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انتصـاب بجا و شایسـته شـما باعث مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیم 
روز  توفیقـات  می نمایـم.  عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  را  شـما  انتصـاب  قلـب 

افـزون و سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو می نمایـم.

جناب آقای

مهدی نعیمیان
ریاست محترم  اداره تشکیات و بهبود روش ها

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مجید غیاثی
ریاست محترم اداره منابع انسانی شهرداری همدان

دهبانی - مدیر منطقه یک شهرداری همدان

و  کارآمـدی  تعهـد،  بیانگـر  کـه  شـما  شایسـته  و  بجـا  انتصـاب 
شایسـتگی های برجسـته شـما در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه شـهر 
و دیارمـان اسـت را تبریـک عـرض نمـوده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از 

دارم. مسـئلت  منـان  خداونـد  درگاه 

تبریک و تهنیت

از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای 

خانواده محترم و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت دارم. 

جناب آقای

رضا ابرار خرم
معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان

دهبانی - مدیر منطقه یک شهرداری همدان

جناب آقای

رضا ابرار خرم
معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان

اندوه  این  شد.  بسیار  تأسف  و  تألم  موجب  وارده  مصیبت 
جانکاه را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و از درگاه وحدانی خدای متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و پرسنل
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان

وخدمــاتارزنــده،شــبانهروزی راســتایاجــرایآســفالتمعابــر ازمســاعیوتــاششــماعزیــزاندر
ویژهداریم. وتشکر وچشمگیرتانبهساݡکناناینمنطقه،تقدیر

راستایخدمتبهشهروندانهموارهموفقوسربلندباشید. امیدواریمدرسایهخداوندمتعالودر

ساکنان کوچه رفاه 8 شهرک شهید بهشتی

تقدیر   و  تشݡکر 

جناب آقای مهندس صوفی
شهردار محݠرتم همدان

جناب آقای مهندس جلیلوند
شهردار  محترم  منطقه دو

جناب آقای مهندس یزدان پور 
مدیر محترم فنی شهرداری منطقه  دو

جناب آقای رضا ابرار خرم
معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانواده محترم و 
همکاران حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری همدانبازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.
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ه  ۲
فح

ص حاجی بابایی در شورای برنامه ریزی و توسعه 
و اقتصاد مقاومتی استان همدان:

یم مشکل بودجه ندار

ه  ۲
فح

ص دعوت آیت ا... موسوی اصفهانی از مردم
گل های سرسبد زندگیتان 

را وقف امام صادق)ع( نمایید

ه  ۲
فح

ص مدیر اسناد و کتابخانه ملی 
منطقه غرب کشور معرفی شد

صفحه   7

صفحه   3

هگمتانه بررسی می کند:

نقش اساسی مساجد 
در تحقق محله های سالم

مسجد شریف الملک یکی از مراکز فعالیت های انقالب اسالمی

وزیر بهداشت:

دانشجویان پزشکی باید 
بوعلی سینا و دیرینه طب در ایران 

را بشناسند
4 داروی گیاهی مؤثر در درمان کرونا مجوز تولید کسب کردند

کید بر اینکه دانشجویان ما باید  وزیر بهداشــــت با تأ
طــــب ســــنتی را بشناســــند، گفت: کمیتــــه ای ملی 

با حضــــور صاحب نظــــران برای احیــــای جنبه های 
آشــــنایی  جهــــت  ســــنتی  طــــب  علمــــی 

دانشــــجویان با مکتوبــــات بازمانده از 
تشکیل  علوم  گذشته  دانشمندان 

شود.

زخم ساخت و سازهای 
« بر پیکره تویسرکان »غیرمجاز

روند نظارت ها ضعیف و نگران کننده است!

خبــر

مفت فروشی 
سیب زمینی

با وجود ممنوعیت ورود غیربومی ها به همدان و خروج بومی ها

کاهش 40 درصدی تردد 
در جاده های همدان

40 درصدی  رئیــــس مرکز مدیریت اطالعــــات راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســــتان همــــدان از کاهش 
داد. خبر  همدان  جاده های  در  تردد 

به گزارش هگمتانه، سعید کرمی پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز سه شنبه 356 هزار خودروی سبک و سنگین 
در جاده های استان تردد کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال 40 درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: این تعداد تردد در حالی ثبت شــــده اســــت که در مدت مشــــابه سال گذشــــته 523 هزار تردد در این محورها به ثبت 
رسیده بود.

کریمی بیان کرد: محور سه راهی بهار _ همدان بیشترین آمار را در بین محورهای جاده ای استان داشته و ساعت اوج تردد این محور 
17 تا 18 عصر بوده است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت میانگین سرعت تردد خودروها در محورهای استان همدان، 80 کیلومتر 

در ساعت ثبت شده است.

کارخانه های فرآوری سیب زمینی بابت هر 1۸0 گرم چیپس ۲7 برابر کشاورز سود می کنند 

 500هزار تن سیب زمینی انباری  در همدان نتیجه سوء مدیریت کشت و خأل صنایع تبدیلی

صفحه   5

پیام تسلیت شهردار  در پی تقدیم اولین شهید مدافع سالمت همدان

مدافعان سالمت؛ مبارزان کارزار نجات مردم
شهردار همدان در پیامی، شهادت اولین شهید مدافع 
ســــالمت همدان سیده زهرا موسوی را تسلیت گفت و 

مدافعان سالمت را مبارزان کارزار نجات مردم دانست.
به گــــزارش هگمتانه، در متن پیام عبــــاس صوفی آمده 

است:
مــــردم جان بر کف ما بــــا جهاد بیگانه نیســــتند و آنچه از 
ایثارگری که دشــــمنان می پنداشــــتند فقــــط منحصر به 
دوران دفاع مقدس بوده و تکرارناشدنی است با شیوع 
ویروس منحوس کرونا دوباره میان مردم ایثارگر جوانه 
زد و جــــان بر کفــــان عرصه ســــالمت  بودند کــــه این بار 
حماسه سازان عرصه نبرد و جهاد و ایثار برای نجات جان 

انسان ها شدند.
در طول نزدیک به 9 ماهی که ویروس کرونا وضع زندگی 

مردم سراســــر زمین را دگرگون کرده و قربانیان بسیاری 
گرفته، بیمارســــتان های کشور به عنوان خط مقدم نبرد 
با این بیماری صحنه کارزار کادر درمان شده و مراجعات 
بســــیار بیماران، عزیزان عرصه درمان را  دچار فرسودگی 
روزافزون کرده است اما با این که بسیاری از آنان به این 
بیماری منحوس مبتال گشتند حتی لحظه ای از خدمت 
به ســــالمت مردم کوتــــاه نیامدند و بعد از پشــــت ســــر 

گذاردن بیماری دوباره به عرصه درمان بازگشتند. 
اما در کمال تأسف شــــامگاه سه شنبه با ناباوری شاهد 
شهادت اولین مدافع سالمت اســــتان همدان بودیم. 
شهید سیده زهرا موسوی بهیار بیمارستان سینا تا پای 
جان برای سالمت مردم استان همدان کوشید و مبارزه 
کرد و درنهایت با درجه رفیع شهید سالمت رخ در نقاب 

خاک کشید.
الزم می دانــــم ایــــن شــــهات را بــــه خانــــواده وی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و کادر درمان تسلیت 
عرض نمایم و از مردم فهیم اســــتان همدان می خواهم 
 ، به پــــاس خدمات کادر درمــــان و این شــــهید گران قدر
توصیه ها و شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت کنند تا 
فشار بر کادر درمان کاهش یابد و دیگر شاهد از دست 
دادن کادر درمان و مردم عزیزمان با ابتال به این بیماری 

نباشیم.

سیده زهرا موسوی 
نخستین شهید مدافع سالمت همدان

صفحه  ۲

اولی سرود جشنواره فانوس به کانون پرورش فکری همدان رسید

صفحه  ۲

صفحه  ۲
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سیده زهرا موسوی، نخستین شهید مدافع سالمت همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس نظام پرســــتاری 
همدان با اشاره به شهادت ســــیده زهرا موسوی، بهیار 
بیمارســــتان ســــینا از وی به عنوان اولین شهید مدافع 

کرد. یاد  همدان  استان  سالمت 
به گــــزارش هگمتانــــه، هادی زرینــــی دیروز اظهــــار کرد: 
همدان  استان  سالمت  مدافع  شهید  عنوان  نخستین 
به نام "زهرا موســــوی" بهیار پرتالش بیمارســــتان سینا 

شد. ثبت 
کادر مدافع سالمت ساعت  وی با اشــــاره به اینکه این 
22 شامگاه سه شــــنبه به علت بیماری کرونا درگذشت 
ایــــن بهیار در بیمارســــتان ســــینا به  گفت: متأســــفانه 
دلیــــل بــــار زیــــاد مراجعــــات، خســــتگی فراوان، فشــــار 
مضاعف و شــــیفت های سنگین با ابتال به کرونا از جمع 

ما جدا شد.
 20 رئیــــس نظام پرســــتاری همدان با بیــــان اینکه وی 

ســــال ســــابقه فعالیــــت در حوزه بهداشــــت و درمان 
ساله   40  

ً
حدودا بهیار  این  کرد:  خاطرنشــــان  داشــــت 

فعالیت  ســــینا  بیمارســــتان  وانــــی  ر بخش  در  و  بــــود 
. شت ا د

بــــه  کــــه  ســــت  ا ی  ز و ر چنــــد   : د کــــر ن  نشــــا طر خا ی  و
بــــه  ن  ا ر همــــکا ی  بتــــال ا هد  شــــا چشــــمگیر  ت  ر صــــو
ل  حــــا ر  د نــــد  و ر یــــن  ا و  هســــتیم  نــــا  و کر ی  ر بیمــــا

. ست ا یش  ا فز ا
زرینی با بیان اینکه همکاران ما واقعا خســــته شــــده اند 
کرد: دستگاه  کنند عنوان  و باید مردم بیشــــتر مراعات 
ایمنی بدن به دلیل شــــیفت های ســــنگین و خستگی 
ناشی از کار ضعیف می شــــود و این خود باعث سرایت 
راحــــت بیمــــاری کرونا خواهد شــــد که باید مــــورد توجه 

باشد.
وی با اشــــاره به اینکه نگران ســــایر همکاران هســــتیم 

گفــــت: موقعیــــت خوبــــی حاکم نیســــت و همــــکاران 
هستند. زیاد  کار  فشار  زیر  و  خسته 

اینکه  بــــر  کید  بــــا تأ رئیــــس نظــــام پرســــتاری همدان 
نیز  تعدادی  و  بســــتری  همــــکاران  از  تعدادی  نــــه  وزا ر
تیم های  گفــــت:  ونــــد  می ر اســــتعالجی  مرخصــــی  بــــه 
نامه های  شــــیوه  رعایت  خواستار  درمانی  و  پزشــــکی 
از ســــوی مردم  بهداشــــتی و فاصله گــــذاری اجتماعی 

. هستند
وز گذشته  گفتنی اســــت پیکر این شــــهید ســــالمت ر
حضــــور  بــــا  بهداشــــتی  نامه هــــای  شــــیوه  رعایــــت  بــــا 
ابــــن  رئیــــس و معاونــــان دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی 
انصارالحسین)ع(،  ســــپاه  فرمانده  جانشــــین  ســــینا، 
دانشــــگاه  در  فقیه  ولــــی  نمایندگــــی  نهــــاد  مســــؤول 
ؤســــا و جمعی از کارکنان بیمارستان  علوم پزشــــکی، ر

شد. تشییع  سینا 
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هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس با بیان اینکه مشــــکل بودجه نداریم 
گفت: پروژه های بزرگ اســــتان را با تهاتر نفتی به سرانجام 

می رسانیم.
به گــــزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجــــی بابایی ظهر دیروز 
در شورای برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان 
همدان با بیان اینکه باید جذب اعتبارات ملی در اولویت 
مدیران اســــتان قرار گیرد اظهار کــــرد: از ظرفیت تبصره 5 

برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی استفاده شود.
وی با بیان اینکه معتقدم مشــــکل بودجــــه نداریم و باید 
از سایر ظرفیت های تعریف شــــده قانونی بهره برده شود 
افزود: حوزه بهداشت و درمان همدان در جذب اعتبارات 
ملی ورود خوبی کرده که سایر دستگاه ها نیز باید در این 

زمینه ورود کنند.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــالمی ضمن اینکه از بانک های اســــتان خواست برای 
توســــعه همدان تالش کننــــد و در تخصیــــص اعتبارات 
همراه تولید باشــــند عنوان کــــرد: بازگشــــت اعتبارات به 
خزانه به حداقل رسیده و این امر حاصل زحمات و تالش 

استاندار و مدیران است.
وی با بیان اینکه باید پروژه های بزرگی برای استان همدان 
تعریف شــــود و با تهاتر نفتی به ســــرانجام برسد خواستار 

توجه مدیران به این مهم شد.

ســــرمدی: توجــــه بــــه عدالــــت در توزیــــع اعتبارات   �
شهرستان ها

نماینده مردم اســــدآباد در مجلس شــــورای اســــالمی نیز 

با تأکید بر لــــزوم تقویت نظارت بر بــــازار گفت: عدالت در 
توزیع اعتبارات شهرستان ها مورد توجه قرار گیرد.

عطاءهلل سرمدی اظهار کرد: باید تعیین تکلیف پروژه های 
مهم شهرستان اســــدآباد مورد توجه قرار گیرد و اعتبارات 

الزم برای آن اختصاص یابد.

شــــاهرخی: کاهش بازگشت اعتبارات به خزانه از 11   �
میلیارد تومان به چند صدمیلیون تومان

اســــتاندار همــــدان هم گفت: بایــــد دارایی راکــــد دولت و 
دستگاه ها در راستای مصارف عمومی قرار گیرد.

سیدســــعید شــــاهرخی با تأکید بر لزوم توجه به مدیریت 
جهــــادی اظهــــار کــــرد: همــــدان از اســــتان های موفق در 
واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی بوده به طوری که 23 
درصد کل واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در کشــــور 

مربوط به این استان است.
وی گفت: همکاری نمایندگان و پیگیری مدیران اســــتان 
باعث شده موفق به جذب اعتبارات زیادی در سطح ملی 
شویم که این امر می تواند در توسعه استان اثرگذار باشد.
اســــتاندار همدان حمایت از ســــرمایه گذاری را یک اولویت 
مهم برشمرد و ادامه داد: سال گذشته 6 هزار و 400 میلیارد 
تومان ســــرمایه گذاری در استان انجام شــــده و این نشانه 

موفقیت در حمایت از تولید و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه دســــتگاه های نظارتی استان همدان در 
کنار تولید هستند گفت: نسبت به دستگاه های نظارتی 
نگرانی وجود ندارد چون دســــتگاه ها باید مسیر قانونی را 

طی کنند.
شــــاهرخی افزود: در زمینه بازگشت اعتبارات به خزانه از 11 

میلیارد تومان در ســــال های گذشته به چند صدمیلیون 
تومان در سال گذشته رســــیدیم، هیچ رقمی حتی درصد 

اندک نباید به خزانه بازگشت داده شود.

صیدایــــی: اعتبــــار ۲0 درصــــدی 37 پــــروژه تولیدی   �
استان ابالغ  شد

رئیس ســــازمان برنامه و بودجه همدان هم از اختصاص 
202 میلیارد تومان اعتبار از ســــوی سازمان برنامه وبودجه 
به اســــتان همدان خبر داد و گفت: این اعتبار نتیجه سفر 
معاون رئیس جمهور به اســــتان بوده که خوشبختانه در 

اجرای پروژه های کلیدی تأثیرگذار است.
اســــکندر صیدایــــی اظهار کرد: اســــتان همــــدان از لحاظ 
کســــب درآمدها در 7 ماه اول ســــال 106 درصــــد درآمد را 

کســــب و به خزانه واریز کــــرد که این آمار نشــــانه عملکرد 
خوب استان در حوزه کسب درآمدهاست.

وی افزود: خوشــــبختانه اعتبار 20 درصدی 37 پروژه برای 
تولید استان ابالغ شــــده که با همکاری بانک ها در دست 

اقدام است.

شهبازی: عملکرد مدیران استان قابل تقدیر است  �
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی نیز در 
این جلسه بیان کرد: در سال 98 تنها 600 میلیون تومان 
بازگشت به خزانه در استان داشتیم درحالی که درگذشته 
چندیــــن میلیــــارد تومــــان بوده اســــت که ایــــن عملکرد 

مدیران استان قابل تقدیر است.
علیرضا شــــهبازی با تأکید بر اینکه در حوزه جهش تولید 

باید تالش شــــود به اهداف تعیین شــــده برســــیم عنوان 
کرد: کرونا و تحریم تأثیراتی بر اقتصاد کشــــور داشته است 

و باید سعی شود مشکالت را حل کنیم.

توجیــــه   � بایــــد  ح هــــا  طر فالحــــی:  حجت االســــالم 
اقتصادی داشته باشند

حجت االسالم احمدحسین فالحی نماینده مردم همدان 
و فامنیــــن در مجلس نیز بــــا تأکید بر اینکــــه باید طرح ها 
توجیــــه اقتصادی داشــــته باشــــند، تصریح کــــرد: در حوزه 
بهداشــــت و درمان و بــــرای مبارزه با کرونا نیز باید ســــعی 
شــــود با هماهنگی همه مجموعه ها و اجرای دقیق شیوه 
نامه ها آمــــار را کاهش دهیــــم هرچند نیــــروی انتظامی در 

اجرای محدودیت ها باید اهتمام بیشتری داشته باشد.

مفت فروشی سیب زمینی
کارخانه های فرآوری سیب زمینی بابت هر 1۸0 گرم چیپس ۲7 برابر کشاورز سود می کنند 

 500هزار تن سیب زمینی انباری  در همدان نتیجه سوء مدیریت کشت و خأل صنایع تبدیلی
هگمتانه، گــــروه خبر همدان - صفورا کاظمیان: امســــال 
وضعیت به کام ســــیب زمینی کاران نبــــود و افت قیمت 
خرید محصــــول از کشــــاورزان، داد آنهــــا را درآورد. اما این 
کاهش قیمت ســــر زمیــــن، تأثیر چندانی بــــر قیمت این 
محصــــول در بــــازار نداشــــت و ســــیب زمینی همچنان با 
قیمــــت نزدیک بــــه 5 هزار تومــــان در هر کیلو به دســــت 

مصرف کننده می رسد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، ســــیب زمینی محصول 
راهبردی ای اســــت که اســــتان همدان رتبه دار تولید این 
محصول در کشــــور اســــت و از اســــتان همدان به عنوان 
قطب تولید سیب زمینی یاد می شود. اما سیب زمینی که 
در تمام فصول برداشت می شــــود در برداشت تابستانه 
بــــا افت قیمت بر ســــر زمیــــن روبه رو شــــد و کشــــاورزان 

نتوانستند حتی هزینه کرد خود را جبران کنند.
این کاهش قیمت به دلیل توقف صادرات به عراق اتفاق 
افتاد اما این دلیلی اســــت که کشاورزان و مسؤوالن آن را 

مطرح می کنند.
بگذریم از اینکه کاهش قیمت لطمه را فقط به کشاورزان 
زد و همچنــــان وضعیــــت بــــه کام دالالن اســــت امــــا بی 
برنامگی ها برای کشت محصوالت کشاورزی هر بار دامن 
یک محصول را می گیرد، یک بار نوبت گوجه فرنگی است 
یک بار نوبت ســــیر و دفعه بعد نوبت سیب زمینی که به 

دلیل افت قیمت آه از نهاد کشاورزان بر آورد.
اگر برنامه ریزی درســــتی برای تولید محصوالت کشاورزی 

وجود داشــــته باشــــد با کاهش یک باره صــــادرات مواجه 
نمی شــــویم تــــا محصــــول روی دســــت کشــــاورز بماند و 
صحنه هایــــی از نابودی انبوهی از محصــــوالت راهبردی را 

ببینیم.

سرمایه هایی که تاراج می شود  �
وقتــــی پای صحبت کشــــاورزان می نشــــینیم آنهــــا از ضرر 
و زیان بســــیار حرف می زننــــد و مطرح می کننــــد که بگذار 
محصول به دست دالالن بیفتد تا ببینیم قیمت چه قدر 

می شود!
دیگر کشاورزان هم می دانند که قیمت سر زمین چندان 

تعیین کننده ارزش گذاری نهایی نیست.
کشت تابســــتانه ســــیب زمینی برای کشــــاورزان سودی 
نداشــــت اما قطعا برای دالالن نان خواهد شــــد و با توجه 
به اینکه ســــیب زمینی تابســــتانه ماندگاری زیــــادی ندارد 
کشاورزان نمی توانستند محصول خود را تا گران تر شدن 

نگه دارند و حجم زیادی از محصول را روانه انبار کردند.
انبارداری هم کاری تخصصی اســــت و بســــتگی مستقیم 
به آب و هوا دارد. هوای ســــرد و گرم هر دو عمر محصول را 
کوتاه می کند و با درنظرگیری شــــرایط در خوشبینانه ترین 
حالت سیب زمینی در انبار 6 ماه می ماند که در این حالت 
کشاورز نه تنها هزینه کاشت و برداشت را درنیاورده بلکه 

هزینه انبارداری هم به او تحمیل شده است.
با بررســــی قراردادهای صادرات می بینیم که برای بسیاری 

از کشــــورها مدت زمان قرارداد بســــیار مهم اســــت مثال 
کشــــورها تمایل دارند قراردادها را 5 ســــاله منعقد کنند و 
تا پنج سال خیالشــــان آسوده باشــــد که کاالیشان به راه 
خواهد بود. حال چرا برای کشــــور ما کــــه محصول را صادر 
می کند مدت قرارداد نباید مهم باشــــد که یک باره یکی از 
مقصدهای مهم صادراتی کشــــور نتواند از خرید محصول 

سرباز زند و لطمه آن به تولیدکننده باز گردد؟
چند صباح دیگر ســــیب زمینی کاران کشــــت پاییزه را باید 
برداشت کنند و این در حالی اســــت که برخی از آنها هنوز 

تکلیف کشت تابستانه را روشن نکرده اند.
با توجه به آب بر بودن ســــیب زمینی، حاصــــل برآورد زیان 
کشاورزان و همچنین استان همدان از گره های صادراتی 
و بی برنامگی ها ناامیدکننده خواهد بود و خبر از ســــرمایه 
انســــانی، آبی و راهبردی چشمگیری می دهد که به همین 
ســــادگی در پی تصمیم کشــــور مقصد صادراتــــی ما مبنی 
بر نخریــــدن تولید ایران بــــه تاراج می رود؛ یعنــــی این فقط 
سرمایه کشــــاورز نیست که نابود می شــــود، از آب و خاک 

نیز در این بی برنامگی هزینه های کالن می شود.

ایجاد صنایع تبدیلی ســــیب زمینی شاید در سال   �
1400

در کنــــار بــــی برنامگی هایی کــــه در زمینه کشــــت و تولید 
محصــــوالت کشــــاورزی وجــــود دارد، همچنیــــن ســــهل 
انگاری ها در حوزه تنظیم قراردادهای تجاری، نبود صنایع 

تبدیلی آفت بزرگ تری است؛ آفتی که موجب شد 500 هزار 
تن سیب زمینی روانه انبارها شود که در خوشبینانه ترین 
حالت، انبارها توان نگهداری از این میزان محصول را فقط 

برای 6 ماه دارند.
در صورت وجود صنایع تبدیلی ســــیب زمینی در همدان، 
کشــــاورزان در صورت نبود صــــادرات نیز نگــــران فروش 
محصــــول نمی شــــدند و حتــــی می توانســــتیم بــــا تبدیل 
ســــیب زمینی به محصوالت بــــا تقاضای بیشــــتر به رونق 
صــــادرات نیز کمک کنیــــم اما در حــــال حاضــــر دور ریز و 
ضایعات این محصول فراوان است و باید گفت با از بین 
رفتن سیب زمینی این آب گرانبهاست که می گندد و دور 

ریخته می شود.
چندی پیش مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
کشــــاورزی اســــتان همدان با بیــــان اینکه واحــــد فرآوری 
سیب زمینی در شهرستان بهار دارای 40 درصد پیشرفت 
فیزیکی اســــت، وعده داد که نخســــتین واحد تولید فرنچ 
فرایز استان همدان شهریورماه سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
حســــن محمدی با اشــــاره بــــه ســــرمایه گذاری 100 میلیارد 
تومانــــی این پروژه، افزود: 15 میلیارد تومان از تســــهیالت 
اشــــتغال روســــتایی و مابقی آورده ســــرمایه گذار بوده که 
تاکنون برای این طرح 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

اما شــــاید آقای محمدی تورم را به حســــاب نیاورده وگرنه 
وعده افتتاح را در ســــال 1400 نمی داد. با توجه به مسیری 
که تــــورم و گرانی قطعات طــــی می کند این ســــؤال پیش 
می آیــــد که بازتأخیــــر افتتاح این پروژه چقــــدر خواهد بود؟ 

چراکه با ایــــن روند قطعا ایــــن طرح با کمبــــود نقدینگی و 
بودجه روبه رو خواهد شد.

در جــــای دیگــــری از مســــؤوالن جهــــاد کشــــاورزی نقــــل 
شــــده که نگرانی برای فروش ســــیب زمینی نداریم چراکه 
کارخانه هــــای تولیــــد چیپــــس کشــــور ســــیب زمینی را از 
همدان تهیه می کنند! اما ســــهم صنایــــع تبدیلی از جمله 
کارخانه هــــای تولیــــد چیپس در مصرف ســــیب زمینی به 
زحمت از 500 هزار تن در ســــال عبور می کند که با توجه به 
اوضاع ناکوک دیگر استان های تولیدکننده سیب زمینی 
از جمله اردبیــــل و یک میلیون تن مازاد ســــیب زمینی در 
کشــــور به نظر نمی رســــد از این تنور نیز نانی برای همدان 
گرم شــــود و حتی توان خام فروشــــی هم از اســــتان گرفته 

خواهد شد.

، خرید به ارزن  � فروش به خروار
اما حتی اگر صحبت مســــؤوالن جهادکشــــاورزی همدان 
را مبنــــی بر فروش ســــیب زمینی همدان بــــه کارخانجات 
چیپس کشــــور بپذیریم باید بگوییم ایــــن هیچ امتیازی 
برای اســــتان محســــوب نمی شــــود چراکه ســــیب زمینی 
همدان با خروار بــــه کارخانه های چیپــــس به ثمن بخس 
فروخته می شود تا دوباره با قیمت گزاف آن هم به ِگَرم به 

خودمان فروخته شود.
سیب زمینی ای که با خام فروشــــی به شکم دستگاه های 
کیلــــو  هــــر  در  کشــــاورز  بــــرای  می ریــــزد  چیپس ســــازی 
2500تومــــان نان کــــرده در حالی کــــه کارخانجات چیپس 
180گرمی را به قیمت 12 هزار تومان می فروشــــند یعنی به 

خروار می خرند و به گرم سود می کنند.
با خام فروشی سیب زمینی هم آب استان همدان را صادر 
کرده ایم هم ارزش افزوده را به استان های دیگر برده ایم و 

هم جیب کشاورز را بی نصیب گذاشته ایم.
زحمــــت  برنــــده  اســــتان ها  دیگــــر  فعلــــی  شــــرایط  در 
از  اســــتان هایی  نکرده اند؛  ســــرمایه گذاری  و  نکشــــیده 
جملــــه قزویــــن که بــــا جــــذب ســــرمایه گذار و راه اندازی 
کارخانه های فــــرآوری و صنایع تبدیلی توانســــته اند تنها 
بــــرای شــــهرداری قزویــــن درآمدزایی میلیــــاردی در ماه 
آن تاکنون  ایجاد کنند عملکردی که اســــتان همدان از 

است. بوده  بی نصیب 
کشاورز هر 180 گرم سیب زمینی را 450 تومان یا به عبارتی 
4 هزار و 500 ریال می فروشــــد درحالی کــــه همان 180 گرم 
وقتی داخل بســــته بندی چیپس می رود قیمتش 12 هزار 
تومان می شــــود البته ایــــن را هم باید در نظــــر بگیریم که 
بخشــــی از این 180 گرم هواست و نه ســــیب زمینی؛ اینها 
یعنی اینکه ســــود کارخانه های تولید چیپــــس به ازای هر 

180 گرم 27 برابر سود کشاورز است.
به این ترتیب خوشحالی بابت چنین خسران بزرگی جای 

تعجب دارد.
امیدواریــــم ضربه رکود صادرات امســــال کمی غفلت ها را 
کمتر کند و استان همدان که در زمینه تولید سیب زمینی 
رتبه دار کشــــور اســــت دست از خام فروشــــی، انبارداری و 
ایجاد زمینه برای سودجویی دالالن بردارد. باید باور کنیم 
که با برنامه ریزی درســــت و پای کار بودن می توانیم ورق را 

برای همیشه به نفع استان همدان برگردانیم.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور معرفی شد

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: روز گذشــــته مدیر جدید 
اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور معرفی شد.

به گزارش هگمتانه، رئیس ســــازمان اســــناد و کتابخانه 
ملی ایران روز چهارشــــنبه در آیین معارفه مدیر اسناد و 
کتابخانه ملی منطقه غرب کشــــور گفت: تاریخ شــــفاهی 

700 چهره شاخص کشور تهیه شده است.
کیــــد بر اهمیت تاریخ شــــفاهی به  اشــــرف بروجردی با تأ
عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور گفت: 2 سال پیش 
دولت لزوم تهیه و نگارش تاریخ شــــفاهی دستگاه های 
مختلف را مصوب کرد و بر همین اســــاس مــــا نیز تاریخ 
شفاهی چهره های شاخص کشور را که میراث گرانقدری 
برای ایران محسوب می شوند در دستور کار قرار دادیم.

رئیس سازمان اســــناد و کتابخانه ملی به اهمیت همدان 
اشاره کرد و گفت: به لحاظ پوشش پنج استان غربی توسط 

همدان اسناد موجود در این مرکز اهمیت بسیاری دارد.
وی یادآوری کرد: استان های غربی کشور دارای سابقه و 
تاریخ غنی هســــتند و حفظ و حراســــت از اسناد و میراث 

ارزشمند این مناطق باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
گفت: انتصاب بانوان توانمند در  اســــتاندار همدان هم 
ســــمت های مدیریتی در دســــتور کار ما قــــرار دارد و این 

موضوع در این استان به خوبی رعایت می شود.

کید بر ســــهم نابرابــــر زنان از  سیدســــعید شــــاهرخی با تأ
مناصب مدیریتی در گذشــــته افزود: شناســــایی بانوان 
توانمنــــد و انتصــــاب آنــــان در ســــمت های مدیریتــــی از 
سیاست هایی اســــت که در اســــتانداری همدان دنبال 
می شــــود و در ســــال های اخیــــر دیدگاه هــــا نســــبت به 

جایگاه زنان تغییر کرده است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: رضایتمنــــدی از عملکــــرد بانوان 
کارمند و مدیران خانم بســــیار باالســــت و این امر نشان 

از توانمندی این قشر دارد.
اســــتاندار به نقش اســــناد و کتابخانه ملــــی برای حفظ و 
حراســــت از این میراث ارزشــــمند اشــــاره کرد و گفت: در 
همدان کتاب ها، اســــناد و آثار ارزشمندی وجود دارد که 

آنها بسیار حائز اهمیت است. نگهداری تخصصی از 
اســــتاندار همدان به مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
ادوار ششــــم و هفتم درباره نام گذاری همدان به عنوان 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران اشــــاره کرد و افزود: این نام 
بسیار شایسته همدان اســــت و همه ما وظیفه داریم به 

خوبی از این لقب پاسداری کنیم.
در این آییــــن از زحمات علیرضا تکلــــو قدردانی و میثاق 
گودرزی بــــه عنوان مدیر جدیــــد اســــناد و کتابخانه ملی 

منطقه غرب کشور منصوب شد.

دعوت آیت ا... موسوی اصفهانی از مردم

گل های سرسبد زندگیتان را وقف امام صادق)ع( نمایید
16 طلبه حوزه های علمیه استان همدان به لباس روحانیت ملبس شدند

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان در 
مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از خانواده هایی که فرزندان 
خود را به حوزه ها فرســــتاده اند، از مردم خواست، گل های 

سرسبد زندگیشان را وقف امام صادق)ع( نمایند.
به گــــزارش هگمتانه، آیت ا... ســــید مصطفی موســــوی 
اصفهانــــی در آیین عمامــــه گذاری طالب حــــوزه علمیه 
اســــتان همدان اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم در یک 
آیه عام می فرماینــــد اراده کرده ایم تا مســــتضعفین را بر 

روی زمین به حکومت و امامت برسانیم.
وی افزود: حضور پیامبر گرامی اسالم را بنابر این آیه باید 
یک نعمت بــــزرگ بدانیم که خداوند بــــر مؤمنان ارزانی 
داشــــته و ایشــــان را به عنــــوان پیامبر در بیــــن مؤمنان 

مبعوث کرده است.
مدیــــر حوزه های علمیه همــــدان در ادامه بــــا تبریک به 
طالبی که معمم می شوند، مطرح کرد: بسیاری از افرادی 
که به حوزه های علمیه می آینــــد مصادیق ادامه دهنده 
راه انبیا هستند اما متأســــفانه عده ای در راه می مانند و 

نمی توانند این راه را ادامه دهند.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه طلبگــــی با ســــختی هایی همراه 
است، گفت: استقامت کار آســــانی نیست و به همین 
دلیل اســــت که تا انســــان در کاری اســــتقامت نداشته 

باشد به نتیجه نمی رسد.
آیــــت ا... موســــوی اصفهانی بــــا بیان اینکه طــــالب باید 
اســــتقامت را از وجود مبارک پیامبر اســــالم)ص( درس 

بگیرند، خطاب به عمــــوم مردم  عنوان کــــرد: امروز باید 
از پدران و مادران و همســــرانی تقدیر کنیــــم که عزیزان 
خود و گل سر سبد زندگیشــــان را وقف امام صادق)ع( 

کرده اند.
وی تصریــــح کرد: قطعــــا خداوند ایــــن کار آنهــــا را ضایع 
نخواهــــد کرد، چــــرا که ســــرمایه گذاری آنها بــــرای تربیت 

نیروی انسانی در راه دین خدا است.
تقدیر  بــــا  همــــدان  اســــتان  علمیه  حوزه هــــای  مدیــــر 
از خیرانــــی کــــه در راســــتای کمــــک بــــه حوزه هــــا قدم 
برمی دارنــــد، گفت: در کنار کســــی که بــــرای دین خدا 
سنگر  این  سنگرنشــــینان  به  باید  می ســــازد،  ســــنگر 
که با تمام مشــــکالت، در راه دین خــــدا در حال جهاد 

کرد. افتخار  نیز  هستند 
وی بــــا بیان اینکــــه والدینی که فرزندان خــــود را به حوزه 
می فرســــتند، باقیــــات الصالحــــات برای خود بــــه یادگار 
می گذارنــــد، اظهار کرد: طالب باید با الگو گرفتن از وجود 
مبارک پیامبر اسالم)ص(، نسبت به تزکیه نفس توجه 

ویژه  داشته باشند.
نماینده مــــردم همــــدان در مجلس خبــــرگان رهبری با 
گرامیداشــــت یاد و خاطــــره آیت ا... فاضلیان، ایشــــان را 
اسوه تقوا خواند و مطرح کرد: آیت ا... فاضلیان در جهاد 
اکبر به خودســــازی در حد توان رســــیده بــــود و در جهاد 
اصغر نیز در جبهه های جنگ، اســــوه ای برای رزمندگان 

بود.
در پایــــان این مراســــم تعداد 16 نفر از طــــالب حوزه های 
علمیه اســــتان همــــدان به لبــــاس روحانیــــت ملبس 

شدند.

وه خبر همــــدان: رئیس مرکز مدیریــــت اطالعات راه هــــای اداره کل راهداری  هگمتانــــه، گــــر
40 درصدی تــــردد در جاده های همدان  و حمل و نقل جاده ای اســــتان همــــدان از کاهش 

داد. خبر 
به گزارش هگمتانه، ســــعید کرمی پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز ســــه شنبه 

356 هزار خودروی سبک و ســــنگین در جاده های استان تردد کردند که این آمار نسبت به مدت 
مشابه پارسال 40 درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: این تعداد تردد در حالی ثبت شده است که در مدت مشابه سال گذشته 523 هزار 
تردد در این محورها به ثبت رسیده بود.

کریمی بیان کرد: محور ســــه راهی بهار _ همدان بیشــــترین آمار را در بین محورهای جاده ای استان 
داشته و ساعت اوج تردد این محور 17 تا 18 عصر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت میانگین سرعت تردد خودروها در محورهای استان همدان، 80 

کیلومتر در ساعت ثبت شده است.
رئیس مرکز مدیریــــت اطالعات راه هــــای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســــتان همدان 
بیان کرد: 25 دوربین نظارت تصویری، 74 دســــتگاه تردد شمار و 55 دوربین ثبت تخلف دارای کد 

پلیس در محورهای جاده ای همدان فعال هستند.
با وجود ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی ها به همدان و خروج بومی ها جالب اســــت که تردد 
در جاده های همدان نســــبت به سال گذشــــته تنها 40 درصد کاهش داشــــته است و تکلیف 60 

درصد بقیه روشن نیست.

حاجی بابایی در شورای برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان همدان:

یم مشکل بودجه ندار
باید پروژه های بزرگی برای همدان تعریف شود

راهداری آماده زمستان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: سرپرســــت راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســــتان همــــدان از آمادگی برای 
اجرای طرح زمســــتانی در ســــال جاری خبر داد و گفت: 
280 دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین 

راهداری آماده فعالیت است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، صفــــر صادقــــی راد از آمادگی 
راهــــداری و حمل و نقل جاده ای اســــتان همدان برای 
اجرای طرح زمســــتانی در ســــال جاری خبر داد و گفت: 
بیش از 280 دستگاه ماشــــین آالت سنگین و نیمه 
سنگین راهداری استان همدان آماده فعالیت در طرح 

زمستانی امسال است.
سرپرســــت راهداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان 
همدان با اشــــاره به عملیات راهداری زمستانی افزود: 
بیش از 280 دستگاه ماشــــین آالت سنگین و نیمه 
ســــنگین راهداری در طرح زمســــتانی امسال به مردم 

خدمات رسانی خواهند کرد.
صادقــــی راد ادامــــه داد: بیــــش از 500 نیــــروی مجرب 
راهداری به صورت شــــیفتی در راهدارخانه های استان 
همدان مســــتقر خواهند شد تا در هنگام بارش برف، 

بازگشایی محورهای استان را انجام دهند.
وی اظهار کــــرد: اســــتان همدان به دلیــــل موقعیت 
جغرافیایی و آب و هوایی که دارد زمستان زود هنگامی 
را تجربــــه می کند که در همین زمینــــه عملیات تهیه و 
ذخیره ســــازی شــــن و نمک مورد نیاز راهدارخانه ها در 

حال انجام است.
سرپرســــت اداره کل راهداری و حمــــل و نقل جاده ای 
اســــتان همدان بیان کرد: ماشــــین آالت راهداری هم 
اکنون در گردنه های حساس استان همدان مستقر 
شــــده اند تا در صورت احتمــــال بارش بــــرف ترافیک 
عبوری دچار اختالل نشــــود وی یادآور شــــد: 240 خط 
تلفن برای پاســــخ گویی به مردم در سامانه 141 تعریف 
شده تا هموطنان در صورت داشتن انتقاد، پیشنهاد 
و یا شــــکایت بتوانند به ســــهولت با مرکــــز مدیریت 

اطالعات راه ها ارتباط برقرار کنند.

اولی سرود جشنواره فانوس 
به کانون پرورش فکری 

همدان رسید
هگمتانه، گروه خبر همدان: مربی کارگاه های سرود 
کانون پــــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســــتان 
همدان، در چهارمین جشنواره ملی »فانوس« ویژه 
هفته دفاع مقدس، حائز مقام اول در بخش سرود 

این جشنواره شد.
 به گــــزارش هگمتانه، ســــعید شــــادفر در چهارمین 
جشــــنواره ملی »فانوس« به میزبانی استان فارس، 
در بخش سرود شرکت کرد و موفق به کسب مقام 

اول این رشته شد.
شــــادفر با ارسال ســــرود دانش آموزی به نام »انتقام 
حاج قاســــم  شــــهید  پاسداشــــت  ویــــژه  ســــخت« 
سلیمانی به بخش دبیرخانه این جشنواره، رتبه اول 

این بخش را به خود اختصاص داد.
گفتنی اســــت، به علــــت محدودیت هــــای به وجود 
آمده و شــــرایط قرمز گســــترش ویــــروس کرونا، این 
رویــــداد فرهنگی، صبح یکشــــنبه یازدهــــم آبان  طی 
مراسمی، از شهر شیراز به صورت مستقیم از طریق 
وبــــگاه خبرگزاری دفاع پرس پخش شــــد و هم زمان 
در تاالر همایــــش فرهنگی باغ مــــوزه دفاع مقدس 
اســــتان همدان، با حضــــور هنرمنــــدان راه یافته به 
بخش اصلی این جشنواره، برگزار شد.  در پایان این 
مراســــم تندیس جشــــنواره، دیپلم افتخــــار و جایزه  
نقدی، توسط سردار ظفری مدیرکل حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس، به مربی کانون، اهدا شد.

خبــر

با وجود ممنوعیت ورود غیربومی ها به همدان و خروج بومی ها

کاهش 40 درصدی تردد در جاده های همدان



چون آقای اسداهلل حمیدی مالک ششدانگ 536 - اصلی بخش یک 
برابر درخواســت 1492 - 99 مــورخ 1399/08/11 تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شماره 
1492 -  99 مــورخ 1399/08/11 متقاضــی مدعی می باشــد که 
مجاورین را نمی شناسد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد 
کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد 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 دوشــنبه مورخ 1399/08/26 
ساعت 11 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، بازار سنگ میل حضور 
یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از 
انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 760

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

بدینوسیله به متعهدین:
• سمیرا کشاورز، نام پدر: ذوالفعلی، تاریخ تولد: 1369/08/28، شماره ملی: 3950114033، 

شماره شناسنامه: 3950114033 به نشانی: نهاوند، جهان آباد، گلستان 9
• محمدولــی جاللونــد، نــام پــدر: پیرولی، تاریــخ تولــد: 1349/03/11، شــماره ملی: 

3960782081، شماره شناسنامه: 455 به نشانی: نهاوند، روستای گل زرد
ابــالغ می گــردد کــه بانک ملی ایران شــعبه مرکــزی نهاونــد کد 6311 شناســه ملی: 
10861677542 بــه نشــانی:  نهاوند، میــدان ابوذر به اســتناد قرارداد بانکی به شــماره 
6602285432001 مورخه 1394/07/09 جهت وصول مبلغ 150.292.300 ریال موضوع 
الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول به انضمام 5% حقوق دولتی طبق مقررات علیه 
شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9800093 در اداره ثبت اســناد و 
امالک نهاوند واحد اجرا تشــکیل شده و طبق گزارش مورخه 99/03/22 مأمور اداره پست، 
نشــانی متعهد محمدولی جاللوند شناسایی نگردیده و کلیه اوراق عیناً اعاده گردیده، لذا بنا 
به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامــه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی طبق مقررات جریان خواهد یافت.

م.الف 672

ابالغ اجراییه قرارداد بانکی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

بدینوســیله به آگرین فرهانچی، نام پدر: ماکان، تاریخ تولد: 1392/01/01، 
شماره ملی: 0442106920، شماره شناسنامه: 0442106920

به نشــانی: همــدان، جوادیه، ک نادربیگی، پ 3 بــا قیمومت زهره عقیقی، 
نام پدر: ابوالقاسم، تاریخ تولد: 1396/01/15، شماره ملی: 3860165321، 
شماره شناسنامه: 3860165321، به نشانی: همدان، جوادیه، ک نادربیگی، 
پ 3 ابالغ می شود که خانم زهره عقیقی به جهت وصول 28.491.910.000 
ریال علیه شــما اجراییه صــادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه فوق در 
این اداره تشــکیل شده و به اســتناد گواهی مأمور به مورخه 1399/07/09 
امکان ابالغ واقعی شــما میسر نگردید، لذا بنا بر تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامــه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ شــد، محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
م.الف 1126

آگهی ابالغ اجراییه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
پرونده کالسه 9901290

معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان
تاریخ انتشار: 1399/08/15

ســند و برگ ســبز کمپانی خودرو پژو 405 مــدل 1396 به 
رنگ خاکســتری متالیک به شماره موتور 124k1126066 و به 
شماره شاســی NAAM11VE7HK013796 به شماره پالک 
ایران 18- 489س18 به نام فریدون امجدیان به شــماره ملی 

3800756595 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

با ما همراه باشید

4653 1399  شـــماره  15  آبان  پنجشـــنبه   

3 شهرستان

حضور مبلمان منبت مالیر 
در نمایشگاه شهرک صنایع چوب ایران

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس هیأت مدیره بازار مبل 
مالیر گفت: فعاالن صنعت مبلمان منبت مالیر به زودی 
در شــــهرک بهســــازی صنایع چوب ایران نمایشــــگاه دایر 

می کنند.
به گزارش هگمتانــــه، یداهلل کریمی روز چهارشــــنبه اظهار 
کرد: هفته جاری روسای تشــــکل های صنفی و کارآفرینان 
مبلمــــان منبت مالیر همــــراه با بیژن شــــهبازخانی یکی از 
حامیان شــــهر جهانی منبت، از شــــهرک بهسازی صنایع 
چوب ایــــران در منطقه احمدآباد مســــتوفی تهران بازدید 

کردند که نتایج خوبی در پی داشت.
وی افزود: شهرک بهســــازی صنایع چوب ایران مجموعه 
عظیمــــی بــــا اســــتانداردهای بین المللی اســــت که جای 
مبلمان اســــتیل مالیر در این نمایشــــگاه خالی اســــت و 
مقرر شــــد نمایشگاهی از صنعت مبلمان منبت مالیر در 

این شهرک دایر شود.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مالیر ادامه داد: بیش از 110 
نشــــان تجاری مهم صنایع چوب در این شهرک مشغول 
فعالیت اســــت که قابل مقایســــه با برندهای بین المللی 

نیست و شهرکی پویا و فعال است.
کریمــــی ابــــراز امیــــدواری کــــرد: روزی برســــد کــــه در تمام 
شــــهرک های مبلمان کشــــور زیرســــاخت هایی همچون 
شهرک بهسازی صنایع چوب ایران ایجاد شود تا بتوانیم 

ل برسانیم. مبلمان را به نقطه ایده آ
مالیر قطب تولید مبلمان منبت �

وی با بیــــان اینکــــه مالیر قطــــب مبلمان منبت کشــــور 
اســــت گفت: این صنعت گردش مالی بیش از چهار هزار 
میلیارد تومــــان دارد و به عنوان یک نشــــان تجاری ملی و 

جهانی جایگاه خود را تثبیت کرده است.
رئیــــس هیأت مدیره بــــازار مبل مالیر ادامه داد: شــــهرک 

بهســــازی صنایع چوب ایــــران بدون شــــک می تواند پل 
ارتباط خوبی برای معرفی هر چه بیشــــتر تولیدات مبلمان 

منبت مالیر باشد.
کریمــــی با بیــــان اینکه مبلمان اســــتیل به نــــام مالیر رقم 
خورده، تولید 65 درصد مبلمان منبت کشــــور را متعلق 
به این شهرســــتان دانســــت و افزود: تاکنــــون تبلیغات 
گســــترده ای از طریق رســــانه ملــــی و فضای مجــــازی برای 
معرفی صنعت مبلمان منبت مالیر انجام شــــده و هدف 

ما در اختیار گرفتن بازار ملی و جهانی است.
وی اظهــــار کــــرد: تولیدات این شــــهرک عظیم بــــه خوبی 
معرفی نشــــده و تبلیغات در این زمینه ضعیف است، در 
حالی کــــه ظرفیتی ویــــژه برای صنعت مبلمان و اســــتفاده 

هموطنان از تولیدات داخلی است.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مالیر صادرات غیرنفتی را راه 
نجات مشکالت این صنعت دانســــت و گفت: مبلمان 
ایران به ویژه مالیر در حوزه صادرات حرف های زیادی برای 

گفتن دارد و گام های خوبی در این زمینه برداشته ایم.
کریمی ابــــراز امیدواری کرد: کارآفرینان و فعاالن صنعت 
مبلمــــان منبت مالیر در کشــــور به عنــــوان الگو از آنها 

شود. یاد 
بهمن ماه سال گذشته بر اساس تصمیم شورای جهانی 
صنایع دســــتی، منبت مالیر در فهرســــت صنایع دستی 
جهان بــــه ثبت رســــید، همچنیــــن این هنر ســــال 96 در 

فهرست شهرهای ملی صنایع دستی ایران قرار گرفت.
به نقل از ایرنا، شهرســــتان مالیر دارای بیــــش از پنج هزار 
کارگاه تولیدی مبل و منبت و 9 هزار استادکار و منبت کار 
اســــت و بیش از 25 هزار هنرمند در این رشــــته فعالیت 
می کنند و بیش از 60 درصد از تولید مبلمان منبت کشور 

را به خود اختصاص داده است.

کرونا بازار شـــهر آجین را تعطیل کرد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: بخشدار پیرســــلمان از تعطیلی بازار شهر آجین خبر داد.

وزبخــــت اعالم کرد: بــــه اســــتناد مصوبات ســــتاد مقابله  بــــه گــــزارش هگمتانه، محمــــود فیر
ونا و در راســــتای اعمــــال محدودیت هــــای جدید و بــــه منظور حفظ ســــالمت  بــــا بیمــــاری کر
وز سه شنبه بازار  وندان شــــهر آجین به همت شــــهردار و کارکنان شــــهرداری آجین از ر شــــهر

شد. تعطیل  شهر  این 
وســــتاهای تابعه بخش پیرســــلمان  وندان آجیــــن و اهالــــی ر کید بــــر اینکه از شــــهر وی بــــا تأ

درخواســــت داریــــم به منظــــور حفظ ســــالمتی خــــود و اعضای خانــــواده و صیانــــت از حقوق 
وســــی، عزا، چهارمین هفته و حضور در  وندی از حضور و شــــرکت در مراســــم  تجمعی عر شــــهر
آرامســــتان ها و... پرهیز کنند، خاطرنشــــان کرد: به اســــتناد مصوبات ســــتاد مقابله با بیماری 
وندی در راســــتای بازدید و سرکشــــی از ادارات،  ونــــا تیم بازرســــی صیانــــت از حقوق شــــهر کر
واحدهــــای صنفــــی، آموزشــــی، خدماتــــی، دهیاری هــــای بخش پیرســــلمان در شــــهر آجین و 
وســــتاهای بخش پیرســــلمان تشــــکیل شــــد و به منظور نظارت، بررســــی و چگونگی اجرای  ر

شــــیوه نامه بهداشــــتی و ارائــــه گزارش های مســــتمر به متولیــــان امر درجهــــت حفظ جان و 
وســــتاهای بخش معرفی شده است. وندان و اهالی ر سالمت شهر

به نقل از ایســــنا، فیروزبخت با بیان اینکه شــــهروندان شــــهر آجین و اهالی روســــتاهای بخش 
پیرســــلمان با داشــــتن فرهنگ غنــــی همــــکاری و اهتمام ویــــژه ای را در رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی دارند، گفت: مهمترین شــــاکله پیشــــگیری از انتشــــار ویروس کرونا عدم شرکت در 

مراســــم  تجمعی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است.

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شهرســــتان تویســــرکان با 
برخــــورداری از طبیعتی بکر و جذاب با نام "بهشــــت غرب" 
کشــــور خوانده می شــــود و یکی از مهمتریــــن مزیت های 
گردشــــگری آن برخورداری از طبیعت ســــحرانگیز است اما 
در چند ســــال اخیر افزایش ساخت و سازهای غیر اصولی، 

سیمای شهر را تهدید می کند.
به گزارش هگمتانه، ســــاخت و سازهای غیر مجاز در درون 
محدوده شــــهری که نظــــارت و جلوگیری از آنهــــا به عهده 
شــــهرداری اســــت در ســــال های گذشــــته و اخیــــر کارنامه 
قابل قبولی برای شــــهرداری تویســــرکان رقم نزده و یکی از 
مســــؤوالن تصمیم ســــاز و مرتبط با این امــــر در دفتر فنی 
استانداری همدان در ســــفر به تویسرکان و در یک جلسه 
رسمی تصریح کرد که روند نظارت بر ساخت و سازهای غیر 

مجاز در تویسرکان ضعیف و نگران کننده است.
از ســــوی دیگر بــــه کرات دیده شــــده کــــه در ادوار مختلف 
فعالیت شورای شهر و شهرداران تویسرکان در سال های 
، تعــــداد قابل توجهــــی از افراد اقدام به خالف ســــازی  اخیر
 تجاری کرده و در نهایت بدون 

ً
واحدهای مسکونی و بعضا

دردســــر خاصی جریمه آن را پرداخته اند و در این میان فقط 
مردم تویسرکان متضرر شده اند و البته برخی سود جویان 

سودهای کالن و چرب به جیب زده اند.
همچنین ســــاخت و ســــازهای غیر مجاز تنهــــا منحصر به 
محدوده شــــهری تویســــرکان نشــــده و در نقاط پرشماری 

از باغ های بکر تویســــرکان و زمین های باغی شــــاهد رشــــد 
قارچ گونه ویالهای باغی با مشــــخصاتی بسیار فراتر از خانه 
باغی های ســــاده و قانونی هستیم اما متأســــفانه خبری از 

برخوردهای قاطع، قانونی و بازدارنده با آنها نیست.
اداری  شــــورای  در  پیــــش  چنــــدی  تویســــرکان  فرمانــــدار 
تویســــرکان به صراحت اعالم کرد که ساخت و سازهای غیر 
اصولی در تویســــرکان کوالک می کند اما به نظر می رســــد با 
وجود ســــخنان رسانه ای، همچنان شــــاهد یک عزم و اداره 
قاطعانــــه و فراگیــــر در میان برخی مســــؤوالن مرتبط با این 

موضوع در شهرداری و شورای اسالمی شهر نیستیم.
در چند وقت اخیر شورای شهر تویسرکان با ترکیب جدید 
خود از تخفیف 40 درصدی عوارض ســــاخت و ساز در یک 
محدوده زمانی یک هفته ای خبــــر داد و این طرح را اجرا کرد 
و این در حالی بود کــــه برخی از مردم معتقد بودند که ایجاد 
چنین تســــهیالت و لحاظ کــــردن تخفیــــف 40 درصدی در 
عوارض ساخت و ساز باعث افزایش سود بساز بفروش ها 

و انبوهسازان مسکن می شود.
محمد شــــاهرخی، رئیس شــــورای اسالمی تویســــرکان اما 
در پاســــخ به این موضوع گفت: شــــورای شــــهر تویسرکان 
تخفیــــف 40 درصدی در عوارض ســــاختمانی را برای افرادی 
غیــــر از انبوه ســــازان و بســــاز و بفروش ها در نظــــر گرفته و 
 از 25 درصد تخفیف عوارض 

ً
انبوه سازان به طور کلی نهایتا

برخوردار شــــده اند و در برخی شــــاخص ها این میزان حتی 

کمتر از 25 درصد بوده است.
بخش قابــــل توجهی از مــــردم اما اعتقاد دارنــــد آنچنان که 
باید و شــــاید با متخلفان حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز 
برخورد قاطع و قانونی صورت نمی گیرد و در برخی پرونده ها 
که کمیسیون ماده 100 بر اساس قانون حکم تخریب برخی 

سازه ها را داده شاهد اجرای این احکام نیستیم.
از طرف دیگر مهمترین داشته تویسرکان به عنوان بهشت 
، جذاب و مسحور کننده آن است  غرب ایران، طبیعت بکر
که مهمترین مزیت این شهرســــتان برای تبدیل شدن به 

یک مقصد و قطب گردشــــگری مهم در غرب کشور است 
اما در کمال تعجب ســــاخت و ســــازهای افسار گسیخته و 
غیر قانونی در دامن طبیعت خدادادی این شهرســــتان در 

حال نابودی است.
این در حالی است که عضو سابق شورای شهر تویسرکان 
بــــه صراحت از وجــــود برخــــی زد و بندها و غلبــــه رابطه ها بر 
ضابطه هــــا در جریــــان امور مختلــــف و از جمله ســــاخت و 

سازهای غیر مجاز سخن می گوید.
به نقل از تســــنیم، در این میان اما مردم تویســــرکان که با 

امید و انگیزه باالیی ســــکان مدیریت امور شــــهری خود را 
به منتخبانشان در شورای شهر سپرده بودند و همچنین 
 ، امیدوار به برخورد قاطع مســــووالن مرتبط مانند فرماندار
اداره جهاد کشاورزی، دادستان غیره با متخلفان در عرصه 
ســــاخت و ســــازهای غیر مجاز و غیر اصولــــی در محدوده 
شــــهری و باغی تویســــرکان هســــتند، همچنان تقصیری 
ندارند و خواهان کوتاه کردن دست زیاده خواهان، منفعت 
طلبــــان و قانون دانان قانون شــــکن در عرصه ســــاخت و 

سازهای غیر مجاز هستند.

از طریق  کمیته امداد 
حضرت امام خمینی)ره( انجا م شد

کمک 4 میلیارد تومانی 
مالیری ها به ایتام

پیش بینی جذب یک هزار حامی دیگر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کمیته امداد امام 
خمینی)ره( مالیر از کمک 4 میلیارد تومانی حامیان 
به ایتام و کــــودکان طرح محســــنین مالیر در هفت 

ماهه امسال خبر داد.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقدم با بیان اینکه 
در حال حاضر یک هــــزار و 574 یتیم و کودکان طرح 
محسنین زیر پوشــــش کمیته امداد مالیر هستند 
اظهار کــــرد: از این تعــــداد 702 کــــودک یتیم و 872 

کودک نیز زیر پوشش طرح محسنین قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه این تعداد ایتام و کودکان طرح 
محســــنین دارای 8 هزار و 462 حامی هستند افزود: 
شهرســــتان مالیر از نظر جذب حامیان و درآمد برای 

ایتام در استان همدان رتبه برتر را دارد.
مدیــــر کمیته امــــداد امــــام خمینی)ره( شهرســــتان 
مالیر با اشــــاره به پویش حامی یابی از سال گذشته 
در اســــتان همــــدان افــــزود: در این زمینه ســــهمیه 
شهرســــتان مالیر 6 هزار حامی بوده کــــه از آبان ماه 
ســــال گذشــــته تاکنون 3 هزار حامی در مالیر جذب 

شده است.
وی با بیــــان اینکه شــــرایط موجود جامعه و شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا باعــــث جذب کمتــــر حامیــــان طی 
هفت ماه گذشــــته شــــده اســــت گفت: با توجه به 
اینکه برنامــــه حامی یابی برای ایتام ســــال های قبل 
در برنامه هــــای مختلــــف، پایگاه هــــای نمــــاز جمعه، 
شــــب های قدر و... انجام می شــــد امسال با توجه به 
کمتر شــــدن تجمعات جــــذب حامیــــان کمتر بوده 

است
کرمــــی مقدم بــــا بیــــان اینکه بــــا این وجــــود باز هم 
جلسات و برنامه های تبلیغاتی از فضای مجازی برای 
جذب حامی داشــــتیم گفت: در هفت ماهه امسال 
حامیان 4 میلیارد و 200 میلیون تومان کمک نقدی 
و غیر نقدی بــــه ایتام و کودکان طرح محســــنین زیر 

پوشش داشتند.
وی از پیش بینی جذب یک هزار حامی دیگر تا پایان 
امســــال در مالیر خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی 
می شــــود کمک های حامیــــان تا پایان امســــال تا 8 

میلیارد تومان برسد.
تهیــــه 4 جهیزیــــه بــــرای نوعروســــان نیازمند  �

مالیری در هفته وحدت
مدیر کمیته امداد امام)ره( مالیر همچنین به اهدای 
چهار مورد جهیزیه همزمان با هفته وحدت به چهار 
نوعــــروس نیازمند از ســــوی مرکز نیکــــوکاری »مهر 
مهــــدوی« خبر داد و افزود: مبلــــغ این جهیزیه ها 80 
میلیون تومان و برای هر جهیزیه 20 میلیون تومان 
بــــوده که با کمک خیــــران و نیکــــوکاران جمع آوری و 

اهدا شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 11 مرکز نیکوکاری در 
مالیر فعال اســــت گفت: از این تعداد هشت مرکز 
، یک مرکز در روستای کسب بخش  در شــــهر مالیر
، یــــک مرکز در روســــتای علی آباد دمق بخش  جوکار

جوکار و یک مرکز نیز در ازندریان است.
کرمی مقدم ادامه داد: ایجاد دو مرکز نیکوکاری دیگر 
نیز در شهر مالیر در دستور کار قرار دارد که اقدامات 
قانونی برای کســــب مجوز در حــــال انجام و به زودی 
این مراکز نیز به مراکز نیکوکاری شهرســــتان اضافه 

می شود.
وی به توزیع هفت تن ســــیب زمینــــی از محل جمع 
بیــــن  کیلویــــی   12 تــــا   10 بســــته های  در  زکات  آوری 
خانواده هــــای زیر پوشــــش کمیته امــــداد امام )ره( 
در هفتــــه وحدت اشــــاره کرد و گفت: طــــی چند ماه 
گذشته بیش از 20 تن سیب زمینی بین خانوادهای 

زیر پوشش توزیع شده است.
مدیــــر کمیته امداد امام )ره( مالیــــر از عرضه 12 قواره 
چــــادر مشــــکی بین بانــــوان زیر پوشــــش این نهاد 
در هفتــــه وحدت خبر داد و گفت: ایــــن تعداد چادر 
مشکی نیز از سوی حوزه علمیه خواهران اهدا شده 

است.
وی از کمــــک 147 میلیــــون تومانــــی یکــــی از خیران 
مالیر طی روزهای گذشــــته به کمیته امداد امام )ره( 
مالیر خبر داد خاطرنشــــان کرد: مبلغ هزینه شده با 
نیت کمک به حوزه درمان، مســــکن و ســــوء تغذیه 
کــــودکان به کمیتــــه امداد بــــرای کمک به افــــراد زیر 

پوشش اهدا شده است.

خبــر زخم ساخت و سازهای 
« بر پیکره تویسرکان »غیرمجاز

روند نظارت ها ضعیف و نگران کننده است!

دادستان نهاوند:

برخورد قضایی با متخلفان در مهار کرونا
تشکیل 150 پرونده در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: دادستان عمومی و انقالب 
شهرســــتان نهاوند از برخــــورد قضایی با اشــــخاصی که 
مصوبات ســــتاد مقابله بــــا کرونا را اجــــرا نکنند خبر داد 
و گفت: تاکنون بین 140 تا 150 پرونده تشــــکیل شــــده 

است.
به گزارش هگمتانه، عباس آزادبخت اظهار کرد: با توجه 
به اینکه مصوبات ســــتاد ملی مقابله با کرونا در سطوح 
کشوری، اســــتانی و شهرستانی در حکم قانون هستند 
در صورتی که اشخاصی بخواهند این مصوبات را نادیده 
گرفته و به آن عمل نکنند مطابــــق قانون با آنها برخورد 

می شود.
وی افــــزود: با توجه بــــه وضعیت موجود قرمــــز کرونا در 
ســــطح کشور و به تبع آن در نهاوند مصوباتی که از طرف 
ســــتاد ملی مقابله با کرونا شهرســــتان اتخاذ می شود با 
توجه به اینکه حکم قانون را داشــــته و به منظور دفاع از 
سالمت مردم اتخاذ می گردند لذا مورد حمایت قضایی 

قرار می گیرند.
دادســــتان عمومی و انقالب شهرســــتان نهاوند گفت: 
در بحث شــــیوع کرونا مهمترین عوامل بحث مراســــم 
عروســــی و عزا و دورهمی هاســــت که با توجه به مصوبه 
ســــتاد کرونا شهرســــتان مبنی بــــر محدود کــــردن این 

مراسم تا کنون برخوردهایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه از زمان شــــروع کرونــــا تاکنون بین 140 
تا 150 پرونده تشــــکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته 

اســــت اضافه کرد: در این زمینــــه پرونده هایی که موارد 
حادی داشــــته اند منجــــر به صدور حکــــم قضایی مانند 
جایگزیــــن نقدی و جایگزیــــن حبس شــــده و در برخی 
موارد نیــــز حکم برائت صــــادر و پرونده مختومه شــــده 

است.
آزادبخت گفت: عالوه بر این تا کنون چند گروه ارکســــتر 
که بــــرای شــــرکت در مراســــم عروســــی به شهرســــتان 
آمده اند بازداشت شده و وسایل و آالت موسیقی آنان 

نیز توقیف شده است.
وی با اشــــاره صدور یک دســــتور کلی مبنی بــــر اینکه در 

صورت گزارش شــــبکه بهداشت دستگاه قضایی ورود 
پیدا کند افزود: در صورتی که شــــبکه بهداشت گزارش 
کند کــــه مراســــمی تهدید علیه ســــالمت و بهداشــــت 
آن  عمومی تلقی می شــــود لــــذا پرونــــده قضایی بــــرای 

تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نهاوند در پایان 
افــــزود: ما در آینده به دنبال آن هســــتیم که با همکاری 
آنــــان با افــــرادی که  شــــبکه بهداشــــت و درخواســــت 
ســــالمت عمومی را تهدید کنند برخوردی متناســــب با 

نوع عمل انجام شده و مطابق با قانون داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان خبر داد:

توزیع 641۸ بسته کمک مومنانه در تویسرکان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده ســــپاه ناحیه 
تویســــرکان از توزیــــع 6 هــــزار و 418 بســــته معیشــــتی 
نیازمندان  بــــه  مؤمنانــــه  کمک هــــای  طــــرح  قالــــب  در 

آسیب دیده از کرونا در سطح شهرستان خبر داد.
 6 به گــــزارش هگمتانه، مرتضــــی سیاهوشــــی از توزیع 
هزار و 418 بســــته معیشــــتی در قالب طرح کمک های 
مؤمنانــــه به نیازمندان آســــیب دیده از کرونــــا خبر داد 
و اظهار کرد: 3 هزار و 850 بســــته بهداشــــتی، 51 سری 
لوازم خانگی و دو ســــری کمک جهیزیــــه در بین جامعه 

هدف در سطح شهرستان توزیع شده است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه مجمــــوع کمک هــــای مؤمنانه 
در هفــــت مرحلــــه با هزینــــه 2 میلیــــارد و 367 میلیون 
تومان تأمین و توزیع شــــد گفــــت: کمک های مؤمنانه 
با همیاری مــــردم خیر و از محل اعتبــــارات این نهاد در 

شهرســــتان تأمین شــــد، البته اجرای طــــرح کمک های 
مؤمنانه ادامه دارد.

فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان در ادامه با اشــــاره به 
اینکه بســــیج در دوران دفاع مقــــدس و دیگر عرصه ها 
در کشــــور با تمام تــــوان ورود کرد و خوش درخشــــید 
افزود: بســــیج امروز هــــم در مقابلــــه با کرونــــا در همه 

حوزه ها فعال است.
وی بســــیج را نامی مقدس و مدافع انقالب دانســــت و 
افزود: تربیت نیروی انســــانی جــــوان، مؤمن و انقالبی 
از اهداف بســــیج اســــت که می توان به نمونه ای از این 
الگو به شــــهید فهمیده اشــــاره کرد که امــــام راحل او را 

رهبر خود خواندند.
سیاهوشــــی بــــا اشــــاره بــــه برنامه هــــای هفتــــه بســــیج 
دانش آمــــوزی در تویســــرکان گفــــت: پویــــش »آمریکا 

بایــــد از منطقه بــــرود« در قالب عناوین متن نویســــی با 
موضوع »چرا مرگ بر آمریکا؟«، پیام تصویری به سربازان 
آمریکایی با موضوع »خروج سربازان آمریکایی از منطقه 
و انتقام سخت خون شهید ســــردار سلیمانی«، نقاشی 
»استکبارســــتیزی و ترســــیم جنایــــات آمریــــکا«، تهیــــه 
و طراحــــی نماهنــــگ، اینفوگرافــــی از بیانات امــــام)ره( و 

همصدا با حاج قاسم با تهیه پادکست برگزار شد.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی پویــــش همــــه با هم مــــرگ بر 
آمریــــکا، امضــــای طومار مجــــازی دانش آمــــوزی، ایجاد 
آمریکایی مجامع  ، پخش بیانیه ضــــد  کانال راهیان نور
علویون و فاطمیون، افتتاح و معرفی مسابقات سرود 
نغمه عشــــق، تولید محتوا کانال شاد سازمان بسیج و 
اهدای نشــــان به دانش آمــــوزان را از برنامه ها در هفته 

بسیج دانش آموزی در شهرستان برشمرد.
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سیر تا پیاز درخت گردو
در  کتابی کاربردی و عملیاتی

هگمتانه، گروه باغبان: کتاب ســــیر تا پیــــاز درخت گردو, 
برای باغــــداری درخت گردو الزم اســــت، هر فــــردی که در 
حوزه درخت گردو فعالیت می کنــــد و یا قصد احداث باغ 
گــــردو را دارد باید بداند که در دنیای باغــــداری این درخت 
چه میگذرد و با شــــیوه های باغداری و نکات اختصاصی 
این درخت آشــــنا شــــود. در صورتی که شما قصد احداث 
باغ گردو را دارید کتاب سیر تا پیاز درخت گردو شما را برای 
یک شــــروع قوی آماده می کند و دیدگاه شــــما را نسبت 
به این درخت تغییــــر خواهد داد. باغداری از شــــیوه های 
ســــنتی خارج شــــده اســــت و برای فعالیت در این حوزه 
گاهی اقدام کرد. شما با مطالعه این  بایستی حرفه ای و با آ
اثر کاربردی و عملیاتی به موضوعات استاندارد و تجربیات 
زیادی در این حوزه دســــت پیدا خواهید کرد، از کاشت و 
آبیاری تا هــــرس و مبارزه با آفات و بیماری ها و صد ها نکته 
دیگر که در این مجموعه آموزشــــی به آن پرداخته شــــده 
است. این مجموعه آموزشی برای افرادی مناسب است 
که قصد احداث باغ گردو به صورت حرفه ای و استاندارد را 
دارند. همچنین برای پژوهشگران و دانشجویانی که قصد 
دارند اطالعات خــــود را افزایش دهند و یا افرادی که باغدار 
هســــتند ولی برای هر چیزی از دیگران سوال می پرسند و 
افرادی که در باغچه ای کوچک چند گردو دارند و هر ساله 
گاهی درختانشان دچار مشکل می شوند،  به دلیل عدم آ

مناسب است.
آموزشــــی ســــیر تا پیاز  � ســــرفصل های مجموعه 

درخت گردو
این کتاب شــــامل 10 فصــــل مجزا می باشــــد. فصل اول 
کتــــاب مقدمــــه ای بر درخــــت گردو اســــت که بــــه بیان 

تاریخچه آن و میزان تولید گردو در جهان می پردازد.
در فصل دوم با شــــرایط آب و هوایی درخت گردو آشــــنا 
می شویم و در فصل سوم چگونگی کاشت درخت گردو 
را فرا می گیریم. تغذیه، پیوند و هرس درخت گردو فصول 
، پنج و شــــش این کتاب را تشکیل می دهند؛ و در  چهار
فصل هفت و هشت با آفات و بیماری های درخت گردو 
آشنا خواهیم شد. فصول نهم و دهم به احداث باغ گردو 
می پردازد که شــــامل برخی مباحث ازجمله مکان یابی، 
طراحی و نگهداری باغ گردو می شــــود. ایــــن کتاب در 110 
صفحه در نسخه الکترونیکی که توسط وبگاه تخصصی 
باغ شهری با تدریس مهدی نیک بخت ارائه شده است 

با قیمت 49 هزار تومان قابل بارگیری است.

 کتابخانه

اصول صحیح غبارپاشی گیاهان
هگمتانــــه، گروه باغبان: منظور از غبار پاشــــی گیاهان ایجاد محیطی مرطوب برای آن ها به وســــیله 
آب فشــــان یا اسپری آب است؛ به عبارتی اسپری کردن آب از فاصله ی 30-40 سانتی متری به گیاه، 
طوری که قطرات آب به صورت مه یا غبار روی برگ ها بشیند را غبارپاشی یا مه پاشی گیاه می گویند.
به نوشــــته وبگاه نارگیل، غبارپاشــــی به خاطر تأمین رطوبت گیاه در محیط یا فصول خشک و یا به 
خاطر خنک شــــدن گیاه در روزهای گرم انجام می شود.در هنگام غبارپاشــــی باید توجه کرد که این 
کار از فاصله خیلی نزدیک انجام نشــــود زیرا در این حالت قطرات درشــــت آب روی برگ ها نشسته 

و باعث ایجاد لک های قهوه ای روی برگ ها می شــــود. برای غبار پاشــــی از آب باران، آب بدون امالح 
یا جوشیده استفاده کنید تا لکه های ســــفید رنگ روی برگ ها باقی نماند. غبار پاشی در حضور نور 

خورشید نیز باعث سوختگی و آسیب رساندن به گیاه می شود.
فکر نکنید اگر گیاه را چند بار در روز غبارپاشــــی کنید در حق آن لطف کردید و رشــــد بهتری خواهد 
داشــــت. با این کار فقط احتمــــال بیماری های قارچی را افزایش داده اید. ســــاکنین مناطق مرطوب 

کشور باید عمل غبارپاشی را فقط در صورت لزوم و با فاصله چند روز یک بار انجام دهند.

بهترین زمان برای مه پاشــــی یا غبارپاشــــی گیاهان در زمان صبح اســــت و بهتر اســــت هیچ گیاهی 
بیشتر از یک بار در طول روز مه پاشی نشود.

اگرچه غبارپاشــــی یکی از راه های تأمین رطوبت اســــت ولی اســــتفاده زیاد و نادرســــت از این روش 
چیزی جز بیماری های قارچی به همراه ندارد پس این روش را زیاد توصیه نمی کنیم. کاشتن گیاهان 
هم نیاز در یک گلدان می تواند تا حدودی میزان رطوبت را افزایش بدهد یا اینکه گلدان ها را نزدیک 

هم قرار بدهید.

هگمتانــــه، گروه باغبان: فضای ســــبز شــــهری بخشــــی 
از فضاهای باز شــــهری اســــت کــــه عرصه هــــای طبیعی 
درختچه ها،  درختــــان،  اســــتقرار  تحت  آن،  مصنوعــــی  یا 
گل ها ، چمن ها و ســــایر گیاهانی اســــت که بر اســــاس 
نظــــارت و مدیریت انســــان، بــــا در نظر گرفتــــن ضوابط ، 
بــــرای بهبود  آن،  بــــه  قوانیــــن و تخصص هــــای مرتبــــط 
شــــرایط زیســــتی و رفاهی شــــهروندان و مراکز جمعیتی 

غیر روســــتایی ، حفظ ، نگهداری یا احداث می شوند.
ســــبز  فضای  اثر  مهم ترین  گلکــــده،  وبــــگاه  نوشــــته  به 
آن هاســــت  در شــــهرها، کارکردهــــای زیســــت محیطی 
که شــــهرها را به عنوان محیط زیســــت جامعه انســــانی 
معنی دار کرده و با آثار ســــوء گسترش صنعت و کاربرد 
نادرســــت تکنولــــوژی مقابلــــه نموده، ســــبب افزایش 

می شوند. شهرها  زیستی  کیفیت 
در ایــــن بخش بــــه طراحــــی دیوار های ســــبز در دو نوع 
نمای ســــبز و دیوار زنده، و گیاهان مناســــب برای به کار 

می گردد. اشاره  سبز  دیوارهای  این  در  گیری 
دیوار سبز �

اســــتفاده  منظــــور  دو  بــــه  ســــبز  دیــــوار  واژه  از  امــــروزه 
می شــــود؛ یکی کاشــــتن گیاهانی که توانایــــی باال رفتن 
 " از دیــــوار ســــاختمانها را دارنــــد که بــــه آن "نمای ســــبز
می گوینــــد و دیگــــری اســــتفاده از ســــازه هایی متفاوت 
بــــرای قــــرار گرفتن چندین گیــــاه بر روی هم و ســــاخت 
فضای عمودی سرســــبزی که گاهی با نام "دیوار زنده" و 

آن یاد می شود. از  یا "باغ عمودی" نیز 
، گیاهان رشــــد می کننــــد از دیوار باال  در نماهــــای ســــبز
می روند و منظره ای ســــبز را در برخی فصول سال ایجاد 
از  بــــاال رفتن  یــــا خود توانایی  گیاهانی  می کنند. چنیــــن 
را دارنــــد )همانند چســــبک(  دیــــوار و فضای عمــــودی 
آنان)هماننــــد پیچک ها(  آنکه می بایســــت بــــرای  و یــــا 
ســــاختاری مثل داربست، نرده و یا ســــتون تهیه کرد و 
شاخســــار آنان را بــــر روی این ســــاختار هدایت و به آن 

کرد. متصل 
در نمای ســــبز ریشه گیاهان در خاک قرار دارد و همانند 

یک گیــــاه معمولــــی می توان بــــه آن آب و کــــود داد. در 
این حالت یا ریشــــه گیاهان در خاک اطراف ســــاختمان 
آنکه گیاهــــان در محفظه هایــــی که با نام  قرار دارد و یــــا 
جعبه گل شــــناخته می شوند کاشــــته شده سپس این 
محفظه ها بــــر روی دیوارهای خارجی ســــاختمان نصب 
این  در  شــــده  کاشــــته  گیاهان  شاخســــار  و  می شــــوند 
محفظه ها توســــط داربســــت به شــــکل عمودی بر روی 

می گردد. هدایت  دیوار 
ســــازه های به کار رفتــــه در دیوار های زنــــده و یا باغ های 
آنکه  عمودی نیز یا بــــر روی دیوار نصب می شــــوند و یا 
مســــتقل هســــتند یعنــــی خودشــــان حالت ایســــتایی 
دارنــــد و نیاز بــــه اتصال به دیــــوار ســــاختمان را ندارند. 
جنــــس این ســــازه ها بســــیار متنــــوع اســــت و موادی 
سفال،  پلی پروپیلن،  پلی اســــترین،  پالستیک،  همچون 
لومینیوم،، منســــوج صنعتی )نوع نمد( و  )استیل، آ فلز

یا بتن ســــبک برای ساخت آنان استفاده می شود.
در بســــتر کاشــــت یا مکانی که ریشــــه گیاهــــان در آنان 
قــــرار می گیرد می تــــوان از موادی همچــــون پیت ماس، 
ورمی کوالیت  پرالیــــت،  برنــــج،  ســــبوس  نارگیل،  الیاف 
آبدهی و غذا دهــــی به گیاهان  و.. اســــتفاده کرد و برای 
موجــــود در دیواره هــــای زنــــده نیــــز از سیســــتم آبیاری 
گفت  قطــــره ای اســــتفاده می شــــود. در واقع می تــــوان 
که روش کاشــــت گیاهان در ســــازه های دیوار زنده، به 

شــــکل هیدروپونیک و یا نیمه هیدورپونیک است.

گل و گیاه مناسب برای دیوار سبز �
در ادامه با چند نمونه از گیاهان مناسب برای استفاده 

می شویم. آشنا  سبز  دیوارهای  در 

1. پیچ اناری گل درشت  �
این گیــــاه بومی چین و ژاپن می باشــــد کــــه درختچه ای 
، مقــــاوم و خزان  اســــت رونده یــــا خزنــــده، کامال ســــتبر

از نرده ها و درختان باال می رود. که  شونده 
در مکانهای مناســــب ارتفاع این گیاه به 6 متر یا بیشتر 

آن چرمی، دندانه دار و براق است.  هم می رسد. برگهای 
گلهــــای نامنظم شــــیپوری شــــکل نیز دارد کــــه در تمام 
فصل تابســــتان با رنگ قرمــــز مایل به نارنجــــی، زیبایی 

می بخشد. محیط  به  خاصی 
گیاه به سرمای زمستان نسبتا مقاوم است و رشد  این 
آن ســــریع می باشــــد. طالب خاک حاصلخیز است و نور 
کامل خورشــــید برای تکمیل رشد و ایجاد گلها ضروری 
است. برای پوشش شیب ها و تزیین دیوار ها، نرده ها 
و داربســــت ها می توان از این پیچ استفاده کرد. کاشت 

می گیرد صورت  بهار  در  بذر  توسط  نیز  آن 
.
۲. کلماتیس  �

که  آســــیای غربی است  گیاه بومی اروپای جنوبی و  این 
آن به  4.5 متر می رســــد. برگ های  3.5 تــــا  آن به  ارتفاع 
صورت پنجه ای اســــت و گل هایی ارغوانی یا قرمز مایل 
به ارغوانی به قطر 5 ســــانتیمتر دارد. زمان گلدهی آن از 

تا تیر ماه است. خرداد 
کلماتیس گیاهی اســــت بســــیار مقاوم و باید به طریقی 
کامل قرار  که قســــمتهای هوایی در نور  کاشــــته شــــود 
گرفته و ریشــــه ها خنک باشــــند. به خاک های حاصلخیز 
کاشت بهتر است  کشی مناســــب نیاز دارد. عمق  با زه 
زیاد باشد. برای خنک نگه داشــــتن خاک باید گیاه را در 

کاشت. کوچک  بوته  یک  سایه 
این گیاه برای رشــــد کافی به رطوبــــت و مواد مغذی نیاز 
دارد. در فصل رشــــد باید هــــر ماه کود به خــــاک اضافه 
شــــود و در اواخر زمســــتان هرس گردد. برای کاشت در 
نقاط سردســــیر و نیز شــــرایط آب و هوایی ایران بســــیار 

است. مناسب 

3. پاپیتال  �
این گیاه بومی اروپا، آســــیا و شــــمال ایران اســــت که به 
اندازه 15 تا 30 ســــانتیمتر رشــــد می کند. گیــــاه از طریق 

ریشــــه های هوایی تنفس می کند و توســــط ریشــــه های 
آنها باال  مکنده به نرده ها و تنه درختان می چســــبد و از 

ود. می ر
ســــاقه های رونــــده آن در محــــل گره ها رشــــد می کنند، 
بــــر روی زمین می خزند و گســــترش می یابنــــد. برگهایی 
زبر و معموال براق به رنگ ســــبز تیــــره دارد و گل هایش 
کوچک و غیر قابل تشــــخیص می باشــــد که عمرشــــان 
ســــه هفته است و در پائیز ظاهر می شــــوند. میوه هایی 

دارد. نیز  سیاه  یا  بنفش  رنگ  به 
پاپیتال در نقاط آفتابی، نیمه ســــایه و ســــایه کامل و در 
هــــر نوع خاکی به خوبی رشــــد می کند و به ســــرما مقاوم 
لودگی هوا نیز برای کاشت  آ اســــت. بخاطر مقاومت به 

است. مناسب  بسیار  صنعتی  مناطق  در 
، دیوارها و  ایــــن گیــــاه برای پوشــــش ســــطوح شــــیبدار
زمینهای برهنه زیر درختان )نقاط ســــایه روشن( بسیار 

است. مناسب 

گیاهان  
مناسب دیوار سبز

بگونیا رکس گیاهی با برگ های رنگارنگ
هگمتانه، گــــروه باغبان: با توجه به گســــترش پدیده 
آپارتمان نشــــینی در شــــهرها و کوچک شــــدن حیاط 
منازل، یکــــی از راه های اســــتفاده از فضاهای ســــبز و 
آرامش بخــــش در محیط زندگی مــــا، پرورش گل های 
آپارتمانی اســــت که به نــــور کمتری نیــــاز دارند و محل 

زیست ما را شاداب تر و زیباتر می کنند.
به نوشــــته وبگاه نازبو، گیاهان آپارتمانی رنگ، بافت و 
گرما را به خانه اضافه می کنند و اجازه دسترسی ساالنه 
به باغبانی را به اهالی خانــــه می دهند و حتی می توانند 

کیفیت هوا را بهبود بخشند.
در ایــــن بخش بــــا ما همراه باشــــید تــــا با نمونــــه ای از 
گیاهان آپارتمانی و نحوه پرورش و نگهداری آن آشــــنا 

شوید.

گیاه بگونیا رکس �
بگونیا رکس گیاهی با ســــاقه های گوشــــتی و خزنده، 
با برگهایی به شــــکل قلب اســــت که به خاطر برگهای 

رنگارنگ خود دارای شهرت بسیاری می باشد.
این گیــــاه بســــیار مقــــاوم و زیبا می باشــــد کــــه دارای 
آویــــز  واریته هــــای متعــــددی اســــت و در ســــبدهای 
نگهــــداری می شــــود و از برگهای آن در دســــته گل نیز 

استفاده می گردد.
گل بگونیا رکس مناســــب برای نگهــــداری در فضای 
آپارتمان است و با برگ های مخملی و خوش رنگی که 
دارد می تواند تفاوت خاصی را در بین گیاهان آپارتمانی 

شما ایجاد کند.
بگونیا رکــــس پنجه ای، بگونیا رکــــس موکتی، بگونیا 
رکس مخملــــی و بگونیا رکــــس برگی از انــــواع بگونیا 

رکس هستند.

شرایط نگهداری �
آبیاری: خاک این گیاه را همواره مرطوب نگه دارید و تا 
جایی که امکان دارد از آب بدون امالح استفاده کنید. 
مرطوب نگه داشــــتن خــــاک بگونیا رکــــس به معنی 
خیس و غرقاب بودن آن نیست چراکه در این صورت 
مشــــکالت دیگری همانند پوسیدگی ساقه و ریشه و 

در نهایت مرگ گیاه بوجود می آید.
: ایــــن گیــــاه مکانــــی پر نــــور را  ترجیح نــــور

آفتاب می دهد اما ان را از نور مســــتقیم 
منبع  اگر  کنیــــد.  محافظت 
نوری در یک طرف گیاه قرار 

گرفته است، هر هفته گیاه را 
بچرخانید  درجه   45 حدود 

تا تمامی برگها از رشــــدی 
برخوردار  یکسان 

شوند.
دما: 

بگونیا 
رکــــس در دمــــای 18 تــــا 24 

درجــــه ســــانتیگراد بهتریــــن رشــــد را 
دارد. بهتــــر اســــت کــــه دمــــا در طی روز 

بیش از دما در طی شــــب باشــــد مثال 24درجه در طی 
روز و 18درجه در طی شــــب. در هوای سرد برگها خود را 
می اندازند و اگر این شــــرایط ادامه یابد برگها می ریزند و 

ساقه ها بخصوص از نزدیکی سطح خاک می پوسند.
رطوبت و غبارپاشــــی: اگرچه این گیاه به رطوبت باالی 
محیط نیاز دارد اما به دلیل احتمال شیوع بیماری های 
قارچی، برگ هــــا را تا جایــــی که امکان دارد مســــتقیما 
غبارپاشــــی نکنیــــد. از آنجایی که این گیــــاه به رطوبت 
هوای باال نیاز دارد بهتر است آن را در کنار مجموعه ای 
از دیگــــر گیاهان برگی و همچنین بــــا بکارگیری خزه در 

اطراف آن نگهدارید.
خاک: مخلوطی از پیت، کمپوســــت و شــــن و یا خاک 
لوم، پیت خــــزه اســــفاگنوم، پرالیــــت و ورمی کوالیت 
از جملــــه ترکیبهــــای خاکی برای این گیاه اســــت. مواد 
غذایی ناکافی موجب کوچک ماندن برگها و رشد کم 

گیاه می شود.
کوددهــــی و تغذیه: بــــرای تغذیه مصنوعــــی بگونیا 
برگی می تــــوان از کودهای مخصوص گیاهان زینتی در 
فصول رشــــد هر دو هفته یکبار استفاده کرد. مراقب 
کوددهی بیش از اندازه باشید زیرا گیاه را از بین خواهد 
برد. هر سال در فصل بهار گلدان گیاه را عوض کنید و 
گلدانهای ســــفالی یا چوبی را اســــتفاده کنید و هنگام 

تعویض گلدان مراقب برگهای گیاه باشید.
هرس: بگونیای رکس نیاز چندانی به هرس ندارد اما 
می توان با سرزنی ساقه ها، ساقه های جانبی را تحریک 
به رشــــد کرد. البته این کار را در مورد ارقامی که برگهای 
درشــــت دارند انجام ندهید زیرا باعث شلوغی بیش از 

اندازه گیاه خواهد شد.

تکثیر بگونیا رکس �
این گیــــاه از طریق قلمــــه برگ تکثیر می شــــود؛ بدین 
صورت کــــه در طی فصول بهــــار و تابســــتان برگهایی 
که اندازه متوســــطی دارند به همراه 5-2.5 ســــانتیمتر 
ســــاقه انتخــــاب کنید و آنــــان را بــــا زاویــــه 45 درجه در 
بستری متشــــکل از خزه اســــفاگنوم، ورمی کوالیت و 
پرالیت با حجم مســــاوی فرو کنید به نحوی که تمامی 

ساقه در بستر فرو رود.
اطراف  رطوبت  افزایش  برای  می توان 
آنــــان یــــک  برگهــــا بــــر روی 
پالســــتیک  کیســــه 
کشــــید و دمــــا را 
تا   24 حــــدود  در 
تأمین  درجه   27

کرد.
قلمه هــــا باید بــــه دور از نور 
باشــــند.  خورشــــید 
قلمــــه بــــرگ در طی 
ریشه  هفته   3-4
 4 و  داد  خواهــــد 
طول  نیز  دیگر  هفته 
می کشد تا گیاه جوان شکل 
گیرد. تقســــیم بوته روش دیگر 

تکثیر این گیاه است.

گشنیز گیاهی خواب آور و مسکن
هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهســــتانی با 
آب و هوای سرد و خشک اســــت. این شهر در احاطه 
دشــــت ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قرار دارد و 
دامنه های کوهســــتانی آن مملــــو از گیاهان مختلفی 
اســــت که بســــیاری از آنان خواص دارویــــی و درمانی 

جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحــــاظ ویژگی هــــای اقلیمی و تنوع 
آب و هوایی یکــــی از مناطق مهم رویش انواع گیاهان 
دارویی اســــت. از جملــــه گیاهان دارویــــی خاص این 
منطقه می توان به گیاه گشــــنیز اشــــاره کرد که در نوع 

خود بی نظیر است.

گیاه گشنیز �
به نوشته وبگاه بیتوته، گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا 
و مناطق مدیترانه اســــت و در بیشــــتر نقــــاط ایران نیز 
می روید. از زمان های قدیم وجود داشــــته و حتی مورد 

مصرف مصری ها بوده است.
بقراط این گیاه را می شناخته و برای درمان بیماری های 

آن اســــتفاده می کرده است.  مختلف از 
عقیــــده پزشکان  قدیــــم 

داشتند 
گشنیز 

از ســــرایت امراض 
جلوگیری می کنــــد، از این رو به 

آبله دســــتور  افــــراد مبتال به 
می دادند که آب گشنیز را به 
دور چشمهایشــــان بمالند 

چشم ها  به  آبله  میکروب  تا 
سرایت نکند.

گشنیز گیاهی اســــت علفی و یک ساله، به 
رنگ ســــبز که ارتفاع آن تا 80 ســــانتی متر نیز می رسد. 
برگ های آن به دو شکل ظاهر می شوند. آنهایی که در 
قاعده ساقه وجود دارند به شکل دندانه دار و دیگری 
در طول ســــاقه که باریک و نخی می شــــود. قســــمت 
مورد استفاده گیاه، ساقه، برگ و میوه آن است. میوه 
گشــــنیز گرد و به رنگ زرد اســــت. بوی تازه آن مطبوع 
 بد بو اســــت، ولی بر اثر خشــــک شدن 

ً
نبوده و تقریبا

این بو از بین رفته و خوشبو می شود.

موارد استفاده گشنیز �
گشــــنیز تازه گیاه معطری اســــت کــــه در کوکو و آش 
اســــتفاده می شــــود. تخم آن را نیز تفــــت داده و پودر 
 در غذاهای هندی، 

ً
می کنند و به عنوان ادویه خصوصا

در ادویه گرام ماساال اســــتفاده می کنند. مخلوط پودر 
تخم گشنیز و زیره سبز در غذاهای ایرانی مثل خورش 

ها، عدسی و عدس پلو استفاده می شود.

خواص دارویی تخم گشنیز �
گشــــنیز و تخم گشــــنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و 

خشک است.
1( تخم گشــــنیز را پودر کرده و به نســــبت مســــاوی با 
شــــکر یا عســــل مخلوط کنید که بــــرای تقویت بدن 

بسیار مفید است.
2( خوردن تخم گشــــنیز معده را تقویــــت می کند و به 
همراه غذا به هضــــم آن کمک می کند. معده و روده را 
ضد عفونی می کند و کرم کش است. برای این منظور 

2 تا 5 گرم تخم بو داده آن مصرف شود.
3( تخم گشنیز ادرار آور است.

4( بــــرای نرم کردن ســــینه از جوشــــانده تخم گشــــنیز 
استفاده می کنند، بدین صورت که 10 تا 30 گرم از آن را 
در یک لیتر آب دم کرده و مانند چای با شکر بنوشید.
5( برای بر طرف کرن تب و سرماخوردگی مفید است. 
برای این منظور یک ســــوپ رقیق از آب مرغ و گشنیز 
تازه تهیه کنید و پس از چند مرتبه مصرف، اثر معجزه 

آسای آن را ببینید.
، شــــیر مادران شــــیرده را زیاد می کند،  6( تخم گشــــنیز
برای ایــــن منظور باید 2 تا 5 گرم از آن را با کمی عســــل 

تناول کنند.
7( تخم گشنیز نیرو دهنده قلب و نشاط آور است.

8( جوشــــانده تخم گشــــنیز یــــا خوردن تخم گشــــنیز 
بو داده، اســــهال خونــــی و بیماری هــــای عفونی روده 
بهبود  را  تیفوئیــــد  تب  مثل 

می بخشد، 
چون 

 میکروب کش است.
ً
شدیدا

9( برای تسکین درد دندان تخم گشنیز بجوید.

خواص برگ و ساقه گشنیز �
1( آب گشنیز خواب آور است. برای این منظور باید30 
گرم از آب گشــــنیز خام را همراه با شکر خورد. مصرف 

بیش از این مقدار موجب حالت سستی می شود.
2( مسکن و آرام کننده است.

3( خوردن گشــــنیز بــــا غذا از تــــرش کــــرن جلوگیری 
می کند و کاًل گشــــنیز جلوی مسمومیت های غذایی 

را می گیرد.
4( برای بر طــــرف کردن بوی بد دهان، ســــوپ یا آش 

گشنیز بخورید.
5( گشنیز تشنگی را بر طرف می کند.

6( گشنیز ضد نفخ است و دل درد را بر طرف می کند.
7( خــــوردن گشــــنیز برای دهــــان و دندان بســــیار 
مفید است. هم لثه را ســــالم می سازد و هم جلوی 
خرابی دندان هــــا را می گیرد و درد دندان را بر طرف 

. می کند

عجیب گیاهان 
هگمتانــــه، گروه باغبــــان: گیاهان موجودات بســــیار 
جالبی بر روی کره زمین هســــتند که به صورت هزاران 
گونه متفــــاوت وجود دارند و گفته می شــــود که حتی 
قبل از حیات انســــان ها نیز بر روی زمین می زیســــته 
اند. با توجه به تنوع بســــیار زیاد گیاهــــان، گونه هایی 
وجود دارند که بســــیار عجیب و جالب هستند، این 
گیاهــــان در زمــــره عجیب تریــــن گیاهــــان روی زمین 
گاهی داشــــتن از ویژگی های  شــــناخته می شــــوند و آ
آن ها جالب و جذاب اســــت. در ایــــن بخش 3 نمونه 
از عجیب ترین و منحصر بــــه فرد ترین گیاهان جهان 

می شود. معرفی 

گل بدبو یا گل جسد �
آروم، که به گل  به نوشــــته وبگاه توریســــتگاه، تیتان 
مرده و یا گل جســــد نیز شــــهرت دارد، گیاه گل داری 
اندونزی  ســــوماترا،  بارانــــی  جنگل های  در  که  اســــت 
و برنئــــو مالزی یافت می شــــود. بوی این گیاه بســــیار 
عجیب اســــت چرا که بوی جســــد گندیده انســــان را 

می دهد.
این گیاه عجیب فقط برای 48 ســــاعت باز می شود و 
بوی گندیده آن به قدری قوی است که حشرات را به 

دور خود جمع می کند.
همچنین ایــــن گیــــاه بلندترین گل جهان به شــــمار 
می رود و تا بلندی ســــه متر رشــــد می کنــــد و به ندرت 
آن  شــــکوفه می دهد، زمان الزم برای شــــکوفه دادن 
هفت تا نه ســــال می باشــــد که برخی از آن ها بعد از نه 

سال نیز شکوفه نمی دهند.
بــــاغ  در  کــــه  گل  ایــــن  از  نمونــــه ای   ،2003 ســــال  در 
لمان وجود داشــــت،  گیاه شناســــی دانشــــگاه بــــن آ
شــــکوفه ای به بزرگی 20 تا 28 ســــانتی متــــر داد که به 
عنوان رکــــورد گینس در جهان ثبت شــــد. این گیاه 

ظاهر عجیب و ترسناکی دارد.

گیاه ونوس حشره خوار �
می تــــوان از ونوس حشــــره خــــوار به عنــــوان یکی از 
شــــگفت انگیزتریــــن گیاهــــان روی زمیــــن نــــام برد. 

گیاهان گوشــــت خوار تنها در سواحل جنوبی آمریکا 
در کارولینای شمالی و جنوبی یافت می شوند.

این گیــــاه روش منحصر به فردی برای شــــکار طعمه 
دارد، آن هــــا طعمــــه خــــود را با ترشــــح شــــهد معطر و 

پوشش قرمز برگ های خود به دام می اندازند.
ونوس حشره خوار معموال مورچه ها را شکار می کند، 
وقتی که طعمــــه داخل برگ می نشــــیند، برگ محکم 
ملخ،  مگس،  سوســــک،  گیاه  این  می شــــود.  بســــته 

عنکبوت و حتی قورباغه های کوچک را نیز می بلعد.
دهانه گیاه در مقابل هوا بسته است و همین ویژگی 
باعث می شود که نسبت به رسوخ باکتری در برگ ها 
در امان باشد. این گیاه دندانه های منحصر به فردی 

بر روی برگ های خود دارد.

زشت ترین گیاه به نام ویلوچیا میرابیلیس �
گیاهان  از قدیمی تریــــن  ویلوچیــــا میرابیلیس یکــــی 
روی کره زمین اســــت که ظاهری زشت و عجیب دارد 

و به عنوان یک فسیل زنده شناخته می شود.

آنگــــوال و نامیبیا یافت  این گیاه در بیابان نامیب در 
می شود و بر مبنای نام کاشف خود، فردریش ولویچ، 
که در ســــال 1859 میالدی موفق به کشــــف آن شد، 
نام گذاری شده است. برخی از نمونه های یافت شده 

آن 1000 تا 1500 سال عمر دارند.
این گیاه در منطقه خشــــک و بــــدون بارندگی وجود 
دارد و به شدت در این شــــرایط مقاوم است، در واقع 
می تــــوان از ایــــن گیاه به عنــــوان یکــــی از مقاوم ترین 

گیاهان جهان است.
برگ هــــای ایــــن گل ســــاختار بــــی نظیــــری دارد کــــه 
باعث می شــــود رطوبت در آن ها ذخیره شــــود، حتی 
قدیمی ترین آن فقط دو برگ دارد. برگ ها بسیار بلند 
شده، بهم میپیچند و چند شاخه می شوند، به طوری 

که پیدا کردن شاخه اصلی سخت می شود.

 شهر زیبا

دانستنی طبیب خانه سبز
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 از قــــراردادن 
 یخچـــال و فریــــزر 

در مجاورت دستگاه های گرمازا 
 مثل اجاق گاز، آب گرمکن، شوفــاژ 

و زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

 رشکت توزیع نیروی ربق 
استان همدان
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5 ایران و جهان

قدردانی باکو از بیانات 
رهبر انقالب اسالمی

آذربایجان در بیانیه ای اعالم  وزارت خارجه جمهوری 
کرد: مــــا از بیانات رهبــــر جمهوری اســــالمی ایران در 
مورد درگیری ارمنســــتان و آذربایجان و پشــــتیبانی 
از تمامیــــت ارضــــی جمهــــوری آذربایجــــان قدردانی 

می کنیم.
روز سه شــــنبه رهبر معظم انقالب اسالمی به جنگ 
اخیر میان ارمنســــتان و جمهوری آذربایجان اشــــاره 
کردند و با تأکید بــــر اینکه این موضوع حادثه ای تلخ 
و تهدیدکننــــده امنیت منطقه اســــت، گفتند: این 
درگیــــری نظامی بایــــد هرچه زودتر تمام شــــود؛ البته 
همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله 
ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان 

برگردد.

واردات 130هزار تن روغن خام 
با هدف تنظیم بازار

محموله 500هزارتنی تا پایان سال 
وارد می شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســــتان خوزستان 
گفت: بــــرای تعادل بازار روغن بیــــش از 130هزار تن 
روغن خام از طریق بندر امام خمینی)ره( وارد کشــــور 
شــــد؛ تا پایان ســــال محموله 500هزارتنــــی نیز وارد 

می شود.
امید جهان نژادیــــان اظهار کرد: روغن خــــام وارداتی 
نــــاوگان حمل ونقل  طبق برنامــــه به تدریج توســــط 
جاده ای در حال انتقال به کارخانه های روغن کشــــی 
سراسر کشور اســــت.وی با بیان اینکه "500هزار تن 
روغــــن خام دیگر تا پایان امســــال از طریق بندر امام 
واردات  افــــزود:  می شــــود"  کشــــور  وارد  خمینی)ره( 
روغن خام از سایر بنادر کشور به صورت روان ادامه 
، برنج،  دارد؛ واردات 4قلم کاالی اساسی شامل شکر
روغن نباتی و گندم به عهده شرکت دولتی بازرگانی 

ایران است.

ادامه روزهای سیاه »کرونا« 
در کشور

 شناسایی ۸45۲ بیمار جدید و 
جان باختن 419 هموطن

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر سه شنبه 
تا ظهر روز گذشــــته 419 بیمار مبتال به کووید19 جان 

خود را از دست دادند.
بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
گفت: از ظهر سه شــــنبه تا ظهر روز گذشــــته 14 آبان 
1399 و بر اســــاس معیارهای قطعی تشــــخیصی، 8 
هزار و 452 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــــور 
شناسایی شــــد که دو هزار و 852 نفر از آنها بستری 
هستند. با این حساب مجموع بیماران کووید19 در 

کشور به 646 هزار و 164 نفر رسید.
الری ادامه داد: متأســــفانه در طــــول این مدت، 419 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جــــان باختگان این بیمــــاری به 36 هــــزار و 579 نفر 

رسید.
وی گفت: خوشــــبختانه تا کنــــون 500 هزار و 400 نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــــده اند. 5426 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شــــدید این بیمــــاری تحــــت مراقبت قرار 

دارند.

ورود سپاه 
برای کمک به دولت 

در کنترل قیمت ها
فرمانــــده کل ســــپاه گفت: بــــه دنبال فرمــــان مقام 
معظم رهبــــری درباره کنتــــرل قیمت ها و مبــــارزه با 
گرانفروشی ها و کمک بســــیج در این راستا، قرارگاه 
هفدهم ربیع با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی 

تشکیل شد.
سرلشــــکر حســــین ســــالمی فرمانــــده کل ســــپاه، 
افزایــــی  هــــم  و  هماهنگــــی  نشســــت  حاشــــیه  در 
ظرفیت های سپاه و بسیج و دســــتگاه های نظارتی 
و اجرایــــی بــــرای کنترل قیمت هــــا و مبــــارزه با گران 
فروشــــی ها و لبیک به منویات مقام معظم رهبری، 
که سه شنبه شب برگزار شد، گفت: به دنبال فرمان 
مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها و مبارزه با 
گرانفروشی ها و کمک بســــیج در این راستا، قرارگاه 
هفدهم ربیع با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی 

تشکیل شد.
وی افزود: این قرارگاه با حضور وزرای جهاد کشاورزی، 
صمت، دادگســــتری و دادســــتان کل کشور و همه 
دســــتگاه های نظارتــــی و امنیتی که در این مســــاله 
درگیر هســــتند تشــــکیل شــــد.در این جلسه نحوه 
و ســــازوکار مشــــارکت همــــه نهادهــــا بــــرای کنترل 
زودهنــــگام و مؤثر قیمت هایی که بــــی رویه باال رفته 
اســــت را مورد بررســــی قرار دادیم، تا اقدامات الزم آغاز 
شود.مباحث بســــیار خوبی در این جلسه رد و بدل 
و تصمیماتی از جمله تشــــکیل قرارگاه های عملیاتی 
مورد نیاز در وزارتخانه های صمت و جهاد کشــــاورزی 
هم گرفته شــــد.به فضل الهی و یاری امام زمان )عج( 
، تمامی تصمیمات عملیاتی می شود، در این  از امروز
جلســــه مقرر گردید بین وزارت صمت و وزارت جهاد 
کشــــاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار 
شــــود، در واقع بســــیج نقش خــــودش را در نظارت و 
بازرســــی و در خصوص عرضه مســــتقیم کاال به مردم 

تعریف و بر عهده خواهد گرفت.

اخبار کوتاه

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: حضرت آیت اهلل خامنه ای با پیشــــنهاد عفو و تخفیف مجازات ســــه 
هزار و هفتصد و هشــــتاد تــــن از محکوماِن محاکم عمومــــی و انقالب، ســــازمان قضایی نیروهای 

مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به مناسبت فرا رسیدن میالد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محّمد مصطفی)صلی اهلل علیه وآله( 
و والدت حضرت امام جعفر صادق)علیه الســــالم(، حضرت آیــــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســــالمی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ســــه هزار و هفتصد و هشتاد تن از محکوماِن محاکم 

عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت اهلل رئیســــی، رئیس قوه قضائیه به مناســــبت میالد پیامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
طی نامه ای به رهبر انقالب اســــالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و هفتصد و 
هشتاد تن از محکومان را که در کمیســــیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجِد شرایط الزم تشخیص 
داده شــــده اند، ارائه کرد که این پیشــــنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت 

رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت.

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور با بیان اینکه 
در طول هفته های گذشته تصمیمات مهمی را برای 9 ماهه 
پایانی دولت گرفته ایم، گفت: هماهنگی های الزم بین بانک 
مرکــــزی، وزارت صمت، کشــــاورزی و اقتصاد صــــورت گرفته 

است و مصوبه اش ابالغ شده است.
، صبح روز  حّجت االســــالم حســــن روحانی، رئیس جمهــــور
گذشته )چهارشنبه 14 آبان( در جلسه هیأت دولت با تبریک 
میالد پیامبر اســــالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( گفت: خدا 
در قرآن، اساس جاذبه پیامبر را اخالق نیکوی او می داند. این 

نشان می دهد شیوه حکومت در اسالم چگونه است.
وی ادامه داد: کسانی که نسبت به پیامبر جمالت ناصحیح 
به کار می برند با اخالق و ســــیره ایشــــان آشــــنا نیستند. اگر 
کســــی در دنیای امروز دنبال ترور یک انسان یا حمله به یک 
معبد یا دانشــــگاه است، نشــــان می دهد که با سیره پیامبر 
آشنا نیســــت. این روزها حوادث عجیبی می بینم؛ حمله به 
عبادتگاه، حمله به یک مدرســــه و یک دانشــــگاه. با ادعای 
اینکه این ها می خواهند حامی اســــالم و پیامبر باشند. همه 
این ها دروغ می گویند. این ها حامی پیامبر نیستند. آن هایی 

که حمایت کردند کار غلطی انجام دادند.
روحانی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: 
باید طوری برنامه ریزی شــــود که مردم مطمئن باشــــند که 

کاالهای ضروری در اختیار آن ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته واردات ما نسبت به قبل 
38 درصد افزایش پیدا کــــرده، گفت: البته این در مقیاس 
یک هفته اســــت، اّما نشــــان می دهد روند در ماه های اخیر 
هم در واردات کاالهای مورد نیاز هــــم در صادرات افزایش 

داشته ایم و روند رو به رشد است.
روحانــــی بــــا بیــــان اینکــــه در طــــول هفته های گذشــــته 
تصمیماتی مهمی را برای 9 ماهــــه پایانی دولت گرفته ایم، 
گفــــت: هماهنگی هــــای الزم بیــــن بانک مرکــــزی، وزارت 
صمــــت، کشــــاورزی و اقتصــــاد صــــورت گرفتــــه اســــت و 

مصوبه اش ابالغ شده است.
وی ادامه داد: تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته پیش 
بدون توجه به اینکــــه در آمریکا چه می گذرد یا چه کســــی 
انتخاب می شــــود اتخاذ شــــده و مبنای مــــا تولید داخل و 

صادرات بوده است.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه برای ما مهم نیســــت 
در آمریــــکا چه کســــی انتخاب می شــــود، گفــــت: انتخابات 
اخیــــر آمریکا از جهــــات مختلف عبــــرت آمیز بــــود که فعاًل  
نمی خواهیــــم به آن وارد شــــوم. بــــرای ما حــــزب و فرد مهم 
نیســــت، شــــیوه ای که در دولت بعد اتخاذ می شــــود مهم 
اســــت. آمریکا برگردد به قانــــون، این برای ما مهم اســــت. 

آمریکا به تمام معاهدات بین الملی یا چندجانبه  برگردد.
روحانــــی با بیان اینکه مهم اســــت که آمریکا بــــرای احترام به 
ملت ایران، برگــــردد، اظهار کرد: ما می خواهیم به جای تحریم 
احترام باشد، هر کسی باشد. اگر آمریکا تحریم را کنار گذاشت 
و احترام را جایگزین آن کرد شــــرایط ما فرق می کند. اگر آمد به 

ت ایران را پیشه کرد، شرایط ما 
ّ

جای تهدید، تکریم و احترام مل
فرق می کند.

رئیس جمهور افزود: ما بر فرض اینکه شیوه و اخالق آمریکا 
برنگردد به یک شیوه درست و صحیح، برنامه ریزی کرده ایم. 
حاال اگر تنبیه شدند و عبرت گرفتند و فهمیدند که در طول 
این ســــه سال و اندی هرچه فشار آوردند تأثیر نداشته و باید 
راه دیگر را انتخاب کنند، فبها، اگر هم به این عبرت نرســــند، 
تصمیمات ما بر مبنای این بوده که اگر شرایط سخت بود باز 

کشور چگونه اداره شود و جلو برود.
روحانــــی با بیــــان اینکه ما هنــــوز فضاهای بســــیار خوبی در 
صادرات داریم، گفت: بحث هایی که در هفته های گذشــــته 
در ســــتاد اقتصادی دولت داشته ایم یک مبنایش افزایش 
صادرات بوده است، اینکه چکار کنیم صادرات افزایش یابد. 
این یکی از مبانی ما بود. اینکه چکار کنیم که کاالهای اساسی 
راحت تر به دست ما برسد. چکار کنیم که به جای اینکه گرفتار 
گردش های بانکی و مالی بشــــویم کار با تهاتر صورت بگیرد. 
چکار کنیم جنس به جای اینکه به گمرک بیاید و بماند و بعد 
تصمیم بگیریم،  از آن لحظه ای که خریداری می شــــود قبل از 

اینکه روی کشتی برود راجع به آن تصمیم بگیریم.
وی افــــزود: تمام تصمیماتی که برای ســــامانه جامع تجارت 
اتخاذ کرده ایم و باید اجرایی بشــــود برای این است که همه 

چیز به روز و روشن باشد.
روحانــــی ادامــــه داد: آنچه در این یکــــی دو ماه اخیــــر مردم با 
مشــــکالت مواجه شــــدند بخشــــی از آن مربوط می شود به 
ماه های اولیه امســــال که به خاطــــر کرونا صــــادرات ما دچار 
وقفه و مشکالت شــــد. امروز آن مشکالت رفع شده و روال 
عادی پیدا کرده است. ما در صادرات و واردات رشد خواهیم 
داشت و مشکالت مردم کم تر می شود. البته وزارتخانه های 

مربوطه باید همه توان خود را به کار گیرند.
وی با اشــــاره به ســــخنان روز گذشــــته رهبر معّظــــم انقالب 
گفت: خوشــــحالم که دیروز وزارت صمت و کشاورزی و بقیه 
دستگاه ها مثل گمرک، به  سخنان مقام معّظم رهبری توّجه 
جّدی کردنــــد و امروز هم در دولت مطرح شــــد. همانطور که 
ایشــــان این نکته بحق را تأکید کردند، گرانی برخی از کاالها و 
قیمت برخی کاالها ناموجه و نادرست و ناصحیح است و باید 
راه حل برای آن پیدا شود. حاال وقتی مطرح می شود چرا گران 

شده دالیلی مطرح می شود که آن ها باید حل و فصل شود.
روحانــــی، دو هدف دولــــت را وفــــور کاال در جامعه و قیمت 
منصفانــــه دانســــت و گفــــت: مــــا نســــبت به اولــــی موفق 
بوده ایــــم؛ هم امســــال و هــــم پارســــال. از ســــال 97 که این 
مشکالت و جنگ اقتصادی شــــروع شد در وفور کاال موفق 
بوده ایم و امســــال هم موفق خواهیم بود و سال آینده هم 
ان شاءاهلل این توفیق خواهد بود. موضوعی که باید روی آن 
ســــرمایه گذاری کنیم و برای مردم مهم اســــت این است که 

قیمت قابل قبول و متعادل باشد.
رئیس جمهور با اشاره به نزاع آذربایجان و ارمنستان درباره 
منطقه قره باغ، فّعــــال بودن وزارت خارجه از زمان شــــروع 
ح 

ّ
این درگیری را یادآور شــــد و با بیان اینکه نیروهای مسل

ما کاماًل حواس شان نسبت به امنیت کشور جمع بوده، 
گفت: برای مــــا امنیت مرزها اهمیــــت دارد. برای ما اینکه 
تروریســــت ها و گروهک هــــای تروریســــتی در نزدیکی مرز 
ما حضور نداشــــته باشــــند اهمیت دارد. اینکــــه مرزهای 

جغرافیایی تغییر نکند اهمیت دارد.
ت های این 

ّ
روحانی بــــا بیان اینکــــه تمامیت ارضی حــــق مل

منطقه و حق آذربایجان است، اظهار کرد: ما دلمان می خواهد 
از راه غیر نظامی و غیر جنگ به حقوق خودشان دست یابند، 
اما نکات اساســــی که گفته شد برای ما مهم است و به همه 

کشورها هم ابالغ شده اســــت. وزارت خارجه هم طرح بسیار 
خوبــــی را برای پایان درگیــــری و صلح آماده کــــه امیدواریم آن 

طرح ها هم سر جای خودش به موفقیت برسد.
وی در بخش پایانی ســــخنان خــــود به برنامه هــــای فردای 
دولت اشــــاره کــــرد و گفت: فــــردا یک افتتاحــــی داریم که با 
افتتاح هایی که هفته های گذشته داشتیم متفاوت است 
و آن اینکه کشور وارد یک فن آوری جدید برای تحصیل آب 
شــــیرین برای مناطقی که خشکسالی ها بیشتر است و در 

مناطق کویری هستند، می شود.
روحانی بــــا بیان اینکه فنــــاوری نمک زدایــــی را می خواهیم 
به طور وســــیع در کشور شــــروع کنیم، گفت: مناطقی که در 
کشور نیازمند به آب هستند چه آب آشامیدنی چه صنعتی 
، و مایل و قادر هستند سرمایه گذاری کنند این  یا امور دیگر

سرمایه گذاری در کشور انجام شود.
وی ادامه داد: خوشــــبختانه وزارت نیروی ما طرح مطالعات 
الزم را در زمینه 17 اســــتان در فالت مرکزی کشور و مناطق 
ســــاحلی خلیج فارس و دریــــای عمان پیش برده اســــت. 
برخی از این استان هایی که ساحلی هستند نیازمند به آب 
هستند ولو آب شور بدون اینکه نمک زدایی بشود، آن هم 
برای مصارفی مثل پــــرورش آبزیان. برخی از اســــتان ها هم 
نیازمند آب با نمک زدایی هستند که باید نمک زدایی انجام 
شــــود و آب مناسب در اختیار آن ها قرار گیرد و برای این کار 
اولین مرحله فردا آغاز می شــــود و آن رساندن آب به استان 
کرمان است. یعنی فردا با طرحی که اجرا می شود ان شاءاهلل 
خلیج فارس به اســــتان کرمان متصل می شود و در مراحل 

. بعد به استان یزد و استان ها دیگر
روحانــــی گفــــت: مرحله اول ایــــن طرح مربوط بــــه طرح 450 
میلیــــون مترمکعب آب شــــور می شــــود که ایــــن تبدیل 
خواهد شــــد به 150 میلیون مترمکعب آب شیرین. منتها 
در این طرحی که می خواهد اجرا شود فردا فاز اول آن افتتاح 
می شود که 70 میلیون مترمکعب آب، شیرین می شود و 
هم استان هرمزگان و هم استان کرمان متنعم می شوند. 
این کار بســــیار بزرگی است که در کشــــور انجام می شود و 
ان شاءاهلل سایر اســــتان ها که طراحی های الزم انجام شده، 
ســــرمایه گذاری کافی شــــود کــــه بتوانیم از طــــرق مختلف 
  در مناطق 

ً
معضــــل آب را در کشــــور حل کنیم، مخصوصــــا

کویری که مشکالت شان برای آب آشامیدنی بیشتر است.

انعکاس
جشن خیابانی میالد پیامبر اکرم )ص(

روحانی:

تصمیمات مهمی برای 9 ماه پایانی
 دولت گرفته ایم

مهم نیست در آمریکا چه کسی انتخاب می شود

وزیر بهداشت:

دانشجویان پزشکی باید بوعلی سینا و دیرینه طب 
در ایران را بشناسند

4 داروی گیاهی مؤثر در درمان کرونا مجوز تولید کسب کردند

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر بهداشــــت با 
کیــــد بــــر اینکه دانشــــجویان مــــا باید طب ســــنتی  تأ
حضــــور  بــــا  ملــــی  کمیتــــه ای  گفــــت:  بشناســــند،  را 
صاحب نظــــران بــــرای احیــــای جنبه هــــای علمی طب 
مکتوبات  بــــا  دانشــــجویان  آشــــنایی  جهت  ســــنتی 
تشــــکیل  علوم  گذشــــته  دانشــــمندان  از  بازمانــــده 

شود.
آموزش  ســــعید نمکــــی وزیــــر بهداشــــت، درمــــان و 
ظرفیت های  از  بهره مندی  بررســــی  جلسه  در  پزشکی 
طب ایرانی برای درمــــان کرونا با بیان اینکه ســــخنان 
دیگران در تخریب طب سنتی را به پای بنده نگذارید، 
کید  گفــــت: در ابتدای حضورم در وزارت بهداشــــت تأ
کــــردم که دانشــــجویان باید فــــرق طبیــــب و حکیم را 
بدانند و پزشــــکان کشــــور باید ابــــن ســــینا، رازی و... 
را بشناســــند و مکلــــف هســــتیم بــــرای شناســــاندن 

حکیمان ایرانی واحد درسی تصویب کنیم.
وی با اشــــاره به حکم مدیــــر کل دفتر طــــب ایرانی و 
مکمل وزارت بهداشــــت خاطر نشــــان کــــرد: در این 
حکــــم بــــر لــــزوم تشــــکیل کمیتــــه ای ملی بــــا حضور 
جنبه های  احیــــای  جهت  حــــوزه  این  صاحب نظــــران 

علمی طب ســــنتی و ارائه راهکارهــــای خردمندانه در 
اســــتفاده آن در نظــــام ســــالمت، تعریــــف واحدهای 
آشــــنایی دانشــــجویان با مکتوبات  آموزشــــی جهت 
بازمانــــده از دانشــــمندان گذشــــته علــــوم پزشــــکی 
کشــــور  ، تخصیص بودجه در دانشــــگاه های  کشــــور
ســــنتی  طب  مختلف  جنبه های  در  پژوهــــش  جهت 
کشور و آشــــتی بین اندیشمندان کشــــور و تفاهم و 
وفاق ملــــی در اســــتفاده عالمانــــه و حکیمانه از این 

کرده ام. کید  تأ ارزشمند  ابزار 
نمکی تصریح کرد: در حال حاضر داروهای شیمیایی 
که در ســــایر کشورها آزمایش و تولید شده در کشور 
مجــــوز تولید دارند و در عین حــــال 4 داروی گیاهی و 
طب ســــنتی مؤثر در درمان کرونا مجوز تولید کسب 

کرده اند.
اینکه با تعجیل نسنجیده  کید بر  با تأ وزیر بهداشت 
در این راه موفق نخواهیم شــــد، افزود: دانشجوی ما 
باید ابن ســــینا را بشناســــد و از دیرینه طب در ایران 
گاهی کامل داشــــته باشد. البته نباید به دوران قبل  آ
را  برگشــــت بلکه باید بتوانیم اندیشه های ابن سینا 

بیاوریم. خود  دوران  به 

سرلشکر سالمی:

قدرت موشکی ما ضامن عقب نشینی دشمنان است
برای دفاع هیچ کمبودی نداریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: فرمانده کل ســــپاه پاســــداران 
انقالب اســــالمی گفت: به مردم عزیز و شریف ایران اطمینان 
می دهیم قدرت ما فائقه اســــت؛ ما همیشــــه پیروزیم و برای 
دفاع از حیثیت، شرف، استقالل، منزلت و کرامت این ملت 

عزیز هیچ نگرانی و کمبودی نداریم.
ســــالمی  حســــین  پاســــدار  سرلشــــکر  ســــردار  حضــــور  بــــا 
فرمانده کل ســــپاه پاسداران انقالب اســــالمی، آیین رونمایی 
از ســــامانه خودکار و هوشــــمند پرتاب های پیوسته و متوالی 
موشــــک های بالســــتیک دوربرد )تیربــــار موشــــکی( نیروی 

هوافضای سپاه، صبح روز گذشته )چهارشنبه( برگزار شد.
فرمانده کل ســــپاه در این آیین، با بیان اینکه انقالب اسالمی 
ایــــران امــــروز در حــــال رشــــد، توســــعه، گســــترش و غلبه بر 
دشمنان است، گفت: از ســــوی دیگر دشمنان ما با انحطاط 
و زوال قدرت روبه رو هســــتند و هر روز که می گذرد شــــتاب و 
شــــیب این زوال تندتر می شــــود؛ اما هنوز تهدیدات دشمن 
پابرجا اســــت. وی با هشدار نســــبت به اینکه حتی هنگامی 
که دشــــمن در حال متالشی شــــدن و فروپاشی است باز هم 
مانند یک ســــاختمان بلند در حال فروریزی، خطرناک است، 
گفــــت: باید کاماًل مراقب و هوشــــیار باشــــیم و بر اســــتعداد، 

ظرفیت و قابلیت دفاعی و بازدارندگی خود بیفزاییم.
فرمانــــده کل ســــپاه قدرت موشــــکی ایران اســــالمی را تولد و 
تراکــــم اراده ملت ایران توصیف و با تأکیــــد بر اینکه "زمانی که 
موشــــک های ما به پرواز در می آیند، پیکره دشــــمن می لرزد"، 
تصریح کرد: این ستون مســــتحکم خیمه بازدارندگی و دفاع 
اطمینان بخش نظام ما و قدرتی مهیب اســــت که با آن اراده 
سیاســــی نظام به دشــــمن نشــــان داده و در صورت نیاز به او 

تحمیل می شود.
سرلشــــکر ســــالمی توان اطمینان بخش موشــــکی را ضامن 
تداوم حیات و بازدارندگی نظام عنــــوان و تأکید کرد: به فضل 

الهی ما روز به روز شــــاهد درخشش های جدید در این عرصه 
هســــتیم و امروز نیز شــــاهد یــــک پدیده نو و یک دســــتاورد 
جدید با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا متوالی موشــــک با 
فاصله های زمانی دلخواه هســــتیم که این گونــــه پرتاب ها از 
لحاظ عملیاتــــی و تاکتیکی ارزش های افزوده زیــــادی برای ما 

به همراه خواهد داشت.
فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به خباثت ها و توطئه های 
دشمنان علیه انقالب اسالمی و ملت ایران و ضرورت آمادگی 
تمام عیار و مســــتمر برابر تهدیدات، خطــــاب به فرماندهان و 
رزمندگان نیروی هوافضای ســــپاه تأکید کرد: دستهای شما 
همواره روی ماشــــه باشــــد؛ شــــاهدیم که دشــــمنان گاهی بر 
طبل تهدید می کوبند؛ باید مهار و سیطره روانی و تسلط فنی، 
تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک نظام را به آنان ثابت 

کنیم، بدون این سیطره نمی توانیم آزاد و آرام زندگی کنیم.
سرلشکر سالمی همچنین با تأکید بر اینکه "قدرت موشکی 
ما ضامن عقب نشینی دشمنان است"، گفت: تا به امروز هم 
ایــــن قدرت در صحنه هــــای مختلف اعم از مبــــارزه با داعش، 
مبارزه با ضدانقالب در غرب کشــــور و در مناطق دوردست و 
نیز اسقاط اراده و انصراف دشمن از تهدید نظام و ملت ایران 

کارکرد و تأثیرات خود را به خوبی نشان داده است.
فرمانــــده کل ســــپاه در پایــــان بــــا قدردانــــی از مجاهدت های 
فرماندهــــان، رزمندگان و تالشــــگران عرصه موشــــکی در به 
ثمر نشاندن دســــتاوردهای این عرصه اقتدارآفرین و توسعه 
و گســــترش قدرت نظام اسالمی، خطاب به ملت ایران تأکید 
کرد: به مردم عزیز و شــــریف ایران اطمینــــان می دهیم قدرت 
ما فائقه اســــت؛ ما همیشــــه پیروزیم و برای دفاع از حیثیت، 
شرف، استقالل، منزلت و کرامت این ملت عزیز هیچ نگرانی 
و کمبودی نداریم و پیشــــمرگ و فدایی شان هستیم. آنها با 

آرامش خاطر زندگی کنند.



وش ششــدانگ یــک قطعه زمین  ی همــدان در نظــر دارد در اجــرای مصوبات اخذ شــده، نســبت به فر ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهردار
ی از: 9683- بخــش:دو-  ناحیه:حومه  وز و مجــز مســکونی واقــع در همــدان، شــهرک فرهنگیــان، بلــوار بهنامجو )به شــماره فرعــی:12173 -اصلی:1- مفــر
بخــش دو( از طریــق مزایــده اقــدام نماید، لذا افراد حقیقی و حقوقی واجد شــرایط می توانند جهت دریافت اســناد، طبق شــرایط ذیل به ســازمان مراجعه 

نمایند. 
 خالصه شرایط مزایده:

 1- متقاضیــان بایســتی مبلغــی معــادل جدول ذیل به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده بــه صورت ضمانت نامــه بانکی ) در صورت ارائــه ضمانت نامه 
عنوان بدین صورت باشد: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و با اعتبار سه ماهه( و یا نقدی به حساب جاری 3-978736-12-7405 بانک مهر 

ایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر واریز نمایند. 
 2-کلیــه متقاضیــان واجدالشــرایط مــی توانند پس از انتشــار آگهی جهت دریافت اســناد مزایده از تاریــخ 99/08/15 لغایت 99/08/25 از ســاعت8 الی 
13 بــه امــور قراردادهــای ســازمان بــه نشــانی: بلوار والیت، روبروی کالنتری 15 رســالت، طبقه ســوم -کدپســتی: 6515943653 مراجعه و یا اســناد را  از 
نشــانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir قســمت مناقصه و مزایده دریافت نموده و از تاریخ 99/08/15 لغایت پایان وقت اداری) ســاعت14( مورخ 
99/08/26 پاکات خود را به نشــانی فوق الذکر تحویل نمایند.الزم به ذکر اســت مالک قبول پیشــنهادها حضوری یا از طریق پســت بر اساس تاریخ مقرر 

می باشد. 
 3- برنــده مزایــده موظــف اســت کل مبلغ پیشــنهادی را )به صورت نقدی( ظرف مدت 7 روز )به اســتثنای ایام تعطیل( از تاریــخ ابالغ نتیجه مزایده به 

حساب سازمان واریز نماید، در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط می گردد.
 4- حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابالغ،  7 روز پس از روز بازگشایی می باشد. حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها 

در جلسه کمیسیون معامالت بالمانع است.
 5- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

 6- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود و شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط از جمله شرایط 
عمومی مزایده و تکالیف سازمان حمل و نقل بار و مسافر می باشد.

 7- به پیشــنهادات فاقد ســپرده ترتیب اثر داده نخواهد شــد و ســپرده نفرات اول و دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد ســازمان باقی خواهد 
ماند.

 8- کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه، انتقال سند و غیره  بعهده برنده مزایده میباشد.
 9- تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 17 روز چهارشــنبه مــورخ 99/08/28 در دفتــر معاونت مالــی و اقتصادی واقــع در آرامگاه بوعلی، شــهرداری مرکزی 

همدان می باشد.
 10- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 08138214542 تماس حاصل نمایید.

 11- تاریخ چاپ آگهی:99/08/15
 12- تاریخ بازگشایی پاکات:99/08/28 

گهی مزایده  فروش زمین ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدانآ

ف
دی

ر

سندکاربرینوع  ملک
مساحت

)متر مربع(  
مبلـغ  قیمت

پایه کارشناسی ) ریال( 
مبلغ سپرده شرکت
درمزایده ) ریال(

آدرس

1
زمین 

258/2924/537/550/0001/300/000/000اصلیمسکونی)فاقد اعیانی( 
همدان، شهرک فرهنگیان، بلوار بهنامجو 

به شماره فرعی: 12173

11
39

ف: 
م.ال

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

ی و نگهداشت از جایگاه C.N.G شاهد  ی همدان در نظر دارد به اســتناد مصوبات اخذ شده بهره بردار ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهردار
ی واگذار نماید. )بلوار شــاهد( را به مدت یک ســال شمســی از طریق مزایده به افراد حقوقی واجد شــرایط بند 2 ذیل،  به صورت اســتیجار

 خالصه شرایط مزایده:
 1- تعهد کتبی مبنی بر عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان شورا و مجلسین و کارمندان دولت در معامالت 

دولتی و کشوری  
 2- داشتن اطالعات فنی و تخصصی در زمینه امور C.N.G و مجوز فعالیت مورد تایید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  ایران 

 3 - متقاضیــان بایســتی مبلغــی معادل جدول ذیل به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده به صــورت ضمانت نامه بانکی )در صــورت ارائه ضمانت نامه 
عنوان بدین صورت باشــد: ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار و با اعتبار ســه ماهه(  و یا واریز نقدی به حســاب جاری 7405-12-978736-3 

بانک مهر ایران شعبه صدف به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان واریز نمایند.
 4- کلیه متقاضیان واجدالشــرایط می  توانند پس از انتشــار آگهی جهت دریافت اســناد مزایده از تاریخ 99/08/15 لغایت 99/08/25 از ســاعت 8 الی 
13 بــه امــور قراردادهــای ســازمان به نشــانی: بلــوار والیت، روبروی کالنتری 15 رســالت، طبقه ســوم، کدپســتی: 6515943653 مراجعه و یا اســناد را  از 
نشــانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir  قســمت مناقصه و مزایده دریافت نموده و از تاریخ 99/08/15 لغایت پایان وقت اداری )ســاعت 14( مورخ 
99/08/26 پاکات خود را به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. الزم به ذکر است مالک قبول پیشنهادها حضوری یا از طریق پست بر اساس تاریخ مقرر 

می باشد. 
 5- برنــده مزایــده موظــف اســت ســپرده ای معادل 9 ماه مبلغ پیشــنهادی جهت تضمین حســن انجام تعهــدات به صورت ضمانت نامــه بانکی یا واریز 

نقدی در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که نحوه وصول و استرداد به تفصیل در قرارداد تشریح می گردد.
 6- حداکثر زمان جهت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده  و ابالغ 7 روز پس از روز بازگشایی می باشد. حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها 

در جلسه کمیسیون معامالت بالمانع است.
 7- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

 8- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. کلیه هزینه های مربوطه شامل کارشناسی، آگهی روزنامه و غیره  بعهده برنده 
مزایده می باشد. 

 9- تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 17 روز چهارشــنبه مــورخ 99/08/28 در دفتر معاونــت مالی و اقتصادی واقــع در آرامگاه بوعلی، شــهرداری مرکزی 
همدان می باشد.

 10- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 08138214542 تماس حاصل نمایید.

 11- تاریخ چاپ آگهی:99/08/15
 12- تاریخ بازگشایی پاکات:99/08/28 

گهی مزایده  بهره برداری از جایگاه CNG شاهد شهرداری همدانآ

عنوان
مبلـغ  قیمت پایه کارشناسی

به صورت ماهیانه )ریال( 
مبلغ سپرده شرکت
درمزایده )ریال(

نوع و مشخصات جایگاه

بهره بردار ی از 
جایگاه CNG  شاهد

320/000/000250/000/000
 Delta  :1- نوع تجهیزات

2- تعداد دیسپنسر: دارای 3  دیسپنسر فعال 
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4653 1399  شـــماره  15  آبان  پنجشـــنبه   

ورزش6

فوتبال محالت جام شهید قاسم سلیمانی در مالیر
هگمتانه، گروه ورزش: چمن مجموعه ورزشی تختی شهرستان مالیر در هفته وحدت میزبان مسابقات 

فوتبال جام محالت یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و یادبود مرحوم سعید مختاری بود.
مسابقات فوتبال جام محالت یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و یادبود مرحوم سعید مختاری 
به همت هیأت فوتبال و همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر در چمن مجموعه ورزشی 

تختی این شهرستان برگزار شد.
تعداد یازده تیم از محالت و منطقه حاشــــیه شهرســــتان در این دوره از مسابقات شرکت کردند و 
به یاد مرحوم مختاری پا به توپ شــــدند و در دیدارهایی دوستانه برای کسب مقام و رتبه برتر آن در 

چمن ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند.
در اختتامیه این مســــابقات طی مراســــمی با حضور خانواده مرحوم مختاری، سپهری مسؤول 
اداره ورزش و جوانان، مســــؤول و اعضا هیأت فوتبال شهرســــتان مالیر و پیشکســــوتان این 
هیأت با ذکر صلوات و قرائت فاتحه برای آن مرحوم یاد و خاطره وی را گرامی داشــــتند و به مقام 
شــــامخ شهدای واال مقام جبهه مقاومت، شــــهدای عزیز ورزشکار و هشت سال دفاع مقدس 

کردند. احترام  ادای 
در ادامه این مراســــم از پیشکسوتان فوتبال این شهرســــتان با اهدا لوح تقدیر که از سوی هیأت 
فوتبال تهیه و تدارک دیده شده بود با حضور مسؤول اداره ورزش و جوانان و بزرگان و اسطوره های 

فوتبال این شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
ســــپهری سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرســــتان مالیــــر ضمن ادای احترام بــــه خانواده 
شــــادروان ســــعید مختاری مصیب وارده را به خانواده وی تســــلیت گفــــت و از وی دلجویی و 
اظهار کرد: با توجه به شرایط ســــخت کرونایی امروز این کمترین کاری است که در قدرشناسی 
از ســــال ها تالش و فعالیت مرحوم ســــعید مختاری در ورزش شهرســــتان می توانستیم انجام 
دهیم و خدا را شــــاکرم که با همکاری هیأت فوتبال و اهالی فوتبالیســــت این شهرســــتان و با 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در پیشــــگیری از شــــیوع کرونا ویروس این امر محقق شد 

و االن شاهد برگزاری مســــابقات فوتبال جام محالت گرامیداشت یاد و خاطر وی هستیم.

برنامه هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور

داوران همدانی 
غایبان بزرگ!

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــامی داوران قضــــاوت 
کننده در دیدارهای هفتــــه اول لیگ برتر فوتبال در 
حالی از ســــوی کمیته داوران اعالم شــــد کــــه اثری از 

داوران همدان نیست!
اســــامی داوران قضاوت کننــــده در دیدارهای هفته 

نخست لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
جمعه 16 آبان 1399 �

ذوب آهن اصفهان - فوالد خوزستان
مهدی مرجانزاده - یعقوب سخندان - پوریا زحمتی 

- ابوالفضل گرجی
: مسعود مرادی ناظر

سایپا تهران - پرسپولیس
حســــن اکرمی - حسن یوسفی - حســــین مرادی - 

کیوان علیمحمدی
: رحیم رحیمی مقدم ناظر

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران
ســــعید رحیمی مقــــدم - رحیم شــــاهین - یعقوب 

حجتی - محمدباقر پورباقر
: حسین خانبان ناظر

- نفت مسجدسلیمان تراکتورتبریز
مهــــدی ســــیدعلی - علــــی اکبــــر نــــوری - علیرضــــا 

طاهرخانی - یاسر همرنگ
: محسن ترکی ناظر
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شهرخودرو مشهد - ماشین سازی تبریز
حسین زمانی - محمدعلی پورمتقی - رحیم حاجیلو 

- حسین زیاری
: یداهلل جهانبازی ناظر

گل گهرسیرجان - فوالد مبارکه سپاهان
موعود بنیادی فر - محمدرضا منصوری - محمدرضا 

ابوالفضلی - احمد مرشدی
: علیرضا یزدانی ناظر

استقالل- مس رفسنجان
رضــــا عــــادل - علیرضا مــــرادی - دانیال باشــــنده - 

امیرسامان سلطانی
: نادر جعفری ناظر

صنعت نفت آبادان - پیکان تهران
 - داودزاده  امیرمحمــــد   - ترابیــــان  محمدحســــین 

بهمن عبدالهی - مسعود حقیقی
: سعید بطحایی ناظر

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان از جــــذب 50 میلیارد ریــــال اعتبار برای تســــریع 

درروند ساخت زورخانه بین المللی همدان خبر داد.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومــــی  وابــــط  ر از  نقــــل  به 
وژه  پر از  بازدیــــد  در  ســــیفی  حمیــــد  همــــدان،  اســــتان 
حمیدرضا  حضــــور  با  که  همــــدان  بین المللی  ورخانــــه  ز
حاجــــی بابایــــی نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در 
کرد:  مجلــــس شــــورای اســــالمی برگــــزار شــــد، اظهــــار 
وژه های  ورخانــــه بین المللی همدان یکــــی از پر وژه ز پــــر

اولویت دار اســــتان همدان در حــــوزه ورزش و جوانان 
است.
پروژه زورخانــــه بین المللی همدان دارای ۲۸ درصد   �

پیشرفت فیزیکی است
 
ً
وی گفت: با پیگیری های که توســــط مسؤولین خصوصا
دکتــــر حاجی بابایی نماینــــده مردم همــــدان و فامنین در 
مجلس و همچنین مقام عالی دولت در اســــتان همدان 
درزمینٔه جذب اعتبارات صورت گرفته در حال حاضر این 

پروژه دارای 28 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، ادامــــه داد: از 
ابتدای آغاز عملیات اجرایی این پروژه تاکنون یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان اعتبار برای ســــاخت آن هزینه شده 

است.
وی گفت: خوشبختانه با پیگیری های مصرانه مسؤولین 
اســــتان در رأس دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
 50 میلیارد 

ً
و فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی اخیــــرا

ریال اعتبار برای تسریع بخشیدن به روند ساخت زورخانه 
بین المللی همدان جذب شده است.

سیفی خاطرنشــــان کرد: ورزش های زورخانه ای و پهلوانی 
عالقه منــــدان  و  ورزشــــکاران  دارای  همــــدان  اســــتان  در 
بســــیاری اســــت و با توجه بــــه ظرفیت این پــــروژه پس از 

بهره برداری، همدان توانایی میزبانی شایســــته بســــیاری 
از مســــابقات کشــــوری و بین المللی این رشــــته را خواهد 

داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان خبر داد:

یع  یال برای تسر جذب 50 میلیارد ر
درروند ساخت 

زورخانه بین المللی همدان

»مجید شکاری« قهرمان مسابقات دوچرخه سواری کورسی 
استان همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــه مناســــبت هفتــــه وحدت، 
مسابقات دوچرخه سواری کورسی، در رشته دور امتیازی 

جاده برگزار شد.
کل ورزش و جوانــــان  از روابــــط عمومــــی اداره  بــــه نقــــل 
اســــتان،به مناســــبت هفته وحدت، یک دوره مسابقات 
دوچرخه ســــواری کورســــی، قهرمانی اســــتان, رشــــته دور 
امتیــــازی جاده در روز میالد پیامبر اکرم)ص( ســــه شــــنبه 

99/8/13 به میزبانی شهرستان همدان برگزار شد.
این مســــابقات که حکم انتخابی نفرات برتر برای شرکت 
در لیگ دســــته 1 هم داشــــت، با حضور 20 ورزشکار حرفه 

ایی در سطح باالیی برگزار شد.
نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

مقام اول: مجید شکاری از هیأت شهرستان همدان
مقام دوم: افشین دوستی از هیأت شهرستان همدان

مقام سوم: حمیدرضا یگانگی از هیأت شهرستان همدان
الزم به ذکر اســــت که، نفرات برگزیده در غالب تیم هیأت 
دوچرخــــه ســــواری همدان، در مســــابقات لیگ دســــته 1 

کشور شرکت خواهند کرد.
این مســــابقات با رعایت کامل اصول بهداشتی ابالغی از 

فدراسیون دوچرخه سواری انجام پذیرفت.

بازیکنان تیم شهرداری همدان 
اهانت به پیامبراسالم)ص( را محکوم کردند

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــر رســــانه ای تیــــم فوتبال 
شــــهرداری همدان گفت: اعضای تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان اهانت نشــــریه فرانسوی به ساحت پیامبر اسالم 

)ص( را محکوم کردند.
محمدرضــــا بهرامی صفــــت با اشــــاره بــــه توهین نشــــریه 
فرانســــوی بــــه ســــاحت پیامبر اعظــــم )ص( اظهــــار کرد: 
بازیکنــــان، کادرفنــــی، سرپرســــت و عوامــــل اجرایی تیم 
فوتبــــال شــــهرداری همــــدان در تمرینات خــــود در هفته 
وحدت با شــــعار »من محمدرســــول اهلل )ص( را دوست 
دارم« توهین نشــــریه فرانسوی به پیام اســــالم را محکوم 

کردند.
وی افــــزود: اهانــــت بــــه پیامبــــر اســــالم توهین بــــه تمام 
مســــلمانان جهان و ادیان الهی بوده و قلب هر انسانی را 

آزار می دهد.
مدیر رسانه ای تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به 
شرایط تیم فوتبال شــــهرداری همدان اظهار کرد: به دلیل 
آزاد  شــــیوع ویروس کرونا اردوی 20 روزه ای در دانشــــگاه 
اســــالمی برگزار کرده ایم تا بازیکنان در شــــرایط مناســــب 

تمرینات خود را پیگیری کنند.

هدف اصلی توجه به بازیکنان بومی است  �

بهرامی صفــــت اضافه کــــرد: با توجه به سیاســــت مدیران 
شــــهرداری هدف اصلی توجه به بازیکنان بومی اســــت و 
امسال نیز شــــاکله اصلی تیم فوتبال شــــهرداری همدان 
را در لیگ دســــته دوم بازیکنان بومی تشــــکیل می دهند 
و تمــــام کادر فنی و عوامــــل اجرایی تیــــم 100 در صد بومی 

هستند.

بازیکنان با توجه به شــــرایط اردویی اجازه ترک اردو   �
را ندارند

وی با اشــــاره به شــــیوع گســــترده ویــــروس کرونــــا بیان 
کرد: ســــالمتی بازیکنــــان بــــرای کادرفنی تیــــم و مدیریت 
باشــــگاه در اولویت قرار دارد به همیــــن دلیل هر روز تب 
و اکســــیژن خون بازیکنان به طور مستمر توسط پزشک 
تیم اندازه گیری می شــــود ضمن اینکه بازیکنان با توجه به 

شرایط اردویی اجازه ترک اردو را ندارند.
مدیر رســــانه ای تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان عنوان 
کرد: فصل گذشته تیم فوتبال شــــهرداری همدان یکی از 
بهتریــــن تیم ها بود و تنها یک نفــــر از اعضای تیم به کرونا 
مبتال شــــد و در فصل پیش رو نیز به صورت جدی شرایط 
پزشــــکی در تیم رعایت خواهد شــــد تا مشکلی از این نظر 

نداشته باشیم.

بسیج کبودراهنگ به کمک ورزش آمد
هگمتانــــه، گروه ورزش: حســــین قراگوزلــــو رئیس اداره 
ورزش کبودراهنگ با اشــــاره بــــه انعقاد تفاهــــم نامه با 
گفــــت: توســــعه ورزش همگانی،  کبودراهنگ  بســــیج 
ترویج فرهنگ اســــالمی ایرانی، اخالق و منش پهلوانی 
و تفکر بســــیج از محورهــــای اصلی و هــــدف گیری های 

اساسی این تفاهم نامه است.
تفاهم نامه همکاری بین اداره ورزش و جوانان و بسیج 
شهرســــتان کبودراهنگ با هدف ایجــــاد وحدت رویه و 
هم افزایی در راســــتای توسعه ورزش در کل شهرستان 

منعقد شد.
شهرســــتان  جوانــــان  و  ورزش  اداره  رئیــــس  قراگوزلــــو 
کبودراهنــــگ ضمن اشــــاره بــــه اینکه مســــیر جدیدی 

برای تعامل بیشــــتر بین حوزه ورزش و جوانان و ناحیه 
مقاومت بســــیج ســــپاه گشــــوده شــــد گفت: توسعه 
ورزش همگانی، ترویج فرهنگ اســــالمی ایرانی، اخالق و 
منش پهلوانی و تفکر بسیج از محورهای اصلی و هدف 
گیری های اساســــی این تفاهم نامه اســــت که با تعامل 
و اجرای ایــــن اهداف آینــــده روشــــنی در تحقق اهداف 
کالن دســــتگاه های فرهنگی با محوریت توسعه نشاط 

اجتماعی به وجود خواهد آمد.
ســــرهنگ پاســــدار بداغــــی فرمانــــده ناحیــــه مقاومت 
بســــیج ســــپاه کبودراهنگ نیــــز در این جلســــه ضمن 
خرســــندی از برقراری ارتباط و تعامل با ورزش و جوانان 
آمادگی مجموعه بســــیج و پایگاه هــــای فعال مقاومت 

در شهرســــتان را بــــرای اعتال و توســــعه فراگیــــر ورزش 
و برخــــورداری اقشــــار مختلــــف به ویــــژه بســــیجیان از 

ظرفیت های موجود را اعالم داشت.

: سلطانی فر

اقدامات ویژه ای برای ورزش بانوان صورت گرفته است
هگمتانــــه، گروه ورزش: وزیــــر ورزش و جوانان گفت: در 
وزارت ورزش و جوانان، عالوه بر توســــعه زیر ساخت ها 
و تجهیز اماکن ورزشــــی ویژه بانــــوان در 2 بخش ورزش 
همگانــــی و قهرمانــــی اقدامــــات ویژه ای صــــورت گرفته 

است.
مســــعود ســــلطانی فر در مراســــم امضــــای تفاهمنامه 
همکاری بــــا معاونت ریاســــت جمهوری در امــــور زنان 
بــــا موافقــــت  گفــــت: در حــــوزه قهرمانــــی،  و خانــــواده 
فدراسیون های جهانی، زمینه حضور رشته های مختلف 
مثل بســــکتبال که بیش از 30 ســــال امکان شرکت در 
رویدادها و مسابقات ورزشی را نداشت با حفظ موازین 
شرعی و فرهنگی مناســــب برای شرکت در رقابت های 

ورزشی فراهم کردیم.
وی گفــــت: یکــــی از اقدامــــات صورت گرفتــــه در دولت 
تدبیر و امید، حضور زنان در ورزشــــگاه ها برای تماشای 
رقابت های ملــــی بود که با ایجاد شــــرایط مســــاعد این 
امکان فراهم آمد و بانوان ما توانستند، چند رویداد ملی 

فوتبال را از نزدیک تماشا کنند.
ســــلطانی فر اظهار کرد: درحال حاضر هیچ مشکلی برای 
حضور زنان عالقمند به ورزش برای تماشای رشته های 
ســــالنی وجود نــــدارد و با رعایــــت مالحظات شــــرعی و 

فرهنگی، بانوان ما در ســــالن های ورزشــــی حضور پیدا 
کرده و تیم مورد عالقه خود را تشویق می کنند.

وی ادامــــه داد: یکــــی از اهداف ما این اســــت که در کنار 
منابــــع، ظرفیت ها و نیروی انســــانی بتوانیــــم از ظرفیت 
ســــایر ارگان ها و نهادها اســــتفاده کنیم، ما بــــر این باور 
هســــتیم که اســــتفاده از ســــایر ظرفیت ها برای توسعه 
ورزش با هدف ارتقای ســــطح سالمتی و نشاط عمومی، 

اقدامی ارزشمند است.
ســــلطانی فــــر تصریح کــــرد: دغدغــــه دولت عــــالوه بر 
تأمیــــن معاش و ایجاد بهترین شــــرایط برای زیســــت 
که  آن هاســــت و طرحی  ارتقای ســــطح سالمتی  مردم، 
امروز بــــا همــــکاری وزارت ورزش و جوانان و معاونت 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به امضا رســــید 
در جهت ارتقای بهداشــــت جسمی، روانی و اجتماعی 

خانواده هاست.
شــــهرهای  در  امــــروزه  افــــزود:  جوانــــان  و  ورزش  وزیــــر 
مختلــــف عــــالوه بــــر وزارت ورزش و جوانــــان کــــه برای 
گسترش فضاهای ورزشــــی تالش بسیاری کرده است، 
شهرداری ها، دانشــــگاه ها، واحدهای مختلف صنعتی، 
نیروهای مســــلح، مکان های ورزشــــی را احداث کرده اند 

که در اختیار بانوان کشورمان قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: در ورزش روستایی و عشایری خالء بزرگی 
داشــــتیم که این تفاهم نامــــه، آغازی بــــرای یک حرکت 
بزرگ اســــت تا بتوانیــــم اگر صدماتی به دختــــران و زنان 
کشــــورمان در مناطق محروم وارد شــــده بــــا ارائه راهکار 

مناسب صدمات را رفع کنیم.
وی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با تعامل و همدلی 
مردان و زنانی ســــالم به لحاظ جســــمی و روانی داشــــته 
باشیم تا همگان در مسیر توســــعه به ایرانی آباد کمک 

کنیم.
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هگمتانــــه، گروه محله ما - راضیه مهری: از گذشــــته های 
دور وجــــود مســــاجد بــــه عنــــوان کانون هــــای تجمع در 
بافت های شــــهری و روســــتایی دیده می شده است. در 
تاریخ شهرهای اسالمی ســــه عنصر اصلی محله، مسجد 
و بازار همــــواره نقش تعییــــن کننده در رشــــد و تکامل 
شهر ها داشته اند و در این میان مساجد نقش کلیدی 

در شکل گیری مراکز محلی در شهرها را دارا بوده اند.
در بافت هــــای تاریخی همواره شــــاهد این بــــوده ایم که 
وســــعت محله و موقعیت قرارگیری مســــاجد به شکلی 
بوده کــــه مجموعــــه محله را تحت پوشــــش قــــرار داده 
و مســــجد بــــه عنــــوان عنصر شــــاخص محله شــــناخته 

می شده است.
در واقع می توان گفت همیشــــه مســــاجد و حسینیه ها 
از ارکان بســــیار مؤثــــر در ترویج و اشــــاعه مذهب و امور 
فرهنگــــی در هر محلــــه و منطقه بوده انــــد. در هر یک از 
محله های شــــهر همدان نیز مســــاجدی وجود دارد که از 

آنها به عنوان مسجد محله ای یاد می شود.
آغاز شــــیب خیابان  مسجد بزرگ شــــریف الملک که در 
خودنمایــــی  زیبایــــی  ورودی  و  طــــاق  بــــا  بین النهریــــن، 
می کند، یکی از زیباترین مساجد شهر همدان است که 
قدمت آن به دوره قاجار باز می گردد و سال های طوالنی 
اســــت که به عنــــوان یکی از مراکــــز مذهبی بــــا ارزش در 

محله بین النهرین شناخته می شود.
*حجت االســــالم بابایی مجید: محله سالم 
ثمره مسجد فعال با جذب جوانان است

امام جماعت مسجد بزرگ شریف الملک 
در گفتگــــو با خبرنگار هگمتانه با اشــــاره به 
موقعیت بســــیار مناســــب این مسجد در 
نزدیکــــی میدان آرامگاه بوعلــــی و قرارگیری 

گفت: مسجد  آن در مســــیری پر تردد 

شــــریف الملک از فضای معنوی بســــیار خوبی برخوردار 
اســــت و ارتباط اهالی محل با مســــجد نیز بســــیار عالی 

است.
حجت االســــالم بابایی مجید با بیان اینکــــه امروزه تنوع 
و جذابیــــت شــــبکه های مجــــازی بــــرای جــــذب جوانان 
و نوجوانان بســــیار زیاد اســــت افــــزود: با توجــــه به این 
تنوع، ســــاختار مســــاجد نیز باید به گونه ای تعریف شود 

در کــــه متناســــب با ایــــن فضــــا بتواند 
جذب جوانان مؤثر باشد.

داد:  ادامــــه  وی 

باید در مســــجد فضایی مهیا شــــود که همراه با نشاط و 
صمیمیــــت بتــــوان برنامه ریزی های مختلــــف برای همه 
اقشــــار را انجام داد و پس از جذب قشر جوان و نوجوان 

آنها را حفظ کرد. به مسجد، ارتباط 
حجــــت االســــالم بابایی مجید بــــه فعالیت هــــای مؤثر و 
پــــر رنگ مرکز جوانان مؤسســــه فرهنگی قــــرآن و عترت 
انوارالزهــــرا)س( در مســــجد شــــریف الملک اشــــاره کرد 
و افزود: وقتــــی بتوانیــــم برنامه های پربــــاری برای جذب 

و  فرهنگــــی  فعالیت هــــای  بــــه  جوانــــان 
مذهبــــی مســــجد داشــــته باشــــیم، 

خــــوب  محلــــه  می توانیــــم 
نظــــر  از  ســــالمی  و 

فرهنگی 

بسازیم و زندگی اهالی محله را با معنویت همراه کنیم.
صادقیــــان: مســــاجد مکانــــی بــــرای بــــروز و ظهور  �

فعالیت اهالی محله
یکی از اعضای هیأت امنای مسجد بزرگ شریف الملک 
نیــــز در گفتگو با خبرنگار هگمتانه به فعالیت مســــاجد 
در محله هــــای همــــدان در زمــــان قبل و بعــــد از انقالب 
اسالمی اشاره کرد و گفت: مســــاجد از ابتدا مکانی برای 
بروز و ظهور فعالیت اهالی محله ها بودند اما تا قبل 
از انقــــالب اســــالمی حضور جوانان در مســــاجد 
بســــیار کمتر بود و اکثر مســــجدی ها را افراد 

مسن شامل می شدند.
حســــین صادقیــــان بــــا بیــــان اینکــــه 
آســــتانه انقالب  در  مساجد  رونق 
اســــالمی بســــیار بیشــــتر شــــد 
مســــاجد  زمــــان  آن  در  افــــزود: 
به عنــــوان مراکــــز تبلیغ و نشــــر 
شــــناخته  اســــالمی  انقــــالب 
مسجد  چند  و  می شدند 
جملــــه  از  محــــوری 
مســــجد جامــــع، 
شریف  مســــجد 
مســــجد  الملک، 
و...  میرزاتقــــی 
بســــیار شــــلوغ و مؤثر 

بودند.
داد:  ادامــــه  وی 
پیروزی  از  پس 

انقالب، 
محوریت 
مساجد 

در محله هــــا 

حفظ شد و عالوه بر جنبه انقالبی به منظور حفظ امنیت 
و پاســــداری از محــــالت در مقابل مخاطــــرات مختلف از 
مســــاجد استفاده می شــــد که به نوعی مانند پایگاه های 

بسیج فعلی عمل می کردند.
صادقیان با اشــــاره به رهبری امور مختلف در مســــاجد، 
از امور سیاســــی گرفته تا امور تربیتــــی، اضافه کرد: بعد از 
انقالب شاهد شکل گیری کالس های فرهنگی و تربیتی 
و نیــــز کتابخانه ها درون مســــاجد و همچنین تشــــکیل 
بــــرای رفع نیاز های معیشــــتی  تعاونی در جوار مســــاجد 

اهالی محل بودیم.
وی بــــه اعــــزام نیــــرو در زمان دفــــاع مقدس از مســــاجد 
اشــــاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز مســــاجد، نسبت 
به گذشــــته، نقش متنوع تر و چنــــد جانبه ای در هر محله 
دارند و مســــائل مختلفی مانند رســــیدگی به محرومان، 
کمک های  آوری  ارائــــه مشــــاوره های خانوادگــــی، جمــــع 

مردمی و... را عهده دارند.
متولیان مساجد هماهنگی الزم را با هم ندارند �

حســــین صادقیان با بیان 
از  پیش  تا  مســــاجد  اینکه 
انقــــالب رونقی بــــه معنای 
جوانــــان  فعــــال  حضــــور 
نداشتند ادامه داد: امروزه 
تعداد  لحــــاظ  به  مســــاجد 
عمرانــــی  مباحــــث  نیــــز  و 
تحــــوالت خوبــــی داشــــته 

اند، اما متأسفانه متولیان مســــاجد که بسیار متنوعند، 
مانند ســــازمان تبلیغات اســــالمی، اداره فرهنگ و ارشاد 
اســــالمی، اوقاف، میــــراث فرهنگــــی، هیأت هــــای امنا و 
حوزه علمیه، برای پیشــــبرد اهداف مســــاجد در محله ها 

هماهنگی الزم و واحد را ندارند.
وی به انجام فعالیت های چندجانبه در مســــجد شریف 
المک نیز اشــــاره کرد و افزود: پایگاه بسیج و چند هیأت 
تحت عنــــوان هیأت هــــای انوارالزهرا و هیأت حســــینیه 
دورودآبادی ها در این مســــجد مشــــغول به فعالیتند و 
جلســــات قرآن و عترت به صورت ویژه در مسجد شریف 

آنها برگزار می گردد. الملک توسط 
عضو هیأت امنای مســــجد بزرگ شــــریف الملک از ارائه 
خدمات به اهالی محل در مناســــبت های مذهبی و ایام 
خاص خبــــر داد و اظهار کــــرد: نهاد هــــای مختلفی مانند 
هالل احمــــر و بهزیســــتی با حضور در مســــجد شــــریف 
آمــــوزش مردم اقــــدام می کننــــد و در حال  الملک بــــرای 
حاضر نیــــز پیگیــــری تمام امور مســــجد و برگــــزاری همه 

جلســــات با رعایت موازین بهداشتی جهت جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا صورت می گیرد.

مســــجد  � ضــــروری  خدمــــات  مالــــی  تأمیــــن  بــــرای 
مشکالت زیادی داریم

حسین صادقیان از مشکالت موجود در مسجد شریف 
الملــــک نیز ســــخن گفت و افــــزود: در حــــال حاضر برای 
تأمین مالی خدمات ضروری مســــجد مشــــکالت زیادی 
آن نیست و این  داریم که کمک های مردمی پاسخگوی 
درحالیســــت که ما برای جذب جوانان محل به مســــجد 
نیازمنــــد برگــــزاری برنامه های متنوعی هســــتیم که خود 

آنها نیازمند تأمین حداقل بودجه می باشد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه چند مغــــازه نیز در جوار مســــجد 
وجود دارنــــد که درآمد حاصل از آنها باید جذب مســــجد 
شــــود اضافه کرد: بخش عمده ای از این درآمدها شامل 

حال مسجد نمی شود.
صادقیان ادامــــه داد: میراث فرهنگی هــــم از هیأت امنا 
انتظار دارد مســــجد را به شــــکل قدیمی خــــود حفظ کند 

که این بسیار خوب است اما نیاز به حمایت مالی دارد.
وی در رابطــــه با خیابان بین النهرین و مشــــکالت آن نیز 
گفت: این خیابان نیــــز مانند بســــیاری از معابر همدان 
مشــــکل ترافیــــک دارد، به گونه ای کــــه کوچه های مجاور 
مســــجد شــــریف الملک به محل عبور و پــــارک خودروها 

تبدیل شده اند.
صادقیان با بیــــان اینکه بار ترافیکی ناشــــی از یک طرفه 
شدن خیابان پاســــتور بر کوچه های محله بین النهرین 
وارد شده است افزود: شلوغی این خیابان و کوچه های 
اطراف آن در بســــیاری اوقات باعث ایجاد درگیری و نزاع 

بین رانندگان می شود.
لزوم ارتباط مستمر جوانان با مسجد محل �

انوارالزهرا  هیأت  مسؤول 
 3 مــــدت  کــــه  نیــــز  )س( 
ســــال اســــت در مســــجد 
شــــریف الملک مشــــغول 
هســــتند  فعالیــــت  بــــه 
خبرنــــگار  بــــا  گفتگــــو  در 
برگــــزاری  بــــه  هگمتانــــه 
مرکــــز  متمرکــــز  جلســــات 

جوانان در این مســــجد اشــــاره کرد و گفت: اعضای این 
مرکز جوانان 15 تا 23 ساله هســــتند که ارتباط مستمری 

با مسجد دارند.
علی قیطرانی دغدغه اصلی مرکز را توانمندسازی جوانان 
در حوزه تربیتی دانست و اضافه کرد: ما به دنبال تربیت 
افــــراد متعهــــد و متخصص بــــا محوریــــت مبانــــی قرآنی 

هستیم.
مربی یکی از جلســــات قرآن مرکز جوانان انوارالزهرا)س( 
کید بر لزوم برقراری ارتباط دوســــتانه با جوانان در هر  با تأ
محله ای افزود: در مســــجد شــــریف الملک به دنبال این 
هســــتیم که جوانان عالوه بر شــــرکت در جلسات قرآنی 
ارتباط مستمری با مسجد و مرکز فرهنگی داشته باشند 
و مشوق حضور ســــایر دوستان هم سن و سال خود در 

این گونه مراکز شوند.

هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا - راضیــــه مهــــری: همدان 
پیشــــینه ای کهن دارد بــــا محله هایی کــــه نماد هویت 
فرهنگی و تاریخی مردم این دیار هســــتند. محله هایی 
که سرشار از همدلی اهالی و جلوه ای از بافت ارزشمند 

این شــــهر قدیمــــی به عنــــوان پایتخت تاریــــخ و تمدن 
ایــــران زمین بــــوده اند و امــــروز حفظ نام و نشــــاِن آنها، 

حفظ هویِت دیریِن ماست.
آشــــنایی بین  محلــــه و خیابــــان بیــــن النهریــــن، نــــام 
عنوان  بــــه  که  خیابانی  اســــت؛  همدانــــی  شــــهروندان 
نخســــتین خیابان در همــــدان پس از مشــــروطه و به 
دنبال اندیشه دگرگونی شــــهر پدید آمد و ظاهرا یادگار 
زمانی اســــت کــــه "فریدالدولــــه گلگون" رئیــــس بلدیه 

همدان بود.
ایــــن خیابان در ضلع غربی خیابــــان بوعلی و به موازات 
آن از سر پل آرضا آغاز می شده است و تا میدان بوعلی 
یا همان میدان جهاد فعلی امتداد می یافته اســــت که 
احداث میدان آرامگاه بوعلی این خیابان را دوپاره کرد. 
میدان آرامگاه بوعلی تا پیش از دهه 30 بنایی نســــبتا 
ساده با گنبد آجری شش ترک بود که بنای فعلی آن در 

اوایل دهه 30 به بهره برداری رسید.

اتصــــال خیابان هــــای بیــــن النهریــــن و بوعلی با  �
کوچه هایی باریک

از ضلــــع غربی خیابان بوعلی، که یکی از شــــش خیابان 
اصلی شــــهر است و از جنوبی ترین نقطه میدان مرکزی 
شهر منشعب شــــده و تا میدان جهاد امتداد می یابد، 
کوچه های کوتاه و کم عرضی کشــــیده شــــده اند که به 
خیابان بین النهریــــن راه می یابند. یکی از این کوچه ها 
به نام کوچه ســــروش هنوز شکل و شمایلی از گذشته 
را حفظ کرده و پیچ باریک آن اجازه عبور ماشــــین از این 

کوچه را نمی دهد.

یکــــی دیگر از کوچه ها کوچه میخک اســــت که به گفته 
کسبه این کوچه و خیابان بین النهرین، در اکثر مواقع 
عبور خودروها از آن منجر بــــه درگیری راننده ها و ایجاد 

ترافیک در دو سر این کوچه می شود.

علی کریمــــی، صاحب مغازه لــــوازم قنادی که از ســــال 
72 تــــا کنــــون در این محل به کســــب و کار مشــــغول 
اســــت، در این خصوص بــــه خبرنــــگار هگمتانه گفت: 
اکثــــر کوچه هایی کــــه از خیابان بوعلی بــــه خیابان بین 
النهرین متصل می شــــوندباریک هســــتند و به همین 
خاطر ممکن اســــت عبور و مرور ماشــــین ها در آنها به 

مشکل بر بخورد.
وی با بیان اینکه بارها شــــاهد درگیــــری رانندگان برای 
عبور ماشینشــــان از کوچه میخک بوده اســــت افزود: 
شــــاید بهتر باشــــد این کوچه یک طرفه شــــود تا دیگر 

شاهد چنین مشکالتی در این محله نباشیم.
کریمی بر ضرورت احــــداث پارکینگ طبقاتی در نزدیکی 
کید کرد و ادامــــه داد: هرچند  خیابــــان بین النهریــــن تأ

احــــداث پارکینــــگ باعث جذب ماشــــین های بیشــــتر 
هم خواهد شــــد اما بــــرای این خیابان وجــــود پارکینگ 

ضروریست تا از شلوغی های موجود بکاهد.
وی اضافه کرد: البته جانمایی پارکینگ باید در حاشــــیه 
محله باشد نه در دل آن، تا شرایط ترافیکی بدتر از آنچه 
هســــت نشــــود و به ترافیک خودروهــــای خیابان بین 

النهرین افزوده نگردد.

منطقه ای بین دو رود با نام بین النهرین �
از اهالــــی قدیمــــی همــــدان که در مــــورد وجه تســــمیه 
علــــت  می گوینــــد  می پرســــی  بین النهریــــن  خیابــــان 
نامگذاری این محــــل به دلیل گــــذر رودخانه ای پر آب 
از این منطقه همدان بوده اســــت که یکی از چهره های 
سرشــــناس شــــهر این رودخانه را به دو مسیر هدایت 

می کند.
احمــــد شــــریف الملک نام یکــــی از ثروتمندان ســــاکن 
همدان بــــوده که با رایزنی اهل محــــل تصمیم می گیرد 
آب را از سرچشــــمه خــــود بــــه دو رود تقســــیم کند، و با 

ایــــن عمل این منطقه بین دو رود قــــرار گرفت که یکی 
از رود ها از ســــمت ســــعیدیه و خیابان میرزاده عشقی 
و رود دیگر از ســــمت خیابان بوعلی روانه می شــــدند. 
منطقــــه فعلی بین النهریــــن در واقع بیــــن این دو رود 

واقع شد و به این نام شهرت یافت.
البته پس از گذر روز ها و حضور خودرو به جای درشکه 
و توســــعه شهرنشــــینی، روی رودخانــــه بین النهریــــن 
پوشیده شــــد و امروز کمتر کســــی به یاد می آورد که در 
دل ایــــن خیابــــان رودی جریان دارد کــــه تقریبا به معبر 

فاضالب مبدل گشته است.

بین النهرین یکی از پایگاه های مذهبی همدان �
از پایگاه های مذهبی همــــدان نیز بوده  بین النهریــــن 
آقــــا نجفی در  اســــت. خاندان کهن خوانســــاری و حاج 
دهــــه فاطمیه، تکیــــه و روضــــه ای در این محلــــه برقرار 

می کردند که زبانزد خاص و عام بود.
پاییــــن دســــت خیابــــان بین النهریــــن محل اســــکان 
مهاجرین روســــی و ارمنی بود. در محوطه روبرویی تاالر 
فجر فعلی دو نجاری و داالنی قدیمی واقع اســــت. کنار 
ایــــن داالن محل احــــداث اولین ســــینمای همدان به 
نام "مایاک" در دهه 1320 توســــط ژوزف هوســــیپیان و 
ماروس گالوســــیان بود. این دو نفر بعد ها این سینما 
را بــــه نام "ســــینما الونــــد" در محوطه دور میــــدان امام 

فعلی منتقل و افتتاح کردند.
 16 فیلم هــــای  کوچــــک  فضایــــی  بــــا  مایــــاک  ســــینما 
میلیمتری و در واقع اولیــــن تصاویر متحرک هنر هفتم 

آورد. را مقابل دیدگان شهروندان همدانی 
حــــاال دیگر خبری از ســــینما مایاک و حــــال و روز روزگار 
گذشته محله بین النهرین نیســــت و تمام کوچه های 
این محله و سراســــر خیابــــان بین النهریــــن به مکانی 
برای پارک خودروها تبدیل شده و ترافیک این خیابان 

قدیمی نیازمند بازنگری است.

محله ما

هگمتانه بررسی می کند:

نقش اساسی مساجد در تحقق محله های سالم
مسجد شریف الملک یکی از مراکز فعالیت های انقالب اسالمی

معرفی مساجد شریف الملک بزرگ و کوچک

هگمتانه، گروه محله ما: از زیباترین مســــاجد همدان، 
مسجد بزرگ شــــریف الملک اســــت که قدمت آن به 
دوره قاجار می رســــد. این بنا در ضلــــع جنوبی میدان 
آرامــــگاه بوعلی و ابتــــدای خیابــــان بین النهرین واقع 
شده است. بنای این مســــجد از شکل های هندسی 

و آجر چینی ساده برخوردار است.
تمام حجم بنای شبستان شریف الملک ساده است 
و همین ســــادگی بر زیبایــــی آن می افزایــــد. اجزای آن 
و رابطه شــــان دقیقا تبیین شده اســــت و تکرا زیبا، با 
شکوه و خوش آهنگ ساختمانی خصوصا پنجره های 
آرامــــش حضــــور را دو چنــــدان می کنــــد و عبادت  آن 
مشــــترک را که هســــته اصلی اسالم اســــت بیشتر نور 

می بخشد.
مســــجد بــــزرگ شــــریف الملــــک دارای 2 شبســــتان 
می باشد که شبستان نخست مسجد دارای 4 ستون 
به ارتفــــاع حــــدود 3 متر که 4 قــــوس طاقهــــا را به هم 
پیوسته اســــت. کف این مسجد را فرشهای دستباف 

پوشانیده است.
بانی این مسجد شــــخصی به نام احمد شریف الملک 
بوده که این یکی از مساجد ســــاخت اوست. شریف 

الملک، متصدی امور دیوانی و عهده دار درآمد های 
نقدی دولــــت در اواخــــر دوره قاجاریه بوده 

است.
شبستان مسجد در زمســــتان ها قابل استفاده بوده 
و با بســــتن پنجره ها درون مســــجد گرمتر می شــــود. 

مسجد در سال 1338 مورد مرمت قرار گرفته است.
مســــجد بزرگ شــــریف الملک مربــــوط بــــه دوره قاجار 
اســــت و این اثر در تاریخ 16 فروردین 1377 با شــــمارٔه 
ثبــــت 1984 به عنوان یکــــی از آثار ملی ایــــران به ثبت 

رسیده است.
مسجد شــــریف الملک کوچک نیز که مربوط به اوایل 
دوره پهلوی است و در همدان، میدان آرامگاه بوعلی، 
خیابان بین النهرین، واقع شــــده است، در تاریخ 5 تیر 
1384 با شــــمارٔه ثبت 11949 به عنــــوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
این مســــجد به نام مســــجد حــــوض آقا نیز مشــــهور 
اســــت چراکه از خانه ســــعید الممالک، پســــر ارشــــد 
شــــریف الملک، که در حسینیه بختیاری ها واقع بوده، 
چشــــمه ای می جوشــــیده و آب آن از طریــــق جویی به 
حوضی کــــه در برابر مســــجد بوده می ریخته اســــت، و 
چون اهالی محل به ســــعید الممالک "آقا" می گفتند، 
این حوض به نام "حوض آقا" و مســــجد نیز به "مسجد 

حوض آقا" موسوم گشته است.

ین نیازمند بازنگری ترافیک خیابان بین النهر

محلـهبینالنهرین
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فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای
نوبت دوم )تاریخ انتشار: 1399/08/15(

شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان )ســهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اســاس فهرســت بهای شــبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب سال 1399 را به پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با 
سابقه انجام حداقل یك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل موقت یا قطعی همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در کارهای مرتبط پیشین طی 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( واگذارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شــد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/08/14

 هزینه خرید اســنادمناقصه: مبلغ   500،000 ریال اســت که میبایســت به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 به نام شرکت آب و 
فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/08/14 لغایت 1399/08/20 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/09/01 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/09/02  ساعت سالن جلسات مناقصه گزار.
 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: پیشــنهاددهنده بایــد تضمین شــرکت در فراینــد ارجــاع کار را طبق  بند الــف ماده 6 آییــن نامه تضمین 
معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه 
می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/9/1 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج 

در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

شماره فراخوان در سامانه موضــــــــــــــوعشماره مناقصه
مبلغ برآورد)ریال(ستاد

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار )ریال(

ساعت 
بازگشایی

ع/99/174-2
اصالح و توسعه شبکه جمع آوری و 

اصالح انشعابات فاضالب در شهر 
تویسرکان

20990070010000719.488.198.287474،409،9149

ع/99/181-2
اصالح و توسعه شبکه جمع آوری  

فاضالب شهر همدان در مسیرهای 
پراکنده30 متری و باالتر

209900700100007217،673،567،056883،678،3539:30

ع/99/189-1
اصالح و توسعه شبکه جمع آوری  

فاضالب شهر همدان در مسیرهای 
پراکنده30 متری و باالتر

209900700100007312،600،047،524630،002،37610

 نشانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 
تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.
 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/08/15 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/14  

ین نیازهای انســان معاصر اســت، قدرش را بدانیم. تی تر ی برق یکــی از حیا ژ 1 انــر

 1399 15 آبان ماه  پنجشـــنبه 
 ۲0۲0 5 نوامبر     144۲ 19 ربیـــع االول 
4653 شماره 

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

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
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حدیث

حتی نسبت به غیرمسلمان ها
هم با انصاف رفتار کنید

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: وای بر کم فروشان، آنان 
که وقتی برای خود وزن و پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، 

اما هنگامی که می خواهند برای دیگران چنین کاری کنند کم می گذارند.
رسول اکرم)ص( فرموده اند: مؤمن حقیقی کسی است که نسبت به همه 

مردم )اعم از مسلمان یا غیرمسلمان( انصاف به خرج دهد.
حکایت:

 روزی امام علی علیه الســــالم از محلی عبور می کردنــــد پیرمردی نصرانی که 
نابینا بود را مشــــاهده کردند نزد او رفته و جویای احوالش شدند، پی بردند 
که این مرد نابینا قباًل کارگری می کرده و در این ســــن و ســــال با نابینایی به 
ســــختی طاقت فرسا زندگی می کند. حضرت فرمودند: »عجب تا وقتی توان 
داشــــت از او اســــتفاده کرده اند ولی اکنون هنگام پیــــری و ناتوانی رهایش 
ســــاخته اند« ســــپس امام علی)ع( دســــتور فرمودنــــد هزینه زندگــــی او را از 

بیت المال مسلمین پرداخت نمایند.
به انصاف و عدل است گیتی به پای
سپاهی چو آن نیست گیتی گشای

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز میز مطالعه

ایستگاه آسمان

آن روی سکه میکونوس به روایت متهم اصلی
چرا خواندن این کتاب مهم است؟

هگمتانه، گروه فرهنگی: در کتاب »شبح میکونوس« 
که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است، انگار 
متهم اصلــــی این ماجرا مقابل مخاطب می نشــــیند و 

سیر تا پیاز این ماجرا را روایت می کند.
بیــــش از ربع قــــرن از حادثه میکونــــوس می گذرد، در 
این مدت آثار متعددی دربــــاره این حادثه و ابعاد آن 
منتشــــر شده است. محتوای بســــیاری از این آثار که 
در قالب کتاب و مقاله منتشــــر شــــده است، روایتی 
تک صــــدا از واقعه میکونوس ارائــــه می دهد. در این 
آثاری چون »هنــــوز در برلن قاضی  ســــال ها انتشــــار 
« تــــالش دارند تا با  هســــت« و »سیســــتم جنایت کار

تمرکز بر یک سری از شهادت ها، جنایت رخ داده را متوجه دولت ایران 
کنند؛ این در حالی اســــت که با وجود اهمیت موضوع، طی سال های 
گذشته رویه ای منفعالنه نسبت به این حادثه و اتفاقات پس از آن در 
میان آثار پژوهشی ایران دیده شده است. محسن کاظمی که سال ها 
اســــت نامش با تاریخ شــــفاهی و تحقیقات تاریخی گره خورده، این بار 
تالش کرده اســــت در حوزه ای کار کند که بــــه تعبیر برخی، به قدم زدن 

در میدان مین می ماند.

روایت »نقاشی قهوه خانه« به مثابه قدم زدن در میدان مین  �
او در کتاب »نقاشی قهوه خانه« که سال گذشته از سوی انتشارات سوره 
مهر به چاپ رســــید، سکوت بیش از دو دهه ای ایرانی ها در این زمینه را 
شکســــت و با بررسی اسناد و همچنین صحبت با متهم اصلی، صدای 
دیگری از این ماجرا را به گوش مشــــتاقان به کشــــف حقیقت رســــاند. 
کاظمی بــــرای تدوین این اثر از گونه های مختلف پژوهشــــی، ســــندی، 
متنی، هنری، خبری، گزارشی و تاریخ شفاهی بهره برده است. تکیه کتاب 
»نقاشی قهوه خانه« بیشتر بر اسنادی است که دستگاه قضایی آلمان 
در اختیار دارابی، متهم اصلی این ماجرا، قرار داده است. کاظمی با ترجمه 
برخی از این اسناد، 34 ساعت گفت وگو با متهم اصلی و با بهره گیری از 
یادداشت های شخصی دارابی و دل نوشته های او تالش کرده تا صدای 

جدیدی از یکی از جنجالی ترین پرونده های قضایی آلمان ارائه دهد.

سیر تا پیاز میکونوس به روایت متهم اصلی  �
 
ً
اما این پایان کار کاظمــــی درباره ماجرای میکونوس نیســــت. او اخیرا

کتاب دیگری در همین رابطه از ســــوی انتشــــارات ســــوره مهر منتشر 
کرده که با اســــتقبال مخاطبان به چاپ دوم رســــیده است. کاظمی در 
کتاب جدید که »شــــبح میکونوس« نام دارد، با ســــاختاری متفاوت از 
اثر قبلی به این ماجرا پرداخته اســــت. این بار ردپایی از نویسنده در اثر 
نیست و این دارابی اســــت که انگار نشسته است مقابل مخاطب و 

برای او سیر تا پیاز ماجرا را تعریف می کند.
کاظمــــی در این بــــاره در مقدمه کتابش می نویســــد: در 17 ســــپتامبر 

1992 )26 شــــهریور 1371( در رستوران میکونوس 
واقع در میدان پراگ برلین عملیات تروریســــتی ای 
رخ داد کــــه در اثر آن چهار نفــــر از جمله رهبر حزب 
دموکرات کردســــتان کشته شــــدند. با دستگیری 
یک ایرانی بــــه نام کاظم دارابــــی در 8 اکتبر 1992 به 
اتهام دست داشــــتن در ماجرای میکونوس، پای 

ایران به این معرکه گشوده شد.

»شــــبح   � بــــا  قهوه خانــــه«  »نقاشــــی  تفــــاوت 
میکونوس«

پیش از این در کتابی با عنوان »نقاشی قهوه خانه« 
به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی پرونده میکونوس 
پرداخته شده است. ابعادی که بر پژوهش و استفاده از اسناد و مدارک 
فراهم آمده از ســــوی نظــــام امنیتی ـ  قضایی آلمان، مطالب منتشــــره از 
ســــوی رســــانه های جمعی آلمان و آثار مکتوب گروه های اپوزیســــیون 
استوار است. از این رو به پژوهشگران و عالقه مندانی که مایلند از حیث 
سنادی و ِاسنادی در ماجرای میکونوس تعمق و تأمل بیشتری کنند، 

َ
ا

پیشنهاد می شود نقاشی قهوه خانه را مطالعه نمایند.
او در ادامه به ساختار کتاب جدید اشــــاره می کند و با بیان اینکه »شبح 
میکونــــوس« بــــه لحاظ ســــاختاری تفاوت فاحشــــی با کتاب »نقاشــــی 
قهوه خانــــه« دارد، ادامه می دهد: ســــاختار کتاب قبلی کاماًل پژوهشــــی 
اســــت، و روایات و دعاوی مطرح شده در آن تا حد ممکن اعتبارسنجی 
شده اند. اما کتاب حاضر دارای ساختاری روایی است، ساختاری برآمده 

از روایات حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی با کاظم دارابی.

گام بزرگ نویسنده و راوی در بازخوانی ماجرای میکونوس  �
دارابی در این کتاب با حوصله تمام جزئیات را مو به مو روایت می کند؛ 
روایتی که با قلم کاظمی ساده و بی پیرایه به مخاطب ارائه شده است. 
نوع نگارش و ســــاختار اثر به گونه ای اســــت که آن را ترجمه پذیر کرده 
اســــت. کاظمی و دارابی که با انتشار کتاب »نقاشــــی قهوه خانه« مورد 
هجــــوم ضد انقالب قــــرار گرفته بودند، حــــاال این بار برای انتشــــار اثری 
همه خوان  گام بزرگتری را در جهت روایت این واقعه از زاویه دید جدید 
پذیرفته اند؛ به ویژه اینکه اگر این اثر به دیگر زبان ها هم ترجمه و توزیع 

مناسبی از آن صورت گیرد.

چرا خواندن »شبح میکونوس« جذاب است؟  �
نثر کتاب و همچنین شــــیوه پرداخت نویســــنده از یک ماجرا با حس 
تعلیق های متعدد، ذهن هر مخاطبی را به خواندن این کتاب ســــوق 
می دهد. انتشارات سوره مهر کتاب »شــــبح میکونوس« را به قیمت 
55 هزار تومان روانه کتابفروشــــی ها و در دســــترس عالقه مندان قرار 

داده است.

وصیت شهید عباس افتخارى

انقالب اسالمی
 زمینه ساز حکومت مهدی)عج(

هگمتانه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک بودی، زیر کدام 
آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری 
می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی وقتــــی با تمام 
وجــــودت جانت را گذاشــــته بــــودی البــــالی واژگان پرپر و 
می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امــــروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی ســــبیل اهلل باموالهم و 
انفسهم

با درود فراوان به رهبر عظیم انقالب و بنیان گذار جمهورى 
اســــالمی و رهبر مســــتضعفان جهان و با درود به شهداى 
انقالب اســــالمی ایــــران این انســــان هاى رشــــید و فداکار 
این انســــان هاى به تکامل رســــیده و این انسان هایی که 
با شــــناختن خدای خود، هجرت و جهــــاد در راه او را با تمام 

وجود آغاز کردند.
ای مــــردم ایــــران! می بینیــــد که در ایــــن دنیا بســــیار ظلم 

می شود، بســــیار تجاوز می شــــود و این جنگ علیه کشور 
ما یک تجاوز بزرگی است که صدام، این نوکر امپریالیست 

شرق و غرب به حریم جمهورى اسالمی کرده است.
بدانیــــد ایــــن تجــــاوز بــــراى انســــان هایی که شــــهادت را 
شناخته اند غیرقابل قبول بوده زیرا این افراد پیرو مکتب 
علی)ع( و فرزند او حســــین)ع( هســــتند و در مکتب آنها 

رشد یافته اند.
خواهران عزیز شــــما هم در این جنگ نابرابر نقش زینب را 
دارید؛  هر چند ما وسایل و ادوات پیشرفته جنگی را نداریم 
ولی از همه مهم تر خدا را داریم. این دشمنان اسالم بیش 
از چندى بر ســــر قدرت نخواهند بود، ما مردانه می جنگیم 
تا نظام اســــالمی به رهبرى امام امت استقالل کامل خود را 
پیدا کند و می دانیم که این حکومت زمینه ســــاز حکومت 

مهدى)عج( خواهد بود.
من بــــه پدر و مادرم و خواهرم ســــفارش می کنــــم که افکار 
خود را همانند کســــانی که در صدر اسالم بوده اند منطبق 
کرده و به شــــهادت من افتخار بکنیــــد و در موقع به خاک 

سپردن من کامال شاداب و خندان باشید.
با امید پیروزى اســــالم بــــر کفر و حق بر باطل و برافراشــــته 

شدن پرچم خونین اسالم در تمام جهان.
وصیتنامه شهید عباس افتخارى

پیام تبریک مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان 
به مناسبت سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

خدمات جمعیت هالل احمر مایه مباهات است
جمعیت  عامــــل  مدیر  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانه، 
وز تأسیس  هالل احمر اســــتان همدان در پیامی سالر

گفت. ســــازمان جوانان جمعیت هالل احمر را تبریک 
آمده  گــــزارش هگمتانه، در پیــــام علی ســــنجربیگی  به 

است:
وز تأســــیس ســــازمانی قــــرار داریم که  وز در ســــالر امــــر
هفتاد و ســــه ســــال از قدمــــت پرافتخــــار آن در عرصه 
که  رینی  ز برگ هــــای  می گــــذرد.  نیکوکاری  و  زی  ور مهــــر
مزیــــن به عــــزم راســــخ اعضای نیک ســــیرت ســــازمان 
جوانــــان هــــالل احمــــر اســــت. جوانــــان پرتالشــــی که 
شــــیرین ترین لحظات عمــــر خویش را در طبق اخالص 
نهــــاده و بــــا ارائــــه خدمات امدادی و بشــــر دوســــتانه 
بــــدون هیــــچ چشــــم داشــــتی بــــه همنوعــــان خویش 

می کنند. خدمت 
ونا  وس منحــــوس کر بــــی تردیــــد از زمان شــــیوع ویــــر
جمعیت  عضــــو  ورز  مهر جوانــــان  عزیزمان،  کشــــور  در 
ســــالمت  و  زندگی  از  حمایــــت  زمینــــه  در  احمــــر  هالل 
انســــان ها، رســــالت مقدس ایــــن جمعیــــت را حیاتی 
دوباره بخشــــیده اند. خدمات این اعضا در عرصه های 
مختلف بشــــر دوســــتانه و امدادی در خانــــواده بزرگ 
 ، جمعیــــت هــــالل احمــــر اســــتان، تحســــین بــــر انگیز

است. مباهات  باعث  و  ارزشمند 
وز  اینجانــــب بر خــــود الزم می دانم به مناســــبت ســــالر
تأســــیس ســــازمان جوانــــان جمعیــــت هــــالل احمر از 
عرصه  تالشگر  جوانان  ارزشــــمند  و  داوطلبانه  فعالیت 
زی و بشردوســــتی ســــرزمینم صمیمانه تقدیر  نیــــک ور

نمایم. تشکر  و 

به چشــــمک اینهمه مژگان به هــــم مزن یارا
را دنیــــا  می زننــــد  بهــــم  فتنــــه  دو  ایــــن  کــــه 
چه شــــعبده است که در چشــــمکان آبی تو
را دریــــا  ماهتــــاب  شــــب  انــــد  نهفتــــه 
ر یا شهر

 امام کاظم )ع(:

هر که فکر و نیتش نیک باشد
 در روزی اش توسعه خواهد بود.

تحف العقول: ص 3۸۸، س 17

کاسه ی ِاشِکسَده س
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهــــای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد زندگی مــــدرن، خیلی وقتها یادمان 
مــــی رود پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هایمان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانان امروز کلمــــات متداول در همــــدان قدیم حتی به 
گوششان نرسیده است و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هستند 
کــــه می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان تر 

هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفــــی برخی کنایات و ضرب المثل هــــا که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آفداِب ِلِب بانه: آفتاب لب بام اســــت. یعنی عمر سالخوردگان و بزرگان 
هــــم چون آفتــــاب لب بام زودگذر اســــت پس بایــــد با آنان بــــه مهربانی و 
مالیمت رفتار کرد. در اصطالح مشــــابه گفته می شود؛ کاسه ی ِاشِکسَده 

س. چینی ِتَرک خورده س. ای پیرا آفداِب ِلِب باَنن نی می وا اینا رِ ِبَرنجانین.
آفداب َمهداب رُوِشــــه ِنیــــده: آفتاب مهتاب رویش را ندیده اســــت. 
یعنی دختری بســــیار پوشــــیده و عفیف اســــت و تا به حال نامحرمی او را 
ندیده اســــت. در اصطالح مشابه گفته می شــــود؛ ِچشِم گوش َبسَدس. 

آِب به کوزه دیده و آفداِب به ِدریچه.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

وجود مقدس 
بقیةاهلل االعظم )ارواحنافداه( 

ادامه  سلسله  داعیان الهی
حضرت  مقدس  وجــــود  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانه، 
بقیةاهلل )ارواحنافداه( اســــتمرار حرکــــت نبوت ها و 
؛ یعنی  دعوت های الهی اســــت از اول تاریــــخ تا امروز
همان طور که در دعــــای ندبه می خوانید، از »فبعض 
اســــکنته جّنتک« - که حضرت آدم اســــت - تا »الی 
« - کــــه رســــیدن بــــه خاتم االنبیاء  ان انتهــــی االمــــر
ی اهلل علیه واله( هست - و بعد مسأله  وصایت 

ّ
)صل

، تا می رسد به امام زمان، همه،  و اهل بیت آن بزرگوار
یک سلســــله  متصل و مرتبط به هم در تاریخ بشــــر 
اســــت. این، بدین معناســــت که آن حرکت عظیم 
نبوت ها، آن دعوت الهی به وســــیله ی پیامبران، در 

هیچ نقطه یی متوقف نشده است.
بشــــر به پیامبر و به دعوت الهی و بــــه داعیان الهی 
احتیاج داشــــته اســــت و این احتیاج تا امــــروز باقی 
اســــت و هر چه زمان گذشته، بشــــر به تعالیم انبیا 
نزدیکتــــر شــــده اســــت. امــــروز جامعه ی بشــــری با 
پیشــــرفت فکــــر و مدنیــــت و معرفت، بســــیاری از 
تعالیم انبیا را - که ده ها قرن پیش از این، برای بشر 
قابل درک نبود - درک کرده اســــت. همین مســــأله  
عدالت، مسأله  آزادی، مســــأله  کرامت انسان - این 
حرفهایی کــــه امــــروز در دنیا رایج اســــت - حرفهای 

انبیاست.
آن روز عامه  مردم و افکار عمومی مردم این مفاهیم 
را درک نمی کردنــــد. پــــی در پــــی آمــــدن پیغمبران و 
انتشار دعوت پیغمبران، این افکار را در ذهن مردم، 
در فطرت مردم، در دل مردم، نسل به نسل نهادینه 
کرده اســــت. آن داعیان الهی، امروز سلسله شــــان 
قطع نشده اســــت و وجود مقدس بقیةاهلل االعظم 
اســــت،  الهی  داعیان  سلســــله   ادامه   )ارواحنافداه( 
ل یاســــین می خوانید: »الّسالم علیک  که در زیارت آ
یا داعیــــاهلل و رّبانی آیاته«. یعنی شــــما امــــروز همان 
دعوت ابراهیم، همان دعوت موسی، همان دعوت 
عیســــی، همان دعوت همه  پیغمبــــران و مصلحان 
الهــــی و دعــــوت پیامبر خاتــــم را در وجــــود حضرت 
، وارث همه ی  بقیةاهلل مجسم می بینید. این بزرگوار
آنهاســــت و دعوت و پرچم همه ی آنها را در دســــت 
دارد و دنیــــا را به همان معارفی که انبیا در طول زمان 
آورده اند و به بشر عرضه کرده اند، فرا می خواند. این، 

نکته  مهمی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بیانات رهبر معظم انقالب  در دیدار اقشار مختلف مردم به  مناسبت 
نیمه   شعبان 1384/06/29

انتظار

سالگرد فضولی انگلیسی ها 
در نقشه جهان

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: 2 نوامبر ســــال 1917 میالدی 
وزیر خارجه بریتانیا در نامه ای اعالم کرد که پادشاه بریتانیا 
موافق اســــت که صهیونیست ها بروند و در فلسطین، 
دولت برپا کنند. چنیــــن کاری آن موقع نه تنها ناممکن 

بود، بلکه اصال ربطی هم به این افراد نداشت!
« معــــروف اســــت »آرتور  نامــــه ای که بــــه »بیانیــــه بالفور
« وزیــــر خارجه بریتانیا به »والتر روتشــــیلد«،  جیمز بالفور
سیاســــتمدار یهــــودی و عضو مجلــــس عــــوام بریتانیا 
نوشــــت که آن موقــــع بــــزرگ خانــــدان روتشــــیلد بود. 
روتشــــیلدها یــــا همــــان روچیلدهــــا در 500 ســــال اخیر 
ثروتمندترین خاندان روی زمین هســــتند و آن قدر پول 

داشته اند که به دولت ها برای جنگ وام می دادند.
اعضای ایــــن خاندان کــــه در سراســــر اروپــــا پراکنده اند 
ثروتشان را از راه بانکداری به دست آورده  و برای اهداف 
سیاســــی به کار می گیرند. صدور بیانیه بالفور نیز نتیجه 
معامله ای بود که با انگلیسی ها کرده بودند؛ کمک مالی 
و سیاســــی برای پیروزی بریتانیــــا در جنگ جهانی اول به 
شرط حمایت از آرمان صهیونیست ها. آن موقع مشکل 
اول این بــــود که فلســــطین ربطی به بریتانیا نداشــــت؛ 
بلکه 400 ســــال بود جزو ســــرزمین امپراتــــوری عثمانی 
محسوب می شد. مشکل دوم این بود اصال یهودی ها 
در فلســــطین جمعیتی نبودند که بخواهند دولت هم 
داشته باشند. بریتانیا این مشکالت را چگونه حل کرد؟ 

! با زور
پول روتشیلدها، کمک انگلیسی ها �

، بریتانیا بهتریــــن ژنرالش در  7 ماه پــــس از نامه بالفــــور
جنگ جهانی اول را فرستاد که برود فلسطین را از عثمانی 
بگیرد. آن موقع هنــــوز جنگ جهانی اول در جریان بود و 
بریتانیا و روسیه و فرانسه علیه آلمان، امپراتوری عثمانی 
و امپراتوری اتریش ـ مجارســــتان می جنگیدند. »ادموند 
آلنبی« ژنرال انگلیسی، فلسطین و بخش هایی از سوریه 
را اشغال کرد و مشکل اول حل شــــد. بریتانیا هم رفت 
و در سازمان ملل قیمومیت فلسطین را گرفت تا همه 
کارها قانونی باشد. البته قانون که نبود؛ آن روزها جهان 
درگیر وحشــــت جنگی بود که ابرقدرت هــــای نظامی راه 
انداخته بودند و قانون معنای دیگری داشــــت. از همان 
موقــــع با پول روتشــــیلدها و ســــایرین و بــــا کمک های 
سیاســــی بریتانیا یهودیان از سراســــر اروپــــا و جهان به 
ســــوی فلسطین راهی شــــدند و جمعیت یهودیان طی 
چند ســــال از 40 هزار نفر به حدود 150 هزار نفر رســــید تا 
مشکل دوم هم تا اندازه ای کم رنگ شود. البته با همین 
جمعیت نیز یهودی ها در مقابل فلسطینی ها که بیش 
از 500 هزار نفر بودند بــــاز هم در اقلیت بودند. مهاجرت 
یهودی هــــا و طرفــــداران صهیونیســــم ادامه داشــــت تا 
اینکــــه بریتانیــــا در ســــال 1948 میالدی چند ســــاعت 
پیــــش از پایان قیمومیت اش بر فلســــطین تشــــکیل 
دولت صهیونیســــتی را در این ســــرزمین اعــــالم کردند. 
بریتانیایی ها رفتند و صهیونیست های تفنگ به دست 
آمدند. اینطوری مشــــکل بعدی هم حل شــــد؛ مشکل 
زمین. فلســــطینی ها مالــــک بیش از 97 درصــــد اراضی 
فلسطین بودند و صهیونیست ها با اقدام نظامی علیه 

فلسطینیان بی دفاع اراضی آنان را تصرف کردند.

خبرنامه
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