســــتی دارای خصوصیاتی باشــــد که 

توسط مؤسســــات گواهی کننده بذر تعیین شده است. 
این بذر دارای برچســــب یا کارت آبی رنگ اســــت و به بذر 
و دقه آبی معروف می باشــــد. به مقدار فراوان و برای تولید 

انبوه محصوالت زراعی قابل دسترس می باشد.

بذر اولیه یا بذر اصالح گر �
بــــذر اولیه به بــــذر و ســــایر اندامهای رویشــــی گیاه اطالق 
می شــــود کــــه زیر نظــــر مســــتقیم بهنژادگــــر و بــــا نظارت 
متخصصین اصالح نباتات تولید می شود.دارای برچسب 
ســــفید رنگ بوده و مقدار آن بســــیار ناچیز اســــت و برای 

تولید بذر پایه مورد استفاده قرار می گیرد.
در بعضــــی از مواقع نگهــــداری و ذخیره بــــذر اولیه چندان 
آســــان نمی باشــــد مانند تهیه بــــذر هیبرید اولیــــه. زیرا در 
صــــورت احتیاج مجــــدد به بــــذر اولیه بایســــتی لینه های 
خالصی که در تهیه بذر هیبرید بکار برده می شوند کشت 

گردیده و بذر هیبرید اولیه تهیه شود.

بذر ثبت شده یا مادری �
بذری اســــت که از تکثیر بذر پایه بدســــت می آید. این بذر با 
نظارت کارشناسان بذر تولید می شود.بذر ثبت شده ممکن 
است چندین بار تهیه شود. بدین معنی که از بذر ثبت شده 
دوباره بذر ثبت شده تهیه گردد. هدف از این مرحله افزایش 

مقدار بذر قبل از تولید بذر گواهی شده می باشد.
بــــذر ثبت شــــده به عنــــوان بــــذر تجــــاری در نظــــر گرفته 
نمی شود.بعضی از مؤسسات تهیه بذر گواهی 
شــــده مرحله تهیــــه بذر ثبــــت شــــده را حذف 
می نمایند. این بذر را برچســــب یا کارت ارغوانی 

رنگ مشخص می کنند.

بذر پایه یا سوپر الیت �
اولین بذری است که از کشــــت بذر اولیه تولید 
می گردد.ایــــن بــــذر زیــــر نظر اصــــالح کننــــده یا 
مؤسسه مربوط ازدیاد می شود و مزرعة ازدیادی 
به مســــاحت 2یا 3 هکتار است.کشت بذر پایه 
ممکن است چندین بار تکرار شود بدین معنی 
که از بــــذر پایه دوباره تولید گردد. بــــذر پایه دارای 
برچسب کارت ســــفید رنگ است. مقدار آن کم 

است و برای تولید بذر ثبت شده بکار می رود.

تغذیه 
گیاه

خانه سبز

بیشتر 
بدانیم

طبیب

آفات
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احتمال برداشتن ممنوعیت تردد نوروزی 

در شهرهای زرد و آبی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــــور گفت: اگر 
وضعیت بیماری در شرایط کنترل باشد و با تغییر افزایشی مواجه نشود، تردد 

در شهرهای زرد و آبی در ایام تعطیالت ممنوع نخواهد بود.
حسین ذوالفقاری روز گذشته در جلسه کمیته هماهنگی طرح های ترافیکی 

گفت: سخت ترین بحث درباره اجرای محدودیت ها، بحث کنترل ترددها بود و 
 راهنمایی و رانندگی با تدبیر و ظرفیت باال این محدودیت ها را اجرا کرد و با 

ً
انصافا

کمترین تنش، حوزه کنترل محدودیت ها مدیریت شد.
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا یادآور شد: 
بحثی درباره وضعیت پیش رو داریم، این طرح دوشنبه برای ستاد ملی ارسال 
شد، از طرفی نگرانی برای موج چهارم بیماری وجود دارد البته وضعیت بیماری 

سر جمع در تمام کشور، خوب و مدیریت شده است.

وی با اشاره به اعمال سه الیه محدودیت در استان خوزستان برای تردد اظهار 
کرد: نگران هســــتیم موج جدیدی ایجاد شــــود همچنین بر اســــاس گزارش 
وزارت بهداشــــت ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی در تمام کشور شیوع 
پیدا کرده است. ذوالفقاری تأکید کرد: کماکان تردد در شهرهای قرمز و نارنجی 
ممنوع خواهد بود البته اگر وضعیت بیماری مناسب باشد بحث تردد شبانه از 
ساعت 21 تا 3 در شهرهای آبی و زرد برداشته می شود اما منوط به شرایط است.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: در ایام 

نوروز به استان های کشور اعالم کردیم، شیوه نامه های ویژه ای بر اساس شرایط 
محیطی خود در همان استان داشته باشند و بنا داریم شیوه نامه های بهداشتی 
در ایام نوروز تقویت شود. وی تصریح کرد: اگر وضعیت بیماری در شرایط کنترل 
باشد و با تغییر افزایشی مواجه نشود، تردد در شهرهای زرد و آبی در ایام تعطیالت 
ممنوع نخواهد بود اما اگر وضعیت بیماری رو به افزایش باشد، طرح محدودیت 
هوشمند با شدت بیشتری اعمال خواهد شد البته این موضوعات به ستاد ملی 

کرونا ارائه شده و شنبه درباره آن تصمیم گیری می شود.

انعکاس
افت شدید قیمت گوجه فرنگی هرمزگان به کیلویی یک هزار تومان فرزندان در آینده بستگان 

نزدیک نخواهند داشت
معاون بهداشــــت وزارت بهداشت گفت: کاهش 
جمعیت و تک فرزندی عوارض اجتماعی بســــیاری 
دارد؛ اکنون نرخ جانشینی جمعیت به زیر 2 رسیده 
کــــه بــــه معنای منفی شــــدن نــــرخ رشــــد جمعیت 
است، فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند 

داشت.
ما به فرزند کمتر زندگی بهتر دســــت پیدا نکردیم و 
فقط فرزند کمتر محقق شد، اما زندگی بهتر را تجربه 

نکردیم.

ادعای آمریکایی  ها برای 
برقراری صلح در یمن فقط 

حرف است
ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه کشــــورمان گفت: 
آمریکایی هــــا اکنــــون بــــه جــــای پاســــخگویی بــــه 
جنایت های شش ســــاله خود در یمن نمی توانند 
در مقــــام مدعی علیه دیگران اتهامات بی اســــاس 

مطرح کنند.
دولــــت جدید آمریــــکا در حالی ادعــــای تالش برای 
پایان جنگ یمن را دارد که تاکنون شــــاهد اقدامی 
عملی برای توقف تجاوز ائتالف سعودی نبوده ایم.
ایــــن دولت همچنــــان در مســــیری غلــــط مواضع 
دولــــت پیشــــین در اتهــــام زنی های بی اســــاس و 
نادیــــده گرفتن واقعیت هــــای یمن ادامــــه داده و 
ادعای آنها برای برقراری صلــــح در یمن از حد حرف 

تجاوز نکرده است .

توزیع داروی ایرانی کرونا
بــــه تازگی توزیع داروی آیِورِمکتین ایرانی در کشــــور 
آغاز شده است. این دارو می  تواند در پیشگیری و 
درمان کرونا اثرگذار باشد. ساخت این دارو توسط 
محققــــان قزوینــــی صــــورت گرفته و باعــــث صرفه  

جویی 15 میلیون دالری در کشور می  شود.

مرگ ۲ نفر در کره جنوبی پس 
از تزریق واکسن آسترازنکا

پس از مــــرگ دو نفر ازشــــهروندان کــــره جنوبی در 
پــــی تزریق واکســــن کرونــــای آســــترازنکا، مقامات 
این کشور خواستار بررســــی فوری علت مرگ آنان 

شدند.
این در حالیســــت که چند روز قبــــل مدیرکل امور 
دارو و مواد تحت کنترل ســــازمان غذا و دارو ایران 
کســــفورد  اعالم کرد واکســــن کرونای اســــترازنکا آ
از طریق ســــازوکار کواکس یا به صورت مســــتقیم 
از ســــایت های تولید این واکســــن در کشــــورهای 

کره جنوبی و روسیه خریداری می شود.

نحوه واریز سود سهام 
عدالت مشخص شد

رئیس سازمان بورس گفت: سود سال 98 سهام 
را انتخاب  کــــه روش مســــتقیم  افــــرادی  عدالــــت 
کرده  انــــد، از طریق شــــرکت ســــپرده  گذاری مرکزی 
پرداخت می  شــــود. چــــون انتخابات شــــرکت های 
سرمایه  گذاری اســــتانی برگزار نشــــده، سود روش 

غیرمستقیم هم به همین شکل واریز می  شود.

تسهیالت 150 میلیونی 
مسکن برای تولد فرزند سوم

نماینــــدگان مجلــــس بانــــک مرکــــزی را مکلف به 
پرداخــــت وام 150 میلیــــون تومانی بــــا بازپرداخت 
حداکثر 20 ساله به خانواده های فاقد مسکن که از 

سال 99 صاحب فرزند سوم شده اند، کردند.

موافقت مجلس با وام 
ازدواج 70 میلیونی

نماینــــدگان مجلــــس وام ازدواج برای آن دســــته از 
زوجینی که از اول فروردین 97 تســــهیالت ازدواج 
دریافــــت نکرده انــــد، 70 میلیــــون تومان بــــرای هر 
یک از زوجین با بازپرداخت 10 ســــاله در سال 1400 
تعیین کردنــــد. همچنین به منظور کاهش ســــن 
ازدواج، بانــــک مرکــــزی موظف اســــت تســــهیالت 
قرض الحســــنه ازدواج برای زوج های زیر 25 ســــال 
و زوجه هــــای زیر 23 ســــال واجد شــــرایط دریافت 
تســــهیالت ازدواج را تــــا ســــقف 100 میلیون تومان 

افزایش دهد.

آمریکا: به تحریم رهبران 
انصاراهلل ادامه خواهیم داد

وزارت خارجــــه آمریــــکا اعالم کرد: در صــــورت ادامه 
حمالت صنعاء به عربستان، واشنگتن به مجازات 

رهبران حوثی ادامه خواهد داد.
واشــــنگتن از روســــیه می خواهد تا »تحت نظارت 
ســــازمان ملل، برنامه هــــای مربوط به ســــالح های 

شیمیایی خود را از بین ببرد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

واکنش ایران به تالش آمریکا در شورای حکام
، آمریکا قصد دارد به تبــــع توقف اجرای  به گــــزارش رویتــــرز
پروتــــکل الحاقی از ســــوی ایران، شــــورای حــــکام آژانس 
بین المللــــی انــــرژی اتمــــی را وادار بــــه صدور بیانیــــه ای در 

محکومیت ایران نماید.
اندیشکده راهبردی تبیین- ایران در پی بدعهدی های 
مکرر آمریــــکا و اروپــــا در اجرای برجام تصمیــــم به توقف 
هرگونه نظارت فراپادمانــــی اعم از نظارت های منصوص 
در مفاد برجام و هم چنین شــــیوه نامه الحاقی نمود. این 
اقدام که تأثیر جدی در کاهش اطمینان غرب نسبت به 
برنامه هسته ای ایران دارد، با واکنش منفی اتحادیه اروپا 
و آمریکا مواجه شد. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در 
 متاسفیم که ایران از 

ً
بیانیه مشترکی ابراز داشتند»عمیقا

امروز اجرای شــــیوه نامه الحاقی و تدابیر شــــفاف سازی 
تحت برجام را متوقف کرد. اقدامات ایران نقض بیشــــتر 
تعهداتش ذیــــل برجام اســــت و به طــــور قابل توجهی 
نظارت های پادمانی از ســــوی آژانــــس بین المللی انرژی 
اتمی را کاهش می دهد.« آن ها در حالی ماهیت تصمیم 
ایــــران را »خطرناک« توصیف کردند که هیچ اشــــاره ای به 
نابرخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام و تحریم های 
آمریکا ننمودند. دو روز بعد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای 
 از تصمیم ایران برای تعلیق اجرای 

ً
صادر نمود:»ما عمیقا

شیوه نامه الحاقی و همچنین پادمان های شفاف سازی 
قید شده تحت برجام نگران هستیم. اگر از این تصمیم 
خود بازنگردد، چنین تصمیمی به شکلی جدی توانایی 
آژانس بــــرای تأیید مواد و فعالیت های هســــته ای ایران 
و تصدیق صلح آمیز بودن این فعالیت ها را با مشــــکل 
مواجه خواهد ســــاخت«. در امتداد ایــــن مواضع، آمریکا 
قصد دارد از اعضای شــــورای حــــکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بخواهد ایران را به خاطر تشدید فعالیت های 

هسته ای محکوم کنند.

پیش نویس آمریکا علیه ایران �
آمریکایــــی روز 7 اســــفند پیش نویس  دیپلمات هــــای 
قطعنامه ای را در شــــورای حکام توزیع کردند که اعتراض 
آمریکا را تشریح می کند و از ایران می خواهد به طور کامل 
با بازرســــان آژانس بین المللی انــــرژی اتمی همکاری کند. 
به نقل از بلومبرگ، این ســــند ســــه صفحه ای »به شدت 
از یافته هــــای آژانس بین المللــــی انرژی اتمــــی و کاهش 
همکاری ایران با آژانس ابــــراز نگرانی می کند«. همچنین 
آمده اســــت:»جهان مدت هاســــت می داند کــــه ایران در 
گذشــــته به دنبال دســــتیابی به ســــالح های هســــته ای 
بوده اســــت. همچنین می دانیم که ایــــران حجم انبوهی 
از رکوردهای مربوط به برنامه ســــابق سالح های هسته ای 
خود را حفظ کرده اســــت. ایران اکنون باید به طور کامل با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همــــکاری کند تا اطمینان 
یابیم که میراث فعالیت های سابق ایران در زمینه سالح 

اتمی، شــــامل مواد هسته ای اعالم نشــــده در ایران امروز 
نمی شود«.

ایــــن بخــــش از پیش نویس نشــــان می دهــــد دولت 
بایــــدن قصد دارد از احتمال بازگشــــایی دوبــــاره پرونده 
»ابعاد احتمالی نظامــــی« درباره برنامه هســــته ای ایران، 
 ، به مثابه یک اهرم فشــــار اســــتفاده کند. در این مسیر
اســــتناد آمریکا نیز بــــه ادعاهای مطروحه از ســــوی رژیم 
صهیونیســــتی اســــت که مدعی ســــرقت اســــنادی در 
ایــــن خصوص از تهران شــــده اســــت. به نظر می رســــد 
تالش آمریکا برای اعتباربخشــــی دوباره بــــه این پرونده 
از آن روســــت که در صورت ترویج انــــگاره فعالیت های 
هسته ای مشکوک از ســــوی ایران، دیگر دولت ها حتی 
چین و روســــیه نیــــز به دشــــواری می توانند در شــــورای 
حکام و حتی شــــورای امنیت، به دفاع از برنامه هسته ای 
صلح آمیــــز جمهوری اســــالمی بپردازنــــد و بدین ترتیب 
آمریکا که خود اکنــــون به دلیل خروج از برجام در جایگاه 
متهم قرار دارد، در جایگاه مدعی نشسته و ایران را مورد 

خطاب قرار می دهد.

واکنش ایران �
دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی در وهله اول 
می تواند اعالم نماید که در صورت صدور هر قطعنامه ای 
علیه برنامه هسته ای ایران در شورای حکام توافق موقت 
با آژانس؛ مبنی بر ضبط داده های برخی فعالیت ها تا سه 
ماه آتی و ارائه آن ها به آژانس در صورت رفع تحریم ها؛ ملغی 

خواهد بود و هیچ داده ای از این پس ذخیره نخواهد شد.
در گام بعدی توجه به این نکته ضروری است که بازگشایی 
دوباره پرونده »ابعاد احتمالی نظامی« نقض صریح بند 14 
برجام می باشد. بنابراین هر تالشی برای بازگشایی دوباره 
این پرونده، پاســــخی تهاجمی و قاطع می طلبــــد. اعالم و 
سپس آغاز ارتقای سطح غنی ســــازی به باالی 50 درصد و 
افزایش حجم اورانیوم به بیش از 5000 کیلوگرم، می تواند 
 آن چه مانع 

ً
نشان دهد اواًل تهدید ایران معتبر است و ثانیا

نزدیکی ایران به آســــتانه دســــت یابی به سالح هسته ای 
است، نه نظارت های خارجی بلکه اراده داخلی می باشد.

، ایران نیز می تواند در صورت طرح مســــأله  از ســــوی دیگر
»ابعــــاد احتمالی نظامــــی« و محکومیــــت ایــــران در این 
خصوص، مسأله بی اعتمادی به بازرســــان آژانس در درز 
اطالعات ارائه شــــده از جمله درباره دانشــــمندان شهید 
ایرانی را مطرح کند، که کاماًل با ماده 5 توافق پادمانی آژانس 
با ایران منافــــات دارد. بنابراین ایران نیز می تواند در اجرای 
برخی تعهدات پادمانی اش مانند به روزرســــانی اطالعات 
مربوط بــــه مواد و تأسیســــات و هم چنین اطالع رســــانی 
پیش هنگام، تعلل کند تا طرف مقابل بداند که هر گونه 
کنــــش نامطلوب، واکنشــــی نامطلوب تــــر در پی خواهد 

داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نظر نهایی مجمع تشخیص درباره "اف ای تی اف" 
احتماال فروردین سال آینده اعالم می شود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: دبیر مجمع تشــــخیص 
مصلحت نظام از اعالم نظر نهایی ایــــن نهاد درباره لوایح 
مرتبط با "اف ای تی اف" در فروردین ماه سال آینده خبر داد.

محســــن رضایی دبیر مجمع تشــــخیص مصلحت نظام، 
صبح چهارشنبه 13 اسفند در نشست خبری به مناسبت 
سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
ارجاع لوایــــح مرتبط بــــا "اف ای تی اف" به مجلس شــــورای 
اسالمی گفت: سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک مجمع 
که عضو مجمع هستند، پیشنهاد بازگشت این لوایح به 
مجلس را داشــــتند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
مجمع نمی تواند چنین کاری بکند و این یک بدعت خواهد 

بود، چرا که روند تصمیم گیری را دشوار خواهد کرد.
وی ادامه داد: عده ای گفتند مجلس تقاضای بازگشــــت 
لوایح مرتبط با "اف ای تی اف" را به مجلس بکند که چنین 

درخواستی نکرده اند.
رضایــــی افــــزود: مــــا حرف هــــای متناقضــــی از دولتی ها 
می شــــنیدیم؛ قرار شــــد کل مســــتندات و پاســــخ ها به 
سواالت اعضای مجمع تشخیص را امضا شده ارائه دهند 
تا در جلسه بعدی تصمیم گیری کنیم؛ باید این مستندات 
به مجمع برسد و بعد رای گیری شود. یکی از وزرا گفته بود 
این لوایــــح را تصویب کنیــــد چون هر آن ممکن اســــت 
تحریم ها را بردارند تا ما آماده باشیم و بتوانیم کار کنیم؛ که 
بعضی از اعضای مجمع گفتند یــــک تاریخی به ما بدهید، 
اگر فروردین ماه اســــت ما تا فروردین ماه صبر می کنیم و 
به محض اینکه تحریم ها را بردارند ما بحث می کنیم و مثال 

نظــــر موافق می دهیم، اما همین موضوع هــــم ابهام دارد 
یعنی کســــی به اعضای مجمع نمی گوید که تحریم ها کی 
لغو می شود و این »گام بعدی« چیست؟ لذا ما منتظریم 
تا پاسخ مســــتند و مکتوب دولتی ها بیاید تا در جلسات 
بعدی مجمع که احتماال فروردین ماه سال آینده است به 

جمع بندی برسیم.
دبیر مجمع تشــــخیص مصلحت نظام ادامــــه داد: درباره 
حق شرط آنچه مشخص اســــت حق شرط نباید با محتوا 
موضــــوع این لوایح مغایرت داشــــته  باشــــد. چــــرا که اگر 
مغایرت داشته باشد در حقیقت ترتیب اثری به آن داده 
نمی شــــود. در مجمع عده ای می گویند حق شــــرط عملی 
می شود و عده ای دیگر می گویند که عملی نمی شود و هر 

دو طرف هم به دالیل حقوقی استناد می کنند.
وی بــــا بیان اینکه دولــــت تاکنون تضمین نــــداده  که اگر 
لوایح مرتبط با "اف ای تی اف" تصویب شود، "اف ای تی اف" 
، گفت: بحث این  عضویت مــــا را خواهد پذیرفت یا خیــــر
اســــت که اگر شــــما این دو اهرم دیپلماســــی را از کشــــور 
گرفتید، آیا چنین تضمینی از طرف مقابل گرفته اید که آنها 

را قانع کند که ایران عضو "اف ای تی اف" شود؟
رضایی با بیان اینکه ما از دولت می خواهیم به طور واضح و 
صریح بگویند که آیا تضمین می کنند که عضویت ایران در 
"اف ای تی اف" مورد پذیرش قرار بگیرد، گفت: این نگرانی 
از آن جهت اســــت که از 41 توصیه "اف ای تی اف"، فقط دو 
توصیه عملی نشده، اما برخی مواردی که عملی کرده ایم را 

آن ها نپذیرفته اند.

روحانی:

امروز هم اقتصاد ما بهتر می چرخد 
یفیوژها هم سانتر

بــــا  رئیس جمهــــور  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
بیــــان اینکــــه امروز هــــم اقتصاد مــــا بهتــــر می چرخد هم 
صنعت  می گفتنــــد  کــــه  آنهایی  گفــــت:  ســــانتریفیوژها، 
هســــته ای از بیــــن رفــــت دیدنــــد وقتــــی اراده کنیــــم در 
عرض یک هفتــــه در همه تولیدات مان چــــه کاری انجام 

می دهیم.
حجت االســــالم حســــن روحانــــی رئیس جمهــــور صبح 
چهارشنبه در جلســــه هیأت دولت با اشاره به طرح های 
افتتاح شده از ســــوی دولت گفت: این طرح ها به عموم 
کید می کنم هــــر آنچه دولت  مــــردم مربوط می شــــود و تأ
کیــــد می کند از مســــائل  آن تأ یازدهــــم و دوازدهــــم بــــر 
سیاسی تا مسائل اقتصادی و... به نفع رفاه، زندگی مردم 
و توســــعه تولید اســــت و یــــک نگاهش احقــــاق حقوق 

مردم است که حقوق مردم از دست نرود.
وی ادامــــه داد: تجارت بــــا دنیا حق مردم اســــت این که 
اقتصــــاد ما برونگرا باشــــد دســــتور مقام معظــــم رهبری 
است. اقتصاد مقاومتی یعنی در درون کار و تولید کنیم 

و بعد محصول را به بیرون صادر کنیم.
روحانی تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم برای ایجاد 
برجام و برای حفظ برجام تــــالش کرد. دولت یازدهم این 
توافق مهم را به وجود آورد و دولت دوازدهم این توافق 
را حفــــظ کرد. حــــال باید یکجایــــی صحبت کنیــــم که چه 
اقدامات مهمی توســــط دولت و بــــا هدایت مقام معظم 

رهبری صورت گرفته تا این کار بزرگ انجام شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: اگر ما یک ساعت در برداشتن 
تحریــــم تعلل کنیــــم، امروز و فــــردا کنیم حقــــوق مردم را 
پایمال کردیم. مهمتر اینکه این مســــئله حق همه مردم 
است که تحریم ها برداشته شود و مردم آزاد شوند. همه 
باید تالش کنیــــم، البته وظیفه دولت اســــت که این کار 

را انجام دهد.
وی با اشاره به تغییر دولت در آمریکا افزود: لحن دولت 
آمریکا یک مقــــدار تغییر کرده و بایدن به برخی مســــائل 

اعتراف کرده و در برخی مســــایل اقدام عملی هم کرده و 
نامه غلطی که دولت قبل به ســــازمان ملل فرستاده بود 
را پس گرفته اســــت اما در زمینه تحریم که مسئله اصلی 
ما اســــت هنوز ندیدیم که یک قدم جدی از طرف دولت 

آمریکا برداشته شود.
کیــــد کــــرد: به نظــــر مــــن برداشــــتن تحریم و  روحانــــی تأ
اجــــرای کامل برجام هم خیلی آســــان اســــت و هم خیلی 
سخت اســــت اگر اراده جدی در همه طرف های برجام و 
آمریکا باشــــد این کار انجام می شود و  مخصوصا ایران و 

در همین هفته می شود کار را تمام کرد.
وی گفت: صهیونیســــت ها ترامپ را اغفــــال کردند و در 
یک مسیر غلط بردند حال اگر دولت فعلی آمریکا قبول 
دارد که دولت قبلی شــــان اشتباه کرده هم باید واضح تر 
و صریح تر بگویــــد و هم باید عمل و جبــــران کند با صدا، 
شــــعار و ســــخنرانی کار پیش نمی رود آمریکایی ها شعار 
می دهند که می خواهیم به برجــــام برگردیم اما این کافی 

نیست باید در این کار عمل باشد.
کید کــــرد: برجــــام یکــــی از مهمترین  رئیــــس جمهــــور تأ
کارهای تاریخ سیاســــی ایران اســــت. در برجام کار بزرگی 
انجــــام دادیم، امروز انــــرژی اتمی مــــا دارد تولید می کند و 
هیچ کس نمی تواند بگوید خالف قانون است، قبال هم 
تولید می کرد اما قطعنامه های سازمان ملل باالی سر ما 

بود و این کار ما را نامشروع می دانستند.
وی گفت: آنهایی که می گفتند صنعت هســــته ای از بین 
رفت دیدند وقتی اراده کنیم در عرض یک هفته در همه 
تولیداتمان چه کاری انجــــام می دهیم. این که از روز اول 
ما با مردم عهد بســــتیم هم ســــانتریفیوژ می چرخد و هم 
چــــرخ اقتصاد می چرخد این را عمــــل کردیم و تا امروز هم 

همین بوده است.
روحانــــی گفت: امــــروز هم اقتصــــاد ما بهتــــر می چرخد هم 
سانتریفیوژها. شــــما می بینید هر هفته ده ها هزار میلیارد 
تومان در سراسر کشــــور طرح و پروژه افتتاح می شود، فقط 

دوشــــنبه 78 هزار میلیــــارد تومان افتتاح داشــــتیم آن هم 
در شــــرایط جنگ اقتصادی. می بینیم کــــه اقتصاد ما بهتر 
می چرخــــد و از آن طرف هم ســــانتریفیوژها بهتر می چرخند 
پس می شــــود هم در صنعت هســــته ای که بــــرای ما مهم 
اســــت رشد بیشــــتر داشــــته باشــــیم و هم این صنعت را 
مشروع کنیم البته این ادعای بود که داشتند و این مسائل 

را برداشتیم.
روحانی با اشاره به فعالیت های دولت در حوزه اقتصاد، 
گفت: اگر جنگ اقتصادی نبود همه می دیدند که کشور 

چه می شد.
کید کــــرد: اف ای تی اف  روحانی در بخــــش دیگری هم تأ
که اقداماتی درخصوص مسائل  گروه ویژه ای است  یک 
مالــــی و تراکنش ها انجام می دهد و همه کشــــورها در آن 

هستند. اگر بد است، چطور در آن حضور دارند؟
وی افزود: همه اتحادیه اروپا در آن هســــتند. همه شرق، 
روســــیه و چین، ترکیه و همســــایگان ما در آن هســــتند. 
چطور می شــــود همه دنیا نســــبت به آن اجماع داشــــته 
باشــــند و همه تالش می کنند، رتبــــه باالتری در این گروه 

مالی به دست آورند و ما تماشا می کنیم؟
رئیس جمهور گفت: البتــــه دولت اقدامات خود را انجام 
داده است. چهار الیحه را تهیه کرد. کار دولت و مجلس 
انجام شده است. حتی شــــورای نگهبان هم اقداماتش 
را انجام داده اســــت. دو الیحه کارش تمام و ابالغ شده و 
دو الیحه مربوط به کنوانســــیون ها به مجمع تشــــخیص 

رفته اند. نظام  مصلحت 
وی با بیــــان اینکــــه همه باید بــــا مردم واضــــح صحبت 
کنند، اظهار کرد: وقتی عدد ریســــک کشــــور از شش به 
هشــــت می رود، یعنی مردم باید از جیب شــــان بیشــــتر 
پــــول دهند و برای نقل و انتقاالت مالی، پول بیشــــتری 
بایــــد پرداخــــت کــــرد. بایــــد بدانیــــم تمــــام کشــــورهای 
دوســــت مان که با ما کار کرده و حتی کار بانکی محدود 
دارنــــد، می گویند اگر بــــه اف ای تی اف ملحق نشــــویم، 
ارتباطات بانکی ما قطع می شــــود و این یعنی ما به قرن 

برگردیم. پیش 
روحانی گفت: وقتــــی قانونی را وضع و اجرا می کنیم، تمام 
مشــــکالت عالم بشــــریت را حل نمی کند، اگر این لوایح 
اجرا نشــــد، به مردم توضیح بدهیم، چقــــدر هزینه دارد و 
چه کسی آن را می پردازد. از مجلس سابق تشکر می کنم 
که با ما همراهی کرد و بــــا رأی خوب این لوایح را تصویب 

کردند.
مصلحت  تشــــخیص  مجمــــع  اعضای  کــــرد:  اظهــــار  وی 
رهبری  معظــــم  مقام  که  هســــتند  دلســــوزی  افراد  نظام 
به آنهــــا حکم داده اســــت. اف ای تی اف هیــــچ ربطی به 
برجام و تحریم ندارد. تحریم باشــــد و نباشــــد، این لوایح 
الزم است. تحریم نباشــــیم، الزم تر است. برجام باشد یا 
نباشد، این لوایح الزم اســــت. این لوایح ربطی به برجام 

ندارد.
رئیس دولــــت دوازدهم گفــــت: امیدواریم بــــا همکاری 
همدیگــــر و عزیــــزان مجمع تشــــخیص از ایــــن پیچ عبور 

کنیم و مابقی مسائل را حل و فصل کنیم.

برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار

توافق نمایندگان سه جانبه بر روی سبد معیشت خانوار کارگری
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نماینده کارگران در شورای 
عالی کار با اعالم این خبر که اولین نشســــت شورای عالی 
کار برگزار شــــد، گفت: در این نشســــت نماینده سه گروه 
کارگــــری، کارفرمایی و دولت بــــر روی عــــدد 6.8 میلیون 

تومانی سبد معیشت خانوار کارگری توافق کردند.
آیت اســــدی در مورد اولین جلسه شــــورای عالی کار برای 
تعیین حداقــــل مزد کارگران در ســــال آینــــده گفت: این 
جلسه روز ســــه شــــنبه با حضور همه اعضای نمایندگان 
کارگــــران، نماینــــدگان کارفرمایان و نماینــــدگان دولت و 
مشــــاوران مربوطه و بدون حضــــور وزیــــر کار در وزارتخانه 

برگزار شد.
وی افــــزود: در این جلســــه ابتدا گــــزارش کمیته مزد ذیل 
شورای عالی کار مطرح شــــد و نحوه به دست آوردن سبد 
معیشــــت و رقمــــی کــــه 6.8 میلیــــون تومان برای ســــبد 
معیشت خانوار کارگری به دست آورده بودند مورد توافق 

و قبول همه نمایندگان شرکای سه گانه قرار گرفت.
اســــدی گفت: همچنین مباحــــث کالن اقتصادی مرتبط 
با تعیین دســــتمزد کارگران در این جلســــه مطرح شــــد و 
گزارش پژوهش مؤسســــه پژوهشــــی تأمیــــن اجتماعی 
در مــــورد مــــزد منطقه ای مطرح شــــد که قرار شــــد گزارش 
جامع تری برای ســــال آینده تهیه کنند، بنابراین بحث مزد 
منطقه ای از دستورکار حداقل دســــتمزد سال 1400 خارج 

شد.
نماینــــده کارگران در شــــورای عالی کار اظهــــار کرد: تعیین 
حداقل دستمزد کارگران در جلسه آینده شورای عالی کار 
که در روز دوشنبه هفته آینده برگزار می شود مطرح و مورد 

بحث قرار می گیرد.
وی اضافــــه کــــرد: شــــرکای ســــه جانبه یعنــــی نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت همگی قبول داشتند که مزد 
دریافتی کارگران در حال حاضر با توجه به تورم و هزینه های 
ایجادشــــده واقعا پایین اســــت، اما این که چگونه قدرت 

خرید کارگران را جبران کنیم، نظرات مختلفی وجود دارد.
 
ً
اســــدی همچنین گفت: برخی نماینــــدگان مجلس اخیرا
بدون مطالعه مباحثــــی در مورد مــــزد منطقه ای صحبت 
می                                   کنند، در حالی که قانون گذاران باید شرایط را درک کنند 
و امســــال امکان تعیین مزد منطقه ای در شورای عالی کار 

وجود ندارد.

نماینــــده کارگران در شــــورای عالی کار همچنیــــن با بیان 
این که در بررســــی از بنگاه های مختلف از بخش دولتی و 
خصوصی هم کارگران و هــــم کارفرمایان و هم نمایندگان 
دولت حدود 70 تــــا 80 درصد گرفته بودند که مزد کارگران 
کم اســــت ولی در مورد جبران این عقب ماندگی مزد هنوز 
توافقی حاصل نشــــده است، اما اگر دســــتمزد کارگران به 
واقعیت نزدیک تر شود، نمود آن در افزایش تولید نشان 

داده می شود.
وی در مورد این که ســــهم دســــتمزد از هزینه تولید چقدر 
اســــت، گفت: در صنایع مختلف متفاوت اســــت، اما این 
نکته را بگویم که کارفرمایان امســــال بــــا افزایش قیمت 
مــــواد اولیه تولیــــد مواجه شــــده اند، اما وقتــــی صحبت از 
افزایش مزد کارگران می شود، در مقابل آن عده ای موضع 

می گیرند.
اسدی همچنین گفت: امسال نرخ تورم در همه استان ها 
به طــــور میانگین بــــاالی 33.5 درصد بــــوده در حالی که 
ســــال های قبل در برخی اســــتان ها تورم کمتری شــــاهد 
بودیم و انتظار داریم کارفرمایان و دولت بیشــــتر به حفظ 

قدرت خرید کارگران توجه کنند.

نماینده کارگران در شــــورای عالی کار اظهار کرد: امســــال 
چنــــد هزار کارگر بیکار شــــدند اما با این وجود در شــــهری 
ماننــــد قزوین کارگر ماهر به ســــختی پیدا می شــــود چون 
کارگــــر باتجربه و ماهر حاضر نیســــت با دســــتمزد ماهی 2 
میلیون تومــــان کار کند، این درحالی اســــت که حدود 90 
درصــــد کارفرمایان هــــم معتقدند حقوق کارگــــران پایین 
است. بنابراین باید در تعیین حداقل دستمزد برای سال 

آینده این مسأله جبران شود.
بــــه نقل از فــــارس، تعیین حداقل مزد بــــرای کارگران یکی 
از عوامل مهم اقتصادی در کشــــور اســــت کــــه دربرگیری 
آن به طور مســــتقیم برای 14.7 میلیون بیمه شده اصلی 
اجتماعی نمایان اســــت، در مورد مشاغل بدون بیمه هم 
به عنوان نرخ پایه برای دســــتمزد کارگران به شمار می رود، 
بنابراین الزم اســــت حداقل دســــتمزد کارگران با توجه به 
صرفــــه و صالح کارگران و کارفرمایــــان در یک روند منطقی 
تعیین شــــود که هم از تولید صیانت شــــود و هم قدرت 
خرید کارگران بــــه عنوان عوامل مهم تولید در کشــــور در 
نظر گرفته شود، زیرا قشر کارگر و خانوار آنها به عنوان یکی 
از موارد مهم ایجاد تقاضای کاال در جامعه به شمار می رود.

تحلیل



شهرداری منطقه دو همدان

شــهرداری منطقه 2 همدان در نظر دارد نســبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط اقدام نماید. لذا 
از پیمانــکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه از تاریــخ99/12/14  تا 99/12/24  بــه آدرس: همدان، 

خیابان تختی مراجعه نمایند.
  خالصه شرایط شرکت در مناقصه:   

 1-حداکثر مهلت قبول پیشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شــهرداری منطقه2  از تاریخ انتشــار این آگهی به مــدت 10 روز خواهد بود. 
)پایان وقت اداری99/12/24 (

 2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشــان به نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین 
منوال عمل خواهد شد.

 3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماه یا واریز نقدی که میبایستی به 
شماره حساب IR 150600740501103331333002 شهرداری منطقه 2همدان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  واریز گردد می باشد. 

 4- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید. 
بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد. 

 5- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

 7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد. 
 8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامال تی شهرداری میباشد.

  9-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد می گردد.
 • بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهدشد.
 10- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه 2 همدان می باشد.

 11- در صورت مساوی بودن قیمت های پیشنهادی اولویت انتخاب با پیمانکاران بومی می باشد.
 12- زمان و مکان بازگشــایی پاکت هــا مورخ  99/12/25 ســاعت 17 واقع در  شــهرداری مرکــزی خواهــد بود.)حضور نماینــدگان پیمانکاران در این جلســه  

بالمانع است(
 13- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید، ضمنًا جهت اطالع از سایر شرایط تکمیلی به اسناد مناقصه مراجعه  

گردد.
 14- ضمنًا مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد. 

مبلغ برآورد اولیه  )ریال(نام پروژهردیف
مدت 

پیمان

مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
رتبه پیمانکار 

مبلغ تضمین انجام تعهدات 

)ریال(

1
احداث ساختمان اداری 

شهرداری منطقه دو
10/750/000/000  18 ماه214/984/673/121

حداقل پایه 4 
حقوقی رشته  ابنیه

پنج درصد کل مبلغ 
پیمان

2
تهیه و اجرای فینیشری 

آسفالت در سطح منطقه سه
3368/000/000 ماه7/352/690/623

حداقل پایه 5 
حقوقی رشته  راه 

ده درصد کل مبلغ 
پیمان

گهی مناقصه آ
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روابط عمومی شهرداری اللجین

آگهی مزایده فروش زمین
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تاریخ انتشار: 1399/12/14

)نوبت اول(

شهرداری اللجین به اســتناد ماده /13 آیین نامه مالی شــهرداری ها و مجوز شماره 2047-2052/م/ش شورای شــهر اللجین در نظر دارد نسبت 
به فروش چهار قطعه از زمین های خود اقدام نماید. شــر کت کنندگان می توانند با توجه به شــرایط ذیل پیشــنهاد خود را به انضمام فیش واریزی 
سپرده به حساب سیبای شماره 0106885349009 در پاکت در بسته و الک و مهر شــده تا سه شنبه مورخه 99/12/26 به دبیرخانه شهردرای 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط:

 قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.
 شهردرای در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد، به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، مشروط، مخدوش یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهند شد.

 برنده مزایده موظف اســت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شــهرداری جهت واریز مبلغ کل بهای ملک مورد نظر به صورت نقد 
به حساب شهرداری مراجعه ، در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

  سپرده نفرات اول تا ســوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. پیشــنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخه 99/12/27 
بازگشایی و قرائت خواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 2-34522061 )081( تماس حاصل نمایید.

قیمت پایه هر کدام بر حسب هر مترمربعمتراژ هر یکمبلغ سپرده هر کدامزمین مورد نظرردیف

47.500.000 ریال475.000.000200 ریال4 قطعه زمین در ابتدای بلوار معلم، راه قدیم دستجرد1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18 تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/14   

چون آقای محمدمهدی منصوری مالک ششدانگ پالک 2 فرعی از 2509 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور سند تک  برگی پالک فوق را از این 
اداره نموده  است و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شنبه  1400/01/14 ساعت 10 در محل وقوع ملک واقع در 
نهاوند، خیابان شــریعتی حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز 

به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد.  97
4 

ف
م.ال

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان به نمایندگی از شهرداری همدان،  با  استناد به مصوبه شورا و هیئت مدیره سازمان 
 B.O.L.T به ترتیب مورخ 98/4/18  و  98/4/20 در نظر دارد پروژه ســرمایه گذاری فیبر نوری را در قالب شــیوه های مشــارکتی ســرمایه گذاری با روش

)ایجاد و راه اندازی، بهره برداری، پرداخت ســهم درآمد، انتقال( را از طریق فراخوان عمومی طبق شــرایط و مشــخصات مندرج در اســناد فراخوان، به اشــخاص 
واجد شرایط واگذار نماید.

  1. مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/12/26به 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان مراجعه نمایند. 

 2. مهلت تحویل اســناد: اســناد و پاکت های تکمیل شــده می بایســت حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 بصورت مهر و موم شده 
تحویل دبیرخانه سازمان گردد. 

 3. زمان و  محل بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات ساعت 17   روز  سه شنبه مورخ 1399/12/26 در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
مرکزی همدان می باشد. 

 4. شــرکت کنندگان می بایســت جهت شــرکت در فراخوان مبلغ 1/000/000/000 ریال در قالب ضمانت نامه بانکی به نام ســازمان ســرمایه گذاری و یا 
اوراق مشارکت بی نام )حداقل دارای سه ماه اعتبار( و یا بصورت نقدی به حساب سپرده سازمان سرمایه گذاری به شماره حساب 100826982273 نزد 

بانک شهر شعبه مرکزی همدان واریز و در پاکت )الف( تحویل نمایند. 
 5. نحــوه دریافــت اســناد: متقاضیــان می تواننــد بــرای دریافــت اســناد و اطالعــات پــروژه بصــورت حضوری  با در دســت داشــتن درخواســت شــرکت در 
فراخوان ، مســتندات مربوطه را از دبیرخانه ســازمان ســرمایه گذاری به آدرس: همدان، بلوار ارم، مرکز  همایش های بین المللی و قرآن، ساختمان سازمان 
 ســرمایه گذاری شــهرداری دریافــت نماینــد. ضمنًا متقاضیان می توانند بصورت غیر حضوری پس از ارســال درخواســت شــرکت در فراخــوان به آدرس ایمیل

 InvesTmenT.hamedan21@gmaIL.cOm  از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.  
 6. متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 38220420-081 تماس حاصل فرمایند و مشــاهده آگهی فوق در پورتال ســازمان 

سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان به آدرس InvesTmenT.hamedan.Ir امکان پذیر می باشد. 

تاریخ انتشار:  1399/12/14                                       
گهی فراخوان عمومی  آ

گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان سازمان سرمایه  م.الف 1752

]کرونا در کمین است[

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

پنج شنبه    14  اسفند 1399    شماره   4750

ورزش6

برنامه مسابقات لیگ برتر 
فوتبال استان همدان

هگمتانه، گروه ورزش: هفته پنجم فصل 1399-1400
��پنجشنبه 14 اسفند 99 �

- علم و ادب همدان شهدای باباعلی بهار
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 13:30
ستاره سرخ تویسرکان- پاسارگادنوین نهاوند

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 16

��جمعه 15 اسفند ماه �
صنایع دستی اللجین- کوالک سرخ تویسرکان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 13:30

مهر همدان- تاالر وحدت همدان
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 16

همدان بر سکوی سوم لیگ 
روئینگ قایقرانی بانوان کشور

هگمتانه، گروه ورزش: تیم قایقرانی بانوان همدان 
بر سکوی سوم نخســــتین دوره لیگ برتر روئینگ 
کشور یادواره سردار شــــهید حاج قاسم سلیمانی 

ایستاد.
دور برگشــــت لیگ برتر روئینگ بانوان به میزبانی 
دریاچــــه آزادی برگــــزار شــــد و بانــــوان همدانــــی در 

مجموع عنوان سوم را کسب کردند.
در روئینــــگ تک نفــــره ســــبک وزن 250 متر کیمیا 

زارعی از تیم پاس همدان نایب قهرمان شد.
 ، همچنیــــن در روئینگ امدادی چهــــار در 250 متر
تیم پاس همدان با ترکیب فاطمه صفری، ســــاقی 

ملکی، مریم کرمی و کیمیا زارعی سوم شد.
بر این اساس در پایان چهار مرحله مسابقه، باشگاه 
آرتمیس با 141 امتیاز قهرمــــان اولین دوره لیگ برتر 
روئینگ بانوان شــــد، دانشــــگاه آزاد با 137 امتیاز در 
رده دوم قرار گرفت و پاس همدان با 81 امتیاز سوم 
شد. در پایان مسابقات مراســــم اختتامیه با حضور 
مهیــــن فرهــــادی زاد معــــاون ورزش بانــــوان وزارت 
ورزش و جوانان برگزار و جام تیم های برتر اهدا شــــد. 
تیم همدان پیش از ایــــن در لیگ قایقرانی آب های 

آرام نیز موفق به کسب عنوان سوم شده بود.

خبــر
واکاوی پایانی تلخ برای تنها نماینده بسکتبال همدان در لیگ یک کشور

وقتی پول حرف اول را می زند!
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفته گذشــــته مســــابقات پلی 
آف لیگ دســــته یک کشــــور در گروه شــــمال به میزبانی 
همــــدان برگزار و پــــس از دو روز رقابــــت تکلیف تیم های 

صعودکننده در این مسابقات مشخص شد.
متأسفانه در مســــابقات پلی آف لیگ دســــته یک کشور 
در گروه شــــمال به میزبانی همدان تیم خانه بســــکتبال 
اســــدآباد به عنوان تنها نماینده تیم بســــکتبال اســــتان 
همــــدان در لیگ دســــته یک بســــکتبال کشــــور از ادامه 
بازی ها بازماند و با وداعی تلخ از دور مســــابقات امســــال 

لیگ دسته یک کشور حذف شد.
حذف تیم بســــکتبال اسدآباد کام بســــیاری از طرفداران 
بسکتبال اســــتان همدان را تلخ کرد و هر یک از طرفداران 
این تیم بــــه تجزیه و تحلیل علل این شکســــت و ناکامی 
در ایــــن دور از مســــابقات پرداختنــــد که باید بــــا احصاء و 
شناســــایی ایــــن ضعف هــــا و نارســــایی ها و مرتفع کردن 
مشکالت برای مسابقات سال آینده از هم اکنون توسط 
مســــؤوالن امر چــــاره اندیشــــی و تدبیر شــــود در غیر این 
صورت برای همیشــــه با برند باقی ماندن این تیم در لیگ 

دسته یک کشور باید خداحافظی کرد.
رئیــــس هیأت بســــکتبال اســــتان همــــدان در ایــــن باره 
اظهار کرد: نداشــــتن حامی مالی یکــــی از مهمترین دالیل 
شکســــت و حــــذف تیــــم خانــــه بســــکتبال اســــدآباد در 
مسابقات امســــال به عنوان تنها نماینده استان همدان 

در لیگ دسته یک بسکتبال کشور به شمار می رود.
پرویــــز ریحانــــی گفــــت: در صــــورت هــــر گونه حمایــــت نیز 
حمایت ها بیشتر توسط اداره کل ورزش و جوانان استان و 
نیز هیأت بسکتبال استان و شهرستان و کمی هم کمک 
و حمایت های فرماندار و نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
بوده کــــه البته این حمایــــت و کمک های مالــــی برای لیگ 
دسته یک کشور کافی و وافی نبود و به طور قطع با نداشتن 

حامی مالی نتیجه مطلوبی نمی توان از مسابقات گرفت.
وی تصریح کــــرد: اگر برای تیم حامی مالی تعیین می شــــد 
بــــا حمایت های اسپانســــر امکان جابه جا کــــردن بازیکن 
و تعییــــن یک ســــرمربی حرفه ای برای تیم وجود داشــــت 
که بتواند با بازی خود در کشــــور حرفی برای گفتن داشته 

باشد و بدرخشد.
بایــــد بــــرای تیــــم حامی مالــــی بخــــش خصوصی  �

شود جذب 
ریحانی با اشــــاره به اینکه ماحصل تیــــم لیگ ما در ورزش 

اســــتان همــــدان تیم پاس اســــت کــــه مســــؤوالن از آن 
حمایت می کنند و از لحاظ مالی همچنان دارای مشــــکل 
اســــت، خاطرنشــــان کرد: باید بــــرای تیم یــــک حامی مالی 
بخش خصوصی جذب و بخــــش خصوصی برای حمایت 
از تیم وارد میدان شود که متأسفانه با عدم رغبت بخش 
خصوصی برای حمایت مالی تیم های ورزشــــی در اســــتان 

همدان مواجه هستیم.
وی یکــــی دیگــــر از دالیل شکســــت تیــــم در ایــــن دور از 
مسابقات را سرمربی دانست و بیان کرد: هماهنگی های 
الزم را در مســــابقات برای تیم انجام دادیم و یکی از مربیان 
اســــتان همدان برای تیم گذاشته شــــد که با انتخاب این 
ســــرمربی نتایج دور رفت عالــــی بود اما در دور برگشــــت 
متإسفانه با کنار گذاشتن سرمربی قبل مدیریت ضعیف 
شــــد و مربی دور برگشــــت، توان مربیگری و سرمربیگری 

لیگ را نداشت و در حد لیگ دسته یک کشور نبود.
رئیس هیأت بسکتبال اســــتان همدان در ادامه با بیان 
اینکه مدیریت داخلی تیم هم بایــــد قوی تر عمل می کرد، 
یادآور شد: در لیگ دســــته یک کشور هر چقدر کادر فنی 
قوی تر باشد و تیم را درست مدیریت کند، تیم راحت تر در 

مسابقات شرکت می کند.
 حضور در لیگ دســــته یک کشــــور 

ً
ریحانی مطرح کرد: صرفا

یک تفکر غلط بوده و اینکه فقط یک تیم در لیگ دسته یک 
کشــــور حضور یابد، کاماًل اشتباه اســــت بلکه باید با جذب 
حامی مالی و برنامه ریزی دقیق و تعیین سرمربی حرفه ای و 
کادر فنی قوی و جذب بازیکنان در حد لیگ در مســــابقات 

حضور یافت تا بتوان در کشور حرفی برای گفتن داشت.

عملکرد تیم در دور سوم مسابقات رضایت بخش  �
نبود

ســــرمربی ســــابق خانه بســــکتبال اســــدآباد هــــم گفت: 
عملکــــرد تیم خانه بســــکتبال در دور ســــوم مســــابقات 
بســــکتبال لیگ دســــته یک کشــــور در مرحلــــه پلی آف 
رضایــــت بخش نبــــوده و به طــــور قطع در صــــورت وجود 
ســــرمربی توانمندتر نتیجه ای که خانه بسکتبال اسدآباد 
در لیگ دسته یک بسکتبال کشــــور به دست آورد، این 

چنین نمی بود.
اســــدآباد  بســــکتبال  تیم  اینکه  بیان  با  عطایی  ســــجاد 
در دوره اول مســــابقات ســــه برد و یک باخت کســــب 
دوم  مرحله  برگشــــت  دور  در  متأســــفانه  افــــزود:  کــــرد، 

این نتیجــــه به یک برد و ســــه باخت تغییــــر یافت و دو 
روز پیش در پایان پلی آف مســــابقات لیگ دســــته یک 
کشور در گروه شمال به میزبانی همدان ابتدا بازی اول 
با اختالف 22 و در بــــازی دوم با اختالف 26 امتیاز به تیم 
آتشــــی تهران واگذار و از دور مسابقات لیگ دسته یک 

شد. حذف  کشور 
وی بــــا اشــــاره بــــه اســــتعفای خــــود از ســــرمربیگری تیم 
بسکتبال اســــدآباد در بهمن ماه سال جاری اظهار کرد: 
متأسفانه یکی از دالیل استعفایم مداخله های سرمربی 
فعلی در امور فنی تیم بود که در مرحله دوم مســــابقات 
به میزبانی استان کردســــتان موجب عدم تمرکزم شد و 
این امر موجبات اســــتعفایم را به میل و اراده خودم رقم 

زد.
عطایــــی در ادامه بیان کــــرد: عالوه بر ارزیابی هــــای بنده از 
عملکرد ســــرمربی فعلی تیم بسکتبال اسدآباد، نداشتن 
حامی مالــــی و عدم جذب بازیکن برای مســــابقات مرحله 
پلی آف از دیگر دالیل حذف تیم بســــکتبال اســــدآباد در 

مسابقات امسال بود.
ســــرمربی ســــابق خانــــه بســــکتبال اســــدآباد همچنین 
خاطرنشــــان کــــرد: تیــــم بســــکتبال اســــدآباد عــــالوه بر 
حمایت هــــای مالــــی و جذب اسپانســــر برای تیــــم، نیاز به 

جذب بازیکنانی در اندازه لیگ دسته یک کشور برای تیم 
بود تا به روند روبه رشد تیم کمک کند.

وی خاطرنشــــان کــــرد: 70 درصــــد از بازیکنــــان تیــــم خانه 
بســــکتبال اســــدآباد بومی اســــتان بودند که از بین این 
بازیکنان تنهــــا چند نفر توانایی بازی در لیگ دســــته یک 
کشــــور را داشــــتند که امید اســــت با حمایت های جامعه 
ورزشــــی و جذب حامی مالی ایــــن تیم به نتایــــج مطلوبی 

دست یابد.

برند ماندن تیم بســــکتبال اسدآباد نیازمند حامی  �
مالی است

رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان شهرســــتان اســــدآباد نیز 
با بیان اینکه تیم بســــکتبال اســــدآباد بــــرای برند ماندن 
نیازمند حامی مالی اســــت، با اشــــاره به ناکامی این تیم در 
مســــابقه پایانی خود در مســــابقات امســــال لیگ دسته 
یک بسکتبال کشــــور اظهار کرد: تیم بسکتبال اسدآباد 
در دور اول مســــابقات لیگ دســــته اول کارنامه خوبی از 
خود بر جای گذاشت و این نشان داد شهرستان اسدآباد 
از نظر بازیکن و اســــتعداد در شــــرایط خوبی قــــرار دارد اما 
متأسفانه در ادامه کار بین سرمربی و مربی تیم اختالفاتی 

به وجود آمد و سرمربی تیم اقدام به استعفا کرد.

علی جمور افزود: بنده بعد از استعفاء، جلسه ای با حضور 
سرمربی بســــکتبال، مربی تیم بسکتبال و رئیس هیأت 
بســــکتبال اســــتان در اداره ورزش و جوانــــان تشــــکیل 
دادم و قرار شــــد تا اختالفات موجود بین سرمربی و مربی 
تیم مرتفع و حل شود و سرمربی ســــابق دوباره به عنوان 
سرمربی حرفه ای فعالیت خود را با این تیم ادامه دهد، اما 
 در ادامه مسابقات 

ً
این جلسات راه به جایی نبرد و طبیعتا

نتیجه مطلوبی هم حاصل نشد.
جمور بــــا بیــــان اینکــــه نبــــود حامــــی مالــــی از مهمترین 
مشــــکالت تیم بســــکتبال اســــدآباد اســــت، گفت: تیم 
بسکتبال اسدآباد به عنوان تنها نماینده استان همدان 
در لیگ دســــته یک کشــــور حضور دارد و ایــــن امر افتخار 
بزرگی محسوب می شــــود که عالوه برحامی مالی، نیازمند 

سرمربی کاربلد و حرفه ای است.
در پایــــان امیدواریم با دورخیز در جذب حامی مالی بخش 
خصوصی توسط اداره کل و هیأت بسکتبال و مسؤوالن 
شهرســــتان اســــدآباد بتوان نقاط ضعف تیــــم را مرتفع و 
بتوان تیم برند بســــکتبال اســــتان همدان را حفظ کرد و 
بــــا برنامه ریزی های دقیــــق و تقویت کادر فنــــی تیم زمینه 
درخشــــیدن در مســــابقات بســــکتبال لیگ دسته یک 

کشور در سال 1400 را از هم اکنون رقم زد.

مجیدی سرمربی استقالل شد
هگمتانه، گــــروه ورزش: »فرهاد مجیدی« به عنوان ســــرمربی جدید تیم 

فوتبال استقالل انتخاب شد.
پــــس از اســــتعفای »محمود فکــــری« مدیران باشــــگاه اســــتقالل برای 
جانشــــینی او با فرهاد مجیدی مذاکرات مفصلی را پشت سر گذاشتند. 
ایــــن مذاکرات در نهایــــت منجر به عقد قرارداد با اســــتقالل شــــد و او به 

صورت رسمی هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

، لیگ  مجیدی در فصل گذشته 21بار روی نیمکت استقالل در لیگ برتر
قهرمانان آســــیا و جام حذفی نشســــت و تنها موفق به کسب 9 پیروزی 

شد.
او در این رقابت ها 8بار به تساوی رســــید و با چهار شکست به کار خود 

پایان داد.
شــــد  موفق  38بار  مدت  این  در  مجیدی  فرهاد  هدایــــت  تحت  تیم 

وازه تیمش  22 بــــار نیز توپ از خــــط در وازه حریفــــان را بــــاز کند و  در
کرِد. عبور 

او فصل گذشته و با شکســــت مقابل تراکتور در فینال جام حذفی به 
واســــطه اختالفاتی که با احمد ســــعادتمند داشت از جمع آبی پوشان 
جــــدا شــــد و حاضر نشــــد در لیــــگ قهرمانان آســــیا بــــر روی نیمکت 

بنشیند. استقالل 

مجیــــدی پیش از این و در اواخر لیگ هجدهم پس از برکناری وینفرد 
شــــفر در چند بازی هدایت استقالل را بر عهده داشت.

اســــتقالل در حضور فرهاد مجیدی پنج مســــابقه برگزار کرد و توانســــت 
سه برد و 2 تســــاوی کســــب کند؛ عملکردی که با توجه به شرایط آبی ها 
مطلوب ارزیابی می شــــد و شاید اگر اشــــتباه بزرگ داوری در دیدار با نفت 

آبادان نبود، این کارنامه بهتر از قبل می شد.
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7 فرهنگ و ادب

نگاهی به کتاب »کاهن معبد جینجا«

یم! ما بمب را دوست دار
ادب:  و  فرهنــــگ  گــــروه  هگمتانه، 
بلــــد  را  انگلیســــی  زبــــان  ژاپنی هــــا 
بــــرای  را  آمریــــکا  آن هــــا  نیســــتند. 
مقصــــر  هیروشــــیما  بمبــــاران 
نمی دانند و با دشــــمن ســــر جنگ 
ندارند. پس مجموعه این هــــا یامین پور را آزار می دهد و او 

را بر آن می دارد تا از سفرش لذت نبرد.
به نوشــــته مجله »کتاب فــــردا«، به نقل از فــــارس، »کاهن 
معبــــد جینجا« عنوان اثری اســــت از وحیــــد یامین پور که 
به تازگی منتشــــر شــــده. از ایــــن رو مریم راهی نویســــنده 
آثاری چون »یومــــا«،  »فردا مســــافرم«، »درخواب هایم« و... 
یادداشتی بر این ســــفرنامه تازه منتشره یامین پور نوشته 

است که در ادامه می خوانید:
انسان دو پا دارد برای رفتن؛ از این روست که سفر برایش 
خوشایند است و خوش می دارد یِک سفرهایش برسد به 
دو، و دو به ســــه، و همین طور بر تعدادشــــان اضافه شود، 
و البته از کیفیت نیز نمی گذرد. اما عمرِ ســــفر کوتاه است 
و او بــــرای این که این کوتــــاه بودن را جبــــران کند تدابیری 
می اندیشــــد، که از آن جمله عکاســــی، فیلم برداری و ثبت 
خاطراتش به هر شــــکلی  اســــت که برایش میّســــر باشد. 
یکــــی از تدابیری که انســــان اندیشــــیده و از بهترین ها نیز 

هست، سفرنامه نویسی ا ست.
او می نویسد به کجا سفر کرده، در سفرهایش چه ها دیده 
و شنیده، چه ها تجربه کرده، چه از سر گذرانده و کوله بارش 
را از چه انباشــــته، و ســــپس مجموعه نوشــــته هایش را در 
دسترس ســــایرین قرار می دهد تا مانده ها بخشی از لذِت 

رفتن ها را بچشند.
قدیمی تریــــن ســــفرنامه در ایــــران، بازمی گــــردد بــــه دوره 
صفویه؛ خاطرات اروج بیک بیات. و پس از آن سفرنامه ها 
بسیار می شوند تا می رسیم به نویسندگان معاصرمان و 
ل احمد،  می توانیم سراغی بگیریم از سفرنامه های جالل آ
ابراهیم باســــتانی پاریزی، محمدعلی اســــالمی ندوشــــن، 
هوشنگ گلشــــیری، احمد شــــاملو، و عیســــی و عبداهلل 
، دو برادری که ســــفر را با موتورسیکلت آغاز کردند  امیدوار
و از آســــیا، آمریکای جنوبی، آمریکای شــــمالی و اســــترالیا 

خاطرات مکتوبی به جا گذاشتند.
حاال چهره آشــــنای این روزگار به کشــــور ژاپن، ســــرزمین 
آفتــــاب تابــــان، ســــفر کــــرده و ســــفرنامه ای از آن به چاپ 
« پیش از سفرش به  رســــانیده اســــت. »وحید یامین پور
ژاپن، چشم بادامی ها، اوشین، هانیکو، تلفن پاناسونیک، 
ربات های  پرنــــده،  ســــنجاب های  گیالس،  شــــکوفه های 

انســــان نما، هوندا 125، سوشــــی، ای کیوســــان و سوباسا 
را در ذهــــن دارد؛ امــــا پس از ســــفر طور دیگری بــــه ژاپن و 

مردمانش نگاه می کند.
یامین پور برای شرکت در مراســــمی که به منظور سالگرد 
آمریکا ترتیب داده  بمباران هیروشیما و ناکازاکی توســــط 
شــــده، راهی سفر شده اســــت. او در این سفر که از سوی 
موزه صلح تهران صورت گرفته، تنها نیســــت، بلکه پرویز 
پرســــتویی، حبیب احمدزاده، مازیار میری، عبدالحســــن 
، محســــن یــــزدی، علی اکبر  برزیــــده، پژمــــان لشــــکری پور
ســــیاح طاهری، فضل اهلل موسوی و سه نفر از جانبازان نیز 
با او هم سفر هستند. و همین از سویی، بر جذابیت سفر 
، موجب می شــــود کیفیت  او می افزایــــد و از ســــویی دیگر

سفرش تحت الشعاع قرار گیرد.
از آن جا که شایســــته اســــت ســــفرنامه گزارشــــی باشد از 
تجربیــــات شــــخصی و دیدگاه های فــــردی، می توان گفت 
یامین پور موفق عمل کرده است. سفرنامه 211 صفحه ای 
او سراســــر تصویری  اســــت از تجربه ها و نظر هــــای او، که با 
عکس هایی همراه شده و هر بیننده و خواننده مشتاقی 
را در نــــگاه اول به خود جذب می کند، امــــا از همان عنوان 
کتاب مــــرا بر آن مــــی دارد تا موشــــکافانه تر ایــــن کتاب را 
مطالعه کنم. و با دیــــدن عنواِن »کاهن معبد جینجا« این 
ســــؤال برایم پیش بیاید که آیا یامین پور از سفرش تنها از 
معابد گذر کرده یا تجربیاتش گســــتردگی بیشتری دارد؟ 
باری، تا پایان کتاب نتوانستم با این عنوان کنار بیایم و در 

تمام فصول به دنبال رّدی از آن می گشتم.
نویســــنده ســــفرنامه اش را از همین تهــــران، از فرودگاه، 
 این 

ً
پیش از پــــرواز با زبانی طنزآلود شــــروع کــــرده و قطعا

ســــهیم شــــدِن شــــیرینی ها و خســــتگی های مســــیر بــــا 
خواننده، نشــــان از صمیمیت نویســــنده دارد. هم چنین 
او بــــا زیرکی می خواهد این نکته را بــــه ذهن ها متبادر کند 
 ســــختی هایی نیز با خود 

ً
کــــه رفتن ها و دیدن هــــا، طبیعتا

خواهند داشــــت. و ُخب همین است که سفر به خامی ها 
پایان می دهد و منجر می شود به پختگی.

»کاهن معبد جینجا« را به لحاظ روانِی زبان و سادگِی گفتار 
و انتقال مفاهیم می توان تحسین کرد. حتی یامین پور در 
دادِن اطالعات تاریخی و سیاســــی نیــــز فروگذار نکرده و تا 
توانسته ســــخاوتمندانه به خواننده اش از ژاپن گفته و به 
او آموخته، اما همین نکته باعث شــــده کفه سیاسی این 
ســــفر بچربد به کفه ای که می توانســــته ژاپن و مردمانش 
را آن گونه که هســــتند و به  دور از مناســــبات پرتشــــویش 

سیاسی نمایش دهد.

یامین پور برای معرفی ژاپن از عناصر و تعابیری اســــتفاده 
از  او  آشناســــت.  خواننــــدگان  اکثــــر  بــــرای  کــــه  می کنــــد 
نویسندگان و کتاب های مشــــهور نام می برد و نقل قول 
می کند و این گونه فضایی صمیمی برای خواننده به وجود 
می آورد تا بتواند به او، حرف هایش و به عکس های کتاب 
اعتمــــاد کند و با او همراه شــــود. عالوه بر این، نویســــنده 
حرف هایــــش را با توصیــــف آب وهوای گرم، حشــــره ای به 
نام »ِسمی«، شــــالیزارها و معابد زینت می دهد و خواننده 
را شــــیرین کام می کند و به لذت می رســــاند؛ اما ناگهان با 
این عقیده که جوانــــان ژاپن به تاریخ اهمیت نمی دهند و 
تصورش از مراســــم سالگرد بمباران هیروشیما و ناکازاکی 
چیز دیگری بوده و ژاپنی ها بمب را دوست دارند، خواننده 

را از ژاپن گریزان می کند.
یامین پــــور را در این ســــفرنامه بیشــــتر در دانشــــگاه ها، 
ســــخنرانی ها و بر مســــند نظریه پردازی می یابیم و شــــاید 
همین کمی کســــالت بار باشــــد و گرما را که خاصیت سفر 
اســــت، از آن بگیرد. البته که او گاهی نیــــز بین مردم ژاپن 
رفته و چیزی می گویــــد از آن ها؛ از لباس پوشــــیدن و غذا 
خوردن و حرف زدن و رانندگی کردن و آداب و رسومشان، 
اما این ها همــــه کفایت نمی کند بــــرای خواننده ای که قرار 
است با خواندن این سفرنامه، خود را در ژاپن مجسم کند 
و تصمیم بگیرد آیا دوســــت دارد روزی به این کشور سفر 

کند یا نه.
متأســــفانه یامین پــــور در ســــفرش و برای لذت بــــردن از 
آن، موانعــــی دارد که آزاردهنده هســــتند؛ او از طعم ماهی 
گریزان اســــت و گرســــنه می ماند، او توجه زیــــادی دارد به 
احکام نجس و پاکــــی ژاپنی ها و رســــتوران ها و ظروفی که 
غذا در آن ها طبخ و ِســــرو می شــــود، او امکان گفت وگو با 
هم سفرانش را ندارد، او آن چنان که باید ماجراجو نیست، 
او منتقد َقــــَدری برای ژاپــــن و مردمانش اســــت، ژاپنی ها 
زبان انگلیســــی را بلد نیستند، آن ها آمریکا را برای بمباران 
هیروشیما مقصر نمی دانند و با دشمن سر جنگ ندارند. 
پس مجموعه این ها یامین پــــور را آزار می دهد و او را بر آن 
می دارد تا از سفرش لذت نبرد و این احساس ناخوشایند 

را به خواننده نیز منتقل کند.
او در توکیــــو همراه با دوســــتانش به خیابــــان روپونگی و 
شــــیبویا می رود و به مسئله روســــپی گری و تن فروشی در 
این کشــــور می پــــردازد. او نظرهایی دارد دربــــاره »تنهایی« 
و درمــــان آن، کــــه قابــــل تأمــــل اســــت و بعــــد چیزهایی 
می گویــــد از چگونگی بــــه اجرا درآمدن ایــــن عمل در ژاپن 
و نظرهــــای دیگــــری دارد درباره زنان که افســــوس ناقص 

و ســــؤال برانگیز هســــتند و تا حــــدی مردســــاالرانه. البته 
احتمــــال می دهم او برای انتقال منظــــورش عجله به خرج 
داده و از کلمات نامناسبی یاری گرفته باشد. او هم چنین 
در این خیابــــان خاص از توکیو، زیبایی زنــــان ایران و ژاپن 
را با هــــم قیاس می کنــــد و نتیجه هم کــــه از پیش معلوم 
است؛ او وطن خودش را ترجیح می دهد و زیبایی تصنعی 
را نمی پســــندد. این بخش از ســــفرنامه نیز سؤاالتی برای 

. خواننده ایجاد می کند و خواندنی ا ست و بحث برانگیز
پیش تر به روان بودن زبان این کتاب اشــــاره کردم و قابل 
تحســــینش دانســــتم؛ اگر بخواهم جانب انصاف را نگاه 
دارم، این را نیز باید اضافه کنم که نویسنده منصف نباید 
 یک ســــفرنامه واقعی ا ســــت، 

ً
در متن کتابــــش که اتفاقا

واژگانش را آلوده کند به پیش داوری. متأســــفانه گاهی در 
گزارش یامین پور می توان رّدی از این گونه پیش داوری ها 
را که محصول تفاوت در دیدگاه و فرهنگ و مذهب است، 
به  وضوح دید. او حتی پا را فراتر گذاشته و توصیفاتش را به 
ســــمت تحقیر ژاپنی ها می کشــــاند. برای مثال، یامین پور 
قانون مداری ژاپنی ها را برنمی تابد، آن را نتیجه جریمه های 
سنگین به حساب می آورد، یک نواخت و غیر قابل تحمل 
برمی شــــمارد و عاقبتش را عصیان می داند. افزون بر این، 

، و بر  او تمرکــــز می کند بــــر آمار خودکشــــی در این کشــــور
این که کار گروهی در ژاپن نتیجه چندانی نداشــــته است. 
امــــا همین یامین پور وقتی پا به معابد می گذارد و شــــاهد 
مناسک عبادی کاهنان اســــت، آن جا را مقدس و محترم 
برمی شــــمارد. این گونه اســــت که خواننــــده را دچار نوعی 
ســــرگیجه حاصــــل از بالتکلیفی می کند. بــــه  واقع تکلیف 

چیست؟
یامین پور بیشــــتر از این کــــه زیبایی ها را ببینــــد، ذره بینی 
برداشته و به کنکاش بدی ها و اشکاالت ژاپن می پردازد، 
تا آن جا که کشــــور معلم های پرتجربه و ســــازندگان تلفن 
پاناســــونیک را بــــرای خواننــــده، در حــــد کشــــور مردمان 
دشــــمن پذیر و انســــان های کم ارزش پایین مــــی آورد! اگر 
پیش از خواندن این سفرنامه مشتاق باشید برای دیدن 
سرعت و شکوفه های گیالس در ژاپن، پس از خواندنش 
ترجیــــح می دهید عطایش را به لقایش ببخشــــید و با این 

جزیره اسرارآمیز برای همیشه خداحافظی کنید.
یامین پور در پایاِن کاهِن معبِد جینجا با لحنی گرم از ژاپنی ها 
درخواست می کند کمی آهسته تر راه بروند، زیرا که ناگهان 
زندگی تمام می شود. شاید همین جمله کوتاه بتواند تا حد 

زیادی تصویری گویا باشد از سرزمین آفتاب تابان.

کتابخانه

بخل و کرم
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف 
بود که حاتم طایی در کرم. ظاهر حالش به نعمت دنیا آراســــته و خســــت 
نفس جبلی در وی همچنان متمکن، تا به جایی که نانی به جانی از دست 
ندادی و گربــــٔه بوهریره را به لقمه ای ننواختی و ســــگ اصحــــاب الکهف را 
استخوانی نینداختی. فی الجمله خانه او را کس ندیدی در گشاده و سفرۀ 

او را سر گشاده.
درویش به جز بوی طعامش نشنیدی

مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی
شــــنیدم که به دریای مغرب اندر راه مصر بر گرفته بود و خیال فرعونی در 

، حتی اذا ادَرَکُه الَغَرُق، بادی مخالف کشتی برآمد. سر
با طبع ملولت چه کند هر که نسازد؟

شرطه همه وقتی نبود الیق کشتی
دســــت دعا برآورد و فریاد بی فایده خواندن گرفت. واذا َرِکبوا فی الُفلِک 

َدَعُو اهلَل مخلصیَن له الدیُن.
دست تضرع چه سود بندۀ محتاج را

وقت دعا بر خدای وقت کرم در بغل

از زر و سیم راحتی برسان
خویشتن هم تمتعی بر گیر

وآنگه این خانه کز تو خواهد ماند
خشتی از سیم و خشتی از زر گیر

ویش داشــــت. به بقیت مال او توانگر  آورده اند که در مصر اقارب در
1 بریدند.  شــــدند و جامه های کهن به مرگ او بدریدند و خز و دمیاطی
وان، غالمی در  هــــم در آن هفته یکی را دیدم از ایشــــان بر بادپایــــی ر

دوان. پی 
وه که گر مرده باز گردیدی

به میان قبیله و پیوند
رّد میراث سخت تر بودی

وارثان را ز مرگ خویشاوند
به سابقۀ معرفتی که میان ما بود آستینش گرفتم و گفتم:

بخور ای نیک سیرت سره مرد
کان نگون بخت گرد کرد و نخورد

پی نوشت
1. پارچه گرانبها و لطیف

برگرفته از گلستان سعدی

مّداحی؛ یک پدیده هنری ویژه و منحصر به فرد
هگمتانه، گــــروه فرهنگ و ادب: 
بپردازیــــم بــــه مســــئله  مّداحــــی؛ 
مّداحی یــــک پدیده ی هنری ویژه 
که ما هیچ  و منحصربه فرد است 
جا شــــبیه ایــــن نداریــــم. البّته در 
کشــــورهای غربی و غیرغربی، کنسرت و جلسات مانند 
آن دارنــــد اّما با مّداحی زمین تا آســــمان فــــرق دارد. اداره 
کــــردن هیأت، اداره کردن مّداحی، یــــک چیز فوق العاده  
اســــت؛ خوشــــبختانه بهترین و بیشــــترین نمونه اش 
هم در کشــــور ما اســــت؛ البّته در بعضی از جاهای دیگر 
هم اندکی کمتــــر از اینجا وجود دارد لکن خوشــــبختانه 
نمونه ی عالی آن در کشور ما است. این جامعّیت، این 
نفوذ رســــانه ای، این رواج اجتماعی و مردمی که این هنر 

ویژه دارد، در هیچ جای دیگر به این شکل وجود ندارد.
، هنر  : هنر شــــعر اّواًل مّداحــــی ترکیبی اســــت از چند هنر
نغمه پردازی، هنر مدیرّیت جلسه و جلسه را اداره کردن، 
سخن را به اعماق جان مستمع با سلیقه ها و ابتکارهای 

شخصی رســــاندن، صدای خوش؛ این یک بخش از کار 
 ، اســــت که جنبه ی هنری مّداحی اســــت. جنبه ی دیگر
جنبه ی محتوایی است؛ ترکیبی است از اندیشه، عاطفه 
و احساســــات، اّطالعــــات معارفــــی، اّطالعــــات تاریخی، 
گاهی های اجتماعی و آشــــنایی با نیاز مخاطبان. شــــما  آ
مالحظــــه کردید در همیــــن چند مورِد برجســــته ی امروز 
که خوشــــبختانه مّداحی های بســــیار خوبی بــــود، نگاه 
، آمیخته ی با  به مســــائل جهان، نگاه به مسائل کشــــور
مفاهیم دینی و اســــالمی، برای مــــّداح مثل آب روان، آن 
چنان آســــان و در اختیار اســــت که این، برجستگی این 

کار را در این زمینه هم نشان میدهد.
موضــــوع کار مــــّداح، عالی تریــــن موضوعــــات یــــا یکی از 
عالی تریِن موضوعات اســــت؛ چون موضــــوع کار مّداح، 
م وجود است، 

َ
ستایشــــگری نمونه های برجســــته ی عال

یعنــــی محّمــــد و آل محّمــــد )صلــــوات  اهلل  علیهــــم(، و 
تکــــرار درس آنها، تکرار یــــاد آنها؛ یعنی شــــما در کاری که 
 تکرار میکنید، 

ً
انجام میدهید یــــاد این بزرگواران را مرّتبــــا

نمیگذاریــــد از یادها برود؛ احساســــات را بــــه درس آنها، 
ســــخن آنها، شــــیوه ی زندگی آنهــــا متوّجــــه میکنید؛ چه 
در مورد والدتشــــان، چه در مورد شهادتشــــان؛ بنابراین 
موضوع کار مّداح یکی از برجسته ترین موضوعات است.

، فرهنگ ســــازی ای اســــت که شــــما  یک کار مهّم دیگر
انجام میدهیــــد؛ یعنی همین زنده کردن یــــاد و نام ائّمه 
ی  اهلل  علیه  و آله  و 

ّ
)علیهم  الّســــالم( و پیامبر اعظم )صل

م(؛ خود این، یک فرهنگ ســــازی در جامعه و ترویج 
ّ

سل
اندیشــــه های بلند این بزرگواران اســــت که این بســــیار 
خوب است؛ این یعنی گســــترش دادن الگوی زیست 
نبوی و علوی و فاطمی؛ این الگوی زیســــت آنها را شــــما 
با کار خودتان ]گســــترش میدهید[. بنابراین مسئله ی 
مّداحــــی مســــئله ی بســــیار مهّمــــی اســــت و پدیده ی 
برجسته و باارزشی است و خوشــــبختانه رو به رشد هم 
هســــت؛ یعنی همین طور روزبه روز این پدیده در کشور 

ما رو به گسترش است.
بیانات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مداحان  1399/11/15

می خواهند درباره حادثه میکونوس 
تحقیق  کنند

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: خب 
ما مســــلمان ها به حضــــور پلیس در 
زندگی مان عادت داشــــتیم، وقت و 
بی وقت بــــه هر بهانه ای ســــراغمان 
می آمدنــــد و در خصوص موضوعاتی 
که هیچ ربطی به ما نداشــــت ســــؤال می کردند. امــــا این بار 
موضوع خیلی حساس بود، جنایتی رخ داده بود، که پلیس 
دوســــت داشــــت به هر ترتیبی شــــده برای آن متهمانی را 
پیــــدا کند، چرا که از ســــوی افکار عمومی تحت فشــــار بود. 

روزنامه ها عملکرد پلیس را حسابی زیر سؤال برده بودند.
، همچنان نگران تعقیب  ســــاعت حدود هفت بعد از ظهر
پلیس بودم، هرلحظه انتظار داشــــتم صــــدای زنگ در بلند 

شــــود. خانم مشــــغول تهیه شــــام 
بودند. خــــودم را به بازی بــــا فرزندانم 
مشــــغول کــــردم، بعد رفتم خــــود را 
آماده نمــــاز مغرب و عشــــا کنم، که 
باالخره صدای زنــــگ خانه به صدا در 
آیفون، گوشــــی را  آمد. رفتم پشــــت 
که برداشــــتم، گفتند »می خواهیم با 
شــــما صحبت کنیــــم!« گفتم »خب 
صحبت کنید!« گفتند »نه! می خوایم 
پلیس  ما  کنیــــم،  صحبت  حضوری 
هســــتیم!« در آنجا از ساعت هفت ـ 
هشت شب به بعد ســــرایدار در را از 
پشت قفل می کند. زینب بغلم بود، 

از پله ها و از طبقه سوم رفتم پایین، همین که در را باز کردم، 
دیدم حــــدود 20 نفر در لباس پلیــــس، و چند مأمور لباس 
شخصی در اطراف خانه هستند. همه مسلح بودند، گفتند 
می خواهند خانه را بگردند. پرسیدم »برای چی؟« گفتند »در 
ارتباط با ماجرای میکونوس!« خود را متعجب نشان دادم، 
که مثــــاًل به من چه ربطی دارد! گفتم »مــــا چیزی برای مخفی 
کردن نداریم ولی اول باید حکم بازرســــی را ببینم«. نشــــانم 

دادند. من هم اجازه دادم.
چهار نفر از آن ها وارد شــــده، و شروع به جست وجو کردند؛ 
در حالــــی که بچه ها از ترس در گوشــــه ای کز کــــرده بودند و 
زینب همین طور چســــبیده بود به من. همســــرم در حالی 
که رنگ به رخ نداشــــت، خودش را به من رســــاند، پرســــید 
 چی شده؟« گفتم »در ماشین که توضیح دادم، 

ً
»کاظم واقعا

می خواهند درباره حادثه میکونوس تحقیق  کنند، اینکه به 
من چه ربطی دارد، نمی دانم؟!«. پلیس ها از کیف دســــتی ام 
ســــی هزار مارک پیدا کردند. پرسیدند »این پول مال کیه؟« 
گفتم »برای شرکت؛ باید فردا صبح بابت صورت حسابی به 
ایران حواله کنم«. به غیر از این 500 ـ 600 مارک هم در جیب 
شلوارم بود، آن را به اضافه ششصد مارک هم از کیف خانمم 

برداشتند، و همه را صورت جلسه کردند.
»نقاشی قهوه خانه« بازخوانی شد

در این بین زنگ تلفــــن به  صدا درآمد، بــــه طرف تلفن خیز 
برداشتم اما جلویم را گرفتند، خودشان گوشی را برداشتند. 
بعدها خواهر خانمم »ُمنا« برایم تعریف کرد »آن شب وقتی 
زنگ زدم، خیلی تعجب کردم که یک غریبه تلفن را برداشت. 
کســــی که پشــــت تلفن بود، اَزم پرســــید: شــــما؟ گفتم: با 
خواهرم کار دارم، گفت: ما پلیسیم! گفتم: مسخره می کنید! 
 اشتباه گرفتم! اون جا منزل دارابی نیست؟ گفت: چرا! 

ً
حتما

درست گرفتید، اما اآلن با خواهرت نمی توانی صحبت کنی 
یک ساعت دیگر زنگ بزن، خداحافظ! و گوشی را قطع کرد.« 
یک بار دیگر هم تلفن زنگ خورد، این بار گویا از دادستانی 

آلمان بودند، مکالمه کوتاه بود.
گفتند باید با ما بیایید. پرسیدم »آخه برای چی!« گفتند »باید 

بیای در اداره پلیس به چند سؤال جواب بدهی و بازگردی!« 
زینب مریض بود، به حالت درازکش گذاشتمش روی مبل، 
یک بار دیگر نگاهم به نگاهش افتاد، دوباره بلندش کردم 
و دیگربار سخت در آغوش فشرده و بوسیدمش. دستبند 
را نشــــانم دادند تا دست ها را پیش ببرم. گفتم »خب چرا با 
دســــت بند؟ من اینجا آبرو دارم، خودم همراهتان می آیم!« 
گفتند که دستور دارند تا این طور مرا ببرند. کمربندم را باز و 
دست  بند را از میان آن رد کردند و به دستانم بستند. یعنی 
دستانم به دست بند و دست بند به کمربند بسته شد. در 
حالی کــــه در احاطه پلیس بودم از پله هــــا بردنم پایین. زهرا 
دنبالم دوید و شــــروع به گریه کرد. زانو زدم، با دستان بسته 
نمی شــــد بغلش بگیــــرم، صورتــــم را به نزدیــــک صورتش 
بردم، نمی توانســــتم اشــــک هایش را پاک کنم، بوسه ای بر 
اشکانش و چشــــم هایش زدم »قربونت برم بابایی! تو برو 
پیش مامان، من می رم زودی برمی گردم« پلیسی زیر بغلم 
را گرفت، تا بلند شــــوم، گفت »بســــه! زودباش راه بیافت!« 
اشــــک های زهرا َشــــَرر به جانــــم زد. نگاهم به نــــگاه مات و 
مبهوت و نگران خانمم گره خــــورد، گفتم »حاج خانم جان 
تو و جان بچه ها! جان تو و جان زینب!... حاللم کن!« از پله ها 

پایین کشیدنم....
بخشی از کتاب »شبح میکونوس« اثر محسن کاظمی - انتشارات سوره مهر

تا سحر
شوان استارگان یک یک شمارم

براهت تا سحر در انتظارم

پس از نیمه شوان که ته نیایی

زدیده اشک چون باران ببارم
باباطاهر

تش عریان  آ

ازدحام صدا
رنگ های خشکی که می افتد

دری باز
سرک کشیدن شاخه

امتداد پله های سنگی
صندلی های رنگ پریده

این منم یا صدای پاروی قایقران برسیاه آب
یاچراغی که سبز شد

یــــا صدایی که خــــود را انداخــــت روی پیــــاده رو: هی 
گوش کن

یا سایه ای که روی سرمای سالن افتاده است
یا این حجم سنگین تکیه داده

در باز می شود
کودکی پاکت خالی خوراکیش را در سطل می اندازد

در بسته می شود
چشم ها یک نفس عمیق می کشند

صدای شاعر دورم می زند
" در این سراچه ی ترکیب تخته

بند تنم"
نسرین قربانی

 یک جرعه شعر

ترجمه
»شاخص های مکتب

 شهید سلیمانی«
 به زبان اردو

هگمتانــــه، گــــروه فرهنــــگ و ادب: »شــــاخص های 
مکتب شهید سلیمانی« کتابی که چند ماه پیش از 
سوی انتشارات خط مقدم منتشر شد، حاال به زبان 

اردو ترجمه شده است.
، »شــــاخص های مکتب شــــهید  بــــه نوشــــته مهــــر
ســــلیمانی« کتابــــی کــــه چند مــــاه پیش از ســــوی 
انتشارات خط مقدم منتشر شــــد، حاال به زبان اردو 
ترجمه شده اســــت. این کتاب قبل از این ترجمه به 
زبان های روسی، آذری التین و ترکی هم ترجمه شده 
بود و در کشورهای مختلف منتشر شد. این کتاب 
را حجت االســــالم علی شــــیرازی نماینده سابق ولی 

فقیه در سپاه قدس نوشته است.
گفتنی اســــت، یکــــی از بخش های کتــــاب به بحث 
»اســــالم ناب محمدی)ص(« می پردازد؛ مســــاله ای 
مهم برای هر مســــلمان. نویســــنده این بخش را با 
صحبت های رهبری در ســــال 1378 شــــروع می کند 
و می گویــــد: »عشــــق، به معنای دوســــت داشــــتن 
شــــدید است. عشق به اســــالم ناب محمدی)ص(، 
به معنی عالقه  شــــدید به دین اســــالم نــــاب و عمل 
بــــه دســــتورهای الهی اســــت.« رهبر انقــــالب در 14 
خــــرداد 1378 در خطبه هــــای نمازجمعه فرموده اند: 
»امام، هیچ ارزشــــی را باالتر از ارزش اسالم به حساب 
نمــــی آورد. انقالب و نهضــــت امام، بــــرای حاکمیت 
اسالم بود. مردم هم که این نظام را قبول کردند، این 
انقالب را به پا کردند و امــــام را پذیرفتند، برای انگیزه 
اســــالمی بود. ســــرِّ موفقیت امام این بود که صریح 
و بدون پرده پوشــــی، اســــالم را روی دست گرفت و 
اعالم کرد من می خواهم برای اســــالم کار کنم و همه 

چیز در سایه اسالم است.«
حاج قاســــم  اســــالم،  رشــــید  ســــردار  فکــــر  البتــــه 
ســــلیمانی نیز چــــون مــــراد و امامش، فکر اســــالم 
، به تمام  ناب محمــــدی)ص( بــــود. آن عزیز بزرگــــوار
، عدالتخــــواه و مدافــــع محرومان  معنــــا ظلم ســــتیز
و مســــتضعفان جهان بــــود، و اســــالمش را از امام 
خمینی گرفته بود.« سردار عزیز سلیمانی، این نگاه 

را از امام خمینی گرفته بود. 
کرمــــان،  1397 در بیت الزهــــرای  19 بهمــــن  وی در 
پــــس از بیــــان اینکه امــــام خمینی، افتخــــار تجدید 
حیات اســــالم نــــاب را پیدا کــــرد، گفته اســــت: »در 
این فضاســــت که می توانیم غبار غربت را نه تنها از 
تشــــیع بلکه از اسالم بزداییم.« وی خود در مقطعی 
از تاریــــخ، علمــــدار این قافله شــــد و با شــــجاعت و 
درایت و حکمت، غبار غربت را از چهره  اســــالم ناب 
محمــــدی)ص( زدود، و با شــــهادتش، حرکتش در 

مسیر اسالم حقیقی را پررنگ کرد.

 یک جرعه شعر

ژرفای هنر

تورق

عکس 
نوشت



خ  خ ٩٩/٠٣/٢۵ شــورای محترم اســامی شــهر و مجــوز شــماره 99111891888 مور شــهرداری منطقه یک همــدان با اســتناد بــه مجــوز شــماره ٩٩٠٣٢۵١٩٣۶١ مــور
یــق مزایده کتبــی به فــروش برســاند. متقاضیان  99/11/18 شــهرداری همــدان  نســبت به فــروش یک قطعــه زمین مســکونی از پــاک هــای ثبتــی 10/819۵راازطر

می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک وکاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرستوضیحات 

زمین مسکونی قطعه 14
معبر 10 متری موقعیت جنوبی

264/68132/340/000/00010/000/000/000
بر زمین 13/87 
متر و طول زمین 
19/09می باشد

استادان، 18 متری 
میالد، کوچه آبشار

  شرایط شرکت در مزایده:  

 1-متقاضیان  می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 7404/11/3331333/2  نزذ بانک مهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق 
کثــر تا پایــان وقــت اداری 99/12/26 تحویل دبیرخانه شــهرداری منطقه یــک واقع درمیــدان امامزاده  کت الف قــرار داده و حدا مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پا

عبدا...  نمایند.
کت  ) ب (  قرار داده  و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و   2-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء  و مهر یا اثر انگشت زده و در پا

کت الف تحویل دبیرخانه نمایند. کت )ج( قرار داده و به همراه پا در پا
کاری از تاریخ ابالغیه نتیجــه مزایده و 55 % طی دو فقره چک به تاریــخ 1400/02/15 و 1400/03/15  کثر 7 روز   3-نحوه پرداخت بهای زمین 40% به صورت نقــدی حدا

می باشد  و 5% مابقی بهای زمین طبق شرایط بند 9 از طر ف برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
 4-برنده مزایده مکلف  اســت وجه  مورد معامله را  با شــرایط بند )3( به حســاب درآمد شهرداری منطقه یک به شــماره حســاب 7407.11.3331333.1نزد  بانک  مهر 
ایران شــعبه مهدیه واریز نماید و در صــورت عدم واریز نقــدی وجه مورد معاملــه در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبــط و برابر مقــررات اقدام خواهد 

گردید.
 5-به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6-سپرده نفرات اول  و  دوم  تا زمان انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.
کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  7-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آئین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت 

کلیه پیشنهادات مختار است .  8-شهرداری در رد  یا قبول یک  یا 
گردد و   که متعاقبًا بــه برنده مزایده ابــالغ می   9-انتقال اســناد پس از انجام مراحل قانونــی واجرای عملیات ثبتــی وتهیه صورتمجلــس تفکیکی امکان پذیر خواهــد بود 
برنده مزایده  مکلف اســت ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ شــهرداری جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجــه )  5 درصد باقیمانــده ( اقدام نماید. در غیــر اینصورت مزایده 
کتبــًا  با رضایــت نامــه  محضری به  که برنــده مزایــده وی را  گردیــد. ضمنًا ســند به نــام برنده مزایــده و یا هــر  شــخص  دیگری  ابطال و ســپرده برنــده مزایده ضبــط  خواهد 

شهرداری معرفی نماید انتقال خواهد یافت .
کارپردازی  شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند.  10-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده به واحد 

 11-پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/12/27  ساعت 17در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی  قرار خواهد گرفت.
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گهی  مزایده آ

م. الف  1741 شهرداری منطقه یک 

خ 99/11/1۶  خ ٩٩/٠٣/٢۵ شــورای محترم اسامی شهر و مجوز شــماره 99111۶91۶90 مور شهرداری منطقه یک همدان با اســتناد به مجوز شماره ٩٩٠٣٢۵١٩٣۶١ مور
یق مزایده کتبی به فروش برساند. متقاضیان  شــهرداری همدان  نســبت به فروش دو باب مغازه تجاری  احداث شــده بر روی از پاک های ثبتی 2818 و 2820رااز طر

می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک وکاربریردیف
مساحت 

)متر مربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)یال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده)ریال(
آدرس

خیایان شریعتی، پاساژ صفویه33/2623/000/000/0002/300/000/000تجاری واحد شماره 5 به انضمام 11متر بالکن1

خیایان شریعتی، پاساژ صفویه29/0917/900/000/0001/790/000/000تجاری واحد شماره 4 به انضمام 5/7 متر بالکن2

  شرایط شرکت در مزایده:  

 1-متقاضیان  می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 7404/11/3331333/2  نزد بانک مهر واریز و یا معــادل رقم مذکور ضمانتنامــه بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق 
کثر تا پایــان وقــت اداری 99/12/26 تحویل دبیرخانه شــهرداری منطقــه یک واقع در میــدان امامزاده  کت )الــف( قــرار داده و حدا مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پا

عبدا...  نمایند.
کت  ) ب (  قرار داده  و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و   2-متقاضیان می بایست فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء  و مهر یا اثر انگشــت زده و در پا

کت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. کت )ج( قرار داده و به همراه پا در پا
کاری از تاریخ ابالغیــه نتیجه مزایــده و  55 درصد طی دو فقــره چک به تاریــخ 1400/02/15و  کثــر هفــت روز   3- نحــوه پرداخت بهای زمیــن 40 درصد بصــورت نقدی حدا

1400/03/15می باشد و 5درصد مابقی بهای زمین طبق شرایط بند 9 از طرف برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
  4-برنده مزایده مکلف  اســت وجه  مورد معاملــه را  نقدًا  به حســاب درآمد شــهرداری منطقه یک به شــماره حســاب 7407.11.3331333.1نزد  بانک  مهر ایران شــعبه 

گردید. مهدیه واریز نموده  و در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد 
  5-به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6-سپرده نفرات اول  و  دوم  تا زمان انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند.
کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.   7-شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آئین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت 

کلیه پیشنهادات مختار است.   8-شهرداری در رد  یا قبول یک  یا 
گردد و  برنده مزایده  مکلف اســت ظرف  که متعاقبًا به برنده مزایده ابالغ می  کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی امکان پذیر خواهد بود    9-انتقال اســناد پس از  اخذ پایان 
مدت یکماه از تاریخ ابالغ شــهرداری جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه )  5 درصد باقیمانده ( اقدام نماید. در غیــر اینصورت مزایده ابطال و  ســپرده برنده مزایده ضبط  

کتبًا  با رضایت نامه  محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت. که برنده مزایده وی را  گردید. ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هر  شخص  دیگری  خواهد 
کارپردازی  شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند.  10-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به واحد 

 11-پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/12/27  ساعت 17  در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی  قرار خواهد گرفت.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان
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ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
اجرای گروه سرود اباصالح المهدی )عج( همدان در حرم مطهر امام رضا علیه السالم

ده ها زاهد قانع در عین حال نیازمند
هدیه پادشاه را نپذیرفتند

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: انســــان حریص و کم 
طاقت اســــت، هنگامی که به او بدی می رســــد بی تابی می کنــــد و وقتی که 

خوبی به او می رسد مانع بهره مندی دیگران می شود.
حضــــرت امام علی علیه الســــالم فرموده انــــد: آدم حریص در هــــر حال فقیر 

است حتی اگر مالک تمام دنیا شود.
حکایت:  �

یکی از پادشــــاهان وقتی با خبر شــــد که ده ها فقیر اما در عین حال زاهد در 
منطقه حکومتش وجود دارد مبلغ چشــــمگیری در اختیــــار یکی از وزیران 
امین گذاشــــت که آنطور که صالح می داند بین آن ها تقســــیم کند، آن وزیر 

روز ها پی گیری و سرانجام کل مبلغ را به پادشاه برگرداند!
پادشــــاه ســــؤال کرد مگــــر کار را پی گیری نکردیــــد؟ وزیر گفــــت: بلی، ولی 
هیچ یــــک از زاهدان که فقیر هم بودند کمک را قبــــول نکرده و گفتند ما به 

قناعت و عزتمندانه زندگی را می گذرانیم و نیازی به کمک دیگران نداریم.
قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ایــــن دل چو شــــب جوانــــی و راحــــت و تاب
نقــــاب برافکنــــد  ســــپیده دم  روی  از 
دریــــاب را  شــــب  باقــــی  ایــــن  شــــو  بیــــدار 
ای بــــس کــــه بجویــــی و نیابیش بــــه خواب
انوری

رسول خدا )ص(:

هرکه درختی بکارد هربار انسانی یا یکی از مخلوقات 
خدا از آن بخورد برای وی صدقه ای محسوب شود.

نهج الفصاحه صفحه 597

جشن تولد درخت

زبانی  بــــازی  اســــت.  نثر  کاریکلماتــــور  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
دارد تــــا بتوانــــد گفتنی ها را دیدنی کنــــد. کاریکلماتــــور طنز دارد و از 
از چنــــد معنایی واژه ها ســــود می برد.  نظر معنایــــی، صراحت دارد. 
هاست.  دســــتی  دم  و  وزمره ها  ر و  بدیهیات  از  معموال   ، کاریکلماتور
ســــابقه ای در ادبیــــات کهن به عنــــوان یک ژانر ندارد. اما می شــــود 
آن پیــــدا کرد. جمــــالت در این نوع از  نمونه هایــــی در نثــــر و نظم از 
نثر بــــا ذهن خواننده بازی می کنند و اندیشــــه هایی تو در تو را خلق 
آورده  می نماینــــد. در این ســــتون جمالتی بــــه ســــبک کاریکلماتور 

است. شده 

جشن تولد درخت بود، آسمان برف شادی بر زمین ریخت.
بی سواد بود اما به راحتی دست همه را می خواند.

هرچه هوا سردتر می شد، پنجره بیشتر عرق می کرد.
کفشش که دهان باز کرد همه غصه هایش را گفت.

بخاری نداشت ولی دلش به بخار کتری گرم بود.

 کاریکلماتور

وصیت شهید علی چهاردولی آشاقی

یاور امام باشید

ایــــن خاک بودی،  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجای 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که ایــــن کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیــــر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایت را؟ چه 
حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته 
بودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک هــــای تفتیده. تو می نوشــــتی و امــــروز منم 
کــــه می خوانمش، منــــم که صــــدای تو شــــده ام در 
خواب هــــای ســــنگین دنیا. تــــو می نوشــــتی و امروز 
مائیــــم کــــه کلمات تــــو را فریادیــــم، چشــــم هایت را 

، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با درود و ســــالم به رهبر کبیر انقالب اســــالمی ایران 
امام خمینی، درود بر مســــتضعفان جهان و درود و 
سالم به شــــهداى گلگون کفن ایران که با نثار خون 
خود از میهن اســــالمی ما دفاع کردند، درود و سالم 
بــــه محضر پدر و مادر عزیزم که با رنج فراوان مرا بزرگ 
کردند؛ پدر عزیزم پسرت علی براى آخرین بار با شما 

خداحافظی می کند.
پدرجان می دانم که شــــما با چه مشــــکالتی مرا بزرگ 
کردید تــــا در پیرى بتوانم براى شــــما مفید باشــــم و 
دســــت شــــما را بگیرم ولی چه کنم سرنوشــــت جز 
این نبود هر چه خدا بخواهد همان می شــــود، بدان 
گاهانه در این راه قدم برداشــــته ام و هدفم  که مــــن آ
جز شهادت در راه اســــالم و قرآن چیز دیگرى نبوده 
است، از شما تقاضا دارم برایم زیاد گریه نکنید، صبر 
و بردبارى خود را حفظ کنیــــد؛ همچون خانواد ه هاى 
دیگر شهدا یار و یاور امام باشــــید و هیچ وقت امام 

را تنها نگذارید.
مادر جان چه شــــب ها که ســــر گهواره مــــن بیدار 
ماندى تا کوچکترین ناراحتی نداشــــته باشــــم، مرا 
از آب و آتش دور کردی تا رشد کردم و بزرگ شدم 
حال بعد از شــــهادتم صبر و تحمل داشته باشید 
مبــــادا که برایــــم بیش از حــــد گریــــه و زارى کنید و 
ناراحت شوید زیرا شــــهادت در راه خدا گریه ندارد 
که در  کنید چنین فرزندى دارید  شــــما باید افتخار 
راه اســــالم فداکارى کرده و به درجه شهادت نائل 

است. آمده 
می رســــانم،  را  پیامــــم  آخریــــن  برادرانــــم  خدمــــت 
برادران عزیزم شما همیشــــه مایه امید من بودید 
حال که خداوند خواســــته من از شــــما جدا شــــوم 
خداحافظــــی می کنم، تنها خواهشــــی که دارم این 
اســــت کــــه برایم زیــــاد ناراحــــت نباشــــید و گریه و 
زارى نکنیــــد چــــون اگر شــــما ناراحت شــــوید من 
هم ناراحت هســــتم، براى آخرین بــــار با خواهرانم 

می کنم. خداحافظی 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 ایستگاه آسمان

یک گام برای فراهم آوردن مقدمات ظهور
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: ما شــــیعیان چه 
وظیفه ای داریم؟ آیا وظیفه  ما همین اســــت 
که فقــــط بعــــد از نمازها »اللهــــم عّجل فرجه 
الشــــریف« را تکــــرار کنیم؟ البتــــه دعا خوب 
است، اما آیا کافی اســــت؟ آیا کافی است که 
ما ســــر منبرهــــا و در خطبه هــــای نماز جمعه 
با صدای بلند بگوییم خدایــــا فرج امام زمان 
را نزدیــــک بفرمــــا و همــــه بگویند آمیــــن؟ آیا 
همین که مــــا برای امام زمان صدقه بدهیم و 
حج برویم کافی اســــت؟ آیا کافی است که ما 
دعای ندبه را هر صبح جمعه با آه و ناله و سوز 
بخوانیم؟ البته باید این ها را انجام بدهیم، اما 
گمان نکنــــم این ها کافی باشــــد. این دعاها 
نمی کند.  فراهــــم  را  حضــــرت  ظهور  وســــیله  

ظهور حضرت آمادگی می خواهد.
در مورد ایران اسالمی، با ایثار و فداکاری های 
مردم و رهبری امام راحل و پس از ایشــــان نیز 
با ادامه آن توسط رهبر معظم انقالب، شاکله 
نظام و قانون اساســــی درست شــــد. اکنون 
نیز نیاز داریم  که احکام اســــالم را کاماًل پیاده 
کنیــــم. در مســــائل اقتصادی بــــا برنامه های 
اقتصادی اسالمی عماًل بفهمانیم که اقتصاد 
اســــالمی می تواند پیشــــرفت کند. دستگاه 
اداری کشــــور را بر طبق ضوابط اسالمی اداره 
کنیم. کم کاری نباشــــد و کارمندان فقط برای 
حقوق و دســــتمزد کار نکننــــد، بلکه کارهای 

مردم را راه بیندازند و مشکل ایجاد نکنند.
 کار علمی و 

ً
دانشــــگاه های مــــا بایــــد صرفــــا

تحقیقی کنند و بکوشــــند تــــا عقب ماندگی 
و  اســــتکبار  همــــان  اثــــر  در  کــــه  را  ایــــران 
کنند.  جبــــران  آمــــده،  پیــــش  اســــتضعاف 
خودشــــان را بــــا جدیــــت بــــه قافلــــه علمی 
زمینه ســــازی  برای  بلکــــه  برســــانند،  جهانی 
، از آن هــــا جلو بزنند. قــــوه قضاییه ما،  ظهور
نیروهای نظامی ما و صدا و ســــیمای ما هم 
را  کــــه مردم  را بگوید  ؛ مطالبــــی  همین طــــور
تربیت کند، مشکالت جامعه را عرضه بدارد 
آن ها را نشــــان دهد. ما اگر چنین  و راه حل 
کردیم، بزرگ ترین گام را در راه ظهور حضرت 

برداشته ایم.
در سال 61 من در سفری به ژاپن، مالقاتی هم 
با آقای »سوهارتو« داشتم. جلسه ما قرار بود 
نیم ساعت باشد، اما به خواسته خود ایشان 
بیش از یک ونیم ســــاعت طول کشید. یکی 
از ســــؤال ها این بود که صدور انقالب شــــما 
 این مطلب را 

ً
به چه معنی اســــت؟ من عینــــا

گفتم که ما می خواهیم یک کشــــور اسالمی 
بــــه وجود بیاوریــــم که همه احکام اســــالم در 
آن اجرا شود و این کشور نمونه اسالمی را به 
جهان عرضه بداریم تا هرکســــی که مشاهده 
کرد، عاشق  چنین حکومتی شود. بنده این 
را گفتم و او هم خیلی تعجب کرد از این حرف 

و قبول کرد.
منطقــــه  اســــالمی  نهضت هــــای  ایــــن  االن 
مســــتضعف  مــــردم  حرکــــت  و  بیــــداری  از 
اســــت و این همــــان وعده قرآن بــــه پیروزی 

انقــــالب  البتــــه  اســــت.  مســــتضعفان 
این  شــــکل گیری  در  خیلــــی  ایران  اســــالمی 
نهضت ها مؤثر بوده اســــت، چــــون در ایران 
آن ها  مســــتضعفین پیروز شــــدند و این به 
امیــــد داد. پــــس اگر ما یــــک کشــــور نمونه 
است  تبلیغ  بهترین  باشیم،  داشته  اسالمی 
و می توانیم بــــه این کشــــورها معرفی کنیم. 
البته من نمی خواهم کارهای صورت گرفته را 
 کار شده و خیلی زیاد هم کار 

ً
انکار کنم. اتفاقا

شده، ولی به اندازه مطلوب نیست. به اندازه 
خواســــت امام و رهبری نیست. خود رهبری 
هم گاهــــی این مطلــــب را می گوینــــد، منتها 
چاره ای نیســــت و ایشــــان هم باید با همین 

جامعه کار کنند.
مــــن امیــــدوارم که جامعــــه ما در این مســــیر 
حرکت کنــــد. ایــــن کار یک مقــــداری عنایت 
می خواهد که مسؤولین ما با برادری، با تفاهم 
و در نهادهای مختلف، در مجلس، در دولت 
و در دســــتگاه قضاییــــه همکاری بیشــــتری 
داشــــته باشند و بتوانند مشــــکالت کشور را 
هرچــــه زودتر حل کنند تا یک کشــــور نمونه را 
 مقدمه ظهور 

ً
بــــه وجود بیاورنــــد و این قطعــــا

حضرت خواهــــد بود. حرِف کمی نیســــت که 
ما بتوانیم مقــــداری از مقدمات ظهور را فراهم 

کنیم و آن را یک گام به پیش ببریم.
*بخشی از گفتگو با حضرت آیت اهلل امینی در خصوص 
وظایف منتظرین موعود به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای 
)مد ظله العالی(

ماجرای آخرین حضور »جمشید مشایخی« جلوی دوربین

فیلمی که برایش دستمزد نگرفت
هگمتانه، گروه فرهنگی: کارگردان فیلم سینمایی 
»اینجا هــــم بــــاران می بارد« گفــــت: ایــــن فیلم از 
مضمــــون اجتماعــــی برخــــوردار اســــت و آخرین 
حضور زنده یاد جمشید مشایخی جلوی دوربین 
به حساب می آید، فیلمی که بابت آن دستمزدی 

دریافت نکردند.
فیلــــم ســــینمایی »اینجا هم بــــاران می بــــارد« به 
کارگردانی نادر طریقت بالفاصله بعد از جشنواره 
فیلم فجر در سینما اکران شــــد. این فیلم مانند 
اولین ســــاخته بلند سینمایی طریقت )خاطره( از 
مضمون اجتماعی برخوردار است. »اینجا هم باران 
می بارد« آخرین حضور اســــتاد زنده یاد جمشــــید 
مشایخی در سینما بود. درباره اکران فیلم و نحوه 
حضور زنده یاد مشایخی با نادر طریقت گفت و گو 
کردیم که در ادامه می خوانید: طریقت در پاسخ به 
این سوال که در فیلم از نوجوانی کم بینا استفاده 
شــــده که پیش تر ما در فیلم »رنگ خدا« شــــاهد 
مشــــکالت این عزیزان بودیم گفت: فیلم کاری 
اجتماعی و به روز اســــت که همانطور که از نامش 
پیداست )اینجا هم باران می بارد( تالش می کنند 
تا مشکالتشــــان را حــــل کنند و امیــــد به رحمت 

خداوند دارند.
باید نشان دهیم سینما زنده است �

وی در پاســــخ به این ســــوال که چرا فیلم را پس از 
جشنواره به نمایش درآورده در شرایطی که کرونا 
همچنان باعث کم رونقی ســــالن های ســــینما 
اســــت، گفت: باالخره ما باید بگوییم این سینما 
زنده اســــت. فیلم در بســــتر مســــائل اجتماعی 
ساخته شــــده و به روز است اگر من می خواستم 
صبر کنم ممکن بود فیلم ام تازگی خود را از دست 

بدهد زیرا نزدیک به 200 فیلم منتظر شــــرایط بهتر 
سینماها و فروکش کردن بیماری هستند بالطبع 
نمی توانســــتم صبر کنم. ضمن این که فیلم قرار 
بود 10 مهرماه امســــال اکران شــــود که متأسفانه 
به دلیل جهش ویروس، ســــینماها بسته شد و 

همین امر موجب تعویق اکران شد.
فیلمم را با هزینه شخصی ساختم �

وی ادامــــه داد: من فیلم را با هزینه شــــخصی و با 
حمایت دوستانم از جمله آقای محمد متوسالنی 
)تهیــــه کننــــده( ســــاختم ایشــــان بــــدون هیچ 
چشمداشــــتی در کنار من ایستادند. من تالش 
کردم که بخشــــی از مشــــکالت را که جامعه درگیر 
آن است را بازگو کنم می دانم سرمایه ام برنخواهد 
گشــــت به دلیل کرونا و کم شــــدن سانس های 
ســــینما اما باز هم اجازه دادم فیلمم اکران شــــود 

امیدوارم مردم فیلم را ببینند.
فیلم اجتماعی و تأثیرگذار است �

کارگردان فیلم »خاطره« درباره احتمال ادامه یافتن 
فیلم تا اکران نــــوروزی گفت: فضای فیلم به دلیل 
گونه و مضمون آن برای اکران نوروز چندان مناسب 
نیست زیرا بیشتر سعی دارند اکران عید فیلم های 
مفرح و شاد باشد فیلم اجتماعی و تأثیرگذار است 
امیدوارم مردم ببیننــــد و مخاطب را به تفکر وادارد. 
همچنین امیدوارم مسؤولین این فیلم را ببینند 
و بیشتر درصدد رفع مشــــکالت باشند. طریقت 
درباره آخرین حضور و نحوه همکاری زنده یاد استاد 
مشایخی در فیلم گفت: متأسفانه این فیلم آخرین 
فیلم آقای مشایخی در سینمای ایران بود. برای نام 
ایشان »مرد بزرگ« سینما برازنده است متأسفانه 
بعد از بازی در فیلم شاید کمتر از یک ماه زنده بودند 

ایشان بســــیار مرا مورد تفقد و محبت قرار دادند و 
در کار حاضر شدند. هیچ دستمزدی از ما نگرفتند 
و گفتند دوست دارم کنار نادر طریقت بایستم. با 
ایشــــان برای ایفای نقش خودشان در فیلم دو روز 
کار داشــــتیم اما روز آخر که روز خداحافظی بود هم 
ایشــــان آمدند و دور هم بودیم مثل یک خانواده 
و شــــام خوردیــــم روحشــــان قرین رحمت باشــــد 

انشاءاهلل.
زنده یاد مشــــایخی با وجود پرستار سر کار  �

حاضر شدند
وی درباره نحوه دعوت به همکاری در فیلم توضیح 
داد: ســــالهای پیش با ایشــــان مصاحبه داشتم و 
سفر رفته بودم اما ارتباط چندانی با ایشان نداشتم 
سناریو براســــاس شخصیت ایشان نوشته شده 
بود از آقــــای رحیم مهــــدی خانی خواســــتیم که از 
دوستان نزدیک آقای مشایخی بودند تا هماهنگی 
الزم را انجــــام دهنــــد. به خدمــــت ایشــــان رفتم و 
فیلمنامه را برایشــــان توضیح دادم ایشــــان خیلی 
بزرگــــواری کردنــــد و پذیرفتند در قصــــه آرزوی بچه 
نابینا است که آقای مشــــایخی را ببیند که ایشان 
با بزرگواری قبول کردند و نقش خودشــــان را بازی 
کردند. با این که پرستار داشــــتند و هوا هم سرد و 
خشک بود سر صحنه آمدند. گاهی برای تکرار برخی 
پالن ها خدمتشان می رفتم وعذرخواهی می کردم 
ایشــــان با متانت می گفتند سینما همین است. 
باالخره باید هماهنگ باشیم. ایشان مردی به تمام 

معنا حرفه ای و آقا بودند.

توصیه های رهبر انقالب درباره استفاده از فرصت ماه رجب

اولین چیزی که باید در ماه رجب مورد توجه قرار گیرد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: ایام مــــاه مبارک رجب 
اســــت. اولین چیزى که در این ایــــام و بعد در ایام 
ماه مبارک شــــعبان، باالخره در پله ى سوم و باالتر 
در ماه مبارک رمضان باید مــــورد توجه یکایک ما 
قرار بگیرد - هر جا هستیم - اصالح خود و زدودن 
غفلت ها و ظلمت ها از دل خود باید باشد؛ اصل 
این است. همه ى این ماجراها و کشمکش هائی 
، در بعثت انبیــــاء، در مبارزات  که در زندگی بشــــر
اجتماعــــی و سیاســــی و نظامی اى کــــه پیغمبران 
الهی با دشمنان خدا داشتند - رنج ها، محنت ها، 
شــــادى ها، پیروزى ها، شکست ها، همه و همه - 
مقدمه ى این است که انســــان بتواند در هنگام 
عبور از این مرزى که ناگزیــــر باید از آن عبور کرد - 
یعنی مــــرز زندگی مادى و حیات اخروى و دائمی - 
شادمان باشد، خرسند باشد، حسرت زده نباشد؛ 

همه ى حرفها براى این است. اگر گفته اند اخالق 
خوب داشــــته باشــــید، اگر گفته اند عمل به این 
مقررات داشته باشــــید، اگر گفته اند مبارزه کنید، 
اگر گفته اند عبادت کنید، همه براى این است که 
این ماده ى خامی را که به ما ســــپرده شده است، 
به کیفیت مطلــــوب و محصول بهینه برســــانیم 
و از ایــــن دروازه خــــارج کنیم؛ براى این اســــت که 
این صفحه ى ســــفیدى که به ما ســــپردند تا آن را 
با اعمال خــــود منقش کنیم، با نقــــش زیبائی، با 
نقــــش مطلوبــــی از آب در بیاوریم و روى دســــت 
آنجاســــت، سرنوشت  بگیریم و برویم. همه چیز 
آنجاست؛ اینها مقدمه اســــت. در این اردوگاهی 
که ما امروز در آن مشــــغول تمرین هستیم، براى 
اینکــــه تا یــــک جائی ایــــن تمرین به کار مــــا بیاید، 
باید ســــعیمان بر این باشــــد که در این اردوگاه از 

حداکثر فرصتها استفاده کنیم؛ نگذاریم غنیمتی 
از دست برود، سرمایه اى سوخت و سوز بشود و 

چیزى در مقابل آن عائد نشود.
«، خسر  اینی که فرمودند: »اّن االنســــان لفی خسر
یعنی همین؛ یعنی سرمایه ســــوز شدن، از دست 
رفتــــن ســــرمایه. همه ى ما هــــر لحظــــه در حال از 
دست دادن سرمایه هستیم. سرمایه چیست؟ 
عمر ماست. لحظه به لحظه من و شما داریم این 
سرمایه را از دســــت میدهیم. امروز ما نسبت به 
دیروز بخــــش دیگرى از ســــرمایه را باز از دســــت 
داده ایم. در این عمر چند ده ساله مثاًل، لحظه به 
لحظه در حال ســــوختِن این شمع است؛ در حال 
نابود شدِن این ســــرمایه است. خوب، در مقابل 

او چه به دست می آوریم؟ این مهم است. 
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