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هفته جهاد کشاورزی  بر جهاد گران  عرصه  امنیت غذایی  گرامی باد شنبه 28 خرداد ماه 1401 * 18 ذی القعده 1443 * 18 ژوئن 2022 * سال يازدهم *  شماره 280 * 8 صفحه  *  قيمت 5000 تومان *  گستره تـوزيع استان همدان
 صاحب امتياز و مدير مسئول: مراد طاهرنيا

سردبير: داود مؤمنی - با همكاری شورای نويسندگان 
طراح و گرافيست: مجتبی طاهری

 مديرداخلی: مهديه طاهرنيا
چاپ و ليتو گرافي:  شاخه سبز

آدرس: مالير، خيابان شهدا، ميدان زنديه، نبش کوچه شهيد احمدی 
 پور مجتمع زنديه طبقه پنجم 

تلفكس: 32218040-081 - همراه: 09188525868
تلگرام: 09013839774

مطالب چاپ شده در نشريه الزاما ديدگاه نشريه نيست

با جهادی ها  جهاد آموختم
عشق را در این نهاد آموختم

عشق مردم، عشق گندم، عشق کار
عشق صحرا، عشق دریا ، عشق یار

Email: Farhangmalayer@chmail.ir
telegram: @farhangmalayer

یک سبد احساس کالم  نور

شریعتی
یک چهره پرسوز پیگیر برای 

حاکمیت اسالم بود

مقام معظم رهبریچراغ هدایت

امام علی)ع(
هر که با وجود داشتن آب و خاك 

نیازمند باشد ، خدا ]از رحمت خود [
دورش گرداند .

دوهفته نامه
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مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای 

خوارزمیخوارزمی
آموزش، مشاوره و نصب رایگان

به همراه گارانتی یک ساله

حساب کتاب خود را 
محک بزنید

برگزارکننده دوره های:برگزارکننده دوره های:

  امور اداری و خدمات آموزشیامور اداری و خدمات آموزشی

ابتدای بلوار قائم مقامی - بن بست سرچشمه - طبقه دوم مجتمع آموزشی خوارزمی
09182295086 - 08132216725

ابتدای بلوار قائم مقامی-بن بست سرچشمه- طبقه دوم مجتمع آموزشی خوارزمی

کامپیوتر
پايتون، اندرويد، کاربرICDL، نرم افزارهای گرافيكی، 

آموزش های ويژه بازار کار، تكميل ديپلم و ...

حسابداری
رايانه کار سپيدار، هلو، همكاران سيستم، دوره های بازار 

بورس، دفاترنويسی حقوق و دستمزد مشاور مالياتی 
جامع حسابداری ويژه بازار کار و معرفی نيرو به بازار 

کار، تكميل ديپلم و...

ساختمان و معماری
اتوکد دوبعدی و سه بعدی، سازه های بتن آرمه و فوالدی، 

نقشه کشی ساختمان، متره و برآورد، مشاور و انجام 
پروژه های ساختمانی، تكميل ديپلم و ...

گیاهان داروییگیاهان دارویی
دوره تخصصی اسانس گيری، بسته بندی، خشک کردن، دوره تخصصی اسانس گيری، بسته بندی، خشک کردن، 

نگهداری گياهان دارويی، خواص درمانی و کاربرد گياهان نگهداری گياهان دارويی، خواص درمانی و کاربرد گياهان 
دارويی، فروشندگی و کاربر گياهان دارويی، مزاج شناسی و دارويی، فروشندگی و کاربر گياهان دارويی، مزاج شناسی و 

درمان ساخت فرآورده های گياهان دارويی و...درمان ساخت فرآورده های گياهان دارويی و...

با اعطای مدرک بین المللی با اعطای مدرک بین المللی 

مقدماتی و تخصصیمقدماتی و تخصصی

شهریه اقساطیشهریه اقساطی
عاملیت فروش  و نمایندگی آموزش عاملیت فروش  و نمایندگی آموزش 
نرم افزار حسابداری هلو و سپیدار نرم افزار حسابداری هلو و سپیدار 

تخفیف
%30

به همراه سخت افزارهای  فروشگاهیبه همراه سخت افزارهای  فروشگاهی

بارکد خوان

فیش پرینتر

حضور و غیاب

لیبل پرینتر

ترازو

کالر آیدی

کالر آیدی

pc-pos

قابلیت ارتقاء به سطوح باالترقابلیت ارتقاء به سطوح باالتر

ویژه تمامی  ویژه تمامی  
مشاغلمشاغل

@mahaksoft.malayer
@mahaksoft

09182295086 - 08132216725

بر  توليد  متمرکز  يا  فرهنگ مالير: توليد دانش بنيان 
دانش، به توليداتی گفته می شود که دانش و فناوری، 
جزئی جدايی ناپذير از ويژگی های آن  باشد. دانش بنيان 
يا تعاونی است  يا مؤسسه خصوصی  ايران شرکت  در 
اقتصاد  توسعه  ثروت،  و  علم  هم افزايی  منظور  به  که 
شامل  اقتصادی  و  علمی  اهداف  تحقق  دانش محور، 
نتايج حاصل  گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری سازی 
از تحقيق و توسعه در حوزه فناوری های برتر، براساس 

معيارهای موردنظر قانون تاييد می شود
در شهرستان مالير گروهی جوان باانگيزه وبا  تحصيالت 
مستقيم  توزيع  و  توليد  به  اقدام  دانشگاهی  باالی 
انگور  ومشتقات  ها  فراورده  از جمله  باغی  محصوالی 
بصورت فروش مجازی نموده اند که در يک فرصت کوتاه 
چند ماهه  موفق شده اند توجه بسياری از عالقمندان به 

استفاده از مشتقات انگور مالير را به خود جلب نمايند.
اين گروه فعال اقتصادی مصمم اند تا بطور اصولی ودانش 
بنيان محصوالت خود را از مالير شهر جهانی انگور به 
دنيا معرفی نمايند تا در کنار فروش بی واسطه محصول 
بپردازند  خود  توليدات  ويژگی  و  خواص  معرفی  به 
شيره،باسلق،   از  عبارتند  محصوالت  اين  از  .بخشی 
کشمش آفتابی وسايه خشک ، مويز، فخری و.... که با 
برند »شيخعلی ميرزا«  اولين حاکم شهرستان مالير به 
معرض ديد و خريد عالقمندان قرار داده اند. خبرنگار ما 
گفتگويی با آن ها انجام داده است که خواندن آن خالی 

از لطف نيست .
 ابتدا خودتان را معرفی کنيد. 

* کیمیا موســوی: به نام خدا ، ما سه جوان مالیری هستیم. من 
کارشناسی ارشدم را به تازگی در پژوهشکده ی علوم شناختی به پایان 
رســانده ام. برادرم امیر که در دانشگاه تهران، تاریخ علم خوانده است 
و دوســتم پریسا یار محمدی که در دانشــگاه امیرکبیر، دانشجوی 

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار است.
* پریسا یارمحمدی: کســب و کار فعلی ما عرضه ی محصوالت 
شهرســتان مالیر با بسته بندی و ظاهر مناسب اســت. ما در کنار هر 
محصولی که ارائه می کنیم، داستان هایی از تاریخ و فرهنگ مالیر را هم 

عرضه می کنیم.
با چه هدفی شروع به اين فّعاليت کرديد؟

* کیمیا: خیلی پیش می آمد که بعضی از دوســتان و آشنایان ما 
از شهرهای دیگر به دنبال سوغاتی با کیفیت مالیر بودند. ما متوجه 

شدیم که در شــهرهای دیگر، بعضی اوقات محصوالتی که به نام 
شــیره و کشمش مالیر فروخته می شــود، محصوالت بی کیفیتی 
هستند و این دارد به وجهه ی شهر ما و دارایی های فرهنگی آن ضربه 
می زند. برای ما خیلی مهم است که بقیه در مورد شهر ما چه خاطره 
و اطالعاتی داشته باشند و آیا مالیر را با تمام ظرفیت های فرهنگی و 

گردشگری اش می شناسند یا نه.
* پریسا: من هم مهمترین هدفم برای شروع این کار ، ایجاد 
فضایی برای عرضه ی تصویر خوب و شایسته از شهرم مالیر زیبا 
بود. چون واقعًا خأل فروش محصوالت مالیر در بســته بندی های 

شکیل، بهداشتی و زیبا احساس می شد.
* کیمیا: ما چند هدف داشــتیم. اول اینکه بتوانیم سوغاتی های 

مالیــر را به صورت درجه یک و با بهترین کیفیت به دســت مردم 
بقیه ی شــهرها برسانیم و در کنارش در مورد تاریخ و فرهنگ مالیر 
سخن بگوییم. بعد اینکه به معیشت پایدار کشاورزان و تولیدکننده های 
مالیری کمک کنیم که به واســطه ی ما محصوالتشان را به طور 

مستقیم به دست مصرف کنندگان بیشتری برسانند.
* سیدامیر موسوی: برای من جرقه ی اولیه در آفریقا اتفاق افتاد. 
زمانی که در اوگاندا بودم، یک فروشــنده ی سیاه پوست کارتن یک 
جعبه کشــمش را به من نشــان داد و گفت: این از ایران آمده؟ نگاه 
کردم و دیدم کارتن کشــمش طالیی است و از ایران آمده. با خودم 
گفتم که عجب. یعنی محصوالت زادگاه پدری من، می تواند حتی در 
یک قاره ی دیگر این طور مشــتری و خواهان داشته باشد؟! از آن به 

بعد روزی نبود که به کشمش مالیر فکر نکنم یا از آن حرفی نزنم.
اهداف شما برای آينده ی اين کار چيست؟

* پریسا: اینکه بتوانیم محصوالت کشاورزی شهرمان )مالیر( را 
در سراسر جهان با کیفیت ارائه کنیم.

* سیدامیر: دقیقاً برای من هم این موضوع مهم است. رسیدن به 
بازار گسترده ی جهانی.

*کیمیا: یکی از برنامه های دیگر پروژه شیخعلی میرزا ، برگزاری 
تور مالیرگردی، در زمان انگورچیدن و شــیره گیری در مالیر است. 
همان طور که گالب گیری در کاشــان یا فصل شکوفه های گیالس 
در شــیراز در صنعت گردشگری این شهرها قابل توجه است، مالیر 
هم این قابلیت را دارد که در اواخر شــهریورماه میزبان گردشگران 

داخلی و خارجی باشــد تا بتوانند شکوه کار دسته جمعی و هنر شیره 
 پزی کشاورزان مالیری را از نزدیک ببینند و این رویداد، خاطره ای از 

تاریخ و فرهنگ مالیر باشد.
چرا مالير؟ چرا اين کار را در تهران يا شهرهای ديگر 

انجام نداديد؟
*کیمیا: خب ما مالیری هستیم. مالیر واقعاً از نظر تاریخی و فرهنگی 
غنی است و قابلیت این را دارد که بتوانیم بر مبنای آن پایه های کارمان را 
محکم کنیم. مالیر دارای ظرفیت های فراوانی است که می توان ساعت 

 ها از این شهر فرهنگی و ویژگی های  آن صحبت کرد.
*پریســا: طبیعتاً هر شخصی به شــهر و وطن خودش علقه ی 

بیشتری دارد. ما هم دوست داریم برای شهرمان کاری کرده باشیم.
*امیر: البته به نظر من این رابطه دو طرفه است. یعنی همان طور 
که ما می خواهیم به مالیر سودی برسانیم، مالیر هم امتیاز و برتری 
کار ماست. من یاد گرفته ام که برای داشتن مخاطبان جهانی، خیلی 
اوقات ما باید به سراغ بومی  ترین و شخصی ترین داشته هایمان برویم. 
همان طور که مثاًل رمان کلیدر محمود دولت آبادی در ســبزوار که 
زادگاه خود اوســت، روایت می شــود و این امتیــاز دولت آبادی بر 
نویسندگان دیگر است. اگر دولت آبادی می خواست یک رمان تهرانی 

یا آمریکایی بنویسد این امتیاز و برتری را دیگر نداشت.
* چه شد که اسم »شيخعلی ميرزا« را انتخاب کرديد؟

*سیدامیر: شیخعلی میرزا نام نخستین حاکم مالیر است. همان کسی 
که بعدها با لقب شیخ الملوک مشهور شد.

کیمیــا: اتفاقی که در مالیر دیدیم این بود که اشــخاصی مانند 
سیف الدوله یا کریم خان زند از نام هایی هستند که زیاد به آنها پرداخته 
شده است. ولی از بعضی اشخاص نامی نیست. قسمت هایی از تاریخ 
مالیر دست نخورده باقی مانده است که بهتر دیدیم به سراغ آن برویم.

 سرمايه اوليه شما چه مبلغ بوده ودر صورت گسترش چه 
تعداد می توانيد اشتغالزايی کنيد؟

*ســید امیر: ما کارمان را با مبلغی و با ســه نفر شروع کردیم و 
خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شدیم ، قصد داریم انشااهلل کار را 
گسترش دهیم ، در حال ثبت برند »شیخعلی میرزا« هستیم و نظرمان 
این هست  که پس از انجام مراحل قانونی کم کم باجهان هم ارتباط 
داشته باشیم وجهانشــهر مالیر را با تمام داشته هایش و مخصوصا 
انگور ومشتقات آن،  به دنیا معرفی کنیم البته برنامه های بلند مدتی 
هم در حال مطالعه داریم که اگر این اتفاق بیفتد می توان ده ها نفر 

بطور مستقیم و صدها نفر غیر مستقیم اشتغالزایی کند.

»شیخعلی میرزا« بافرآورده های باکیفیت انگور مالیر آمد

زمانی که تازه وارد انجمن می شــويم؛ به ما می گويند؛ که برای ما مهم نيســت که شــما چه چيز و زمانی که تازه وارد انجمن می شــويم؛ به ما می گويند؛ که برای ما مهم نيســت که شــما چه چيز و 
چقدر مصرف کرده ايد و يا آن را از چه کســی و از کجا خريده ايد کار هايی که در گذشــته کرده ايد چقدر مصرف کرده ايد و يا آن را از چه کســی و از کجا خريده ايد کار هايی که در گذشــته کرده ايد 

 پیام ما امید                       وعده ی ما آزادی 
اطالع رسانی و روابط عمومی

انجمن معتادان گمنام مالير 
تلفن تماس: 09189529754 
آدرس جلسات انجمن معتادان

مالير  گمنام 
تلفن تماس: 09187495732 

 WWWNAIRANorgآدرس اينترنتی

در معتادان گمنامدر معتادان گمنام
چگونگی رسیدن به مقصد مهمتر از خود مقصد استچگونگی رسیدن به مقصد مهمتر از خود مقصد است

و يا دارايی و نداری شــما برای ما بی تفاوت است تنها چيزی و يا دارايی و نداری شــما برای ما بی تفاوت است تنها چيزی 
که برای ما اهميت دارد؛ اين است که شما می خواهيد در مورد که برای ما اهميت دارد؛ اين است که شما می خواهيد در مورد 
مشــكل تان چه بكنيد و ما چطور ميتوانيم  به شما کمک کنيم.مشــكل تان چه بكنيد و ما چطور ميتوانيم  به شما کمک کنيم.
پس از گذشت ساليان متمادی؛ گفته فوق هنوز واقيعت داردپس از گذشت ساليان متمادی؛ گفته فوق هنوز واقيعت دارد00مهم مهم 
نيســت که به کدام ســمت می رويم؛ ما زندگی خود را هنوز به نيســت که به کدام ســمت می رويم؛ ما زندگی خود را هنوز به 
روش های مشــابه می ســازيمروش های مشــابه می ســازيم00 در طول زمان می آموزيم که  در طول زمان می آموزيم که 

چگونگی رسيدن به مقصد؛ مهم تر از خود مقصد است.چگونگی رسيدن به مقصد؛ مهم تر از خود مقصد است.
 يكی از منافع تجربه ای که داريم؛ اين است که می دانيم برای  يكی از منافع تجربه ای که داريم؛ اين است که می دانيم برای 
حضور در جامعه حق انتخاب داريمحضور در جامعه حق انتخاب داريم00اينكه کجا و چگونه وارد اينكه کجا و چگونه وارد 
اين دنيا شــويم؛ نيز تصميم خود ما اســت اختالط با دنيا به اين دنيا شــويم؛ نيز تصميم خود ما اســت اختالط با دنيا به 
نحوی که برای ما راحت باشــد نيز قســمتی از سفر است و نحوی که برای ما راحت باشــد نيز قســمتی از سفر است و 
نــه مقصدنــه مقصد00يافتن جايگاه مناســب در جامعه؛ هدف نيســت يافتن جايگاه مناســب در جامعه؛ هدف نيســت 
بله وســيله ای جهت نيل به هدف اســت ايده دست يافتن به بله وســيله ای جهت نيل به هدف اســت ايده دست يافتن به 
پذيــرش اجتماعی؛ ممكن اســت ما را از هــدف اصلی مان که پذيــرش اجتماعی؛ ممكن اســت ما را از هــدف اصلی مان که 

بيداری روحانی است منحرف سازد.بيداری روحانی است منحرف سازد.

فرهنگ مالير-مهديه طاهرنيا: واحد مددکاری 
در  مالير  شهرستان  سالمت  خيرين  مجمع 
سال 1400مبلغ 362 ميليون تومان به بيماران 

سخت درمان )سرطانی(  پرداخت کرد.
مســئول واحد مدد کاری مجمع خیرین ســالمت 
شهرستان مالیر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما با 
اعالم این خبر گفت : در سال گذشته مبلغ 157 میلیون 

و  100هزار تومان بابــت 84 مورد هزینه پرتودرمانی و 
شیمی درمانی به بیماران سرطانی پرداخت نمود.

کشکولی همچنین از پرداخت مبلغ 15 میلیون و 700 
هزار تومان  بابت 33  مورد ایاب وذهاب بیمارانبه مراکز 
درمانــی تهران وهمدان خبر داد و افزود: در همین مدت 
مبلغ 19 میلیون و628 هزار تومان کمک هزینه تهیه دارو 

و درمان به بیماران خاص داده شده است.
وی به اعطای وام های بدون بهره قرض الحسنه به 
مبلغ 147 میلیون تومان به 29 بیمار اشاره کرد وافزود:  در 
دو ماهه فروردین و اردیبهشت 1401 نیز مبلغ 23 میلیون 
تومان کمک هزینه پرتودرمانی به 9 مورد بیمار سرطانی از 

طریق مجمع خیرین سالمت مساعدت شده است.
 مســئول واحد مدد کاری مجمع خیرین سالمت 
شهرســتان مالیر اضافه کرد : با توجه به مشــکالت 
اقتصادی ناشی از هزینه های درمانی بیماران نیازمند 
ســرطانی تحــت حمایــت مجمع خیرین ســالمت 
شهرستان مالیر این واحد در نظر دارد کمافی السابق 
نســبت به تهیــه و توزیع بســته معیشــتی از محل 
کمک های مردمی و نذورات به مناسبت های مذهبی 

و اعیاد در طول سال 1401  اقدام نماید.
وی همچنین یاد آور شــد: این واحــد آمادگی دارد 
به جــز ایام در نظر گرفته شــده نــذورات و کمک های 

نقــدی و غیرنقدی خیرین و نیکــوکاران را با عمل به 
نیات خیرخواهانه و انسان دوســتانه این عزیزان به نحو 

شایسته ای در اختیار نیازمندان واقعی قرار دهد .
کشکولی اهدای بسته های معیشتی به بیماران نیازمند 
را در ســه ماهه اول به  مناسبت ایام ماه مبارک رمضان،  
شــب های قدر و عید ســعید فطر و والدت امام حسن 
مجتبی علیه الســالم عنوان کرد و اظهار داشت:  اهدای 
بسته معیشتی در  ســه ماهه دوم به مناسبت عید سعید 
قربان،  غدیر ، ایام ماه محرم و تاسوعا و عاشورا و اربعین 

حسینی است .
 وی اهدای بســته معیشــتی سه ماهه ســوم را به  
مناسبت میالد حضرت رســول اکرم )ص( و شب یلدا 
و  اهدای بســته معیشتی سه ماهه چهارم را به مناسبت 
مبعث حضرت رســول اکرم)ص(،  اعیاد شعبانیه و عید 
نوروز عنوان کرد واز خیرین خواست دراین بحران گرانی 
و دست تنگی بسیاری از خانواده های بی بضاعت مجمع 

را در کمک رسانی به نیازمندان یاری نمایند.
وی در پایــان از  اقدام نیکوکارانه کلیه خیرین عزیز 
شهرستان و خارج از استان که در طول سال های گذشته 
دســت یاری به مجمع دادند و خدمتگــزاران این مرکز 
خیریه را در خدمت رســانی به بیماران نیازمند مساعدت 

نمودند قدردانی و سپاس گزاری کرد.

در سال گذشته صورت گرفت 

کمک 362 میلیون تومانی مجمع خیرین سالمت مالیر به بیماران سخت درمان  

فرماندار مالیراز ارائه فرماندار مالیراز ارائه 
آمارهای متناقض و آمارهای متناقض و 

غیرواقعی اشتغال انتقاد کردغیرواقعی اشتغال انتقاد کرد

وزير آموزش و پرورش در مالير خبر داد:

اختصاص اعتبار یک  و نیم میلیون یوروی
 برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای در مدارس

لزوم نظارت بیشتر بر کار نانوایی ها در مالیرلزوم نظارت بیشتر بر کار نانوایی ها در مالیر

مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر:مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر:
مجوز ساخت بیمارستان مجوز ساخت بیمارستان ۴۰۰۴۰۰ تختخوابی در مالیر گرفته شد تختخوابی در مالیر گرفته شد

سیاستمدار خوشنامسیاستمدار خوشنام
و روزنامه نگار محبوبو روزنامه نگار محبوب

دردسرهای 
قنادان برای پخت 
شیرینی های خاص

دستور تخليه يک 
ساختمان مسكونی در 

مالير صادر شد

»شیخعلی میرزا« 
بافرآورده های 
باکیفیت انگور

مالیر آمد

کسب رتبه های 
برتر کشوری 

دانش آموزان ماليری
در مسابقه

»عكاسی محيط يار«

داستان قربانیان سد 
کریم خان مالیر تا کی 

ادامه خواهد داشت؟

اهدا کنندگان خون 
48 تا 72 ساعت 
ورزش سنگين 

انجام ندهند
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2929  خرداد   خرداد 
سالگرد ردگذشت زنده یادسالگرد ردگذشت زنده یاد

دکتر علی شریعتی گرامی باددکتر علی شریعتی گرامی باد
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حوادث

داود مؤمنی
سردبير

یادداشتسرمقاله

حوادث    گــــزارش ویـــژه

اميرمحمد  فيده  استاد  مالير:   فرهنگ 
قهرمانی  مرکزی  استان  از  حميدی 
گراميداشت  سريع  شطرنج  مسابقات 
سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان 

مالير را کسب کرد.
به گــزارش خبرنگار ایرنــا، در این پیکارها 
93 شطرنج باز از استان های مرکزی، لرستان و 
همدان در 9 دور به روش سوئیسی به سرپرستی 
محمد قنایی و سرداوری امید فراهانی در فضای 

باز پارک سیفیه شهر مالیر به رقابت پرداختند. 
در این مسابقات ابراهیم عفافی از بروجرد مقام 
دوم را کســب کرد و سینا کوروند از همدان نیز 
سوم شــد، ضمن اینکه در بخش پیشکسوتان 
ایرج نــوروزی از مالیر عنــوان قهرمانی را به 

دست آورد.
از همدان  امیرمحمــد کیمیایی  همچنین 
رتبه برتر رده ســنی زیر 10 ســال را کسب 
کرد و پارمیدا قزاقی دیگر شطرنج باز همدانی 
در بخش بانوان قهرمان شــد و ساغر توسلی 
از همدان دوم شــد. امیرعرفان هاشمی دبیر 
فدراسیون شطرنج کشــور نیز در روز پایانی 

این رقابت ها در مالیر حضور یافت.
برترین های این دوره از مســابقات جایزه 

نقدی و لوح قهرمانی دریافت کردند.

از  رهام«  »رضا  مالير:  فرهنگ 
شهرستان  اين  برجسته  کوهنوردان 
به قله 5هزار و 137 متری آرارات در 

کشور ترکيه صعود کرد.
شهرستان  فعال  کوهنوردان  از  رهام 
مالير است که با فتح اين قله مرتفع، 
پرچم مقدس ايران اسالمی را بر فراز 

آرارات به اهتزار درآورد.
وی در قالب گروهی از کوهنوردان باتجربه 
کشور پس از 2 روز پيمايش مسير سخت 
و دشوار و همچنين يخچال های پرشيب، 

موفق به فتح آرارات شد.
شمال  در  آرارات  قله  است:  گفتنی 
ايران  مرز  و  ترکيه  کشور  شرقی 

قرار دارد.

فرهنگ مالير :  با حضور وزير آموزش و 
پرورش، سالن ورزشی علوی مالير واقع در 
روستای علوی با زير بنای 828 متر مربع و 

اعتبار 30 ميليارد ريال افتتاح شد. 
به گزارش ایسنا، این سالن با زیر بنای 828 متر 
مربع شامل زمین فوتسال، والیبال و بسکتبال به 
متراژ 600 متر مفید اســت. سالن جنبی نیز دارای 
متراژ حدود 200 متر با دیوارهای 3d پانل و سیستم 

گرمایشی گرما تاب است.
وزیــر آمــوزش و پرورش در حاشــیه افتتاح 
مجموعه ورزشــی شهید مفتح روستای علوی با 
اشاره به پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
زیاد، اظهار کرد: این پروژه ها برای جبران کمبود 

فضای آموزشی به اتمام خواهد رسید.
یوســف نوری با بیان اینکه طی سفر رییس 
جمهور به استان همدان برای سایر پروژه ها نیز 

تصمیم گیری خواهد شــد، افزود: امسال بیش از 
60 هزار نیروی انســانی جدید وارد چرخه نظام 

تعلیم و تربیت شدند.

وی ادامــه  داد: از این تعداد 34 هزار و 800 
نفــر از طریق آزمون اســتخدامی، 15 هزار نفر 
دانشجویان ســال چهارم دانشگاه فرهنگیان و 
25 هزار نفر فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان 
خواهند بود که بخشــی از کمبود نیروی انسانی 
را جبران می کنند و با تداوم این روند طی چند 

سال کمبود نیروی انسانی جبران خواهد شد.
وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه الیحه 
رتبه بندی معلمان اصول نهایی را در کمیسیون 
می گذراند، گفت: اختالف نظرات جزیی در این 
مورد وجود دارد که این موارد در جلســه هفته 
آینده هیات دولت بررســی می شود و مبنای ما 

برای این طرح از 31 شهریور 1400 است.

از  مالير  انتظامی  فرمانده  مالير:   فرهنگ 
شناسايی فردی که اقدام به کالهبرداری با مبلغ 

510 ميليون ريال از يکی از شهروندان در فضای 
مجازی کرده بود، با تالش ماموران پليس فتای 

شهرستان خبر داد. 
بــه گزارش ایرنــا به نقل از پایــگاه خبری پلیس، 
ســرهنگ احمد ساکی در تشریح این خبر گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی براینکه از طریق یکی 
از کانال های فضای مجازی اقدام به خرید کاال به مبلغ 
510 میلیون ریال کرده بود، موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی اظهار داشــت: با توجه به واریز وجه به 
حساب متهم و عدم تحویل کاال و پاسخگو نبودن مدیر 

کانال مربوطه، موضوع از طریق پلیس فتا پیگیری شد.
فرمانــده انتظامی مالیر افزود: با اســتعالم های 

انجام شده مشخص شــد مالک کارت بانکی مقصد 
که شــاکی وجوه را به آن واریز کرده اســت، از یکی 
از اســتان های دیگر بود که بالفاصله طی هماهنگی 

قضایی حساب وی مسدود شد.
ساکی بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مراتب به 
قید فوریت در دستور کار کاشناس پلیس فتا قرار گرفت 
که طی فعالیت و اقدامات صورت گرفته متهم شناسایی 
و وجه با هماهنگی مقام قضایی به حساب شاکی عودت 
داده شــد. وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشکوک، از طریق سایت پلیس فتا به نشانی 

www.cyberpolice.ir آن را ثبت کنند.
فرمانده انتظامی مالیر همچنین از متالشــی شدن 

باند سارقان ساختمان های در حال ساخت و کشف 12 
فقره انواع سرقت با تالش مجاهدانه ماموران کالنتری 
12 پاسداران خبر داد و گفت: با تالش ماموران مخفیگاه 
سارقان شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی سه 

نفر از اعضای این باند در مخفیگاه شان دستگیر شدند.
سرهنگ ساکی ادامه داد: با انجام تحقیقات پلیسی، 
متهمان به تعداد 10 فقره انواع ســرقت اعتراف کردند 
و طی بررسی های به عمل آمده متهمان دستگیر شده 
داری بیش از 12 فقره سابقه در خصوص سرقت و مواد 
مخدر بودند. وی یادآور شد: با تشکیل پرونده و متالشی 
شدن این باند، هر ســه نفر اعضای این باند به مراجع 

قضایی تحویل شدند.

ابراهيم غالمشاهی
روزنامه نگار پيشکسوت

با  مالير  ويژه  فرماندار  مالير:   فرهنگ 
انتقاد از ارائه آمارهای غيرواقعی مرتبط 
با اشتغال، تاکيد کرد: آمارهای غيرواقعی 
ارائه  اشتغال  حوزه  در  که  متناقضی  و 
آسيب  مردم  رضايت  و  اعتماد  به  شده 

زده است و اين تناقض ها بايد حل شود.

به گزارش ایرنا؛ »سلمان اسماعیلی« در کارگروه 
اشــتغال و سرمایه گذاری شهرســتان مالیر اظهار 
داشت: آمار اشــتغال این شهرستان باید به صورت 

واقعی ارائه شود.
وی افزود: در هر پســت و مقامی که هســتیم، 
دولت و نظام برای ما هزینه کرده اســت و بر این 

اساس برای ایجاد اشتغال مسئولیت داریم.
فرماندار ویژه مالیر بیــان کرد: همه مدیران از 
گذشته تا به امروز زحمات زیادی برای ایجاد اشتغال 
کشیده اند، اما در اکثر ماموریت ها، ایجاد اشتغال به 
انحراف کشیده شــده که این روند به اعتماد مردم 

آسیب زده است.
بــه گفتــه وی عمده تریــن درخواســت ها و 
گالیه مندی مردم در میزهای خدمت، مالقات های 
مردمی، حضور در روســتاها، مســاجد و بازدیدها، 
اشتغال است. اســماعیلی ادامه داد: روی کاغذ آمار 
اشتغال این شهرستان خوب است و تسهیالت خوبی 

اعطا شده، اما مردم اثر آن را نمی بینند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید 
کرد: هر دستگاهی در حوزه کاری خود اتاق فکری با 
موضوع اشتغال تشکیل دهد و آسیب های این حوزه 
شناسایی و راهکارهای اجرایی و توانمندی های هر 

دستگاه مشخص شود.
معاون اســتاندار همــدان طراحــی چند طرح 
توجیهی با دعوت از سرمایه گذاران بزرگ به منظور 
ایجاد اشتغال پایدار را وظیفه مهم مدیران دانست و 
گفت: مدیران برای ایجاد اشتغال باید ابتکار عمل و 

ایده های نو و خالقانه ارائه دهند.
اســماعیلی یادآور شد: نیاز اشــتغال ما در حوزه 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و بخش هایی 
همچــون مبلمان منبــت و خیاطــی، ایجاد یک 
هلدینگ بزرگ مارکتینگ، تجاری سازی، برندینگ، 
بسته بندی، فروش و صادرات است که زمینه هایی 

مهیا برای ایجاد اشتغال به شمار می رود.
وی همچنین ارائه طرح توجیهی در حوزه اشتغال 
را بخشی از سیاست گذاری مدیران دانست و افزود: 

در این زمینه مدیران خودشــان هدایت کننده باشند 
و در صورت لزوم از مشــاوران و بخش خصوصی 

کمک بگیرند.
فرماندار ویژه مالیر تاکید کرد: با پشت میزنشینی 
مشکل اشــتغال این شهرســتان حل نمی شود و 
مدیران باید با هم افزایی با دیگر دستگاه های اجرایی 

نسبت به ایجاد اشتغال اهتمام داشته باشند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی 
با وجــود ظرفیت های بــاال در زمینــه تولید و 
اشتغال، چشم انداز روشنی در حوزه اشتغال نداریم 
و باید با توجه به قــرار گرفتن در منطقه بحران 
کمبود آب، به سمت اجرای آبیاری نوین و توسعه 

کشت های گلخانه ای برویم.
وی با اشــاره بــه ظرفیت های بــاالی این 
شهرســتان در حوزه اشتغال، گفت: باید به سمت 
واقعی سازی اشتغال برویم، حتی می توانیم بیشتر 
از تعهدمان اشــتغال ایجاد کنیــم و مردم اثر آن 

را ببینند.

فرهنگ مالير: مديرعامل شرکت توزيع 
نيروی برق استان همدان با اشاره به پروژه 
اين  روستا   16 برق  شبکه  بهينه سازی 
منطقه، گفت: اين پروژه در مرحله مناقصه 
است، پيمانکار آن مشخص شده و به زودی 

فرآيند عملياتی آن آغاز می شود.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو 
)پاون(، علی ســهرابی بیدار در حاشیه بازدید مشاور 
امور مجلس شرکت توانیر از شبکه برق شهرستان 
مالیر بــا بیان اینکه 135 هزار مشــترک، 3 هزار 
کیلومتر شــبکه برق و 3 هزار دستگاه پست توزیع 
در شهرســتان مالیر وجود دارد، اظهار داشت: این 
شهرستان از مناطق قدیمی استان است که ترمیم 

و بازســازی شبکه های برق این شهرستان، شرایط 
خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه در مناطق روستایی طی سال 
گذشــته اقدامات خوبی انجام شــده است، افزود: 
تبدیل 122 کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار، 
جابه جایی 503 اصله تیر از معابر، مقاوم سازی 304 
اصله پایه شــبکه فشار متوسط، نصب 2 هزار چراغ 
برای روشــنایی معابر و نصب 40 دستگاه ترانس از 

جمله این فعالیت ها بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه شهرستان مالیر نیازمند پست 
برق 400 مگاواتی است، گفت: احداث پست موبایل 
ســمت منطقه آورزمان و تأمین ترانس با توجه به 

توسعه شهر و درخواست انشعابات از دیگر مواردی 
است که نیازمند توجه ویژه و اعتبار است.

وی خاطرنشــان کرد: تبدیل هزار و 500 کیلومتر 
شبکه سیمی اســتان به کابل خودنگهدار را در برنامه 
داریم که سال گذشته 500 کیلومتر انجام شد و مابقی 
آن نیز در صورت تامین اعتبار، امسال اجرایی می شود.

ســهرابی بیدار بیان کرد: تمــام نیازمندی های 
روســتاها در حوزه برق جمع آوری و احصا شده و بر 

اساس آن فعالیت های عملیاتی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکه باید از هر ظرفیتی برای پیشرفت استان 
استفاده کنیم، افزود: باید زیرساخت های توسعه استان را 
فراهم کنیم که برای این کار نیاز به احداث پست های 

جدید با قدرت باال هستیم.
وی ادامه داد: دو پســت 230 شــهید همدانی و 
کرفس در اســتان احداث شده که در صورت تکمیل، 
موجب کاهش بار شبکه ها و پست های مجاور می شود.

فرهنگ مالير: دادستان عمومی و انقالب مالير 
دستور تخليه ساختمان مسکونی 12 واحدی 
آسايش واقع در خيابان شهيد مصطفی خمينی 
از  و جلوگيری  فنی  به علت مشکالت  مالير 
حوادث احتمالی را صادر کرد و گفت: تاکنون 
تعدادی از واحدها تخليه شده و مابقی نيز در 

حال تخليه است. 
مســلم ســلگی در گفت و گو با ایســنا، اظهار 
کرد: طبق اطالعات اولیه این ســاختمان پی ریزی 
های اولیه دقیق نداشــته و سهله نگاری هایی در 

زمان ســاخت اتفاق افتاده است که البته به بررسی 
دارد. نیاز  تکمیلی 

سلگی ادامه داد: سال گذشته خبری مبنی بر ترک 
خوردن برخی از دیوارهای ساختمان و احتمال ریزش 
آن به ما رســید کــه بالفاصله برای بررســی دقیق 
موضــوع به همراه اعضای کمیســیون ماده 100 در 

ساختمان حضور پیدا کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه موضوع احتمــال ریزش 
ســاختمان برای مالــک تبییــن و اقدامات الزم از 
جمله تزریق بتن برای مقاوم سازی ساختمان انجام 
شــد، گفت: حاال پس از گذشت یکسال تزریق بتن 

برای مقاوم ســازی جواب نداده اســت و به منظور 
جلوگیری از بروز هر گونه حادثه و خسارت احتمالی 

برای ساکنان، دستور تخلیه محل صادر شد.
نقــالب مالیر تصریح  دادســتان عمومی و ا
موقت  اســکان  برای  آپارتمانی  واحدهای  کرد: 
مقاوم  تجدیــد،  تــا  ســاختمان  این  ســاکنان 
نظر گرفته  در  بنا  فنی  رفع مشــکالت  و  سازی 

است. شده 
سلگی افزود: پس از صدور دستور تخلیه تاکنون 
تعــدادی از واحدها تخلیه شــده و مابقی نیز در حال 

تخلیه است.

فرهنگ مالير:  وزير آموزش و پرورش از 
اختصاص يک و نيم ميليون يورو اعتبار 
از سازمان انرژی اتمی برای فعاليت های 
صلح  آميز هسته ای در مدارس خبر داد و 
گفت: از اواخر خرداد با استفاده از برترين  
زيست  معلمان  برای  جهان  پروفسوری 
گواهی  و  برگزار  آموزشی  دوره های 

بين المللی داده می شود. 
به گزارش ایسنا، یوسف نوری روز پنجشنبه 12 
خرداد ماه در نشســت بررسی مسائل و مشکالت 
آموزش و پرورش شهرستان کمبود نیروی انسانی 
را بزرگترین و مهمترین چالش دانســت و افزود: 
امســال 38 هزار و 813 معلــم از طریق آزمون 
اســتخدامی از طریق ماده 28 جــذب آموزش و 

پرورش می شوند.
نوری با اشــاره به جذب حــدود 15 هزار نیروی 
آموزشــی ابتدایی بیان کرد: با توجه به اینکه ســال 
چهارم دانشگاه فرهنگیان هستیم، برای آنها کارورزی 
گذاشتیم تا در سالتحصیلی جدید سر کالس درس 

حاضر شوند.
وی گفت: امســال عالوه بــر فارغ التحصیالن 
آموزش و پرورش، حدود 60 هزار نیروی انسانی اضافه 

شده، در حالیکه سالهای گذشته این اتفاق نمی افتاد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمک مجلس و 
دولت در اختصاص بودجه آموزش و پرورش بیان کرد: 
بودجه امسال 13 درصد رشد داشته و حداقل حقوقها 
افزایش یافــت و 250 هزار نفر با افزایش حقوق 57 

درصدی را شامل می شود.
نوری با بیان اینکه مشکالت بیمه و راهیان 
نیز در دست پیگیری و اقدام است، تصریح کرد: 
در بودجه امســال قدرت مانور بیشتر است، اما 

نتوانســتیم به واســطه پرداخت حقوقها سرانه 
پرداخت کنیم، در حالیکه ســال گذشــته 200 

میلیارد تومان سرانه پرداخت کردیم.
وی همچنیــن درباره اجرای طــرح رتبه بندی 
معلمان تاکید کرد: رتبه بندی معلمان هنوز وقت دارد و 
از 31 شهریور آغاز شده و دولت و مجلس برای اجرای 
این طرح یکی شدند و این اطمینان خاطر را به معلمان 

می دهیم که طرح اجرا خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دولت پای کار 

است و اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد.
وی با اشــاره به همت خــوب دولت، مجلس 
و شــورای نگهبان برای اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان، خاطرنشان کرد: حکم اول این طرح ابتدا 
پنج هزار میلیــارد تومان بود که در حال حاضر به 
38 هزار میلیارد تومان برای یک و نیم سال رسید.

نوری در بخش دیگری گفت: هنوز اسیر برگزاری 
کنکور هستیم، در حالیکه کنکور پذیرش دانشگاهی 

است و نظام پذیرش باید از نظام آموزش جدا شود.

وی تاکید کرد: قصد داریم کنکور را تشریحی و سه 
ســاله کنیم و ضریب آن را قطعی بین 40، 50 و 60 

درصد قرار می دهیم و به جد دنبال این کار هستیم.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 
در ساخت و سازها از سفر دولت 6 هزار و 500 میلیارد 
تومان عالوه بــر بودجه هایی که خودمان گرفتیم، 
اختصاص یافت و در بخــش خیرین نیز اعتباراتی 

گذاشتیم که خیرین تعهد دوبرابری می گذارند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ســرعت 
مهاجرت، رشد جمعیت، فرسودگی مدارس و سایر 
موارد اجازه نمی دهد که به درســتی به ساخت و 
ســازها برســیم، به گونه ای که در 6 ماه گذشته 
پروژه های عمرانی در ســفر دولت 2 برابر شده و 

باید روشهای دیگری طراحی شود.
وی با تاکید بر لزوم اســتفاده درســت از فضای 
اردوگاه ها، گفت: فضای فیزیکی هنرســتان های 
کشور حدود پنج هزار و 700 هکتار است که تنها از 

یک هزار هکتار آن استفاده می شود.

نوری تاکید کرد: از این فضا باید برای فعالیت 
دانش بنیان ها استفاده شود و افراد متدین باید در 
این زمینه ســرمایه گذاری کنند تا دانش آموزان 

مهارتهای الزم را کسب کنند.
وی از اختصــاص 1.5 میلیون یــورو اعتبار از 
ســازمان انرژی اتمی برای فعالیتهای صلح آمیز 
هسته ای در مدارس خبر داد و اظهار کرد: از اواخر 
خرداد با استفاده از برترین پروفسوری جهان برای 
معلمان زیست دوره های آموزشی برگزار و گواهی 

بینالمللی داده می شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به انجام 
آموزش در محیط بالکچین گفت: امروز زمان مشق 
نوشتن دانش آموزان نیست و با توجه به شعار سال 

باید به سمت فعالیتهای دانش بنیان برویم.
نوری در ادامه از تجهیز 13 هزار چشمه سرویس 
بهداشتی مدارس و تکمیل آنها در سالتحصیلی جدید 
خبر داد و افزود: 12 هزار مدرســه در سطح کشور به 
صورت کانکسی، خشتی و سنگی است که با کمک 

خیران در حال نوسازی آنها هستیم.
وی بر لزوم انجام فعالیتهای قرآنی و کارهای 
پرورشی در مدارس تاکید کرد و گفت: اجازه دهید 
دانش آموزان از سر کالس درس به بیرون بروند 
و با فضای بیرون و محیط اطراف خود آشنا شوند.

وزیــر آموزش و پــرورش با تاکیــد بر اینکه 
باید نظام آموزشــی را تربیتی کنیــم، تاکید کرد: 
تغذیه دانش آموزان حذف شــده بود که از بتدای 

سالتحصیلی جدید برقرار می شود.
نوری یادآور شد: یکهزار و 500 میلیارد تومان 
برای کرونا گرفتیم تا کالسهای جبرانی در مجتمع 
های آموزشی و پرورشی برقرار شود که از دوشنبه 

سقوط کارگر از طبقه چهارم آغاز خواهد شد.
ساختمان در مالير

و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدير  مالير:   فرهنگ 
خدمات ايمنی مالير از سقوط يک کارگر ساختمان از 
طبقه چهارم به عمق چاهک آسانسور که سبب آسيب 

ديدگی شديد وی شد، خبر داد. 
 به گزارش ایســنا؛ محمود رضا ملکی اظهار کرد: با گزارش 
ســقوط کارگری به عمق چاهک آسانســور از طبقه چهارم یک 
ساختمان در حوالی خیابان  مولوی مالیر، تیم امداد و نجات آتش 

نشانی مالیر  بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی با بیان اینکه این حادثه زمانی که کارگر میانسال در طبقه 
چهارم ساختمان مشغول سفیدکاری بوده، رخ داده است، گفت: متاسفانه 
کارگر به عمق چاهک سقوط کرده که منجر به آسیب دیدگی شدید 
وی شده است. وی ادامه داد: آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی امداد 
و نجات، وی را به بیرون منتقل کرده و جهت مداوا در اختیار عوامل 
اورژانس قرار دادند. وی مطرح کرد: متاســفانه طی سال های اخیر 
حوادث ناگواری در اثر پرتاب شی یا سقوط افراد به داخل چاه آسانسور 
اتفاق افتاده و خانواده هایی بی سرپرست و عزادار و بالطبع کارفرمایانی 

گرفتار مشکالت دادگاه، دیه، زندان، و..  شده اند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر با تاکید بر 
اینکه کارگران باید با تجهیزات ایمنی کامل شامل کاله ایمنی، کفش 
کار، کمربند ایمنی، دستکش کار و عینک ایمنی داخل چاه آسانسور 
شوند، افزود: همچنین قبل از ورود به داخل چاه آسانسور با همکاری 
کارفرما یا مسئول ساختمان نسبت به استقرار راه بند ایمن و مناسب 

در مقابل درب های آسانسور در کلیه طبقات اقدام کنند.
وی با اشــاره به ضرورت قراردادن مانع و حفاظ مناسب و ایمن 
برای جلو گیری از سقوط اجرام به داخل چاه آسانسور، ابراز امیدواری 
کرد: با رعایت دقیق دستورالعمل های ایمنی در ساختمان ها، هرگز 
شــاهد اخبار و حوادث ناگوار نباشــیم.  وی در پایان تاکید کرد: تا 
زمانیکه درب طبقات آسانسور به صورت کامل نصب نشده است، 

مسئله ایمنی مقابل چاه آسانسور بسیار جدی است.
دستگيری 12 متهم با اجرای طرح 

ارتقای امنيت اجتماعی در مالير
فرهنگ مالير:  فرمانده انتظامی مالير از دستگيری 
12 متهم و کشف شش دستگاه موتورسيکلت سرقتی 
اجتماعی خبر داد و  امنيت  ارتقای  اجرای  طرح  در 
گفت: اجرای مستمر و موثر طرح های ارتقای امنيت 
 اجتماعی که از مطالبات مهم شهروندان است به طور 

جدی در دستور کار پليس مالير قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، سرهنگ احمد ساکی به دستگیری پنج سارق 
موتورسیکلت و قطعات خودرو، شش مال خر، یک نفر خرده فروش 
مواد مخدر و کشــف 9 دستگاه موتورسیکلت شامل شش دستگاه 
سرقتی، سه دســتگاه دارای ارکان مخدوش و توقیف 14 دستگاه 
موتورســیکلت فاقد پالک و مدارک در اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی با محوریت پلیس آگاهی در یکی از روستاهای شهرستان 
اشــاره کرد. وی اظهارکرد: در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم 
خیز و شناسایی و دستگیری سارقان و متهمان تحت تعقیب طی 
هماهنگی با دستگاه قضایی مرحله دیگری از اجرای طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی در یکی از روستاهای شهرستان مالیر با بهره گیری 
از توان پلیس های تخصصی، عوامل ستادی، پاسگاه انتظامی زمان 

آباد و یگان امداد با محوریت پلیس آگاهی به مرحله اجرا درآمد.
این مقام مســئول افزود: در نتیجه این طرح تعداد پنج ســارق 
موتورسیکلت و قطعات خودرو، شش مال خر و یک خرده فروش مواد 
مخدر دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه های آنان مقادیر قابل 
توجهی قطعات و لوازم سرقتی خودرو شامل ضبط و پخش و رینگ 

خودرو کشف شد.
فرمانده انتظامی مالیر در ادامه از دستگیری سارق حرفه ای 
و کشف هشت فقره انواع ســرقت با تالش ماموران کالنتری 
12 شهرســتان خبر داد و گفت: در پی وقوع سرقت از اموال و 
تجهیزات دولتی مانند خودپردازها، بررسی موضوع در دستور کار 
ماموران این یگان قرار گرفت. ساکی خاطرنشان کرد: ماموران 
با انجام اقدامات فنی و پلیسی متهم را که از مجرمین سابقه دار 
بوده را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در حین 
سرقت از دستگاه خودپرداز بانک دستگیر کردند، در تحقیقات به 
عمل آمده، متهمان به هشت فقره انواع سرقت اعتراف کرد که 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

  غنی سازی اوقات فراغت
ضامن آينده ای روشن

تابستان از راه  می رسد، جوانان و نوجوانان این مرز وبوم بعد از دوسال 
قرنطینه و تحصیل بصورت مجازی در مدارس و دانشگاه ها،  در دوران پسا 
کرونایی بزودی دوره ســه ماهه اوقات فراغت خود را آغاز می نمایند وبه 

عبارتی دغدغه ای به دغدغه های خانواده ها اضافه می شود.
 تعداد محدودی از خانواده ها به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت 
فرزندان خــود واقف بوده و به این منظور  با برنامه ریزی،  آنها را به 
مراکزآموزشی در زمینه های فرهنگی و هنری، قرآنی، مهارتی و زبان 
انگلیسی، ورزشــی و... که برخی دولتی، خصوصی و یاخیریه و عام 
المنفعه هستند هدایت می نمایند و در صورت لزوم شهریه و هزینه های 
آن را می پردازند و در کنار آن برای مسافرت تابستانی نیز  برنامه دارند.

اما  بسیاری از خانواده هایی که در این شهر زندگی می کنند بخاطر 
وضعیت اسفناک اقتصادی کشــور، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و 
گرانی های افسار گسیخته نه تنها قادر به اداره معاش خود نیستند بلکه  
غنی سازی اوقات فراغت فرزندانشان در اولویت نبوده و نخواهد بود، این 
خانواده ها مجبورند فرزندان خود را برای کمک به تأمین معاش خانواده 
راهی بازار کسب و کار کنند و یا بدون اینکه برنامه ای داشته باشند آنها 
را در جامعه رها نمایند تا این فصل نیز سپری شود و این معضلی است 
که رفع آن باید دغدغه مدیران جهادی و انقالبی باشد، در غیر اینصورت 
این جوانان و نوجوانان به عنوان بزرگترین سرمایه کشور  نه تنها خود 
در معرض  آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی قرار می گیرند بلکه 

تهدیدی برای امنیت جامعه خواهند شد.
 حال مسئوالن شهرستان باید پاسخ دهند: چه برنامه ای برای 
غنی سازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شهر دارند؟

گرچه هرســاله نشســت هایی با حضور  ادارات ، نهادها و ارگان 
های ذیربط برگزار می شود و در زمینه اوقات فراغت تصمیماتی اتخاذ 

می گردد اما  برای رفع این دغدغه باید تدابیری جدی اندیشید.
بنابراین انتظار می رود در جلســاتی که به منظور غنی سازی 
اوقات فراغت در ادارات و نهادهای ذیربط برگزار می شود باتوجه به 
این  مهم، تمهیدات الزم برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و 
نوجوانان و کودکان خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت  به ویژه 

در  محالت حاشیه ای که غالباً دانش آموز هستند، فراهم گردد.
 در این راستا پیشنهاد می شود:

-  آموزش و پرورش، کانون های مساجد، پایگاه های مقاومت 
بسیج و اداره ورزش و امور جوانان، اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی، 
کمیته امداد،  اوقاف و امور خیریه و... فعالیت های فوق برنامه خود 

را   در حد امکان کاماًل رایگان و یا نیم بها برگزار کنند.
  - از همــه مهمتربرای جذب دانش آموزان ســاکن در این 
محالت حاشــیه شهر حداکثر تشویق های ممکن در نظر گرفته 
شود و حتی در برخی محالت، دانش آموزان سرگردان شناسایی و 

جذب آنها به صورت خانه به خانه انجام پذیرد.
- نهادهــا و ادارات با هم هماهنگ باشــند و از موازی کاری 
بپرهیزنــد تا این دانش آموزان بتوانند از حداکثر برنامه ها در طول 

هفته بهره مند شوند.
- در صورت امکان با همکاری و حمایت های همه جانبه نهادهای 
مرتبط، اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت  با محوریت و هماهنگی 
با آموزش و پرورش اجرا شــود، چرا که این اداره با در اختیار داشــتن 
فضاهای اســتاندارد  از جمله مدارس، ســالن های ورزشی، کانون 
های تربیتی و اردوگاه دانش آموزی و داشــتن نیروی انسانی کارآمد، 

متخصص و متعهد  ظرفیت باالیی در این زمینه دارد.
-  مدارس شهریه ای که در دوسال اخیر  بخاطر مجازی بودن 
آموزش، کاهش هزینه داشــته اند و به عبارتی  بخشی از درآمد 
آموزشگاه پس انداز شده اســت، بجای الکچری نمودن فضای 
اداری آموزشــگاه، برای  تقویت بنیه آموزشــی و پرورشی دانش 

آموزان که با افت شدید مواجه بوده، هزینه کنند.
-مطمئناً اختصاص اعتبار و بودجه  به این مهم  هزینه نیست و 
سرمایه گذاری برای تضمین آینده ای روشن، سالم ومطمئن برای 

جامعه خواهد بود. والسالم

کسب رتبه های برتر کشوری 
دانش آموزان ماليری در مسابقه

»عكاسی محيط يار«
فرهنگ مالير:  سرپرست اداره آموزش و پرورش مالير 

برتر  رتبه   10 کسب  از 
دانش  توسط  کشوری 
آموزان  ماليری در مسابقه 
خبر  يار  محيط  عکاسی 
مسابقه  گفت:  و  داد 
آموز،  دانش  هر  عکس 
طبيعت  محيط    يار  يک 
معاونت  همکاری  با 
های  مشارکت  و  آموزش 

مردمی سازمان حفاظت محيط زيست،  دفتر سالمت و 
تندرستی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و  وزارت جهاد کشاورزی به 

مناسبت هفته سالمت برگزار شد. 
 به گزارش ایســنا؛ مهدی عابدینی نیا افزود: در این مسابقه که 
بیش از 2400 عکس از دانش آموزان سراسر کشور به مرحله نهایی 
راه پیدا کرد، پس از اعالم نتایج  داوری توســط اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان ها، 10 نفر از دانش آموزان مالیری موفق به 

کسب رتبه برتر کشوری و کسب جایزه شدند.
وی اظهارکرد: این مســابقه با محوریــت فعالیت های محیط 
زیستی شامل کاشــت درخت، جمع آوری زباله از طبیعت، تفکیک 
زباله، زیبایی های طبیعت و راه های حفاظت از آن، حیات موجودات 

در طبیعت و ... برگزار شده بود.
سرپرست اداره آموزش و پرورش مالیر با بیان اینکه این مسابقه 
بزرگ ملی با هدف جلب توجه آنان و خانواده هایشان به مقوله حفظ 
محیط زیست، در بســتر نرم افزار شاد برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
شعار امسال سازمان جهانی بهداشــت در سال 2022 با رویکردی 
محیط زیستی، تحت عنوان سیاره ما، سالمتی ما  تعیین شده بود که 

به خوبی ارتباط سالمتی با محیط زیست را نمایان می کرد.
عابدینی نیا افزود: در دوره ابتدایی دانش آموزان آرســام زنگنه از 
مدرسه ســیف الدوله یک، آریانا قنبری، آیناز قنبری، آوا کیانی  از 
مدرسه عباس مرادی جورابی، دنیا کریمی  از مدرسه شهدا، ریحانه 
ابراهیمی و ســاحل حسینی از مدرسه شــاهد حضرت زهرا )س(، 
مهرسانا ونایی از مدرسه راهیان کوثر و محمدعادل ابراهیم از مدرسه 
شاهد حاج طوسی و در دوره متوسطه دوم نیز یکتا لطیفی از مدرسه 

عشقی فرد، دانش آموزانی بودند که حائز رتبه های برتر شدند.

کشف بيش از 19 کيلوگرم مواد 
مخدر ترياک در مالير

از کشف 19  انتظامی مالير  فرمانده  مالير:   فرهنگ   
کيلو و 500 کيلوگرم مواد مخدر ترياک با تالش مجدانه 
مامورين پليس مبارزه با مواد مخدر مالير و با همکاری 

اطالعاتی پليس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.
به گزارش ایسنا؛ سرهنگ  احمد ساکی در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: در راســتای مبارزه بی امان با پدیده شــوم مواد مخدر، 
مامورین این یگان طی 24 ســاعت گذشته با همکاری اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ورود یک محموله مواد مخدر به 

شهرستان مطلع شدند.
وی ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته با دادســتان عمومی 
و انقــالب و اعزام تیم های عملیاتی این یگان، این محموله حین 
انتقال بوسیله یک دستگاه خودرو سورای و در یک عملیات ضربتی 

متوقف شد.
ساکی با بیان اینکه در بازرسی صورت گرفته از این وسیله نقلیه 
مقدار 19 کیلو و 500 گرم مواد مخدر تریاک کشف و دو قاچاقچی 
نیز دستگیر و با تشکیل پرونده این سوداگران مرگ به مراجع قضائی 
تحویل شــد، تصریح کرد: هرگز اجازه جوالن به قاچاقچیان مواد 

مخدر را در این شهرستان نمی دهیم.
فرمانــده انتظامی مالیر در ادامه اظهارکــرد: در اجرای مرحله 
دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و 
جرم خیز در شهرستان، ماموران کالنتری 12 با انجام اقدامات پلیسی 
پنج  سارق لوازم و تجهیزات داخل خودرو، دو سارق ساختمان های 
نیمه کاره، یک سارق مجتمع های آپارتمانی، یک سارق خانه های 

باغی و یک سارق مغازه را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه سارقان، ابزار و آالت سرقت و 
تعدادی کفش، بیل، قیچی باغبانی، لوله گاز و ضایعات آهن سرقتی 

و همچنین پنج قبضه سالح سرد کشف شد.
ساکی بیان کرد: در اجرای این طرح، دو خرده فروش مواد مخدر 
به همراه مقادیری انواع مواد مخدر و دســتگاه ترازوی توزین مواد 

مخدر دستگیر شدند.
سقوط از ارتفاع منجر به مرگ 

کارگر ساختمانی در مالير شد
قانونی  پزشکی  مديرکل  مالير:   فرهنگ 
م استان همدان  گفت: مردی 30 ساله ای حين  نجا ا

از  دليل سقوط  به  و ساز در شهر مالير  کار ساخت 
طبقه پنجم ساختمان جان خود را از دست داد.

 به گزارش ایرنا؛ ارتین کمالی افزود: علت سقوط فرد متوفی 
براســاس اعالم کارشناسان مربوطه، بی احتیاطی و عدم رعایت 

دقیق نکات ایمنی بوده است.
وی اظهار داشــت: با وقــوع این حادثه و اعــالم مراتب به 
اورژانس و آتش نشــانی، عوامل امداد و نجات در محل حاضر و 
فرد حادثه دیده را به بیمارســتان منتقل می کنند که نامبرده به 

دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.
به گفته وی، ســقوط از ارتفاع در جریان انجام فعالیت های 
ســاخت و ســاز به دلیل بی توجهی افراد به مســایل ایمنی و 
اســتانداردهای مربوط به کار در طبقات، یشترین میزان حوادث 

کار در فصول گرم سال است.
وی افزود: اســتفاده از کابل های خودنگهدار، نصب حفاظ های 
موقت و داربست های محکم و استاندارد از جمله نکات مهم و موارد 
الزم در جریان ساخت و ساز انجام کار و فعالیت در طبقات فوقانی 

ساختمان است.
به گزارش ایرنا، سال گذشته 473 نفر براثر بروز حوادث حین کار 

در استان همدان مجروح و 50 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
سد کالن مالير باز يک جوان را به 

کام مرگ کشاند
فرهنگ مالير :  مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی مالير از پيدا شدن جسم بی جان يک جوان 25 

ساله در سد کالن مالير خبر داد. 
 به گزارش ایسنا؛ محمودرضا ملکی اظهار کرد: ساعت 18 و 30 
دقیقه روز شنبه 14 خرداد طی تماسی با سامانه 125 سازمان آتش 
نشانی گزارشی مبنی بر غرق شدن یک نفر در سد کالن مالیر داده 
شــد. ملکی با بیان اینکه گروه غواصی سازمان، بالفاصله به محل 
اعزام شدند، گفت: پس از حدود 30دقیقه غواصی و جستجو در کف 

دریاچه سد پیکر جوان 25 ساله را از آب خارج کردند.
وی افــزود: گروه غواصی به کمک عوامل 115 اقدام به احیای 
این جوان کردند که متاسفانه مثمر ثمر نبود و مرگ جوان اعالم شد 

و جسد برای تحقیقات بیشتر تحویل پزشک قانونی شد.
ملکی با تاکید بر اینکه سد مالیر بزرگترین سد در غرب کشور 
است، مطرح کرد: مردم در کنار این سد که در 30 کیلومتری جنوب 
شــهر مالیر قرار دارد، به ویژه در ایام تعطیل اتراق و گاهی اوقات 

اقدام به شنا در سد می کنند که خطرات بسیاری به دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر ادامه داد: 
بسیاری از افراد فکر می کنند کسانی در آب پشت سد غرق شده اند 
که شنا بلد نبودند ولی باید گفت که حتی افراد حرفه ای نیز در آب 

پشت سد جان خود را از دست می دهند. 
وی تاکید کرد: علت اصلی غرق شدن افراد این است که در زمان 
آب گیری ســد، میزان سطح آب با میزان پیش بینی منطبق نبوده 
و در مســیر آبگیری خانه های به جا مانده، درختان قطع شده و یا 

تیرهای برق نیز در آب پشت سد باقی مانده اند.
ملکی با بیان اینکه در زمان حرکت ســیالب، شاخ و برگ ها و 
اجسام کوچک و بزرگی وارد سد شده و برخورد شناگر به این اجسام 
می تواند خطر آفرین باشد، افزود: بسیاری از موارد غرق شدگی به 
دلیل همین برخورد اجسام با شناگر است که باعث می شود فرد جان 

خود را از دست دهد.
وی با اشاره به متفاوت بودن فراز و نشیب ها و عمق آب پشت 
ســد، تصریح کرد: بســیاری از افراد به دلیل این که از این موارد 
اطالعی ندارند، با شنا کردن در پشت سد جان خود را از دست داده 

و غرق می شوند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر خاطرنشان 
کرد: عالوه بر شنا، حتی ورزشی نظیر قایق رانی در پشت سد ممنوع 

است و همان خطرات احتمالی برای این افراد نیز وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش در مالیر خبر داد:

اختصاص اعتبار یک  و نیم میلیون یوروی
 برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای در مدارس

فرماندار مالیر از ارائه آمارهای متناقض و غیرواقعی اشتغال انتقاد کرد

شطرنج باز استان مرکزی قهرمان مسابقات شطرنج 
جام آزادسازی خرمشهر در مالير شد

کوهنورد ماليری به قله آرارات
در کشور ترکيه صعود کرد

فرهنگ مالير : فرنوش رئيسی -  سدی که قرار 
بود از ابتدا خانه های اطراف خود را آباد، زمين 
های کشاورزی را سيراب، از سيالب جلوگيری 
و آبی زالل راهی خانه های مردم کند سال 
گذشته تمام آرزو و اميد جوانی 15 ساله، جوانی 
35 ساله، مردی 81 ساله و مردی 53 ساله را 
بلعيد. از ابتدای امسال نيز تاکنون دو جوان 22 
و 25 ساله از دست رفتند و دو خانواده داغدار 
شدند. اما چرا بايد از کنار از دست رفتن اين 
اقدام  تابحال  آيا  گذشت؟  ساده  جوان  همه 
قابل توجهی از جمله فنس کشی اطراف سد، 
استقرار ناجيان غريق و تجهيزات مربوطه در 
حاشيه سد و يا گذاشتن گشتی های حفاظتی 
برای جلوگيری از ورود و تردد غيرمجاز در محل 

سد انجام شده است؟ 
مطالعات اولیه اجرایی و فنی ســد کالن مالیر 
با 45 میلیــون متر مکعب حجم آب بعنوان بزرگ 
ترین سد در غرب کشور، در سال 1380 و عملیات 
اجرایی ساخت آن از سال 1382 در 30 کیلومتری 
جنوب شهر مالیر آغاز شد. آب این سد از مناطق 
کوهستانی استان لرستان تامین می شود. کاربری 
اصلی سد تأمین آب آشامیدنی شهر مالیر و تأمین 
آب کشــاورزی اراضی روستاهای شهرستان بوده 
است. همچنین این سد بعنوان یکی از جاذبه های 

تفریحی و اقامتی منطقه محسوب می شود.
با آغاز فصل تابســتان، این ســد گردشگران 
بیشتری به خود جذب می کند گردشگرانی که از 
شهرســتان و یا دیگر شهرهای اطراف، در حاشیه 
ســد اتراق می کنند تا ضمن گذراندن ســاعتی 
خــوش در کنار خانــواده، از آب و هوای لطیف و 
خنک و آبادانی که آب سد برای منطقه به ارمغان 

آورده است، لذت ببرند.
در این بین اما هستند افرادی که چشمان شان 
به تماشــای این منظره زیبا و تنفس در این هوای 
لطیــف رضایت نمی دهد و تا تنــی به آب نزنند، 

شاید گرما و عطش شان برطرف نشود.
همانطــور که هنگام رانندگی ممکن اســت با 
رانندگانی برخورد کنید که عالئم خطر و تابلوهای 

رانندگی برایشان حکم امضای بدون تاریخ را دارد 
و بی اعتبار است، در حاشیه سد نیز ممکن است با 
گردشگرانی مواجه شوید که لباس خود را به گوشه 
تابلو شنا کردن ممنوع و خطر غرق شدگی آویزان 
می کنند و به داخل آب شــیرجه می زنند. همین 
چند هفته پیش بود که جوانی را دیدم با یک قایق 
بادی وارد آب شــده و بدلیل وزش شدید باد حتی 
نمی توانســت قایق را بخوبی کنترل کند اما گویا 
اصرار داشت که قایق ســواری در سد، ُمهر تایید 
تفریح آن روزش خواهد بود. اگر دوباره به ســراغ 
رانندگان متخلف و بی توجــه به عالئم رانندگی 
برویــم می بینیم که گاهی اوقات تنها هشــدار و 
عالئم رانندگی موثر نیســت. پس این رانندگان را 
چگونــه باید کنترل کرد که جان خود و دیگران را 

به خطر نیندازند؟
پاســخ واضح اســت با حضور فیزیکی پلیس 
راهنمایــی و رانندگی در معابر و در نهایت جریمه 
نقدی و انتقال خــودرو به پارکینــگ. البته خب 
ممکن اســت راننده ای پیدا شود که به هیچ یک 
از این صراط هم مستقیم نباشد که در این صورت 

کاری از دست کسی برنمی آید.
امــا پلیس راهنمایی و رانندگی موظف اســت 
در حد تــوان خود تمهیدات الزم برای کاهش هر 
چه بیشــتر تصادفات و خطرات احتمالی ناشی از 

رانندگی را در دستور کار قرار دهد.
گزارشات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرســتان مالیر نشان می دهد طی 7 سال اخیر 
ســد کالن مالیر همچون کوسه ای بی رحم، 10 
زندگــی را بلعیده و چراغ خانه 10 خانواده را برای 

سال ها بی فروغ کرده است.
این آب مایه حیات در چله تابستان سال های 
94، 95 و 97، حیــات ســه نفــر را از بین برده و 
ســه خانواده را تا ابد داغدار. پــس از آن با وقفه 
ای حدودا یک ســاله در خرداد ماه 99 خبر غرق 
شدن جوانی 25 ساله در سد کالن مالیر بار دیگر 
دل های بســیاری را بدرد آورد. اما این همه ماجرا 
نیست سدی که قرار بود از ابتدا خانه های اطراف 
خود را آباد، زمین های کشــاورزی را ســیراب، از 
ســیالب جلوگیری و آبــی زالل راهی خانه های 

مردم کند در ســال 1400، شاهد ناله های پی در 
پــی مادری بود که پــس از 12 روز به در آغوش 
گرفتــن پیکر بی جان پاره تنش راضی شــده بود 
و پدری برای پس گرفتن پســرش از این آب بی 
رحم دست به دامان طبل ها و طبل زنان شده بود.

جوانی 15 ســاله، جوانی 35 ساله و مردی 81 
ساله ســه قربانی چله تابستان سال قبل بودند که 
سد جان شان را با همه آرزوها و امیدهایشان بلعید. 
پس از آن در شــهریور مــاه 1400 نیز خبر غرق 
شــدن یک مرد دیگر در ســد کالن تیتر نخست 
رسانه ها شــد. تعطیالت نوروز امسال نیز خانواده 

ای دیگر عزادار شد و جوانی از دست رفت.
آخرین گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی مالیر مربوط به سه روز پیش و غرق شدن 
جوانی 25 ساله در سد کالن است. اما چرا باید از 
کنار از دســت رفتن این همه جوان ساده گذشت 
چرا باید برایمان عادی شــود که تیتــر بزنیم باز 
هم ســد مالیر قربانی گرفت؟ ایــن تیترها و این 
هشدارهای بی تاثیر تا کی باید ادامه داشته باشند؟

تا کی مدیرعامل سازمان آتش نشانی در هر رسانه 
ای داد بزند که آی مردم گمان نکنید همه غریق ها 
افراد مبتدی بودند که شنا کردن نمی دانستند بلکه 
حتی افراد حرفه ای نیز در آب پشت سد جان خود را 

از دست می دهند. 
چرا؟ چون در زمان آب گیری سد، میزان سطح آب 
با میزان پیش بینی منطبق نبوده و در مسیر آبگیری 
خانه های به جا مانده، درختان قطع شده و یا تیرهای 
برق نیز در آب پشت سد باقی مانده اند. در زمان حرکت 

سیالب، شاخ و برگ ها و اجسام کوچک و بزرگی وارد 
سد شدند و بسیاری از موارد غرق شدگی هم به دلیل 

برخورد همین اجسام با شناگر است.
خب طبیعی است وقتی شما در هر شغل و جایگاه 
اجتماعی، مشاهده کنید که با روش پیش رو به نتیجه 
مطلوب نمی رسید، راه دیگری انتخاب خواهید کرد 

درست شبیه همان داستان پلیس و راننده متخلف.
پس با گذشت سال ها و قربانیان بسیار باید نتیجه 
گرفت که نصب چند تابلو خطر در حاشیه سد شاید 
برای بسیاری از مردم حکم مثنوی هفتاد من را داشته 

باشد اما برای برخی دیگر هیچ اثر بازدارندگی ندارد.
با این همه اتفاق آیا امور آب منطقه ای شهرستان 
و استان و دیگر نهاد ها و سازمان های مرتبط نباید 
اقدامات و تمهیدات الزم برای پیش بینی و جلوگیری 

از وقوع چنین حوادثی داشته باشند؟
آیا تابحال اقدام قابــل توجهی از جمله فنس 
کشــی اطراف ســد، اســتقرار ناجیــان غریق و 
تجهیزات مربوطه در حاشــیه ســد و یا گذاشتن 
گشــتی های حفاظتی برای جلوگیــری از ورود و 

تردد غیرمجاز در محل سد انجام شده است؟
با یک جســتجوی ساده و بررســی چند رسانه 
خواهیــد دید که آخرین اقدام و راه چاره ای که برای 
کاهش خطرات احتمالی این چنینی پیش بینی شده، 
ضرب االجل دادستانی به شرکت آب منطقه ای برای 
ایجاد حصار در منطقه ســد کالن در مرداد ماه سال 
گذشته بوده که با گذشت حدود 10 ماه، خبری نیست!

خبری که نبودش از سال قبل تاکنون به قیمت از 
دست رفتن 3 زندگی تمام شده است.

فرهنگ مالير:  فرمانده انتظامی مالير گفت: 
باند سارقان اموال و وسايل ساختمان های 
نيمه کاره با تالش ماموران کالنتری 12 اين 
شهرستان منهدم و اموال مسروقه کشف 

و ضبط شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ 
»احمد ساکی« در این باره اظهار داشت: به دنبال 
وقوع سرقت از ساختمان های نیمه کاره، ماموران با 
انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان را 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی 

سه نفر را در حین سرقت دستگیر کردند.

وی افــزود: ماموران در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان مقادیری ابزار و آالت ساختمانی به ارزش 

تقریبی 650 میلیون ریال را کشف کردند.
فرمانــده انتظامی مالیر ادامه داد: متهمان 
دستگیر شده دارای ســوابق متعدد در زمینه 
مواد مخدر و ســرقت هســتند که با تشکیل 

به مراجع قضایی معرفی شدند. پرونده 
سرهنگ ساکی همچنین از دستگیری 23 متهم 
در راستای اجرای طرح دستگیری متهمان فراری و 
تحت تعقیب در مالیر خبر داد و بیان کرد: به دنبال 
احکام صادره قضایی مبنی بر دستگیری متهمان 

فراری و تحت تعقیب، موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس قرار گرفــت. وی ادامه داد: با انجام اقدامات 
فنی و پلیسی مخفیگاه این متهمان تحت تعقیب 
شناسایی و طی چندین مرحله عملیات، 23 نفر از 
این متهمان در نقاط مختلف این شهرستان دستگیر 

و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی مالیر دســتگیری سارقان در 
راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این 
شهرستان را از دیگر اقدامات پلیس طی 24 ساعت 
گذشته اعالم کرد و گفت: در این راستا سه سارق، 
ســه متهم تحت تعقیب و 11 نفر معتاد متجاهر 

شناسایی و سه دستگاه موتورسیکلت و 2 دستگاه 
خودرو متخلف و مزاحم نیز در این ارتباط متوقف و 

روانه پارکینگ شدند.
ســرهنگ ســاکی یادآور شــد: در راستای 
شناسایی و دستگیری سارقان و متهمان تحت 
تعقیب، طــی هماهنگی با دســتگاه قضایی و 
تالش شــبانه روزی، مامورین یک سارق داخل 
خودرو، یک ســارق تجهیزات معابر عمومی و 
یک ســارق اماکن خصوصی را دستگیر کردند 
و با تشــکیل پرونده متهمان به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

سالن ورزشی علوی مالیر با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد

کالهبردار ۵۱۰ میلیون ریالی فضای مجازی مالیر شناسایی شد

باند سارقان ساختمان های نیمه کاره در مالیر منهدم شد

داستان قربانیان سد کریم خان مالیر تا کی ادامه خواهد داشت؟

اجرای طرح »جبران و تثبيت 
يادگيری« برای بيش از 1600 

دانش آموز ماليری
فرهنگ مالير : سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مالير از اجرای طرح جبران برای دانش آموزان دارای سطوح 
عملکرد تحصيلی نياز به آموزش و تالش بيشتر و قابل قبول 
در اين شهرستان خبر داد و مطرح کرد: پيش بينی می شود 
که تابستان امسال 1600 الی 1700 دانش آموز در مقطع 

ابتدايی در اين طرح شرکت کنند. 
مهدی عابدینی نیا در گفت وگو با ایسنا به برنامه ریزی های انجام 
شــده برای اجرای طرح جبران و تثبیت یادگیری اشاره و اظهار کرد: 
همــکاری گروه های جهادی با اجرای طرح جبران و تثبیت یادگیری 

خالقیتی است که اثربخشی کار را دوچندان می کند.
عابدینی نیا هدف از اجرای برنامه جبران و تثبیت یادگیری را، برنامه 
ریزی مناسب برای تقویت دروس دانش آموزان دانست و ادامه داد: با 
توجه به شرایط بیماری کرونا و آموزش های غیر حضوری، آسیب های 
زیادی به آموزش دانش آموزان بویژه دانش آموزان دوره ابتدایی وارد 

شد که افت تحصیلی نتیجه آن بود.
وی عدالت آموزشــی و دسترســی برابر به فرصت های یاددهی 
یادگیری را هدف دیگر اجرای برنامه جبران  وتثبیت یادگیری برشمرد 
و بیــان کرد: این طــرح برای دانش آموزان دارای ســطوح عملکرد 
تحصیلی نیاز به آموزش و تالش بیشتر و قابل قبول و با هدف مداخله 
آموزشــی و جبران یادگیری دانش آموزان دارای افت تحصیلی اجرا 

می شود. 
عابدینی نیا با اشــاره به اینکه در ســال های گذشته هر مدرسه 
بصورت جداگانه برای این دانش آموزان کالس تشکیل می داد، گفت: 
با توجه به تعداد دانش آموزان، امسال این طرح بصورت کلی در یک 

تا سه مدرسه در سطح شهر اجرا خواهد شد.
سرپرســت اداره آموزش و پرورش شهرســتان مالیر تاکید کرد:  
برای اجرای طرح از نیروهای جهادی، معلمان زبده و دانشجو معلمان 

دانشگاه فرهنگیان، استفاده می شود.
وی با بیان اینکه طبق هماهنگی های انجام شده، کمیته امداد امام 
خمینی )ره( ســرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و معلمان را فراهم 
می کند، یادآور شد: پیش بینی می شود که تابستان امسال 1600 الی 

1700 دانش آموز در مقطع ابتدایی در این طرح شرکت کنند.

لزوم نظارت بيشتر بر کار 
نانوايی ها در مالير

هوا، آب و نان سه نیاز اصلی هر کس می باشد که بدون 
هر یک از این ســه زندگی غیرممکن خواهد بود. 

نان به عنــوان قوت غالب مردم  یکــی از عوامل مهم 
امنیــت غذایی اســت؛ کمیت، کیفیت و ســالمت نانی که 
در اختیــار مردم قــرار می گیرد بایــد از دغدغه های مهم 

اتحادیه خبازان  باشد. مسئوالن شهرستان و 
خدا را شــکر؛ هوا به صورت رایگان از طرف خالق بشــر 
در اختیار او قــرار می گیرد واما آب و نان هراز چندگاهی با 

افزایش قیمت، شوکی به مردم وارد می کند. 
تا مردم می خواهند به قیمت قبلی عادت کنند قیمت جدید 
در پیش روی آن هــا قرار می گیرد. آنچه که نگارنده را بر این 
داشت تا سمت وسوی ســرمقاله را به این جهت هدایت نماید 
مشکالت مردم در خصوص نان و ساعات کار نانوایی ها است.

بااینکه دولت ســیزدهم قصد دارد با یک طرح ابتکاری 
این مشــکل را حــل نمایدودر چند اســتان هــم بصورت 
آزمایشــی در حال اجراســت ولی متأســفانه نبود وجدان 
در برخــی افراد ســودجو و عدم نظارت بــر توزیع آرد در 

شهرســتان مالیر مشکل تهیه نان را دوچندان کرده است.
با پیگیری فرماندار محترم ویژه شهرســتان و دادســتان 
محترم، شــبکه اخالل در حوزه آرد و نان از هم پاشــید که 
جــا دارد عالوه براین عزیزان از ســربازان گمنام امام زمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف نیز که در این کشــف بزرگ 

فراوانی داشتند قدرشناسی کرد. تالش 
 خوشــبختانه باندی که سهمیه آرد مردم مالیر را در بازار آزاد 
می فروختند و ســود هنگفت و نامشروعی را نیز از این طریق به 

جیب می زدند دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.  
فرماندار ویژه شهرســتان مالیر به شــهروندان اطمینان 
داده که با هیچ  یک از مظاهر فســاد مماشــات نخواهد شد 
و در این مورد هم با همه متخلفان در هر ســطحی برخورد 

عبرت آموز خواهد شد.
 دادســتان محترم این شهرســتان نیــز در پیامی گفته 
احــکام قاطع و بازدارنده دســتگاه قضایی در این خصوص  
نتایج مطلوب و خوشــایندی را برای مردم عزیز شهرستان 
خواهد داشــت و با اخالل گران در فرآینــد توزیع و کیفیت 
آرد به شــدت برخورد خواهد شــد ولی هنوز مشکل نان در 

این شهر حل نشده است.
ایــن روزها افــراد زیادی با تماس و یــا حضور در دفتر 

نشــریه نسبت به مشکالت تهیه نان شکایت دارند. 
صف هــای طوالنی شــهروندان در مقابــل نانوایی ها  
بــرای تهیه نان، عرضه نان های نــا مرغوب و بی کیفیت، 
و حتــی در مواردی  کمتــر از وزن تعریف شــده از جمله 
مشــکالتی اســت که شــهروندان با آن درگیر هســتند و 
بســیاری از نانوایی ها به خصوص نانوایی های لواشــی هوا 
تاریک نشــده تعطیل می کنند و مردم بــرای تهیه حداقل 
قوت الیموت خود در شــهر به دنبال نانوایی سرگردان می  
شــوند و در نهایت مجبورند از نان های بسته ای بی کیفیت و 
گران برای ســیر کردن شکم خانواده هایشان استفاده کنند.

لذا انتظار می رود فرماندار محترم، دادســتان قاطع وپیگیر 
شهرستان  و اتحادیه محترم خبازان و سایر تصمیم گیرندگان 
مؤثر در شهرســتان فکری برای رفع این مشکل بنمایند و با 
نظــارت  جــدی  و برخورد قاطع با متخلفــان، زمینه را برای 

اجرای طرح دولت در خصوص نان  فراهم کنند.

شبکه برق 16 روستای مالیر استان همدان بهینه سازی می شود

به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل؛

دستور تخلیه یک ساختمان مسکونی در مالیر صادر شد

مراد طاهرنيا
مدير مسئول

باسمه تعالی

عزیزان و همشهریان قدرشناس مالیر
همانگونه که استحضار يافته ايد، با زحمات چندين ماهه و تالشهای شبانه روزی 
رياســت محترم اداره ی اطالعات شهرستان مالير و ســربازان گمنام امام عصر 
- عجل اهلل تعالی فرجه الشــريف- در اين اداره، شــبكه ی گســترده و سازمان 
يافته ی اخاللگران در فرايند توزيع و کيفيت آرد شهرستان مالير دستگير شده و 

پرونده ی مربوط در دستگاه قضايی در حال رسيدگی است. 
 از آنجا که تالشهای بيشمار و بی چشمداشت اين عزيزان از ابتدا تاکنون، گام به 
گام در چارچــوب قوانين و مقررات بوده و به فضل الهی به نتيجه ی مقصود نيز 
رسيده اســت، مراتب قدردانی خويش را ضمن آرزوی توفيقات روزافزون الهی 
برای اين گمنامان هميشه خوشــنام ابراز داشته و رجا   ء واثق دارد که صرفنظر 
از احكام قاطع و بازدارنده ی آتی دســتگاه قضايی، انشــاءاهلل نتايج مطلوب و 

خوشايندی برای عموم همشهريان عزيز خواهد داشت.

 باسمه تعالی

 قابل توجه همشهریان عزیز
 بــا توجه به اينكه بر اســاس تصميمات مّلی 
اتخاذ شــده،  در خصوص تمديد  قراردادهای 
اجاره بهای سال جاری شهرستان مالير، صرفاً 
15 درصد افزايش نســبت به سال قبل، مجاز 
اعالم گرديده است، چنانچه متصديان بنگاه ها 
و مشاوران امالک، قراردادی با درصد افزايش 
باالتر  تنظيم و تمديــد نمايند، مورد برخورد 

قانونی الزم قرار خواهند گرفت.

مسلم سلگی - دادستان عمومی و انقالب مالیر مسلم سلگی - دادستان عمومی و انقالب مالیر

نياز سوغات مالير به توجه بيشتر 

 دیــدن باغ های انگورمالیر که سرســبزی و مودارهای پر 
پشت که خوشه های انگورش گاهی تا یک کیلو بار دارد انسان 

را به شعف و شادی وامی دارد.
 اگر ســری به روســتاهای داویجان، جوراب و جوزان 
و مانیزان بزنیم تا چشــم کار می کند تاکســتان های انگور 
چشــم نواز است، دیری نخواهد پایید که فصل انگورچینی و 
جشــن شیره پزی فرامی رســد ناگفته نماند برای به حاصل 
رســیدن این باغ ها رنج بسیار باید کشید از بیل زدن، خاک 
کردن موها، کود دهی، آبیاری، هرس و مبارزه و سم پاشــی 

انگورچینی و بهره برداری.  آنگاه  و آفت زدایی 
و حاال بر مسئوالن اداره جهاد کشاورزی است که با راهنمایی 
و هدایت این قشــر زحمت کش یعنی باغــداران نگذارند حاصل 

دسترنج آن ها آن چنان که باید و شاید بازدهی نداشته باش.
جــا دارد از ایــن نعمت خــدادادی به بهترین شــکل 
ممکن بهره گرفته شــود مالیری ها بایــد به خود ببالند که 
مبل منبت و انگور مالیر شــهرت جهانــی دارد، همچنین 
مرواربافی و کلوچه و شــیرینی پزی مالیر هم در کشــور از 

است. برخوردار  مطلوبی  جایگاه 
حاال بر مســئولین شهرستان اســت و زمان آن نیز رسیده 
که با بسته بندی شکیل ســوغات مالیرهم  مثل گز اصفهان 
، ســوهان قم ، کلوچــه الهیجان و باقلوای یــزد دارای برند 
شهرستان باشــد با این توضیح که سوغات مالیر اورگانیک[ 

سالم واز  بهترین مواد تولید می شود
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شعـــر

رنگين كمان )ويژه كودكان و نوجوانان( 

لطیفهلطیفه

داستان کودکانه

جواب:
قمری

چیستان

اعظم خراسانیاعظم خراسانی
نويسنده و شاعرنويسنده و شاعر

شاعر: ترانه تکلو - 11 ساله کالس پنجم

قهرمان من

مرضيه عطشان
دانشجو  دکترای
جنين شناسی

و  بهداشت  مدير شبکه  مالير:   فرهنگ 
درمان مالير از اخذ مجوز احداث بيمارستان 
خبر  شهرستان  اين  در  تختخوابی   400
داد و گفت: با پيگيری مستمر نمايندگان 
اين  احداث  مجوز  اجرايی،  مديران  و 
بيمارستان اخذ و اقدامات الزم در خصوص 

جانمايی پروژه آغاز شده است.
به گزارش ایرنا؛ »کریــم میرزایی« در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت:  زیرساخت های الزم 
برای احداث بیمارســتان 400 تختخوابی مالیر 
به عنوان یک بیمارســتان کامل، مهیا اســت و 
در صورت تاییــد مکان مورد نظر، به ســرعت 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی با قدردانی از تالش های فرماندار مالیر در 
افزود: احداث این بیمارستان  جانمایی بیمارستان، 
در طرح چشم انداز توسعه بهداشت و درمان کشور 
مصوب شــده بود و بــا توجه به فرســوده بودن 
بیمارستان امام حســین)ع( و اینکه مالیر ترومای 
جنوب استان همدان است، احداث این بیمارستان 
یکی از نیازهای ضروری این شهرستان بود که در 

دولت سیزدهم محقق شد.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان مالیر با اشاره 
به تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله و یکساله برای 
حوزه بهداشــت و درمان این شهرســتان، احداث 
بیمارســتان 400 تختخوابی را یکی از برنامه های 
عملیاتی عنوان و بیان کرد: احداث این بیمارستان 
انقالب و شــکوفایی عظیمی در حوزه بهداشت و 

درمان این شهرستان ایجاد می کند.
میرزایی ادامه داد: بیمارســتان 96 تختخوابی 
مالیر)گوراب( توســط خیر مالیری نیز در دست 
اجرا اســت که حدود 85 درصد از فضای فیزیکی 
این بیمارستان تکمیل شده و نیاز به زیرساخت ها و 
تجهیزات و ســایر موارد دارد که در دست پیگیری 

است.
* پيشرفت 85 درصدی بيمارستان 96 

تختخوابی مالير
به گفته وی در قالب برنامه عملیاتی تدوین شده، 
پیگیری های الزم برای اخذ تجهیزات پزشکی در 2 
بیمارســتان امام حسین)ع( و مهر انجام شد و در این 
راستا یک دستگاه سی تی اسکن، پنج دستگاه دیالیز 
برای بیمارستان امام حسین)ع( و 2 دستگاه دیالیز، اکو 
و رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان مهر خریداری 

و نصب شد. 
وی یادآور شد: در همین راستا اعتباری بالغ بر پنج 
میلیارد و 500 میلیــون تومان برای خرید تجهیزات 
مراکز بهداشــتی این شهرســتان جــذب و در این 
مراکز اســتقرار یافت و در حــال پیگیری جذب پنج 
میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی ساختمانی مراکز 
بهداشتی هستیم تا در ارایه خدمات بهداشتی به سطح 

شاخص های مورد نظر برسیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر از راه اندازی 
مرکز غربالگری سرطان در بیمارستان مهر خبر داد 
و گفت: در این مرکز دســتگاه ماموگرافی پیشرفته، 
دستگاه آندوســکوپی و کلونوســکوپی با پزشکان 

متخصص مستقر است.
سرطان  غربالگری  مرکز  راه اندازی   *

در مالير
میرزایی با اشــاره به تجهیــز یک بخش این 
بیمارســتان به اتــاق LDR و انجام زایمان بی درد 
و زایمان در آب، اظهار داشــت: گســترش بخش 
اورژانس بیمارســتان مهر یک اقدام مهم بود که 
با پیشــرفت 90 درصد فضای فیزیکی در دســت 

اجرا است.
وی بیان کرد: گســترش اورژانس بیمارستان 
مهــر طبق نیت خیر مالیری مرحومه دکتر عاملی 

در ســه طبقه در حال اجرا است که پیگیر خرید و 
نصب تجهیزات آن هستیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر همچنین از 
افتتاح داروخانه شبانه روزی بیمارستان مهر خبر داد 
و افزود: بخش ناباروری و نازایی این بیمارســتان 
نیز با 90 درصد پیشــرفت فیزیکی در دست اجرا 
است که بالفاصله پس از خرید و نصب تجهیزات، 

افتتاح می شود.
* به دنبال ايجاد دانشگاه علوم پزشکی 

برای مالير هستيم
نیروهــای متخصص همچون  میرزایی جذب 
پزشــک عمومــی و متخصــص، پرســتار، ماما، 
رادیولوژی، آزمایشــگاه و نیروهای پشــتیبانی از 
طریق دانشگاه علوم پزشــکی همدان را از دیگر 
اقدامات برشــمرد و گفت: در حال حاضر با جذب 

این نیروها، مشکل کمبود نیروی انسانی نداریم.
وی یکی از الزامات این حوزه را جذب پزشکان 
فوق تخصص به ویژه جراحی قلب دانست و تاکید 
کرد: اخذ مجوز فوق تخصص، مســتلزم داشــتن 
دانشگاه علوم پزشکی است که با کمک نمایندگان 
مالیر در مجلس، در حال رایزنی برای تحقق این 

امر و دانشگاهی شدن این شهر هستیم.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مالیر درباره 
مرکز آنژیوگرافی مالیر نیز بیان کرد: ســاخت این 
مرکز در دســت اقدام است و در صورت اختصاص 
تجهیــزات مورد نیاز از وزارتخانه، افتتاح این مرکز 

در آینده جزء برنامه های عملیاتی است.
میرزایی در ادامه بازســازی بیمارســتان امام 
حسین)ع( را از دیگر اولویت ها برشمرد و ادامه داد: 
با افتتاح اورژانس این بیمارستان که در حد و اندازه 
یک بیمارستان کوچک است، سطح رضایت مندی 

مردم در ارایه خدمات افزایش یافته است.

وی اظهار داشــت: اعتبــار مورد نیــاز برای 
بازسازی بیمارستان امام حسین)ع( جذب شده و در 
این راستا بازسازی و مرمت اتاق عمل، آشپزخانه و 

تاسیسات در دستور کار است.
فعالیت 10 مرکز فوریت های پزشکی در مالیر

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مالیر با بیان 
اینکــه مجمع خیران ســالمت در بازســازی این 
بیمارســتان و خرید تجهیزات پزشــکی همیشه 
همراه و یار ما هســتند، افزود: ســاخت همراه سرا 
در بیمارســتان امام حســین)ع( با کمک خیران 

کلنگ زنی شده و در دست ساخت است.
میرزایی همچنین به فعالیت 10 مرکز فوریت های 
پزشکی در این شهرســتان و انجام 15 هزار و 940 
ماموریت طی یک سال گذشــته اشاره و بیان کرد: 
به تازگی مجوز 2 مرکز فوریت های شهری و روستایی 

برای این شهرستان اخذ شده است.
وی افزایش تعداد رشته های مرتبط در دانشکده 
پرستاری مالیر را از دیگر دغدغه های حوزه بهداشت 
و درمــان عنوان کــرد و گفت: در این راســتا طبق 
پیگیری های انجام شده 2 رشته فوریت های پزشکی 
و مدارک اطالعات پزشــکی به رشته پرستاری اسن 

دانشکده اضافه خواهد شد.
واکسینه شدن 97 درصدی جمعیت شهرستان 

مالیر در مقابل کرونا
مدیر شــبکه بهداشت و درمان مالیر در بخش 
دیگری از سخنان خود به اجرای طرح موفقیت آمیز 
واکسیناســیون و مهار شیوع ویروس کرونا در این 
شهرســتان با همبستگی و مشــارکت همه جانبه 
مردم و مســئوالن با کادر بهداشت و درمان اشاره 
کــرد و افــزود: در حال حاضر حــدود 97 درصد 
جمعیت این شهرســتان در مقابــل ویروس کرونا 

واکسینه شده اند.
به گفتــه او تاکنون 222 هزار و 539 نفر ُدز اول، 
193 هــزار و 289 نفر ُدز دوم، 86 هزار و 147 نفر ُدز 
ســوم و 177 نفر ُدز چهارم و در مجموع حدود 502 

هزار نفر هر چهار ُدز واکسن را ریافت کرده اند.
میرزایــی با بیان اینکه تزریق ُدز چهار برای افراد 
70 ســال به باال، افــراد دارای بیماری های خاص و 
حجاج آغاز شده، یادآور شد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون، 54 هزار و 875 نفر در این شهرستان به 

ویروس کرونا مبتال شدند.
وی تاکیــد کرد: در حال حاضــر مالیر از نظر 
رنگ بندی کرونایی در وضعیت آبی اســت و مردم 
باید این شــرایط را همانند شــرایط زرد کرونایی 
بدانند و نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 

حساس باشند.

و  عمومی  آموزش های  معاون  مالير:  فرهنگ 
مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالير گفت: 
مهم ترين تأثير رويداد عصر اميد بر تغيير نگرش 
دانشجويان حاضر در نمايشگاه بود که با فضايی 

مبتنی بر فضای علم و فناوری آشنا شدند.
بهــروز ُکرد با حضور در غرفه خبرگــزاری آنا در رویداد 
»عصر امید« دانشــگاه آزاد اسالمی که در مصالی تهران 
برگزار شــد، در گفت وگو با خبرنگار این خبرگزاری اظهار 
کرد: اکنون کشور در حال تجربه نسل سوم دانشگاه هاست، 
نسل نخست آموزش محور، نسل دوم پژوهش محور و االن 
با حضور دکتر طهرانچی و تغییر و تحوالتی که در دانشگاه 
آزاد اسالمی ایجاد شده، نسل دانشگاه کارآفرین را مشاهده 

می کنیم که امیدواریم وارد نسل چهارم شویم.
معاون آموزش هــای عمومی و مهارتی دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد مالیر اضافه کرد: ورود به این نسل از دانشگاه 
یک پیش زمینه هایی نیاز دارد، در این چند ســالی که دکتر 
طهرانچی ســکان دار دانشگاه آزاد شدند، اتفاقات مثبتی به 
لحاظ پژوهشی و فناورانه در این دانشگاه اتفاق افتاده که به 
طبع آن می توان گفت در حال رســیدن به اهدافی که وی 

طراحی کرده هستیم.
عضو گروه مهندسی صنایع چوب و مبلمان دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد مالیر اضافه کرد: مالیر یک ظرفیت قابل 
قبول و ویژه در زمینه تولید مبلمان و منبت دارد، دانشــگاه 
آزاد اسالمی واحد مالیر هم به دلیل موقعیت مکانی دارای 
رشته صنایع چوب و مبلمان در مقطع کاردانی و کارشناسی 
اســت، شهر مالیر در سال 1396 به عنوان پایتخت مبل و 
منّبت کشور انتخاب شد و دو سال بعد فرایند جهانی شدنش 
اتفاق افتاد که در این زمینه نقش دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مالیر بی بدیل بود که خوشبختانه شهر مالیر به عنوان شهر 

جهانی مبل و منّبت انتخاب شد.
رئیس سرای نوآوری مبل و منّبت دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مالیر خاطرنشــان کرد: در این راســتا و با توجه به 
ظرفیت های این دانشگاه و خواست دکتر طهرانچی که ما 
به دانشگاه نسل سوم برسیم، اتفاق مثبتی که در حوزه این 
دانشگاه افتاد و فاصله میان دانشگاه و صنعت را تاحدودی 
کم کرده و از میان می برد، ایجاد سرای نوآوری مبل و منّبت 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر است.
رئیس سمای دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مالیر مطرح 
کــرد: همراهان من همه دانشــجویان مقطــع کاردانی و 
کارشناسی مهندسی صنایع چوب و مبلمان و همه صنعتگر 
هستند که تغییر نگرش آنان مهم ترین تأثیر این رویداد است 
به طوری که آمدند با فضای نمایشگاهی که مبتنی بر فضای 
علم و فناوری است، آشنا می شوند؛ آنان قباًل نمایشگاه های 
زیادی رفتند، اما نمایشگاه هایی بوده که فقط جنبه فروش 
و معرفی اقتصادی تولیدات شان را داشته، اما اینجا این چند 
روز با آنها صحبت می کنم احساس می کنم که نگرش آنها 
تغییر کرده و امیدوارم این موضوع را در برگشت مان به شهر 

مالیر و در حوزه مبل و منّبت تسری بدهند.
کرد ادامه داد: یک بخش از رویداد گام دوم دانشگاه آزاد 
اسالمی موضوع اشتغال آفرینی است، در واحدهای مختلف 
دانشگاه آزاد سیاست گذاری وجود دارد، اما به حمایت ویژه  
نیــاز دارند، برای مثال در حوزه مبــل و منّبت برای اینکه 
اثربخشی بیشتر دیده شود، کمک برای صادرات مبل است، 
دوره هــای مختلفی برای بازاریابی، ثبت مالکیت معنوی یا 
ثبت نشــان تجاری و ... می گذاریم اما یک بخش مربوط 
به سیاست گذاری و کمک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد یا 
سازمان سما به مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر 
برای ثبت شرکت هایی یا به نام دانشگاه یا به سهم دانشگاه 

در خارج از کشور برای تسهیل صادرات است.
وی اضافه کرد: پیشــنهاد دیگر فروش مبلمان مالیر از 
تولیدکننده خاص در سطح جامعه بزرگ دانشگاه آزاد است 

که محصول آنان را تضمین می کنیم.
به گزارش آنا، رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی با 
عنوان »عصر امید« به منظور معرفی تجهیزات، محصوالت، 
دســتاوردها و فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه 
با هدف ارائه بســتری برای ایجاد کســب وکارهای نوپا و 
دانش بنیانی و فرصتی برای اشتغال دانشجویان در چهلمین 
سالگرد راه اندازی این دانشگاه با شعار 1000 گروه پژوهشی 
و زیرساخت، 1000 ایده و استارت آپ و 1000 شرکت فناور 
و خالق از هشــتم تا 11 خــرداد 1401 در مصالی تهران 

برگزار شد.

11-مغازه تجاری شماره -مغازه تجاری شماره 11 خ طالقانی روبروی گرمابه مسعود مساحت  خ طالقانی روبروی گرمابه مسعود مساحت 1616 متر مربع  با اجاره  متر مربع  با اجاره 
ماهيانه ماهيانه 000000//500500//55 ريال و پيش پرداخت  ريال و پيش پرداخت 000000//000000//5050 ريال ريال

22- مغازه تجاری شــماره - مغازه تجاری شــماره 22 خ طالقانی روبروی گرمابه مســعود مساحت  خ طالقانی روبروی گرمابه مســعود مساحت 1111 متر مربع  با  متر مربع  با 
اجاره ماهيانه اجاره ماهيانه 000000//000000//55 ريال و پيش پرداخت  ريال و پيش پرداخت 000000//000000//5050 ريال ريال

  33- مغازه تجاری شــماره - مغازه تجاری شــماره 2727 طبقه زير زمين مجتمع تجاری شــهروند  طبقه زير زمين مجتمع تجاری شــهروند 11 با اجاره ماهيانه  با اجاره ماهيانه 
000000//500500//22 ريال و پيش پرداخت  ريال و پيش پرداخت 000000//000000//2020 ريال ريال

44- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4040 واقع در طبقــه اول مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقع در طبقــه اول مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
56.0956.09متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//600600//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

55- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4141 واقع در طبقــه اول مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقع در طبقــه اول مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
55.5955.59متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//800800//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

66- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4343 واقــع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقــع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
71.7871.78متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//000000//33ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

77- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4444 واقــع در طبقه دوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقــع در طبقه دوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
78.6978.69متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//000000//33ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

88- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4545 واقــع در طبقه دوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقــع در طبقه دوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
56.0956.09متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//600600//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

99- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4646 واقــع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقــع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
55.5955.59متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//800800//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

1010- واحــد تجاری شــماره - واحــد تجاری شــماره 4747 واقع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت  واقع در طبقه دوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مســاحت 
64.6564.65متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//800800//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

1111- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4848 واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت  واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت 
71.7871.78متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//600600//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

1212- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 4949 واقع در طبقه ســوم   مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت  واقع در طبقه ســوم   مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت 
78.6978.69متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//600600//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال

1313- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 5050 واقع در طبقه ســوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت  واقع در طبقه ســوم  مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت 

56.0956.09متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//200200//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال
1414- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 5151 واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت  واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت 

55.5955.59متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//400400//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال
1515- واحد تجاری شــماره - واحد تجاری شــماره 5252 واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت  واقع در طبقه ســوم مجتمع تجاری صفر خانيان به مساحت 

64.6564.65متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ متر مربع: اجاره ماهيانه مبلغ 000000//400400//22ريال با پيش پرداخت ريال با پيش پرداخت 25.000.00025.000.000  ريال  ريال
1616- مغازه تجاری خيابان شهداء-جنب يكتا کپی  با اجاره ماهيانه - مغازه تجاری خيابان شهداء-جنب يكتا کپی  با اجاره ماهيانه 000000//000000//2424 ريال و پيش  ريال و پيش 

پرداخت پرداخت 000000//000000//6060 ريال ريال
  1717- مغازه تجاری خيابان صفرخانيان روبروی خ امام رضا)ع( با اجاره ماهيانه - مغازه تجاری خيابان صفرخانيان روبروی خ امام رضا)ع( با اجاره ماهيانه 000000//300300//99  

ريال و پيش پرداخت ريال و پيش پرداخت 000000//000000//5050 ريال ريال
1818- واحــد تجاری طبقه اول تربيت بدنی با اجاره ماهيانه - واحــد تجاری طبقه اول تربيت بدنی با اجاره ماهيانه 000000//800800//44 ريال و پيش پرداخت  ريال و پيش پرداخت 

000000//000000//5050 ريال ريال
1919- مدت اجاره هريک از واحدها  از تاريخ انعقاد قرارداد - مدت اجاره هريک از واحدها  از تاريخ انعقاد قرارداد 11 سال شمسی می باشد. سال شمسی می باشد.

داری روز  ا يــان وقت  پا تا  نلود(  دا يده) مزا د  اســنا اخذ  و  مهلــت تحويــل  داری روز -  ا يــان وقت  پا تا  نلود(  دا يده) مزا د  اســنا اخذ  و  مهلــت تحويــل   -2020
باشــد  رکات دولت می  تدا نه  ما ز طريق ســا ا باشــد   رکات دولت می  تدا نه  ما ز طريق ســا ا  14011401 //0303 //3131 ســه شــنبه مورخ ســه شــنبه مورخ 
نه  يده تحويــل دبيرخا نتنامه شــرکت در مزا مــاً می بايســت اصــل ضما لزا نه و ا يده تحويــل دبيرخا نتنامه شــرکت در مزا مــاً می بايســت اصــل ضما لزا و ا

 . گردد مالير  گردد. شهرداری  مالير  شهرداری 
2121-  هزينه نشر آگهی مزايده به عهده برنده می باشد.-  هزينه نشر آگهی مزايده به عهده برنده می باشد.

2222- چنانچــه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قــرارداد ظرف مدت - چنانچــه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قــرارداد ظرف مدت 77 روز از تاريخ  روز از تاريخ 
ابالغ خودداری نمايد ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود. ابالغ خودداری نمايد ســپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود. 

و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
2323- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.

2424- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.
2525- تاريخ بازگشــائی پاکت های واصله در مورخ دو شنبه - تاريخ بازگشــائی پاکت های واصله در مورخ دو شنبه 1313//0404//14011401 راس ساعت  راس ساعت 88  

صبح در دفترکار شهردار می باشد.صبح در دفترکار شهردار می باشد.
2626- مدت اعتبار پيشنهادات - مدت اعتبار پيشنهادات 33 ماه از تاريخ بازگشائی می باشد. ماه از تاريخ بازگشائی می باشد.

گفته  به    : رئيسی  فرنوش  مالير-  فرهنگ 
پزان  کلوچه  و  قنادان  اتحاديه  رئيس 
شهرستان مالير تهيه آرد برای پخت برخی 
شيرينی ها يکی از مشکالت عمده قنادان 
است چراکه کارخانجات آرد استان همدان و 
يا شهرهای همجوار آرد مورد نياز برای پخت 

برخی شيرينی های خاص ندارند.
عباس ترکاشوند اظهار کرد: شهرستان مالیر دارای 
حدود 43 واحد قنادی، 68 واحد کلوچه پزی، 16 واحد 
آجیل فروشــی، 22 واحد نقل پزی، و 30 واحد بستنی 

فروشی است.
وی ادامه داد: 220 نفــر در قنادی ها، 150 نفر در 
کلوچه پزی ها، 90 نفر در بستنی فروشی ها، 55 نفر در 
نقل پزی ها و حدود 30 نفر به صورت مستقیم در آجیل 

فروشی های سطح شهر مشغول به کار هستند.
ترکاشــوند با اشــاره به طرح مردمی سازی یارانه 
ها مطرح کرد: در ســال 67 در منطقه سردشــت و در 
پایگاه ژاندارمری نیروی انتظامی خدمت سربازی را می 
گذراندم و خود به عینه شاهد بودم که برخی افراد در این 
روستا کیسه های آرد را به قاطر می بستند و راهی کشور 

عراق می کردند.
وی افزود: آن زمان همیشــه افسوس می خوردم 
چرا قاچاق کاالهای اساســی بــه یک منبع امن برای 
سودجویان و عناصری تبدیل شده است که از یارانه های 
دولتی بر کاالهای ایرانی سوءاســتفاده کرده و آن را به 
یــک تجارت پرســود و پایدار برای خــود در خارج از 

مرزهای جمهوری اسالمی تبدیل کرده اند.
رئیس اتحادیه قنادان، بستنی فروشان، نقل پزان، کلوچه 
پزان و آجیل فروشــان شهرســتان مالیر از اجرای طرح 
مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها ابرازخوشحالی کرد 
و یادآور شد: اطمینان دارم که این طرح آینده درخشانی در 

حوزه اقتصاد برای کشور رقم می زند.
* يک دستگاه دولتی متولی تأمين آرد شود

وی تهیه آرد برای پخت برخی شیرینی ها از جمله 
کره ای، گل محمدی و ... را یکی از مشــکالت عمده 
قنادان دانســت و تصریح کرد: کارخانجات آرد استان 
همدان و یا شهرهای همجوار آردی که مورد نیاز پخت 
برخی شــیرینی های خاص است، ندارند و قناد مجبور 
است این نوع آرد را از استان هایی از جمله خوزستان یا 

گلستان تهیه کند.
به گفته ترکاشــوند، تهیه 15 تا 20 کیسه آرد برای 
این شیرینی های خاص با احتساب هزینه های ایاب و 
ذهاب از این استان ها صرفه اقتصادی ندارد، از طرفی 
تهیه این آرد به صورت آزاد و خارج از ســامانه کاالی 
قاچاق محسوب می شود و دردسرهای خودش را دارد.

وی در پاســخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر ارائه 
پیشنهادی برای تأمین آرد با کیفیت که بتوان در تهیه 
شــیرینی های خاص مانند کــره ای و گل محمدی 
استفاده کرد، توضیح داد: یک دستگاه دولتی مانند اداره 
غله شهرستان متولی شود و آرد مورد نیاز قنادان را تهیه 
کند تا قنادان برای تأمین آرد با کیفیت مورد نیاز برای 

تهیه شیرینی های خاص به این اداره مراجعه کنند.
توجهی  قابل  ميزان  به  شيرينی  فروش   *

پايين آمده است
رئیس اتحادیــه قنادان و کلوچه پزان مالیر با بیان 
اینکه در تأمین روغن مشکلی نداریم و به اندازه در بازار 
وجود دارد، مطرح کرد: افزایش چند برابری قیمت برخی 
مواد اولیه از جمله روغن، خامه و ... سبب افزایش قیمت 
شیرینی، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش 

فروش قنادی ها شده است.
چرخه  بيمه  هزينه  برابری  چند  افزايش   *

توليد را مختل کرده است

ترکاشــوند عمــده تریــن و بزرگترین مشــکل 
تولیدکنندگان را هزینه بیمه تأمین اجتماعی دانســت 
و اعالم کرد: افزایــش چند برابری هزینه بیمه تأمین 

اجتماعی چرخه تولید را مختل کرده است.
به گفته وی، نخستین گام یک کارآفرین خدمتگزار 
جذب نیرو است اما به جای تشویق و حمایت کارفرما، 
ابتدا بیمه کارگری او را قطع می کنند که باید آن را به 
صورت آزاد یا خویش فرما واریز کند، از طرفی پرداخت 

هزینه بیمه کارگر برای کارفرما کمرشکن شده است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی با وجود 
اخذ هزینه های گزاف از کارفرمایان، مزایایی برای بیمه 
شــده درنظر نمی گیرند، اضافه کرد: یکی از کارگران 
جوان من که چند ســال متوالی سابقه بیمه داشت، به 
علت تصادف فوت شد اما به بهانه اینکه خانواده او تحت 
تکفلش نبودند هیچ مزایایی از طرف تأمین اجتماعی به 

خانواده اش تعلق نگرفت.
به گفته رئیس اتحادیه قنادان و کلوچه پزان مالیر، 
کاهش 50 درصدی هزینه بیمه تأمین اجتماعی، اشتیاق 
کارفرمایان برای جذب نیروی بیشتر را افزایش داده و در 

نتیجه سبب رونق تولید و اشتغالزایی می شود.
فروش کلوچه پزی ها از نصف هم کمتر شده است

ترکاشــوند در ادامه به مشکالت تأمین آرد کلوچه 
پزی ها اشــاره و خاطرنشــان کرد: تأمیــن 10 تا 15 
کیسه آرد از همدان با احتســاب هزینه ایاب و ذهاب 
برای کلوچه پزی ها نیز صرفه اقتصادی ندارد، از طرفی 
فروش آنها در مدت اخیر از نصف هم کمتر شده است.

وی بــا تأکید بر اینکه کلوچه مالیر تنها کلوچه ای 
است که در دنیا بر ســر سفره صبحانه قرار می گیرد، 
اضافه کرد: قباًل مســافران بسیاری کلوچه مالیر را به 
عنوان ســوغات می خریدند اما با افزایش قیمت مواد 
اولیه و افزایش قیمت کلوچــه، در حال حاضر فروش 

کلوچه پزها به طور چشمگیری کاهش یافته است.

به گفته ترکاشــوند، 9 دی ماه سال گذشته پرونده 
ثبت ملی »کلوچه مالیر« تأیید و این میراث ناملموس 
تحت عنوان »کلوا« ثبت ملی شــد، حال اگر در پخت 
این میراث ناملموس از شیره انگور به جای شکر استفاده 
شود، عالوه بر طعم بی نظیر، می تواند برند خوبی برای 

شهرستان باشد.
وی که خود در پخت این نوع کلوچه با شیره انگور 
پیشگام شده است، گفت: این نوع کلوچه با کد بهداشتی 
و عالمت اســتاندارد برای نخســتین بار در کشور و با 
برنــد »حاج عباس« ظرف پنج تا شــش ماه آینده در 

سوپرمارکت ها عرضه خواهد شد.
* روغن مورد نياز برای پخت شيرينی های 

خاص در بازار نيست
یکی دیگر از قنادان در گفت وگو با ایسنا، به مشکل 
کمبود روغن اشاره و اظهار کرد: سهمیه روغنی که برای 
قنادان درنظر گرفته شده برای 10 تا 15 روز کافی است 

و برای مابقی ماه باید آزاد تهیه کنیم.
ســعید شــیرین آبادی با بیان اینکه برای پخت 
شیرینی هایی مانند کره ای و دانمارکی نوع خاصی 
از روغن باید استفاده شود، افزود: این نوع روغن ها 
در بازار موجود نیســت و به همین علت نمی توانیم 
برای شــیرینی های کره ای و دانمارکی ســفارش 

بگیریم.
به گفته وی، افزایــش چند برابری قیمت روغن 
و دیگر مواد اولیه ســبب افزایش قیمت شــیرینی و 
کاهش قدرت خرید مردم شــده است و در صورت 
تداوم این شــرایط نمی توانیــم از پس هزینه های 
بیمه کارگران مشغول در کارگاه و مواد اولیه بربیایم 

و مجبوریم کارگاه را جمع کنیم.
این قناد مالیری که تا قبــل از افزایش قیمت ها 
حدود پنج کارگر داشــته، در حال حاضــر تعداد افراد 

مشغول در کارگاهش به سه نفر کاهش یافته است.

تا حاال واژه های گردشگر ) tourist( و گردشگری 
)tourism( را بــا تعاریف زیادی شــنیدید. حال یک 
 )WTO( تعریف منسجم از سازمان جهانی جهانگردی

)World Tourism Organization(
گردشــگر   Tourist: به فردی اطالق می شود که از 24 
ساعت تا کمتر از یک سال به مکانی دیگر از محل سکونت خود، 
برای تفریح و اوقات فراغت سفر کرده باشد. )در بیشتر تعاریف 
افرادی که برای کار ، تحصیل و ... ســفر می کنند گردشــگر 

محسوب نمی شوند.(
گردشگری  Tourism: مســافرتی که برای گذران 

اوقات فراغت و تفریح از مبدا به مقصد انجام می شود.
خب حاال چرایی سفر چیست و چرا سفر می کنیم؟

از مهم ترین عوامل و انگیزه های سفر تفاوت فرهنگی 
و طبیعی بین مبدا و مقصد اســت، مثــل؛  تفاوت آب و 
هوا، فرهنگ، آداب و رسوم، جاذبه های طبیعی، فرهنگی، 

مذهبی و ...  . 
تاریخچه ســفر برمیگردد به طول زندگی بشریت که 
بــرای یافتن غذا، پناهگاه، امنیت و فرار از خطر ســفر و 

حرکت خود را آغاز کرد. 
برای دانســتن چرایی سفر و یک ســفر خوب و به 
یادماندنی، کافیســت به این چهار سوال پاسخ دهیم )4 

: )Q W

با پاسخ به این پهار پرسش فرقی نمی کند در په سمتی 
باشیم مسافر، راهنمای تور یا تورگردان و آژانس.

با یافتن پاسخ چرایی سفر قطعا سفر خوبی برنامه ریزی 
می کنیم، ســفر خوبی راهنمایی می کنیم و سفر خوبی 

تجربه می کنیم.
1. چرا سفر می کنیم ؟

?why we do travel
2. به کجا سفر می کنیم؟

?where we do travel
3. کی سفر کنیم؟

?when to travel
?how to travel 4. چطور سفر کنیم؟

?Who is Your Guide
راهنمای تور کیست؟

 Who is Your Leader

تورلیدر کیست؟
آیا تورلیدر همان راهنمای تور است ؟

تورلیــدر Tour Leader: تورلیدر، اجرا کننده  تور 
اســت، یعنی مرحله نهایی هماهنگی و تصمیم گیری ها 
به عهده اوســت و وظیفه دارد بر اجرای تور نظارت کند . 
حافظ منافع آژانس و تورگردان و نماینده آنانست، به عنوان 
همراه و مترجم گروه تلقی می شود در اغلب موارد همزبان 

افراد تور است او توسط تورگردان اصلی تعیین می شود.
راهنمای تور Tour Guide: راهنما فقط مسئولیت 
راهنمایی تور را به عهده دارد. یا در سایت خاصی به گروه 
می پیوندد و یا همراه گروه است و فقط وظیفه توضیحات 

را به عهده دارد.
دســتیار Assistant: تعریفی کــه در ایران برای 
دستیار مرسوم است، دســتیار به راهنمای کم تجربه ای 
گفته می شود که همراه با راهنمای اصلی با گروه فرستاده 
می شــود و حالت کارآموز را دارد در اغلب موارد به وی و 
دستمزد پرداخت نمی شود و یا حتی گاهی تورگردان از او 

هزینه ای نیز دریافت می نماید.
در ایران آژانس هر مســئولیت هــر دو را به یک فرد 
بدهد. تورلیدر و راهنمای تور دوره های آموزشی را در یکی 
از موسسات زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی میگذراند و بعد از دوره و آزمون میتواند از 
طریق یک آژانس خدمات مســافرتی مشغول به فعالیت 
شــود. و فرد با توجه به عالقه خود به ســفر، شناخت و 
آشنایی با فرهنگ ها، اماکن تاریخی، فرهنگی و طبیعی، 

و.... گرایش فعالیت خود را در این زمینه انتخاب می کند.

اسالم علیک یا موالنا یا علی بن موسی 
الرضا)ع(...  همه خراسان را با سلطانش می 
شناسند؛ امامی غریب و رئوف که هیچ کس 
را دست خالی باز نمی  گرداند؛ اینجا ایستگاه 
عشق هشتم است؛ ریل ها همه به حرم ختم 
می شود، تنها ایستگاه زمینی که به  سمت 

آسمان     مسافر دارد.  
 اینجا تکه ای از بهشت است و نور خدا در 
همه جای آن جاری؛  از زمانی که وارد حرم می 

شوی در حریم امن الهی قرار می گیری.
چشم بصیرتت را باز کن و نفس بکش  
تا رایحه بندگی در رگ هایت جریان یابد آن 
هنگام عطر بهشت، تو را می برد به روز تولد 
پدرت، حضرت  آدم... اگر دل بدهی صدای 

بال فرشتگان را می شنوی.
اینجا فقیر و غنی،  با دل های شکسته، 
 چشــمانی بارانی و دســتانی خالی،  گاه 
با ســکوتی ســنگین و گاه با ناله های 

ملتمسانه به پا بوس ولی خدا آمده اند....

خوب که نگاه می کنی، می بینی پنجره 
قلب همه رو به روشــنایی باز است! اینجا 
نه از تیرگی ریا خبریســت و نه از ریسمان 
پوســیده دروغ،  گوش که بسپاری زمزمه 
های شفابخش دعا به هر زبانی سلول های 

وجودت را در برمی گیرد.
در کودکی بارها و بارها نام »ضامن آهو« 
را در گوَشــت زمزمه کرده اند و تو آموخته 
ای که امام مهربانی ها دســت رد به سینه 

هیچکس نمی زند.
بی اختیار یــاد گناهانت می افتی و 
خجل از بار ســنگین و ســیاهی که به 
دوش می کشی با بغضی در گلو و دلی 
ترک برداشته به گنبد آسمانی اش خیره 

می شوی....
الزم نیست فریاد بزنی،  نگفته همه چیز 
را می داند! دلت برای غربت و تنهایی ات 
می سوزد، ناخودآگاه یاد غربت بی اندازه 
امام می افتی... نــوری از امید بر دل بی 

قــرارت می تابد و تو به کرمش،  میهمان 
نوازی اش و نگاه قدسی اش ایمان داری، 
همین کافیست ای زائر هشتمین شمس 

آفرینش....
وقتی به درجه خلوص رسیدی و اشک 
هایت جاری شد،  حضور آقا را احساس می 
کنی که تو را می بیند،  می شنود و اجابت 
می کند؛ متوســل که می شوی، عظمت 

والیتش پشت تاریخ را خم می کند!...
و تو را به عرش پیوند می زند،  آن وقت 
اســت که شفاعت می شوی...اینجا همه 
خوبی ها زیر یک گنبد طالیی جمع شده و 

آقا حسابی مراقبت است، چرا که تو مهمان 
ویژه درگاهش هستی،  شک نکن...

آقای غریب  نــوازان، امام رضا)ع(! تو 
مهربان ترین خورشید آشنای این دیار پر از 
غربتی که ما از سایه  ات به خدا می رسیم 
و چقدر ما به تو محتاجیم؛ مثل بی تابی راه 

ها و جاده های تاریک به نور...
یا امام رضا! عشقی که در گنبد طالی 
تو گم شــده، پیدا شدنی نیست...ای اختر 
تابناک لطف خدا بر تارک شرق! از چشمه  
قدمگاه تو، امید و رحمت بر این دیار جاری 

و ساری است

تاثير ورزش دردوران  بارداری 

بـارداری از حسـاس تریـــن و مــهمترین مراحل زندگی زنـان 
اسـت. 

ایـن دوره بـا تغیـیراتی مانند افزایـش اضطـراب و افسردگی و 
افزایـش وزن همراه است. مطالعات نشان داده است کــه فعـالیت 
جسـمانی منظم دارای اثرات مثبتی از نظر جسمی و روانی بر افراد 
می باشد. حاملگی باعث می گردد که زنان در این دوره از زندگی، 

فعالیت ورزشی خود را متوقف کرده و یا آن را کــاهش دهنـد.
 انجمن متخصصین زنــان و مامـایی آمریکـا در سـال 2002 
بیـان می کنـد کـه زنـان حاملـــه در صـورت فقـدان اختـالالت 
پزشـــکی و مامــایی می توانند در اغلب روزهای هفته به فعالیت 
هــای ورزشی که عوارض بالقوه برای جنیــن نداشـته و ایجاد 
صدمه مستقیم به شکم مادر نمی کند، با شـــدت متوسـط و بـا 

زمـان حـــدود 30 دقیقــه بپردازد. 
  کاهش غلظت گلوکز خون مــــادران دیـــابتی، افزایـش 
ســـالمت روانـــی و بـهبود کیفیـــت زنـدگـــی، افزایــش 
عملکردهای جسمی مادر و بهبود وضعیت بدنی زن باردار از جمله 
اثرات مؤثر انجـام ورزش منظم در زمــان حـاملگی هسـتند کـه 

در مطالعات مختلف تأیید شده اند. 
مطالعات نشان داده است که با انجام ورزش هاي مناسب در 
دوران بارداري و بعد از زایمان قدرت عضالت کف لگن در حدود 
90 درصد افزایــش مي یابد و افزایش قدرت عضالت کف لگن 

امري مهم در انجام زایمان طبیعي است. 
با انجام ورزش هاي دوران بارداري مي توان تا حدود 22 درصد 
از عوارض ناشــي از حاملگي مانند ادم اندام ها، تهوع و استفراغ 

دوران بارداري و کمر درد ناشي از بارداري جلوگیري نمود.
 در تحقیقي که در سال 1371 توسط کمیته ورزش بانوان انجام 
شــد مشخص گردید که فقط 30 درصد زنان در کشور ما ورزش 
مي کنند و تعداد کمي از زناني که ورزش مي کنند باردار هستند و 
اکثر زناني که در دوران بارداري ورزش مي کنند کساني هستند که 
قبل از حاملگي فعالیت هاي مستمر ورزشي داشته  اند. در آخر باید 
به این نکته اشاره کرد که نوزادان متولد شده  از مادرانی که ورزش 

می کنند، وزن مناسبتري دارند.

مدير شبكه بهداشت و درمان مالير:
مجوز ساخت بیمارستان 400 تختخوابی در مالیر گرفته شد بيماری هليكوباکترپيلوری 

چيست؟

بیمــای هلیکوباکترپیلــوری نوعی میکروب اســت که در مخاط 
چســبنده  معده زندگی می کند و به قــول عموم جامعه  ) میکروب 
معده( گفته می شــود  میکروب جالبی است زیرا تشخیص و درمانش 
پیچیدگی خاصی دارد برای همین محققانی که آن را کشــف کردند 
جایزه نوبل گرفتند. از نظر فراوانی 70 درصد مردم ایران و 40 درصد 

مردم جهان به این بیماری مبتال هستند .
انتقال این بیماری از طریق  دهان اســت مثال از طریق  لیوان و 
قاشق آلوده یا  در یک بشقاب با دیگران  شریک غذایی شدن است.  
این بیمای عالئم متنوعی دارد و در عین حال هم ممکن اســت هیچ 
عالمت خاصی نداشته باشد  برای اینگونه افراد  که تست مثبت دارند 
و هیچ گونه عالمتی ندارند هنوز جای ســوال است که آیا باید درمان 
شــوند یا نه؟! ولی  طبق نظر جامعه ی علمی دنیا بهتر است درمان 
نشوند،  اما عالئم این بیماری شامل  ناراحتی گوارش، نفخ،  سنگینی 
و سوزش سر دل ، ریفالکس ، ناراحتی و درد معده که معمواًل مداوم 

است می باشد.
 اگرچــه عفونت هلیکوباکتر پیلوری شــایعترین علت ایجاد زخم 
معده اســت، اما همه بیماران مبتال به زخم معده، هلیکوباکتر ندارند 
تشــخیص این بیمــاری از طریق آزمایش آنتی بادی خون ، تســت 
تنفس)این تســت که به تست تنفسی اوره شهرت دارد( ، تست های 
آزمایشــگاهی جهت بررسی مدفوع و وجود عفونت و آندوسکوپی که 
امکان انجام بیوپســی )نمونه برداری ( وجود دارد که جهت بررســی 
های بیشــتر زیر میکروسکوپ، به آزمایشــگاه فرستاده  می شود یا  

نمونه ها را در محلولی می گذارند تا تغییر رنگ بدهد .
  دقیق ترین  روش تشــخیص آندوسکوپی و تست تنفس است 
و اما درمان آن چگونه اســت ؟دارو درمانــی معمواًل به صورت چند 
دارویی و به مدت 14 روز به طول می انجامد. اکثر رژیم های درمانی 
شامل یک دارو از دسته مهارکننده های پمپ پروتونی نظیر امپرازول، 
پنتوپرازول، النســوپرازول، رابپرازول و اس امپرازول می باشد که با 
کاهش تولید اســید معده باعث می شــود تا بافت آسیب دیده توسط 
هلیکوباکتر بهبود یابد. درمان ها به صورت  چند دارویی اســت زیرا 

این میکروب به راحتی خودش را مقاوم می کند.
  معمواًل یک رژیم 4 دارویی به طور اســتاندارد استفاده می شود 
و  البتــه بــا رعایت نظم مصــرف ، مثاًل دارو به تعــداد  دو تا دو تا  
مصرف  می شود  و حتی بعد از رفع عالئم دوره درمان هم باید کامل 
شــود  پس از اتمام درمان هلیکوباکترپیلوری، معمواًل برای اطمینان 
از برطرف شــدن عفونت، تکرار تســت برای بیمار در نظر گرفته می 
شود؛ این کار معمواًل با انجام تست تنفسی یا مدفوع انجام می شود. 

آزمایش خون به عنوان تست پایش توصیه نمی شود.
 زیرا که آنتی بادی تشــخیص داده شــده در آزمایش خون اغلب 
حتی پس از رفع عفونت به مدت چهار ماه یا بیشتر در خون باقی می 
ماند و در پایان  بهتر اســت اگــر عالئمی دارید حتما برای اطالعات 

بیشتر به پزشک مراجعه کنید..

»عصر امید«
نگرش دانشجویان به فضای علم و فناوری

را تغییر داد

دردسرهای قنادان برای پخت شیرینی های خاص

گل های زیبا 

عطر دل انگیز خود را 

به آسمان هدیه می دهند 

تا نوازشی باشد 

برای من وتو 

گل های زیبا

، ماهی  ، زرنگ و باهوش بود  . ماهی سبز  در آبگیر کوچکی ، سه ماهی زندگی می کردند 
نارنجی ، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز ، کودن و کم عقل بود. یک روز دو ماهیگیر از 
بگیرند. سه  را  ماهیها  تا  بیاورند  را  تور خود  که  قرار گذاشتند  و  کردند  عبور  آبگیر  کنار 
، که زرنگ و باهوش بود بدون اینکه  ماهی حرف های ماهیگیران را شنیدند. ماهی سبز 
وقت را از دست بدهد از راه باریکی که آبگیر را به جوی آبی وصل می کرد ، فرار کرد.

 ، شد  خطر  متوجه  تازه  که  نارنجی  ماهی  بستند.  را  آبگیر  راه  و  رسیدند  ماهیگیران  فردا 
 . می شوم  اسیر  ماهیگیران  بدست  نکنم  ای  عاقالنه  فکر  زودتر  اگر   ، گفت  پیش خودش 
پس خودش را به مردن زد و روی سطح آب آمد. یکی از ماهیگیران که فکر کرد این ماهی 
این  از  ماهی  و   ، کرد  پرت  آب  جوی  طرف  به  و  گرفت  آبگیر  داخل  از  را  او   ، است  مرده 
فرصت استفاده کرد و فرار کرد. ماهی قرمز که از عقل و فکر خود به موقع استفاده نکرد 

، آنقدر به این طرف و آنطرف رفت تا در دام ماهیگیران افتاد.

پرنده ای هستم که 
اسم من از 2 شهر 
درست شده است؟

شخصی با دوست خود وارد رستوران شد، 
پیشخدمت جلو آمد و پرسید:چی میل می فرمایید؟

آن شخص پاسخ داد:کمی به ما فرصت دهید تا 
صحبت هایمان تمام شود. پیشخدمت کمی فکر کرد.

گفت:فرصت داشتیم، اما مشتری های دیگر 
خوردند و تمام شد. چیز دیگری بفرمایید تا بیاورم.

تور لیدر و گردشگری

شهرداری مالير در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 1309/ش/6/م-1400/12/24 و 51/ش/6/م-1400/01/30 تعدادی از واحدهای تجاری خود را از طريق نشر آگهی مزايده به اشخاص حقيقی 
و حقوقی واجد صالحيت عمومی در قالب اجاره يكساله واگذار نمايد لذا متقاضيان می توانند پيشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پايان وقت اداری يک شنبه مورخه 1401/04/12 به همراه 5% مبلغ کل 
پايه به صورت نقد )واريز به حساب 0105598672002 بانک ملی مالير( يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكی به همراه مدارک شناسايی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه 
و کارت ملی و اشــخاص حقوقی کپی اساســنامه به همراه آخرين تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومی از طريق سامانه تدارکات دولت ارسال نمايند و الزاماً می بايست اصل ضمانت 
نامه شرکت در مزايده تحويل دبيرخانه شهرداری مالير گردد. همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره مستقيم 32226061-081  داخلی 176 تماس حاصل نمايد و صرفاً می توانند 

اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزايده را از سامانه تدارکات الكترونيكی دولت به نشانی setadiran.ir دريافت دارند.

»آگهی مزایده عمومی اجاره امالک تجاری شهرداری مالیر نوبت دوم  به تاریخ »آگهی مزایده عمومی اجاره امالک تجاری شهرداری مالیر نوبت دوم  به تاریخ 2424//0303//14011401« ))قیمت پایه و مشخصات((« ))قیمت پایه و مشخصات((

مجید فرجی - شهردار مالیرمجید فرجی - شهردار مالیر

حبيبه روزبهانی
مدير عامل موسسه ترنم 
گردشگری پايدار سيفيه(

مهناز  روزبهانی

خبرنگار

محيا سهيلی فر
دکترای تخصصی

فيزيولوژيک و مدرس دانشگاه

توقف واجب: اینجا »ایستگاه عشق هشتم« است..
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نهج البالغه

سلمان احمدوند
کارشناس ارشد
جامعه شناسی

خبـــر شمس الشموسخبـــر نسیم خیال خبـــر هفت اورنگخبـــر

محمد احمدوند
مدّرس زبان انگليسی

غالمرضا نجات اللهی
فرهنگی بازنشسته

وحيد حاج سعيدی
نويسنده  و طنزپرداز

حسين دوزبخشيان
مدرس دانشگاه

از نامه های رسیده 
سگ های ولگرد در کوچه 

پس کوچه های مالير...؟!
ما  زبان بسته که در فرهنگ  اين حيوانات  سگ ها 
ايرانی ها به با وفا بودن معروف هستند... متاسفانه اين 
روز ها در کوچه پس کوچه های شهربرای پيدا کردن غذا 
زباله ها را به هم می ريزند.....که عالوه برايجاد آلودگی. 
.. باعث رعب و وحشت شهروندان نيز می شوند. اين 
حيوانات هم مثل همه ی موجودات زنده حق زندگی 
دارند و بهتر است چاره ای برای آن ها انديشيده شود تا 
هم آن ها راحت ترغذا پيدا کنند وهم وظيفه ی انسانی 

خود را دربرابرآن ها انجام داده باشيم...
به ويژه صبح ها که بانوان ماليری برای پياده روی 
با  می آيند  بيرون  خانه  از  صبحگاهی  ورزش  يا 
سگ های  می شوند  روبرو  ناجور  صحنه های  اين 
بالصاحبی که از شدت گرسنگی به آن ها نزديک 

شده موجب ناراحتی شهروندان عزيز می شوند.
قبالً قانونی برای از بين بردن اينگونه حيوانات مزاحم 
وجود داشت ولی چند سالی است که به خاطر حمايت 
از حيوانات شهرداری حق کشتن آن ها را ندارد.  البته 
در اينجا جا دارد از شهرداری مالير که برای نگهداری 
از سگ های بالصاحب وحمايت و پذيرايی از آن ها با 
اقدام  حيوانات  وحاميان  خيرين  از  برخی  همکاری 
به ايجاد محلی نموده اند تا قدری از شدت بروز اين 

مشکالت کاسته شود تشکر کرد. 
 ولی هنوز خيابان ها و مخصوصاً پارک ها پر از اين 

حيوانات بی زبان ولی مزاحم است.   
افسانه ترکاشوند 

زندگینامه شهید
سيد محمد سيدی  

سید محمد سیدی اول اسفند ماه سال 1342 در روستای پری 
شهرستان مالیر در خانواده ای روستایی و مذهبی به دنیا آمد.

پدرش آقا سید رضا مداح اهل بیت عصمت و طهارت بود و در 
پیشگاه آل اهلل به نوحه سرایی و مدیحه گویی مشغول بود و همین 
امر باعث شــده بود تا با بهره گیری از مکتب اسالم، قرآن و اهل 
بیت )ع( در تربیت اسالمی و قرآنی فرزندان خود کوشا باشد و از 

همان کودکی آنها را با درس آزادی و آزادگی آشنا کند.
سید محمد، سال 1349 وارد دبستان شد و تا اول راهنمایی 
تحصیالتش را ادامه داد اما به دلیل مشــکالت مالی و کمبود 
امکانات، مجبور به ترک تحصیل شد و برای کمک به معاش 

خانواده وارد بازار کار شد.
در ســال های نوجوانی عالوه بر تحصیل علم، در کالس 

و های قرآن و احکام شــرکت کــرد و با مفاهیم دینی 
بــر شــرعیات آشنا شــد که در کنار آموزه های اخالقی 

گرفته از پدر خود، روح و جانش را جال داد.
همچون دیگر نوجوانان همســن و سال خود، در سال های 
انقالب همراه با سیل خروشان امت حزب اهلل در راهپیمایی ها 
و مبارزات انقالبی شــرکت کرد و با دست های کوچک اما پر 
توان خود، توانســت نقش تاثیرگذاری بر روند پیروزی انقالب 

اسالمی بگذارد.
پس از پیروزی انقالب اســالمی ضمن خدمت در ارگان های 
انقالبی و مردمی، بنا بر احساس تکلیف، به نهاد تازه تاسیس بسیج 
مستضعفین و پس از آن به سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست 

و لباس سبز پاسداری از اسالم و انقالب را به تن کرد.
سال 1361 در سن 19 سالگی ازدواج کرد و به تکلیف شرعی 

و انسانی خود نیز عمل کرد تا دین خود را کامل کند.
حمله ناجوانمردانه ارتش بعث عراق به مرزهای ایران پر افتخار 
آغاز شده بود و جوانان و نوجوانان یکی پس از دیگری روانه جبهه 
های نبرد می شدند تا از کشور بزرگ ایران و اهداف و آرمان های 
بلند انقالب اسالمی دفاع کنند، سید محمد نیز همچون سربازی 
اســتوار و رزمنده ای شجاع روانه جبهه های نبرد شد و در قالب 
نیروهای جان بر کف لشکر 32 انصار الحسین )ع( استان همدان 
در عملیات های مختلف شــرکت کرد و همراه با دیگر همرزمان 

خود حماسه ها آفرید.
سید محمد سیدی، نوجوان برومند ایران زمین که پس از سال 
ها مجاهدت در راه خدا به مجاهدی تمام عیار تبدیل شــده بود و 
شهادت را آخرین آرزوی قلبی خود برای رسیدن به دریای بیکران 
رحمت الهی جستجو می کرد در 16 مرداد سال 1362 با شرکت 
در عملیات والفجر 2 در منطقه عملیاتی پیرانشــهر مورد اصابت 
ترکش خمپاره قرار گرفت و به ســرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( پیوست.    یادش گرامی و راهش پر رهرو 

باد.
فرازی از وصیتنامه شــهید: ما انسان ها و شیعیان الزم است 
جان خود را که بهترین و گران مایه ترین سرمایه است فدای قرآن 
و اســالم نمائیم. آری پاسداران غیور اسالم، گوش کنید و سعی 
نمائید. آخرین فیض، شهادت است و بدانید که شهادت چه خوب 
مانند میوه رسیده که از درخت جدا کنند خدا هم بهترین و رسیده 

ترین میوه ها را چیده و به شهادت مي رساند.
پدر و مادر گرامی عزیزم اگر من به فیض شهادت رسیدم گریان 
نباشید بلکه سربلند و پرافتخار باشید و ادامه دهنده راه من شهید 
اسالم باشید. طوری نباشید که دشمنان اسالم را شاد کنید باید آنها 
را خفه نمائید و هــر زمان به فکر من افتادید بفکر حضرت علی 

اکبر)س( و حضرت قاسم)س( و جدم حسین)ع( باشید. 

 ضرورت هنر  برای انسان 

امروزه، هنر جّدی ترین و ضروری ترین مسئله انسانی است 
و از بزرگترین موضوعات و مســائلی است که در دنیای مدرن 
کنونی و جهان فرهنگ و اندیشه مطرح است. از آن جایی که 
هنر در زندگی انسان ها ضرورت دارد، لذا هنر، بدون انسان و 
انسان بدون هنر نمی تواند وجود داشته باشد. هر دو همزمان با 
یکدیگر به وجود آمده اند و الزاماً با یکدیگر بستگی و ارتباط دارند. 
هیچگاه زندگی و حیات بشر تهی و عاری از هنر نبوده و نیست.                                                                                                                        
امروزه هنر، اهرم مهمی برای حفظ حضور مکتب و اندیشــه، 
معادالت سیاسی، فرهنگی نظام اجتمای است. مکتب و دین، 
موقعی پویا، زنده و حیات بخش است که از هنر واقعی و خوب 

و هنرمندان متعهد و شایسته سود برده باشد. 
در حقیقت، انسان در همهء شئوون زندگی و در تمام دوران، 
به هنر اصیل و حقیقی نیاز و گرایش داشته و دارد. بین زندگی 
انســان و هنر، رابطه ی واقعی و محکمــی وجود دارد. یعنی 
هنر، چه مستقیم و چه غیر مستقیم با فرهنگ و سنن و آداب 
اجتماعی بشــر ارتباط اساسی و پیوند تنگاتنگ و مستحکمی 
دارد. در واقع،  هنر چنان با زندگی انســان  توأم است که باید 
مثل نان و آب از لوازم اولّیه زندگی بشــر به حساب آید و مثل 

آب و نان جزو بدیهیات زندگی پذیرفته شود.
هنر به عنوان یکی از بهترین ابزار و نافذترین ســالح و 
موثرترین نیرو  برای تکامل انسان ها و ایجاد عواطف پاک 
اجتماعی است. هنر عاملی است برای رشد فرهنگ اصیل و 
پیشرفت بشرّیت به سوی کمال و بیداری افکار و اندیشه ها 
همچنین مهمترین وسیله ای است، برای مبارزه با خرافات 
و هجــوم فرهنگ های بیگانه و اغــوا کننده بنابراین، هنر 
یک زبان بین المللی اســت و به عنوان صنعت و آفرینش 
بشــری در روابط معنوی فرهنگی بیــن ملل جهان، نقش 

بسیار بزرگ و ارزنده ای را ایفا می کند.
ضرورت وجود یک هنر حقیقی و سازنده در بینش اسالمی، 
که بتواند زندگانی انســان ها را بهبود و تعالی ببخشد و عامل 
رشــد و آگاهی، شادی و طراوت حقیقی باشد، از انظار پوشیده 
نیســت و قابل اغماض و انکار هم نیست. عالوه بر اینها، روح 

انسان لطیف ترین پدیده و آفرینش جهان خلقت است. 
هنر، بهترین وســیله برای رشد و تعالی روح آدمی است و 
لذا هنر را یک خصیصه روحی و عاطفی می دانند. هنر همان 
وســیلهء صیقل دادن روح اســت وبرای تسکین جان ودل و 
جالی قلب وتنویر افکار و عقاید الزم است. اگر هنر بتواند این 
نقش و رسالت را خوب ایفا کند، از دیدگاه اسالم، متعالی ترین 
نوع هنر است. پس براین اساس، نیاز هنر برای بشر در شرایط 
کنونی، ضرورت عقلی ، شرعی، فرهنگی، روحی و حیاتی دارد.

مباهات

مثل همیشــه از ورودي پارکینگ خادمین قدم به طاق نماي 
صحن کوثر گذاشــت. بدون این که دّومین گام  را بردارد خود را از 

سر راه کنار کشید و زیر لب زمزمه  را آغاز کرد: 
»اللهّم انّي وقفت علي باٍب من ابواب بُیوِت نبّیک ...« بعد دست 
به سینه، مؤّدبانه سالمي داد و با سر و وضع کاماًل مرتّب، با وقار 
ولي با اندکي سرعت به سمت باب الّسالم حرکت کرد. وقتي وارد 
دفتر کشیک شد با این که هنوز نیم ساعتي به آغاز ساعت کشیک 
باقي مانده بود دوستان هم کشیک خود  را دید که بیشترشان حاضر 
بودند و سرکشیک، یکي یکي محّل کشیک شان را مشّخص مي 
کرد و آن ها هم ذکر بر لب خدا حافظي مي کردند و از دِر دفتر خارج 
مي شدند. وقتي در مقابل سرکشیک جهت تعیین ساعت و محّل 
کشیک ایستاد، سر کشیک سرش  را بلند کرد و بدون این که چشم 
در چشم وي بدوزد به او نگاه کرد و پس از گفتن »سالم علیکم 

برادر عزیز« ادامه داد: 
- پاس  اّول تکمیل شــده بنا براین امروز شما توفیق دارید که 

قبل از شروع کارتان زیارت نامه اي هم بخوانید! 
او پاسخ داد: 

- خدارا شــکر. پس از تعیین محّل کشــیک به گوشه اي از 
آسایشگاه رفت و جایي  را براي نشستن انتخاب نمود.

او امروز حّس و حال دیگري داشــت. حس شعف و شادماني، 
حس سنگیني مسئولّیتي بر دوش هاي خود. او باید چکار مي کرد؟ 
در ذهن او این عبارت ها مدام تکرار مي شد که »انسان و این همه 
مقام! به جایي برسي که خدا و فرشتگان به تو مباهات کنند! آن هم 

نه با عبادات فردي بلکه با انجام تکالیف اجتماعي!«. 
خیلي دلش مي خواست بداند که وظایفي  را که امروز باید نسبت 
به مؤمنین انجام بدهد چي ها هستند. اصاًل مؤمنین کي ها هستند؟ 
آیا همه ي مردم مشــمول مؤمنین مي شوند؟ یا این که آن ها افراد 

خاّصي مي باشند؟ 
یک چیز برایش مســلّم بود و آن هم این که ال اقّل کساني  را 
که به عنوان زائر در حرم امام رضا )ع( حضور دارند نمي شود از صف 
مؤمنین جدا دانست پس این جا همان جاییست که مي شود تحسین 

خداوند و فرشتگان را برانگیخت.
داشت یکي یکي وظایف خدمتي اش را در ذهنش مرور مي کرد 
تا در مواجهه با زائرین چیــزي  را جا نیندازد. اّول از همه این که 
زائرین براي زیارت امام شــان به این جا مشّرف مي شوند و او هم 
وظیفه دارد آن ها را در این کار یاري برســاند. شاید آن ها غریب 
هســتند و هیچ  جاي حرم  را نمي شناسند پس وظیفه ي اوست 
که هر اّطالعاتي  را که خواســتند به آن ها بدهد. حاال این سئوال 
مطرح بود که اصاًل خــودش همه ي اّطالعات مربوط به حرم  را 
داشت. همه ي زائرین مي خواهند زیارت با معرفتي داشته باشند. 
آیا او مي دانست که زیارت با معرفت یعني چي؟ معرفت امام یعني 
چــي؟  از کجا باید این  را یاد بگیرد؟ از زندگاني امام رضا )ع( چي 
مي دانست؟ اگر زائري در باره ي امام رضا )ع( سئوالي مي کرد مي 

توانست پاسخش  را بدهد؟ 
چنان غرق در سئواالت فرضي زائرین بود که از گذشت زمان 
هیچ خبري نداشت. صداي شّماته ي ساعت حرم  سه بار پي در پي 
به صدا در آ مد و خبر از نزدیک شدن سر ساعت و آغاز کشیکش را 
 داد. او درحالي که بیش از پیش در اندیشه فرو رفته بود یک بار دیگر 
این جمله در ذهنش تکرار شد که »هر کس وظائف خود را نسبت 
به مؤمنین انجام دهد خداوند و فرشتگاه به او مباهات می کنند.« 
و از جاي خود برخاســت، خدا را سپاس گزاري کرد که در راستاي 
فرمایش موالیش به اندیشه فرو رفته و راه نُوي را در پیش روي 

خود یافته که انشاءاهلل به وعده گاه ولي نعمت خود خواهد رسید.

درس هايی از نهج البالغه

درس دوم »وَیــر جی التوبه  به طول العمل توبــه را با آرزوهای 
دراز به تاخیر میندازید«در قرآن شــریف سوره ای به نام »توبه« است 
این موضوع اهمیت و جایگاه توبه را در نگاه دینی به ما گوشزد می کند. 
 دومین مطلبی که امام علی )ع( در راستای خودسازی یک انسان 
مهم می دانند موضوع توبه است . در روایات متعدد به این موضوع اشاره 
شده است چراکه در به تأخیر انداختن توبه باید دانست : اواًل مدت عمر 
هیچ کس معلوم نیســت ممکن است هر لحظه مرگ انسان ناگهانی 

فرا برسد .
ثانیاً دراثر عادی شــدن تاخیر و امید به این که در آینده انسان توبه 
می کند حاصلی جز حسرت از دست دادن توبه و تلخی افسوس چیزی 
باقی نماند در این قســمت الزم اســت دقت کنیم که حضرت یک 
آفت مهم در راه رســیدن به کماالت را در راستای آسیب شناسی این 
موضوع بیان می فرمایند و آن آرزوهای طوالنی است. لذا حضرت در 
نهج البالغه شریف آرزوهای طوالنی را عامل مهمی در کردار ناپسند 

معرفی می فرمایند
در  حکمــت 36 می فرمایند: »من اطال العمل عســا ءالعمل« و 
درجایی دیگر حکمت 275 می فرمایند: »آرزوها چشم بصیرت را کور 

می کند و االمانی تعمی اعین البصائر«  

دعايی را نمی شد دوست نداشت

 دلی داشت پاک و زالل. زبانی شیرین و طناز. قلبی سرشار 
از عاطفه. و جانی لبریز از عشق به امام. 

دعایی را نمی شــد دوست نداشت. همیشه برای باز کردن 
هر گرهی دستی کارگشا داشت و برای حل کردن هر مشکلی 

پایی در رکاب. 
دعایی را دوستانش در نجف »موتور انقالب« می نامیدند و 

آشنایانش شهادت می دهند که تا چه میزان بی تکلف بود. 
شش دوره نماینده مجلس بود و یک ریال از مجلس حقوق 
نگرفت. در روزنامه اطالعات اطاقش همان ورودی ســردبیری 
بود و منشــی نداشت. تا این اواخر موبایل هم نداشت. هر وقت 
زنگ می زدی خودش گوشــی را بر می داشت. تا آخر با پیکانی 
قدیمی رفت و آمد می کرد. منزلش از روز اول انقالب تغییر نکرد. 
دعایی حتی یک هفته هم از رفتن به حرم امام سرباز نزد. هر 

شب جمعه پای ثابت حرم امام خمینی بود. 
دعایی ساده زیستی بود که ادعا نداشت و آزاده ای بود که جز 

همان یک قبا نداشت. 
دعایی انقالب و امام را باور داشت. و در مسیر جذب هرآنکس 

که ممکن بود پیشتاز بود. 
دعایی یک مسلک داشت. ساده می زیست ولی برای دیگران 
بهترین ها را می خواست. چشم و دلش سیر بود. ساده زیستی را 

برای نمایش دادن نمی خواست. 
دعایی همه جا که هیچ کس نمی رفت حاضر بود. بر جنازه 
کسانی که دیگران می ترسیدند نماز می خواند. در مجالسی که 

دیگران ابا داشتند حضور می یافت. 
دعایی دست گشاده داشت و آغوش باز. تا هر آن کس را که 
دیگران می راندند به آغوش انقالب باز گردند. فقه را برای زندگی 

می خواست. و زندگی را برای بهتر شدن. 
دعایی برای همه بود

منبع: پایگاه خبری جماران

قائم آل عبا

 ای شمع بزم عاشقان ای مهدی صاحب زمان 
جانم ز عشقت مشتعل ای اختر هفت آسمان 

غایب شدی از چشم ما پنهان نی از قلب ما 
مجنون شدیم از عشق تو ای دیدنت سودای جان 

ما منتظر در کوی تو چشم انتظار روی تو 
سرگشته و حیران شدیم از قد آن سرو روان 

ای ماه خوش سیما بیا ای قبله ی دل ها بیا 
دل خسته ای و ناتوان از هجر رویت در فغان

 ای سرور و ساالر ما وی دلبر و دلدار ما 
آتش زدی بر جان ما با غمزه هایت در نهان 

در آرزوی دیدنت برهم نهم شب دیده را 
شاید به خواب آیی مرا رخسار تو گردد عیان 

ما عاشقیم و بی قرار از قامت دلجوی یار 
داغش به سینه ماندگار نامش شده ورد زبان

 ای یوسف کنعان بیا در محفل این بی دالن
 بگذر ز کوی عاشقان ای راحت روح و روان 

ای منجی نوع بشر بر ماتو جانا کن نظر 
یک لحظه حال ما نگر شوریده ایم و ناتوان

 ای قائم آل عبا ای تک سواری خوش ادا
 ما خاک پای مرکبت ای مایه فخر جهان

سالم فرمانده

دلم   گرفته   دوباره   سالم   فرمانده 
و   ایستاده   و   با   احترام   فرمانده 

سرود  فاخر و زیبایی از سه نسل اخیر
 که هست حرف دل خاص وعام فرمانده

 سخن ز دل چو برآید به دل نشیند باز
 به دل نشست  سرود »سالم  فرمانده«

 ولی چه سودکه برخی به سخره می گیرند 
عتیقه های  سیاسِی   خام   فرمانده 

ولی  ز  لطِف  خدا  و  عنایتت   آقا
 گرفته  امت  ما  انسجام  فرمانده 

رسد به دست شما »انقالب اسالم«
ز  دست  رهبر  واال  مقام  فرمانده

 برای  صبح  ظهور  و  بهار پیروزی
 در انتظار همه صبح و شام فرمانده

 ببین که کفر پلید و نفاق از همه سو
 بنای   توطئه  دارد  مدام  فرمانده

چه سال هاست که تیغ عدالت موال
سکوت  کرده   درون   نیام   فرمانده

 بیا و ظلم و ستم محو کن از عالم تا
 بگیرد این  دل   ما  التیام   فرمانده

 به دست سیصدوسیزده عزیز همراهت
 بگیر  از  همه  شان  انتقام   فرمانده

تمام  هستی  ما  ای »ذخیره   هستی«
 فدای  راه  شما  »یک کالم« فرمانده 

حضرت معصومه )س(

با همین چشم های خود دیدم، زیر باران بی امان بانو
درحرم قطره قطره می افتاد آسمان روی آسمان بانو

صورتم قطره قطره حس کرده ست چادرت خیس می شود اما 
به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان بانو

گم شده خاطرات کودکی ام گریه گریه در ازدحام حرم
باز هم آمدم که گم بشوم من همان کودکم همان، بانو

باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو 
دفترم دشت و واژه ها آهو... گفتم آهو و ناگهان بانو...

شاعری در قطار قمـ  مشهد چای می خورد و زیر لب می گفت:
شک ندارم که زندگی یعنی، طعم سوهان و زعفران بانو

شعر از دست واژه ها خسته است بغض راه گلوم را بسته است 
بغض یعنی که حرف هایم را از نگاهم خودت بخوان بانو
این غزل گریه ها که می بینی آن شعر است، شعر آیینی 
زنده ام با همین جهان بینی، ای جهان من ای جهان بانو

کوچه در کوچه قم دیار من است شهر ایل من و تبار من است 
زادگاه من و مزار من است، مرگ یک روز بی گمان بانو.

داستان به آن جا رسیده بود که نادر نیروهای اندک 
خود را از روستاها و آبادی های اطراف ابیورد به نزد خود 
فراخوانده بود. سپاه پانزده هزار نفره ازبکان هیچ گونه 
مقاومتی را در مناطق مختلف مشاهده نمی کردند و 
هر گونه که دلخواه آنان بود، با مردم رفتار می کردند 
و مردم ساکن در روستاها و نواحی مختلف را به خاک 
سیاه نشانده بودند. با توجه به اخبار آشفته دولت مرکزی 
و ارتش ایران و حمالت پی در پی روس ها و عثمانی 
ها )ترکیه امروزی( به نواحی مختلف ایران و همچنین 
درگذشت باباعلی بیک و جانشینی جوان 29 ساله به 
جــای وی ، ازبکان تصور کردند که هیچ نیرویی در 
مقابل آنان عرض اندام نخواهد کرد. به همین سبب 
به همه سپاه پراکنده خود - که هر کدام در گوشه ای 
در حال غارت و یا تجاوز به جان و مال مردم بی دفاع 
بودند- فرمان دادند تا به سپاه اصلی ملحق شوند و با 

نیروی تمام به ابیورد حمله کنند.
نادر که از فزونی نیروهاِی مهاجم ازبک -که پنج برابر 
نیروهای وی بودند- به خوبی آگاه بود، تمامی گشتی های 
پیرامون شهر را فراخواند و سربازان خود را به چهار بخش 
تقسیم کرد؛ یک بخش را با پوشش کامل جنگی به جنوب 
شهر و بخش دیگر را به شرق ابیورد و بخش دیگری را نیز 
به منطقه غرب فرستاد و خود نیز در قلب سپاه جای گرفت.

   ازبکان وقتی که به ابیورد نزدیک شدند، فریب 
بی دفاعی شهر را خوردند و بدون رعایت احتیاط های 
الزم با تمام نیروی خود به سوی شهر حمله کردند و 
اصوال در ذهن آنها خطور نمی کرد که در این بیشه 

خالی ، پلنگی خشمگین در آشیانه خود، خفته باشد.
    ازبکان که نعره زنان با شمشیرهای برهنه در 
حال نزدیک شدن به ابیورد بودند، ناگهان با حمله 
ی برق آسای سپاهیان نادر که از چپ و راست و از 
پشت سر ، به سمت آنان می آمدند، روبه رو شدند. 
فرماندهی ســپاه ازبک که می خواســت از خطر 
محاصره شدن لشکرش جلوگیری کند، ناگزیر شد 
برای در امان ماندن از گزند سربازان ایرانی ، آرایش 
سپاه خود را به هم زند  او سپاهیانش را به سه بخش 

تقسیم کرد و مشغول نبرد با دشمن شد.

   در گرماگــرم نبرِد نابرابر دوســپاه ، ناگهان 
ازبکان مشاهده کردند دروازه های شهر گشوده شد 
و سواران زیادی با فریادهایی رعد آسا به سوی آنان 
در حال حرکت هستند )این شیوه جنگیدن که به 
ابتکار نادر طرح ریزی شده بود بعدها به نام حمله 

گازانبری نامیده شد( 
ناگهان شــیرازه لشگر پانزده هزار نفره ازبکان 
-که عمال در محاصره ســه هزار نفر قرار گرفته 
بودند- عمال متالشی شد و لشگر آنان در صحرا 
پراکنده و به دســته های کوچک تقسیم شدند و 
بــه راحتی طعمه ی شمشــیر و نیــزه های بلند 
ســپاهیان نادر قرار می گرفتند. فرماندهی ازبکان 
به ناچار با دادن چهار هزار نفر تلفات ، دســت به 
عقب نشینی زدند ، سپس با زحمت و مشقت زیاد 
خود را به بــاالی کوه های نه چندان بلند اطراف 
ابیورد رساندند و در همان جا سنگر گرفتند. نادر نیز 
سپاهش را به پایین دست کوه و سنگرهای ازبکان 
رساند و در همان جا آنها را زمینگیر و محاصره کرد.

پنج روز از محاصره ازبکان می گذشــت ، در 
این مدت مردان جنگی نادر سخت ترین حمالت 
ازبکان را تحمل می کردند و هر روز بر شمار کشته 
ها و زخمی های سربازان نادر افزوده می شد ، نادر 
پی برد گذشــت زمان به زیان او خواهد بود زیرا با 
توجه به تلفات سپاِه اندکش و خستگی سربازان ، و 
همچنین رسیدن احتمالی نیروهای پشتیباِن ازبک 
، هر لحظه ممکن بود ازبکان -که هنوز چند برابر 
نیروهای نادر بودند- از کوهها سرازیر شوند و همه 
را تار و مار نماینــد. به همین خاطر در روز پنجم 
جنگ با ســرداران خود به مشورت پرداخت  و در 

پایان گفت:
من برای یکسره کردن کار ازبکان ، نقشه ای 
دارم که برای انجام آن پنچ نفر سرباز جان بر کف 
نیاز اســت؛ به محض این که سخن نادر به پایان 
رسید، دوازده نفر داوطلب شدند. نادر بی درنگ پنج 

تن از زبده ترین آنها را انتخاب کرد.
در یک شب تیره و تار  که شب از نیمه گذشته 
بود پنج دالور به همراه نادر از چادر ها بیرون آمدند 
و آرام آرام به دامنه کوه حرکت کردند. تا آن هنگام 
هیچکس نمی دانست که نادر چه نقشه ای در سر 

دارد ولی هنگامی که به دامنه کوه رسیدند، نادر رو 
به یارانش کرد و گفت: ماموریت ما این است که با 
احتیاط تمام از کوه باال برویم و سر از بدن فرماندهان 
اصلی ازبک جدا کنیم ، البته احتمال پیروزی کم است 

ولی به جز این راه ، هیچ چاره ای نداریم.
نادر سپس یکایک دالوران همراه خود را در آغوش  

کشید و همگی به سوی سرنوشت قدم گذاشتند.
  پیــاده روی و خزیدن های گاه و بی گاه نادر 
و همراهانش حدود دو ساعت، طول کشید تا این 
که آنها ســرانجام به اولین پست نگهبانی ازبکان 
رسیدند و بالفاصله چند نگهبان ازبک را بدون آن 
که بتواننــد کوچکترین حرکتی کنند و یا فریادی 
بزنند، با نیزه هایشــان سر از بدنشان جدا کردند و 
به همین ترتیب  نگهبان های دیگر را نیز از میان 
برداشــتند تا این که به چادر و خرگاه فرماندهان 
اصلی ازبک -که با بیســت نفر از افراد ورزیده و 

تنومند ازبک محافظت می شد- رسیدند.
 نادر و همراهانش مانند ببری که بر روی آهویی 
می جهد، با نعره های گوش خراش و شمشیرهای 
آخته و هندی خود به محافظان ســران ازبک حمله 
کردند و در چشــم به هم زدن همه آنهــا را از پای 
درآوردند. سپس به داخل چادرها رفتند و بالفاصله سر 
از بدن چهار نفر از فرماندهان اصلی ازبک جدا کردند.

پس از این شبیخون ، نادر و همراهانش در تاریکی 
شب شروع به بریدن بند چادرهای ازبکان کردند و تعداد 
زیادی از سربازان ازبک در زیر چادرهای آوار شده بر 
سرشان ، زندانی شده و از انجام هر گونه عکس العملی 
بازماندند. در این هنگام سربازان نادر که در پایین کوه 
منتظر عالمت نادر بودند با فریادهای گوشخراش به 
سمت ازبکان خواب آلود -که در تاریکی شب دوست 
را از دشمن تشخیص نمی دادند- حمله کردند. در این 
احوال ، هنگامه ای عظیم به همراه بی نظمی گسترده 
ای ، در میان سپاهیان ازبک حکمفرما شد و ازبکان 
گروه گروه طعمه ی شمشیرهای برهنه سپاهیان نادر 
می شدند. سربازانی هم که فرار می کردند، یا اسیر می 
شــدند و یا از بلندی های کوه در میان صخره های 

ناهموار سقوط می کردند و به هالکت می رسیدند.
چادرهای در هم کوفته و منظره ی پیکرهای 
بی جان ازبکان و اســب های بی صاحب صحنه 

های دیدنی در سپیده دم پدید آورده بود.
در گرگ و میش هوا در حالی که هنوز سپیده 
صبح طلوع نکرده بود، از یازده هزار سرباز مهاجم 
ازبک قریب به هشت هزار نفر کشته و یک هزار 
تن نیز به اسارت نیروهای نادر درآمدند. بقیه ازبکان 

هم در سیاهی شب فرار را بر قرار ترجیح دادند.
بــا پایان جنگ هر کس ســرگرم کاری بود ، 
گروهی مشغول بســتن دست های ازبکان بودند 
و گروهی دیگر مشــغول جمع آوری سالح های 
جنگی و اســب ها و چادرها. در این میان دو نفر 
از محافظان نادر نیز مجروح شده بودند اما نادر به 
باالی تپه ای رفته بود و رو به ســوی شرق -که 
خورشــید از آنجا در حال طلوع کردن بود- زانو بر 

زمین زده و می گفت:
مادر جان ، مادر نازنین من ، آسوده بخواب ، روح 
و روانت آسوده باد ، همان طور که در آن غربت و در 
کنج آن چادر کهنه و روی آن گلیم پاره ، با تو عهد 
بسته بودم، انتقام مظلومیت تو را از این راهزنان پست 
و نامرد گرفتم ، پسرت همیشه به یادت هست و تو 

هیچگاه از خاطرم محو نخواهی شد.
 آنگاه قطره ای اشک از گوشه چشمان نادر بر 
چهره خاک آلود و خســته اش غلتید و از آن پس 

شاید کمتر کسی ، اشک های نادر را دید.
مزه پیروزی بر ازبکان خونخوار ، اشتهای این 
ســردار ایرانی را تحریک کرده بود و نادر ، کسی 
نبود که فقط راضی به حکومت بر ابیورد باشــد از 
این رو ، چشم به مشهد -که مرکز خراسان بزرگ 
بود و هر تکه ای از آن در دســت های بیگانه و یا 

شورشگری بود- دوخت.

مهاجرت پدیدۀ عصر ماست؛ نه اینکه در گذشته 
نبوده اســت. بل از این رو کــه در دوران جدید به 
لحاظ ماهیت و کارکرد سابقه ای در گذشته ندارد. 
مهاجرت ها در گذشته بسیار اندک بوده است؛ چرا 
که سفر پدیده ای نادر بود و آدمیان عمدتاً همان جا 

که زاده می شدند، چشم از جهان فرو می بستند. 
امروز مهاجرت برای یافتن شغل، امکانات 
رفاهی و آموزشــی یــا مطلوب  های اجتماعی 
و فرهنگــی اســت. آنان که از فقــر به تنگ 
آمده اند به امید ُجســتن لقمه ای نان و آنها که 
از غم نان َرســته اند برای کشف فرصت های 

تازه، َجالی وطن می کنند.
مهاجرت  ولی همیشه خودخواسته نیست. در 
بسیاری مواقع رویدادی به مهاجرت می انجامد. 
از آن جمله اســت انقالب، جنگ، تغییر اقلیم و 

در مقیاس ُخرد ازدواج و تحصیالت.
در میــان گروه های ســنی مختلف گرایش به 
مهاجرت معنا و رنگ و بوی متفاوتی دارد. میانساالن 
و سالمندان حَسب محافظه کاری که اقتضای احوال 
روحی آنان است به ندرت تن به مهاجرت می سپرند، 
مگر آنکــه به هــوای حمایــت از فرزند خویش 
چمدان هایشان را ببندند و پا در راه بگذارند. جوان ها 
ولی آرام و قرار ندارند. همچون پرنده های مهاجر ُپر 
از شــهوِت رفتن اند. همین که زمینه مهیا شود، از 
وطن مألوف دل می َکنند. ســرخوردگی از بودن در 

محیطی که امید به بهبود شرایط را دل آنان ُکشته 
است از یک سو و شوق رسیدن به آرزوهای دیرین 
از ســوی دیگر، آتش مهاجرت را در بیشۀ باور آنان 
شعله ور می سازد. آتشی افروخته که زبانه های آن از 
همه جا سربرآورده است. خواه روستایی کوچک در 
جغرافیایی متروک و فراموش شده یا کالنشهری پر 
زرق و برق که همچون شهر فرنگ همه چیز را در 
خود ِگرد آورده است. از فروشگاه های زنجیره ای هزار 
رنگ تا سبک های زندگی نوپدید که برای مهاجِر 
َرمیده از روستا یا شهر کوچِک کم امکانات، افزون 
بر اشتغاْل مجالی برای سیر نگریستن و ورق زدن 
دفتر حسرت های کهنه است. کالنشهر در چشم او 
دنیایی دیگر است. جامعه ای نو که باشندگانَش در 
کار یکدیگر َسَرک نمی کشند و به هنگام استیصال 

شاهدانی سنگدل اند، تا ناظرانی نوعدوست.
در کالنشــهر آدم ها بــه زبان احمد شــاملو 
»همچون کوه ها با هم انــد و تنهایند« و به بیان  
جامعه شــناختی »انبوهۀ تنها«. حجم عظیمی از 
آدمهای بی اعتنا؛ پَــرَوردگان فرهنگ َهنزفری در 

واگن های متراکم ِمترو؛ تنهایانی که دیوار به دیوار 
یکدیگر می زَیند، ولی از حال هم بی خبرند. برای 
من، مرگ غریبانۀ حسین پناهی )1383-1335( 
در آپارتمان کوچک اش در تهران و یافتن جسدش 
سه روز پس از آن، نَما و نمادی از این غربت است.

مهاجرت حتی از جنســی به جنس دیگر نیز 
فــرق می کند. بر پایۀ این تلقــی، مهاجرت برای 
زنان که در جوامع سنتی آماج تنگناهای فزاینده اند، 
فرصت استثنایی رهایی از قید و بندهایی است که 
محیط اجتماعی بر دست و پای روح آنان نهاده و 
جسم هایشان را مچاله کرده است. آنان به مهاجرت 
همچون راهی به رهایی می اندیشــند. روزنی که 
از خالل آن می توان به افق های نو نگریســت و 
از اَشــکال متفاوت زیستن ســراغ گرفت. در این 
بین، نفس کشــیدن در هوای آگاهی های تازه که 
خاســتگاه اصلی آن، فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی است قوی ترین منبع انگیزش است. در 
حالی که دلمشــغولی زناْن در وهلۀ نخست تغییر 
محیط اجتماعی اســت، عالیق مردانه در سپهر 

مهاجرت، عمدتاً معطــوف به یافتن فرصت های 
اقتصادی است تا به میانجی آن، هدف های دیگر 

را نشانه  برَوند.
مهاجران احوال روان شناختی و جامعه شناختی 
یکسانی ندارند. بســته به اینکه از کجا و با چه 
انگیــزه ای دل به دریا زده باشــند، تجربه های 
روانی و اجتماعی متفاوتی را از َســرمی گذرانند. 
برخی خصایص ولی مشــترک است: احساس 
تنهایــی، گم گشــتگی، بحران هویــت و تَقاّل 
برای َدرآمیختن بــا جامعۀ میزبان. از یگانگی و 
آمیختگی )انتگره شدن( تا همسانی و همگونی 
)اسیمیله شــدن( و گاه در مهاجرت های درون 
مرزی، ِعصیان در برابر هنجارهای محیط جدید.

تغییــر الگوی مهاجرت را هم از یاد نبرد. اگر 
تا یک دهه پیش مردان، قافله ساالر بودند، امروز 
و در پی تحوالت عمیــق اجتماعی و فرهنگی 
و تنگناهای فزاینــده ی اقتصادی از جمله زنانه 
شدن الگوی فقر، زنان پیش افتاده اند و زنانگِی 
الگوی مهاجرت به شــاخص اجتماعی روزگار 

حاضر تبدیل شده است.
کند و کاو در تاریخ مهاجرت، بازخوانی تحوالت 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ایران در آینۀ این 
پدیدۀ دوران است. درنگ در انگیزۀ مهاجرِت دختر 
یا پسری جوان که برای تعبیر رؤیاهای خود، به آب 
و آتش می زنند و  سودای رفتن گریبان ذهنشان را 
رها نمی کند. رفتن و همسفِر بادها شدن در جست و 

جوی جایی برای زندگی:
»و من مسافرم ای بادهای همواره!

مرا به وسعت تشکیل برگ ها بَبرید.«
)سهراب سپهری(
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این روزها که هوا کمی گرم شده است، در بسیاری 
از شــهرها با یک پنکه دستی هم می شود خانه را 
خنک کرد و واقعاً نیازی به استفاده از کولر نیست. 
اگر هیچ کس به فکرمان نیســت، خودمان به فکر 
خودمان باشــیم. بی برقی که بحران درست کند 
مازوت ســوزی شروع می شود و تاوان بی برنامگی 
در تأمین برق کشور را ما و فرزندانمان باید بدهیم. 
بیماری های تنفسی و قلبی و پوستی که آلودگی هوا 
ایجاد می کند وحشتناک است. با خودمان لج نکنیم. 

با سالمت فرزندانمان لج نکنیم!
2- من در یک مدرسه شبانه روزی کار می کنم. 
خوابگاهی که برای بچه ها در این مدرسه آماده شده 
از بسیاری از خوابگاه های دانشگاهی هم بهتر است. 
غذایی که برای بچه ها آماده می شــود اگر از غذای 
خانگی بهتر نباشد بدتر نیســت! اّما در تمام دوران 
حضوری شدن خوابگاه، مدیر مدرسه هر روز با بچه ها 
سر نیامدنشان به خوابگاه مشکل داشت. اینکه به هر 
دلیلی کسی نخواهد بچه اش به خوابگاه بیاید قبول اّما 
اینکه هر روز هم از نیم ساعت تا یک ساعت تأخیر در 

ورود به مدرسه داشته باشی و هم خودت از درس عقب 
بیفتی و هم نظم کالس و مدرسه را به هم بزنی دیگر 
قابل قبول نیست. خوابگاه برای همین بچه ها است و 
خدا می داند من که مراقب سالمت مدرسه هم بودم 
با چه مشکالتي در همراه کردن بچه ها برای رعایت 

پروتکل های بهداشتی روبرو بودم!
3- به پدر یکی از بچه ها زنگ زده ام که بچه ات 
بی نظم و بی انضباط است و درسش هم خوب نیست 
و اینکه چرا به مدرســه نمی آیی و احوالی از بچه ات 
نمی پرسی. می گوید شــما چرا اآلن زنگ زده اید و 
زودتر خبر نداده اید!؟ می گویم اصاًل وظیفۀ من نیست 
که زنگ بزنم و وضعیت درسی بچه ات را به تو بگویم. 
تو مگر محصل نبوده ای و نمی دانی بعد از امتحانات 

تــرم اول باید بیایی و کارنامه بچه ات را بگیری!؟ دو 
کارنامه مستمر که آبان و اسفند صادر شده بماند! از 
این دست والدین تا دلتان بخواهد داریم، والدینی که 
در تمام طول ســال تحصیلی حّتی یک تلفن ساده 
هم نمی زنند تا بدانند وضعیت فرزندشان چطور است! 
خیلی ها هم گرفتاری و کار را بهانه می کنند. می گویم 
مگر کار نمی کنی که بچه ات آیندۀ بهتری داشته باشد؟ 
آن وقت یک ساعت یا اصاًل نصف روز از کارت برای 
همین بچه ات نمی زنی؟ وقتی مردم خودشان به فکر 
فرزندانشان نیستند انتظار دارند چه کسی به فکر آن ها 
باشد!؟ می گویند فالنی بی کس و کار است. این نوع 
بی کس و کاری بدتر از بی کس و کاری واقعی است.

4- در هنگامــۀ گرانی هــای اخیر کمپینی راه 

افتاد برای نخریدن مرغ و گوشت. ای کاش کمپین 
نخریدن و کم مصرف کردن روغن هم راه می افتاد، 
چیزی که برای سالمتی خوب هم نیست. این عجیب 
نیست که برای روغن و گرانی نجومی آن کمپینی 
وجود نداشــت؟ البته قیمت مرغ پائین آمد، هم به 
خاطر همراهی بعضی مردم با این کمپین هم به این 
دلیل کــه اصوالً قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد 
و نمی توانستند مرغ بخرند. این البته یک پیام واضح 

داشت: مردم هم می توانند بازار را کنترل کنند.
5- در پی گرانی های اخیر بسیاری از مردم هم 
هر چقدر دوست داشتند قیمت کاال و خدماتشان 
را باال بردند! اینکه مردم هم اینقدر بی رحم و بی 
انصاف شده اند قابل قبول نیست. خب، من کارمند 
و معلم که فقط ده درصد حقوقم اضافه شده با این 
همه گرانی چه کار کنم!؟ دزدی کنم؟ رشوه بگیرم؟ 
از کارم بدزدم تا بچه های مردم مجبور شوند کالس 
خصوصی بگیرند و آنجا جیب پدرشــان را خالی 
کنم؟ کم کاری کنم تا مردم برای انجام کاری که 
عادی و وظیفۀ من است به دست و پایم بیفتند و 
رشوه بدهند؟ برای یک امضای ساده مردم را روزها 
سرگردان کنم؟ می بینید! ما همه به همدیگر وابسته 
هستیم. اگر خودمان هم انصاف و وجدان نداشته 

باشیم از چه کسی باید انتظار داشته باشیم؟

فرهنگ مالير:  همزمان با ايام تابستان و 
با هدف پر کردن اوقات فراغت کودکان 
و نوجوانان طرح نشاط معنوی در 5 بقعه 

متبرکه شهرستان مالير اجرا می شود.
 به گزارش شبســتان؛ معــاون فرهنگی اداره 

اوقاف و امور خیریه مالیر گفت:غنی سازی اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان یکی از راهکارهای موثر 
در ایجاد آرامش و سالمت روانی خانواده و جامعه و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
»امیــر مهدوی« با بیان اینکه در راســتای پر 

کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ســازمان 
اوقاف و امور خیریه طرح تابســتانی نشاط معنوی 
را در بقــاع متبرکه برگزار می کند افزود: این طرح 
امسال  نیز مانند سنوات گذشته با همکاری مراکز 
افــق و با هدف بهره گیری از فضای معنوی بقاع 

متبرکه ودر سطح امامزادگان و بقاع اجرا می شود.
وی هدف از اجرای این طرح را تعمیق باورهای 
دینی و ترویج معارف اسالمی با استفاده هوشمندانه 
از ظرفیت اوقات فراغت دانش آموزان، اســتفاده از 
ابزارهــای روز و روش های جذاب همانند ظرفیت 
فضای مجازی و ارتباط گیری مؤثر، زمینه ســازی 
تربیت نسل جوان و نوجوان جهت کادرسازی برای 
مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق و مهارت افزایی 
و توانمندسازی دانش آموزان در کالس های طرح 

نشاط معنوی دانست.
 مهدوی با بیان اینکه طرح نشــاط معنوی از 
ابتدای تیر ماه شروع و تا اواخر مرداد ماه ادامه داد 

افزود: مخاطبین این طرح دانش آموزان رده سنی 
هشت تا 18 سال هستند.

وی با بیان اینکه شهرســتان مالیر دارای ده 
بقعه متبرکه شاخص است از برگزاری طرح نشاط 
معنوی در 5 بقعه متبرکه شــامل، تکیه حضرت 
ابوالفضل)ع(امامزاده عبداهلل مالیر، امامزاده ابراهیم 
طجر سامن، امامزاده سید علی حسین داویجان و 
امامزاده زاده عبداهلل مهرآباد خبر  داد و تصریح کرد: 
کالس های این طرح  شامل کالس های آموزشی 
قرآن  شــامل روخوانی، روان خوانی و حفظ قرآن 

کریم، نقاشی و احکام و... است.
این مسئول با بیان اینکه تعداد ده نفر از مبلغان 
بومی و اعزامی شــامل 5 مبلغ اعزامی از قم و 5 
مبلغ بومی در شهرستان با این طرح همکاری دارند 
گفت: برگزاری برنامه هــای  اردویی و تفریحی 
وتجلیل از برترین های از برنامه های طرح نشاط 

معنوی در مالیر خواهد بود.

انتقال  پايگاه  مسئول    : مالير  فرهنگ 
با تأکيد بر اينکه  خون شهرستان مالير 
انجام  از  تا 72 ساعت  اهداکنندگان 48 
ورزش های سنگين خودداری کنند، مطرح 
کرد: اهداکنندگان 6 تا 8 ساعت پس از 

اهدای خون مايعات بيشتری بنوشند.
محمد زنداکبری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
95 درصد اهداکنندگان خون در کشور آقایان و پنج 
درصد خانم ها هستند، گفت: رفتارهای پرخطر در زنان 
کمتر است و برای اهدای خون مناسب تر هستند اما 
متأسفانه به علت برخی باورهای غلط، زنان آمار بسیار 

پایینی در اهدای خون دارند.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا 
امروز -دوشــنبه 23 خردادمــاه- 3525 نفر برای 
اهدای خون به این مرکــز مراجعه کردند، افزود: 
از این تعداد، 3068 نفر شــامل 2920 مرد و 154 
زن موفــق به اهدای خون شــدند که 1802 نفر 
اهداکننده مســتمر، 705 نفر اهداکننده با سابقه و 

567 نفر اهداکننده بار اولی بودند.
وی تصریح کرد: در مدت مشابه سال گذشته، از 
2611 نفر مراجعه کننده، 2328 نفر موفق به اهدای 
خون شــدند و از ابتدای سال جاری تا 23 خردادماه با 
اهدای یک میلیون و 441 هزار سی سی خون، اهدای 
خون در شهرستان مالیر 32 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش یافته است.
زنداکبــری به مراجعه 12 هــزار و 913 نفر 
در ســال 1400 بــرای اهدای خون اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: از این تعداد 11 هزار و 366 
نفر موفق به اهدای خون شــدند که 10 هزار و 
883 نفر از آنها مرد و 512 نفر زن بودند و آمار 

نسبت به سال 99  افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکه 95 درصــد اهداکنندگان 
خون در کشور آقایان و 5 درصد خانم ها هستند، 
ادامه داد: رفتارهای پرخطر در زنان کمتر است 
و برای اهدای خون مناسب تر هستند. زنان یکی 
از جمعیت های سالم و مناسب برای اهدای خون 
هســتند و می توانند جزء اهداکنندگان مســتمر 
باشند اما متأسفانه به علت برخی باورهای غلط، 

آمار بسیار پایینی در اهدای خون دارند.
انتقال خون شهرستان مالیر  مسئول پایگاه 
با تأکید بر اینکه اهداکنندگان 48 تا 72 ساعت 
از انجام ورزش های ســنگین خودداری کنند، 
مطرح کرد: ضروری است که اهداکنندگان 6 تا 

8 ســاعت پس از اهدای خون مایعات بیشتری 
بنوشند. خون از دست رفته پس از اهدای خون 

سه ماهه جایگزین می شود.
وی با اشــاره به اینکه آقایان سه ماه یکبار و 
خانــم ها چهار ماه یکبار می توانند برای اهدای 
خــون مراجعه کنند، اظهار کرد: اهدای هر 150 
سی سی خون، غلظت خون را نیم واحد کاهش 
می دهد بنابرایــن اهدای یک واحد خون یعنی 
470 سی ســی، غلظت خون را 1.5 تا 2 واحد 

کاهش می دهد.
زنداکبــری تأکید کرد: میــزان خون گیری در 
حجامت 40 تا 70 سی سی است بنابراین اهدای 
خون تأثیر بسیار چشمگیرتری در کاهش غلظت 

خون دارد.
مسئول پایگاه انتقال خون شهرستان مالیر به 
شــرایط اهداکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: سن 
اهداکنندگان باید بین 18 تا 60 سال با وزن حداقل 
50 کیلوگرم باشد البته اهداکنندگان مستمر تا 65 

سالگی می توانند خون اهدا کنند.

پرســش مهم و کلیدی این است که آیا زبان 
نوشتاری و محاوره ای مردمان کشور ایران متأثر از 
واژگان قرآنی است ؟ و یا اینکه این موضوع صّحت 

نداشته و اساساً متأثر از بطِن زبان عربی است؟ 
برای نمونه اعــراب برای »دانشــگاه« لغت 
»جامعــۀ« را بکار می برند واین درحالیســت که  
چنین کاربری  بــرای واژه ِی »جامعه«  در زبان 
فارسی وجود ندارد و یا لغت »صاِحب« را در معنای 
»همراه، همنشین« بکار می گیرند واین درحالیست 
که در زبان فارســِی امروزی از این واژه  بیشتر در 

معنای »مالک و صاحب« استفاده می کنیم. 
اعراب برای شــتر نام هــای فراوانی دارند که 
چگونگی و تمایز آنها را به درستی نشان می دهد 
برای نمونه: )َیعلول: شتر دوکوهانه(، )َفصیل: بچه 
شتر جدا شده از مادر(، )ناَقه: شتر ماده(، )بَعیر: شتر 

پنج یا نه ساله(، )َجَمل: شتر نر( و از سویی دیگر نام 
حیواناتی که در فارسی شناخته شده نیستند برای 
نمونه: )نَعَجه: میش(، )َحَمل: بــره(، )ِقط: گربه(، 

)َفَرس: اسب(، )ُثعبان: مار(. 
نویسنده این مقاله عمیقاً بر این باور است که 
آنچه از زبان عربی به زبان فارســی راه پیدا کرده 
است عموماً و اکثراً واژگان قرآنی هستند و آن تاثیر 
کتابی است که ایرانیان آن را مقدس ترین کتاب 
در طول 1400 ســال پیش می دانند، هرچند که 
در بســیاری از منازل بر روی طاقچه ها خاک می 
خورد اما در عین حال از حرمت و احترامی بی نظیر 
برخوردار است تا جایی که در هر خانه ای دست کم 
یک جلد از آن یافت می شود، یا آنکه ریشه برخی 
از ضرب المثل ها و عبارات حکمت آموز را می توان 
در قرآن جستجو کرد آنجا که می گوییم: »شنیدن 
ادب اســت« اشــاره به آیه 18 از سوره الزمر دارد 
ر ِعَباد الّذین َیسَتِمعون الَقول  که می فرماید: »َفَبشِّ
َفَیتَّبِعون اَحَسَنه« و البته بسیاری جمالت دیگر در 

زبان فارسی.
 در واقع درست تر و دقیق تر اینست که بگوییم 
غالب کلماتی که در فارسی معیار از آن استفاده می 
کنیم کلمات »قرآنی« هســتند و نه کلمات زبان 
»عربی« بویژه آنکه زبان قرآنی با واژگان فارسی 
و عبری و حبشی آمیخته شده است به وجهی که 
ریشــه برخی از واژگان قرآنی که ما ابتدائاً آنها را 
عربی می پنداشتیم، فارسی می باشد، از آن جمله 
است: )ِصراط: راه(، )دین: کیش و آئین(، )فرَدوس: 
پردیس، بهشــت(، )بَرَزخ: عالم باال(، )نَبی: پیامبر 
صاحب نوشــته، از ریشه ی نپیشــتن: نوشتن( و 

مواردی دیگر.
افزون بر این،  نویســنده بر این باور است که 
برخی واژگان مانند )ثَلج: برف( می توانند ریشــه 
فارســی داشته باشند)مقایسه کنید با »گولیج« در 
گویش مالیری به معنای »دانه درشت برف«( که 
در این پیوند پژوهش های زبان شناسی و گویش 
شناســی همچنان ادامه دارد، از سویی دیگر آنچه 

سبب می شود که ما در این مسیر به بیراهه رفته 
باشیم »قالبی بودن« زبان عربی است)در مقایسه 
با زبان فارســی که یک زبان »پیوندی« است(، 
برای نمونه: »َدبیر« و »تَدبیر« و »ُمَدبِّر« همگی 
ریشــه فارسی داشــته اگرچه در قالب های عربِی 
»َفعیل، تَفعیل، ُمَفعِّل« برده شده اند وآن کلمه ی 
»دبیر« است که در زبان پهلوی »َدپیر dapir« و 
از ریشه ی »َدپ«)به معنای نوشتن( سرچشمه می 
گیرد و ســابق بر این، نویسنده ی دیوانساالری را 
»دبیــر« می گفتند و این نمونه از آن جهت آورده 
شــد که آن تصور پیش نیاید که هر واژه ای که 
بر وزن های مشــهور عربی آورده شده الزاماً عربی 
محسوب گردد و این در حالیست که چنین نبوده 
و بســیاری از واژگان عربی) و البته قرآنی( دارای 
ریشه های فارسی)زبان پهلوی و اوستایی( می باشند 
و علم نوین زبانشناسی چنان برداشت نادرستی را 

فراوان نقض کرده است..
ادامه دارد...

   ســید محمود دعایی روحانی و سیاستمداری 
معتــدل ، عضو مجمع روحانیون مبارز ، سرپرســت 
مؤسســه اطالعات از سال 1359 تا 15 خرداد 1401 
و نماینده شش دوره ابتدایی مجلس شورای اسالمی 
از ابتدا تا ســال 1383 ســرانجام در پانزدهم خرداد 

1401در سن 81 سالگی درگذشت.
   روحانی باصفا و دین داِر ایران دوســتی که 42 

سال مدیریت مستمرش بر مؤسسه)روزنامه( اطالعات 
ذره ای بر رفتار و گفتار او اثر منفی نگذاشت و شبیه 
هیچ مدیر و صاحب منصب دیگری نشد و همان سید 

محمود دعایی ماند.
   در تندباد حوادث پناه بی پناهان و مأمنی برای 
روزنامه نــگاران و هنرمندان بــود. او اهل فرهنگ و 
هنر را با نگاه ایدیولوژیک نمی نگریست. چندان که 

بر پیکر همه روشــن فکران و هنرمندان اعم از زن و 
مرد نماز می گزارد و در روزنامه اطالعاتش می شد آثار 
نویسندگان قدیمی و حتی دگراندیش را همچنان دید.

دعایــی متفاوت و کم نظیر بود و زندگی و منش 
ســاده ای داشــت. آن چنان که در طول شش دوره 
نمایندگی مجلــس و و بیش از چهــار دهه حضور 
پیوســته در عرصه روزنامه نگاری نه حقوق گرفت؛ 
نه خانه اش را عوض کرد و نه پیکان قدیمی اش را. 
     او در برخــورد با مخالفــان و منتقدان هرگز 
انصاف را فراموش نمی کرد و نماد تمام عیار سیاست 
ورزی ایرانی، تسامح و مدارا بود. دعایی به نویسندگان 
کالســیک و دگراندیش همیشه تریبون می داد. اگر 
امروز  باستانی پاریزی ، اسالمی ندوشن و کیومرث 
صابری زنده بودند قطعا ســخن ها می توانســتند 

درباره اش بگویند.
    سید محمود دعایی باور داشت که می توان در 
اوج فعالیت سیاسی رعایت انصاف را درباره مخالفان 

سیاسی، منتقدان و همراهان نگاه داشت.

محمود دعایی شخصیتی احساسی ، عاطفی و 
دلی پــاک ، زالل ، مهربان ، بــی کینه و معتدل 
داشت و مورد قبول بســیاری از نیروهای سیاسی 
و حتی جامعه روشنفکری بود. سیدمحمود دعایی 
هم به اســم و هم به رسم، هم به حرف و هم به 
عمل؛ محمود بود. جشن تولدهایی که او هر سال 
برای کاکایش آقــای خاتمی می گرفت ، معروف 
بود. آخرین بار او را در مراســم بزرگداشت چهره 
های ماندگاِر صنعِت چاِپ ایران در هتل اسپیناس 
پاالس تهران دیدم و گپ و گفتی کردیم و عکسی 
به یادگار گرفتیم . هرگز فکر نمی کردم او 25 روز 

دیگر راهی سفر آخرت خواهد شد.
    دعایی مرد وفا و صداقت همیشه در یادها جاودانه 
خواهد ماند و این پاداش همه کسانی است که ریشه در 

پیوستن دارند نه گسستن به قول حضرت موالنا:
تو برای وصل کردن آمدی/ نی برای فصل کردن آمدی
 روحش شاد، یادش گرامی و بهشت جاودان سرایش باد.
* ناصر طاهرنیا

درست است سرپرست مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی از مردم خواســته برای ارتقای سالمت 
خود ورزش کنند، حتی اگر شده بی دلیل بخندند 
ولی شــما زیاد حرفش را جدی نگیرید و سنگین 
باشید. چرا که ما ایرانی ها اساساً انسان های ماخوذ 
به حیای و مشتی ای هستیم و تعارف و رودبایستی 
در فرهنــگ ما جایگاه منیعــی دارد! تا جایی که 
هشــت سال تمام همه می دانســتیم شاباش ارز 
4200 تومانی به ضرر اقتصاد جامعه است و اقتصاد 
را به خاک ســیاه می نشاند ولی این رودربایستی 

الکردار مانع از آن می شد بساطش را جمع کنیم و 
پرونده اش را به زباله دان تاریخ بسپاریم. تا جایی 
که محصوالت ما تا عمق 400 کیلو متری قاچاق 
می شدند و حتی یارانه ماکارونی کل دنیا را از جیب 
مــی دادیم و به 5 قاره دنیا صــادرات ماکارونی و 

مخلفات داشتیم ولی خم به ابرو نمی آوردیم!  
طــرف از واردات کاال با دالر 4200 تومانی به 
اندازه یارانه کل کشور سود کرده ولی حتی رویمان 
نمی شود اســمش را به زبان بیاوریم حاال بازپس 
گرفتــن پول و مجازات به کنار ... اصاًل صحبتش 
را نکنید.  رسانه ملی چند بار عنوان کرده که یک 
شــرکت لبنیاتی 60 میلیون دالر ارز دولتی جهت 
واردات کره دریافت کرد ولی دریغ از واردات یک 
قالب کره... با این حال شرم و حیا اجازه نمی دهد 

رسانه ملی اسم شرکت را عنوان کند.
باور بفرمائید االن نارضایتی که در سایر ممالک 
به ویژه کشورهای همسایه بابت حذف ارز ترجیحی 
رخ داده از نارضایتی مردم کشــور خودمان بیشتر 

است!
بس که با دالر جهانگیری مواد اولیه وارد کردیم 
و کاالی آماده را مفت کالذی به ســایر کشورها 

صادر کردیم!
یعنی کار جوری از خــرک در رفته بود که در 
طول این چند ســال هر کس که سیمش وصل 
می شــد یا اسم رمز را بلد بود از خوان دالر 4200 
تومانی برای خودش کیسه ای دوخت و خرش را 

دو سره کرایه داد! 
از واردات سنجاق ســر و زین شتر و سنگ پا 

گرفته تا تشــتک نوشابه و خاک زیر گربه و کش 
تنبان و ... باز خوب است یک عده خنزر پنزر وارد 
کردند. جماعتی دالر 4200 تومانی می گرفتند و 
همانجا جلــوی تحویل دار بانک به صرافی زنگ 

می زدند و آبش می کردند. 
با این حال این هفته دوســتان شجاعت به 
خرج دادند و دســتکم رودربایستی با افرادی را 
که به دالر 4200 تومانی دسترسی داشتند کنار 
گذاشــتند و این غده چرکین را جراحی کردند. 
فقط خدا کنــد این البال با رعایت پروتکل های 
بهداشتی کنار گذاشــتن رودربایستی با کسانی 
که معیشت مردم را گروگان می گیرند هم آغاز 
شود و داستان به انفصال خدمت یکی دو نفر از 

مناصب دولتی ختم نشود!

زبان عربی یا زبان قرآنی، کدامیک؟
مهدی عباسی

دانشجوی دکتری 
زبان های باستانی ايران

جایگاه رودربایستی در اقتصاد مملکت!

جایی برای زندگی

یک نکته از این معنی ...    گــــزارش ویـــژه

 ما مردم

اجرای طرح نشاط معنوی در ۵ بقعه متبرکه شهرستان مالیر

مسئول پایگاه انتقال خون مالیر:

اهدا کنندگان خون ۴۸ تا ۷2 ساعت ورزش سنگین انجام ندهند

عظيم سرودلير
نويسنده و شاعر

برگی از تاریخ

ناصر طاهرنيا
مدرس دانشگاه

به انتخاب و تصحیح

 زندگی نامه نادرشاه افشار
 پسر شمشیر)قسمت چهارم(

سیاستمدار خوشنام و روزنامه نگار محبوب

شهرزاد کشاورزيان 

مراد طاهرنيا

سيدحميد برقعی
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