
شهرداری منطقه دو همدان

پیرو آگهی مزایده مورخه 1399/10/10 شــهرداری منطقه دو همدان در نظر  دارد نســبت به فروش امالک خود از طریق مزایده کتبی اقدام نماید 
.لذا متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

کاربریمشخصاتردیف
مساحت

)مترمربع(
قیمت کارشناسی )ریال( 

مبلغ سپرده  شرکت در 
مزایده 5% ) ریال (

آدرس ملک

نایب احمد، کوچه فلسطین15/663/000/000785/000/000 )6 دانگ(220مسکونی پالک عادی 1

نایب احمد، کوچه فلسطین16/576/000/000830/000/000 )6 دانگ(221/02مسکونی پالک عادی 2

نایب احمد، کوچه فلسطین18/740/000/000940/000/000 )6 دانگ(220/47مسکونی پالک عادی 3

 1-متقاضیــان مــی بایســتی مبلغ ســپرده های تعیین شــده را بــه صورت نقــدی بــه حســاب 74051133313332 بانک قــرض الحســنه مهر 
گهــی مزایده و  ایران و یــا بصــورت ضمانتنامــه بانکی با مــدت اعتبار ســه ماهه و یــا اوراق مشــارکت بی نــام در پاکت الــف قــرارداده و فرم آ
گهی تعمیرات و اشــخاص حقیقــی کپی کارت ملــی را در پاکت  نمونه قــرارداد تنظیمــی را امضاء نموده و برای اشــخاص حقوقــی تصویر آخریــن آ
ی مورخــه 99/11/28  ) 10 روز ( تحویل  )ب( قــرارداده و فرم پیشــنهاد قیمــت را تکمیل در پاکــت )ج( قــرارداده و حداکثر تا پایــان وقــت ادار

ی منطقه دو نمایند. ی منطقه دو به آدرس: همدان، خیابان تختی شــهردار دبیرخانه شــهردار
3- به پیشــنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است. 4- شهردار
ی انجام خواهد شد . 5- انتقال اســناد پس از طی مراحل ثبتی از طریق شــهردار

ی ضبط خواهد شــد. در مورد نفــرات بعدی نیز بــه همین صورت  6- در صورت انصراف نفــر اول از انجام معامله ســپرده وی به نفع شــهردار
عمل خواهد شد .

ی نســبت به واریز وجــه اقدام نمایــد. در غیر اینصورت ســپرده وی به نفع  7- برنده مزایده مکلف اســت ظرف 7 روز از تاریخ ابالغ شــهردار
ی ضبط خواهد شد. شهردار

8- ســند مالکیت صرفًا به نام شــرکت کننده در مزایده و پس از انجام مراحل قانونی و اجرای عملیات ثبتــی انتقال می یابد. 
ی واریــز نمــوده و هیچگونــه تهاتــر قابــل قبــول  9- برنــده مزایــده مکلــف اســت وجــه مــورد معاملــه را بــه صــورت نقــد بــه حســاب شــهردار

نمی باشد.
ی بوده و شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 10- شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط آیین نامه های مالی شــهردار

11- مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده 5% قیمت پایه کارشناسی می باشد. 
ی منطقه دو مراجعه نماید.  ی شــهردار 12- متقاضیان جهت دریافت فرم شــرکت در مزایده به کارپرداز

13- پیشنهادات رســیده در مورخه  99/11/29 در دفتر معاونت ادای و مالی مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت.

گهی تجدید مزایده آ
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بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان همدان

رئیس قوه قضاییه
به مشکالت کارخانجات همدان ورود کند

تقدیر از تالش های حجت االسالم فالحی در رفع مشکالت بخش تولید

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار اســــتان همدان با تقدیر از تالش های حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص رفع مشــــکالت شــــرکت کیوان و خوش نوش در بیانیه ای خواســــتار ورود رئیس قوه قضاییه به مشــــکالت کارخانجات همدان از جمله 

شرکت خوش نوش و کیوان شدند.

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4729 شماره    2021 یه  فور  4   1442 جمادی الثانی   21   1399 بهمن ماه   16 پنجشنبه 
انقالب اسالمی، مجاهدت انقالبی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی

ره آورد شهرداری همدان در ایام  اهلل دهه مبارک فجر

21 اتوبوس جدید زیر آسمان شهر
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال

صفحه   2

همزمان با دهه فجر انجام شد

افتتاح آزمایشگاه تخصصی سلوژن در مرکز درمانی داراالیتام مهدیه همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: آزمایشــــگاه 
زمان  هم  ســــلوژن  پاتوبیولوژی  تخصصی 
، در مرکز تشــــخیصی درمانی  با دهه فجــــر

دراالیتام مهدیه همدان افتتاح شد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، مؤسســــه 
داراالیتــــام مهدیــــه همــــدان بــــه همــــت 
تعدادی از افراد انقالبی و معتمد از جمله 
عنوان  بــــه  مدنی  آیت ا...  محراب  شــــهید 
هیأت مؤسس در سال 1351 تأسیس و 
در تاریخ 19 مرداد سال 59 به شماره 29 به 
ثبت رسید و سیدجواد حجازی به عنوان 

مدیرعامل آن انتخاب شد.
مؤسســــه داراالیتــــام مهدیه همــــدان به 
عنــــوان یــــک نهاد غیــــر دولتی بــــا انگیزه 
ایتــــام  بــــه خانواده هــــای  یــــاری  کمــــک و 

مســــتمند و بی بضاعــــت شــــهر همدان از بدو تأســــیس 
فعالیت خود را آغاز کرده است.

شــــامل  مهدیــــه  داراالیتــــام  درمانــــی  تشــــخیصی  مرکــــز 
شــــیمی درمانی،  رادیوتراپــــی،  .آی،  ام.آر بخش هــــای 
ماموگرافــــی، آندوســــکوپی و... اســــت که اکنــــون نیز هم 
زمان با میالد حضرت فاطمه)س( و دهه فجر آزمایشــــگاه 

تخصصی سلوژن طی آیینی در آن افتتاح شد.
آیین  قائم مقام مؤسســــه داراالیتام مهدیــــه همدان در 
افتتــــاح این آزمایشــــگاه تخصصی با بیان اینکه کشــــور 
اســــالمی ایران با فرهنــــگ فاطمی و علوی توانســــته با 
فراز و نشــــیب ها و با رهبری امــــام راحل و امام خامنه ای 
به این مرحله برســــد، گفت: ایســــتادگی و بــــاور به خود 
یکی از دالیل مهم داخلی در ســــرپا نگه داشتن انقالب 

است.
ســــیدناصر حجازی با تأکید بر اینکه در گام دوم انقالب با 
توجه به فرمایشــــات رهبر معظم انقالب باید مؤثرتر قدم 

برداریم و نقش خودمان را به اثبات برســــانیم، اظهار کرد: 
صندوق قرض الحســــنه مهدیه امروز یکــــی از افتخارات و 

تشکیالت است.
وی با اشــــاره به اینکه مؤسســــه داراالیتام مهدیه هر آنچه 
را نیاز استان بوده دنبال کرده اســــت، افزود: امروز 7 هزار 

خانواده یتیم تحت حمایت این مؤسسه هستند.
حجازی ادامــــه داد: یک هــــزار و 700 یتیم تحت پوشــــش 
مؤسســــه هســــتند که 3 هــــزار خانــــواده نیز بــــه صورت 

غیرمستمر حمایت می شوند.
حجــــازی به افتتــــاح این آزمایشــــگاه اشــــاره و بیــــان کرد: 
مجموعــــه مرکز تشــــخیصی درمانی مهدیه هــــر کاری را بنا 

گذاشت خأل آن در استان و غرب کشور مشهود بود.
رئیس مرکز تشــــخیصی درمانی داراالیتام مهدیه همدان 
نیز با اشــــاره به اینکه این مؤسسه همیشه به دنبال این 
بوده که خدمتی را در اســــتان انجــــام دهد که یک معضل 
.آی در سال  در استان بوده اســــت، عنوان کرد: مرکز ام.آر

1379 افتتاح شــــد و بعــــد از آن رادیوتراپی، 
راه اندازی  و...  آنژیوگرافــــی  سی تی اســــکن، 

شد.
ســــید محســــن موســــوی با بیــــان اینکه 
اکنون نیز آزمایشــــگاه تخصصی مولکولی 
آن ژنتیکــــی افتتاح  و ســــلولی و در ادامــــه 
می شــــود، اظهار کــــرد: در اســــتان همدان 
آزمایشــــات مربوط بــــه پیوند کلیــــه وجود 
نداشت و بیماران باید هزینه های گزافی را 
در تهران متحمل می شدند، اما با راه اندازی 
این آزمایشگاه این مشکل حل می شود و 

نیاز نیست بیماران به تهران بروند.
وی از انجــــام آزمایشــــات تخصصــــی دیگر 
ماننــــد انعقــــاد خــــون در قالــــب 60 نــــوع 
مربوط  آمینوسنتز  آزمایشــــات  و  آزمایش 
به جنین اشــــاره و بیان کرد: درمان ســــقط های مکرر که 
آزمایشگاه انجام  مربوط به ایمنوتراپی اســــت نیز در این 

می شود.
مسؤول آزمایشگاه تخصصی سلوژن نیز در ادامه با اعالم 
اینکه مرحله اجرایی آزمایشــــگاه از تیرماه ســــال جاری آغاز 
و تجهیزات خریداری شــــد، گفت: اکنون یک ماه است که 
قراردادهای بیمه ای انجام شــــده و در مرحله پذیرش بیمار 

هستیم.
آزمایشگاه، آزمایشات  قاسم ســــلگی تصریح کرد: در این 
آنکولوژی برای بیماران ســــرطانی و آزمایشــــات تشخیصی 

و... انجام می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه هزینه هــــا در ایــــن مرکــــز 30 درصد 
عنوان  اســــت،  خصوصی  بخــــش  آزمایشــــگاه  از  ارزان تر 
کرد: قرار بر این اســــت که هر 6 ماه یــــک بخش جدید به 
آزمایشــــگاه اضافه شود که شامل ژنتیک بانک سلولی و 

است. پاتوبیولوژی 
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صفحه  3صفحه  2

استاندار همدان خبر داد:

بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان 
تی  افتتاح می شود روزهای آ

استاندار همدان از افتتاح بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سیدســــعید شاهرخی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسیر توسعه 

در استان به طرز قابل توجهی در حال پیشرفت است.

صفحه    3

در دهه فجر و با حضور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی 
: تولید نیروی برق حرارتی کشور

عملیات اجرایی نیروگاه 500 مگاواتی 
سیکل ترکیبی در مالیر آغاز می شود

صفحه  7

تأملی در سبک شعر و شاعری امام خمینی)ره(

سیمای ادبی یک مبارز
شــــعر برای امام دریچه ای بود که می توانســــت از آن به عالم و آدم بنگرد و یا تماشاگران را از 
این دریچه به دنیای عرفانی و اشــــراقی خود راه دهد. شــــعر امام بازترین پنجره رو به دنیای 

عرفانی امام)ره( است.

صفحه  2

این بار دیگر پای دالل و تحریم در میان نیست
این روزها بازار همه چیز پر از نوســــان و باال و پایین شــــدن اســــت. دیگر عادت کرده ایم 
به شــــنیدن دالیلی از این دســــت که صادرات عامل گرانی اســــت، ســــیل و ســــرمازدگی 

دخیل اند یا همه تقصیرها گردن دالالن و گرانی دالر و تحریم هاست.
گاهی مواد اولیه نیســــت، یک وقتی مواد بسته بندی نیست زمان دیگری این ها هست 

ولی مردم به بازار هجوم آورده اند. خالصه اینکه اوضاع باال و پایین و پرنوســــان است.
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استان2

ره آورد شهرداری همدان در ایام  اهلل دهه مبارک فجر

یر آسمان شهر 21 اتوبوس جدید ز
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال

 ، هگمتانه، گروه خبــــر همدان: هم زمان با ایــــام اهلل دهه فجر
21 دســــتگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی 

شهر همدان شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیین بهره برداری از 21 دســــتگاه 
اتوبوس جدید ناوگان اتوبوسرانی همدان صبح روز گذشته 
، رئیس  بــــا حضور سرپرســــت فرمانــــداری همدان، شــــهردار
شورای اسالمی شهر و اعضای شورای اسالمی شهر همدان 
و نمایندگان همدان در مجلس شــــورای اسالمی و جمعی از 

مدیران و مسؤوالن برگزار شد.
فرماندار همــــدان: حمل و نقل پایدار شــــهری الزمه  �

توسعه شهر نشینی 

محمدعلی محمدی سرپرســــت فرمانــــداری همدان ضمن 
گرامیداشــــت ایام  ا... دهــــه فجر و میالد با ســــعادت حضرت 
فاطمه)س( گفت: در حوزه حمل و نقل پایدار شهری توسعه 
شهرنشــــینی از یک ســــو و افزایش جمعیت از ســــوی دیگر 
باعــــث به وجود آمدن الفــــاظ تازه در زمینه مدیریت شــــهری 
شــــده اســــت و تمام تالش در این زمینه انجام می شــــود که 
دسترسی عادالنه، ایمن و متناسب با نیازهای اقشار مختلف 

مردم را ایجاد کنیم.
محمدی به ارکان مهم حمل و نقل پایدار اشــــاره کرد و گفت: 
از نظر ســــازمان ملل ارکانی چون آثار زیست محیطی، آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی، آلودگی زمین و حداقل مصرف انرژی باید 
مورد توجه قرار گیرد و اگر شــــهری بتواند بــــه این ارکان جامه 
عمل بپوشــــاند به توســــعه پایدار در حوزه حمل و نقل نائل 

آمده است.
سرپرســــت فرمانداری همدان گفــــت: در ارتباط با مســــائل 
شــــهری باید به روز و به هنگام باشیم و نگرش مان این است 
که شهر یک موجود زنده است و هر روز رو به تکامل است و 

بر اساس این قاعده نوع نگرش و تصمیم گیری باید متفاوت 
باشــــد. وی با اشــــاره به ارائــــه خدمات به آحــــاد مختلف مردم 
به توســــعه پایدار در حمل و نقل عمومی گریــــزی زد و گفت: 
اتوبوس های جدید باید در تمام مناطق شــــهر مورد استفاده 
قرار گیرد و از اتوبوس های مســــتهلک در مناطق کم برخوردار 

استفاده نشود.
وی همچنیــــن به موضــــوع پروژه قطار شــــهری اشــــاره کرد و 
گفت: راه برون رفت از مشکل تبعیض بین مناطق مختلف 
شــــهر موضوع قطار شهری است که در این زمینه باید منافع 
عمومی مردم مد نظر قرار بگیرد و این پروژه شهر را از موضوع 
باالی شهر و پایین شهر درمی آورد. وی از مسؤوالن مربوطه 
که یک گام بیشــــتر و بلندتر در جهت توسعه پایدار حمل و 

نقل عمومی برداشتند تشکر و قدردانی کرد.
صوفــــی: قطار شــــهری بــــه رفــــع  تبعیــــض از مناطق  �

مختلف شهر کمک می کند

عباس صوفی شهردار همدان هم گفت: توسعه حمل و نقل 
عمومی یکی از موضوعات مهم در زمینه توسعه پایدار شهری 

است که یک خواسته به جا و حق قانونی شهروندان است.
صوفی گفــــت: تعداد 15 دســــتگاه اتوبوس جدیــــد با هزینه 
بالغ بر 50 میلیارد تومان خریداری شــــده است و نوسازی 30 
دستگاه اتوبوس فرسوده و همچنین نوسازی اتوبوس های 
بخــــش خصوصی نیز در دســــتور کار قرار دارد کــــه امیدواریم 
اتوبوس هایــــی درخور شــــأن شــــهروندان همدانی داشــــته 

باشیم.
شهردار همدان به موضوع قطار شهری نیز اشاره کرد و با بیان 
اینکه قطار شــــهری به رفع  تبعیض از مناطق مختلف شــــهر 
کمــــک می کند گفت: با پیگیری و کمک اســــتاندار همدان و 
نمایندگان مردم همدان بخصوص رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه در مجلس و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر 

همدان اتفاقات خوبی در معرض وقوع اســــت که امیدواریم 
در بودجه ســــال 1400 این مهم رقم بخورد و در حوزه توســــعه 
شــــهر همدان بتوانیــــم چند ســــال جلوتر برویــــم و همانند 
شــــهرهای بزرگ چون اصفهان و تبریز از ایــــن امتیاز برخوردار 
شویم؛ چراکه حق و لیاقت مردم شهر همدان نیز برخورداری 

از این امتیاز است.
وی افزود: تا پایان سال جاری و با اجرای تعهدات شرکت ایران 
خودرو در حوزه نوسازی تاکسی ها، تاکسی  های پیکان از رده 

خارج می شوند.
عسگریان: توزیع عادالنه اتوبوس ها در تمامی نقاط  �

شهر

سید مسعود عسگریان رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
نیز گفت: خوشــــبختانه در حال حاضر تالش شده است که 
با مطالعات انجام شــــده در طرح جامــــع ترافیک تمام نیازهای 
حمــــل و نقل درون شــــهری بــــا رعایــــت توجیــــه اقتصادی و 

ترافیکی مرتفع شود.
رئیس شورای اسالمی شــــهر همدان افزود: نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی به ویژه ناوگان اتوبوسرانی شهر همدان 
حــــق همه مردم اســــت و از تمامــــی مســــؤوالن و عواملی که 
تالش کردند در شرایط سخت اقتصادی این حجم از اتوبوس 
خریداری و در زمان کوتاهی به این ناوگان تحویل شود تشکر 

و قدردانی می کنم.
وی همچنیــــن به توزیــــع عادالنه اتوبوس هــــا در تمامی نقاط 
شــــهر اشــــاره کرد و گفت: اتوبوس ها باید حتــــی در دورترین 
نقطه و مناطق کمتر برخوردار نیز خدمت رسانی کنند و تمام 

مردم از حمل و نقل مناسب عمومی استفاده کنند.
گردان: ترافیک معضل بزرگ مدیریت شهری �

رئیس کمیسیون خدمات شــــهری، حمل و نقل و ترافیک و 
محیط زیســــت شورای شــــهر همدان نیز گفت: در چند دهه 

اخیر به علت گسترش و توســــعه شهرنشینی با معضلی به 
نام ترافیک روبه رو هستیم که گسترش ناوگان حمل و نقل 

عمومی برای مدیریت ترافیک شهری مطرح است.
کامران گردان گفت: یکی از وســــایل امن و کم هزینه حمل و 

نقل استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی افــــزود: در شــــهر همــــدان روزانــــه 30 دســــتگاه خــــودرو 
شــــماره گذاری می شــــود و برای هــــر خودرویی کــــه به فضای 

شهری افزوده می شود باید 40 مترمربع فضای ترافیکی ایجاد 
شــــود که به لحاظ گرانی زمین نتوانســــتیم این فضــــا را ایجاد 

کنیم.
وی بیان کرد: شــــهرداری همدان به ســــمت انسان محوری 
روی آورده کــــه بایســــتی مقدماتــــی فراهم شــــود کــــه مردم 
بتوانند از حمل و نقل عمومی اســــتفاده کنند و با خریداری 
و تخصیــــص این تعداد دســــتگاه اتوبوس جدید از ســــوی 
مســــؤوالن به ناوگان حمل و نقل عمومی شــــهر در شرایط 
شیوع کرونا مدت انتظار مردم برای استفاده از ناوگان حمل 

و نقل عمومی به 5 یا 6 دقیقه کاهش پیدا می کند.
گــــردان گفــــت: امیدواریــــم با مشــــارکت عمومی مــــردم در 
اســــتفاده از وســــایل حمل و نقل عمومی با فرهنگ سازی 

بتوانیم حداکثر استفاده را از وســــایل حمل و نقل عمومی 
داشته باشیم.

الوندی: تالش ما آسایش بیشتر مردم �
رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شهرداری همدان 
هم گفت: بنا به رهنمودهای شــــهردار همدان تالش کردیم 
در چنــــد ماه اخیر در زمینــــه جذب اوراق مشــــارکت مبلغ 50 
میلیارد تومان برای خرید 15 دســــتگاه اتوبــــوس بنز با هزینه 

هر دستگاه 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اقدام کنیم ولی به 
علت تورم ایجاد شده هر دســــتگاه با هزینه 3 میلیارد و 850 

میلیون تومان از شرکت ایران خودرو دیزل خریداری شد.
رحیم الوندی افزود: بازســــازی 30 دســــتگاه اتوبــــوس نیز در 
شــــرف انجام است و 2 دســــتگاه اتوبوس نیز از کارخانه تبریز 

خریداری شده است.
الوندی افزود: تالش بر این است که مردم در آسایش بیشتر 

سفرهای درون شهری را انجام دهند.
وی همچنین از سرپرســــتی بانک ملی اســــتان، حاجی بابایی 
نماینده مردم همدان در مجلس شــــورای اســــالمی، شهردار 
همدان و تمامی مسؤوالنی که برای خریداری این اتوبوس ها 

اقدام کردند قدردانی کرد.

اولین شهید عضو کانون پرورش فکری کودکان همدان شد
 ، هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با دهه مبارک فجر
مراسم رونمایی از کارت عضویت شهید حسن قاسمی با 

حضور مادر گرانقدر و خواهران شهید برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانه، در کاری خالقانه مراســــم رونمایی از 
کارت عضویت شــــهید حســــن قاســــمی، عضو کتابخانه 
کــــودک شــــماره یک کانــــون پــــرورش فکری کــــودکان و 
نوجوانــــان هم زمان بــــا دهه مبارک فجر بــــا حضور حجت 
االسالم سید حســــن فاضلیان رئیس شورای هماهنگی 
، در  تبلیغات اســــالمی اســــتان و جمعی از مسؤوالن شهر

مرکز فرهنگی هنری شماره یک همدان برگزار شد.
در ابتدای مراســــم مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســــتان از رســــالت و اهداف کانون سخن به 
میان آورد و وظیفه  اصلــــی آن را تربیت و پرورش کودکان 

و نوجوانان و تحویل آنها به جامعه برشمرد.
بهنــــاز   ضرابــــی زاده اظهار کرد: اگــــر ما بتوانیم کــــودکان را 
به خوبی تربیــــت کنیم و پرورش دهیــــم، قطعا می توانیم 
امیدوار باشــــیم که نســــل فرهیخته و توانمنــــدی را برای 

قبول مسؤولیت های کلیدی به جامعه تحویل دهیم.
  وی یکی از اهداف دیگــــر کانون پرورش فکری کودکان را 
معرفی الگوهای مؤثــــر به کودکان و نوجوانان برای زندگی 
بهتر و پویاتر دانست و خاطرنشــــان کرد: شهدا به عنوان 
بهترین الگو بعد از پیامبران هســــتند که باید معرفی آنها 

با قدرت و قوت بیشتر اتفاق بیفتد.
در ایــــن مراســــم، رئیــــس شــــورای هماهنگــــی تبلیغات 
اســــالمی اســــتان همدان، حجت االســــالم فاضلیان هم 
ضمن تبریک فرارســــیدن میالد سراسر سعادت حضرت 
صدیقه کبری)س( و والدت خلف صالح ایشــــان حضرت 
امام خمینــــی)ره(، اقــــدام کانون پرورش فکــــری کودکان 
و نوجوانان اســــتان، به منظــــور برگزاری مراســــم تجلیل از 

شــــهید حســــن قاســــمی و خانواده وی را بســــیار خوب و 
ارزشمند خواند و گفت: به ســــبب زنده بودن شهدا، روح 

شهید بزرگوار قطعا اکنون در بین ما حاضر و ناظر است.
وی هم چنین از آشنایی خود با این شهید سخن به میان 
آورد و افزود: شــــهید حســــن قاســــمی به مانند مشــــعلی 
فروزان بود که نه تنها چراغ هدایتی برای خانواده بلکه برای 
همه مردم جامعه بود و امروز هم بعد از44 ســــال باز با نور 

خود مجلس ما را منور ساخت.
وی یکــــی از بــــرکات دهــــه مبــــارک فجــــر را بزرگداشــــت و 
نکوداشت مقام شامخ شــــهدا عنوان کرد و یاد شهیدان 

انقالب اسالمی را گرامی داشت .
    ســــپس خواهر شــــهید قاســــمی فرازی از وصیــــت نامه 
شــــهید را قرائت و ضمن تشکر از مدیرکل کانون پرورش 
فکــــری کــــودکان و نوجوانان اســــتان همدان بیــــان کرد: 

 روح شهید ما از این کار پسندیده و زیبای مجموعه 
ً
قطعا

کانون، خوشحال خواهد شد.
در ادامه توســــط مادر شــــهید از کارت عضویت و وصیت 
نامــــه شــــهید ســــرافراز حســــن قاســــمی رونمایی شــــد. 
همچنیــــن مادر شــــهید قاســــمی و حاضران، ســــفالخانه 
آفرینــــش را که به همــــت کانون پرورش فکــــری کودکان 
و نوجوانان اســــتان همدان آماده بهره برداری شــــده بود، 

افتتاح کرد.
شهید حســــن قاسمی در سن 22 ســــالگی در سال 61 در 

منطقه چنگوله به شهادت رسید.
آفرینش مجموعه ای از 233 اثر   گفتنی است، ســــفالخانه 
از جواد شــــریفیان، مربی بازنشسته  سفال کانون پرورش 
فکری اســــتان را در خود جــــای داده کــــه قدیمی ترین آن 

مربوط به 40 سال پیش است.

سامانه بارشی همدان را فرا می گیرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل هواشناسی 
همدان گفت: یک ســــامانه بارشــــی از شــــامگاه پنجشــــنبه از 
ســــمت غرب وارد همدان می شــــود و به صورت بارش باران و 

ریزش برف در ارتفاعات این استان فعالیت می کند.
روز  باقری شــــکیب  محمدحســــن  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
چهارشــــنبه افزود: بر اساس بررسی نقشــــه های ماهواره ای، 
، صاف تا قســــمتی ابری،  آسمان بیشــــتر نقاط اســــتان امروز
همــــراه بــــا وزش باد، بــــارش بــــاران و ریــــزش پراکنــــده برف 

پیش بینی می شود.
وی با اشاره به اینکه دمای هوای اســــتان روند افزایشی دارد، 
اظهــــار کرد: بــــرای امروز دمای هوای بیشــــتر نقاط اســــتان به 
صورت میانگیــــن، روزانه بین یک تا ســــه درجه ســــانتی گراد 

افزایش می یابد و دوباره از شنبه کاهش می یابد.
باقری شکیب با اشاره به اینکه بیشتر بارش های این سامانه 
به صورت باران اســــت، عنوان کــــرد: فعالیت این ســــامانه در 
مناطق غربی اســــتان بیشتر اســــت و پیش بینی می شود در 

نقاط غربی و جنوبی بین 20 تا 30 میلی متر بارش داشته باشد.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: فعالیت این 
ســــامانه روز جمعه به اوج خود می رسد و در ساعت های بعد 

از ظهر شنبه متوقف می شود.
وی ادامــــه داد: در 24 ســــاعت گذشــــته نهاونــــد بــــا 15 درجه 
ســــانتی گراد باالی صفر بیشــــترین و کبودراهنگ با هشــــت 
، ســــردترین دمای اســــتان را  درجــــه ســــانتی گراد زیــــر صفــــر

داشته اند.

باقری شــــکیب اظهار کرد: دمای بیشینه هوای همدان در 24 
ساعت گذشته 13 درجه ســــانتی گراد باالی صفر و کمینه آن 6 

درجه سانتی گراد زیر صفر به ثبت رسیده است.

برگزاری مسابقه کتاب خوانی دعوت به نماز در سیره شهیدان در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: به مناسبت فرا رسیدن دهه 
، اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان با  فجر
همکاری ســــتاد اقامه نماز و شــــرکت گاز اســــتان همدان 
مســــابقه کتاب خوانی دعوت به نماز در سیره شهیدان را 

برگزار می کند.
گزارش هگمتانه، ســــؤاالت این مســــابقه بر اساس  به 

کتاب قصه عاشــــقان تألیف ســــید حمید مشــــتاقی نیا 
است. شده  طراحی 

عالقه مندان می توانند برای شرکت در مسابقه، تا پایان 
بهمن ماه فایل کتاب را به صورت pdf از وبگاه این اداره 
hamedan.farhang.gov.ir بارگیری کرده  کل به نشــــانی 
و پاســــخ صحیح ســــؤاالت را به صورت یک عدد 10 رقمی 

از چپ به راســــت به شــــماره پیامکــــی 1000032521874 
کنند. ارسال 

42 نفــــر از شــــرکت کنندگان کــــه پاســــخ صحیح را  بــــه 
اهدا  ارزنــــده ای  هدایــــای  قرعه  قیــــد  بــــه  کنند  ارســــال 

شد. خواهد 

این بار دیگر پای دالل و تحریم 
در میان نیست

صفورا کاظمیان

این روزها بازار همه چیز پر از نوســــان و باال و پایین 
شــــدن اســــت. دیگر عــــادت کرده ایم به شــــنیدن 
دالیلی از این دست که صادرات عامل گرانی است، 
ســــیل و ســــرمازدگی دخیل انــــد یا همــــه تقصیرها 

گردن دالالن و گرانی دالر و تحریم هاست.
گاهــــی مــــواد اولیــــه نیســــت، یــــک وقتــــی مــــواد 
هست  این ها  دیگری  زمان  نیســــت  بســــته بندی 
ولــــی مردم به بــــازار هجوم آورده انــــد. خالصه اینکه 

اوضاع باال و پایین و پرنوسان است.
اما میوه از ابتدای امسال با افزایش قیمت روبه رو 
بــــود و با وجــــود اینکــــه وعده ها داده شــــد که این 
کمر مردم بود  قیمت ها خواهد شکســــت اما این 
که زیر بار گرانی خم شد و بازار اما خم به ابرو نیاورد.

هر روز در این آشــــفته بازار نوبت یک قلم کاالست 
که باال بکشد و انگار زیر سایه بی برنامگی ها اوضاع 

قرار نیست به سامان شود.
هنــــوز از شــــوک تخــــم مــــرغ 2 هــــزار تومانــــی خارج 
نشده ایم که قیمت خیار در بازار به کیلویی 16 هزار 

تومان رسیده است.
اما علت این گرانی چیست؟

از بازاریــــان و کشــــاورزان که می پرســــیم علت را در 
هزینه های  افزایــــش  و  کشــــاورزان  از  حمایت  نبود 
بســــته بندی، کارگــــر و حمــــل و نقــــل می دانند که 
هزینــــه نهایــــی را آنقدر بــــاال برده که فروشــــندگان 

ناگزیر به چنین قیمت گذاری شده اند.
یکــــی از راه های حمایــــت از کشــــاورزان برنامه ریزی 
درست برای کشــــت ساالنه اســــت. درواقع جهاد 
کشاورزی با توجه به چشم اندازی که برای باال بردن 
بهره وری در نظر گرفته باید بر نوع و میزان کشــــت 

کشاورزان نظارت داشته باشد.
این نظارت ها برای کاهــــش مصرف آب تا حدودی 
عملیاتی شــــده اما همچنان بی برنامگی ها در حوزه 
کشــــت محصــــوالت کشــــاورزی بیــــداد می کند به 
نحوی که بــــازار صادرات یک محصول، کشــــاورزان 
را به کاشــــت آن تشــــویق می کنــــد اما بــــه یک باره 
صادرات قطع می شــــود و محصول تولید شــــده به 
شــــکل مازاد روی دســــت کشــــاورز می ماند. وقتی 
کشــــاورزی یا  چنین وضعیتــــی پیش می آید جهاد 
اتــــاق بازرگانی و ســــازمان تعاون روســــتایی خود را 
ملزم به حمایت از کشــــاورز با ایجاد بــــازار صادرات 
جدیــــد یا خریــــد تضمینــــی و حمایتــــی نمی دانند و 
آن قدر توی ســــر محصول تولیــــدی می خورد که در 
ســــال آینده با کاهش کشــــت آن محصول خاص، 
ورق برمی گردد و با گرانی سرســــام آور یک محصول 

کشاورزی روبه رو می شویم.
ایــــن  از  کشــــاورزان  همــــواره  همــــدان  اســــتان  در 
آنان  آنقــــدر حمایت ها از  آســــیب دیده اند و  ناحیه 
ناچیز بوده اســــت کــــه بارها به ورشکســــتگی آنان 

انجامیده.
بارها بــــا صحنه کامیون های حامــــل گوجه گندیده 
کشــــاورزان  دیده ایــــم  بارهــــا  و  شــــده ایم  روبــــه رو 
محصول خــــود را نابــــود می کنند. همیــــن ماجرای 
پیش  بادمجــــان  بــــرای  پیش  چنــــدی  بار  تاســــف 
آمــــد و از ابتدای امســــال ســــیب زمینی نیــــز با این 
وضعیت روبه روســــت تنها به ایــــن دلیل که کرونا 
باعث شد عراق ســــیب زمینی ایران را نخرد و چون 
کشــــور بــــرای جایگزینــــی بــــازار عراق موفــــق عمل 
نکرد ســــیب زمینی به قیمت کمتــــر از هزینه ای که 
برای کشــــاورز برداشــــته قیمت گذاری شــــد و حاال 
ســــالی پر از زیان مالی برای ســــیب زمینی کاران رقم 
آنان اذعــــان می کنند که در  خورده اســــت و اغلب 
ســــال آینده ســــیب زمینی نخواهند کاشت؛ چراکه 
دولت هیچ حمایتی از آنان نکرده اســــت. حاال باید 
دید قیمت ســــیب زمینی پر مصرف در سال آینده 
تــــا کجاها بــــاال خواهد کشــــید؛ چراکه بــــا وضعیت 
آینده کاهش  امسال تولید ســــیب زمینی در سال 
چشمگیر خواهد داشت و جواب گوی بازار مصرف 

نخواهد بود.
همــــه اینها در ســــایه بی برنامگی هــــا رخ می دهد. 
کاشــــت  بــــرای  مشــــخصی  برنامــــه  دولــــت   اگــــر 
بر  و  بگیرد  نظر  در  کشــــاورزان  ســــوی  از  محصول 
گیرد؛ اگر صنایع  کشــــت صورت  بازار  اساس نیاز 
زی  تبدیلی و فرآوری در اســــتان های قطب کشاور
و  تضمینی  خریدهــــای  اگر  باشــــد؛  داشــــته  وجود 
حمایتی از کشــــاورزان صورت گیرد و اگر صادرات 
مقاصد  و  باشــــد  داشــــته  ســــاله   5 مثــــال  برنامــــه 
صادراتی متعدد باشــــد و نه انگشت شــــمار زیان 
کشــــاورز کاهش قابل توجــــه خواهد یافت و یک 
ســــال وفور و ارزانی و سال دیگر کم بود و گرانی را 

داشت. نخواهیم 
این روزها اوضاع قیمت گذاری خیار و حمایتی

از خیارکاران وجود می داشته  گذشته باید  که سال 
اما کوتاهی شــــده حتی رئیس میدان میوه و تره بار 
همدان را به فکر بازار ســــیب زمینی سال آینده فرو 
برده و باعث شــــده ایــــن گرانی عجیــــب و غریب و 
نامعقول خیار را هشــــداری برای قیمت سال آینده 

بداند. سیب زمینی 
کشاورزان در سال گذشته مجبور شدند خیارهای 
خود را دور بریزند. کسی از کشاورزان حمایت نکرد 
و متضرر شــــدند بنابراین تعدادی از کشاورزان کنار 
کشــــیدند و کشــــت نداشــــتند که همین موضوع 
باعث شــــده امــــروز خیار چنیــــن افزایــــش قیمتی 

داشته باشد.
و  بی برنامگی هــــا  ایــــن  بــــه  روزی  امیدواریــــم 
بی حمایتی ها پایان داده شود تا مردم کمتر آسیب 

. ببینند

یادداشت

ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه تا همدان 
در حال پیگیری

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: ثبت 
جهانــــی منظــــر تاریخی هگمتانــــه تا همــــدان در وزارت 

میراث فرهنگی در حال پیگیری است.
به گزارش هگمتانه، علی مالمیر روزگذشته اظهار کرد: 
پرونده ثبت جهانی منظر تاریخــــی هگمتانه تا همدان 
در وزارت میــــراث فرهنگی در حال پیگیری اســــت و در 
این خصــــوص تفاهم نامه ای هم بین اســــتاندار و وزیر 

میراث فرهنگی منعقد شده است.
وی بــــا تأکید بر اینکه تــــالش و پیگیری بــــرای تکمیل 
پرونده ثبت جهانی تا پایان ســــال اســــت ادامه داد: با 

جهانی  ثبــــت  پرونده  تکمیل 
از منظــــر هگمتانه تــــا همدان، 
ســــال  در  را  پرونده  وزارتخانــــه 
ارســــال  یونســــکو  بــــه   1400

می کند.
فرهنگــــی،  میــــراث  مدیــــرکل 
گردشــــگری  و  صنایع دســــتی 
گفت: بر این  اســــتان همدان 
اســــاس مقــــرر شــــد شــــورای 
راهبــــردی هم در اســــتان برای 
آماده ســــازی شــــکل گیرد که 
اگــــر موانعــــی وجود داشــــت، 

زمینه سازی الزم انجام شود.
وی تصریح کرد: بعد از تکمیل پرونــــده نیز برنامه های 
مختلفــــی در ایــــن عرصــــه اعــــم از مطالعــــات و احیای 
گذرهــــای فرهنگی و طراحی جداره هــــا در حال پیگیری 
است که در قالب پروژه های بازآفزینی با مشارکت راه و 
شهرسازی، شهرداری و استانداری در حال انجام است.

مالمیر با بیان اینکه شهرداری اقداماتی را در مطالعات 
بازار دارد تصریح کرد: پیگیری ثبــــت جهانی تأکید وزیر 
اســــت و در قالــــب تفاهم نامه نیز انجام شــــده اســــت 
زیــــرا وزارتخانه دیدگاه مثبتــــی دارد و معاونت میراث را 

متعهد کرده که پرونده را تکمیل کند.

بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان همدان

رئیس قوه قضاییه به مشکالت کارخانجات همدان 
ورود کند

تقدیر از تالش های حجت االسالم فالحی در رفع مشکالت بخش تولید

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کانــــون هماهنگــــی 
شــــوراهای اســــالمی کار اســــتان همــــدان بــــا تقدیر از 
تالش هــــای حجــــت االســــالم فالحــــی نماینــــده مردم 
همدان در مجلس شــــورای اســــالمی در خصوص رفع 
مشکالت شــــرکت کیوان و خوش نوش در بیانیه ای 
خواســــتار ورود رئیــــس قــــوه قضاییــــه به مشــــکالت 
کارخانجات همــــدان از جمله شــــرکت خوش نوش و 

کیوان شدند.
به گزارش هگمتانه، در این بیانیه آمده است:

کارگر ســــتون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور 
است جامعه کارگری بایســــتی احساس تکریم بکند و 

احساس کند که قدر او دانسته می شود.
مقام معظم رهبری 1396.2.10

همان گونــــه کــــه مســــتحضرید عــــالوه بر مشــــکالت 
اقتصادی موجود که اکثر قریب بــــه اتفاق آحاد جامعه 
کارگری با آن روبه رو هســــتند استان همدان با مشکل 
بیکاری و عدم اشــــتغال جوانان بیش از ســــایر مناطق 
، به دلیل شــــرایط ویژه ای که در این اســــتان به  کشــــور
سبب عدم سرمایه گذاری های کافی در بخش صنعت 

تحمیل گردیده، مواجه است.
در ایــــن میان معدود صنایع اســــتان که روزی برند این 
دیار بود و پایتخت تاریخی و تمدن ایران زمین به وجود 

آنهــــا به خــــود می بالید و مایــــه فخر این ســــرزمین بود، 
اما به دلیل ســــوء مدیریت عمدی و ســــهوی مالکان 
آن تعطیــــل گردیده و یا در آســــتانه ســــقوط و تعطیلی 
است. در این میان از صنایعی که سال هاست تعطیل 
گردیــــده و دیگر نــــام و نشــــانی از آن نیســــت می توان 
سامیکو صنعت )لرد سابق( را نام برد که روزی تولید و 

تأمین کننده لوازم خانگی در سراسر کشور بود.
امروز نیز اگر با هم به داد صنایع نیمه جان این اســــتان 
نرسیم همان راهی را خواهند رفت که سامیکو صنعت 

رفت.
ضمن تقدیر از پیگیری های آقای دکتر فالحی نماینده 
پرتالش شــــهرمان بابت ورود جدی در حل مشکالت 
دو شرکت بزرگ و برند تولیدکننده مواد غذایی کشور 
)شــــرکت کیوان و خوش نوش( که در این اســــتان که 
روزی بیش از 1000 نفر کارگر داشتند و نشانی از پویایی 
صنعت اســــتان بودند، اما به دلیل ســــوء مدیریت در 
سراشــــیبی ســــقوط و آســــتانه تعطیلی قــــرار گرفته اند، 
مصرانه درخواست داریم که با دعوت از ریاست محترم 
قوه قضاییه در ورود به این مســــأله در ســــفر آتی خود 
به اســــتان، از خروج این دو شرکت از جامعه اقتصادی 

کشور جلوگیری نمایند.
اجرکم عندا...

کمک 615 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول امور مشارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت همدان از 

مساعدت 615 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت دیروز از برگزاری دویســــت و هفدهمین جلسه شورای 
مددکاری و مشاوره مجمع خیرین سالمت همدان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار و در آن پرونده 11 بیمار بررسی شد.
وی با اشــــاره به مســــاعدت بالعوض 270 میلیون ریالی مجمع خیرین سالمت همدان به بیماران 

اضافه کرد: مبلغ 120 میلیون ریال وام قرض الحسنه در اختیار بیماران قرار می گیرد.
مســــؤول امور مشــــارکت های مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین ســــالمت همــــدان با بیان 
اینکه 225 میلیون ریال از ســــایر مراکز برای این بیماران تخفیف گرفته شــــد خاطرنشــــان کرد: در 
این جلســــه تصویب شد چهار بیمار زیرپوشش طرح »سخاوت« و دو بیمار نیز زیر پوشش »طرح 

گیرند. مهربانی« قرار 
وی با اشــــاره به اینکه در مجموع 615 میلیون ریال به بیماران ســــخت درمان مساعدت شد گفت: 

بیماران گروه هدف مجمع خیرین سالمت همدان بیماران سخت درمان مبتال به سرطان نیازمند 
بزرگســــال، کودکان ناشــــنوا و کم شــــنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان دارای اختالل رشد، 

کودکان دارای بیماری حاد چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند.
ود:  شــــاکری صفت با بیــــان اینکه اقدام خیــــر در نزد خداوند منــــان بی اجر نخواهــــد ماند افز
خیــــران می تواننــــد کمک هــــای خــــود را بــــه مجمــــع خیرین ســــالمت بســــپارند تا به دســــت 

برسد. واقعی  نیازمندان 
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3 شهرستان

فرمانده انتظامی همدان خبر داد؛

کشف ۸ میلیارد ریال لوازم خانگی احتکار شده در بهار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفت: انبار احتــــکار لوازم خانگی به 

ارزش هشت میلیارد ریال در شهرستان بهار کشف شد.
به گزارش هگمتانه، سردار ســــلمان امیری اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار کاالهای 
، مأموران انتظامی این شهرستان،  اساســــی و مورد نیاز مردم در انباری در ســــطح شهرســــتان بهار

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بــــا بیــــان اینکه مأموران پــــس از هماهنگی با مقام قضائــــی و انجام اقدامــــات فنی و تخصصی، 
محل مورد نظر را شناســــایی و انبار کاالهای احتکار شــــده لوازم خانگی را کشــــف کردند، ادامه داد: 
مأمــــوران پلیس به همراه کارکنان اداره صمت، در بازرســــی از این محل تعــــداد 34 قلم انواع لوازم 
، ماشین لباسشویی، کولر آبی و بخاری گازی کشف کردند که برابر نظر  خانگی شــــامل یخچال فریزر

کارشناسان، ارزش ریالی کاالی کشف شده، 8 میلیارد ریال برآورد شده است.

، فرمانده انتظامی اســــتان همدان با اشــــاره بــــه اینکه متهم پس از تشــــکیل  به نقــــل از مهر
ود:مردم هر گونه اخبــــار و اطالعات خود در  ونــــده مقدماتی تحویــــل مرجع قضائی شــــد،افز پر
110 به پلیس  زمینــــه قاچاق و احتکار کاالهای اساســــی و مــــورد نیاز مردم را با شــــماره تلفــــن 
وی انتظامی از  ، پیشــــنهاد و انتقــــاد از عملکرد کارکنان نیــــر اطالع و برای اعــــالم مراتب تقدیر

کنند. استفاده   197 سامانه 

: در دهه فجر و با حضور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور

عملیات اجرایی نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی 
در مالیر آغاز می شود

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر 
در مجلــــس شــــورای اســــالمی از شــــروع عملیــــات 
نیــــروگاه 500 مگاواتــــی ســــیکل ترکیبــــی  اجرایــــی 
شهید ســــلیمانی با حضور مدیر عامل شرکت مادر 

تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احد آزادی خواه 
با اشــــاره به پیگیری  نماینــــدگان مالیر در مجلس و 
مســــووالن برای احداث نیروگاه در این شهرستان 
اظهار کرد: این اتفاق بزرگ در ایام دهه فجر به عنوان 
هدیه ای ارزشــــمند برای مردم ایــــن منطقه مصوب 

شد.
وی افــــزود: با توجــــه به افــــت ولتاژ بــــرق در مالیر و 
روســــتاهای این شهرســــتان و نیاز مبــــرم صنایع و 
معادن این شــــهر به برق، شــــرکت مــــادر تخصصی 
نیروگاه های کشــــور این طرح را مصــــوب کرد تا یک 

نیروگاه 500 مگاواتی در این منطقه احداث شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی با 
اشــــاره به اینکه پنج نقطه برای احــــداث این نیروگاه 
، بروجــــرد و درود در نظر گرفته  در شــــهرهای مالیــــر
شــــد، افزود: در نهایت قرعه به نام مالیر افتاد تا این 
نیــــروگاه 500 مگاواتــــی با حجم ســــرمایه گذاری 250 

میلیون یورو احداث شود.
وی با اشــــاره به اینکه احداث این نیروگان اشتغال 
باالیی را برای جوانان این شهرستان فراهم می کند 
تصریح کــــرد: به یاری خدا مشــــکالت افــــت ولتاژ و 
معضالت واحدهای صنعتی که سال ها با آن مواجه 

بودیم با احداث این پروژه رفع خواهد شد.
آزادی خــــواه بــــا بیــــان اینکــــه 15 هکتار زمیــــن برای 
احداث ایــــن نیروگاه نیاز اســــت کــــه 10 هکتار برای 
نیــــروگاه و پنج هکتار برای احداث پســــت برق مورد 
مصرف شهرســــتان پیش بینی شده است، احداث 
این نیــــروگاه را با توجه به افت ولتــــاژ برق و افزایش 
روزافــــزون واحدهــــای صنعتی و معدنــــی همچون 
فروسیلیس در بخش جوکار یک ضرورت دانست.
و  نیــــرو  وزارت  کنونــــی  برنامــــه   طبــــق  گفــــت:  وی 
کشور احداث  شــــرکت مادر تخصصی نیروگاه های 
نیروگاه هــــای گازی با مدل ســــیکل ترکیبی در حال 

اجراست زیرا این نیروگاه ها آب زیادی نیاز ندارند.
نماینــــده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی 
گفــــت: مــــدل نیــــروگاه 500 مگاواتــــی مالیــــر نیز از 
نــــوع سیســــتم خشــــک و نــــوع ســــوخت آن گازی 
اســــت و سیســــتم خنک کننــــده آن بــــه روز و طبق 
اســــتانداردهای روز دنیــــا اســــت و هیــــچ مشــــکل 
و نگرانــــی در تأمیــــن آب، کاهــــش ســــطح آب های 
زیرزمینی این شهرســــتان و آلودگی زیست محیطی 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکــــه مالیر میزبان محســــن طرزطلب 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 
کشــــور خواهد بود افزود: عملیــــات اجرایی  حرارتی 
پــــروژه نیروگاه 500 مگاواتی ســــیکل ترکیبی کالس 
اف ســــردار شهید ســــلیمانی همزمان با حضور این 

مقام مسؤول در شهرستان مالیر آغاز خواهد شد.

دستگیری شکارچی غیر مجاز قوچ وحشی 
در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت نهاوند گفــــت: شــــکارچی غیر مجاز 
یک رأس قوچ وحشی به دام مأموران محیط زیست 

افتاد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مهرداد ســــلگی اظهــــار کرد: 
بــــا تالش و پیگیری هــــای مأمــــوران حفاظت محیط 
زیست این شهرســــتان یک شکارچی که به صورت 
غیر مجاز اقدام به شــــکار یک رأس قوچ وحشــــی در 
منطقه حفاظت شده ملوســــان نهاوند نموده بود 

دستگیر و به دادگاه معرفی شد.
وی افزود: این شــــکارچی که چند ماه گذشته اقدام 
به شــــکار غیر مجــــاز این حیــــوان کرده بــــود تحت 
تعقیب مأموران ما قرار داشت که پس از شناسایی 
سرانجام دستگیر و به شعبه 102 بازپرسی معرفی که 

برای وی کیفرخواست صادر شد.

رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان 
نهاوند با بیان اینکه پس از بررسی پرونده به شعبه 
103 انتقــــال و حکــــم محکومیت متهم صادر شــــد 
اضافه کرد: بر اســــاس حکم صــــادره متهم به دلیل 
ارتکاب شــــکار غیر مجاز به 30 میلیــــون ریال جزای 
نقدی و به دلیل حمل سالح غیر مجاز به 20 میلیون 

ریال جریمه محکوم شد.
وی افــــزود: پــــس از صــــدور رأی دادگاه بــــا توجه به 
شــــکار غیر مجاز یــــک راس قوچ از ســــوی این اداره 
دادخواست حقوقی برای مطالبه 250 میلیون ریال 

خسارت به حیات وحش مطالبه می شود.
ســــلگی در پایــــان با هشــــدار و تأکیــــد بــــر اینکه با 
شــــکارچیان غیر مجاز مطابق قانون برخورد خواهد 
شــــد اظهار کرد: پس از دســــتگیری متهم اسلحه او 

نیز به نفع دولت مصادره شده است.

 نهاوند نماد مبارزه 
با ظلم و استبداد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: پیشــــتازی مــــردم نهاوند در 
پیروزی انقالب اســــالمی امری اســــت گویا و مبرهن که در 
تاریخ آن نیز اشــــاره شــــده اســــت، ورود مردم این دیار به 
 ،» مبارزه مسلحانه با رژیم با تشــــکیل گروه انقالبی »ابوذر
تظاهــــرات دانش آمــــوزان و اعتصاب فرهنگیــــان، جرأت 
مردمش در سرنگونی مجسمه شاه و یورش کماندوهای 
ارتش به این شهرستان برای سرکوبی تظاهرات  مردم آن 

تنها بخشی از این حضور افتخارآمیز است.
به گزارش هگمتانه، پایین کشــــیدن مجســــمه شــــاه در 
شهرهای ایران، برای اولین بار در نهاوند صورت گرفت که 
نشانه ای از جسارت و شجاعت و روحیه مبارزه طلبی مردم 

نهاوند با ظلم و استبداد است.
امراهلل ســــلیم پور در خصوص ماجرای سرنگونی مجسمه 

طاغوت چنین روایت می کند:
جریــــان بدین گونــــه بود که به دنبال کشــــتار وحشــــیانه 
دانشــــجویان دانشــــگاه تهران در 13 آبــــان 57، دامنه آن 
به شهرســــتان ها کشــــیده شــــد و بــــه دنبال ایــــن حادثه 
مــــردم نهاوند نیز از صبح دوشــــنبه 15 آبان ماه مشــــغول 
تظاهرات در سطح شــــهر بودند. هنگامی که جمعیت در 
مقابل حســــینیه جوانان مشغول راهپیمایی بود، حجت 
االسالم طاهر احمدوند از روحانیون شهرستان برای آنان 
ســــخنرانی پرشــــوری کرد، ســــپس مردم به سمت میدان 
مرکزی شهر که مجسمه شــــاه در آنجا قرار داشت حرکت 
کردند و شروع به پرتاب سنگ به سمت آن و پاسبان های 

محافظ کردند.
پاســــبان ها هم برای کنترل اوضاع چند تیر هوایی شلیک 
کردند که باعث خشــــم مردم شــــد و به ســــمت مجسمه 
هجوم آوردند و با کابل و تیرآهن مجســــمه را پایین آوردند 
، صلوات، هلهله و  به دنبال این واقعه جمعیت بــــا تکبیر
کف زدن شروع به ابراز احساسات کردند. پایین کشیدن 
مجسمه شــــاه در نهاوند همزمان با روی کار آمدن دولت 

نظامی ازهاری بود.
تاسوعا و عاشورای سال 57 در نهاوند: �

بدون شــــک هیأت های عزاداری و مســــاجد نقش مهمی 
در شــــکل گیری انقالب و مقاومت های مردمی داشــــت 
که تأثیر گذاری این عوامل در نهاوند نیز به خوبی آشــــکار 

بوده است.
حجــــت اهلل صباغــــی یکــــی از بازاریــــان و انقالبیــــون ایــــن 
شهرســــتان با بیان گوشــــه هایی از خاطــــرات آن روزهای 

انقالب می گوید:

تمــــام  نهاونــــد  در   ) آذر  19(57 ســــال  تاســــوعای  روز  در 
هیأت هــــای عزاداری بــــا تمام اعضا و دوســــتداران خود در 
صحن، محوطه و اطراف شــــاهزاده محمد)ع( جمع شدند 
که یکــــی از روحانیــــون )حجت االســــالم احمــــد زمانیان( 
بــــرای آنان ســــخنرانی کــــرد و پــــس از پایان مراســــم مردم 
بــــه راهپیمایی در خیابان های اطراف و ســــر دادن شــــعار 

پرداختند.
( نیز عالوه بر تمــــام روحانیون،  در روز عاشــــورا 57)20 آذر
هیأت های عزاداری و مردم نهاوند، بســــیاری از روحانیون 
و مردم روســــتاهای حومه نیز راهی نهاوند شده تا مراسم 
عزاداری را آنجا برگــــزار کنند. در نتیجه جمعیت بســــیاری 
گردهم آمدند کــــه پس از پایان عزاداری بــــه راهپیمایی در 
 در میدان شــــاپور 

ً
خیابان هــــای نهاوند پرداختــــه و نهایتا

)دکتر شــــریعتی ( گــــرد هم آمدنــــد و در هنــــگام عزاداری 
شــــعارهای ضد رژیم ســــر داده و همین مساله جوشش 
و خروش مردم را برای شــــرکت در تظاهرات روزهای آینده 

بیشتر کرد.
ورود گارد ویژه به نهاوند: �

یکــــی از خاطــــرات مــــردم نهاونــــد در ماه هــــای منتهی به 
پیــــروزی انقالب که از آن به عنوان ســــخت ترین روزهای 
آن زمان یــــاد می کننــــد ورود کماندوهای ارتــــش به این 

بود. شهرستان 
دکتر زرینی در کتاب خود در این خصوص آورده است:

به دنبال ناآرامی های اخیر نهاوند، رژیم مجبور شد گروهی 
از رنجرهــــای پادگان نظامی زنجان کــــه حدود 60 نفر بودند 
را به فرماندهی شــــخص ســــنگدلی به اسم حسینی، با دو 
هلیکوپتر نظامی روانه نهاوند کننــــد. آنها به محض ورود 
به شــــهر با خشونتی تمام شــــروع به ضرب و شتم مردم و 
تیراندازی به ســــوی آنهــــا کردند. به دنبال فرار شــــاه در 26 
دی ماه 57، مردم نهاوند در یک تظاهرات خیابانی، خروج 
شاه را جشــــن می گیرند که این مســــأله با واکنش شدید 
مأموران رژیم و به خصــــوص گارد زنجان مواجه و مأموران 
برای جلوگیری از تظاهرات مردم و گســــترش آن شروع به 
تیراندازی به ســــوی مردم کردند کــــه در جریان آن چند نفر 

مجروح شدند.
اوضــــاع ناگوار نهاونــــد در فاصلــــه زمانی 5 تــــا 25 دی ماه 
موجب شــــد تــــا »روحانیت تهــــران« در اعالمیــــه ای که در 
20 دی 1357 منتشــــر کــــرده »ضمــــن تقبیــــح کشــــتارها 
و جنایت هــــای فاجعه آمیــــز و دردنــــاک رژیم در مشــــهد، 
کرمانشاه، قزوین، نهاوند و... با خانواده های داغدیده ابراز 

همدردی کند.«
عالوه بر ایــــن پرویز ظفــــری نماینده نهاونــــد در مجلس 
شــــورای ملی به همین خاطر در مسایل نخست در 10 دی 
57 تذکرنامــــه ای بــــه رئیس مجلس داده و پــــس از آن در 
تذکرنامه ای دیگر از آن مقام خواســــته تــــا هیأتی صاحب 
صالحیت برای بررســــی دقیق حوادث ناگوار نهاوند روانه 

آنجا کند و اقدامات الزم را انجام دهند.
اقدامــــات کماندوهــــای ارتــــش در نهاونــــد فقط مختص 
به ســــرکوب انقالبیون شــــهر نبــــود بلکه آنان بــــه یکی از 
روستاهای نزدیک شهر نهاوند یورش برده و مردم را مورد 
ضرب و شــــتم قرار دادند، این مطلب در کتاب نهاوند در 

انقالب این گونه شرح داده شده است:
»روز 25 دی مــــاه گارد زنجــــان تحت فرماندهی حســــینی 
برای دســــتگیری یکی از روحانیون مبــــارز انقالبی نهاوند 
)حجت االســــالم علی زمانیان از منسوبین حجت االسالم 
احمــــد زمانیــــان( وارد روســــتای »جهان آباد« می شــــوند. 
مردم روســــتا نیز به مقاومــــت پرداختــــه و در مقابل آنان 
ایستادگی می کنند و 18 نفر به شدت مضروب می شوند، 
آنان را داخل کامیون ریخته و به شــــهربانی نهاوند می برند 
و پس از شــــکنجه های بســــیار بین کوهانــــی و جهان آباد 
بر روی برف هــــا رها می کنند. با شــــنیدن نالــــه مجروحان 
مردم به کمک آنان شــــتافته و به دلیــــل ناامنی در نهاوند 
آنها را به بیمارســــتان مالیــــر می برند که دو نفــــر از آنان به 

نام هــــای »نورخــــدا زمانیــــان« و »علی کوچــــک زمانیان« بر 
اثر شــــدت ضربات به شــــهادت می رســــند. به دنبال این 
اقدامات انسان دوســــتانه علما و مردم مالیر در کمک به 
آســــیب دیدگان حادثه جهان آباد، آیت اهلل علیمرادیان در 

نامه ای از آنان سپاسگزاری و قدردانی می کند.
کمک مردم کشور به نهاوند: �

حالــــت  بــــه  کامــــل  طــــور  بــــه  نهاونــــد   57 مــــاه  دی  در 
تعطیــــل درآمده بود و بــــا توجه به اینکــــه هر روز صدای 
تیراندازی در آن به گوش می رســــید و خانه ها، مغازه ها، 
داروخانه هــــا و ســــایر اموال مردم توســــط مأموران رژیم 
به آتش کشــــیده و یا غارت می شــــد، بیشتر حالت یک 
شــــهر جنگ زده به خــــود گرفته بود. بــــا چنین وضعی و 
شــــرایط بحرانی در نهاوند از راه های مختلف، مردم ایران 
آنان  به یاری شــــتافته و در اقداماتی انسان دوستانه به 

کردند. کمک 
عمده تریــــن هیأت کمــــک به نهاونــــد از ســــوی آیت اهلل 
طالقانی، اعضــــای کادر درمانی بیمارســــتان لقمان الدوله 
تهران و چنــــد خبرنگار و حقوقــــدان در 17 دی 57 بود که 

عازم نهاوند شدند.
هیــــأت اعزامی دیگــــری از ســــوی کانون پــــرورش فکری 
کــــودکان و نوجوانان در 20 دی 57 با مقادیری دارو و ارزاق 
راهی نهاوند شــــدند و در مــــورد وضعیــــت آن روز نهاوند 
گــــزارش دادند کــــه »نهاوند بیــــش از هر چیز به پزشــــک 

بیماری های داخلی و عمومی نیاز دارد.«
هیأت دیگری نیز از سوی آیت اهلل حسین رحمانی و مردم 
بیجــــار در 22 دی 57 حامل مقادیری مواد غذایی و دارو به 
نهاوند آمده و در گزارش خود آورده است »بیماران نهاوند 
نیاز فوری به کمک دارند، ولی متأسفانه در این شهر دکتر 

نیست و مجروحین حال بسیار ناراحت کننده ای دارند.«
آیــــت اهلل یحیی نوری که متشــــکل از  هیأتی نیز از ســــوی 
اعضای گــــروه تعاون و همبســــتگی اســــالمی بــــود روانه 
نهاوند شدند که مورد ضرب و شتم گارد زنجان قرار گرفته 

و مجروح شدند.
در راســــتای کمک به مردم نهاونــــد در روزهای بحرانی دی 
57 یک هیأت پزشــــکی بــــا مقــــداری دارو از طرف آیت اهلل 
گلپایگانی برای معالجــــه مجروحان راهی نهاوند  العظمی 

شدند.
هم چنین با کمک آیت اهلل شــــاه آبادی دو کامیون ارزاق و 
جنس از قبیل شــــیر و نایلون و ســــایر امکانات مورد نیاز 
مردم با همکاری شــــهید حجت االسالم حیدری به نهاوند 

ارسال شد.
بــــه نقل از فــــارس، با پیــــروزی انقالب اســــالمی برگ زرین 
دیگــــری بر افتخــــارات نهاونــــد و مردم شــــجاع و مبارزش 

افزوده شد و نهاوند زندگی جدیدی را آغاز کرد.

ح »شهید سلیمانی« بین نیازمندان تویسرکان توزیع 500 بسته معیشتی در قالب طر
ناحیــــه  ســــپاه  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تویســــرکان به تهیه و توزیع بیش از 500 بســــته معیشتی 
در قالــــب طــــرح شــــهید ســــلیمانی در بیــــن نیازمندان و 
آسیب دیدگان از کرونا خبر داد و گفت: تیم های بازرسی و 
سرکشی از اماکن و بازار و... در قالب طرح شهید سلیمانی 

در شهرستان فعال هستند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مرتضی سیاهوشــــی بــــا تبریک 
بزرگداشــــت چهل و دومین ســــالگرد پیــــروزی انقالب 
اســــالمی با گریزی بــــه موفقیت های چشــــمگیر  انقالب 
نظــــام  کــــرد:  اظهــــار  مختلــــف،  حوزه هــــای  در  اســــالمی 
و  عدالــــت  تقســــیم  در  اســــالمی  جمهــــوری  مقــــدس 
امکانــــات خدماتی و رفاهی بســــیار موفق بــــوده و این 
از برکات انقالب اســــالمی محســــوب می شــــود؛  مهــــم 
البته تفاوت های در این خصوص در شــــهرهای کشــــور 

نسبت به هم وجود دارد.
وی افزایــــش چشــــمگیر معنویــــت و اخــــالق را از دیگــــر 
بــــرکات نظام دانســــت و گفت: امــــروز کرونا قــــدری همه 
کارها را محدود کرده اســــت؛ اما مراســــم  معنــــوی و دینی 
در مناســــبت های مختلف سیاســــی، اجتماعی و دینی و 
فرهنگی چون مراسم 22 بهمن، اربعین و... حضور پرشور 
و شعور مردم بی نظیر بود امیدواریم هر چه زودتر ویروس 
منحوس کرونا از بین برود و این آیین ها به عنوان نمادی 

از اقتدار ملت ایران برگزار شود.
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه تویســــرکان بــــا تأکید بــــر اینکه 
ایستادگی روزافزون ملت ایران اسالمی در مقابل قلدران 

و زورگویــــان مســــتکبر جهــــان امروز بر کســــی پوشــــیده 
نیســــت افزود: برگــــزاری رزمایش های نظامــــی که قدرت 
نظامی ایران اســــالمی را به رخ جهانیان می کشد نمونه بارز 

دیگر از برکات انقالب اسالمی است.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه به واســــطه اقتدار نظــــام مقدس 
جمهوری اســــالمی دشــــمن توان مقابله با نظــــام را ندارد 
اضافــــه کرد: امروز دنیا شــــاهد این اســــت که دشــــمنان 
جمهوری اســــالمی هرگاه بخواهند هــــر تحرکی علیه ایران 
اسالمی داشته باشند به واســــطه توان و اقتدار نظامی ما 

عقب نشینی می کنند.
سیاهوشی شــــهید ســــلیمانی را از تربیت شــــدگان نظام 
مقدس جمهوری اســــالمی ایران دانست و افزود: شهید 
ســــلیمانی در انقالب و دفاع مقدس رشد کرد و به مکتب 
و الگوی بین المللی مبدل شــــد؛ البته سلیمانی های این 

سرزمین به برکت اسالم و انقالب بسیار هستند.
وی با بیــــان اینکه مشــــکالتی هم داریم که دشــــمن هم 
بسیار تالش می کند که مردم را با استفاده از آن ها با القای 
یاس و ناامیدی نســــبت بــــه نظام بی تفــــاوت و یا بدبین 
کنند گفت: البته بخش عظیمی از این مشکالت به سوء 
مدیریت برمی گردد بــــا این وجود ما موظف به امیدآفرینی 

واقعی هستیم نه امید کاذب.
فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان در ادامه شعار محوری 
امسال دهه فجر را »انقالب اسالمی بالنده و مقتدر چون 
« اعالم کرد و از برگزاری بیش از 100 برنامه ویژه  کوه اســــتوار
دهه فجر درســــطح حوزه ها و پایگاه های مقاومت بســــیج 

بــــه مناســــبت بزرگداشــــت پیــــروزی انقالب اســــالمی در 
شهرستان خبر داد.

شهرســــتان،  ســــطح  در  تبلیغــــات  و  فضاســــازی  وی 
فعال ســــازی ایســــتگاه فرهنگی در میدان شهید فرشید 
هرمزی، نشســــت های بصیرتی، مسابقه کتابخوانی، تهیه 
و توزیع بســــته های معیشــــتی، برگزاری مسابقات ورزشی 
بومــــی و محلی، میز خدمت کارمندی را برخی از برنامه های 
ایــــام دهه فجــــر با رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 

فاصله گذاری اجتماعی برشمرد.
سیاهوشی به برگزاری نشست های سبک زندگی حضرت 
فاطمــــه)س( با رعایت دســــتورالعمل های ســــتاد مبارزه 
با کرونا اشــــاره کــــرد و گفــــت: رزمایش های متعــــدد نظیر 
کمک های مؤمنانه، دفاع مقدس، گشت های رضوی و... 
در سطح شهرســــتان در روزهای مبارک دهه فجر در حال 

انجام است.
وی به تهیه و توزیع بیش از 500 بسته معیشتی در قالب 
طرح شهید سلیمانی در بین نیازمندان و آسیب دیدگان 
از کرونــــا خبــــر داد و گفت: تیم های بازرســــی و سرکشــــی 
از اماکــــن و بــــازار و... در قالب طرح شــــهید ســــلیمانی در 

شهرستان فعال هستند.
فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان با اشــــاره به اجرای گروه 
ســــرود به صــــورت پاتوقــــی با رعایــــت اصول بهداشــــتی 
خاطرنشــــان کرد: راهپیمایی روز 22 بهمن به احتمال زیاد 
بــــه صــــورت رژه موتوری و خودرویی توســــط ســــپاه انجام 

خواهد شد.

اهدای 1100 جلد کتاب به کتابخانه های عمومی تویسرکان
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره کتابخانه های 
عمومی تویســــرکان از اهدای بیش از یک هزار و 100 کتاب 
توســــط فرمانــــدار تویســــرکان و مدیــــرکل ســــابق میراث 
فرهنگی اســــتان همدان بــــه کتابخانه هــــای عمومی این 

شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، مهــــدی کریمی از اهــــدای 608 جلد 
کتاب توســــط فرماندار تویســــرکان در بهمن ماه امسال 
به کتابخانه های عمومی این شهرســــتان خبر داد و اظهار 
کرد: فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی قول 
هدیه کتاب های کتابخانه شخصی اش را به کتابخانه های 

عمومی داده بود که حدود 10 روز پیش محقق شد.
وی اضافــــه کرد: اســــداهلل بیــــات مدیرکل ســــابق میراث 
، همزمان با فرماندار تویســــرکان بیش از 500  فرهنگی نیز
جلد کتاب کتابخانه شــــخصی پدر خود را به کتابخانه های 

عمومی شهرستان تویسرکان هدیه کرد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرســــتان تویسرکان 
با اشاره به اینکه کتاب های اهدایی در موضوعات متنوع 
دینــــی، اجتماعی و... بود، خاطرنشــــان کرد: بــــا اهدای لوح 
تقدیر از اهداکننده بیش از 500 جلد در ســــطح اســــتان و 
اهداکننده بیش از یک هزار جلد کتاب در ســــطح کشوری 
تقدیر می  شود و مســــلما عضویت رایگان در کتابخانه ها 

عمومی امتیازی دیگر برای اهداکننده کتاب است.
وی مهمترین کتاب هدیه شــــده امسال به کتابخانه های 
محمد مقــــدم  حافــــظ«  »دیــــوان  کتــــاب  را  تویســــرکان 
گل محمدی نویسنده تویسرکانی دانست و گفت: کتاب 
»دیــــوان حافظ« کــــه هم از لحــــاظ مادی و معنوی بســــیار 
نفیس است به اصحاب فرهنگ و رسانه تویسرکان اهدا 

شد.
کریمی با بیان اینکه خوشــــبختانه شهرستان تویسرکان 
در حوزه اهدای کتاب جزو شهرســــتان های پیشرو است 
بیان کرد: شــــخصیت های فرهنگی شهرســــتان معموال 
کتاب های مازاد خود را به کتابخانه عمومی اهدا می کنند؛ 
البته امســــال به دلیل شــــیوع کرونا مقداری این موضوع 

تحت تأثیر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مــــا همچنان در این زمینه جایگاه خوبی 
داریم اظهار کرد: امســــال 2 هزار و 500 کتــــاب به کتابخانه  
عمومی شهرســــتان تویسرکان اهدا شده که جای توجه و 

تقدیر دارد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرســــتان تویسرکان 
دربــــاره سرنوشــــت کتاب هــــای اهدایــــی بــــه کتابخانه ها 
توضیــــح داد:کتاب هایی که به کتابخانه ها اهدا می شــــود 
ابتدا بررســــی و فهرســــت شــــده و به کتابخانه  مــــورد نیاز 

اهدا می شــــود، ســــپس بــــا اطالع رســــانی به مســــووالن 
کتابخانه های عمومی دیگر شهرســــتان بررســــی و کتاب 

مورد نیاز را انتخاب می کنند.
وی با اشــــاره به اینکه اگر مجدد کتابی مورد نیاز کتابخانه ها 
باشــــد می توانند از انبــــار مبادله شهرســــتان در »کتابخانه 
شهید مدنی«، استفاده کنند، افزود: البته بعد از طی فرایند 
،کتابی فاقد  اســــتعالم از نهاد کتابخانه های عمومی کشور
قابلیــــت و مجوز ثبــــت در کتابخانه ها ثبت می شــــود و در 
صورتی که مورد نیاز کتابخانه های شهرستان نباشد با لحاظ 

دو بحث محتوایی و فرسودگی مورد بررسی قرار می گیرد.
کریمــــی با اشــــاره به خــــارج شــــدن کتاب های فرســــوده و 
کتاب های کــــه در بحث محتوایی مثــــل برخی کتاب های 
درســــی که قابلیت اســــتفاده ندارند، تأکید کرد: اگر کتاب 
تکراری باشد به انبار اســــتان برای استفاده کتابخانه های 

دیگر انتقال داده می شود.

استاندار همدان خبر داد:
بیمارستان شهید سلیمانی 

تی  تویسرکان روزهای آ
افتتاح می شود

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: اســــتاندار همدان از 
افتتاح بیمارستان شــــهید سلیمانی تویسرکان طی 

روزهای آتی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سیدســــعید شاهرخی در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه مســــیر توســــعه در استان 
به طــــرز قابل توجهی در حال پیشــــرفت اســــت که 
شهرستان تویسرکان هم در این زمینه سهم قابل 
توجهی دارد اظهار کرد: امســــال در دهه فجر حدود 
48 پروژه را بــــه ارزش 70 میلیارد تومــــان افتتاح و یا 
کلنگ زنی خواهیم کرد، البته ایــــن پروژه ها عالوه بر 
سدی است که در منطقه خرم رود در حال اجراست.
وی با اشــــاره به اینکه ســــد خــــرم رود در آینــــده تأثیر 
بســــزایی در رونق اقتصادی منطقه دارد تأکید کرد: 
این پروژه با پیگیــــری نماینده مردم تویســــرکان در 

مجلس شورای اسالمی در حال اجراست.
اســــتاندار همدان بــــا بیــــان اینکه راه هــــای ورودی 
جوکار به تویســــرکان و کنگاور به تویسرکان و ده ها 
پــــروژه صنعتــــی و کشــــاورزی دیگر در شهرســــتان 
در حــــال انجام اســــت اضافه کرد: با حضــــور معاون 
وزیر آمــــوزش و پرورش در شهرســــتان زمین چمن 
مصنوعــــی آموزش و پرورش تویســــرکان به صورت 

ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
وی در پاسخ به ســــوالی مبنی بر صحت خبر افتتاح 
بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان در ایام دهه 
فجر گفت: کار بیمارســــتان تمام شده و برای افتتاح 
آن برنامه ریــــزی می کنیــــم، طــــی هماهنگی هــــا برای 
حضــــور وزیر و هرکس که ایشــــان صــــالح بدانند در 

روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
شاهرخی در پاســــخ به تکرار این ســــوال که باالخره 
پروژه در دهه فجر افتتاح می شــــود یــــا نه تأکید کرد: 
بــــا توجه به تراکم برنامه ها در ایــــن ایام امیدواریم کار 
انجام شود، البته در این روزها باید برای افتتاح پروژه 

فرصت شود.
به نقل از فارس، در پایان برنامه از اســــتاندار همدان 
در خصوص تأمین دستگاه ام آر آی برای بیمارستان 
و قول مسووالن دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
برای ســــال  بعــــد و تعلق دســــتگاه طبــــق جمعیت 
سوال شــــد که وی پاســــخ داد: مســــووالن مربوطه 
هر چه اســــتاندارد و الزم باشــــد باید مهیــــا کنند، ان 
شــــاءاهلل آقای وزیــــر می آیند تویســــرکان بیشــــتر با 

ایشان صحبت می کنیم.

بهره برداری از مجموعه 
پرورش عقرب در فامنین

هگمتانه، گروه شهرســــتان: اولیــــن مجموعه تکثیر 
و پرورش عقرب در اســــتان همــــدان همزمان با دهه 
فجر بــــا ســــرمایه گذاری بخش خصوصــــی در زمینی 
به مســــاحت بیش از 6 هزار مترمربع در شهرســــتان 

فامنین بهره برداری شد.
به گــــزارش هگمتانه؛ فرماندار فامنین گفــــت: برای این 

مجموعه بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
سید مجید شماعی افزود: در سومین روز از دهه فجر 
عملیات اجرایی گاوداری 2 هزار رأسی برادران رنجبر با 
اعتبار بیش از 55 میلیارد ریال و اشــــتغالزایی 78 نفر 

به صورت مستقیم و 100 نفر غیر مستقیم آغاز شد.
وی اضافه کرد: همچنین عملیات اجرایی ساختمان 
راهور شهرستان فامنین در مساحت 200 مترمربع و 

اعتبار سه میلیارد ریال آغاز شد.
ح در اسدآباد بهره برداری شد � چهار طر

همچنیــــن همزمان با دهه مبارک فجــــر چهار طرح در 
حوزه کتابخوانی و شهرداری اســــدآباد با بیش از یک 

میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.
طرح تســــهیل خدمات بــــرای گروه خــــاص معلوالن 
با ایجــــاد رمپ، میــــز مطالعه و خدمــــات کتابخانه ای 
شــــهید رجایی با اعتباری افزون بر 650 میلیون ریال، 
نمایشگاه کتاب انقالب اسالمی با 800 نسخه کتاب 

با موضوعات انقالب اسالمی راه اندازی شد.
راه اندازی سامانه 137 شهرداری اسدآباد، باالبر امداد 
و نجــــات اطفــــای حریق آتش نشــــانی با اعتبــــار 700 
میلیون تومان و سالن جلسات و مهمانسرای شورا 
با اعتبار 300 میلیــــون تومان از دیگر طرح های افتتاح 

شده در سومین روز از دهه فجر است.
به نقــــل از ایرنا، به گفته اســــتاندار همــــدان 651 طرح 
همزمــــان با ایــــام اهلل دهه فجر در نقــــاط مختلف این 
اســــتان بهره بــــرداری و یا عملیــــات اجرایــــی آن آغاز 

می شود.

خبــر »قسمت دوم«
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طبیب

کشاورزی دقیق 
با تصاویر ماهواره ای

مــــدرن  دنیــــای  در  باغبــــان:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
از پیش به  کشــــاورزان بیش  وزی، دولت ها و  امر
دنبال اســــتفاده از فناوری های پیشــــرفته جهت 
انسانی  وی  نیر اتالف  کاهش  و  بهره وری  افزایش 
چراکــــه  هســــتند  کار  طاقت فرســــای  مراحــــل  در 
معنی  تکنولــــوژی  کمــــک  با  زی  کشــــاور آینــــده ی 

کرد. خواهد  پیدا  دیگری 
37 درصد از سیاره  به نوشــــته وبگاه مدرن فارم؛ 
می شــــود  اســــتفاده  زی  کشــــاور جهت   

ً
صرفــــا ما 

یکی  زی  کشــــاور در  ما  کارآیــــی  پیشــــرفت  و  بقا  و 
با  بشــــر  کــــه  اســــت  چالش هایــــی  مهمتریــــن  از 
و خواهــــد شــــد. بنابرایــــن مــــا میتوانیم  وبــــر آن ر
بــــا اســــتفاده از داده هــــای ماهــــواره ای جهت به 
ممکن  حد  تا  مزارع  در  وری  بهره  رساندن  حداکثر 
ضایعــــات تولیدات را از بین ببریــــم و محصول با 

باشیم. داشته  کیفیتی 
زی دقیق را  ماهواره هــــا می تواننــــد ایــــده کشــــاور
بــــه حقیقت  کنندگان  کشــــاورزان و مصرف  برای 

کنند. تبدیل 
 کشاورزی دقیق چیست؟ �

از یک حلقه  که  وشــــی اســــت  زی دقیق ر کشــــاور
واکنــــش، داده محــــور بــــرای تعییــــن چگونگــــی 
بهینــــه ســــازی مــــزارع بــــه باالتریــــن حــــد ممکن 
اســــتفاده می کند. با مشــــاهده، تجزیــــه و تحلیل 
کشــــاورزان  مــــدت،  کوتــــاه  آزمایشــــات  نتایــــج  و 
زی  کشــــاور وش های  ر از  اســــتفاده  با  می تواننــــد 

دقیق، به حداکثر ســــود دهی مزارع خود برسند.
پرنــــده هدایت پذیر از راه دور یــــا پهپاد به عنوان 
زی دقیق به کار  پیشــــگامان اســــتفاده از کشــــاور
، پهپاد ها  گرفته شــــده اند، اما طی چند سال اخیر
ماهواره ها  انــــد.  داده  ماهواره ها  بــــه  را  خود  جای 
مقیاس  در  تصاویری  هفتگــــی  بطور  دارند  وظیفه 
بزرگ از هر قســــمت از مزرعه شــــما را تهیه کنند. 
ایــــن یــــک گــــزاره ارزشــــمند اســــت کــــه پهپاد ها 
کنند  آن را به طور دقیق پیاده ســــازی  نمی توانند 
و فقــــط ماهواره هــــا هســــتند که میتواننــــد لحظه 
ماهواره ها  حــــال؛  این  با  شــــوند.  قوی تر  لحظه  به 
تفکیک  ماننــــد  هســــتند  محدودیت هایی  دارای 
داده هــــا  اطالعاتــــی  محتــــوای  و  پاییــــن  مکانــــی 
بــــا کیفیــــت پایین یــــا پوشــــش ابر کــــه می تواند 
را به میــــزان قابل  کیفیــــت تصاویــــر ماهــــواره ای 

دهد. قرار  تأثیر  تحت  توجهی 
 مزایــــای اســــتفاده از ماهواره ها جهت نظارت  �

ع بر مزار

با اســــتفاده از تصاویر هفتگی که هر هفته توسط 
یک ماهواره مورد بررســــی و تحلیل قرار می گیرد، 
دچار  مناطــــق  شناســــایی  بــــه  قــــادر  کشــــاورزان 
پیشاهنگی  تالش های  ســــازی  بهینه  و  مشــــکل 

هستند. اهداف  مسیر  در 
محصــــوالت زراعــــی بــــرای شــــکوفایی بــــه میزان 
اضافی،  چیز  هــــر  و  دارند  احتیاج  آب  به  مناســــب 
زراعی  محصوالت  برای  مضر  بالقوه  پســــماند  یک 
اســــت. با داشــــتن تصاویر ماهــــواره ای، مطمئن 
شــــوید که تمــــام محصــــوالت زراعی شــــما میزان 

می کنند. دریافت  را  آب  مناسبی 
و  تصاویــــر  از  اســــتفاده  بــــا  قادرنــــد  کشــــاورزان 
داده هــــای ماهــــواره ای و اطالعات اضافــــی مانند 
آب و هــــوا، بارندگــــی و غیــــره، بــــه طــــور هفتگــــی 
بــــر عملکــــرد مــــزارع نظــــارت کننــــد و همچنیــــن 
مزارع  تــــا  می دهد  را  امــــکان  ایــــن  کشــــاورزان  به 
زی خــــود را در مقیــــاس بــــزرگ مقایســــه  کشــــاور
کننــــد، و مناطقی را کــــه عملکرد آنهــــا کمتر از حد 

کنند. شناسایی  است،  متوسط 
محصوالت  بازدهــــی  افزایش  کشــــاورز  هر  هدف 
مصرفی  موارد  رســــاندن  حداقل  به  حین  در  خود 
، اجرا و پیاده ســــازی  می باشــــد. تــــا همین اواخــــر
آزمایشی  مقیاس های  در  شــــده  انجام  آزمایشات 
و  ماهواره ها  کمــــک  به  االن  امــــا  بود،  متوســــط  و 
فوق  تصاویــــر  می تــــوان  زی  کشــــاور پهپاد هــــای 
دســــترس  در  بزرگتــــری  مقیــــاس  در  العــــاده ای 

داشت.

تازه ها

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در گفتگو با هگمتانه:

پسند و درآمدزا  ح های بازار از طر
حمایت می کنیم

هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان - راضیه مهــــری: کشــــاورزی یکی از 
مهم تریــــن و توانمندتریــــن بخش هــــای اقتصــــادی کشــــور 
محسوب شده که حدود نیمی ازتولید ناخالص ملی و حدود نه 
دهم نیازهای صنایع تبدیلی کشاورزی را تأمین می نماید. این 
بخش به علت دارا بودن نقش اساسی که می تواند در تأمین 
امنیت غذایی و توســــعه اشــــتغال در جامعه داشــــته باشد، 
مســــتلزم حمایت جدی و اثر گذار می باشــــد؛ اما روند توسعه و 
اجرای پروژه های مختلف در کشــــور بدون پشتوانه پژوهشی 
و تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعــــه، موفقیت آمیز نبوده و 
درنهایت سبب از بین رفتن سرمایه و نیروی فعال خواهد شد. 
بنابراین به منظور بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی، باغی و 
دامی و حفظ منابع طبیعی در هر استان و نیز پیشبرد طرح های 
تحقیقاتی فعاالن این حــــوزه، مرکزی به نــــام مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مشغول به فعالیت است.
در این خصوص با دکتر قاسم اسدیان، رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــــاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفتگویی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
و  � محققــــان  بــــه  کشــــاورزی  تحقیقــــات  مرکــــز   

پژوهشگران این عرصه چه کمکی می کند؟
یکی از وظایف اصلی مرکز تحقیقات، وظیفه پژوهشی در زمینه 
امور کشاورزی و منابع طبیعی است که ساالنه حدود 150 تا 160 
طرح تحقیقاتی در ایستگاه های مرکز تحقیقات استان همدان 
انجام می شــــود؛ اما هر طرحی در این مرکز قابل قبول نیست و 
ما فقط از طرح های بازارپسند که منجر به تولید درآمد می شوند 

حمایت می کنیم.

محققــــان حوزه کشــــاورزی و منابع طبیعی که دارای شــــرکت 
دانش بنیان و یا هســــته فناور باشــــند و یــــا تاکنون فعالیت 
ثبت شده ای در این عرصه داشته باشــــند می توانند به مرکز 
رشــــد ما مراجعه کنند تا فضایی برای انجام امور تحقیقاتی به 

آنها تعلق گیرد.
درحال حاضر نیز حدود 15 شــــرکت شــــامل 5 شرکت دانش 
بنیان، 5 هســــته فناور و 5 شــــرکت که در آستانه هسته فناور 
هستند در مرکز رشد مرکز تحقیقات فعالیت می کنند و حدود 
100 هکتار از 520 هکتار زمین های 11 ایســــتگاه تحقیقاتی ما در 
سطح اســــتان به صورت اجاره و یا مشارکت در اختار محققان 
کشاورزی و منابع طبیعی، برای انجام آزمایش های تحقیقاتی و 

، نهال و... قرار گرفته است. تولید بذر
 محققان و فعاالن نوپای عرصه کشــــاورزی و منابع  �

طبیعی چطــــور می توانند از ظرفیت هــــای موجود در 
این مرکز استفاده کنند؟

ما در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
همدان قصد حمایت از مجموعه هایی که در ابعاد پژوهشــــی 
و تولیــــد دانــــش فعال هســــتند را داریــــم اما کســــانی که طرح 
تحقیقاتی و ایده ای برای اجرا داشــــته باشند و تاکنون فعالیت 
ثبت شده ای نداشته باشــــند، باید به سازمان جهاد کشاورزی 

مراجعه کنند تا بتوانند از حمایت سازمان برخوردار شوند.
البته در بخش خدمات مرکز تحقیقات هم، اطالعات پژوهشی 

در اختیار محققانی که به مرکز مراجعه می کنند قرار می گیرد.
 این مرکز در حوزه آموزش و تولیدات کشاورزی چه  �

فعالیت هایی دارد؟

، بحث آموزش اســــت  یکی دیگــــر از وظایف مــــا در این مرکز
که در چهــــار گرایش برای بهــــره برداران و کشــــاورزان صورت 
می گیرد. البته مباحث آموزشی ما برای 25درصد از کشاورزان 
پیشــــرو اســــت که به صورت تخصصی آموزش می بینند و نه 

همه کشاورزان.
ترویج و انتقــــال یافته های تحقیقاتــــی به بهره بــــرداران نیز از 
دیگر وظایــــف مرکز تحقیقــــات و آموزش کشــــاورزی و منابع 
طبیعی اســــت که در اســــتان همدان نیز به خوبــــی دنبال و 

منجر به تولیدات فناورانه می شود.
در زمینــــه تولید فناورانه ســــاالنه حدود 20 تــــا 30 تن پایه بذری 
ارقام گیاهان مختلف در مرکز تحقیقات استان همدان تولید 

می شود و بالغ بر 45 رقم آنها به سایر استان ها صادر می گردد.
 نظارتی که بر تولیدات این مرکز انجام می شــــود به  �

چه صورت است؟
در زمینــــه ثبــــت و کنترل تولیــــدات نیز در طول ســــال نظارت 
بر حــــدود 18 تا 26 هزار تن بــــذر و نهال های متنوع در اســــتان 

در 4 مرحله انجام می شــــود و پــــس از بررســــی و ارزیابی آنها به 
محصوالت تأیید شده برچسب اختصاص می یابد.

تنوع زیســــتی ذخایــــر ژنتیکی مــــا در مرکز تحقیقات اســــتان 
بســــیار باالســــت و حــــدود 5480 ژنوتیپ گیاهی بــــه عنوان 
ذخیــــره ژنتیکی در مرکز تحقیقات موجود اســــت که شــــامل 
، گــــردو، گیاهان  گونه هــــای گیاهی مختلــــف از جمله انگــــور
دارویی، گندم و ســــایر ارقام به صورت بــــذر یا رقم زنده گیاهی 

و یا کلکسیونی می شود.

باغبان

کود هربان از بهترین کودهای طبیعی

هگمتانه، گروه باغبان: گیاهان عالوه بر آب احتیاج 
بــــه غذا نیز دارنــــد. درواقع می تــــوان چنین گفت که 
همان اندازه که آب دهی، نور و خاک مناسب در روند 
رشــــد گیاه مؤثر اســــت، تغذیه گیاه با کود مناسب 
هم برای گیاه ضروری و مهم است. اما نحوه مصرف 
و میزان استفاده از کودهای مختلف باید متناسب 
با نوع کــــود انجام پذیرد در غیــــر این صورت ممکن 

است اثرات منفی بر رشد گیاه داشته باشد.
به نوشــــته وبــــگاه پوپونیــــک؛ متخصصــــان ایرانی 
توانســــته اند از یکــــی از بهترین معــــادن دنیا، کود 
طبیعی-معدنی با نام تجاری هربان را فرآوری و تولید 
کننــــد. این محصول ایرانی توانســــته اســــت خود را 
میان انواع کودهای موجود در بازار به اثبات برساند.

 کود هربان دارای عناصر مغذی �
هربــــان دارای بیش از 10 نوع عنصر مفید مانند انواع 
مواد مغذی اســــت که از مهم ترین قابلیت های آن 
می توان به عناصر نادر هربان اشــــاره کرد که همگی 

به چرخه بازگشت خاک کمک می کنند.
ویژگی چشــــمگیر کــــود هربان، خاصیــــت جذب به 
تدریج و کامل آن اســــت. هربــــان بر خالف کودهای 
شــــیمیایی مواد مغذی را بــــه آرامی و بــــه تدریج آزاد 
می کند تا هر زمان که گیاه نیاز داشت از آن استفاده 

کند.
به دلیل داشــــتن باالتریــــن مواد مغــــذی مفید و با 
 ، ارزش و همچنین ســــطح باالی بریکس و قند باالتر

ایــــن محصول بــــه عنوان یک 
جایگزین عالــــی برای کودهای 

شیمیایی است.
هربــــان بر خالف کودهای شــــیمیایی، از PH طبیعی 
برخوردار است به همین خاطر در این زمینه اختاللی 
ایجاد نمی کند و PH خاک را تنظیم می کند. همانطور 
که می دانید پی اچ طبیعی ســــبب افزایش فعالیت 
کرم هــــای خاکی و رشــــد و نمو میکرواورگانیســــم ها 
می شود که این موضوع به ساختار خاک و رشد بهتر 

گیاه کمک می کند.
از دیگر ویژگی های هربان، ظرفیت باالی یون است 
که موجب می شــــود تا خــــاک بتوانــــد عناصر زیادی 
را در خــــود حفظ کند. کــــود هربان رطوبــــت را نیز در 
خود ذخیره می کند؛ این خاصیت استثنایی سبب 
می شــــود تا دیگــــر نگران کــــم آبی مناطق خشــــک 
نباشید زیرا گیاهان با هربان مقاوم در برابر خشکی 

خواهند شد.
 مقاومت بیشتر گیاه در مقابل بیماری ها �

با تأمین نیازهای غذایی گیاهان توسط کود هربان، 
آفــــات، بیماری،  آســــیب هایی مانند  گیاه در مقابل 
ســــرمازدگی و خشکســــالی مقاوم تــــر می شــــود. در 
نتیجــــه موجــــب وابســــتگی کمتــــری بــــه کودهای 
کش هــــا  آفــــت  و  علفکــــش  مــــوردی،  شــــیمیایی 

می شود.
در هربــــان عناصری مانند ســــلنیوم وجود دارد؛ این 
ماده هــــم مورد نیــــاز بدن انســــان اســــت و هم در 
خاک نقش مهمی بــــرای باکتری های تثبیت کننده 

نیتروژن دارد.
همچنین عنصر نیکل در هربان وجود دارد که مورد 
نیاز درخت گردو اســــت؛ این عنصــــر در هیچ کدام از 

کودهای موجود در بازار وجود ندارد.
کود هربــــان با مــــواد مغــــذی و معدنــــی موجود در 
خود موجب افزایش ســــبزینگی و شادابی، تسریع 
رشــــد گیاه، باالرفتن مقاومت گیاه در مقابل آفات، 
آب و هوا و ســــرمازدگی، افزایــــش میزان  تغییــــرات 
باردهی گیــــاه از لحاظ تعــــداد، وزن و حجم محصول 
و نیز افزایش کیفیت طعم، رنــــگ و ظاهر محصول 

برای گیاهان می شود.

گلخانه 
با سقف دندان اره ای

هگمتانــــه، گروه باغبان: ایجاد گلخانه ها در اســــتان 
همدان برای تولید محصوالت کشــــاورزی به دلیل 
امــــکان کنترل عوامــــل تأثیرگذار محیطــــی، جایگاه 
ویژه ای به این نوع از تولید داده و کشــــت گلخانه ای 
به عنــــوان یــــک روش متفــــاوت بــــا بــــازده بــــاال در 

سال های اخیر رو به گسترش بوده است.
، مواد  انواع مختلف گلخانه ها بر اساس شکل، ابزار
و ساخت وساز به گونه ای طراحی شده اند تا نیازهای 

خاصی را برآورده سازند.
گلخانه ها امکان کنترل بیشــــتر بر روی محیط رو به 
رشد گیاهان را فراهم می کنند. بسته به مشخصات 
فنی گلخانه، عوامل اصلی کنترل شــــده شامل دما، 
میزان نور و سایه، آبیاری، کاربرد کود و رطوبت جوی 

می باشد.
از گلخانه هــــا می تــــوان بــــرای غلبــــه بــــر کاســــتی در 
کیفیت رو به رشد یک قطعه زمین مانند یک فصل 
رشــــد کوتاه یــــا میزان نــــور اســــتفاده کــــرد و از این 
طریق می تــــوان تولید محصــــوالت را در محیط های 
حاشیه ای و مکان هایی که شرایط رشد محصوالت 

خاص را ندارند، بهبود بخشید.
در ایــــن بخش بــــا یــــک نمونــــه از انواع ســــازه های 

گلخانه ای و مزایا و معایب آن آشنا می شوید.
سازه گلخانه دندان اره ای �

به نوشته وبگاه چاپارل؛

گلخانه های دندان اره ای برای رفع عیب گلخانه های 
تونلی طراحی شــــده اســــت. از این نوع گلخانه برای 

مساحت های بزرگ استفاده می شود.
شیب ســــقف گلخانه طوری اســــت که در تابستان 
نور خورشــــید را منعکس می کنــــد و داخل گلخانه 
نمی شــــود اما در زمســــتان که خورشــــید به صورت 
مایل می تابد، نور از شیشــــه گذشــــته و وارد گلخانه 
می شــــود به همین دلیل از ایــــن گلخانه در مناطق 

گرمسیر استفاده می شود.
پنجره ســــقفی گلخانه به وســــیله چــــرخ و دنده باز و 
بسته می شــــود. پنجره این نوع گلخانه ها پشت به 
باد قرار داده می شود و نوعی از این پنجره ها کشوئی 

است.
از جمله محاســــن و مزایای گلخانه با ســــقف دندان 
اره ای این اســــت که مزایای گلخانه تونلــــی را به طور 
کامــــل دارد، تهویه از طریق ســــقف بــــه ارزانی انجام 
می شــــود و ورود نــــور به داخــــل گلخانه بــــه حداکثر 

میزان خود می رسد.
از معایب گلخانه دندان اره ای هم این است که این 
گلخانه معموال برای مناطق گرمسیر مناسب است 
و باید به صورت شرقی، غربی ساخته شود. بنابراین 

در همه مکان ها قابل اجرا نیست.

تغذیه 
گیاه

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

از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
از دیربــــاز تاکنون، گیاهان دارویی به عنوان درمان طبیعی 
و غیرشــــیمیایی مورد توجه بشــــر بــــوده اند و انســــان ها 
در هر دوره از تاریخ ســــعی در کشــــف و اســــتفاده از فواید 
این گیاهان داشــــته انــــد. یکــــی از گیاهان دارویــــی که از 
گذشــــته های دور مورد توجه طب ســــنتی قرار گرفت، و از 
جملــــه گیاهان دارویی خاص منطقــــه همدان می توان به 

گیاه میخک اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.
 گیاه میخک صدپر �

به نوشــــته وبــــگاه بیتوتــــه؛ گیــــاه میخک صدپــــر نوعی از 
گیاهان دارویی اســــت، که درخت آن در تمام طول ســــال 
سبز اســــت. ارتفاع درخت 10 تا 12 متر اســــت و گاهی تا 20 
متر هم رشــــد می کند و دارای برگهایی بــــزرگ با گل هایی 
ســــرخ اســــت. گلهای ایــــن گیــــاه دارای بــــوی معطر قوی 

می باشد.
جوانه های گل در ابتدا کم رنگ هستند و به تدریج تبدیل 
به ســــبز و پس از ان به رنگ قرمز تبدیل می شود، در این 
هنگام میوه های درخت اماده برداشــــت هســــتند که به 
عنوان ادویه اســــتفاده می شود و از دانه های آن به عنوان 

داروهای پزشکی نیز استفاده می گردد.
، ویتامین و  میخک حاوی مواد مغــــذی مهم از جمله فیبر
مواد معدنی اســــت، بنابراین اســــتفاده از میخک کامل یا 
آســــیاب شــــده برای افزودن طعم به غذای شما می تواند 

برخی از مواد مغذی مهم را تأمین کند.
میخــــک عــــالوه بــــر اینکــــه حــــاوی چندیــــن ویتامین و 
مواد معدنی مهم اســــت، سرشــــار از آنتی اکســــیدان نیز 

هســــت. آنتی اکســــیدان ها ترکیباتی هستند که استرس 
اکســــیداتیو را کاهــــش می دهند که می تواند به توســــعه 

بیماری مزمن کمک کند.
گیاه میخک همچنین حاوی ترکیبی به نام اوژنول اســــت 
که نشان داده شده به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی 

عمل می کند.
گنجانــــدن میخک در رژیم غذایی همراه با ســــایر غذاهای 
غنــــی از آنتی اکســــیدان می تواند به بهبود ســــالمت کلی 

شما کمک کند.
ترکیبات موجــــود در این گیاه دارویی به محافظت در برابر 
ســــرطان کمک می کند. در یک مطالعه نشــــان داده شد 
که عصاره میخک به توقف رشــــد تومورها کمک می کند و 
باعث مرگ سلولهای سرطانی می شود. همچنین مقادیر 
غلیظ روغن میخک باعث مرگ سلول در 80٪ سلول های 
سرطانی مری می شود. اوژنول موجود در میخک نیز دارای 

خاصیت ضد سرطانی است.

بــــه  اســــت،  وبــــی  میکر ضــــد  خــــواص  دارای  میخــــک 
رشــــد  از  جلوگیــــری  بــــه  می توانــــد  کــــه  معنــــی  ایــــن 
وارگانیســــم ها کمک کند. عــــالوه بر این، خواص  میکر
وبــــی میخک حتی می تواند به ارتقا ســــالمت  ضد میکر
از  شده  اســــتخراج  ترکیبات  کند.  کمک  دندان  و  دهان 
میخک رشــــد دو نوع باکتری را که در بیماری لثه نقش 

می کند. متوقف  دارند 
ترکیبات مفید موجود در میخک می تواند به سالمت کبد 
کمک کند. ترکیب اوژنول ممکن است به خصوص برای 
کبد مفید باشــــد. برخی از ترکیبات موجــــود در میخک به 

حفظ توده استخوان نیز کمک می کند.
انسولین هورمونی است که مسؤول انتقال قند از خون 
به سلولهای شما است. عملکرد مناسب انسولین برای 
حفظ ســــطح قند خون ثابــــت ضروری اســــت. در ترکیب 
با یک رژیم غذایــــی متعادل، میخک می تواند به شــــما در 

کنترل سطح قند خون کمک کند.

هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: با توجــــه به گســــترش پدیده 
آپارتمان نشینی در شــــهرها و کوچک شدن حیاط منازل، 
یکی از راه های اســــتفاده از فضاهای سبز و آرامش بخش 
در محیط زندگی ما، پرورش گل های آپارتمانی است که به 
نور کمتری نیاز دارند و محل زیست ما را شاداب تر و زیباتر 

می کنند.
گیاهــــان آپارتمانــــی رنگ، بافــــت و گرما را بــــه خانه اضافه 
می کنند و اجازه دسترســــی ســــاالنه به باغبانی را به اهالی 
خانــــه می دهنــــد و حتی می تواننــــد کیفیت هــــوا را بهبود 

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

آپارتمانی و نحوه نگهداری و پرورش آن آشنا شوید.
 گیاه شمعدانی �

به نوشــــته وبگاه نمناک؛ گیاه شمعدانی گیاه 
بسیار پرطرفداری است که اصالت ریشه آن 

به آفریقای جنوبــــی در اوایل قرن هجدهم 
بر می گــــردد. پروش دادن این گیاه آســــان 

است و رنگ های متنوع با بوی مطبوعی دارد. 
اگرچــــه که می توان ایــــن گیــــاه را در روزهای گرم تر 

ســــال نیز در خارج از منزل نگه داشــــت اما بهتر 
اســــت که شــــمعدانی ها را در طول زمستان به 

داخل خانه بیاورید.
اگر شــــمعدانی نور کافی را دریافت کند، 
کل ســــال در داخــــل خانه هم  می تواند 

شکوفه داشته باشــــد. این گیاه دارای 200 گونه 
متفاوت اســــت. انتخــــاب نام شــــمعدانی به این 

دلیل است که میوه گیاه داخل کاسبرگ های پایا و 
روی دمگل های بلند و در انتهای دمگل مشترک به 

صورت شمعدان چند شاخه قرار می گیرد.
 مراقبت از گیاه شمعدانی �

بین هر بار آب دادن به این گیاه باید اجازه دهید که خاک 
آن کاماًل خشــــک شــــود. ســــپس گیاه را به طور کامل آب 

بدهید.
در طول فصل زمســــتان کم تر به این گیــــاه آب دهید اما 
نباید اجازه دهید که ریشــــه های آن به طور کامل خشــــک 

شــــود. گیاه شــــمعدانی می توانــــد در فصل زمســــتان در 
داخل خانه نیز رشــــد خوبی داشــــته باشــــد، به شرطی که 

کم تر به آن آب بدهید.
ساقه های مرده و پژمرده را از گیاه جدا کنید. قسمت های 

پوسیده گل را قیچی کنید و کامل آن ها را بردارید.
در طول ماه هایی که رشد گیاه شمعدانی فعال باشد، هر 
دو هفته یکبار به آن کود بدهید. از کودی اســــتفاده کنید 

که حالل در آب باشد.
در فصل زمســــتان به این گیاه کود ندهیــــد. اگر نیاز بود 
در فصل بهار برای طراوت دوباره این گیاه بهتر اســــت که 

را  شمعدانی  عوض کنید.گلدان 

برای رشد و نمو گیاه شمعدانی مخلوطی از خاک جنگلی، 
تورب و ماســــه، مناســــب اســــت. همچنین خاک رس و 
 ســــبک برای گیاه مناســــب است. این خاک 

ً
خاک نسبتا

باید بدون ماده آهکی باشــــد. خاک گیاه شــــمعدانی باید 
زهکشی مناســــب داشته باشــــد. گیاه شــــمعدانی هرگز 
دوســــت ندارد که در یک خاک کامال فشــــرده و یا بیش از 

حد دارای ِگل رشد کند.
خیلی از شــــمعدانی ها هوای خشــــک را می پسندند مثل 
شمعدانی ســــرخس، که گلخانه مرطوب را دوست ندارد 
امــــا نباید محیط هم بیش از حد خشــــک باشــــد. رطوبت 
جوی برای گیاه شــــمعدانی مضر نیست اما برای غنچه ها 

ضرر دارد.
با پاییــــن آمدن حرارت در اواخر روز رطوبت زیاد می شــــود 
و در شــــب ممکن است گلبرگها مرطوب شــــوند و گلها 

بگندد.
آبپاشــــی را صبح ها انجام دهید تا عصر رطوبت روی گل ها 
خشــــک شــــود. در منزل با باز کردن پنجره جریان هوا را 

بیشتر کنید تا رطوبت اضافی بیرون برود.
امــــا  هســــتند  نورپســــند  گیاهانــــی  شــــمعدانی ها 
شــــمعدانی که در منــــزل و باغچه عمــــل میآورند به 
کمی دارد. شمعدانی در محل  نور شدید احتیاج 
آن زیاد  سایه و قســــمت شمالی شــــاخ و برگ 
شده و شــــاخه هایش طویل و آبکی میشود 

و گل نمی دهد.
کاشــــت  بــــرای  مناســــب  تاریــــک  محــــل 
شــــمعدانی نیســــت. نقاط کامال آفتابی نیز 
برای شمعدانی مناســــب نیست و شمعدانی را 
باید زیر نور غیر مستقیم آفتاب قرار دهید. برای اینکه 
گیاه شــــما بیشترین تعداد شکوفه را داشته باشد، باید 
آن را در منطقه ای قرار دهید کــــه در طول روز حدود 4 تا 6 

ساعت نور آفتاب به آن برسد.
 باید گیاه شمعدانی را در گلدان هایی با سوراخ های 

ً
حتما

زهکشــــی مناســــب قرار دهیــــد تا از پوســــیدگی ریشــــه 
جلوگیری کنید.

اســــت.  مناســــب  شــــمعدانی  برای  ســــفالی  گلدان های 
شــــمعدانی را در گلخانه هــــا در گلدان کوچکتــــر بکارید تا 

رشد بهتری داشته باشد.

نگاهی به خواص میخک در طب سنتی

شمعدانی گیاهی پرطرفدار و پرگل خانه سبز

سازه
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ظریف در دیدار با وزیر خارجه عراق:
ین واکنش یکا در منطقه بهتر پایان حضور آمر

 به ترور شهید سلیمانی است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر امور خارجه گفت: پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه بهترین 

واکنش به ترور شهید سلیمانی و همرزمانش است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز چهارشــــنبه با »فواد حســــین« وزیر امــــور خارجه عراق که در 

راس هیأتی به کشورمان ســــفر کرده اســــت پیرامون آخرین تحوالت روابط دوجانبه و موضوعات 
منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند

ظریف در این دیدار با قدردانی از پیگیری روند قضایی ترور ســــرداران شهید سپهبد سلیمانی و ابو 
مهدی المهندس از سوی ودولت عراق، ابراز امیدواری کرد عامالن و آمران این اقدام جنایتکارانه از 

طریق پیگیری های قضایی به سزای اعمال جنایتکارانه و خسارت بار خود برسند.
وی افزود: پایان دادن به حضور نیروهای آمریکا در منطقه بهترین واکنش به این اقدام تروریستی 

خواهد بود.
 ، وزیر امور خارجه با ابراز خرســــندی از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور

ابراز امیدواری کرد: توافقات ســــفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در حوزه های مختلف دو جانبه 
، حمــــل و نقل کاال و  در خصوص شــــهرک های صنعتــــی، بازارچه های مرزی، رفــــت و آمد تجار و زوار

مطالبات و موضوعات بانکی در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
»فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار رفت و آمدهای هیأتهای دو کشور را نشانگر 
اهتمــــام دو طرف به روابط فیمابین دانســــت و با مرور بر موضوعات روابط دو کشــــور در حوزه های 

مختلف دیدگاه طرف عراقی در این موراد را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه عراق در این دیدار توجه ویژه »الکاظمی« نخســــت وزیر عراق نسبت به پیگیری و 

سازماندهی روابط دو کشور را مورد تأکید قرار داد.

انعکاس
مبارزات مردم ایران در بهمن 57

ح شفافیت آرای نمایندگان رد شد طر
نمره منفی در کارنامه مجلس

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: کلیات طرح شــــفافیت 
آرای نماینــــدگان در نشســــت علنــــی دیــــروز مجلس 

شورای اسالمی رد شد.
طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس شــــورای اسالمی 
)شــــفافیت آراء نمایندگان( در دســــتور کار نشســــت 

علنی روز گذشته پارلمان قرار داشت.

وکالی ملت نهایتا پس از بررســــی نظــــرات موافقان و 
مخالفان این طرح، با 153 رای موافق، 63 رای مخالف و 
12 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلســــه 

با کلیات آن مخالفات کردند.
گفتنی اســــت از آنجایی کــــه این طرح نیاز به دو ســــوم 
آراء داشــــت، تنها بــــا اختالف 3 رای با کلیــــات این طرح 

مخالفت شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی 
پس از پایــــان رأی گیری کلیات طرح اصــــالح آیین نامه 
داخلــــی مجلس پیرامــــون شــــفافیت آرای نمایندگان 
گفت: با توجه بــــه اینکه اصالح آیین نامه داخلی نیاز به 
دو ســــوم آرای نمایندگان نیاز دارد، کلیات این طرح رأی 

مورد نیاز را کسب نکرد.
وی افــــزود: البته موافقــــان و مخالفان کلیــــات طرح با 
اصل موضوع شــــفافیت موافق بودند، لذا کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس تــــالش کند تا آیین نامه را به 
نوعی تنظیم و تدوین کند که شفافیت و دغدغه همه 

نمایندگان دیده شود.

صدور مجوز تست انسانی سومین واکسن کرونا
500 هزار دوز واکسن روسی وارد می کنیم

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس ســــازمان غذا و 
دارو با اشــــاره به تالش ســــازمان غذا و دارو برای تأمین 
واکســــن کرونا گفت: در مرحله نخســــت 500 هزار دوز 
واکسن روسی وارد خواهد شــــد البته ما تقاضای چند 

میلیون دوز واکسن کرونا را داریم.
محمدرضا شــــانه ســــاز رئیــــس ســــازمان غــــذا و دارو 
در نشســــت خبــــری ویدیــــو کنفرانســــی که بــــا حضور 
خبرنگاران برگزار شــــد درباره آخریــــن وضعیت واردات 
واکســــن کرونــــا اظهار کــــرد: نــــگاه اصلی ما بــــه تأمین 
واکســــن از تولیدکننــــدگان داخلی اســــت زیــــرا مقدار 
زیادی واکسن باید برای هموطنان تأمین کنیم و تا آن 
زمان که از تولید داخل مطمئن شویم و تولیدکنندگان 
در حجم انبوه نیاز کشور را برطرف کنند ما روی واردات 
فکر کردیم و یکی از ســــاز و کارها کواکس است و ما به 
عنوان یکی از کشورهای عضو علی رغم سختی ها پول 
را پرداخت کرده ایم و از طرفــــی خرید از منابع مطمئن و 

معتبر را در دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامــــه داد: اولیــــن محمولــــه ای کــــه بــــرای واردات 
انتخاب شــــده واکســــن روســــی اســــت که واکســــنی 
مطمئــــن و در عین حــــال از بعــــد ایمنی، اثربخشــــی و 
ایمنــــی زایی از واکســــن های خوش ســــابقه در دنیا در 
مدت کوتاه شیوع کرونا بوده اســــت و ما برای واردات 
در حد چنــــد میلیون دوز صحبت کرده ایــــم البته تنها 
روی واکسن روســــی حســــاب نکرده ایم و یک سبد از 
واکسن های مختلف چینی، هندی، روسی و کوبا است 
که بخشــــی از واکسن ها از مســــیر انتقال دانش فنی و 

بخشی از واردات مستقیم وارد کشور خواهند شد.
وی ادامه داد: بعضا شنیده ام و در فضای مجازی مطرح 
شده است چرا تا به حال واکسن کرونا دریافت نکرده 
ایم و باید توجه داشــــت تا وقتی فاز 3 بالینی واکســــن 
کرونا به عنوان آخرین مرحله طی نشــــود اجازه واردات 
واکســــن را نمی دهیم و اگر شــــنیده شــــده کشورهای 
همســــایه و حوزه خلیج فارس زودتر واکسن را دریافت 
کرده اند علت مشارکت آنها در فاز 3 مطالعات بالینی 
بــــود و نظر سیاســــتمداران، عموم مــــردم و نمایندگان 
مجلس ایــــن نبود کــــه در فاز ســــه مطالعــــات بالینی 
مشارکت داشته باشــــیم و به همین دلیل کمی دیرتر 
نســــبت به کشــــورهای همســــایه واکســــن را دریافت 

می کنیم.
شــــانه ســــاز از صدور مجوز تســــت انســــانی سومین 
واکسن کرونا خبر داد و گفت: در دو هفته آینده مجوز 
مطالعات بالینی سومین واکســــن تولید داخل صادر 
می شود و باید توجه داشت که هر کدام از واکسن های 
تولیــــد داخــــل بــــه روش خاصــــی تولیــــد می شــــوند و 
امیدواریم بتوانیم ظرف مــــدت کوتاه تولیدات ایرانی را 

صادر کنیم.
رئیس ســــازمان غذا و دارو بیان کرد: تقاضای ما با آنچه 
شــــرکت ها می توانند تأمین کنند متفاوت اســــت، زیرا 
نیاز گســــترده جهانی وجود دارد و توان و زیر ســــاخت 
محدودی در دنیا ایجاد شــــده است و طبق برنامه ریزی 
زمانبندی شــــده با میزان نیاز هم خوانی نــــدارد و ما در 
مرحله چانه زنی هســــتیم و در مرحله نخست 500 هزار 
دوز واکســــن روسی وارد خواهد شــــد البته ما تقاضای 
چند میلیون دوز واکســــن کرونا را داریــــم و کمپانی ها 
پیشــــنهاد ما را رد نمی کنند و مهــــم برنامه زمان بندی 
تحویل بــــوده و اصرار ما این اســــت زودتر واکســــن ها 

تحویــــل داده شــــود و شــــرکت ها زمان بیشــــتری از ما 
طلب می کنند.

وی ادامه داد: هر چه واکســــن دیرتر تحویل داده شود 
قیمت کمتــــر می شــــود و اینکه می بینید مســــؤوالن 
از جواب دادن صریح و آشــــکار طفره می روند و پاســــخ 
آشکار نمی دهند، به این دلیل اســــت که ما در مرحله 
چانــــه زنی هســــتیم و اگر تولیــــد داخل برســــد قیمت 
وارداتی کاهــــش پیدا می کنــــد و اگر نیــــاز داخلی کافی 
نباشــــد واکســــن را وارد می کنیم و آیتم هــــای مختلفی 
مانند تعداد، زمان تحویــــل، تنوع منابع تأمین کننده و 
شرایط حمل و نقل و لجســــتیک روی قیمت واکسن 

تأثیر می گذارد.
وی ادامه داد: برآوردمان این اســــت کــــه چیزی حدود 
700 میلیــــون دالر از 2.5 میلیــــارد دالری که برای دارو و 
تجهیزات در شــــرایط معمول تخصیــــص داده و تأمین 
می شــــد در حوزه کرونا مصرف شــــده است و علی رغم 
اصرار وزارت بهداشــــت هیچ عــــدد و مبلغی تاکنون در 
این حوزه تأمین نشده اســــت که این موضوع برای ما 
دارد مشــــکل ســــاز می شــــود و اگر فکر عاجلی نکنیم، 
بحــــث تأمین دارو هــــا و تجهیزات ضروری را به شــــدت 
تهدیــــد می کنــــد. این بخــــش می تواند بخــــش نگران 
کننده ای باشــــد. از طرف دیگــــر بالتکلیفی قیمت ارز و 
اینکه آیــــا ارز 4200 تومانی خواهد مانــــد یا تغییر خواهد 
کرد، یکــــی از چالش های ماســــت البته به هــــر حال در 
شــــرایط تحریــــم، توانســــتیم در زمینه تولیــــد قدم های 

بسیار خوبی را برداریم.
شــــانه ســــاز گفت: مــــا ســــبدی از واکســــن ها را دنبال 
می کنیم و آنچه که در سبد ما تعریف شده است خرید 
واکســــن از روســــیه، چین، هند و کوبا است و واکسن 
کوبــــا از طریق انتقال تکنولوژی اســــت و این واکســــن 
در پاستور ایران تولید می شــــود و تولید آن به سرعت 
پیــــش می رود و یکــــی از اولین تولیدات ما واکســــن با 

انتقال تکنولوژی از کوبا خواهد بود.
وی ادامــــه داد: چند کمپانی برای ورود واکســــن ایرانی 
انتخاب شــــدند روشــــی که در دنیا برای واکســــن کرونا 
اســــتفاده می شود محدود اســــت و واکسن ها با چهار 
تا پنج روش تولید می شــــوند و فرآیند تولید واکسن ها 
 یکسان اســــت و اگر اعالم می کنیم می  خواهیم 

ً
تقریبا

واکســــن را از هنــــد وارد کنیم واکســــن تولیدی همان 
روشی اســــت که واکسن آسترازنکا ســــوئد با همکاری 
کسفورد تولید می شود و اکنون فعاًل منابع وارداتی ما  آ
از این چهار کشــــور است و و اگر منابع مطمئن دیگری 

پیدا کنیم از آن منابع هم واکسن وارد خواهیم کرد.

ارتباط تصویری جمعی از مداحان با رهبر انقالب در سالروز میالد حضرت زهرا )س(

ادب اسالمی را در جامعه بگسترانید
هگمتانه، گروه ایران و جهان:  در خجســــته سالروز میالد 
حضــــرت فاطمــــه ی زهــــرا ســــالم اهلل علیها، رهبــــر انقالب 
اســــالمی صبــــح روز چهارشــــنبه در نشســــت تصویری با 
جمعــــی از مداحــــان اهل بیــــت علیهم الســــالم، حضرت 
صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم اسالمی درباره 
زن، مادر و همسر دانســــتند و گفتند: در دیدگاه اسالمی 
قوی ترین پایــــه تربیت فکــــری و روحی انســــان در کانون 
خانــــواده قرار دارد و در این کانون اســــت که زمینه رشــــد 

واقعی زن در عرصه های مختلف فراهم می شود.
ایشــــان همچنین بر لزوم حفظ ادب اســــالمی در ســــخن 
گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای 

رسانه ای و مجازی، تأکید کردند.
حضــــرت آیت اهلل خامنــــه ای با تبریک میــــالد حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها و بزرگداشــــت مقام زن و مادر و همچنین 
، به  ســــالروز والدت امام خمینــــی)ره( و دهه مبــــارک فجر
ابعاد شــــخصیتی حضرت زهرا و نقش برجســــته ایشــــان 
به عنــــوان دختر گرامی و غمگســــار پیامبر اســــالم)ص( و 
همچنین همســــر و هم تــــراز حضرت علی علیه الســــالم و 
مادر چهار خورشید درخشــــان و سرسلسله نسل پیامبر 
عظیم الشأن اسالم اشــــاره کردند و گفتند: آن حضرت در 
دوران زندگی خود با فراز و نشــــیب ها، آزمون های بی نظیر 
و محنت های متعددی مواجه شدند اما در همه عرصه ها 
همچــــون همســــرداری، مــــادری، مدیریت خانــــه، تربیت 
فرزندان، جهــــاد فی ســــبیل اهلل، امر به معــــروف و نهی از 
، عبــــادت و بندگی خــــدا، و اخــــالص در اوج بودند و  منکر
نشــــان دادند یــــک زن می تواند به رتبــــه ی عالی عصمت 

برسد.
ایشان، حضرت زهرا و حضرت علی و فرزندان گرامی آنان را 
نمونه عالی یک خانواده اسالمی دانستند که الگوبرداری 
از همراهــــی، همدلی، اخــــالص و مجاهــــدت آن بزرگواران 

می تواند جامعه اسالمی را به اوج برساند.
رهبرانقــــالب اســــالمی افزودند: برخــــی اوقــــات دل ها در 
بعضــــی از امــــور مضطرب می شــــوند امــــا نباید پریشــــان 
شوند زیرا رشــــحات آن موّدت و همراهی و مجاهدت های 
خالصانه اهل بیــــت در نظام جمهوری اســــالمی نیز کاماًل 
مشهود است که فراگیری روحیه بسیجی، خدمات بی نام 
و نشان شهدای هسته ای، تالش های گروههای جهادی 
و هزاران گــــروه جــــوان در عرصه های فرهنگــــی و علمی و 
همچنین صحنه ها و جلوه های زیبای گروههای پرستاری 
و پزشــــکی در قضیه کرونا، در واقع پیروی از همان نقشــــه 

جامع است.
آیــــت اهلل خامنه ای با اشــــاره به تفــــاوت بنیادین  حضرت 
دیدگاه اســــالم و غرب در مقوله زن، افزودند: نگاه اســــالم 
و جمهــــوری اســــالمی به زن، نــــگاه تکریم و احترام اســــت 

درحالی که نگاه رایج غرب، نگاه کاالیی و ابزاری است.
ایشــــان خاطر نشــــان کردند: در اســــالم، زن و مرد از لحاظ 
ارزش های الهی و انســــانی تفاوتــــی ندارند. البتــــه در کنار 
وظایف مشــــترک، هریک از زن و مرد وظایــــف ویژه ای هم 
دارند و به همین علت اســــت کــــه خداوند متعال ترکیب 
ســــاختمان جســــمی آنها را متناســــب با این وظایف ویژه 

آفریده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: ما به نگاه اسالم افتخار 
می کنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی، سراپا 

اعتراض هستیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره بــــه تبلیغات غربی ها 
مبنی بــــر اینکه اســــالم و حجاب اســــالمی مانع رشــــد زن 
می شــــود، گفتند: این یک دروغ واضح اســــت و دلیل بارز 
خالف واقع بودن آن، وضعیت زنان در جمهوری اسالمی 

است.
ایشــــان افزودند: در ایران در هیچ مقطــــع تاریخی تا به این 
حــــد، زن تحصیل کــــرده و فعــــال در عرصه هــــای مختلف 

اجتماعــــی، فرهنگی و هنری، علمی، سیاســــی و اقتصادی 
حضور نداشــــته و همــــه اینها از برکت جمهوری اســــالمی 

است.
ایشــــان همچنین با تجلیــــل از نقش مانــــدگار و بی نظیر 
مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع 
از حرم گفتند: متأســــفانه درباره این بزرگــــواران آثار هنری 
کمی تولید شده که جا دارد اقدامات بیشتری انجام شود.
رهبــــر انقالب اســــالمی نگاه اســــالم بــــه زن را زمینه ســــاز 
برجسته شدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و 
با تأکید براینکــــه قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی 
و حقیقی ترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل 
می گیرد، خاطرنشــــان کردند: دستگاه های تبلیغاتی غرب 
و متأسفانه برخی غربزده های داخلی تالش دارند تا نقش 

محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود.
حضرت آیت اهلل خامنــــه ای با تأکید بر لــــزوم ارج گذاری به 
جایگاه زنــــان خانه دار و نقــــش ویژه آنــــان در خانواده، به 
موضــــوع ازدواج بهنــــگام و فرزندآوری نیز اشــــاره کردند و 
افزودند: این دو موضــــوع از نیازهای حیاتی امروز و فردای 
کشــــور اســــت که مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ 

برای ترویج آن نقش آفرینی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، 
مداحی را پدیده ای ویژه و منحصر بفرد خواندند و با اشاره 
، نغمه پردازی، رساندن سخن  به ترکیب این هنر از شــــعر
به اعماق جــــان مخاطبان بــــا صدای خــــوش و همچنین 

برخورداری از عناصرِ اندیشــــه، عاطفــــه، اطالعات معارفی، 
گاهی های اجتماعــــی و جهانی، گفتند: موضوع  آ تاریخی و 
کار مــــداح از عالی تریــــن موضوعــــات یعنی ستایشــــگری 
اهل بیــــت، و وظیفــــه او گســــترش دادن الگوی زیســــت 
نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشــــه ها و درســــهای آن 

بزرگواران است.
ایشــــان با توصیه مداحان بــــه جدی گرفتــــن این وظیفه 
مهم، تأکید کردند: هیأت باید به شکل هیأت باقی بماند 
بنابراین قالب و شــــکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با 
اســــتفاده از ابزارهای خــــارج از قالب مداحــــی، هیأت ها به 

محیطهای دیگر تبدیل شوند.
رهبر انقالب اســــالمی مداحان و شــــعرای اشعار مداحی را 
به اســــتفاده از مطالب متقن و محکم و متین ســــفارش 
کردند و با انتقاد از مخدوش شدن ادب اسالمی در برخی 
محیطهــــای رســــانه ای و فضای مجــــازی، در توصیه مهم و 
پایانی خود به مداحان و همه تریبون داران و رســــانه ها، بر 
»حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن« تأکید و خاطرنشان 
کردند: بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب 

اسالمی گسترش یابد.
ایشــــان با اشــــاره به دو خطبه طوفانی حضــــرت زهرا)س( 
پــــس از رحلت پیامبــــر اعظم)ص( کــــه در عین مضامین 
مهــــم و اعتراضی و اعالم خطــــر درباره انحــــراف از مفاهیم 
برجسته اســــالمی، با کلمات محکم و متین و بدون بیان 
حتــــی یک کلمه توهین آمیز بیان شــــده اســــت، افزودند: 
مکتب اهل بیت از مسائلی مانند قول بغیر علم، غیبت، 
تهمت، بدگویی و بدزبانی مبّرا اســــت و شــــما مداحان نیز 

باید این معارف را در زبان و عمل به مردم تعلیم دهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت رو به 
رشد دســــتگاه های تبلیغی کشور از جمله بخش مداحی، 
از ابتــــکارات خوب مداحان در مناســــبتهای مــــاه مبارک 
رمضان و عزاداری محرم که متناسب با شرایط کرونا انجام 
شد، تقدیر و در پایان خاطرنشان کردند: بدانید دشمنان 
در مقابله بــــا جمهوری اســــالمی هیچ غلطــــی نمی توانند 
بکنند و اســــالم و جمهوری اســــالمی رو به قــــوت و اقتدار 

روزافزون است.
ایشان افزودند: البته مشکالت و فراز و نشیب ها همواره 
وجود داشته و دارد. افرادی خدمت می کنند و افرادی هم 
ظرفیتها را از دســــت می دهند اما جمع بنــــدی همه اینها، 

حرکت رو به جلو است.
پیش از ســــخنان رهبــــر انقالب اســــالمی، هشــــت تن از 
مداحان و شاعران از اســــتانهای مختلف کشور به قرائت 
اشــــعار و مدایحــــی در فضائــــل حضــــرت فاطمــــه ی زهــــرا 

سالم اهلل علیها پرداختند.

موافقت وزیر بهداشت با اعزام زائران به عتبات عالیات
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس 
سازمان حج از موافقت کلی وزیر بهداشت 
با اعزام زائــــران به عتبات عالیات به صورت 
شــــیوه نامه های  براســــاس  و  محــــدود 

بهداشتی، خبر داد.
یک  ســــفری  جریان  در  رشــــیدیان  علیرضا 
روزه بــــه سیســــتان و بلوچســــتان بعــــد از 
کلنگ زنی ســــاختمان جدید مدیریت حج 
و زیارت این استان در نشست با کارگزاران 
و دفاتــــر زیارتــــی، نمایندگی بعثــــه رهبری و 
ارگان هــــای مرتبط تصریح  برخــــی ادارات و 
کرد: یکی از رویکردهای ما این است که در 
عین آنکه تولی گری حج و زیارت بر اساس 
قانــــون و ابالغات مقــــام معظــــم رهبری را 
برعهــــده داریم تصــــدی امور اجرایــــی را به 

بخش هایی از جمله دفاتر زیارتی واگذار نمائیم.
وی عنوان کــــرد: در این رویکرد دفاتــــر فعال تر می توانند 
ظرفیت و فضای بهتری داشــــته باشــــند که بــــه ثبت نام 
و جذب زائر پرداخته و بنا به خواســــت زائران بســــته های 

مختلف زیارتی را ارائه دهند.
رشیدیان در بخشی دیگر از سخنان خود به شیوع بحران 
کرونــــا و تأثیــــرات آن بر حــــوزه زیارت و تعطیلی ســــفرهای 
زیارتی اشــــاره و عنوان کرد: سازمان حج و زیارت نیز با توجه 
به این بحران و از طرفی موضوع اعزام های زیارتی و خدمات 
مربوطه، دســــتورالعمل های بهداشــــتی ســــفرهای حج و 
عتبات عالیــــات را با همــــکاری وزارت بهداشــــت و هالل 

احمر تهیه و در اختیار کشورهای هدف قرار گرفت.
وی عنــــوان کــــرد: در این راســــتا در صورت فراهم شــــدن 
زمینه از ســــرگیری این ســــفرها با توجه به شرایط موجود و 

دستورالعمل های تهیه شده، آماده اعزام زائران هستیم.
هنوز تاریخی برای مذاکرات حج اعالم نشده است

وی در خصــــوص موضوع اعــــزام حجاج تصریــــح کرد: حج 

تمتع نیز سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار 
نگردید اما برای حج آتی هنوز تاریخ مذاکرات به هیچیک از 
کشــــورهای اسالمی اعالم نشده در صورتی که در سالهای 

گذشته مذاکرات در ماه ربیع الثانی انجام می گرفت.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشــــاره به اقدامات سازمان 
حج و زیارت برای تثبیت ثبت نام حجاجی که سال گذشته 
نام نویســــی کردند اما با تعطیلی حج به این ســــفر مشرف 
نشــــدند، گفت: توانســــتیم با قیمت مصوب ارز مورد نیاز 
این تعداد از حجــــاج را خریداری کنیم کــــه این برنامه ریزی 
در جلوگیری از افزایش هزینه هــــای این افراد برای حج آتی 

بسیار مؤثر بود.
سفرهای عتبات منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا �

رشــــیدیان درباره چگونگی از ســــرگیری عتبات عالیات و 
برنامه های انجام شــــده در این رابطــــه گفت: بدین منظور 
جلســــه ای با وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه برگزار 
شــــد و موافقت کلی وی با اعزام زائران به صورت محدود و 

بر اساس شیوه نامه های بهداشتی اخذ شد.

وی عنوان کرد: اما ایــــن موضوع در مرحله 
بعد به موافقت کمیته امنیتی و اجتماعی 
ســــتاد ملی کرونا موکول شــــد کــــه کلیات 
آن در ایــــن کمیتــــه مصوب شــــد و منتظر 
مصوبه ســــتاد ملی کرونا هســــتیم؛ ضمن 
اینکه مذاکــــرات برای از ســــرگیری اعزام ها 
در کمیســــیون مشــــترک ایران و عراق نیز 

صورت گرفته است.
مرحله دوم برخــــورداری دفاتر زیارتی  �

از تسهیالت کرونایی
وی با بیان اینکه شــــرایط پدید آمده بعد از 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دفاتر زیارتی 
کارگزاران  را به دفاتر و  بیشترین خســــارت 
در ایــــن حــــوزه وارد کــــرده، بــــه اقدامــــات 
صورت گرفته همانند اعطای تسهیالت به 

کارگزاران و دفاتر زیارتی اشاره کرد.
وی افزود: با همت ســــتاد ملی کرونا از محل تسهیالت 
کرونا، تسهیالتی  از  آســــیب دیده  واحدها و بخش های 
را بــــرای دفاتر و کارگــــزاران زیارتی دریافــــت کردیم که در 
مرحله نخســــت دفاتــــر زیارتی 16 میلیــــون و کارگزاران 6 
میلیون تومان تســــهیالت دریافــــت کردند و در مرحله 
دوم نیز که به تازگی ابالغ شــــده دفاتر زیارتی 120 میلیون 
تســــهیالت  تومــــان  میلیــــون   20 کارگــــزاران  و  تومــــان 

می کنند. دریافت 
وی با اشــــاره به دیگــــر اقدامات برای کاهــــش هزینه های 
دفاتر زیارتی گفت: مصوب شــــد تا در صورت درخواســــت 
دفاتر زیارتی فعالیت آنها 3 تا 6 ماه تعلیق شود تا هزینه ای 

بر آنان تحمیل نگردد.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین گفت: طی مصوبه ای 
مقرر شــــد تا دفاتر زیارتی متراژ محل خود را از 40 متر به 30 
متــــر کاهش دهند یا اینکه دو دفتــــر در یک محل تجمیع 

شوند تا بار هزینه های مالی دفاتر کمتر شود.

عیدی کارکنان دولت
1.5 میلیون تومان تعیین شد

بر اســــاس تصمیــــم هیأت وزیــــران مبلــــغ ثابت 15 
میلیون ریال به نســــبت مــــدت خدمت تمام وقت 
در ســــال 1399 به عنوان پاداش آخر سال )عیدی( 
در بهمن ماه ســــال جاری از محــــل بودجه مصوب 

دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.

آزادی 2 مرزبان گروگان 
گروهک تروریستی 

جیش الظلم
روابط عمومــــی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســــپاه از 
آزادی دو رزمنده مرزبان گروگان گرفته شــــده توسط 
گروهک تروریستی جیش الظلم در سه شنبه شب 

و در اقدامات موفق اطالعاتی خبر داد.

ممنوعیت داشتن تابعیت 
مضاعف برای نمایندگان

آیین نامه  تدویــــن  کمیســــیون  عضــــو  »ســــلیمی« 
داخلی مجلس گفت: طبق مصوبه روز چهارشــــنبه 
اعضای کمیســــیون، نمایندگان از داشتن تابعیت 
و یا اقامت ممنوع شــــدند و اگــــر تابعیت و یا اقامت 
کشور دیگری را دارند نیز باید لغو شود. هم چنین با 
مصوبه اعضا، نمایندگان از تحصیل در مقاطع باالتر 

ممنوع شدند.

درخواست 54 نماینده برای 
ح شفافیت رأی گیری  مجدد طر

54 نفــــر از نماینــــدگان مجلــــس طــــی نامــــه ای بــــه 
هیأت رئیسه مجلس خواســــتار بررسی مجدد طرح 
شــــفافیت آرا نماینــــدگان در صحــــن علنی مجلس 

به صورت قیام و قعود شدند.
ماده 130 آیین نامــــه داخلی مجلس تصریح می کند: 
اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیســــیون هاى 
موضوع اصل هشــــتاد و پنجم )85( قانون اساسی 
واقع نشــــد بدون تغییر اساسی تا شــــش ماه دیگر 
 به مجلس پیشــــنهاد نمود 

ً
نمیتــــوان آن را مجــــددا

مگر با تقاضاى کتبی پنجاه نفــــر نماینده و تصویب 
مجلس.

چرا کشورهای همسایه 
واکسن را زودتر گرفتند؟

رئیس ســــازمان غذا و دارو گفت: برای تهیه 500 هزار 
دوز واکســــن کرونای روســــی در مرحله اول درحال 
رایزنی هســــتیم. طی دوهفته آینده مجوز مطالعات 
بالینی سومین واکسن تولید داخل صادر می شود.
این  که   در برخی کشــــورهای همســــایه از حوزه خلیج 
فارس تا کشــــورهای نزدیک و یا دوردست، واکسن 
را زودتــــر دریافت کردند، به این دلیــــل بود که آن ها 
در فاز ســــه مطالعات بالینی مشــــارکت کردند اما ما 

نخواستیم.

اصالحات مجلس اگر منطقی 
باشد اعمال می کنیم

واعظی رئیس دفتــــر رئیس جمهــــور گفت: بودجه 
یک کار کارشناســــی اســــت کــــه بایــــد متخصصین 
بنشــــینند و بررســــی کنند و هیچ احتیاجی نیســــت 

قبل از تصمیم گیری آنقدر تهمت بزنند.
به هــــر حال آنچه اتفاق افتاد، باید از مجلس تشــــکر 
کنیــــم، به دلیــــل اینکه کمیســــیون تلفیق شــــاکله 
بودجه را بــــر هم زده بود. اصالحــــات مجلس درباره 
بودجه را تا جایی که منطقی باشــــد اعمال می کنیم؛ 
امــــا وقتــــی دربــــاره اصالحــــات خــــود هیــــچ راهــــکار 

پیشنهادی ندارند، نمی توان این کار را انجام داد.

امیری: الیحه بودجه باید به 
کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت

معــــاون پارلمانی رئیــــس جمهــــور در گفت وگویی 
بیان کــــرد: دولت در موعد مقــــرر الیحه بودجه 1400 
را به مجلس داد اما در کمیســــیون تلفیق تغییرات 
اساســــی پیدا کرد و آنچــــه به صحن آمــــد مصوبات 

کمیسیون تلفیق بود نه الیحه دولت.
جایــــی کــــه کمیســــیون تلفیــــق و مجلــــس هر دو 
رد کننــــد، بایــــد بــــه دولت برگــــردد امــــا در جایی که 
کمیســــیون تلفیق کلیات بودجه را تأیید کرده و در 
صحــــن رای نیاورده آیین نامه ســــکوت کــــرده اما در 
سال 98 همین موضوع اتفاق افتاد و آقای الریجانی 
از رویه مقررات برنامه اســــتفاده کــــرد و موضوع را به 

کمیسیون تلفیق دادند.

واکنش جهانگیری به رد 
الیحه بودجه توسط مجلس

معاون اول رئیس جمهــــور گفت: یکی از مهمترین 
کارهای مجلس در طول ســــال بررسی بودجه است 
وقتی که رد می شــــود به معنای این است که خوب 
نتوانستند آن را مدیریت کنند. من 6 بهمن ساعت 
10 و 30 صبح در مــــورد بودجه نامــــه ای به حضرت آقا 
نوشتم دو ســــاعت  بعداز دفتر ایشــــان با ما تماس 
گرفتنــــد کــــه نامه آماده اســــت و آقــــا پاســــخ را دادند 
ایــــن نامه خطاب به آقای قالیباف بــــود برای اینکه به 
مســــایل توجه کنند. اگــــر این ها بعــــد از آن نامه یک 

جلسه با دولت می گذاشتند مسائل حل می شد.

اخبار کوتاه

 غربی ها تبلیغ می کنند که اسالم و 
حجاب اسالمی مانع رشد زن می شود.این 

غ واضح است و دلیل بارز خالف  یک درو
واقع بودن آن، وضعیت زنان در جمهوری 

اسالمی است.

 ازدواج بهنگام و فرزندآوری از نیازهای 
حیاتی امروز و فردای کشور است که 

مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ برای 
کنند. آن نقش آفرینی  ترویج 

 مکتب اهل بیت از مسائلی مانند 
قول بغیر علم، غیبت، تهمت، بدگویی 
و بدزبانی مبّرا است و شما مداحان نیز 

باید این معارف را در زبان و عمل به مردم 
دهید. تعلیم 



بدینوســیله به آقای اکبر احمدوند، نام پدر: محمدآقا، تاریخ تولد: 1349/01/01، 
شــماره ملی: 4072573401 شــماره شناســنامه: 47 )متعهد( پرونده کالسه 
9800449 کــه برابر گزارش اداره پســت مالیر در آدرس متن ســند و اعالمی 
شــناخته نگردیده اید، ابالغ می گردد که به اســتناد ســند ازدواج شماره 9883 
مورخه 1379/07/12 دفتر ازدواج 24 مالیر بین شما و خانم اکرم عبدالمحمدی 
مبلغ 4.560.000.000 ریال )تقویم ریالی 60 عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع 
الزم االجرا( بابت اصل طلب به انضمام 5% حقوق دولتی بدهکار می باشــید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محســوب اســت، فقط یــک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار چاپ و درج و منتشــر می گردد. ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخــت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت بدون انتشــار  آگهی دیگری، 

عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

م.الف 436

آگهی ابالغ اجرائیه
کالسه: 139904026781000421/1

پری الوندی - مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
تاریخ انتشار: 99/11/16

آگهی حصر وراثت

م.الف 525

خانم آمنه زارعی دارای شناسنامه شماره 669 به شرح دادخواست به کالسه 
691/99ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان آقای روح اله عینی به شناســنامه شماره 9238 
در تاریــخ - در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن متوفــی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- آمنه زارعــی فرزند حمزه علی به 
شــماره شناسنامه 669 متولد 1365 همســر متوفی 2- اختر حمزه فرزند 
عبدالمحمد به شــماره شناســنامه 5437 متولد 1329 مــادر متوفی 3- 
محمدحسین عینی فرزند روح اله به شماره شناسنامه 4040741935 متولد 
1396 فرزند متوفی 4- فرنگیس عینی فرزند روح اله به شــماره شناسنامه 
4040367715 متولــد 1379 فرزند متوفی 5- زهرا عینی فرزند روح اله به 
شماره شناسنامه 4040598441 متولد 1390 فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

16 بهمن 1399    شـــماره 4729 پنجشـــنبه   

ورزش6

اعالم برنامه هفته هشتم 
تا یازدهم لیگ دسته دوم

جدال حساس 
نمایندگان فوتبال 

همدان
هگمتانه، گروه ورزش: کمیته مســــابقات ســــازمان 
لیــــگ برنامه مســــابقات هفته هشــــتم تــــا یازدهم 
رقابت های لیگ دســــته دوم باشــــگاه های کشور را 

اعالم کرد.
برنامه مسابقات "پاس همدان" به شرح زیر است:

هفته هشتم - پنجشنبه 23 بهمن ماه 99 �

مــــس شــــهربابک - پاس همــــدان - ســــاعت 14 - 
ورزشگاه شهدای مس شهربابک

هفته نهم - پنجشنبه 30 بهمن ماه 99 �

پاس همــــدان - نفــــت امیدیــــه - ســــاعت 14:15 - 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

هفته دهم - سه شنبه 5 اسفندماه 99 �

پاس همدان - نیروی زمینی تهران - ســــاعت 14:15 
- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

هفته یازدهم - دوشنبه 11 اسفندماه 99 �

اتــــرک بجنــــورد - پاس همــــدان - ســــاعت 14:15 - 
ورزشگاه تختی بجنورد

برنامه مسابقات "شهرداری همدان" نیز به شرح زیر 
است:

هفته هشتم - جمعه 24 بهمن ماه 99 �

شــــهرداری همدان - اتحاد کامیاران - ســــاعت 14 - 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

هفته نهم - پنجشنبه 30 بهمن ماه 99 �

سپیدرود رشت - شهرداری همدان - ساعت 14:15 
- ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته دهم - سه شنبه 5 اسفندماه 99 �

ملی حفــــاری اهواز - شــــهرداری همدان - ســــاعت 
14:30 - ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری

هفته یازدهم - دوشنبه 11 اسفندماه 99 �

شهرداری همدان - ویســــتا توربین تهران - ساعت 
14:15 - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

خبــر

مشکالت مالی 
پاشنه آشیل پاس همدان

هگمتانــــه، گروه ورزش: میثم ناصرنــــژاد- جهش پاس به 
رتبــــه چهارم جدول رده بندی گروه ب لیگ 2 در شــــرایطی 
روز سه شنبه با برد قاطع مقابل شهدای بابلسر رقم خورد 
که شاگردان پاشازاده با گذشت هفت هفته از مسابقات 

هنوز مطالبات مالی خود را دریافت نکرده اند.
بازی پاس و شهدای بابلســــر متفاوت از هفته های قبل، 
روز وفــــاق و همدلی هواداران و اعضای تیــــم بود که با برد 

جانانه و دلچسب شاگردان پاشازاده همراه شد.
روزی که پاس جهش مطلوب در جدول رده بندی لیگ 2 

داشت و نشان داد صالبت یک تیم مدعی را دارد.
تفکرات هوشــــمندانه مهدی پاشازاده اجازه قدرتنمایی را 
به حریف نداد و بازی زیبا و دلپســــند شاگردانش یک برد 

قاطع را رقم زد.
همین اقتدار فنی و فوتبالی باعث شــــد هواداران مسرور 
از پیروزی، یکصدا امیر عظیمی مدیرعامل باشگاه، مهدی 

پاشازاده سرمربی تیم و بازیکنان را تشویق کنند.
هر چند این برد، عروســــی را به کوچه پاس آورد اما نگرانی 

همچنان در سیمای سرمربی پاس موج می زند.
نگرانــــی نه بابت مســــایل فنــــی، تاکتیکــــی و نتیجه گیری 
تیم پــــاس؛ بلکه تزریــــق منابع مالی دغدغه ای اســــت که 
این روزها پاشازاده و شــــاگردانش با آن دست و پنجه نرم 

می کنند.

انتظاری به حــــق که می طلبد مســــووالن اجرایــــی در برابر 
تعهدی که به تیم دارند، فعل خواستن را صرف کنند.

این تیم پس از شروع پرنوسان در لیگ 2، حاال با گذشت 
هفت هفته شــــرایط منســــجم و هارمونی را بــــه لحاظ فنی 
و تاکتیکــــی به دســــت آورده و انتظار دارند مســــووالن به 

وعده های خود عمل کنند.
آنطور که پیدا اســــت امیــــر عظیمی مدیرعامل باشــــگاه 
پاس تــــوان پرداخت تمامــــی هزینه ها را نــــدارد و او نیز از 
مسووالن اجرایی استان خواســــته تا وضعیت را تعیین 

کنند. تکلیف 
عظیمی تاکنون بیش از ســــه میلیاردتومان صرف مخارج 
تیم پاس کرده و اینکه بتوانــــد در ادامه تمامی هزینه های 

تیم را به صورت شخصی تأمین کند، امکان پذیر نیست.
ســــابقه حضور عظیمــــی در تیم پاس طی ســــال های اخیر 
نشــــان می دهد که او هر زمان که پــــاس در تنگنای مالی 
قرار داشته، این تیم را مورد حمایت قرار داده است و حاال 
دغدغه های مالی سبب شــــده که این بار وی انتظار ورود 

مسووالن به رسیدگی این شرایط را داشته باشند.
پرداخت درصدی از قرارداد بازیکنان و کادر فنی هر اندازه 
که ضرورت به شــــمار مــــی رود، تعییــــن تکلیف وضعیت 

بدهی های باشگاه نیز حائز اهمیت است.
فدراســــیون فوتبال نســــبت به تســــویه بدهی های مالی 

تیم پاس اولتیماتوم صادر کرده و مشــــخص نیســــت که 
در هفته هشتم لیگ 2 اجازه حضور تیم پاس داده شود.

بدهی پاس در کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت 

حدود ســــه میلیــــارد و 200 میلیون تومان اســــت که باید 
درصدی از این بدهی ها تسویه شود.

پرداخت ایــــن بدهی ها نیز موجی از نگرانــــی را ایجاد کرده 

چرا که بی توجهی به دســــتور فدراســــیون چه بســــا منجر 
به محرومیــــت پاس از حضور در ادامه مســــابقات لیگ 2 

شود.

هشدار رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی:

ع است! صعود به ارتفاعات همدان ممنو
هگمتانــــه، گروه ورزش: حمید مســــاعدیان از افزایش 42 
درصدی سوانح کوهستان نســــبت به سال گذشته خبر 

داد.
حادثه هولناک اوایل دی ماه در ارتفاعات تهران به قدری 
شــــوکه کننده بود که نگرانی ها را در خصوص صعودها به 
ارتفاعات چندین برابر کرد و این امر را نمایان کرد که هنوز 
میان بخش هــــای مختلف در این حــــوزه هماهنگی های 
الزم به وجــــود نیامده اســــت. کوهنوردی هم آســــیب  ها 
و صدمــــات خاص خــــود را دارد امــــا تفاوت در این رشــــته 
در آنجاســــت که فاصله شــــهر و مراکز درمانــــی و امدادی 
زیاد اســــت و برخی از مراجعــــه کنندگان بــــا ابتدایی ترین 

ضرورت ها برای حضور در این مناطق نیز آشنا نیستند.
نجــــات  و  امــــداد  کمیتــــه  رئیــــس  مســــاعدیان،  حمیــــد 
فدراســــیون کوهنوردی در این خصوص گفت: این روزها 
ممنوعیت کشــــوری برای صعود به مناطق کوهســــتانی 
وجود ندارد و اختیار ایجاد ممنوعیت صعود به استان ها 
واگذار شــــده اســــت و در همین راســــتا صعود به مناطق 

کوهستانی صرفا در استان همدان ممنوع است.
او افزود: این محدودیت ایجاد شده در استان همدان به 
علت برودت هوا و شرایط نامساعد جوی است و تا زمان 

برطرف شدن این شرایط ادامه دارد. مسؤولین استان در 
تصمیم خود، مسائل بهداشتی و کرونا را نیز مدنظر گرفته 

اند تا ایمنی صعودکنندگان به صورت کامل حفظ شود.
این مقام مســــؤول در فدراسیون کوهنوردی خاطرنشان 
کــــرد: در ســــال جاری حــــوادث در کوهســــتان ها کشــــور 
نســــبت به ســــال گذشــــته افزایــــش یافته اســــت و رقم 
افزایش آن در حدود 42 درصد است و علت آن این است 
که صعودکنندگان از مســــیرهای انحرافی و غیرآشنا اقدام 

به صعود می کنند.
مســــاعدیان ادامه داد: در جلســــاتی که با ستاد مدیریت 
بحران استان تهران و برخی مسؤولین استانی داشته ایم، 
تمهیداتی اندیشــــیده شده اســــت تا میزان این حوادث 
کاهــــش پیدا کند. اســــتقرار ســــتادها در مبــــادی ورودی 
بخش های کوهســــتانی و ارائه راهنمایی به کوهنوردان از 

جمله مهم ترین اقدامات این حوزه بوده است.
رئیــــس کمیته امــــداد و نجــــات فدراســــیون کوهنوردی 
تصریح کرد: توســــعه امدادگران محلی برنامه بعدی است 
که در دســــتور کار قرار گرفته است و در 3 استان این طرح 
آغاز شده است و سایر اســــتان ها نیز برای آموزش دیدن 

اعالم آمادگی کرده اند.

او افزود: در زمســــتان امسال مهم ترین اتفاقات، گرفتاری 
کوهنــــوردان در ارتفاعات تهــــران و دو مــــورد فوتی در دو 
استان کشور بوده است تالش شده تا این موارد کاهش 
داده شــــود. ما در هفته آینده نیز بــــا یک تعطیالت مواجه 
هســــتیم و احتمال اســــتفاده کوهنوردان از این شــــرایط 
برای صعود وجود دارد و ممکن اســــت در آن روزها با یک 

ترافیک صعود مواجه شویم.
این مقام مســــؤول در فدراســــیون کوهنوردی با توصیه 
به شــــهروندان گفت: صعودکنندگان با اســــتعالم دقیق 
گاهی کامل مســــیر صعود خود را انتخاب  هواشناسی و آ
کنند و اگر به آن مسیر آشــــنا نیستند از صعود خودداری 
کرده و حتما تجهیزات کامل به همراه داشــــته باشــــند و از 

صعودهای انفرادی نیز خودداری کنند.
گاه  آ مســــاعدیان در پایان تأکید کــــرد: شــــهروندان باید 
باشند، توصیه های ما و ستادهای اطالع رسانی در مبادی 
ورودی مســــیرهای کوهســــتانی صرفا برای ســــالمت آن 
هاست و باید جدی گرفته شــــوند. توصیه ما همواره این 
است که کوهنوردی برای سالمت است و نباید سالمتی 
خــــود را قربانی آن کنیــــم. در این لحظه مــــوردی از مفقود 

شده بالتکلیف نیز در ارتفاعات کشور وجود ندارد.

اقدام شائبه برانگیز فدراسیون فوتبال در آستانه انتخابات

یک مالیری نامزد ریاست فدراسیون فوتبال
هگمتانــــه، گروه ورزش: فدراســــیون فوتبال بــــا انتصاب 
عجوالنه و شــــبهه برانگیز رئیس هیــــأت فوتبال کیش و 
برگزاری انتخابــــات برخی از هیأت های فوتبال، به شــــائبه 
مهندســــی انتخابات به ســــود برخی نامزدهای ریاســــت 

دامن زده است.
انتخابات فدراســــیون فوتبال 10 اســــفند برگزار می شــــود 
و بعد از پنج ســــال، رئیس و هیأت رئیســــه جدید سکان 
هدایــــت این مجموعــــه را در اختیــــار خواهنــــد گرفت اما 
اقداماتــــی در حال انجام اســــت که به شــــائبه مهندســــی 
انتخابات دامن می زند و حاشــــیه ها پیرامــــون انتخابات را 

بیشتر از قبل خواهد کرد.
یکــــی از ایــــن اقدامــــات، تغییــــر عجوالنه رئیــــس هیأت 
فوتبال کیش در آستانه برگزاری انتخابات است که طبق 
اساســــنامه، رئیــــس هیأت فوتبــــال این جزیــــره برخالف 
هیأت های اســــتانی انتخابی نیست بلکه از سوی رئیس 
آزاد  فدراسیون فوتبال و با پیشــــنهاد مدیرعامل منطقه 

معرفی و منصوب می شود.
 99 آذر   27 تاریــــخ  در  کــــه  اســــت  قــــرار  ایــــن  از  قضیــــه 
آزاد کیش درخواســــتی با شماره نامه  مدیرعامل منطقه 
بــــه فدراســــیون فوتبال ارســــال می کند   210011944/99
ایــــن جزیره  و درخواســــت تغییر رئیس هیــــأت فوتبال 
را مطــــرح می کند. حیدر بهاروند سرپرســــت فدراســــیون 
فوتبال نیز پس از نزدیک به 2 ماه و در آســــتانه انتخابات 
فدراســــیون فوتبال در حکمی در تاریــــخ 13 بهمن 99 به 
شــــماره 9953537 محمــــود پازوکــــی را به مــــدت چهار 
سال به ریاست این هیأت مهم و تأثیرگذار در انتخابات 

منصوب کرده است.
این انتصاب در شرایطی است که درخواست مدیرعامل 
منطقــــه آزاد کیش مربوط بــــه حدود دو ماه قبــــل بوده و 
فدراسیون نیز 20 روز مانده به انتخابات، این تغییر را کلید 

زده است.
این درخواســــت و تغییر یکباره رئیــــس هیأت فوتبال 
کیــــش آن هــــم در این ایام و در شــــرایطی اســــت که از 
حکم چهارســــاله امیر عــــرب در این هیأت یک ســــال 
دیگر باقی مانده بود و فدراســــیون فوتبال برای پرهیز 
از هرگونه شــــائبه ای می توانســــت یک مــــاه دیگر صبر 
کنــــد و تغییر و تحوالت را به رئیس جدید فدراســــیون 

کند. واگذار 
عــــالوه بر این فدراســــیون فوتبــــال در آســــتانه انتخابات 
تکلیف برخی دیگر از هیأت هــــای فوتبال را هم با برگزاری 
عجوالنــــه انتخابــــات اســــتانی در فاصله یک تــــا دو ماه به 
انتخابات انجام داده است که این اتفاقات سریالی شائبه 
بهره برداری از این روند به نفــــع برخی نامزدهای انتخابات 

ریاست فدراسیون فوتبال ایجاد کرده است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که فدراســــیون فوتبال طی 
دو ســــال اخیــــر علیرغم انتقــــادات فراوان و شــــبهه های 
آشــــکار زیر بار برگــــزاری انتخابات هیأت فوتبال اســــتان 
تهــــران نرفته و مقابل درخواســــت اکیــــد اداره کل ورزش 
و جوانان اســــتان تهران و همین طــــور وزارت ورزش برای 
برگزاری انتخابات قانونی ایســــتاده است. موضوعی که به 
حمایت تمام قد مدیران فوتبال از شیرازی به عنوان عضو 

هیأت رئیسه سازمان لیگ برمی گردد.

اصرار فدراســــیون به برگزاری انتخابات هیأت های فوتبال 
و همینطــــور انتصاب هــــای رئیس فوتبــــال جزیره کیش 
در فاصله کوتاه تا انتخابات مطمئنا به حواشــــی و شــــائبه 
مهندســــی دامن خواهد زد. مدیران فدراســــیون فوتبال 
باید دســــت از ایــــن قبیل اقدامــــات بردارند تــــا انتخابات 
فدراســــیون با کمترین حاشــــیه ای برگزار شــــود و فوتبال 

ایران از بالتکلیفی کنونی خارج شود.
 بهارونــــد، مهدوی کیا،قنبــــرزاده، طالقانی و عزیزی  �

خادم مجوز نگرفتند
سه گزینه ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای 
شرکت در انتخابات این فدراسیون رد صالحیت شدند. 
شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند و کاظم طالقانی 
که دو نفر اول برای ریاســــت و نفر ســــوم برای عضویت در 
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بودند با رد 
صالحیتشان حق شرکت در انتخابات را ندارند. همچنین 
مهــــدی مهدوی کیا و منصور قنبــــرزاده نیز برای انتخابات 
رد صالحیت شــــده اند. مهــــدوی کیا به دلیــــل اینکه دو 
تابعیتی اســــت برای انتخابات رد صالحیت شــــده است. 
البته این موضوع روز گذشته واکنش فدراسیون فوتبال 
را داشت اما در اطالعیه این فدراسیون نامی از مهدوی کیا 

برده نشد و تنها به یک اطالعیه اکتفا شد.
به این ترتیب، کیومرث هاشــــمی، مصطفــــی آجرلو و علی 
کریمــــی 3 نامزد نهایی ریاســــت فدراســــیون در انتخابات 

فدراسیون فوتبال هستند.
کیومرث هاشــــمی اصالتــــی مالیری دارد و ســــال ها تجربه 

مدیریت کالن ورزشی را در کارنامه داشته است.

افتتاح زمین چمن مصنوعی »اکنلو« کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش 

روستایی در استان همدان، اظهار کرد: زمین چمن مصنوعی »اکنلو« کبودرآهنگ افتتاح شد.
حمید سیفی به همراه امام جمعه شیرین سو و معاون فرماندار کبودرآهنگ همزمان با سومین روز 
از دهه مبارک فجر با حضور در روســــتای اکنلو از توابع بخش شیرین سوی شهرستان کبودرآهنگ از 

زمین چمن مصنوعی این روستا به مساحت یک هزار و 152 مترمربع بهره برداری کردند.
وی در این مراســــم با اشــــاره به اینکه این پروژه ســــال گذشــــته از محل اعتبارات ملی با اعتبار 702 
میلیــــون تومان کلنگ زنی و امروز شــــاهد بهره برداری آن در چهل و دومین عید انقالب اســــالمی 

هســــتیم، گفت: در ایام اهلل دهه مبارک فجر 3 پروژه ورزشی در استان همدان با اعتبار 5 میلیارد و 
600 میلیون تومان افتتاح می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ورزشی استان همدان 
64 سانتی مترمربع است، اظهار کرد: امیدواریم با افتتاح پروژه های دهه فجر و همچنین پروژه هایی 
که در آینده آماده بهره برداری می شــــوند ســــرانه ورزشــــی اســــتان ارتقاء و موجبات توسعه ورزش 

استان را فراهم آورند.
وی تصریح کرد: توســــعه ورزش روســــتایی یکی از مهم ترین برنامه هــــای اداره کل ورزش و جوانان 

است چراکه از دل روستاها قهرمانان و استعداد های ناب ورزشی کشف می شوند.

رئیس هیأت همگانی همدان خبر داد:

مشارکت در لیگ تندرستی مالک سنجش کمیته های ورزش همگانی
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیــــأت ورزش هــــای 
همگانی همدان گفــــت: حضور فعــــال و مؤثر در لیگ 
کمیته های زیرمجموعه  کشــــور باید اولویت  تندرستی 

این هیأت باشد.
هادی ســــبزواری در نشســــت بــــا اعضــــای کمیته ها و 
روســــای ورزش های همگانی شهرســــتان های همدان 
اظهار کرد: متأســــفانه جایگاه فعلــــی همدان در جدول 
رده بندی لیگ تندرســــتی کشور مطلوب نیست و نیاز 

به عزم همگانی دارد.
وی بیــــان کــــرد: از این پس مــــالک ســــنجش و ارزیابی 
کمیته هــــای زیرمجموعــــه هیأت ورزش هــــای همگانی 

اســــتان و نیــــز هیأت های شهرســــتان ها، مشــــارکت 
گسترده در لیگ تندرستی است.

ســــبزواری افزود: کمیته هایی که نتواننــــد در این لیگ 
مشــــارکت الزم را داشــــته و فعالیت کم رنگ را شــــاهد 

باشیم، به طور قطع دستخوش تغییرات خواهند شد.
از لیــــگ  راه انــــدازی نخســــتین دوره  کــــرد:  وی تأکیــــد 
تندرستی کشور زمینه ســــاز فعالیت جسمانی و ایجاد 

انگیزه پرداختن به ورزش بین عموم مردم است.
رئیــــس هیــــأت ورزش هــــای همگانــــی همدان یــــادآور 
شــــد: لیگ تندرســــتی از چهارم بهمن ماه آغاز و تا پایان 
اســــفندماه امســــال در اســــتان های مختلــــف کشــــور 

ادامه خواهد داشــــت و محوریت این مسابقات برپایه 
گاهی بخشــــی، پیشــــگیری از کــــم تحرکــــی و افزایش  آ
فعالیت جسمانی آحاد مردم جامعه طراحی شده و جزو 
سیاست های اصلی فدراسیون در دوره جدید مدیریتی 

است.
ســــبزواری پیرامون نحوه شــــرکت در این رویداد گفت: 
عضویت در وبگاه IRANTANDOROSTI. IR و آشــــنایی 
با برنامه تمرینی، انجام تمرینات روزانه براســــاس الگوی 
تمرینات در وبگاه و ضبــــط 30 ثانیه ای از فعالیت انجام 
گرفته، مراجعه مجدد به وبــــگاه و تکمیل فرم اطالعات 
مورد نیاز و بارگذاری ویدئــــو در وبگاه و دریافت تأییدیه 

ارسال، از مراحل شرکت در این لیگ است.
رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان یادآور شــــد: 
حضــــور در این لیگ بــــرای آحاد مردم آزاد اســــت و افراد 
باالی 10 ســــال می توانند نســــبت به ثبت نام در سایت 
ایران تندرســــتی اقدام کرده و روزانــــه30 ثانیه از حرکات 

ورزشی خود را در سامانه ارسال کنند.
وی خاطرنشــــان کرد: حضور در لیگ دارای کد مستقل 
در هر روز اســــت و شــــرکت کننــــده باید قبــــل از انجام 

حرکات، آن را در ضبط ویدئویی اعالم کند.
گقتنی اســــت؛ این مســــابقات بــــه صورت انفــــرادی و 
استانی ارزیابی می شــــود و در پایان نیز 16 استان برتر در 

لیــــگ برتر قرار می گیرند و 16 تیم بعدی نیز ســــال آینده 
باید در لیگ دسته یک شرکت کنند.

جوایز در نظر گرفته شده برای این رقابت ها نقدی است 
و به برندگان براساس باالترین امتیاز اعطا می شود.

لیگ تندرســــتی برای نخستین بار در ســــطح کشور در 
حال اجرا است.
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7 فرهنگ و ادب

تأملی در سبک شعر و شاعری امام خمینی)ره(

سیمای ادبی یک مبارز
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: شــــعر برای امام دریچه ای 
بــــود کــــه می توانســــت از آن بــــه عالــــم و آدم بنگــــرد و یا 
تماشــــاگران را از ایــــن دریچه بــــه دنیای عرفانی و اشــــراقی 
خود راه دهد. شعر امام بازترین پنجره رو به دنیای عرفانی 

امام)ره( است.
من به خال لبت، ای  دوست! گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار ُشدم
فارغ از خود شدم و کوِس »اناالحق« بزدم

همچو منصور خریدار سر دار ُشدم
، فکنده است به جانم شرری غم دلدار

 که به جان آمدم و ُشهره ی  بازار ُشدم
َدر میخانه ُگشایید به رویم شب و روز

که من از مسجد و از مدرسه بیزار ُشدم
جامه ی  ُزهد و ریا َکندم و بر تن کردم

خرقه ی  پیر خراباتی  و ُهشیار ُشدم
امام خمینی؛ عاشقی صادق و عارفی واصل

به نوشته تسنیم، امام خمینی)ره( که با توکل بر خدا، زنگ 
مرگ دیکتاتورها را در سراســــر گیتی به صــــدا درآورده بود، 
در پشــــت سیمای پرصالبت و اســــتوار خویش به عنوان 
یــــک انقالبی بزرگ، ســــیمای دیگری نیز داشــــت که کمتر 
شناخته شده بود. سیمای عاشقی صادق و عارفی واصل 
که همچون لســــان الغیب حضرت حافظ شیرازی فلسفه 
خلقت هســــتی و عالم آفرینش را عشــــق می دانســــت و 
می فرمود: »پیرم، ولی به گوشــــه چشــــمی جوان شوم!«، یا 
هرگاه که دلش از دغل بازی و مقدس مآبی خرقه پوشان 

زهد فروش به تنگ می آمد، رندانه می سرود:
واعظ شهر که از پند خود آزارم داد

از دم رند می آلوده مددکار شدم
بگذارید که از بتکده یادی بکنم

من که با دست بت میکده بیدار شدم
ســــخن گفتن از مردی کــــه روزگار از درک حضور او به خود 
 ، می بالد، کار آسانی نیست. مردی که دست تاریخ معاصر
به ارتفاع فهم او نمی رســــد و زبان زمین، از تکلم کرامات او 
عاجز و از وصف او ناتوان است. به راستی امام خمینی)ره( 
، عارف،  کــــه بود؟ مجاهد، عالم، فیلســــوف، سیاســــتمدار
عاشق، شاعر و...؟! در پاســــخ باید گفت که آن عبد صالح 
خدا، همه این ها بــــود ونبود! بدین معنا که ابعاد وجودی 
این انسان کامل چنان بسیط و گسترده بود که در مسیر 
ســــیر الی اهلل ظرفیت پذیرش هرگونه فضیلت و کرامتی را 
داشت و در این مســــیر نورانی تالش می کرد با استعانت 
از ذات اقدس پروردگار و فیض روح القدس برای رسیدن 
به قاف کمال، تمــــام توانمندی های بالقــــوه خویش را به 
فعلیــــت درآورد. از همین رو در عیــــن آن که عالمی عامل 
و سیاستمداری تیزبین و آینده اندیش بود، عارفی کامل، 
عاشــــقی صادق و شــــاعری لطیف و دقیقه یاب بود که در 
طلب وصــــل حضرت دوســــت)جل جالله( چــــون پروانه 
خــــود را به آتش می زد و در قلب شــــعله عاشــــقانه چنین 

می سرود:
فرخ آن روز که از این قفس آزاد شوم

از غم دوری دلدار رهم، شاد شوم
نسبت عالمان دینی با شعر

با بررســــی و واکاوی زندگی ادیبان و شاعران نام آور پارسی 
زبان در می یابیم که اکثر این بزرگان پیش و بیش از آن که 
، و محدث  شاعر باشند، حکیم، فقیه، فیلســــوف، مفسر
بوده اند و شــــعر و شــــاعری دغدغه و دل مشغولی اصلی 
آنان نبوده اســــت، چنان که ســــعدی در غزلــــی می گوید: 
»همــــه قبیلــــه من عالمــــان دیــــن بودند«. حضــــرت امام 
خمینی)ره( نیز در پاســــخ عــــروس خویش که از ایشــــان 
درخواست شــــعر می کند، فروتنانه می گوید: »اینک چون 
تو با اصرار خاص به خودت از من شــــعر خواســــتی باید به 
حق بگویم که نه در جوانی که فصل شــــعر و شعور است 
و اکنون ســــپری شــــده، و نــــه در فصل پیری کــــه آن را هم 

پشــــت ســــر گذاشــــته ام، و نه در حال ارذل الُعُمر )پیری و 
ســــالخوردگی( که اکنون با آن دســــت بــــه گریبانم قدرت 
شــــعرگویی نداشتم، گویند کســــی گفت که من قّوه ام در 
جوانی و پیری فــــرق نکرده، زیرا این ســــنگ را نه در جوانی 
توانســــته ام بلنــــد کنم و نــــه در پیــــری، من نیــــز همین را 
می گویم که من در شــــعر و ادب فرقی نکردم که در جوانی 

شعر نتوانستم گفتن و نیز در پیری. اینک گویم:
شاعر اگر سعدی شیرازی است

بافته های من و تو بازی است «
)مصاحبــــه روزنامــــه اطالعــــات 6 خــــرداد 1369 بــــا فاطمه 
طباطبایی همسر ســــید احمد خمینی، همچنین صحیفه 

امام خمینی، جلد 20، صفحات 166 و 167.(
حــــال این ســــوال پیش می آید کــــه اگر بــــزرگان و عالمان 
برجســــته دینی همچــــون امام دغدغه شــــعر و شــــاعری 
نداشــــتند، چــــرا شــــعر می ســــرودند؟! و راز ایــــن گرایش 
چیســــت؟ در پاســــخ باید گفت که عالمان دین هیچ گاه 
داعیه شاعری نداشــــته اند و بیش تر از این منظر که شعر 
محملی مناســــب بــــرای رمزگشــــایی از دقایق فلســــفی و 
عرفانی، رســــانه ای قدرتمنــــد برای ارتباط با مــــردم، و هنری 
تأثیرگــــذار برای تبلیغ و ترویج معــــارف و آموزه های دینی و 

اخالقی است، به وادی شعر و شاعری کشیده می شدند.
آنچه که مسلم اســــت، حضرت امام)ره( به شعر و شاعری 
نه به عنوان یک هــــدف، بلکه به عنوان فرصتی برای بیان 
حقایــــق و فضایل اخالقی، لطایف عرفانی و ظرایف روحانی 
نگاه می کــــرد و بنابر مصالحی شــــخصا تمایلــــی بر چاپ و 
انتشار این اشــــعار در زمان حیات خویش نداشت. علت 
چاپ دیوان اشعار بعد از رحلت شان نیز مطالبه مردمی و 
اصرار ارادتمندان ایشان به این کار برای رمزگشایی و پرده 

برداری از سیمای عرفانی آن عبد صالح خدا بود.
بعــــد از ارتحال حضــــرت امــــام)ره(، رونمایی از ســــیمای 
ادبــــی آن عبــــد صالح خــــدا با چاپ غــــزل »من بــــه خال 
لبت ای دوست گرفتار شــــدم« آغاز شد و به خاطر اقبال 
و اســــتقبال گســــترده مردم، به مــــرور با چاپ و انتشــــار 
عشــــق«،  »باده  عشــــق«،  »ســــبوی  شــــعرهای  مجموعه 
« ادامــــه یافت. چــــاپ این  »نقطــــه عطــــف« و »محــــرم راز
مجموعه ها، بهترین تســــال برای خیل عاشقان و ارادت 
منــــدان امام بود. زمزمه این شــــعرها مرهمــــی بود بر داغ 
هجــــراِن امت داغدیده ای که در کمــــال ناباوری پیر و پدر 
معنوی خویش را از دســــت داده بودند. به خاطر عطش 
زایدالوصفی که در جامعه نســــبت به خواندن و شنیدن 
اشــــعار امام وجود داشــــت، مجموعه های منتشر شده 
در طرفــــة العینی دســــت به دســــت و نایاب شــــدند. به 
خاطــــر این اســــتقبال بی نظیــــر و جهت پاســــخگویی به 
مطالبات مردمی، ســــرانجام این دفاتــــر پراکنده در مدت 
کوتاهی به اهتمام حجت االسالم علی اکبر صادقی  زمان 
َرشاد ســــامان یافت و در قالب »دیوان اشعار امام)ره(« 

به دست چاپ سپرده شد.
بــــا یک مــــرور اجمالی در اشــــعار حضــــرت امــــام)ره(، اهل 
ادب به ســــهولت در می یابند که این اشــــعار درونمایه ای 
عرفانی و معنوی دارد و ذهن و زبان امام در عرصه شــــعر و 
شاعری متأثر از شــــاعران سبک عراقی بخصوص سنایی، 
، موالنا، ســــعدی و حافظ می باشد. عرفان متجلی در  عطار
سروده های امام خمینی)ره( عرفانی اسالمی، بیدارگرانه و 
مبتنی بر آموزه های وحیانی و قرآنی اســــت که انسان را به 

صراط مستقیم توحید و رستگاری هدایت می کند.
»شــــعر برای امام دریچه ای بــــود که می توانســــت از آن به 
عالم و آدم بنگرد و یا تماشــــاگران را از این دریچه به دنیای 
عرفانی و اشــــراقی خود راه دهد... شعر امام بازترین پنجره 
رو به دنیای عرفانی امام)ره( اســــت. امام)ره( در نثر و نطق، 
مفاهیــــم و مســــائل عرفانی را بســــیار مطــــرح کرده اند، اما 
شاید بدان  جهت که زبان نثر تحمل بیان مفاهیم عمیق 
عرفانی را که در ذهن شــــریف آن بزرگوار بوده، نداشــــته، و 

شــــعر زبان باظرفیت و توانایی برای بازگویی مفاهیم عالی 
عرفانی بــــوده، معظم له این قابلیت را به اســــتخدام بیان 
یافته های اشــــراقی خود در آوردند...           شعر برای امام قالِب 
خوبی برای بازگویی مفاهیم بلند شهودی تلقی می شد... 
مهم  ترین منبع شناخت شــــعر امام، شخصیت امام)ره( 
است. ما در درک شعر امام نباید فقط به کتب اصطالحاتی 
و معرفتــــی مراجعــــه کنیم، اگر مــــا دریچه ای بگشــــاییم و 
شــــخصیت جامع االطراف او را ببینیم، می توانیم شعر او را 
به خوبی درک کنیم. از آنجا که عرفان نظری امام مســــتظهر 
بــــه تجربه  عرفانی او در عرصه ی زندگی اســــت، کســــانی در 
درک عرفانــــش موفق تر خواهنــــد بود که خــــود ملتزم به 
عرفان عملی بوده، دستی و دلی گداخته از آتش معرفت، 
در جیب و جان داشــــته باشــــند.« )گفتگوی مجله شــــعر 
 ، بــــا حجت االســــالم علی اکبر صادقی رشــــاد، مجله شــــعر

تابستان 1375، شماره 20، صص 46 تا 51(
ارادت حضرت امام به حافظ و سعدی شیرازی

حضرت امــــام از میان تمام شــــاعران به حافظ و ســــعدی 
شــــیرازی ارادتی خاص داشت. نشــــانه این ارادت، بسامد 
باالی اشــــعاری اســــت که در اســــتقبال از غزلیات این دو 
شاعر بزرگ سروده اســــت. نمونه های زیر گواه صادقی بر 

این ادعاست. امام غزلی دارد با مطلع:
بلبل به شاخ سرو در آواز دل  فریب

بر دل نوید سروقد گل عذار داد
که بیت خواجه شیراز را تداعی می کند که فرمود:

بلبل ز شاخ سرْو، به گلبانگ پهلوی
می خواند دوش، درِس مقامات معنوی.

امــــام در غزلــــی دیگر با اســــتقبال از غزل حافــــظ با مطلع » 
بلبلی خون  دلی خورد و گلی حاصل کرد«، گفته است:

عشقت اندر دل ویرانه  ما منزل کرد
آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد

و همچنیــــن در بیــــت زیر متاثــــر از غزل معــــروف حافظ با 
مطلع » یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود« می باشد:

کاش روزی به سر کوی توأم منزل بود
که در آن شادی و اندوه مراد دل بود

تأثیرپذیری حضرت امام از غزل معروف »اال یا ایهاالساقی 
 و ناولها« که در آغاز دیوان حافظ آمده اســــت، در 

ً
أدرکاســــا

بیت زیر نیز به خوبی آشکار است:
اال یا ایهاالساقی، برون بر حسرت دل ها

که جامت حل نماید یکسره اسرار مشکل ها
و امــــا نشــــانه بــــارز ارادت و تعلــــق خاطر حضــــرت امام به 

سعدی شیرازی را از بیت زیر می توان فهمید:
شاعر اگر سعدی شیرازی است

بافته های من و تو بازی است «

حضرت امام)ره( در جایی دیگر با استقبال از غزل سعدی 
با مطلع:

»امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس«

گفته اند:
»امشب که در کنار منی خفته چون عروس
در خواب کن مؤذن و در خاک کن خروس«

تأثیرپذیری و اســــتقبال از غزل های سعدی نشانه ارادت 
حضرت امام به افصح المتکلمین اســــت. به راســــتی رمز 
و راز عالقــــه و دلبســــتگی حضــــرت امــــام)ره( به ســــعدی 
چیســــت؟ و چرا آن عبد صالح خدا در بیانات و مکتوبات 
خویش به آثار منظوم و منثور سعدی شیرازی بیش از هر 
شــــاعر دیگری استناد کرده اســــت؟ خالی از لطف نیست 
جواب این ســــوال را از زبان نویســــنده و پژوهشگر دینی 

حجت االسالم عبدالکریم بی آزار شیرازی بشنویم:
»بــــه یاد دارم چند مــــاه قبل از ارتحال امام بــــود که یک روز 
صبح حجت االسالم رســــولی محالتی؛ رئیس دفتر امام به 
بنده زنگ زدند وگفتند: امام خواســــتار دیوان سه جلدی 
سعدی هســــتند، شــــما می  توانید برایشــــان پیدا کنید؟ 
گفتم با کمــــال میل. اما چرا ســــه جلدی نــــه یک جلدی؟ 
اظهار کردند که امام می  خواهند مجلدات کم حجم باشــــد 
تا بتوانند در قــــدم زدن های روزانه آن را بــــا خود ببرند و به 
آســــانی آنها را مطالعه کنند. همان روز برایشان تهیه کردم 

و فرستادم.
این جریــــان برایــــم از چند جهــــت جالب و آموزنــــده بود: 
اهتمــــام فراوان امام)ره( به کتابخوانی، اســــتفاده از اوقات 
و فرصت هــــا، و بیــــش از همه اهتمام امام به ســــعدی آن 
هم در آن ســــن و با آن همه اشــــتغاالت. البته چند نکته 
برایم جای ســــؤال بود: آیا امام)ره( تازه به اشــــعار ســــعدی 
عالقه مند شــــده بودند یا از جوانی؟ چرا امام در اواخر عمر 
یکــــی از مجلدات ســــعدی را درخواســــت نکردنــــد، بلکه 
هرســــه جلد را خواســــتار شــــدند؟ ارتباط امام)ره( با کتاب 
غزلیات ســــعدی؟ رابطه امام با گلســــتان ســــعدی؟ رابطه 
امام با بوســــتان ســــعدی؟ در مورد ســــؤال اول؛ به تاریخ 
تحصیالت امــــام خمینی )ره(مراجعه کردم؛ متوجه شــــدم 
که ایشــــان در جوانی نزد اســــتاد ادبیات »مال ابوالقاسم« 
به فراگیری گلستان و بوستان سعدی و چند کتاب ادبی 
دیگر پرداخته اند و سپس به کتاب های امام مراجعه کردم 
و دریافتم که ایشــــان در کتاب های خود از اشعار سعدی 
استفاده بســــیار کرده اند، و به خوبی می توان دریافت که 
تا چــــه اندازه امام از دوران جوانی از ســــعدی درس انقالب 
و کشــــورداری اخالقی فرا گرفته  اند.« )حکومتی بر اساس 
اخالق )یادها37( خاطرات حجت االســــالم و المسلمین 

دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی(
راز ارادت و تعلق خاطر امام خمینی )س( به آثار ســــعدی، 
به خاطر انطبــــاق آثار منظــــوم و منثور این شــــاعر بزرگ با 
منظومه سیاسی و اجتماعی اسالم است. سعدی شاعری 
معنوی و اخالق گراســــت که حاکمان را در کشــــورداری به 
»عدالت« و »مــــردم داری« توصیه می کند. حضرت امام نیز 
همواره بر این گزاره پای می فشــــرد که حکومت اســــالمی، 
حکومتی اخالقی اســــت. حکومتی که دولتمردان آن باید 
مردم را به »مکارم اخالق« فــــرا بخوانند و این دقیقا همان 
چیزی است که ســــعدی در قالب حکایت های بوستان و 

گلستان با بیانی شیرین و تأثیرگذار به آن پرداخته است.
از دیگــــر دالیــــل عالقه حضــــرت امام)ره( به ســــعدی این 
اســــت که در نگاه ســــعدی، شــــعر رســــانه ای برای ترویج 
فضیلت های انســــانی و اخالقی اســــت. او رســــانه شعر را 
رســــانه ای قدرتمند برای ترویج فضایــــل اخالقی می داند و 
در قالب شعر آموزه های اخالقی، دینی و کرامات انسانی را 
به تصویر می کشد. شعر سعدی، آیینه تجلی قرآن است. 
خالق بوســــتان و گلستان در بســــیاری از شعرهای خود، 
هم »موضــــوع« آیینی دارد و هم »موضــــع« آیینی. یعنی در 
کنــــار پرداختن به »صورت« دین و آییــــن )مدح و منقبت 
بزرگان دینی(، در سروده های خود سیره و سنت خاندان 
رسالت )علیهم الســــالم( را نیز - که در رأس آنها توحید و 

یکتاپرستی است - به تصویر کشیده است:
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش ازل بر در و دیوار وجود

... هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
دیگر این که ســــعدی مربی و معلم اخالق و پرورش یافته 
دامن قرآن و عترت است. شاعری به معنای واقعی کلمه 
»حکیم« که توانســــته اســــت به پیروی از سبک و سیاق 
قرآن، با توانمنــــدی آموزه های دینی و اخالقــــی را در قالب 
حکایت های شــــیرین و شــــنیدنی به نظم درآورد. در آیینه 
اشعار سعدی به روشنی می توان ســــیمای قرآن و عترت 
را به تماشا نشســــت و به نوعی سروده های وی تجلی گاه 

آیات قرانی، روایات و احادیث است.
حکایت همچنان باقی است...

پرداختن شایسته و بایســــته به سبک ادبی و شیوه شعر 
و شــــاعری امام و تحلیل عارفانه غزل های آن پیر فرزانه در 
یک مقاله ممکن نیســــت و به تحقیقی جامع و گســــترده 

نیاز دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*بخشی از یادداشت رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر )گردهم آیی مجازی 
شاعران فارسی زبان»شبی با امام)ره(«(

ملتی تا  عظیم  انقالبی  از 
 که اسوه شد

هگمتانــــه، گروه فرهنگ و ادب: شــــاعر زمــــان ما با این 
که این زمــــان دارد، احتیاج دارد به معرفت  ویژگی هائی 
دینِی عمیق. امروز شــــما چــــه بخواهید، چــــه نخواهید، 
چــــه خودتان بدانید، چــــه ندانید، چه تصدیــــق بکنید یا 
نکنید، برای بســــیاری از ملتها الگو و اســــوه شــــده اید. 
این بیداری اسالمی که مشــــاهده میکنید، چه بگوئیم، 
چــــه نگوئیم، چه به رو بیاوریم، چــــه نیاوریم، چه دیگران 
از حرکت عظیم  اثرگرفتــــه ی  به رو بیاورند، چــــه نیاورند، 

است. ایران  ملت 
ایــــن تحول  بــــزرگ،  ایــــن انقالب  ایــــن انقالب عظیــــم، 
بنیان برافکِن ســــنتهای طاغوتی و نظام طاغوتی و نظام 
ســــلطه، ملت ایران را به یک اســــوه تبدیل کرد. شما اگر 
بخواهید به لوازم اســــوه بودن و الگو بودن عمل کنید، 
خودتان  اســــالمی  معرفت  و  دینــــی  معرفــــت  بایســــتی 
را عمق ببخشــــید؛ و این در گذشــــته ی شــــعر ما وجود 
داشته. شــــما نگاه کنید، شاعران برجســــته ی ما اغلب 
- حــــاال نمیگویم همــــه - اینجورند؛ از فردوســــی بگیرید 
تا مولوی و ســــعدی و حافظ و جامی. فردوســــی، حکیم 
ابوالقاســــم فردوســــی اســــت. به یک آدم داستانســــرا، 
 داستانســــرا و حماسه ســــرا باشــــد، حکیــــم 

ً
اگــــر صرفــــا
. یند نمیگو

ایــــن »حکیــــم« را هــــم مــــا نگفتیــــم؛ صاحبــــان فکــــر و 
اندیشــــه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه ی 
فردوسی پر از حکمت اســــت. او انسانی بوده برخوردار 
از معــــارف نــــاب دینــــی. همــــه ی آنهــــا حکیــــم بودنــــد؛ 

اگر  حافظ  اســــت.  حکمت  از  پر  دوانینشــــان  ســــرتاپای 
افتخار نمیکرد بــــه حافظ قرآن بودن، تخلص خودش را 
ز  »حافظ« نمیگذاشت. او جزو حّفاظ قرآن است؛ »قرآن 
بر بخوانم با چهارده روایــــت«. حاال قّراء ما که با اختالف 
قرائــــت هــــم میخواننــــد، معمواًل دو تا، ســــه تــــا روایت 
بیشــــتر نمیتوانند بخوانند؛ اما او میتوانسته با چهارده 

دارد. عظمت  خیلی  که  بخواند،  را  قرآن  روایت 
این آشــــنائی با قرآن، در غزل حافظ مشهود است، برای 
آن را بفهمد. ســــعدی که خب، واضح است؛  کســــی که 
مولــــوی که آشــــکار اســــت؛ جامی و صائب هــــم همین 
. شــــما دیــــوان صائب را نــــگاه کنید، یــــک معرفت  جور
دینــــی عمیــــق در آن می بینیــــد. انســــان بــــه بیــــدل که 
میرســــد، به شکل دهشتناکی در شعر او معارف عمیق 
پیچیــــده ی دینــــی را مشــــاهده میکند. اینها بــــزرگان ما 
گفت  بایــــد  ائمــــه ی شــــعرند؛ در واقع  اینهــــا  هســــتند، 

هستند. اینها  فارسی،  شعر  پیامبران 
از معــــارف بودند. خودتــــان را برخوردار  اینها برخــــوردار 
از معــــارف کنید. البته راهش آشــــنائی بــــا قرآن، انس با 
قرآن، انــــس با نهج البالغه، انس با صحیفه ی ســــجادیه 
اســــت. خیلی از این تردیدهــــا و نگرانی هــــا و زنگارهائی 
که انســــان در یــــک مــــواردی در دل دارد، بــــا مطالعه ی 
انسان  روشــــنی؛  و  شــــفافیت  به  میشــــود  تبدیل  اینها 
میفهمــــد، راه را میشناســــد، کار را میشناســــد، هدف را 

. سد میشنا
*بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شــــعرا 1390/05/24

خاطراتی از نسل سوخته دهه 40
روزهای دشوار مبارزه
و  فرهنــــگ  گــــروه  هگمتانــــه، 
ادب: کتــــاب »روزهــــای دشــــوار مبارزه« به کوشــــش 
محمدمحسن مصحفی توســــط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است.
به نوشــــته تســــنیم، انتشــــارات ســــوره مهر »روزهای 
دشــــوار مبارزه«، شــــامل خاطــــرات علی تمســــکی، از 
مبــــارزان و فعــــاالن انقالبی اســــتان همــــدان را روانه 
کتابفروشــــی ها کرد. این اثر که در قالب تاریخ شفاهی 
به بررسی اوضاع پیش از انقالب و فعالیت های مدنی 
برای تغییر شــــرایط می پردازد، در واقع بخشــــی از تاریخ 
ناگفته شهرســــتان ها و استان های کشــــور در زمینه 

انقالب است.
خاطرات علی تمســــکی که به کوشش محمدمحسن 
مصحفی نوشــــته شــــده، حاصل تالش دفتر ادبیات 
انقالب اســــالمی حوزه هنری است که در شش فصل 
تنظیم شــــده است. خاطرات تمســــکی در این کتاب 
از دوران نوجوانی و تحصیل در همدان آغاز می شــــود 
و ســــپس به بخش مبارزه با رژیــــم پهلوی، زندان های 
ساواک، خاطراتی از مبارزان انقالبی، دوره زندانی شدن 
، پیروزی انقالب و پس از آن اختصاص  در زنــــدان قصر

دارد.
در بخشــــی از مقدمه این کتــــاب می خوانیم: خاطرات 
آقای علی تمســــکی، تصویری خواندنی و قابل لمس 
از سرگذشــــت افرادی را پیش چشــــم می نهــــد که در 
دهه هــــای 1340 و 1350 شمســــی، دوران نوجوانــــی و 
جوانی خود را زیر ســــایه رژیمی سپری کردند که نه تنها 
ارتباطی با آنها نداشتند، بلکه هیچ تناسب و شباهتی 
بین ارزش ها و آرمان های خــــود و آن رژیم نمی دیدند. 
جوانانــــی که در صدد تغییر شــــرایط جامعــــه و مقابله 

با رژیم حاکــــم برآمدند و خیلی زود بــــه یکی از پایه های 
، مذهبی و سیاسی تبدیل  شکل گیری انقالبی فراگیر
شــــدند که دگرگونی بنیادین شــــرایط را به همراه آورد. 
از این رو به نظر می رســــد این خاطرات عــــالوه بر آنکه 
حاوی اطالعات و داده های تاریخی ارزشــــمندی است، 
مــــواد اولیه مناســــبی را نیز برای برخــــی پژوهش های 
جامعه شــــناختی؛ مرتبط با ســــال های مورد بحث؛ در 

اختیار پژوهشگران قرار دهد.
از مجالس  آقــــای علی تمســــکی تصویــــری  خاطرات 

در  کــــه  ارتباطــــی  شــــبکه های  و  محافــــل  و  مذهبــــی 
شــــکل دادن به افــــکار جوانــــان در آن دوران نقش 
مهم داشتند، به دســــت می دهد. ضمن اینکه راوی 
شــــرایط سیاســــی، مذهبــــی و اجتماعی شــــهر زادگاه 
خود، همــــدان، را به روشــــنی برای مخاطب تشــــریح 

می کند....
تهیه مراحل اولیه مصاحبه در ســــال 89 در 13 جلسه 
انجام شــــد و در ادامه، کار نگارش اثر نیز در سال های 

90 و 91 ادامه یافت.

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: شب ها چه طوالنی و روزها چه تیره و تار
غربت چشمان خوبان اشک بار

هوا مسموم و یخ زده

آسمان دلگیر و گرفته
غم و اندوه، هم نفس دلهای خستگان

روزگار سرخورده و مغموم
دست ها خالی، اندیشه ها در بند

و رؤیای شب زدگان واداده در جوالن
ظلمت چنان خودنمایی می کرد

گویی هرگز از این دیار رخت برنخواهد بست...

دستها به دعا برخاست
چشم ها رو به آسمان شد

در غایت سیاهی نوری تابید
و تو آمدی

چنان که گویی تمام آسمان بر زمین تابید
تو آمدی

روح خدا جاری شد

تو آمدی
خستگان را جانی دوباره شدی

مظلومان به پاخاستند و کفر سرنگون شد
آسمان تابید به روشنای حضورت

و شب پایان یافت در قدمت
هوا هوای عاشقی شد و سینه ماالمال از ایمان

تو آمدی و ایران نوشت" امام آمد"

هوای عاشقیدلنوشته

چشم به راه

همه شو تا سحر اختر شمارم
که ماه رویت آیو در کنارم

شوان گوشم به در چشمم به راهت
گذاری تا به کی در انتظارم

باباطاهر

تش عریان آ

شما دو نفر بازداشتین!

هگمتانــــه، گــــروه فرهنــــگ و ادب: یکــــی پیراهــــن 
ســــرمه ای تنش بود با کراوات ســــفید و کت سیاه، 
امــــا بدون عینــــک. دیگری عینک دودی به چشــــم 
داشــــت، با پیراهن یقه خرگوشــــی و کاپشنی تنگ، 
که هفت تیر از بغلــــش قلمبه زده بود بیرون. پیزری 
می  نمــــود و البــــد خوش نداشــــت کســــی بداند که 
هســــت. همین بود که تا رســــید به چند قدمی مان، 
معطل نکرد. هفت تیرش را کشــــید و نشــــانه رفت 

سمت ما.
...رفتین اون  ...ر ـ »ح ...ح... حرکــــت اضافــــی کنیــــن، ر

دنیا!«
نفهمیــــدم چرا، اما زبانش می گرفت. پشــــت عینک 
ســــیاهش مخفی بود و معلوم نبود چــــرا این طوری 

حرف می زند.
، باتجربه تر و  آن کــــه عینــــک نداشــــت، جاافتاده تــــر

دنیادیده تر بود به گمانم.
گفــــت: »شــــما دو نفــــر بازداشــــتین! باید همــــراه ما 

بیایین!«
به نظرم، آزرده نباید می گفــــت: »خبرنگارم!«. تا حرف 
مرد بی عینک را شــــنید، ســــریع دست به جیب شد 
و کارتــــش را درآورد. کارت خبرنــــگاری روزنامه بود به 

گمانم.
*بخشی از کتاب »زندانی دو دیکتاتور« اثر یوسف قوجق

تورق

ع فجر طلو

هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: 
نهضت چهل ساله ست و گام دوم راهیم

ما روزهایی بهتر از امروز میخواهیم
افتاده کار دشمنان ما به فرسایش

کاری نُبرد از پیش حتی لشکر داعش
پیش خالیق خصم را بی آبرو کردیم

ما یک سلیمانی برای خصم رو کردیم
با همدلی اوضاع بهتر میشود بی شک
از داخل آبادی میسر میشود بی شک

از آن مسیرِ اشتباِه رفته ات برگرد
تکیه به حرف چشم آبی ها نباید کرد

این ملت از تحریم شیطان ها نمی ترسد
فرزند عاشورا ز طوفان ها نمی ترسد

فریاد ها را بر سر ابلیس می کوبیم
گفتند ما در اضطرابیم و در آشوبیم

ای دلقک خودخواه صهیون گوش خود وا کن
باد از جهنم میرسد آغوش خود وا کن
دنبال آشوبی؟ قلم بردار خب بنویس

جمعه نه بلکه شنبه ها، تهران نه و پاریس
ظلمت بداند تا طلوع فجر بیداریم

نه جنگ خواهد شد نه قصد گفت و گو داریم
ایرانیان هرگز به وعده دل نمی بستند

مردم همه چشم انتظار یک فرج هستند
مرده و یا زنده به لطف یار محشوریم

ما با والیت در پناه حضرت نوریم
می آید، آخر یک نفر از راه می آید

با پرچم سبز ولی اهلل می آید
*شعر از "حامد خاکی" و "حسین صیامی"

یک جرعه شعر

کتابخانهژرفای هنر



گهی مزایده  فروش 3 قطعه زمین در 18 متری ذوالفقار )مورخه  99/11/09 ( اصالحیه آ
در آگهی مزایده فروش 3 قطعه زمین در 18 متری ذوالفقار اضافه می گردد:

بنــد 11: متــراژ هــر 3 قطعــه زمیــن هــر کــدام 245 متــر بــه ابعــاد شــمااًل 12/25 و جنوبــًا 
12/25وشــرقًا 20 و غربــًا 20،  متــر اژ پــالک ثبتــی 10/683 بــوده و موقعیت زمیــن جنوبی 
می باشــد. ضمنًا شــهرداری متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت شــش ماه ســند ثبتی هر 

قطعه را تحویل  خریدار نماید.
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 شهرداری همدان

یــق مزایده کتبــی اقدام    شــهرداری همدان با اســتناد مجوزهای اخذ شــده در نظــر دارد نســبت به فــروش 5 قطعه زمین مســکونی از پــالک ثبتی  از طر
نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

   پالك ثبتينوع ملک و کاربريردیف
 مساحت

)مترمربع(
آدرسمبلغ سپرده به ریالقیمت کارشناسي

زمين مســكوني قطعه  1
34 شمالي

13 / 1213   30020 /550 / 000 / 0001/000/000/000
شهرک مدنی

پشت آتش نشانی

زمين مســكوني قطعه  2
35 شمالي

13 / 1214   30020 /550 / 000 / 0001/000/000/000
شهرک مدنی

پشت آتش نشانی

زمين مسكوني3
قطعه36 شمالي

13 / 1215   29820 /413 / 000 / 0001/000/000/000
شهرک مدنی

پشت آتش نشانی

زمين مســكوني قطعه 4
44 جنوبي

13 / 1223   30020 /850 / 000 / 0001/000/000/000
شهرک مدنی

پشت آتش نشانی

زمين مســكوني قطعه 5
45 جنوبي

13 / 1224   30020 /850 / 000 / 0001/000/000/000
شهرک مدنی

پشت آتش نشانی

شرایط شرکت در مزایده:  
 1-متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تــا پایان وقت اداری 99/11/26   تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضــاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حساب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد. در صورت عدم واریز 

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

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

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
 9 - انتقال ســند بعد از انجام تشــریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ میگردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید 

ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/11/27  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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 1399 ماه  بهمن   16 پنجشـــنبه 
 2021 یه  4 فور     1442 21 جمادی الثانـــی 
4729 شماره 

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

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

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

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

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

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

از بیداری سحر و برکات بسیار آن 
غافل نباشید

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: وقتی بندگان من از 
تو در باره ام ســــؤال می کنند بگو من به آنها نزدیکم، دعای آنان را شنیده و 

پاسخ می دهم.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: امواج بالها را قبل از ورودشان با 

دعا از خود دفع کنید.
حکایت: شــــیخ رجبعلی خیاط از مؤمنین صاحب نفس و خاص می گویند 
از بیداری ســــحر و ثلث آخر شــــب غافل نباشــــید که در آن بــــرکات زیادی 
نهفته اســــت، مالقات و رسیدن به وصال هنگام ســــحر است، از دعاهای 
همیشگی شــــیخ این بود »خدایا ما را برای خودت تعلیم، تکمیل و تربیت 

بفرما، خدایا، پروردگارا ما را برای لقای خودت آماده بفرما.«
آب کم جو تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست
هر که جویا شد بیابد عاقبت

مایه اش درد است و اصل مرحمت

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

خمینی ای امام خمینی ای امام
این تویی این تویی پاسدار حق

خصم اهریمنان دوستدار حق
بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود زما تو را سالم

حمید سبزواری

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم:

هرکس از روی صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او »ثواب« 
آن را عطا خواهد کرد، هرچند به شهادت نرسد.

کنز العمال، ج 4، ص 421، حدیث 11210

عکس روزایستگاه آسمان

جشن میالد حضرت زهرا در روستای یکن آباد توسط پایگاه شهدای یکن آباد
شهید سید حسین دیباج، یادگار شهید سال های انقالب

حســــین  ســــید  فرهنگی:  گروه  هگمتانــــه، 
1330 در  اردیبهشــــت ماه ســــال  دیباج در 
وقتی  معال،  کربالی  به  خانواده  عرفانی  سفر 
صــــدای اذان از مناره هــــای حــــرم حضــــرت 
اباعبــــداهلل الحســــین )ع( به صــــدا در آمد، 
چشم به جهان گشــــود و این بهانه ای شد 
تا پدر و مادرش نام او را حســــین گذاشتند 
و به دور حرم پر نور اباعبداهلل الحسین )ع( 

طوافش دادند.
، نزد مرحوم  کودکی به توصیه پدر در دوران 
آقــــا هوشــــنگی آشــــنایی بــــا معارف  حــــاج 
اســــالمی و اعتقادات دینی را آغــــاز کرد و به 

یادگیری علوم عرفانی و قرآنی پرداخت.
با حضور در مدرســــه علمــــی همدان دوران 
ابتدایی و راهنمایی را به پایان رساند و وارد 

شد. دبیرستان 
فعالیت هــــای  نوجوانــــی  دوران  همــــان  از 
انقالبــــی خــــود را آغــــاز کــــرد و یکــــی از تأثیر 
همکالسی ها  و  دوستان  بر  افراد  گذار ترین 
و پلــــی برای اتصال آنها به نهضت اســــالمی 

و مطالعه کتاب های دینی و سیاسی شد.
در طول مــــدت تحصیل در دبیرســــتان به 
طــــور مخفیانــــه با دوســــتان همفکــــر خود 
جلســــات متعــــدد تشــــکیل داد و جنایات 
رژیم شاه را مورد بحث و گفتگو قرار می داد 

تا پرده از چهره فریبکار طاغوت برافکند.
 ، پاکی و صداقت حســــین در رفتــــار و کردار
او را در این مســــیر پیش برد تــــا اینکه این 
حرکات مقدمه ای شــــد بــــرای فعالیت های 

بزرگتر و سازنده تر در دانشگاه.
1349 وارد دانشــــگاه تهران شد و  در سال 
چون از هــــوش و ذکاوت باالیــــی برخوردار 
بود در رشــــته فیزیک به تحصیل ادامه داد 
و یک ســــال بعــــد دوبــــاره از طریــــق کنکور 
)امیر  تکنیک  پلی  دانشــــگاه  وارد  سراسری 
و  راه  مهندســــی  رشــــته  در  و  شــــد   ) کبیــــر

ساختمان ادامه تحصیل داد.
در آن دوران بــــا مهــــارت الزم و بــــا رعایــــت 
اصــــول مخفــــی کاری فعالیت هایی را انجام 
از دانشجویان  اثر بسیاری  که منشا  می داد 

در دانشگاه پلی تکنیک شد.
اقدامات  نفــــره  چند  گروه های  تشــــکیل  با 
تأثیرگــــذاری از خــــود بــــر جــــای گذاشــــت و 

دانشــــگاه  ســــطح  در  را  عمیقــــی  تحــــرکات 
موجب شــــد که یکی از دالیل دستگیری او 
به همراه ســــه نفر دیگر از هم تیمی هایش، 

همان فعالیت ها بود.
فعالیت ها و اقدامات مبتکرانه حسین، در 
بین دوستان، الگو قرار می گرفت به طوری 
که دوســــتان او بارها این مســــئله را عنوان 
می نمودند که سید حسین در تمامی ابعاد 
زندگی یک اســــوه و نمونه بــــود و همین امر 
باعث شده حرکات وی زنده و جاوید باشد.

بارهــــا در تظاهــــرات دانشــــگاه علیــــه رژیم 
شاهنشاهی که به طور محدود ترتیب داده 
می شد شــــرکت می کرد و نقش برجسته ای 

به عهده داشت.
پس از شــــهادت برادرش سید رضا، به طور 
مســــتمر تحت تعقیب بود و بارها توســــط 
ســــاواک دستگیر شــــد و چون می دانست 
ممکن است توسط ساواک دستگیر شود 
این آمادگی را به همه از جمله مادرش داده 
بــــود و بــــه او همــــواره می گفــــت در صورت 
دســــتگیری من صبر و اســــتقامت را طلب 
کنید و آیه شــــریفه: »ربنا افــــرغ علینا صبرا و 
ثبت اقدامنــــا وانصرنا علی القوم الکافرین« 

را قرائت کنید.
آخرین  تا اینکه در ســــال ســــوم دانشــــگاه 
، با احتمال اینکه تحت تعقیب ســــاواک  بار
هســــتند به همراه پســــر خاله اش پاســــدار 
شــــهید جــــالل عنایتی، کــــه با حســــین در 
تهــــران هم اتاق بــــود به همــــدان مراجعت 
کردنــــد و در شــــبانگاه 20 اردیبهشــــت ماه 
یــــورش  پــــی  در  و  ســــاواک  1353توســــط 

وحشــــیانه نیروهــــای مخفی بــــه منزل وی، 
ضمــــن طــــرح ســــواالت و تفتیــــش، آنها را 

دستگیر و روانه زندان اوین تهران کردند.
مــــادرش در این باره می گویــــد: آن لحظات 
بســــیار برای من ســــخت بــــود زیــــرا از تکرار 
سرنوشت بی خبری و انتظار خبر سید رضا 
از خود مقاومت  ترس و واهمه داشتم. لذا 
نشان داده و به حالتی پریشان و مضطرب 
آنها را دنبــــال کردم که  تا چند متــــری منزل 
بالفاصلــــه یکی از ســــاواکی ها با گذاشــــتن 
لولــــه تفنگ بــــر ســــینه ام مــــن را تهدید به 

کرد. کشتن 
در ایــــن لحظه بود که حســــین را از من جدا 
کردنــــد و با خــــود بردند و دیگــــر از او خبری 
انقالب،  پیــــروزی  ابتــــدای  اینکــــه  تا  نشــــد 
مدارک و نحوه شــــهادت ســــید حســــین از 

ساواک همدان به دست آمد.
طبــــق آن مــــدارک، ســــید حســــین تحــــت 
ســــخت ترین بــــاز جویی هــــا و شــــکنجه ها 
قــــرار گرفتــــه بــــود و پــــس از تحمــــل 8 روز 
شکنجه های پی در پی که آثار آن در معاینه 
جسد وی هویدا بود به درجه رفیع شهادت 

نائل آمده بود.
ســــید حســــین همواره در مواقــــع راز و نیاز 
با پــــروردگار خویــــش از او می خواســــت که 
توفیــــق جنــــداهلل بــــودن یعنی ســــرباز خدا 
بودن را بیابــــد و این را نیز می دانســــت که 
ســــرباز خدا پیروز اســــت و اگر به شــــهادت 

بینجامد افتخاری است ابدی.
وی بــــه حضــــرت امــــام خمینی )ره( عشــــق 
می ورزیــــد و ایشــــان را بــــه عنــــوان مرجع و 
الگوی رفتاری خود قرار داده بود و نســــبت 
به خانــــواده به خصوص پدر و مادر بســــیار 
عالقمنــــد و با احترام ویژه ای بــــا آنها برخورد 
رضایت  کسب  در  سعی  همواره  و  می نمود 

آنها داشت.
همــــه  کــــه  زمانــــه ای  در  داشــــت  اعتقــــاد 
می گویند قدرت شاهنشــــاهی حاکم است 
و ما باید همه چیز آن را بپذیریم و هیچگونه 
اراده ای بــــرای تغییر آن نمی توانیم داشــــته 
باشــــیم باید انتقــــاد کنیم و مبــــارزه کنیم و 

ثابت قدم باشیم.
منبع: پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شــــهادت استان همدان

آّسیِن ِنو ُبخور ِپِلو

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی 
وقتها یادمان می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان 
چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان و جوانان 
امــــروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیــــم حتی به 
گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و 
کــــه می تواننــــد خاطرات  واژه های قدیمی هســــتند 
گذشــــته را زنده کننــــد برایمان و به کمــــک جوان تر 
هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.

آّسین ِســــِر خوده: آستین ســــر خود است. یعنی 
متکی به نفس و خودساخته است.

آّسین ِسِر خود بار آِمده: آستین سر خود بار آمده 
اســــت. یعنی خود ساخته و مســــتقل تربیت شده 

است.
آّســــیِن ِنو ُبخور ِپِلو: آســــتین نو بخــــور پلو. یعنی 
لبــــاس نیســــت. اشــــاره به  آدمــــی به  شــــخصیت 
حکایتــــی قدیمــــی دارد کــــه در آن فردی بــــا لباس 
مندرس به مجلســــی رفت و کســــی بــــه او اعتنایی 
نکرد بعد که با لباســــی نو وارد همان مجلس شد، 
بــــه گرمی از او پذیرایی شــــد، وقتی غــــذا را جلویش 
گذاشــــتند آســــتین لبــــاس را در ظرف غــــذا کرد و 

گفت: آستین نو بخور پلو.

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف 
محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

آمادگی ظهور چگونه ایجاد می شـــود؟
هگمتانه، گروه فرهنگی: ما شــــیعیان چه وظیفه ای 
که فقــــط بعد از  آیــــا وظیفه  ما همین اســــت  داریم؟ 
کنیم؟  را تکرار  نمازها »اللهم عّجل فرجه الشــــریف« 
البته دعا خوب اســــت، اما آیا کافی اســــت؟ آیا کافی 
است که ما ســــر منبرها و در خطبه های نماز جمعه 
با صــــدای بلنــــد بگوییــــم خدایا فــــرج امــــام زمان را 
نزدیــــک بفرما و همــــه بگویند آمین؟ آیــــا همین که 
ما بــــرای امام زمان صدقه بدهیــــم و حج برویم کافی 
اســــت؟ آیا کافی اســــت که ما دعای ندبه را هر صبح 
آه و ناله و ســــوز بخوانیم؟ البته باید این ها  جمعه با 
کافی باشــــد.  گمان نکنم این ها  را انجام بدهیم، اما 
این دعاها وســــیله  ظهور حضرت را فراهم نمی کند. 

می خواهد. آمادگی  حضرت  ظهور 
یــــک دســــته از روایــــات به وظایــــف مســــلمان ها و 
دسته ای  در  دارند.  اشــــاره  غیبت  زمان  در  شیعیان 
« آمده  از روایــــات نیــــز فضایل زیــــادی برای »انتظــــار
فرموده اند:  حدیثی  در  )ص(  پیامبر حضرت  اســــت. 
بهتریــــن اعمال امت مــــن انتظار فرج اســــت. حال 

باید ببینیم مفهوم انتظار چیســــت که از نماز و روزه 
و حــــج و از همه  این هــــا باالتر اســــت؟ حضرت امام 
علی )ع( فرموده اند: کســــی که در انتظــــار امام زمان 
آن حضرت  باشــــد، مثل کســــی اســــت که در رکاب 
می جنگــــد و شــــهید می شــــود و در خــــون خویش 
آمــــده که حضرت امام  می غلتد. یــــا در حدیثی دیگر 
صــــادق)ع( فرمودند: کســــی کــــه در انتظــــار فرج ما 
باشــــد، مانند کســــی اســــت کــــه در خیمــــه  حضرت 

دارد. حضور  قائم)عج( 
اما مســــأله این اســــت که انتظار یعنی چه؟ آیا انتظار 
آن حضرت  به این معنی است که شب های والدت 
جشــــن بگیریم و شــــیرینی  بدهیم و مداحان بیایند 
ذکر بگویند و شــــعر بخوانند؟ آیا کسی که این کارها 
را می کند، مانند کســــی است که در خیمه ی حضرت 
آن فردی اســــت که در میدان  حضور دارد؟ یا مانند 
جنــــگ در خــــون خــــود می غلطــــد؟ البته کــــه ثواب 
بی حســــاب نیســــت. پس انتظار باید معنی دیگری 

باشد. داشته 

منتظران  مــــا  که  نرود  یادمان  آماد گــــی.  یعنی  انتظار 
انقالب جهانی حضرت مهدی)عج( هســــتیم و باید 
بدانیــــم که کارها بــــا معجزه پیش نمــــی رود. ما باید 
دو نــــوع آمادگی فردی و اجتماعی داشــــته باشــــیم. 
تک تک افراد باید آماده باشــــند. یعنی خودشــــان را 
امام  دارد.  توقع  زمان)عج(  امام  که  بســــازند  آن گونه 
زمان)عــــج( می آید تا با ظلم و ســــتم مبــــارزه کند، با 
جهل و نادانی مبارزه کند، با بی ســــوادی مبارزه کند. 
اگر مثــــاًل بنــــده می گویم که آمــــاده ی ظهور حضرت 
هســــتم، بایــــد توجه کنم کــــه حضــــرت می خواهد با 
ظلم و ســــتم مبارزه کند. پس من اگر به خانواده ام، 
بــــه فرزندانم، بــــه همکارانم، بــــه همســــایگانم یا به 
آماده ام،  مردم ســــتم می کنــــم، اگر هــــم بگویم کــــه 

می گویم. دروغ 
ادامه دارد

*بخشــــی از گفتگو با حضرت آیت اهلل امینی در خصوص وظایف 

ثار  منتظرین موعود به نقل از پایگاه اطالع رســــانی دفتر حفظ و نشر آ

آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای )مد ظله العالی( حضرت 

سومین دوره پویش »کتاب قهرمان« تمدید شد
فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
سومین دوره پویش کتابخوانی 
»کتاب قهرمــــان« که با محوریت 
کتاب »پوتین قرمزها«، نوشــــته 
فاطمه بهبودی در حال برگزاری 

است، تمدید شد.
ســــومین دوره مســــابقه بــــزرگ 
»کتاب قهرمــــان« بــــا محوریــــت 
نوشــــتۀ  »پوتین قرمزها«  کتاب 
فاطمــــه بهبــــودی، بــــا همکاری 
انتشــــارات ســــوره مهــــر و مرکز 
رسانه ای شیرازه در حال برگزاری 
آبان 99  از  اســــت. این پویــــش 
آغاز شــــد و قرار بود تــــا دهه فجر 
با توجه  ادامه داشته باشد؛ ولی 
مخاطبان  گسترده  استقبال  به 

تا 25اسفند99 تمدید شد.
کتــــاب »پوتین قرمزها« خاطرات 

مرتضی بشــــیری، بازجو و مدیرمســــؤول جنگ روانی 
قــــرارگاه خاتم االنبیــــا)ص( در دوران دفــــاع مقــــدس 
است. او طی مصاحبه هایی به همت فاطمه بهبودی، 
خاطرات خود را از بازجویی افســــرهای رده باالی عراقی 

بیان کرده است.
بهبودی داســــتان را با بازجویی یکی از این افسرهای 
رده بــــاال آغــــاز می کنــــد و با ایــــن روش، خواننــــده را به 

فضای اصلی داستان می کشــــاند. سپس به گذشته 
راوی باز می گردد و زندگــــی او را روایت می کند. در واقع 
فصل های کتاب بین گذشــــته راوی تــــا زمانی که او به 
مســــؤولیت جنگ روانی قرارگاه می رســــد، در رفت و 
آمد است. بخش هایی که نویسنده از زندگی شخصی 
راوی بیان کرده، شــــامل بخشــــی از روابــــط خانوادگی 
و بــــرادران راوی، تحصیالت و شــــغل های قبلی وی و 

فعالیت های انقالبی اوست.
 392 در  »پوتین قرمزهــــا«  کتــــاب 
صفحه منتشــــر شده اســــت که در 
دوره برگزاری مســــابقه کتاب خوانی 
»کتاب قهرمان« با قیمت چهل هزار 

تومان به فروش خواهد رسید.
برای تهیه کتاب، عــــالوه بر مراجعه 
معتبــــر  کتاب فروشــــی های  بــــه 
، می توانید به وبگاه  سراسر کشــــور
کتاب قهرمــــان و وبگاه انتشــــارات 
ســــوره مهر و کتابیکا مراجعه کرده 
یــــا عــــدد 5 را به شــــماره 50005460 
نســــخه  همچنین  نمایید.  ارســــال 
در  کتــــاب  صوتــــی  و  الکترونیکــــی 
موجود  »کتاب قهرمــــان«  نرم افــــزار 

است.
بزرگ  مســــابقه  از  دوره  ایــــن  جوایز 
»کتاب قهرمــــان« شــــامل ده جایزه 
ســــه میلیون ریالی ویژه خریداران کتاب، چهارده جایزه 
پنج میلیون ریالی ویژه خواننــــدگان کتاب و همچنین 
جوایــــز ویــــژه همراهــــان وفادار بــــه میزان ســــه جایزه 
ده میلیون ریالــــی، دو جایــــزه بیســــت میلیون ریالی و 
جایزه ویژه سی میلیون ریالی خواهد بود. برای شرکت 
در مسابقه به وبگاه ketabghahreman.com مراجعه 

نمایید.

به فضل قوت تو
خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست

و ما را از خشم خود نگاه دار و به لطف خود حفظ کن
و به سوی خود رهبری نما و از خود دور مگردان

زیرا هر که را که تو نگاه داری سالم می ماند
و هر که را که تو هدایت کنی دانا می شود
و هر که را تو مقّرب سازی غنیمت می برد

خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست
و ما را از تندی و سختی مصائب روزگار

و شّر دام های شیطان
و تلخی قهر سلطان نگاه دار

خدایا همانا که بی نیازان به فضل قوت تو بی نیاز می شوند
پس بر محّمد و آلش رحمت فرست

و ما را بی نیاز کن و همانا که عطا کنندگان
از مازاد عطای تو می بخشند

پس بر محّمد و آلش رحمت فرست
برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

انتظار

خبرنامه


