
 لذا این هفته، میز خدمت با حضور حجت االســالم فالحی نماینده مردم شــریف همدان و 
فامنین در مجلس و با همراهی مهندس صوفی شهردار محترم همدان و مدیران  شهرداری های 
مناطق چهارگانه در محل نماز جمعه همدان برگزار خواهد شد. شایان ذکر است این برنامه در 
هفته های آتی نیز، با حضور مدیران مختلف دستگاه های اجرایی در محل نماز جمعه شهرهای 

مختلف حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.

حجت االسالم فالحی
نماینده مردم شریف همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی

مهندس صوفی
شهردار همدان 

در لبیک به فرمایش امام خامنه ای)مدظله العالی( در خصوص حضور بی واســطه و مستقیم مسؤوالن 
در میان مردم،  حجت االسالم احمدحسین فالحی نماینده مردم شریف همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی در راستای عمل به نقش نظارتی نمایندگان با برگزاری میز خدمت در محل 
نماز جمعه همدان  در چندین نوبت، بی واسطه در میان نمازگزاران حضور یافته و شنوای مسائل و 
مشکالت ایشان بوده است. با توجه به اینکه مطالبات طرح شده در این جلسات عموماً در خصوص 

مسائل مربوط به مدیریت شهری بوده است،

مکان : حسینیه امام خمینی)ره(
زمان : روز جمعه ساعت ۱۰-۱۲

الزم به ذکر است حضور مسؤول دفتر محترم حجت االســالم فالحی و شهرداران محترم از 
ساعت ۱۰ صبح و حضور حجت االسالم فالحی نماینده مردم شریف همدان و فامنین و مهندس 

صوفی شهردار محترم از ساعت ۱2:2۰-۱۱:۱5 می باشد.

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت و 
تعزیت عرض نموده از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه 
علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و بردباری مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

همکار گرامی، جناب آقای

مهدی طاهری

شهرداری و شورای اسالمی شهر بهار

آن  انتخـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی و شایسـتگی های برجسـته 
بـرادر گرامـی در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و میهـن اسـامی اسـت را تبریـک عـرض 

نمـوده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت داریـم.

جناب آقای مهندس

 سید مسعود عسگریان
ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان
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صف نایب رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:
بهره گیری از ادبیات مقاومت دوران 

دفاع مقدس برای رفع مشکالت جامعه
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صف پایی که بعد از 14 سال تنها بازگشت
»شهید حسن صوفی«  مغز متفکر 

فرماندهی دفاع مقدس
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هم معاون خدمات شهری شهردار همدان:
جمع آوری متکدیان نیازمند همکاری

همه دستگاه های مسؤول

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

جمع آوری متکدیان نیازمند همکاری
همه دستگاه های مسؤول

هزینه 6 میلیارد ریال برای تجهیز گرمخانه شهرداری طی امسال
شــــهری  خدمات  معاون  همدان:    خبــــر  گروه  هگمتانه، 
از  آوری متکدیان  بــــر ضــــرورت جمــــع  شــــهردار همدان 
کید کرد و گفت: جمع آوری متکدیان مســــتلزم  شــــهر تأ
همکاری و تعامل خوب دســــتگاه های مسؤول در این 

است. امر 
بــــه گزارش هگمتانــــه، وحید علی ضمیــــر در این خصوص 
بیان کرد: شهرداری به منظور ساماندهی متکدیان، کارتن 
خواب هــــا و افراد بی سرپرســــت و رفع هرگونــــه ناهنجاری 
ناشــــی از حضــــور این افــــراد، از ابتــــدای ســــال 99 تاکنون 
بیش از 60 متکــــدی را جمع آوری کرده که پس از غربالگری 
بــــه بهزیســــتی، کمیته امــــداد امــــام خمینــــی)ره( و مراجع 
قضایی معرفی شــــدند و یا به خانواده یا شهرســــتان محل 

سکونتشان انتقال داده شده اند.
وی با تأکیــــد بر ضرورت جمــــع آوری متکدیــــان به عنوان 
یک معضل اجتماعی توسط دســــتگاه های متولی افزود: 
همــــه ادارات و نهادهــــای مربوطــــه بایــــد برای جمــــع آوری 
و ســــاماندهی متکدیــــان بــــه طور جــــدی همــــکاری الزم را 
داشته باشــــند که خوشــــبختانه در همدان تعامل خوبی 
شــــکل گرفته و نســــبت به دیگر کالن شــــهرها وضعیت 

بهتری داریم.
وی خاطرنشــــان کرد: نیروهای  شــــهرداری نسبت به جمع 
آوری افراد کارتن خواب نیز اقــــدام می کنند و بعضی از آنها 
خود متقاضی اســــکان هســــتند که هم اکنون شبانه بالغ 
بــــر 40 نفر از افــــراد بی ســــرپناه در این مرکز اســــکان داده 

می شوند.
علــــی ضمیر با اشــــاره به اســــکان افــــراد کارتن خــــواب در 
گرمخانه شــــهرداری که روزانه به طــــور میانگین گنجایش 

پذیــــرش 80 نفــــر را دارد، اظهــــار کــــرد: کارتــــن خواب هــــا 
حضورشــــان در گرم خانه تنها محدود به ســــاعات شــــب 
اســــت و افراد متقاضی برای حضور در گرمخانه بدون هیچ 

محدودیتی می توانند مراجعه کنند.
این مســــؤول با بیان اینکــــه گرمخانه در طول ســــال دایر 
اســــت و دو نفر نیــــرو به صــــورت ثابــــت در آنجا مســــتقر 
هســــتند، عنوان کرد: از ابتدای امســــال تاکنون، گرمخانه 
بیش از شش میلیارد ریال هزینه شامل اقدامات خدماتی 
و عمرانی داشــــته است که تجهیز و تعمیر کامل یک طبقه 
از گرمخانه، توزیــــع غذا در دو نوبت شــــام و صبحانه، مواد 
شــــوینده و بهداشــــتی برای مصــــرف کارتــــن خواب ها و... 

خدماتی است که در آنجا ارائه می شود.
وی با اشاره به سم زدایی مداوم گرمخانه همدان باتوجه به 

شــــیوع ویروس کرونا ادامه داد: تاکنون مورد مشکوک 
به کروناویروس در گرمخانه همدان مشــــاهده نشــــده 
اســــت و افراد مراجعه کننــــده قبل از ورود بــــه گرمخانه 
باید عالوه بر اســــتحمام، لباس های خود را به مسؤوالن 

تحویل داده و لباس تمیز تحویل بگیرند.
علی ضمیر با اعالم این مطلب کــــه متولیان گرمخانه در 
خصوص اســــناد هویتی، اشتغال و بازگشت به خانواده 
این افــــراد با ثبت احــــوال، امــــور اجتماعی اســــتانداری، 
آموزش فنــــی و حرفــــه ای و بهزیســــتی همــــکاری الزم را 
دارد گفــــت: شــــهروندان همدانی می تواننــــد در صورت 
مشــــاهده افراد کارتن خــــواب، در تماس تلفنــــی با مرکز 
137 موضــــوع را اعالم کنند تا این افراد توســــط نیروهای 

گشت شهرداری به گرمخانه منتقل شوند.

: سخنگوی شورای شهر

رؤسای کمیسیون های 
شورای اسالمی شهر همدان معرفی شدند

به مناسبت چهلمین سالگرد گرامیداشت حماسه دفاع مقدس

رونمایی از نمایشگاه چهل چراغ هگمتانه
فرماندار همدان: نمایشگاه چهل چراغ، ابتکار ارزشمند روزنامه هگمتانه             فرمانده سپاه ناحیه همدان: چهل چراغ هگمتانه موجب الگوسازی برای نسل جوان

علی رحیمی فر 
رئیس کمیسیون فنی عمرانی

نرگس نوراله زاده 
کمیسیون شهرسازی و معماری

حمید بادامی نجات 
رئیس کمیسیون  برنامه بودجه و مالی

حسین قراباغی
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری

علی فتحی
رئیس کمیسیون  نظارت، بازرسی و امور اداری

مریم روانبخش 
 رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی

کامران گردان
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک 

ابراهیم مولوی 
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا  صفحه   2
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شهردارهمدان:
ضعف قوانین یکی از مشکالت 

پیش روی شهرداری ها
ضرورت تصویب مدیریت یکپارچه شهری

هگمتانه، گروه خبر همدان: 
گفــــت:  همــــدان  شــــهردار 
متأسفانه مجموعه مدیریت 
شــــهری بــــه علــــت ضعــــف 
قوانین نمی تواند پاسخ گوی 
تمام نیازها و مطالبات مردم 

باشد.
به گزارش هگمتانــــه، عباس صوفی بــــا بیان اینکه 
یکی از مشکالتی که مجموعه شــــهرداری و مدیران 
شــــهری با آن دســــت و پنجه نرم می کننــــد و باعث 
عملکردشــــان  تالش هــــا  همه  علیرغــــم  می شــــود 
کارآمدی الزم را نداشته باشد موضوع ضعف قوانین 
است اظهار کرد: تمام نیازها، مطالبات و انتظاراتی که 
مردم از مجموعه مدیریت شهری دارند متأسفانه به 

علت ضعف قوانین برآورده نمی شود.
وی با بیان اینکه تصویب مدیریت یکپارچه شهری در 
مجلس شورای اسالمی می تواند در حل این موضوع 
 شــــهرداران در تصویب 

ً
راهگشــــا باشــــد گفت: غالبا

قوانیــــن چه کشــــوری و چه شــــهری صاحــــب اختیار 
نیستند و صرفا مجری مصوبات هستند. لذا تصویب 
قانــــون مدیریــــت یکپارچه شــــهری می توانــــد در به 
روزرسانی خدمات تأثیر خوب و بسزایی داشته باشد.

شــــهردار همدان بــــا تأکید بر اینکــــه مجموعه هایی 
ماننــــد شــــرکت آب و فاضــــالب، بــــرق، گاز و ســــایر 
خــــاص  قوانیــــن  رســــان  خدمــــات  دســــتگاه های 
خودشــــان را دارند افزود: ولی شــــهرداری ها نیازمند 

این هستند که با دستگاه ها هماهنگ باشند.
صوفی در گفت و گو با پایگاه اطالع رســــانی شــــورای 
عالی اســــتان ها تصریح کــــرد: این عــــدم هماهنگی 
مشــــکالتی را ایجاد می کند که می طلبد شورای عالی 
اســــتان ها در موضــــوع تصویــــب قانــــون مدیریت 

یکپارچه شهری ورود پیدا کند.

: سخنگوی شورای شهر
رؤسای کمیسیون های

 شورای اسالمی شهر همدان 
معرفی شدند

هگمتانه، گروه خبر همدان: 
اسالمی  شــــورای  سخنگوی 
شــــهر همدان گفت: جلسه 
اعضــــای  و  رؤســــا  انتخــــاب 
کمیسیون ها و هیأت امنای 
و  برگزار  شورا  مطالعات  مرکز 

رؤسا و اعضا معرفی شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ابراهیــــم مولوی در حاشــــیه 
برگزاری چهل و چهارمین جلســــه صحن علنی شورا 
افزود: در جلســــه امروز صحن شــــورا برای سال آخر 
از دوره پنجم شورای اسالمی شــــهر همدان رؤسا و 
اعضای کمیسیون ها و هیأت امنای مرکز مطالعات 

و پژوهش های شورا معرفی شدند.
مولــــوی اضافه کرد: علی رحیمی فر بــــه عنوان رئیس 
کمیسیون فنی عمرانی، نرگس نوراله زاده مسؤولیت 
کمیسیون شهرسازی و معماری، حمید بادامی نجات 
رئیس کمیســــیون برنامــــه بودجه و مالی، حســــین 
قراباغی رئیس کمیســــیون اقتصاد، سرمایه گذاری و 
گردشــــگری و علی فتحی رئیس کمیسیون نظارت، 

بازرسی و امور اداری انتخاب شدند.
وی بــــا بیان اینکــــه مریم روانبخش بــــه عنوان رئیس 
کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا 
انتخاب شــــد، اظهار کرد: همچنین کامــــران گردان به 
عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل 
و ترافیــــک و ابراهیــــم مولــــوی به عنــــوان رئیس مرکز 

مطالعات و پژوهش های شورا معرفی شدند.
اعضای  همدان  شــــهر  اسالمی  شــــورای  سخنگوی 
هیأت امنای مرکز مطالعــــات را ابراهیم مولوی، اکبر 
کاوسی امید و حمید بادامی نجات اعالم کرد و افزود: 
 ، اعضای کمیســــیون فنی و عمرانی را علی رحیمی فر
کامــــران گــــردان، ابراهیم مولوی، علــــی فتحی، مریم 

روانبخش تشکیل می دهند.
مولوی اعضای کمیســــیون شهرســــازی و معماری 
شــــورا را نرگس نوراله زاده، سید مسعود عسگریان، 
علــــی فتحــــی، اکبــــر کاوســــی امید، ابراهیــــم مولوی 
بیان کــــرد و گفــــت: همچنین اعضای کمیســــیون 
نظارت، بازرســــی و امور اداری را علــــی فتحی، کامران 
، مریم روانبخــــش و حمید  گردان، علــــی رحیمی فــــر

بادامی نجات تشکیل می دهند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه اعضــــای کمیســــیون اقتصاد 
گردشگری شامل حسین قراباغی،  سرمایه گذاری و 
ســــید مســــعود عســــگریان، ابراهیم مولوی و اکبر 
کاوسی امید اســــت، اضافه کرد: اعضای کمیسیون 
خدمات شــــهری را کامران گردان، ســــید مســــعود 
عســــگریان، رضوان سلماســــی، مریــــم روانبخش و 

علی فتحی تشکیل می دهند.
مولوی اعضــــای کمیســــیون برنامه، بودجــــه و مالی 
شــــورا را حمید بادامــــی نجات، حســــین قراباغی، اکبر 
کاوسی امید، ابراهیم مولوی، مریم روانبخش، رضوان 
سلماسی و علی فتحی اعالم کرد و یادآور شد: اعضای 
کمیســــیون حقوقی و رسیدگی به شــــکایات مردمی 
شــــامل مریم روانبخش، سید مســــعود عسگریان، 

علی رحیمی فر و حمید بادامی نجات هستند.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان، وی یادآور شد: رئیس و اعضای کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شــــورای اسالمی شهر همدان در 

جلسه بعدی صحن شورا مشخص خواهد شد.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: بــــه مناســــبت چهلمین 
ســــالگرد گرامیداشت حماســــه دفاع مقدس، نمایشگاه 
چهل چراغ هگمتانه صبح روز گذشته با حضور احمدرضا 
احســــانی مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان، 
عبــــاس صوفی شــــهردار همــــدان، حمیــــد بادامی نجات 
رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شــــورای اسالمی 
شــــهر همدان، رضــــوان سلماســــی عضــــو شــــورا، حامد 
جلیلوند مدیر منطقه دو،  جمعی از مســــئوالن و مصطفی 
شــــیرمحمدی سرپرســــت روزنامه هگمتانــــه و تعدادی از 

اعضای تحریریه افتتاح شد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، در این نمایشــــگاه که به 
همت روزنامــــه هگمتانــــه و مجموعه مدیریت شــــهری 
همدان برپا شــــده اســــت، بیش از 40شــــماره از صفحه 
موضوعــــی همه دانــــا در روزنامــــه هگمتانه بــــا محوریت 
عملیات های  اســــتان،  مقدس  دفاع  شــــاخص  شهدای 
کید بر نقش رزمندگان استان همدان  دفاع مقدس با تأ
در این عملیات ها، شــــهدای انقالب اسالمی و شهدای 
مدافــــع حــــرم در معرض نمایش عموم گذاشــــته شــــده 

است.
*افشــــاری: عملکــــرد روزنامــــه هگمتانه موجــــب انتقال 
سلسله ارتباط با ســــیره، راه و رسم شهادت و مجاهدان 

کشور به نسل جدید
فرمانــــدار همدان در بازدید از این نمایشــــگاه با همراهی 
علی بابایی مدیر روابط عمومــــی فرمانداری با بیان اینکه 
کمتر از شــــهادت نیست  زنده نگه داشــــتن یاد شــــهدا 
رویکرد روزنامه هگمتانه را در جهت برگزاری نمایشــــگاه 

ستود. هگمتانه  چهل چراغ 
چهل چراغ  نمایشــــگاه  در  حضــــور  با  افشــــاری  حســــین 
هگمتانــــه بیــــان کــــرد: مطالب گــــردآوری شــــده در این 

نمایشــــگاه متنوع و جذاب اســــت و از منابع معتبر برای 
گردآوری مطالب درباره شــــهیدان استان استفاده شده 

که بسیار اثربخش است.
کید بر ابتــــکار روزنامه هگمتانــــه در زمینه  افشــــاری با تأ
زنده نگه داشــــتن یاد شــــهیدان اســــتان همدان افزود: 
چنین عملکردی را در چند ســــال اخیر شــــاهد نبودیم و 
جمع آوری و انتشــــار مطالــــب در مورد شــــهیدان به ویژه 

آن به نسل جدید بسیار ارزشمند است. انتقال 
وی افزود: ما خاطــــرات زیادی از شــــهدا داریم درس ها و 
ســــیره آنها را در یاد داریم اما نســــل جدید در زمینه سیره 
شــــهیدان اطالعات کافی ندارند و ایــــن عملکرد روزنامه 
هگمتانه موجب می شــــود سلســــله ارتباط با ســــیره، راه 
و رســــم شهادت و مجاهدان کشــــور عزیزمان را به نسل 
جدید به ویژه دانشجویان و دانش آموزان منتقل کنیم.

 بقایــــی: مبارزه با جریــــان تحریــــف در حوزه های   �
دفاع مقدس مبنا باشد

فرمانــــده ســــپاه ناحیه همدان نیــــز در حاشــــیه بازدید از 
این نمایشــــگاه تالش مجموعه مدیریت شــــهری و تیم 
تحریریه هگمتانه را شایسته تقدیر دانست و افزود: این 
کار باعث می شــــود در چهلمین ســــالگرد دفاع مقدس 
یک بار دیگر آرشــــیو دفــــاع مقدس را مــــرور کنیم و برای 

نسل جوان الگوسازی صورت گیرد.
ســــرهنگ پاســــدار علــــی بقایی افــــزود: این نمایشــــگاه 
همچنین انتشــــار صفحه ای با مضمون معرفی شهیدان 
استان موجب می شــــود افراد دغدغه مند در حوزه دفاع 

آشنا شوند. مقدس با منابع معتبر 
وی با ابراز امیدواری نســــبت به اســــتمرار این رویه بیان 
رزمنــــدگان  کــــرد: عملیات هــــای متعــــددی داشــــتیم و 

همــــدان نقــــش شــــاخص در دوران دفاع مقــــدس ایفا 
کردند که این کار می تواند اســــتمرار داشــــته باشــــد تا به 

برخی شبهات و تحریف ها پاسخ داده شود.
بقایی با اشــــاره به بیانات رهبر انقالب پیرامون هشــــدار 
نســــبت به جریان تحریف در حوزه دفاع مقدس گفت: با 
این نوع از کارها می توانیم بــــا جریان تحریف مبارزه کنیم 
که گره های ذهنی را باز کنیم و عــــالوه بر آن تولید محتوا 
در رسانه بسیار مهم اســــت و باید منویات رهبر انقالب 
و توصیه ایشــــان مبنی بر مقابله با تحریف در دستور کار 

رسانه ها به ویژه روزنامه هگمتانه باشد.

تروهیــــد: صفحــــه همــــه دانــــا 30مــــاه اســــت که   �
مستمر در روزنامه هگمتانه منتشر می شود

ســــردبیر روزنامه هگمتانه، در آیین گشایش نمایشگاه 
چهل چراغ اظهــــار کرد: صفحــــه همه دانا حــــدود 30ماه 
اســــت که در روزنامه هگمتانه منتشر می شود و تاکنون 

86 شماره از این صفحه به چاپ رسیده است.
ســــید حامد تروهیــــد بیان کــــرد: این صفحه بر اســــاس 
پنــــج محــــور از جمله شــــخصیت های علمــــی، فرهنگی و 
اجتماعی اســــتان همدان اعم از شــــخصیت های معاصر 
میرهادی،  دکتر  مرحوم  موســــیوند،  پروفســــور  همچون 
دکتــــر زلفی گل، بهنــــاز ضرابی زاده و نیز شــــخصیت های 
تاریخــــی همچون بوعلی ســــینا، عین القضــــات همدانی، 
میرســــیدعلی همدانی و...، عملیات هــــای دفاع مقدس 
با محوریت رزمندگان اســــتان همچون عملیات مرصاد، 
رمضان، کربالی 4 و...، شــــهدای شــــاخص دفاع مقدس 
همچــــون شــــهید خوش لفــــظ، شــــهید چیت ســــازیان، 
شــــهید مصیب مجیدی، شــــهدای مدافع حــــرم از جمله 
قافله ساالر این عزیزان شهید همدانی، شهدای انقالب 
 ، اسالمی همچون شــــهیدان دیباج، شهید بختیار جمور
گــــروه ابوذر و مناســــبت های خــــاص اســــتان همدان از 
، 7 دی، ســــفر رهبر انقالب بــــه همدان و...  جمله 30مهر

همچنان به صورت هفتگی در روزنامه هگمتانه منتشــــر 
می شود.

پیرامــــون  21شــــماره  حــــدود  تاکنــــون  افــــزود:  وی 
شــــهدای شــــاخص دفاع مقــــدس، 14شــــماره پیرامون 
شــــخصیت های علمــــی و فرهنگی و مذهبی، 5شــــماره 
مناسبت های خاص اســــتان، 9شماره پیرامون شهدای 
انقالب اسالمی، 16شــــماره عملیات های دفاع مقدس و 
10شــــماره پیرامون شهدای مدافع حرم اســــتان به چاپ 

رسیده است.
وی اضافه کرد: انتشــــار این صفحــــه همچنان ادامه دارد 
کــــه امیدواریم با این اقدام در حد توان بتوانیم دین خود 

را به این بزرگان ادا کنیم.
گفتنی اســــت ایــــن نمایشــــگاه از دوم تا هفتــــم مهرماه 
صبح ها از ساعت 10تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 16 تا 19 
در نگارخانــــه نگاه نو واقع در میدان آرامگاه بوعلی کوچه 

جنب شهرداری پذیرای عموم خواهد بود.

تقدیر از 40 پیشکسوت جهاد و شهادت همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــامگاه ســــه شــــنبه از 40 

پیشکسوت جهاد و شهادت همدان تجلیل شد.
آثار و نشــــر  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، مدیرکل حفظ 
ارزش های دفاع مقدس اســــتان همدان شــــامگاه ســــه 
شنبه در مراسم تقدیر از پیشکسوتان جهاد و شهادت 
در بــــاغ موزه دفاع مقدس همــــدان، گفت: نقش دفاعی 
امام)ره( را در هشت ســــال دفاع مقدس نباید فراموش 
کنیــــم، مبــــادا نقــــش امــــام)ره( و حکم دهنــــده جهــــاد 
فراموش شــــود، شــــهادت در جایی مفهوم پیدا می کند 
که ولی زمان حکــــم جهاد دهد اینکه مســــؤولیت خون 
200 هــــزار شــــهید را بپذیرد، شــــهامت و هنر امــــام)ره( را 

نشان می دهد.
ســــردار مهــــدی ظفــــری بــــا نگاهی بــــه پیشــــینیه جنگ 
کرد: جنگ ســــرد، جنــــگ رقابت فکری  تحمیلی، اظهــــار 
اســــت و با جنگ فیزیکی و نظامی بسیار متفاوت است، 
زمانــــی کــــه دو ابرقدرت جهان ســــاختار ســــازمان ملل را 
ایجاد می کنند به توافق می رســــند که قدرت انحصاری و 
حاکمیت دنیا را داشته باشند که در آن زمان بلوک شرق 
و غرب یــــک رقابت اندیشــــه ای بدون جنگ بــــا یکدیگر 

داشتند.
وی بیان کرد: در چنین شــــرایطی که دنیا بین دو ابرقدرت 
تقســــیم شــــده بود، انقالب پیروز می شــــود، اگرچه هر دو 

گروه بدون اســــتثنا مردد بودند که چه برخوردی با انقالب 
داشته باشند؛ چراکه هر دو به کشورمان طمع داشتند.

ظفری با اشــــاره به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری مبنی 
بر عدم نادیده گیری نقش امام)ره(در دفاع مقدس مطرح 
کرد: شــــهادت در جایی مفهوم پیدا می کند که ولی زمان 
حکم جهاد دهد و اینکه مسؤولیت خون 200 هزار شهید 

را بپذیرد، شهامت و هنر امام)ره( را نشان می دهد.
وی ادامه داد: 31 شهریورماه ســــال 59 زمانی به کشور ما 
حمله می شــــود که ســــاختارهای قدرت در کشــــور شکل 
نگرفتــــه و درگیــــر حــــزب و خلق هــــای مختلف اســــت، در 
چنین زمانی رژیم بعث عراق بــــا 250 فروند هواپیما حمله 

و مجموعه فرودگاه ها را بمباران می کند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همــــدان با بیــــان اینکــــه نقــــش امــــام)ره( را نباید عوض 
کنیم، مبادا آنقدر شــــهدا را بزرگ کنیــــم که نقش امام)ره( 
و حکم دهنده جهاد فراموش شــــود، تأکید کرد: اندیشــــه 
دفاعی امام)ره( همیشــــه به دنبال تحقیر دشمن است و 
در همان ابتدای جنگ با ســــخنرانی معروف خود دشمن 
را دزد و اقــــدام بــــه جنگ او را مانند پرتاب ســــنگ کوچکی 
خطاب می کند، با این ســــخنرانی دشمن تحقیر می شود و 

به جامعه روح می دهد.
ظفــــری افزود: قــــدرت بازدارندگــــی نتیجه جنــــگ و یکی از 

دســــتاوردهای بزرگ دفاع مقدس است، دشمن می داند 
جایــــی اگر جنگ را شــــروع کند تنها آغاز کننده اســــت اما 
پایان دهنده نیست، آمریکایی ها واقعا از جنگ با ایران و 

آنچه که رخ می دهد، می ترسند.
وی خاطرنشــــان کــــرد: امــــروز حاصــــل دفاع مقــــدس ما 
مدافعان حرم و محور مقاومت اســــت و دفاع از حرم شعار 
 ، مکتب ماســــت و همیــــن دفاع از حرم در کشــــوری دیگر
قاعده ای نظامی پشــــت ســــر دارد و یکــــی از ناراحتی های 
آمریکایی ها این اســــت که محیط  برای آمریکا ناامن شده 

است.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان بیان کرد: ما باید اندیشــــه بزرگ داشــــته باشــــیم، 
صرف غصه خوردن برای ســــردار شــــهید ســــلیمانی کار را 
جلو نمی برد هرکس می تواند شــــهید سلیمانی شود، اگر 

اندیشه بزرگ داشته باشد.
ظفری افزود: از شــــاخصه های شهید سلیمانی این بود که 
به دنبال تشکیل حکومت جهانی با هدایت والیت الهی 
بود و هیچ وقت خود را درگیــــر جریان های پیش پا افتاده 

سیاسی و مال دنیا نکرد.
وی اظهــــار کــــرد: بــــه گفتــــه رهبر معظــــم انقالب شــــهید 
ســــلیمانی غیرتمند انقالبی بود و غیرتمند انقالبی کسی 
اســــت که در هر شــــرایطی از انقالب دفاع می کنــــد، امروز 

شرایط حساسی اســــت که باید همه حضور پیدا کنیم، ما 
باید بدانیم  در یک کشور انقالبی چه وظایفی داریم.

مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان در پایان خاطرنشــــان کرد: امــــروز خانواده های ما 
نبایــــد جزء خانواده متزلزل بشــــری باشــــند و مرام و روش 

شهید ســــلیمانی باید در خانواده، دانشگاه و تک تک ما 
به وجود بیاید و با حفظ روحیه همه تبدیل به یک شــــهید 

سلیمانی شویم .
در این مراســــم، از 40 پیشکسوت جهاد و شهادت تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.

نایب رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:

بهره گیری از ادبیات مقاومت دوران دفاع مقدس برای رفع مشکالت جامعه

هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان بر بهره گیری از ادبیات مقاومــــت دوران دفاع 

مقدس برای رفع مشکالت جامعه تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در ســــخنان پیش از 
دســــتور چهل وچهارمین صحن شــــورا ضمن تبریک هفته 
دفاع مقــــدس، گفت: دولــــت بایــــد زمینه ها و بســــترهای 
فعالیت ســــازنده جوانان را فراهم کند و مدیریت شهری نیز 

در حوزه فعالیت خود در این راستا، قدم بردارد.
کاوسی امید با بیان اینکه در شــــورای پنجم اقدامات خوبی 
در حــــوزه فرهنگی شــــهر از جملــــه راه اندازی فرهنگســــرای 
کســــب وکار رخ داده اســــت، افزود: الزم اســــت بسترهایی 
فراهم کــــرد که جوانان ما در ســــاعات متفــــاوت روز در این 
مکان ها، فعالیت های سازنده داشــــته باشند و وقت خود 

را به بطالت نگذرانند.
وی با اشــــاره به فرمایشــــات مقام معظم رهبری با محوریت 
گزاره های قرآنی، اظهار کرد: باید بــــا ارائه راهکارهای متفاوت 
در راســــتای نفــــی ترس و انــــدوه از جامعه گام برداشــــت که 

بــــا بهره گیری از ادبیــــات مقاومت دفاع مقــــدس می توانیم 
الگویی برای رفع مشکالت جامعه داشته باشیم.

نایــــب رئیس شــــورای شــــهر همدان یــــادآور شــــد: تقویت 
ادبیات دفاع مقدس، برگزاری یادواره ها و شخصیت پردازی 
عناصر دفاع مقدس از راهکارهای ارائه شــــده توســــط مقام 
معظم رهبری برای رفع مشکالت امروز و جلوگیری از تحریف 
وقایع دفاع مقدس اســــت که مــــا نیز باید ایــــن تأکیدات را 

سرلوحه کار خود قرار دهیم.
 ضرورت تسریع در تکمیل منظومه فرهنگی  �

کاوسی امید در ادامه گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم در 
پارلمان شهری از دولت و هم از مدیریت شهری انتظار داریم 
که الیحــــه کامل و جامعــــی در زمینه الگو گرفتــــن از ادبیات 

مقاومت دفاع مقدس، داشته باشند.
وی همچنیــــن بــــر ضــــرورت تســــریع در تکمیــــل منظومه 
فرهنگی تأکید کرد و افزود: ســــند تحــــول آموزش وپرورش 
پس از سال 1368 باید تدوین می شد که متأسفانه تاکنون 
در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است؛ زیرا اگر این سند 

آماده می شد امروز شاهد آمار باالی بیکاری فارغ التحصیالن 
در جامعه نبودیم.

نایب رئیس شــــورای شــــهر همدان، دلیل آمار باالی بیکاری 
جوانان را نبود نظام آموزشــــی مطلوب طی 40 ســــال گذشته 
دانست و گفت: باید دولت های گذشته برنامه های مناسبی 
برای ایــــن مهم، تدویــــن می کردند؛ زیرا باید متناســــب با نیاز 

جامعه شهروندان در رشته های مختلف تربیت می شدند.
کاوســــی امید با اشــــاره بــــه تأکیدات مقــــام معظــــم رهبری و 
عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یادآور 
شــــد: معظم اله از ابتــــدای فعالیت دولت آقــــای روحانی نیز 
بر این موضوع تأکید داشــــتند که متأســــفانه امروز معلمان 
و مدیران ســــطوح مختلف آموزش ما با این ســــند، آشــــنایی 

مطلوبی ندارند.
، از خودگذشتگی و فداکاری   �  مولوی: باید روحیه ایثار

دوران دفاع مقدس را داشته باشیم
رئیس مرکز مطالعات و ســــخنگوی شــــورای اســــالمی شهر 
همدان هم در این جلسه گفت: بهره گیری از نیروهای جوان 

تحصیل کرده و نخبگان در بدنه اجرایی دولت و شهرداری به 
مثابه دمیدن روحیه نشــــاط، تحــــرک و پویایی بوده که باعث 
باال رفتن بهــــره وری کاری و افزایش بهره وری از منابع محدود 

خواهد شد.
ابراهیم مولوی با گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس افزود: در 
توصیف دفاع مقدس بایدها و نبایدهای زیادی وجود دارد که 
متأسفانه گاهی شــــاهد تحریف این وقایع و حوادث مقدس 

گاه هستیم. توسط بعضی از افراد ناآ
مولوی بــــا بیان اینکه حماســــه آفرینان دفــــاع مقدس نباید 
فراموش شــــده و گوشه نشــــین شــــوند و آن گنجینه های با 
ارزش معرفت و حماســــه آفرینی به ورطه فراموشــــی ســــپرده 
شــــود، بلکه می توان بــــا ثبت و ضبط آن خاطــــرات و حوادث، 
مجاهدت هــــا و ایثار فرزنــــدان مظلوم و گمنــــام خمینی کبیر 
که با دســــت خالــــی در مقابل تمامی کفار ایســــتادگی کرده و 
یک وجــــب از خاک پاک میهن عزیزمان را از دســــت ندادند را 
به نســــل های آینده که تشنه و مشتاق شــــنیدن و درک این 

خاطرات هستند منتقل کرد.
وی یادآور شــــد: متأســــفانه عده ای در این حوزه تنها شــــعار 
می دهند و دفــــاع مقدس را به خوبــــی درک نکرده اند و صرفا 

ظواهر دفاع مقدس را با بزرگنمایی و غلو بیان می کنند.
مولــــوی با تأکید بر اینکــــه اگر می خواهیــــم از دفاع مقدس و 
حماســــه بزرگ تاریخ ایران اســــالمی درس بگیریم باید روحیه 
تعاون، همــــکاری، ایثــــار و فــــداکاری دوران دفــــاع مقدس را 
سرلوحه برنامه ها داشــــته باشیم، اضافه کرد: بحث ما در این 
حوزه تنها دولت نیســــت؛ بلکه در ســــمت ها و جایگاه های 
مختلف نیز شــــاهد رفتارهای نامناســــبی از برخی مسؤوالن 
هســــتیم؛ از جمله آنها نمایندگان مجلس انقالبی است که 
خودروهای 600 میلیون تومانی را به مبلغ 300 میلیون تومان 
به صورت اقساطی دریافت کردند و باید تأکید کرد که اینگونه 

اقدامات، منش انقالبی نیست.
 تصویــــب اهدای پاداش مدیریت شــــهری همدان به   �

پاسی ها
ســــخنگوی شــــورای شــــهر همدان همچنین گفت: در این 

جلسه به پیشنهاد مشترک بنده و حمید بادامی نجات، مقرر 
شد پیش از آغاز مسابقه برگشت تیم فوتبال پاس همدان 
برابر شهرداری آستارا، اعضای شورای اسالمی شهر همدان با 
حضور در رختکن این تیم، هدیه ای به منظور ایجاد انگیزه به 

پاسی ها به عنوان پاداش به تیم پاس پرداخت کنند.
مولوی ادامه داد: همچنین بعد از این دیدار و قطعی شــــدن 
صعود پاس به لیگ دســــته اول فوتبال کشــــور به امید خدا، 
پاداش دیگری نیز به مربیان، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال 

پاس همدان پرداخت خواهد شد.
 قراباغی: فقدان تفکر راهبردی؛ عامل مشکالت زمین   �

و مسکن
گردشــــگری  کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و  رئیس 
شورای شــــهر همدان نیز با اشــــاره به تأکیدات استاندار به 
جایگاه و اهمیت شــــوراها، گفت: مدیریت شــــهری همدان 
بر اســــاس تأکیدات مدیریت ارشــــد اســــتان مبنی بر اینکه 
باید کار بزرگی توسط مدیریت شهری انجام شود، عمل کرد؛ 
به گونه ای که خارج از محدوده خدمات شــــهری، اجرای طرح 
بوســــتان 240 هکتاری اکباتان را در دســــتور کار قرار داد که 
انتظار می رود در کنار مدیریت شــــهری، دســــتگاه های دیگر 

نیز همسو باشند.
حســــین قراباغــــی؛ فقــــدان تفکر راهبــــردی در طــــرح زمین و 
مســــکن را عامل مشکالت بسیار دانســــت و افزود: در این 
راستا جلسات متعددی توسط دستگاه های مختلف استان 
برقرار بوده که در این زمینه شورای شهر امتیازات خوبی به راه 
و شهرسازی داده اســــت؛ اما بزرگ ترین مشکل امروز تولید 

زمین محسوب می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه متأســــفانه هنــــوز طــــرح جامع شــــهری 
تعیین تکلیف نشده اســــت، گفت: این طرح می تواند تولید 
مســــکن را برای شهر داشــــته باشــــد و در کنار طرح تفصیلی، 

تمامی کاربری ها در محدوده شهر را تعریف کند.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، وی ابراز 
امیدواری کرد در شــــرایطی که نیاز به توسعه شهر داریم، طرح 

جامع شهری نیز به نتیجه برسد.

به مناسبت چهلمین سالگرد گرامیداشت حماسه دفاع مقدس

رونمایی از نمایشگاه 
چهل چراغ هگمتانه

فرماندار همدان: نمایشگاه چهل چراغ، ابتکار  ارزشمند  روزنامه هگمتانه
 فرمانده سپاه ناحیه همدان: چهل چراغ هگمتانه موجب الگوسازی برای نسل جوان

۸ ماه حبس مجازات عامل تخلیه فاضالب در رودخانه گنجنامه
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان همدان از دســــتگیری 
عامــــل تخلیه فاضالب انســــانی در رودخانه گنجنامه و در نظرگیــــری مجازات 8 ماه حبس برای 

این فرد خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، پیمان زرین از بازداشــــت راننده خاطی خودروی تخلیــــه فاضالب در رودخانه 
»عبــــاس آباد« خبر داد و گفت: در جریان رســــیدگی بــــه پرونده این متخلف با توجــــه به محتویات 
پرونده و تحقیقات انجام شــــده در دادســــرا و دفاعیات بالوجه متهم، دادگاه، بزهکاری وی را محرز 

و مسلم دانست.
لودگی آب، مــــاده 688 قانون مجازات  وی بیــــان کرد: با توجه به ماده 14 آییــــن نامه جلوگیری از آ
لودگی محیط زیست بوده  اســــالمی و ماده 16 قانون مدیریت پسماند این عمل از مصادیق بارز آ

و جرم تلقی می شود.
وی در ادامــــه اظهار کرد: پرونده حقوقــــی و قانونی این متخلف پس از تشــــکیل برای انجام مراحل 
قانونــــی به دادگاه ارجاع و به اتهام تخلیه فاضالب ســــرویس بهداشــــتی به رودخانــــه عباس آباد و 

تهدید علیه بهداشت عمومی به هشت ماه حبس تعزیزی محکوم شد.
زرین با تأکید بر اینکه تنها بخشــــی از آب رودخانه ها پس از تصفیه به مصرف شرب می رسد، افزود: 
بخش عمده ای از آب شــــرب همدان نیز از طریق چاه ها و منابع آب زیرزمینی تأمین می شــــود و در 
همین راســــتا اداره محیط زیســــت همدان با هرگونه آلوده کردن محیط زیست برخورد می کند و در 
صورت مشاهده این دست تخلفات و تخلیه فاضالب در مجاری رودخانه بنا بر قانون با متخلفان 

برخورد و خودرو مربوطه نیز بر اساس قانون توقیف خواهد شد.
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3 شهرستان

رفع تصرف از  5 هزار و 300 متر اراضی ملی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره 
محیط زیســــت مالیر با بیــــان اینکه 93 
هزار مترمربــــع از اراضی ملــــی در مناطق 
صورت  به  شهرســــتان  شــــده  حفاظت 
مجــــاز  غیــــر  و  مشــــکوک  شــــخم های 
کمک  با  گفت:  اســــت  شده  شناسایی 
منابع طبیعی 5 هزار و 300 متر تاکنون از 

متصرفین خلع ید شده است.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــاس نجاری با 
اشــــاره به اینکه این شهرســــتان دارای 
دو منطقــــه حفاظت شــــده لشــــگردر و 
گلپرآباد اســــت اظهار کرد: ســــه منطقه 
شکارممنوع شــــامل منطقه زند، علوی 
آقگل در این شهرستان وجود  و تاالب 

دارد.
وی با اشــــاره به اینکه 93 هزار مترمربــــع از اراضی ملی در 
مناطق حفاظت شــــده شهرستان به صورت شخم های 
مشــــکوک و غیر مجاز شناسایی شــــده است افزود: در 
این زمینه با کمک منابع طبیعی حدود 5 هزار و 300 متر 
تاکنون از متصرفین خلع ید شده و مابقی نیز با همکاری 

مراجع قضایی در دست اقدام و پیگیری است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان مالیر 
افــــزود: این میزان اراضی شناســــایی شــــده از نیمه دوم 
ســــال گذشــــته تاکنون در حال اقدام و پیگیری بوده و 
امیدواریــــم هر چه ســــریعتر با همــــکاری مراجع قضایی 
شــــاهد رفع تصرف و برگردانــــدن این اراضــــی به محیط 

زیست و اراضی ملی باشیم.
وی بــــا بیان اینکــــه منطقه حفاظت شــــده لشــــگردر با 
مســــاحت حدود 16 هزار هکتار در جنوب شــــرقی مالیر 
واقع شــــده اســــت تصریح کرد: این منطقه به لحاظ دارا 
بــــودن ظرفیت های باال در ســــال 63 به عنــــوان منطقه 
شکار ممنوع اعالم شد و در سال 69 به منطقه حفاظت 

شده ارتقا یافت.
نجاری گفت: این منطقه در ســــه وضعیت کوهستانی، 
تپه ماهور و دشــــت واقع شده و 11 چشــــمه دائمی را در 

خود جای داده و 16 روستا در اطراف منطقه وجود دارد.
وی اظهــــار کرد: منطقه حفاظت شــــده لشــــگردر دارای 
تنوع گیاهی و جانوری باالیی اســــت و 226 گونه گیاهی، 

75 گونــــه پرنــــده و 18 گونه پســــتاندار در آن 
زندگی می کنند.

رئیــــس اداره حفاظــــت محیط زیســــت مالیر 
با بیــــان اینکه بــــه منظور صیانــــت از منطقه 
حفاظت شــــده لشــــگردر مالیر دو پاســــگاه 
ایــــن منطقــــه وجود  محیط بانــــی در اطــــراف 
دارد گفــــت: وجــــود صنایع حاشــــیه منطقه، 
چــــرای  معدنــــی،  فعالیت هــــای  و  اســــتخراج 
زودهنــــگام و مــــازاد بــــر ظرفیــــت در مراتــــع 
، تخریب و شــــخم زنی  منطقــــه و دام غیر مجاز
اراضــــی و تبدیــــل مراتع به اراضی کشــــاورزی، 
منطقــــه،  در  عشــــایر  وجــــود  خشکســــالی، 
بوته کنی و برداشــــت بی رویه پوشش گیاهی 
از جمله تهدیدهای منطقه لشــــگردر  منطقه 

طی سال های اخیر بوده است.
وی در ادامه با اشــــاره بــــه وجود منطقه حفاظت شــــده 
گلپرآباد تأکیــــد کرد: این منطقه در ســــال 85 به عنوان 
منطقــــه شــــکارممنوع معرفی شــــد و به علت داشــــتن 
شرایط مناسب زیستی و تنوع گونه ای مناسب در سال 

86 به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
به نقــــل از فارس، نجــــاری افزود: منطقه حفاظت شــــده 
گلپرآباد با وسعتی 8 هزار و 326 هکتار در فاصله حدود 
40 کیلومتری جنوب شــــرقی شهرســــتان واقع شــــده و 
دارای چندین چشــــمه و از تنوع حیاتی به ویژه پوشش 
گیاهی بســــیار غنی برخوردار اســــت و از این رو رشــــد و 

تکثیر حیات وحش آن در خور توجه است.

رونمایی از کتاب »شیاری به بهشت« در کبودرآهنگ

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: به مناســــبت هفته 
به  »شــــیاری  کتــــاب  از  رونمایــــی  مقــــدس  دفــــاع 
بهشــــت« انجــــام گرفت و نویســــنده جــــوان اهل 
کوریجــــان کبودراهنگ این کتــــاب، در رونمایی از 
کتابش از مدیران شهرســــتان خواست جوانان را 

کنند. حمایت  این  از  بیش 
به گــــزارش هگمتانه، زهرا حســــینی انگیزه خود از 
تألیف این کتاب را فرهنگســــازی اهداف کســــانی 
از  پاســــداری  همچنین  اســــالم  دین  حفظ  برای  که 
امنیت ملت خود از همه داشــــته های مادی خود 
گذشــــتند تا دست دشــــمنان این مرز و بوم از سر 

شود. کوتاه  ایران  ملت 
وی از مسؤوالن درخواســــت کرد که نویسندگان 
و مؤلفــــان شهرســــتان ها را بیــــش از این حمایت 
باعث  حمایت ها  و  نگاه هــــا  همیــــن  چراکــــه  کنند 
که اســــتعداد نویسندگی دارند،  امیدواری افرادی 

شد. خواهد 

شهرســــتان  عمومی  کتابخانه هــــای  اداره  رئیــــس 
گفت: کتاب »شیاری به بهشت«  کبودراهنگ نیز 
شهدای  از  رســــتمی«  »محسن  شــــهید  زندگینامه 
روســــتای کوریجان شهرستان کبودراهنگ است 
و هدف نویســــنده و مؤلف این کتاب آشنا کردن 
آینده با ایثارگری های شهداء است. نسل امروز و 
ســــیدجواد معین در ادامه با بیان اینکه در هفته 
دفــــاع مقــــدس امســــال 11 نمایشــــگاه کتــــاب به 
شهرستان  کتابخانه های  سطح  در  مجازی  صورت 
به  کرد:  خاطرنشــــان  می شــــود،  برپا  کبودراهنــــگ 
مناســــبت چهلمین ســــالگرد هفته دفاع مقدس 
 40 40 معرفــــی کتــــاب به صــــورت مجازی توســــط 
عضو کتابخانه و نشســــت تخصصــــی کتابخوان با 
حضور چهار نفــــر از اعضای فعــــال کتابخانه برگزار 

می شود.
شهرســــتان  عمومی  کتابخانه هــــای  اداره  رئیــــس 
مختص  فرهنگــــی  برنامه  پایــــان  در  کبودراهنــــگ 
و  کاردستی  نقاشــــی،  مســــابقه  برگزاری  را  کودکان 
روزنامه دیواری را از دیگــــر اقدامات کتابخانه های 

برشمرد. شهرستان  عمومی 
امــــام جمعه  از ایســــنا، در این مراســــم  بــــه نقــــل 
پاســــداران  ســــپاه  فرمانــــده  کبودراهنــــگ، 
و  شهرســــتان  انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان، 
مســــؤول دفتــــر نمایندگــــی ولی فقیه در ســــپاه و 
بخشــــدار بخش مرکزی از زحمات این نویســــنده 

کردند. قدردانی  جوان 

هگمتانه، گروه شهرستان: کارشناس مسؤول مرکز رشد 
و فناوری شهرســــتان مالیر اعالم کــــرد: تولید یک داروی 
مهندســــی با همراهی دانشــــگاه مالیــــر در ایــــن مرکز در 
دست بررسی اســــت و امیدواریم نخستین داروی کرونا را 

در مالیر ثبت کنیم.
بــــه گزارش هگمتانه، مظفر عســــگری به طرحــــی در زمینه 
درمان بیماری کرونا اشــــاره کرد و افزود: یکی از ایده هایی 
کــــه در زمینــــه درمان بیمــــاری کرونا در این مرکــــز در حال 
بررســــی اســــت، تولید یک داروی مهندســــی بــــا همراهی 
دانشــــگاه مالیر اســــت که تا به حال نیمی از مسیر را طی 
کــــرده و امیدواریم با اجرایی شــــدن آن، نخســــتین داروی 

کرونا را در مالیر ثبت کنیم.
وی در ادامه به فلســــفه به وجود آمدن پارک های رشــــد و 
فناوری اشاره کرد و گفت: این پارک ها ارتباط بین صنعت 
و دانشــــگاه را برقرار می کنند و زیر مجموعه وزارت علوم و 

معاونت علمی فناوری هستند.
عســــگری با بیان اینکه ایــــن پارک ها در مراکز اســــتان ها 
مســــتقر بوده و شعبات آنها مراکز رشــــدی هستند که در 
سطح شهرستان ها مشغول به فعالیت اند، تصریح کرد: 
این مراکز رشــــد همان فعالیت های پارک علم و فناوری را 
انجام می دهنــــد و با راه اندازی آنها در شهرســــتان ها همه 
ظرفیت موجود در مراکز استان واقع نخواهد شد، از طرفی 
حمایت ها در کل اســــتان پخش شــــده و رفــــت و آمد به 

مراکز استان کمتر می شود.
وی مخاطبــــان پارک هــــای علم و فنــــاوری را عمــــوم مردم 
عنوان کــــرد و افــــزود: مخاطبان مــــا فقط دانشــــگاهیان 
نیستند و تمام قشرهای جامعه از جوان تا مسن را شامل 
می شــــود، در واقع ایــــده ای که می تواند درآمد و اشــــتغال 

ایجاد کند، مهم است.
عســــگری با اشــــاره به اینکه همه ایده ها مــــالک عمل ما 
کرد: مخاطب ما طرح های نوآورانه  نیســــت، خاطرنشــــان 
اســــت یعنی طرح نمونه مشابه نداشــــته باشد یا اگر دارد، 
هایتک باشد که شــــرکت های محدودی آن را انجام دهند 

و هم اینکه طرح از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد.
کارشناس مســــؤول مرکز رشــــد و فناوری در ادامه اظهار 

کرد: ممکن اســــت فردی طرحی را داشته باشد اما توانایی 
علمی آنالیز آن را نداشته باشــــد، پس ابتدا طرح های ارائه 
شده توسط اساتید دانشــــگاهی از نظر علمی، اقتصادی، 

نوآورانه بودن و هایتک بودن کارشناسی می شوند.
عسگری به تخصیص بودجه برای پارک های علم و فناوری 
از ســــمت وزارت علوم اشــــاره و خاطرنشــــان کرد: وظیفه 
پارک ها و مراکز رشد با توجه به استفاده از هزینه های بیت 
المال حمایت از طرح هایی اســــت که اشتغالزا باشد، مانع 
از خــــروج ارز شــــود، اقتصاد مبتنی بر دانــــش تولید کند و 

نفعش به کشور برسد.
وی بــــه حمایت های همــــه جانبه پارک هــــا و مراکز علم و 
فناوری از صاحبــــان طرح و ایده اشــــاره و مطرح کرد: این 
حمایت ها شامل حمایت های تخصصی علمی، معنوی، 
گمرکی،  بازاریابــــی، معافیت های  فنی، مالی، روش هــــای 
مالیاتــــی و عــــوارض و مالکیــــت فکری می شــــود و چون 
امــــکان ســــرقت ایده ها در همــــان مراحــــل اولیه وجود 
دارد ما صاحبان طرح و ایده را تشــــویق به ثبت اختراع در 
همــــان گام اول می کنیم همچنین بــــا برگزاری دوره های 
تخصصــــی فــــرد را توانمند می کنیــــم تا بتوانــــد مالکیت 
طرح خود را حفــــظ کند و به مرحله تولید و تجاری ســــازی 

برساند.
عســــگری به حمایت هــــای معنوی مراکز رشــــد اشــــاره و 
تصریح کرد: فرد صاحب ایده و طرح یک فرد گمنام اســــت 
که با حمایت های مرکز دارای اعتبار می شــــود و می تواند از 

برند پارک برای حل مشکالت پیش رو استفاده کند.
کارشناس مسؤول مرکز رشد و فناوری مالیر شرکت های 
دانش بنیان را کلید حل مشــــکالت کشــــور دانســــت و 
ادامه داد: پس از تأییــــد نهایی طرح، فرد می تواند با کمک 
و حمایت این مراکز شرکت دانش بنیان تأسیس و طرح 

خود را تجاری سازی کند.

نداشتن ساختمان، اصلی ترین مشکل مرکز رشد   �
شهرستان مالیر

وی کمبــــود فضای تخصیص داده شــــده به مرکز رشــــد 
و فناوری شهرســــتان مالیر را اصلی ترین مشــــکل مرکز 

عنــــوان و اظهار کــــرد: بــــا اینکه مرکز رشــــد، تنهــــا مرکز 
حمایــــت از نخبه هــــا و صاحبــــان ایــــده در شهرســــتان 
است اما ســــوله یا ساختمان مســــتقلی برای راه اندازی 
کارگاه هــــا و فعالیــــت آن ها نداریــــم در حالیکه نخبگان 
و صاحبــــان ایده ســــرمایه های شهرســــتان هســــتند و 
نیــــاز به حمایت دارند بنابراین از مســــؤوالن اســــتانی و 
مشکل  این  حل  برای  عاجزانه  درخواســــت  شهرستانی 

را داریم.
کارشناس مسؤول مرکز رشد و فناوری از پذیرش بیش از 
60 طرح و ایده از سال 89 تاکنون در شهرستان مالیر خبر 
داد و گفت: ما در سطح شهرستان طرح هایی داشتیم که 
ایران را جزء پنج کشور صاحب فناوری کرده است؛ به طور 
مثال یکــــی از طرح هایی که در مرکز رشــــد مالیر به مرحله 
ثبت اختراع رسیده و نیاز به کمک و حمایت برای رسیدن 
به مرحله تجاری ســــازی دارد، تولید قیری بــــا 12 برابر طول 
عمر بیشتر نسبت به قیرهای معمولی و مقاومت باال در 
برابر سرما و گرما است که نیاز به حمایت شهرداری و اداره 

راه و شهرسازی دارد.
وی همچنین به طرح تولید شتاب دهنده صنایع هایتک 
خــــودرو اشــــاره و تصریح کرد: بــــا توجه به اینکه در کشــــور 
هیچ گامی به منظور راه اندازی یک شــــتاب دهنده هایتک 

خودرو برداشــــته نشده است، ما یک شــــرکت توانمند را 
شناســــایی و در مرکز رشد مســــتقر کردیم، این شرکت با 
انعقاد تفاهمنامه با دانشــــگاه مالیر از دانشــــجویان برای 
پیاده ســــازی طرح ها اســــتفاده خواهد کرد و تســــهیالت 
مورد نیاز را نیز مرکز رشــــد در اختیار آنهــــا قرار می دهد و با 
راه اندازی این شتاب دهنده ما می توانیم شعار »دانشگاه 

کار آفرین« را به مرحله اجرا درآوریم.

ح هایی در زمینه صنایع تبدیلی انگور  � طر
وی به راه اندازی مرکز نوآوری انگور و کشمش در دانشگاه 
مالیر اشــــاره و خاطرنشان کرد: این مرکز به منظور استقرار 
، کشــــمش و صنایع وابســــته در  طرح های مرتبط با انگور
دانشــــگاه مســــتقر شــــده تا از حمایت های پژوهشکده 
انگور که قوی ترین مرکز تحقیقات در زمینه انگور اســــت، 

استفاده کند.
عســــگری ادامه داد: یکــــی از طرح هایی که براســــاس نیاز 
شهرســــتان در زمینــــه صنایــــع تبدیلی انگور در دســــت 
بررسی اســــت، تولید کربنات پتاسیم است که کشاورزان 
از آن بــــه منظور خشــــک کــــردن انگور و تهیه کشــــمش 
استفاده می کنند اما در حال حاضر به علت وارداتی بودن 
این محصــــول و قیمت بــــاالی آن، کشــــاورزان از کربنات 

ســــدیم اســــتفاده می کنند که سمی اســــت و سبب قرمز 
شدن انگور می شود.

کارشناس مسؤول مرکز رشد و فناوری مالیر به برگشت 
خوردن اکثر محصوالت صادراتی کارخانه های کشــــمش 
در سال گذشــــته اشــــاره کرد و افزود: به علت استفاده از 
، این محصوالت برگشت  سدیم کربنات توسط کشــــاورز
خورده و خســــارات زیادی را به کشور وارد کرده است پس 
به دالیل گفته شده این طرح با نوآوری های موجود توسط 
دســــتگاه الکتروالیــــزر می تواند نتایج خــــارق العاده ای در 
زمینه تولید کربنات پتاســــیم ارائه دهــــد اما در حال حاضر 
با مشــــکالت بانکی مواجه شــــده و نیازمند حمایت های 

استانی برای رفع مشکل است.
عســــگری در گفت و گو با ایســــنا، کاهش بــــازار صادرات 
شیره انگور را مشــــکالت بهداشتی در پروســــه تولید آن 
مطرح و تأکید کرد: استفاده از خاک شیره در فرآیند پخت، 
این محصول را غیربهداشــــتی و صادرات آن را با مشــــکل 
مواجــــه می کند بنابرایــــن یکی از ایده های مطرح شــــده در 
این مرکز اســــتفاده از فیلتر به جای خاک شــــیره است که 
مشــــکل بهداشــــتی این محصول را در کارگاه های تولید 
شــــیره برطــــرف می کند و در حــــال حاضــــر در مرحله نیمه 

صنعتی است.

۸5 درصد دانش آموزان در مدارس کبودراهنگ حاضر می شوند
و  والدیــــن  ســــاله  هــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دانش آمــــوزان آخریــــن روزهای شــــهریورماه را با شــــور و 
نشاط خاصی سپری می کردند گویا ورود به سال تحصیلی 
و جلوس بــــر نیمکت هایی که پله پیشــــرفت آنهاســــت 
نیز نیاز به روحیه خاصی دارد که ســــال های پیشــــین این 

نعمت را داشتیم.
به گزارش هگمتانه، اما امسال از 15 شهریورماه بازگشایی 
مــــدارس کلید خورد و با توجه به شــــرایط کرونایی والدین 
بــــا نگرانی فرزندان خــــود را راهی مدارس کردنــــد چراکه در 
آموزش مجازی مهیا نیست  کبودراهنگ زیرساخت های 
و دانش آموزان به ناچار باید در مــــدارس حضور یابند تا از 

تعلیم و تربیت عقب نمانند.
رئیس اداره آمــــوزش و پرورش شهرســــتان کبودراهنگ 
وضعیــــت ســــال تحصیلــــی 99 را اینگونه بیــــان کرد: 85 
درصد دانش آموزان در این شهرستان به صورت حضوری 
در مدارس بــــه تحصیل خود ادامه می دهنــــد و 15 درصد 
دانش آموزان که به صورت غیرحضوری هســــتند، از طریق 
شبکه  مکتوب،  درسنامه  یادگیری،  الکترونیکی  محتوای 
شــــاد و مدرســــه تلویزیونی)شــــبکه آموزش و شــــبکه 4 
ســــیما( آموزش می بیننــــد و از ابتدای مهرماه نیز شــــبکه 
استانی همدان برنامه های آموزشی دروس در همه پایه ها 

را ارائه می دهد.
احمــــد رســــتمی بــــا بیــــان اینکــــه 80 درصــــد جمعیت در 
بیشــــتر  و  اســــت  روســــتایی  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 
افزود:  دارند،  اینترنت  مشــــکل  روســــتایی  دانش آموزان 

دانش آموزان روستایی که به صورت غیرحضوری آموزش 
می بیننــــد، عالوه بر دریافت بســــته های آموزشــــی، معلم 
موظف اســــت بــــه در منــــازل دانش آموز مراجعــــه کرده و 

آموزش عالی الزم را به آنها ارائه دهد.
هســــتند  موظــــف  مــــدارس  مدیــــران  داد:  ادامــــه  وی 
دانش آمــــوزان هــــر کالس را با توجه به مســــاحت کالس 
و تعــــداد دانش آموزان به گونــــه ای توزیع کننــــد که حفظ 
حداقل فاصلــــه و رعایت اصــــول بهداشــــتی امکان پذیر 

باشد.
رســــتمی اظهار کــــرد: از آنجایی که رعایت بهداشــــت برای 
حفظ سالمت و پیشگیری از کروناویروس بسیار ضروری 
است بنابراین تمام توان خود را در بحث بهداشت محیط 
مــــدارس بــــه کار گرفته ایــــم و از خانواده ها تقاضــــا داریم با 
توجیه بیشتر فرزندانشان درباره رعایت اصول بهداشتی 

ما را یاری کنند.
کرد: آموزش های غیرحضــــوری هرگز نمی تواند  وی تأکید 
کارکرد حضور در کالس را داشــــته باشــــد بنابراین حضور 
در کالس درس برای دانش آموزان بســــیار مفید اســــت 
هــــر چند امســــال بــــا توجه بــــه شــــرایط کرونایــــی حضور 

دانش آموزان در مدارس اجباری نیست.
رســــتمی در ادامــــه فضاهای آموزشــــی فرســــوده، کمبود 
اعتبارات مــــدارس برای تعمیر و تجهیز مدارس و اینترنت 
را مشکل اصلی مدارس و دانش آموزان برشمرد و افزود: 
امیدواریم با حمایت های خیرین و مسؤوالن بتوانیم این 

مشکالت را نیز مرتفع کنیم.

در ادامــــه اولیای دانش آموزان درباره بازگشــــایی مدارس 
می گویند. والدین هم دل نگران به خطر افتادن سالمتی 

فرزندان خود هستند.
سلطانی، نصرالهی و حبیبی از جمله والدین دانش آموزانی 
در بخش گل تپه هستند که نظراتشان را درباره بازگشایی 
مــــدارس اینگونه بیان کردند: ما بســــیار نگران ســــالمت 
فرزندانمان هســــتیم اما آنها نیاز بــــه آموزش های حضوری 
دارند و به ناچار در این شرایط سخت در کالس درس حضور 
دارند بنابراین از مدیــــران و معلمان مدارس تقاضا داریم با 
ضدعفونی مــــداوم و آموزش های الزم درباره پیشــــگیری از 

کرونا به دانش آموزان، مراقب سالمتی آنها باشند.
برخی هم از غیرحضوری بودن آموزش در ســــال تحصیلی 
گذشــــته ابراز رضایت چندانی نداشــــتند. والدینی که تنها 
فرزندشــــان امســــال راهی مدرسه شــــده بود و وسواس 
زیادی برای شستشــــوی دســــت دلبندشــــان داشــــتند، 
درخواســــت خود را اینگونه مطرح کردند: فرزند ما در دوره 
اول ابتدایــــی مشــــغول به تحصیل اســــت و بــــا توجه به 
بازگشــــایی مدارس به شدت نگران ســــالمتی او هستیم 
اما آموزش حضوری یکی از نیازهای دانش آموزان است و 
فقط از مدیران و معلمــــان مدارس انتظار داریم که نظارت 
بیشــــتری بر رعایــــت اصــــول بهداشــــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی دانش آموزان داشته باشند تا مشکلی برایشان 

پیش نیاید.
احمدی، مادر یکی از دانش آموزان روســــتای قهورد درباره 
رعایت اصول بهداشــــتی در مــــدارس گفــــت: در برخی از 

مدارس متأســــفانه بعضی مدیران و معلمان از ماســــک 
اســــتفاده نمی کنند، اینها چگونــــه می توانند الگویی برای 
فرزندان ما باشــــند و آنها را برای استفاده از ماسک و حفظ 
سالمتیشان تشویق کنند بنابراین از مسؤوالن آموزش 
و پرورش تقاضامندیم با معلمان و مدیرانی که از ماسک 

استفاده نمی کنند، به شدت برخورد کنند.
به نقل از ایســــنا، توکلی، پدر دیگــــر دانش آموز گل تپه ای 

فت تحصیلــــی فرزندش بــــود و ناراحتی خود 
ُ
هم نگــــران ا

را این گونــــه اعالم کــــرد: در ســــال گذشــــته آموزش های 
فت تحصیلی فرزندم شــــد و امسال 

ُ
غیرحضوری موجب ا

تصمیــــم گرفتیــــم با توکل به خــــدا و اعتماد بــــه مدیران و 
مســــؤوالن و معلمان مدارس فرزندمان را راهی مدرســــه 
کنیــــم تا با حضــــور در کالس درس بتواننــــد آموزش های 

بهتری را فرا بگیرد.

ثبت 43 نشان جهانی فرش 
در همدان

دورریزی پشم، یکی از مشکالت حوزه فرش

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دبیر انجمن فرشبافان 
همدان گفت: استان همدان به عنوان یکی از مراکز 
تولید فرش کشــــور در حال حاضر دارای 43 نشان 
تجاری جهانی است که یک نمونه آن فرش عشوند 

در نهاوند است.
به گزارش هگمتانه، علی نظری ظهر روز گذشــــته در 
کارگــــروه زنان و خانواده در فرمانــــداری نهاوند اظهار 
کرد: فرش از جمله مقوالتی اســــت کــــه در دنیا از آن 
به عنوان هویــــت فرهنگی یک ملت یاد می شــــود 
زیرا عالوه بر انتقــــال ارزش های فرهنگــــی در زمینه 

اقتصادی نیز بسیار اثرگذار است.
وی بــــا اشــــاره به اهمیــــت ســــرمایه گذاری در صنعت 
فرشــــبافی افــــزود: در برخــــی مواقــــع دیده می شــــود 
میلیاردها تومان روی کارخانه ای سرمایه گذاری صورت 
گرفته اما ممکن اســــت ایــــن کارخانــــه در حال حاضر 
تعطیل باشد و یا اشتغال زیادی ایجاد نکرده، در حالی 
که اگر نصف این میزان، در فرشــــبافی ســــرمایه گذاری 

می شد قطعا اشتغالزایی زیادی به همراه داشت.
گفت: اســــتان  دبیــــر انجمن فرشــــبافان همــــدان 
همدان به عنوان یکی از مراکز تولید فرش کشور در 
حال حاضر دارای 43 نشــــان تجاری جهانی است که 

نمونه آن فرش عشوند در نهاوند است.
وی اشــــتغال آفرینی در ســــطح جامعه را کاری مهم و 
مقدس خواند و گفت: امروز اگر کســــی برای یک نفر 
اشــــتغال ایجاد کرد کاری مهم انجــــام داده بنابراین 
باید حمایت های الزم و عملــــی از تولیدکنندگان در 

دستور کار مسؤولین مورد توجه قرار گیرد.
نظــــری با بیــــان اینکــــه متأســــفانه در زمینــــه فرش 
کوتاهی کرده ایم افزود: اســــتان همدان در سالهای 
نه چندان دور یکی از محل های باراندازی فرش بود 

که در حال حاضر به رکود کشیده شده است.
وی در خصوص رونق تولید و صادرات فرش استان 
در گذشته افزود: ســــال 87 استان همدان بیش از 
13 میلیــــون دالر صادرات فرش داشــــته که در حال 

حاضر این رقم نزدیک به صفر است.
دبیر انجمن فرشــــبافان همدان از بین بردن پشــــم 
تولیدی را یکی از مشــــکالت پیش روی فرشــــبافان 
اســــتان عنوان کرد و گفت: استان همدان به دلیل 
شرایط آب و هوایی مساعد دارای پشم های مرغوبی 
است که طبق تحقیقات، بســــیاری از پشم ها یا دور 
ریخته می شــــود و یــــا آن را می ســــوزانند کــــه همین 

مساله باعث کاهش تولید فرش شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه مردم در زمینه تولید فرش 
مقــــداری تنبل بار آمده و کمتر تمایــــل دارند در این 
قســــمت فعالیت کننــــد که بایــــد حمایت های الزم 
از جمله بیمه تولیدکنندگان و ســــرمایه گذاری های 
مورد نیــــاز در این بخش صورت گیرد تا هم شــــاهد 

رونق اشتغال و هم ارزآفرینی برای کشور باشیم.
فرمانــــدار نهاونــــد نیز گفت: فرشــــبافان جزء آســــیب 
پذیرترین اقشار جامعه هستند که فعاالن آن تالش های 

زیادی را برای باال بردن تولید در جامعه انجام می دهند.
مــــراد ناصــــری حمایــــت از تولیدکنندگان بــــه ویژه 
در زمینــــه بازاریابــــی را امــــری الزم و مهم بــــرای رونق 
فرش بافــــی عنوان کرد و افــــزود: تولیدکنندگان اگر 
بخواهند به ســــلیقه خود فرش تولید کنند در پایان 
کار خریدار فرش هم خــــود تولیدکننده خواهد بود 

زیرا تولیدکننده از بازار مصرف اطالعی ندارد.
وی گفت: هیچکس نمی تواند هم تولیدکننده باشد 
و هم بازاریاب لذا دســــتگاه های متولی فرش باید در 

کار ساماندهی آن و به ویژه بازاریابی دخالت کنند.

فرمانده سپاه نهاوند خبر داد:
جمع آوری گوشی های هوشمند 

مازاد خانواده های نهاوندی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده ســــپاه نهاوند 
از اجــــرای طــــرح جمع آوری گوشــــی های هوشــــمند 
بیــــن  توزیــــع  و  خانواده هــــا  مــــازاد  و  بالاســــتفاده 
کمک  رزمایش  راســــتای  در  نیازمند  دانش آمــــوزان 

مؤمنانه در این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، علی مختاری بــــا اعالم این خبر 
گفت: بــــا توجه بــــه شــــریط شــــیوع کروناویروس و 
نیمه تعطیل شــــدن مدارس دانش آمــــوزان نیاز به 
گوشی های هوشمند دارند تا بتوانند از طریق برنامه 

آموزشی شاد مراحل آموزش را طی کنند.
گرفتــــه  انجــــام  بررســــی های  حســــب  افــــزود:  وی 
از  که   زیادی شناســــایی شده 

ً
دانش آموزان نســــبتا

دسترسی به برنامه شــــاد به علت عدم توانایی مالی 
در خرید و تهیه گوشی هوشمند محروم هستند.

مختاری ادامه داد: سپاه ناحیه نهاوند درنظر دارد در 
راستای رزمایش کمک مؤمنانه، اقدام به جمع آوری 
داوطلبانه گوشــــی های تلفن همراه هوشمند مازاد 
همشــــهریان عزیز کند. وی اظهار کــــرد: از خانواده ها و 
خیرینی که گوشی هوشمند بالاستفاده در منزل دارند، 
تقاضا داریم آنها را به حوزه نزدیکترین پایگاه های مقاومت 
تحویل دهند تا در این رزمایش به دست دانش آموزان 
نیازمند برسانیم. مختاری بیان کرد: همچنین خیرین 
و مردم نیکوکاری که تمایل به شــــرکت در این طرح 
را دارند می توانند کمک های نقدی خود را به حوزه ها 
و پایگاه های مقاومت تحویل دهند تا در ثواب این 

اقدام خداپسندانه شریک شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هفته دفاع مقدس 
تعداد 300 بسته لوازم التحریر در طرح »یک کاسب، 
« تهیه شده که این بسته ها از طریق  یک دانش آموز
بسیج دانش آموزی با همکاری آموزش و پرورش به 

دست دانش آموزان نیازمند خواهد رسید.

خبــــــر

مرکز رشد و دانشگاه مالیر 
به دنبال ثبت نخستین داروی کرونا

کشف قرص مواد مخدر در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان مالیر با اشاره به کشف قرص غیرمجاز در 

این شهرستان از دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر سلگی اظهار کرد: با اجرای طرح پاکسازی و طی هماهنگی با دستگاه 
قضــــا مأمورین کالنتری 11 در بازرســــی از یکی از مناطق آلوده به توزیع مواد مخدر در شــــهر مالیر به 
اشکال مختلف از تعداد دو سوداگر مرگ مقدار 575 گرم انواع قرص های مواد مخدر و فاقد مجوز 

قانونی و 240 گرم شربت متادون کشف کردند.

وی افــــزود: در ادامه از دو نفــــر توزیع کننده مواد مخــــدر دیگر نیز در این منطقه مقــــدار 10 گرم و 80 
سانت هروئین و یک گرم و 85 سانت شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرســــتان مالیر تصریح کرد: مأمورین یگان امداد در اجرای این طرح از هشــــت 
نفر توزیع کننده مواد مخدر مقدار40 ســــانت هروئین و 30 سانت شیشــــه، یک پایپ و 11 گرم مواد 
مخدر از نوع تریاک و پنج گرم تریاک سوخته از فردی که در داخل خودرو در حال استعمال مواد بود 

را کشف و ضبط کردند.

وی با اشــــاره به اینکه هــــر 12 توزیع کننده مواد 
مخدر با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی 
شدند بیان کرد: اجرای طرح پاکسازی به منظور 
مقابله قاطعانه با این بالی خانمانسوز در تمام 
نقاط مــــورد نظر پلیس با شــــدت ادامه خواهد 

داشت.
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اهمیت کوددهی پاییزه

با فرا رســــیدن فصل پاییز باید از کودهای مناســــب 
برای گیاهان اســــتفاده کنیم. پاییز آغازی برای ورود 
هوای سرد اســــت که این زمان در شــــهر همدان از 

اواسط شهریور ماه کلید می خورد.
با نزدیک شــــدن به ماه های ســــرد ســــال و افزایش 
تدریجی ســــرما، اگر گیاه بنیه قوی نداشــــته باشد با 

کوچکترین سوز زمستانی از بین می رود.
بنابراین الزم اســــت کوددهی در پاییــــز را با بهترین 
کــــود انجــــام دهید تا گیاه قبل از رســــیدن ســــرمای 
زمستانی به اندازه کافی مواد غذایی را در خود ذخیره 

داشته باشد.
کوددهی در پاییز بــــر روی باروری گیاه در فصل گرما 
تأثیر می گذارد. دلیل آن را باید در زمســــتان گذرانی 

گیاه جستجو نمود.
گیاهــــی که قبــــل از زمســــتان ذخیره کافی داشــــته 
باشــــد، در ســــرما به راحتی به خواب مــــی رود بدون 
اینکه بخواهد انرژی خود را صــــرف مقاومت در برابر 
سرمای هوا کند. در چنین شرایطی گیاه بالفاصله با 
، رشد مجدد خود را سریع تر و قوی تر آغاز  شروع بهار

می کند.
امــــا تصور کنیــــم که شــــما کــــود مناســــب در پاییز 
استفاده نکرده اید؛ در زمستان گیاه مجبور می شود 
از ذخیره خود برای مواجهه با ســــرما استفاده نموده 
در نتیجه بسیار ضعیف می شــــود. آیا چنین گیاهی 

می تواند در بهار رشد خوبی داشته باشد؟
جالب اســــت بدانید که در مورد درختان میوه و گل 
ها، اندازه میوه و میزان گلدهی بستگی به کوددهی 

در پاییز دارد.
ما نباید از درختی که کود مناســــبی در پاییز دریافت 
نکــــرده انتظار میوه های بزرگ و خوشــــمزه داشــــته 

باشیم.

ساده ترین روش کوددهی  �

در اواخــــر فصل پاییــــز زمانی که برگ هــــای درختان 
میوه کامال خزان شــــده اند، برای درختان 5سال به 
باال، حفره ای به عرض و طول 40 سانتی متر در زمین 
ایجــــاد می کنیم که عمق آن به پراکنش ریشــــه های 

درخت بستگی دارد.
چالــــه در یک ســــوم قســــمت انتهایی ســــایه انداز 
درخت حفر می شــــود و تعــــداد چاله ها 2 تــــا 4 عدد 
می باشــــد که در باغهای متراکم این تعــــداد به یک 

چاله بین دو درخت محدود می گردد.
آزمون خاک، چالــــه را با مخلوطــــی از کود  براســــاس 
شــــیمیایی مناســــب ماننــــد ان پی کی غنی شــــده 
، میکرو، ماکرو، ازت،  شامل پتاســــیم، کلســــیم، بور
فســــفر و گوگرد همراه با اسیدهیومیک و کود دامی 
پوسیده و سایر بقایای گیاهی که به شکل پوسیده 

در آمده است، پر می کنیم.
به اجرای این حرکت چالکــــود می گویند که از جمله 
فواید آن جلوگیری از سرمازدگی درخت در زمستان، 
جلوگیری از هدررفت انرژی درخت و کمک به ذخیره 
انرژی درخت برای شــــکوفایی بهتــــر در فصل بهار و 
نیــــز جلوگیری از ریــــزش میوه های درخــــت در زمان 

رشد می باشد.
از نکات قابل توجه در چالکودها این است که باید 
خاک خارج شــــده از چاله ها به صــــورت یکنواخت در 
فاصلــــه بین درختــــان پخش شــــود و از بازگرداندن 

دوباره آن به چاله ها خودداری شود.
باقی مانده چاله با کود دامی پوسیده پر خواهد شد. 
باید بالفاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شوند 

و چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردند.
دقت کنید در حفــــر چالکود باید بــــه گونه ای عمل 

شود که به ریشه های ضخیم آسیبی وارد نشود.
تأثیر کودها بر گیاهان  �

کود نیتروژن بر افزایش رشــــد رویشی گیاهان تأثیر 
می گذارد. کود فســــفر باعث افزایش رشــــد ریشه و 
تشــــکیل گل و میوه می شــــود. کود پتاســــیم نیز بر 
درشــــت شــــدن و مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی 

مؤثر است.
کود منیزیم به جذب عناصــــر غذایی در گیاه کمک 
می کند و کود کلسیم سبب رشــــد ریشه و افزایش 
کیفیت، سفت شــــدن میوه و مقاوم شدن پوست 

درختان به عوامل آسیب رسان می گردد.
کود گوگرد بــــرای رشــــد جوانه های گیــــاه و افزایش 
شــــاخه دهی مؤثر اســــت. کود آهن نیز بــــر افزایش 
قدرت جوانه زنی بذر و ســــبزینگی گیاه تأثیر بسزایی 
دارد. کــــود روی هــــم باعــــث گــــرده افشــــانی بهتر و 

جلوگیری از ریزش گل و جوانه های گیاه می شود.
*امین خضریان؛ فعال حوزه باغبانی

یادداشت باغبان

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

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

بخشند.
اولین چیزی که هنــــگام انتخاب یک گیاه آپارتمانی باید در 
نظر بگیرید این است که می خواهید آن را در کجا بگذارید. 
آیا شــــما یک نقطه بزرگ در یک پنجره آفتــــاب رو دارید و یا 

یک فضای کوچک با نور مالیم؟
سپس از خود بپرسید آیا به دنبال گیاهی با برگ های سبز 
زیبا هســــتید و یا یک گیاه گلدار را ترجیح می دهید؟ نکته 
بعدی هم این اســــت که چقدر می توانید زمان صرف یک 

گیاه کنید.
همچنین بهتر اســــت راه های پــــرورش و چگونگی تکثیر 
گیاهان را بدانید چراکه یکی از بهترین کارها برای داشــــتن 
، اســــتفاده از روش های تکثیر آنهاست.  گیاهان بیشــــتر
تکثیر و پرورش یــــک گیاه به خصــــوص در زمانی که گیاه 
به هرس نیاز دارد و مواد مغذی خاک کم اســــت، سالمت 

گیاه را تضمین می کند.
گیاهان روش هــــای تکثیر منحصــــر به فرد خــــود را دارند 
در این بخش با ما همراه باشــــید تا بــــا نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه تکثیر و پرورش آن آشنا شوید.

گلونما  � گیاه آ
گلونما یــــک گونه گیــــاه آپارتمانی از تیره گل شــــیپوریان  آ

اســــت. این گیاه همیشــــه ســــبز و پایــــا با برگهــــای زینتی 
می باشد. برگهای آن مستطیلی نیزه ای می باشد و گلهای 

این گیاه سفید و در تابستان آشکار می شود.
گلونما که یک گیاه بســــیار تزئینی با چندین گونه جالب  آ
اســــت، از ســــبز تیره به نقره ای تغییر رنــــگ دارد و بعضی 
، رنگ زیبایی به دکور خانه شــــما  از آن ها با جزئیــــات قرمز

می افزاید.
این گیاه یک گیاِه کم رشــــد اســــت که نیازمنــــِد نور کامل 
خورشید نیست، پس برای داخل خانه مناسب است به 

ویژه اگر نور در خانه شما محدود باشد.
گلونما یک انتخاب عالی برای کســــی اســــت که یک  گیاه آ
گیاه برای نگهداری و پرورش با شــــاخ و برگهای درخشان 

می خواهد.

گلونما  � شرایط رشد آ
گلونما می تواند در نزدیکی سایه نیز رشد  رنگ ســــبز تیره آ
کند, در حالی کــــه گونه های متنوع تر نیاز به نور بیشــــتر تر 
گلونما را مســــتقیم در  دارند پس هیچ یــــک از گونه های آ

معرض آفتاب قرار ندهید.
در تابســــتان به طور کامل به آن آب بدهید و گیاه را اغلب 
بــــرای افزایش رطوبت اســــپری کنید و در طول زمســــتان، 
آبیاری را کاهــــش دهید، اما اجــــازه ندهید کــــه گیاه کامال 

خشک شود.
این گیاهان هوای سرد یا دماهای زیر 65 درجه فارنهایت 
را دوســــت ندارند پس مطمئن باشید که آن را از پنجره ها 
یا دریچه ها دور نگه میدارید و هرچه آن نقطه گرم تر باشد، 

بهتر است.
برای از بین بردن گاه به گاه برگ زرد پایین گیاه و یا گل های 

خراب شده، هرس کردن بسیار مورد نیاز است.
گلونمــــا را با کــــود مایع در طول فصل رشــــد تغذیه کنید.  آ

آنها کم رشــــد هســــتند و هرســــاله نیاز به تعویض گلدان 
ندارند، به طوری که طول تنه آنها بسیار کوچک است و در 

گلدان هایی با اندازه 8، 10 و 14 سانتی فروخته می شوند.

گلونما  � قلمه زدن آ
گلونما ابتدا باید قلمه هایی از گیاه اصلی  برای قلمه زدن آ
تهیه کنید، ســــاقه هایی را برای ایــــن کار انتخاب کنید که 
حداقــــل دارای 2 الی 3 بند باشــــند و 3 الی 5 برگ داشــــته 

باشند.

ســــپس به کمک یک چاقــــوی تیز و تمیز ســــاقه را برش 
دهیــــد. در صورتی که برگ ها بیش از 3 الی 5 عدد بودند، 
برگ های اضافه را حذف کنید تا انرژی گیاه را برای ریشــــه 

نگیرند. زایی 
برای اطمینان از ریشه دادن قلمه ها میتوانید آنها را داخل 

هورمون ریشه زایی فرو ببرید.
قلمه هــــا را داخــــل مخلوطــــی از پیت مــــاس و پرالیت 
بکارید. به صورتی که حداقل یک ســــوم ســــاقه داخل 
که  باشــــید  داشــــته  توجه  بگیرد.  قرار  کاشــــت  بســــتر 

آب مناســــب  وج  بســــتر حتمــــا بایــــد زهکشــــی یا خــــر
باشد. داشته 

پس از آن قســــمتی از ریشه که ساقه اصلی برای قلمه را 
از آن جدا کرده اید، به هورمون ریشــــه زایی آغشته کنید 

بکارید. کاشت،  بستر  داخل  و 
در پایان روی قلمه ها را با خاک بپوشــــانید و آن را با دست 
آبیاری کنید و  فشــــرده کنید. قلمه های کاشــــته شــــده را 

شرایط مناسب را برای آنها فراهم آورید.
در این نوشتار از مطالب وبگاه نمناک و وبگاه ایران درخت استفاده شده است.

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

از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحاظ ویژگی هــــای اقلیمی و تنوع آب و 
هوایی یکــــی از مناطق مهم رویش انــــواع گیاهان دارویی 

است.
به نوشــــته نمناک، شــــاید یکی از دالیلی که بوعلی سینا از 
ری به قزوین و ســــپس به دیار سرسبز همدان سفر کرد و 
اقامت گزید وجود گیاهان دارویی و شــــرایط آب و هوایی 

این استان بوده است.
طبق آمار ارائه شده توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همــــدان، بیش از یک هــــزار و 600 گونه گیاهــــان دارویی در 
اســــتان وجود دارد و تاکنون بیش از 315 گونه گیاه دارویی 

خودرو در اراضی ملی همدان شناسایی شده است.
از جمله گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به گیاه 

بومادران اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.

گیاه دارویی بومادران  �
گیاه بومــــادران گیاهــــی با مزاج گرم و خشــــک اســــت که 
از  بســــیاری  درمــــان  در  و  دارد  فــــراوان  دارویــــی  خــــواص 
بیماری ها کاربرد دارد. استفاده از گیاهان دارویی بومادران 
در اشــــکال مختلف می تواند فواید بسیاری برای سالمتی 
ما داشته باشد, اما اول از همه، درک چگونگی استفاده از 

آن مهم است.
 تمام 

ً
بومادران یک گیاه علفی چند ســــاله اســــت و تقریبا

قســــمت های گیــــاه از نظر پزشــــکی مفید هســــتند. این 
گیاه که هزاران ســــال قدمــــت دارد، دارای نام های عامیانه 
, گیاه خونریزی بینی,  زیادی است، از جمله فلفل سیاه پیر

ملوفیل, سرباز و غیره.
هم برگ ها و هم گل های بومادران خوراکی هســــتند, ساقه 
هایش را هم می توان برای مرهم موضعی خرد و استفاده کرد.
برگ هــــای گیاه بومادران بوی خاصــــی دارند که کمی تند یا 
فلفلی هســــتند. این گیــــاه یکی از متنوع تریــــن و بهترین 

گیاهان دارویی در التیام طبیعی در سراسر جهان است.
ترکیبات و فواید گیاه بومادران  �

ترکیبــــات و مــــواد مغذی گیــــاه بومــــادران شــــامل انواع 
فالونوئیدهــــا, روتیــــن و تانیــــن و همچنیــــن کوماریــــن, 
ساپونین, سینئول, الکتون, اوژنول و آنتی اکسیدان های 

دیگر است.
عــــالوه بر این, این گیاه می تواند آهن, فســــفر و گوگرد را از 

برگ هایش به بدن ما تأمین کند.
فواید ســــالمتی گیاهان دارویی بومادران شامل موارد زیر 

است:
_التیام سریع تر زخم ها

_انعقاد خون
_حفظ دوره های پریودی

_کاهش التهاب
_کاهش فشار خون باال

_تنظیم عالیم آسم
_کاهش اضطراب

مصارف گیاه بومادران  �
کاربردهــــای فراوانی از گیاه بومادران وجــــود دارد, از جمله 
, به عنــــوان گیاه دارویی, در روغن ســــرکه و  در پخــــت و پز

استفاده در لوازم های آرایشی.
اضافه کردن آن به سوپ و خورشت و کاری برای بوی تند 

و فلفلی اش, بسیار رایج است.
آن را با رزماری و  آشــــپزی، به طور کلی می توان  در مقوله 
پونه کوهی مقایســــه کرد و می توان بــــه عنوان ادویه به 

کرد. اضافه  غذا 
گذشته از خواص دارویی گیاه بومادران، استفاده منحصر 
بفرد این گیاه، به عنوان بوگیر کفش اســــت. کافیســــت 
چند شــــاخه از گل بومادران را در الیــــه داخلی کفش خود 

قرار دهید تا به مرور بوی نامطبوع کفش از بین برود.

پرورش کفشدوزک برای مبارزه با آفات کشاورزی

هگمتانه، گروه باغبان: اگر قرار است محصولی نام طبیعی 
را به یدک بکشد، باید در مدیریت پرورش آن دقت کرد تا 
به هیچ نوع ســــم یا کود شــــیمیایی آلوده نشود. بنابراین 
از بیــــن بردن آفــــات مزارع،باغات و گلخانه ها به حشــــراتی 
سپرده می شــــود که می توانند بدون ایجاد آلودگی، سبزی 
مزرعه  ها را حفظ کنند. حشــــراتی که پرورش آنها کســــب و 

کار جدیدی را ایجاد کرده است.

بــــه نوشــــته وبگاه باغبــــان باشــــی، از ســــال 73 که بحث 
کنتــــرل بیولوژیک شــــکل گرفــــت، متعاقــــب آن کنترل 
سموم و کودهای شــــیمیایی مطرح شــــد. اما اگر در مزارع 
از ســــموم و آفت کش  ها استفاده نشــــود، قارچ ها و آفت 
ها تمام محصــــوالت را از بین خواهد بــــرد و عمال چیزی به 
نــــام کشــــاورزی وجود نخواهد داشــــت. بر این اســــاس از 
دشــــمنان طبیعی علیه آفات برگ، ساقه و میوه استفاده 
می شــــود که بدون آســــیب زدن به محصول، همزیستی 

متقابلی با گیاه برقرار می کنند.
، دشمن طبیعی آفات  �  کفشدوزک های شکارگر

کفشــــدوزک های شــــکارگر از دشــــمنان طبیعــــی آفــــات 
هستند که حدود 2هزار گونه از آنها در دنیا شناخته شده 
است. از این حشــــره برای کنترل شته، کنه و آفات مکنده 
استفاده می  شود. نوع خاصی از آن که در ایران نیز پرورش 
می یابد بــــه عنــــوان »کریپتولموس« معروف اســــت و در 

باغات چای و مرکبات نقش شکارگر را بازی می کند.
شــــاید تا به حــــال نام »چای ارگانیک« را نشــــنیده باشــــید 

امــــا یکــــی از دالیل تولیــــد این چــــای وجود کفشــــدوزک 
کریپتولموس اســــت. در صورت حضور بــــه موقع و کافی 
کفشــــدوزک ها در باغات چای، استفاده از هیچ نوع سمی 
توجیه  پذیر نیســــت. زیرا این حشــــره دوستداشــــتنی به 

شدت نسبت به سموم و آفت کش  ها حساس است.
پرورش این حشره در ایران به طور چشمگیری رو افزایش 

است و افراد زیادی از این شغل کسب درآمد می کنند.
 پرورش کفشدوزک  �

در پرورش کفشــــدوزک به اولین چیزی که باید فکر کنید، 
غذای مورد نیاز است. این حشره از شپشک  های آردآلود 
در کدو یا جوانه ســــیب  زمینی استفاده می کند. شما قبل 
از هر چیز باید کدوها یا ســــیب زمینی های ســــالم و بدون 
پوســــیدگی را از بازار خریــــداری و آنها را به شپشــــک آلوده 

کنید.
این آلودگی را که به صورت کلونی است، می توانید از مراکز 
تحقیقات گیاه پزشــــکی و یا پرورشــــی به مقــــدار مورد نیاز 
تهیــــه کرده و کار را آغاز کرد. به طور متوســــط یک ماه طول 

می کشد که آلودگی تمام سطح کدو را فرا بگیرد.
اکنون غذای مورد نیاز کفشدوزک آماده است.

کفشــــدوزک کریپتولموس، برای اولین بار در سال 1888 
میالدی برای کنترل آفات معرفی شــــد. این گونه در طول 
زندگــــی اش 400 تــــا 500 تخم تولیــــد می کند. طــــی مراحل 
مختلفی که حدود یک ماه طول می کشــــد، این تخم  ها به 
حشره بالغ تبدیل می  شوند. الرو این کفشدوزک در طول 
دوره الروی بــــه بیــــش از 250عدد شپشــــک آردآلود برای 

تغذیه نیاز دارد.
الروها در ابتدا اشتهای زیادی دارند، بنابراین الزم است که به 

طور مداوم کلونی های شپشک را در اختیار آنها قرار دهید.
بــــرای پرورش کفشــــدوزک حداقل  به 2اتــــاق مجزا احتیاج 
دارید که حداقل 20متر از هم فاصله داشــــته باشند. یکی 
برای تولید شپشــــک و دیگری برای پرورش کفشــــدوزک. 
منفذها و خروجی های اتاق ها باید به طور کامل پوشــــیده 
شــــود. تهویــــه مناســــب و سیســــتم تنظیم دمــــا از دیگر 

مواردی است که رعایت آن در اتاق ها ضروری است.

 نقش کفشدوزک در دفع آفات  �
از دشــــمنان طبیعی شــــته ها که احتمااًل اکثر مــــردم آنها را 
در طبیعت مشــــاهده کرده اند، کفشــــدوزکها هســــتند. 
گونه هایی از کفشــــدوزک ها، هم در مرحله الروی و هم در 
مرحله حشره کامل از شــــته ها تغذیه می کنند و از عوامل 

مهم کنترل بیولوژیک شته ها هستند.
 کفشدوزکها طیف وسیعی از شته ها را مورد تغذیه 

ً
عموما

قرار می دهند و تنهــــا از یک گونه خاص از شــــته ها تغذیه 
نمی کننــــد. اگــــر در محیط گلخانــــه ای فقط دو یا ســــه نوع 

کفشدوزک رها شود، تمام شته ها را از بین می برند.
در بهــــار هنگامی که دما به 12 درجه ســــانتیگراد می رســــد، 
کفشدوزکها از پناهگاهها خارج و شروع به تغذیه می نمایند. 
سپس حشــــرات بالغ جفت گیری کرده و در دمای 20 تا 30 

درجه سانتی گراد و بعد از 4 روز تخم گذاری می نمایند.
سپس الروهای جوان از تخم خارج شده و در قسمت های 
مختلف گیاه به جستجوی طعمه می پردازد. این حشره ها 

دارای 3 تا 5 نسل در سال هستند.

گلونما  آ
گیاهی همیشه سبز

شته خالدار بید
هگمتانه، گروه باغبان: شــــته یک آفت همیشه مزاحم است که در تمام 
مناطق کشور دیده می شود. شته خالدار بید نوعی از آفات گیاهی است 

که میزبان اصلی آن درختان بید و گاهی نیز درختان صنوبر هستند.
این آفت مزاحم، قهوه ای رنگ و پوشــــیده از مو می باشــــد و طول آن نیز 

حدود 8 تا 10 میلیمتر است.

این شته ها به صورت کلنی بر روی شاخه و تنه بید قرار می گیرند به طوری که 
ســــر آنها به سمت باال بوده و مانند سایر شته ها با مکیدن شیره گیاه به آن 
خسارت وارد می کنند. عسلک ترشح شده از این شته ها بسیار فراوان است 

و به شکل قطرات بسیار درشت از تنه درخت جاری شده و به زمین می ریزد.
شــــته خالدار بید بیشــــتر در اواخر شــــهریور تــــا اوایل آذر ماه مشــــاهده 

می شود و در فصل سرما به پناهگاه خود مهاجرت خواهد کرد.
بروز این شــــته روی گیاهــــان دیگر به غیر از بید کامال تصادفی اســــت به 

شکلی که این آفت قادر به ادامه زندگی بر روی آنها نخواهد بود.
این آفت دشــــمن طبیعی ندارد و برای کنترل آن باید از سموم شیمیایی 

سیستمیک و گوارشی استفاده کرد.

خانه سبز

کنترل حشرات اطراف گیاهان آپارتمانی
هگمتانه، گــــروه باغبان: اکثر کســــانی کــــه در منزل خود 
از گلدان هــــای طبیعی نگهداری می کننــــد تجربه مواجهه 
با پشــــه های ریز ســــیاه رنگ در اطراف گلدان هایشــــان را 
داشــــته اند. در این قسمت شــــما را با راهکار های مقابله 
با این پشــــه های آزاردهنده توســــط ابزارهای خانگی آشنا 

می کنیم.
-راهکار اول این اســــت که میزان آبیاری گلدانتان را کمتر 
کنید یا آبیاریتان را از طریــــق زیرگلدانی انجام دهید؛ چراکه 
ســــطح خشــــک خاک با عث از بین رفتن الروهای ریز این 

حشرات خواهد شد.
-دومین راهکار پاشیدن پودر دارچین بر روی سطح خاک 
خشــــک گلدان هایتان اســــت. دارچین باعث دور شدن 

این پشه های مزاحم از گیاه می شود.
-راهکار ســــوم این اســــت که هر چند روز یک بار با قاشق 
یا بیلچه ای کوچک خاک ســــطحی گلــــدان را جابجا کنید و 
اجــــازه دهید تا هوا بین ســــطوح خاک بپیچــــد. این روش 

بسیار مؤثر خواهد بود.
-برای راهکار چهارم، بابونه را دم کنید و سپس به نسبت 
یک پیمانه بابونه و ســــه پیمانه آب، آن را به ســــطح خاک و 

گیاه داخل گلدان اسپری کنید.
-پنجمین راهکار اســــتفاده از سیر اســــت. حبه های سیر 
تازه را برش دهید و روی خاک گلدان بگذارید. بوی سیر به 
شدت دافع این پشه هاست هرچند خود شما نیز ممکن 

است از بوی سیر پخش شده در اتاق اذیت شوید.
-گذاشــــتن تله برای پشــــه ها نیز آخرین راهکار ماســــت. 
تله هــــا برای این هســــتند که پشــــه ها به آن جذب شــــده 
سپس آنها را همراه با تله از گلدانتان خارج کنید. برای این 

کار می توانید از دو تله متفاوت استفاده کنید.
اول تکه های ســــیب زمینی را روی خاک گلدان بگذارید و 
زمانی که پشــــه ها و الروهایشــــان روی آن تکه های سیب 

زمینی بودند آنها را از گلدان خارج کرده و دور بیندازید.
دوم یــــک کاســــه کوچــــک آب همــــراه بــــا مقــــداری مایع 

ظرفشــــویی را بین گلدان هایتان قرار دهید، بعد از دو روز 
که روی آب داخل کاسه از پشــــه های به دام افتاده و مرده 

سیاه شده بود آن را بردارید و دور بیندازید.
امیــــدوارم ایــــن راهکار هــــا بــــرای از بین بردن حشــــرات و 

پشه های مزاحم اطراف گلدان هایتان کارآمد باشند.

کاشت بذر قهوه در گلدان
هگمتانه، گروه باغبان: برای کاشــــت بــــذر قهوه ابتدا باید 
بذرهایی را که از فروشگاه های بذر تهیه کرده اید به مدت 
یک شــــبانه روز در آب ولرم بخیســــانید. پس از گذشــــت 

24ساعت برآمدگی سفیدی روی بذر ایجاد می شود.
حاال ظرف به عمق و قطر 15 ســــانتیمتر را با شــــن و ماسه 
یــــا ورمیکولیــــت پر کنیــــد و هر بــــذر قهــــوه را در عمق 12 
میلیمتری گلدانتان قرار دهید و روی بذر را با مقدار خیلی 

کم خاک بپوشانید.
تمامی بذرهــــا را با همین روش می کاریــــم و گلدان ها را در 
مکانی که حداقل 6 ســــاعت نور غیرمستقیم در طول روز 

داشته باشند قرار می دهیم.
دمــــای مناســــب بــــرای جوانــــه زنی بــــذر قهــــوه 24 درجه 
سانتیگراد در طول شبانه روز است. هر روز ورمیکولیت را 
مرطوب کنید و روی گلدان یک پالستیک شفاف بکشید 

تا رطوبت آن حفظ شود.
فقط در زمان آبیاری پالســــتیک را برداریــــد اما بعد از جوانه 

زنــــی بذر ها پالســــتیک را کال بردارید. جوانــــه زنی بذر قهوه 
معموال 2 ماه طول می کشــــد ولی اگر بذر های شــــما کهنه 

باشند این جوانه زنی تا 6 ماه نیز به طول می انجامد.
بعد از اینکــــه اندازه گیاه به 15 ســــانتیمتر رســــید آن را به 
یک گلــــدان 20 لیتری حاوی خاک گلــــدان منتقل کنید یا 
در مناطق نیمه گرمســــیری آن را به طور مستقیم در زمین 

بکارید.
یک گودال به عرض 18 سانتیمتر و به عمق ریشه در خاک 
حفر کنید و ریشه گیاه را در مرکز گودال قراز دهید سپس 
اطراف ریشــــه را با خاک پر کنید. دقت کنید که همه ریشه 

به طور کامل با خاک پوشانده شود و آن را آبیاری کنید.
زمان مناســــب کاشــــت گیاه قهوه در زمیــــن، اواخر پاییز 
تا اواســــط زمســــتان اســــت. اما اگر گیاه قهوه را در گلدان 
کاشــــته اید و مکانی که 6 ساعت نور غیر مستقیم داشته 
باشد را در دســــترس ندارید حتما از چراغ های مخصوص 

رشد گیاهان کمک بگیرید.

آموزش

طبیب

راهکار
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اورهال بوئینگ آمریکایی توسط متخصصان ایرانی
یان حجت االسالم انصار

از بیمارستان مرخص شد
حجت االســــالم حســــین انصاریــــان کــــه مدتــــی در 
بیمارســــتان به علت ابتال به کرونا بســــتری بود، روز 

گذشته از بیمارستان مرخص شد.

پوتین: روسیه موفق شد نخستین 
واکسن کرونا را به ثبت برساند

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه بر ضرورت 
مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد و گفت که روسیه 
موفق شــــد نخستین واکســــن برای پیشــــگیری از 

کرونا را به ثبت برساند.

ین وضعیت کرونایی  آخر
استان ها 

 همدان همچنان قرمز

گفــــت:  دکتــــر الری ســــخنگوی وزارت بهداشــــت 
آذربایجان شرقی،  استان های تهران، اصفهان، قم، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
، زنجان، ایالم،  خوزستان، کرمانشاه، گیالن، بوشهر
غربی،  آذربایجان   ، البرز مازندران،  رضوی،  خراســــان 
مرکزی، کرمان، خراســــان شمالی، "همدان" و یزد در 
وضعیت قرمز قرار دارند. اســــتان های کهگیلویه و 
فارس  هرمزگان،  بختیاری،  و  چهارمحال  بویراحمد، 

و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

پشت پرده ماجرای وارد کردن 
700 پورشه توسط 

یک پیرزن روستایی
رئیس اتاق بازگانی ایران و چین گفت: از ســــال 91 
مــــدام این داســــتان را تعریف می کنند. مشــــخص 
اســــت که چه کســــی این خودروها را بــــه نام پیرزن 
وارد کــــرده اســــت.مثال طــــرف از فالن وکیــــل نامه 
گرفته و پورشــــه ها را وارد کرده. مگر نخــــود و لوبیا 
اســــت که مشخص نشــــود چه کســــی 700 پورشه 
داخل کشــــور فروختــــه؟ به جای فرد بــــا نفوذی که 
پشــــت ماجراســــت، پیرزن را معرفی می کنند. تنها 

چیزی که می شود گفت این است که خودتانید!

چیزی به اسم
یم "سیم کارت شاد" ندار

از بسته های شاد استفاده کنید
در حالــــی که ایــــن روزهــــا کالهبرداری هایی تحت 
عنــــوان ارائــــه ســــیم کارت شــــاد انجام می شــــود، 
ســــیم کارتی  که  کردنــــد  عنــــوان  بارها  مســــووالن 
تحت عنوان شــــاد وجود ندارد و درمقابل والدین 
جابه جایی  بــــرای  دســــتوری  کدهای  از  می تواننــــد 
بســــته اینترنتی در سیم کارت های عادی استفاده 
کننــــد،  برای اینکه تنها بســــته شــــاد بــــرای کودک 

باشد. فعال 

ینه خانوار افزایش 34 درصدی هز
غ و خودرو  ردپای گرانی تخم مر

در حالی هزینــــه خانوارهای ایرانی در شــــهریور ماه 
امسال نســــبت به همین ماه در ســــال گذشته به 
طور متوسط بیش از 34 درصد افزایش داشته که 
در این بین رشد قیمت ها در گروه لبنیات و حمل 
و نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم 

مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می کند.

مرزبانی ناجا خواستار شد: 

خودداری زائران
 از حضور در مرزهای چهارگانه

کید بر اینکــــه زائران به  فرمانــــده مرزبانی ناجا بــــا تأ
مرزهــــای چهارگانــــه خســــروی، مهران، شــــلمچه و 
چذابــــه مراجعه نکننــــد، گفت: مرزبانان مســــؤول 
رعایــــت قوانین و شــــیوه نامه های مرزی با کشــــور 

هستند. همسایه 

سعودی ها شرایط برگزاری
 عمره مفرده را در دوران کرونا 

اعالم کردند
وزارت حج عربســــتان ســــعودی اعالم کــــرد که به 
منظــــور مقابله با کرونا، بــــه زودی نرم افزاری را ارائه 
خواهــــد کرد که درخواســــت ادای عمــــره و امکان 
رزرو زمــــان و تاریــــخ از طریق این نرم افــــزار ممکن 

بود. خواهد 

همکاری نفتی ایران و ونزوئال 
یکا یم  آمر با وجود تحر

بلومبــــرگ نوشــــت:یک نفتکــــش بزرگ بــــا پرچم 
ایران در حــــال بارگیری نفت خــــام ونزوئال در بندر 
خوزه این کشــــور اســــت تا به آســــیا صادر شــــود.

ارســــال این محمولــــه نفتی در شــــرایطی کــــه اکثر 
از ترس  کشــــتیرانی و تاجران نفــــت  شــــرکت های 
تحریم هــــای آمریــــکا تجارت بــــا این کشــــور را کنار 
نفت  صنعــــت  برای  امیــــدی  نقطــــه  گذاشــــته اند، 
ویران شــــده ونزوئال اســــت.این نفتکش به تازگی 
دو میلیــــون بشــــکه میعانــــات گازی ایــــران را بــــه 

است. داده  تحویل  ونزوئال 

اخبار کوتاه

ایران و جهان

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع:

450 شهر کشور در معرض سیل قرار دارند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس سازمان جنگل ها و مراتع گفت: 450 شهر کشور در معرض سیل 

قرار دارند و در 20 سال گذشته 3 هزار و 500 سیالب در کشور تجربه شده است.
منصور رئیس ســــازمان جنگل ها و مراتع در مراســــم امضای تفاهم نامه تأســــیس مرکز بین المللی 
مدیریت جامع منابع زیســــتی، اظهار کرد: 450 شــــهر کشور در معرض ســــیل قرار دارند و در 20 سال 
گذشــــته 3 هزار و 500 سیالب در کشور تجربه شده است؛ تبادل تجربه با کشورهای مختلف در حوزه 

کنترل فرسایش خاک و آبخیزداری می تواند کمک شایانی به جلوگیری از سیالب در کشور کند.
وی افزود: 125 میلیون هکتار از اراضی کشــــور در معرض فرسایش آبی قرار دارد و به خاطر اهمیت 

منابع آب و خاک باید جلوی فرسایش آن ها گرفته شود.
منصور با اشــــاره به اینکــــه تاکنون در 30 میلیون هکتار از اراضی کشــــور با پروژه هــــای آبخیزداری از 
فرســــایش خاک جلوگیری شده اســــت، گفت: با هر هکتار اجرای پژوه آبخیزداری، 530 مترمکعب 

ذخیره آب صورت می پذیرد.
رئیس ســــازمان جنگل ها و مراتع ادامه داد: در این حوزه فقط اقدامات وزارت جهادکشــــاورزی کافی 
نیست و نیاز به اقداماتی جامع است که امیدواریم مرکز بین الملل مدیریت جامع آبخیزداری با تبادل 

اطالعات در سطح بین المللی موجبات گسترش توانایی ایران در حوزه آبخیزداری را فراهم آورد.
تبادل تجارب زیست محیطی با تأسیس مرکز مدیریت جامع  �

کاظم خاوازی نیز در این مراسم اظهار کرد: در قالب این تفاهم نامه تجارب زیست محیطی از طریق 
این مرکز مدیریت با کشــــورهای مختلف مورد تبادل قرار می گیرد. این موضوع، در حوزه های حفظ 

منابع آبی و خاکی و جلوگیری از فرسایش آن ها بسیار مهم است.
وزیر جهاد کشــــاورزی افزود: در کشــــورمان دانشمندان بســــیاری در حوزه آبخیزداری در دانشگاه 
و پژوهشــــگاه ها مشغول فعالیت هستند و دانش بومی موجود در کشــــور را می توانیم با دانش 

جدید و فناوری های نوین از طریق این مرکز تلفیق کنیم.

وزیر بهداشت:

شرمنده ســـربازانم هستم
آن یک میلیارد دالر را برای کدام کار گذاشـــته اند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر بهداشــــت گفت: 
موج حمله جدیدی شــــکل گرفته، یک میلیارد دالری که 
کردند ماه هاســــت  رهبری از صندوق توســــعه موافقت 
به جز ســــهم کوچکی نگرفتــــه ام. نمی دانم برای کدام کار 

گذاشته اند؟ مهمتر 
سعید نمکی وزیر بهداشــــت با انتشار تصویری از شهید 

قاسم سلیمانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
در چهلمین سالروز دفاع مقدس همه بودند، چشمهایم 
دنبالت می گشــــت. عکســــت همه جا بود یادت در همه 
ذهنها و قلبها جریان داشــــت، تو نبودی ولی چشمهائی 

... برایت می گریست سردار
وقتــــی رفتی ویروس منحــــوس گرفتارمان کرد. به شــــیوه 
روزهای دفاع مقدس ســــنگر آرائــــی کردیم، گردهم آمدیم 
مدافــــع حریم و حرم و ســــالمت همه باهم بــــر آن تاختیم. 
بعضی از آنها که در کنارت بودند را صدا کردیم، ولی جایت 
خالی بود، می دانستم که اگر بودی حمایت هایت درون و 
بیرون از مرزها چقدر بکار می آمد! با آنکه دنیا ناجوانمردانه 
راه ها را بر ما بســــته بود مدافعین سالمت افتخار آفریدند 
تــــن بر آتــــش زدند، بیمــــار و ناتوان شــــدند، به شــــهادت 

رسیدند ولی از پا ننشستند.
یک بار دیگر جهان باور کرد که قهرمانان این سرزمین در 
فشــــار و تحریم و بحران نمی مانند، آنها در روزهای سخت 
دفاع مقدس آموخته اند که با تمســــک به شیوه جهادی 
و بسیجی در مقابل هیچ دشمنی زانو نزنند. اما امروز دلم 
گرفته بود، بعنوان سربازی که فرماندهی این جنگ نفس 
گیر را بعهده دارم، احســــاس تنهائی عجیبــــی کردم. امروز 
معنی آن بغض جانگدازت را در خلوت ســــازمان برنامه با 

همه وجودم دریافتم.
حدود 8 ماه خودم و یارانم در سراســــر کشــــور یک روز آرام 
نداریم. هرچه می گوئیم همه گیری را نمی شود با التماس 
و تمنا متوقف کرد بی فایده است هرچه التماس و تمنا و 

فریاد می کنیم که کرونا را نمی شود بدون کمک های ویژه 
مهار کرد کســــی باور نمی کند. ولی یادت هست گفتی اگر 
نتوانی پشــــتیبانی نیروهایت را فراهم کنی می مانیم؟ من 

امروز از سربازانم در جبهه سالمت شرمسارم.
مطالباتشــــان معــــوق مانــــده، انبارهایــــم از ســــالح خالی 
می شود. پائیز سنگینی فرا می رســــد. موج حمله جدیدی 
شــــکل گرفته، یک میلیــــارد دالری که رهبــــری از صندوق 
توسعه موافقت کردند ماه هاســــت به جز سهم کوچکی 

نگرفته ام. نمی دانم برای کدام کار مهمتر گذاشته اند؟
شبهای زیادیســــت با دل نگرانی نخوابیده ام و برای آنکه 
مردم مشــــوش نشــــوند روزه ســــکوت گرفته ام ولی تاب 

آوری من کجا؟ صبوری و اخالص حاج قاسم کجا؟
! نه برای خودم که آمده ام تا فنا شــــوم، برای  نگرانم ســــردار
کشــــورم که حفظ آبرویــــش در عرصه جهانــــی و در مقابل 
دشــــمنانش برایم رسالتی مقدسســــت و برای مردمم که 

برای سالمتی شان به هر آب و آتشی می زنم.
ســــردار می دانی که بی سالحی و بی سپاهی مالل آورترین 
رنج فرماندهی است خوشا به سعادتت، ندیدن بعضی از 
رنجها و نامردیها پاداش دل شکسته ات بود که با وصال 
حق و فیض شــــهادت نصیبت شد، گوارایت باد، اما امروز 

دلم خیلی برایت تنگ شده حاج قاسم.

از سوی جهانگیری؛
ابالغ مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه

اول  معــــاون  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
، مصوبــــه مربــــوط به تأدیه دیــــون دولت  رئیس جمهــــور
بابت تحقق متناسب سازی دریافت های بازنشستگان 
و مســــتمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری 

سهام دولت را ابالغ کرد.
هیات وزیران در جلســــه مورخ 30 شــــهریور 1399، با تأدیه 
دیون دولت بابت تحقق متناسب ســــازی دریافت های 
بازنشســــتگان و مستمری بگیران کشــــوری و لشکری از 

طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد.
به موجب ایــــن مصوبه، مبلغ تأدیه دیون دولت توســــط 
ســــازمان خصوصی سازی و با اعالم صندوق بازنشستگی 
کشــــوری و ســــازمان تأمین اجتماعی نیروهای مســــلح و 
تأیید ســــازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا 

سقف 180 هزار میلیارد ریال است.
قیمت نهایی ســــهام شــــرکت های موضوع این تصویب 
نامه مطابــــق آیین نامه اجرایی شــــیوه های قیمت گذاری 
بنگاه هــــا مصــــوب 20/ 12/ 1387 شــــورای عالــــی اجــــرای 
سیاســــت های کلی اصــــل چهــــل و چهــــارم )44( قانون 
اساســــی و تصویــــب هیأت واگــــذاری تعیین می شــــود و 
ســــازمان خصوصی سازی موظف اســــت ظرف شش ماه 
از تاریــــخ ابــــالغ این مصوبه، قیمت ســــهام شــــرکت های 
یادشــــده را مطابق آییــــن نامه مذکور جهــــت تصویب به 

هیأت واگذاری ارایه نماید.
چنانچه ارزش قطعی ســــهام، بیش از ارزش برآوردی باشد 

و از عملکرد ســــقف مبلــــغ مندرج در این مصوبه بیشــــتر 
گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و 
تصویب هیأت واگذاری تعدیالت الزم اعمال خواهد شد.

نقل و انتقال ســــهام موضوع این تصویب نامه از مالیات 
نقل و انتقال ســــهام معاف می باشــــد. ســــایر هزینه های 
مترتب بر واگذاری متناســــب با ســــهم واگذاری بر عهده 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 

نیروهای مسلح است.
همچنین از تاریخ ابــــالغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه 
سهام شرکت های یادشده متناسب با سهم واگذاری به 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 

نیروهای مسلح تعلق می گیرد.
دولت همچنین در اجرای ماده )30( قانون برنامه ششم 
توسعه، صندوق بازنشســــتگی کشوری و سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مســــلح را مکلف کرد عالوه بر افزایش 
آییــــن نامه اجرایــــی بندهای  امتیازات شــــغلی مندرج در 
)الف( و )ب( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه ســــال 
، از محــــل منابــــع داخلی و ســــایر منابع  1399 کل کشــــور
حاصل از سرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند )و( 
، نسبت به  تبصره )2( قانون بودجه سال 1399 کل کشور
برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مســــتمری بگیران تحت پوشش خود با 
90 درصد میانگین حقوق مشــــمول کسور بازنشستگی 
شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات 

خدمت، از شش ماهه دوم 1399 اقدام نمایند.
افزایش حقوق بازنشســــتگان موضوع ایــــن تبصره، باید 
بــــه نحوی انجام گیــــرد که حقوق بازنشســــتگان هر طبقه 
بیــــش از میانگیــــن دریافتــــی از محــــل حقوق مشــــمول 
کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق 

متناسب با سنوات خدمت نشود.
ســــازمان تأمیــــن اجتماعــــی نیروهای مســــلح و صندوق 
بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این 
مصوبه را صرف متناســــب ســــازی حقوق بازنشستگان 
نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه ســــال جاری به 

آنان پرداخت نمایند.

سند جدید شورای عالی فضای مجازی، محرک یا متوقف کننده رشد سکو بازارها؟
هگمتانه، گروه ایران و جهان: با بررسی سند جدید ابالغی 
شــــورای عالی فضای مجــــازی تحت عنوان سیاســــت ها 
و الزامــــات کالن حمایــــت از رقابت و مقابله با ســــکوهای 
فضــــای مجــــازی بــــه نظر می رســــد مســــؤوالن بــــه دنبال 
مشخص کردن حد رشــــد مشخصی برای ســــکوبازارها و 

نوآفرین های )استارتاپ های( فضای مجازی هستند.
حــــوزه  و  اقتصــــادی  کارشــــناس  فعــــال  رســــتگار  علــــی 
اســــتارتاپ ها،در یادداشــــتی بــــه بررســــی ســــند ابالغــــی 
سیاســــت ها و الزامات کالن حمایت از رقابت و مقابله با 

سکوهای فضای مجازی پرداخت.
در این یادداشت آمده است: شــــورای عالی فضای مجازی 
چندی پیش سندی را تصویب کرد موسوم به» سیاست ها 
و الزامــــات کالن حمایــــت از رقابت و مقابله با ســــکوهای 
فضــــای مجــــازی« کــــه بــــه گفتــــه ابوالحســــن فیروز آبادی، 
دبیر شــــورای عالی فضــــای مجازی این مصوبــــه 13 ماده ای 

کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابالغ هم شده است.
بــــا این حــــال در ســــند نکاتی وجــــود دارد کــــه می تواند بر 
سمت  وســــوی فعالیت  شــــرکت های نوپــــا در آینده تأثیر 
مســــتقیم داشــــته باشــــد، یعنی ایده اصلی کــــه مقابله با 
انحصارگرایــــی و باز کردن فضــــای رقابتی بــــوده که اتفاق 
خوبی برای زیســــت بوم اســــتارتاپی کشــــور اســــت اما در 
جزئیات همچنــــان بحث هایی وجــــود دارد که در صورت 

نگاه منصفانه ممکن است نتیجه معکوس بدهد.
یا اینطور بگوییم اگر این ســــند باعث جلوگیری از بعضی 
منازعات و تعارض منافع بین شــــرکت هاینوآفرین  شود 
اتفاق خوبــــی اســــت، مثل ماجرایی که ســــه ســــال قبل 
پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای 

حقوقی شدند.
قصه آن بود که شــــرکت اســــنپ اجازه نمی داد رانندگان 
تپســــی و الوپیــــک نرم افزار ایــــن شــــرکت ها را همزمان با 
اســــنپ روی گوشــــی خود نصب کنند و مشکالتی از این 
جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرف کنندگان 
اســــت اما موضوعــــات دیگری نیز در این ســــند شــــورای 
عالی فضای مجازی محل شــــبهه است که پیش تر به آن 

می رسیم.
منظــــور کلی آن کــــه از بعضی بنــــد و ماده های این ســــند 
حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی استخراج 
نمی شود و شــــاید بتوانیم اینطور تفســــیر کنیم که طوری 
سیاستگذاری شده که نوآفرین ها از حد مشخصی بیشتر 

رشد نکنند.
در بنــــد ســــوم مــــاده 7 ایــــن ســــند دقیقــــا آمده اســــت 
که:»گســــترش ابعاد فعالیت ســــکوهای دارای وضعیت 

اقتصادی مســــلط بــــه بازارهــــای دیگر در فضــــای مجازی، 
راسا به واســــطه انعقاد قرارداد با سایر کسب وکارها در هر 
زمان به تشخیص شورای رقابت می تواند رویه ضد رقابتی 
تشخیص داده شده و ملغی شود« آیا از این بند می توانیم 
اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و 

تنومند شدن شرکت های موفق قرار بگیرد؟
چون در ســــال های اخیــــر نمونه های زیــــادی از ادغام ها و 
بده بستان ها بین شــــرکت های نوآفرین  که تجربه موفقی 
بود و شــــاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ 
نمی داد، مثل چند سال پیش که دیجی کاال سهام فیدیبو 
را خریــــد یا هلدینگی کــــه با ترکیب کافه بــــازار و دیوار و بلد 
شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپ فود و 

زودفود شاهد بودیم و اسنپ فود متولد شد.
در کل باید بگوییم اصل گسترش فعالیت کسب وکارها 
به حوزه های دیگر در هیچ  نظام رقابتی ای ممنوع نیســــت 
و یــــک اتفاق عادی تلقی می شــــود، مگر اینکــــه در فرآیند 

توسعه قلمرو کسب وکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد.
در غیر این صورت ورود شرکت های نوپا به کسب و کارهای 
جدید می تواند اتفاقا باعث تشــــدید رقابت بین فعاالن آن 
بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و 

فراهم شدن فرصت های شغلی بیشتر است.
این اتفاق هم که به ســــود کاربــــران و مصرف کنندگان در 
یک فضــــای رقابتی اســــت و پلتفرم های بزرگ ســــرمایه و 
زیرســــاخت ارزشــــمندی دارند که تزریق آن به بــــازار رونق 

بیشتری به همراه دارد.
حــــاال هرچقدر ایــــن پلتفرم های بزرگ را محــــدود کنیم گویا 
مصرف کنندگان را از خدمات بهتر و ارزان تر محروم کرده ایم 
و ضمن اینکه تجربه نشــــان داده توسعه پلتفرم های بزرگ 
می تواند با کسب درآمد بیشتر برای آن ها، جلوی ضرر های 

هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.
یعنی اگر پلتفرم های با این طرح های توسعه ای منابع مالی 
جدید کســــب نکنند خــــب می روند ســــراغ افزایش بهای 
خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر 
خودشــــان اســــت و هم کاربران، پس اجازه بدهید به این 

بند فعال خیلی خوشبین نباشیم.
در بند چهارم ماده 7 این سند هم باز نکته عجیبی وجود 
دارد، »اســــتفاده ســــکوهای دارای وضعیــــت اقتصــــادی 
مســــلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از 
تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شــــورای رقابت است« 
اینجا هم باز شــــاهد یک محدودیت دســــت و پاگیر دیگر 

هستیم که نتیجه آن نمی دانیم چه می شود.
چندی پیــــش نوآفرین ها درگیر یک مجادله ســــنگین با 

صداوســــیما بر ســــر همین موضوع شــــده بودند و ماجرا 
این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و 
مایورکا تبلیغات دور زمین نوآفرین های ایرانی را سانسور 
کرد و این شــــرکت ها با کمک یک فناوری جدید دیجیتال 
و انعقاد قرارداد با شــــرکت اصلی پخش کننــــده برای دور 
زمین تبلیغات در نظر گرفتــــه بودند که ظاهرا این چندان 
به مــــذاق تلویزیون خوش نیامد. ریشــــه این مشــــکل را 
هم باید در این مســــئله جست وجو کنیم که صداوسیما 
طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شــــرکت 

توسکا سپرده است.
حتی در یکی از جلســــات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا 
که رئیس جمهور از رئیس ســــازمان صداوسیما خواست 
برای کســــب وکارها تبلیغات رایــــگان در نظر بگیرند، علی 
عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن 

است با شکایت توسکا مواجه بشویم.
لــــب مطلــــب اینکــــه نوآفرین هــــا همینطوری هــــم برای 
تبلیغــــات تلویزیونــــی با موانعــــی روبه رو هســــتند و باز با 
یک شــــرط جدید فقط نفس کشــــیدن را برای نوآفرین ها 

سخت تر نمی کنیم؟
بــــه ماده نهم این ســــند اگــــر نگاه کنیــــم بــــاز نوآفرین ها در 
یک تنگنای جدیــــد قرار گرفته انــــد. در این مــــاده مرکز ملی 
رقابت موظف شــــده که به صورت ســــاالنه در شــــش مورد 
اقداماتــــی انجــــام بدهد که مــــورد چهارم این عبارت اســــت: 
»تدوین ســــازوکار قیمت گذاری متناســــب با کیفیت برای 
کاالها یا خدمات فروخته شــــده در معامالت با قیمت صفر 
و تصمیم گیــــری در خصــــوص مواردی چــــون قیمت گذاری 
غارتگرانه« مســــئله مداخله نهادهای باالدستی در مسئله 
قیمت گذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است 

که حاال می بینیم نوبت به استارتاپ ها هم رسیده است.
گروهــــی از کارشناســــان به طــــور مطلق مخالــــف هرگونه 
مداخله در مسئله قیمت گذاری هستند چون می گویند 
حتی اگر با هــــدف تنظیم بازار هم انجام شــــود معموال در 
نهایــــت نتیجه عکــــس می دهد و موجب ورشکســــتگی 

کسب وکارها می شود.
حاال در مواردی که بازار به طــــور انحصاری در اختیار تعداد 
انگشت شماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی 
این مســــئله را توجیه می کنند اما در فضای نوآفرین ها که 
فضا برای همه فراهم است و روز به روز رقبای جدید اضافه 
می شــــوند چطور می توانیــــم این مســــئله را توجیه کنیم؟ 
برآینــــد این اتفاقات اســــت کــــه می گوییم شــــاید اراده ای 
وجود دارد که کســــب وکارها نباید از حد مشخصی بیشتر 

رشد کنند.

وزیر اقتصاد:

عده ای به دنبال ُبزخری سهام مردم هستند
نظرسنجی ها برآوردهای خیلی خوبی نسبت به آینده بورس دارد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیر اقتصــــاد با تأکید 
بر این که نظرســــنجی هایمان برآوردهــــای خیلی خوبی 
نســــبت به آینده بورس دارد، گفت: مــــن این نگرانی را 
دارم که عــــده ای با برنامه ریزی قصد دارند ســــهامداران 
را وادار بــــه فروش ســــهام خود کنند تا بــــا ایجاد فضای 

روانی، مشکالتی را ایجاد کنند.
همــــه  از  همیشــــه  مــــن  گفــــت:  دژپســــند  فرهــــاد 
ســــرمایه گذاران در بورس که قصد ورود یا خروج از این 
بازار را دارند این ســــه خواهش را داشته و دارم؛ مطالعه، 

مشاوره و معامله.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: االن که بحث خروج 
از بازار ســــرمایه مطرح است این تأکید را دارم که سهام، 
دارایی شما اســــت و این دارایی را نباید در معرض "بیا 
" قــــرار داد. عبارت بیا بخر ســــبب می شــــود ارزش  بخر

واقعی دارایی و سهام آنها مشخص نشود.
وی با تأکید بر این که مــــن هیچ گونه اختیاری ندارم که 

به ســــهامداران بگویم بخرید یا بفروشید؛ اما خواهش 
می کنم در مورد فروش دارایی خود حداکثر دقت خود 
را بکنند؛ چون سهام دارایی سرمایه گذاران است و باید 

به قیمت مناسب دادوستد شود.
وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به آن دسته از سهامدارانی 
که در صف های فروش قــــرار می گیرند، تصریح کرد: چرا 
ســــهام و دارایی خود را در معرض فروش قرار می دهید 
کــــه عرضه زیــــاد شــــود و خریــــداران فکــــر کننــــد هنوز 
موقعیت آن را دارند که در قیمت های پایین تر ســــهام 

سرمایه گذاران را در تور بندازند.
دژپســــند افزود: من ایــــن نگرانی را دارم کــــه عده ای با 
برنامه ریــــزی قصد دارند ســــهامداران را وادار به فروش 
ســــهام خود کنند تا با ایجاد فضای روانی، مشــــکالتی را 
ایجاد کنند. این در حالی اســــت که نظرسنجی هایمان 
برآوردهای خیلی خوبی نســــبت به آینده بورس دارد و 

برخی برخی افراد نظرسنجی بد را بزرگ می کنند.

معاون وزیر ارتباطات:

اینترنت به عنوان اصلی ترین خدمت روی شبکه ملی 
اطالعات ارائه می شود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: معــــاون وزیر ارتباطات 
تعبیر واژه شــــبکه ملی اطالعات را با فیلترینگ و ایجاد 
محدودیت برای شــــهروندان، یک اشتباه بزرگ عنوان 
کرد وگفت: اینترنت اصلی ترین خدمتی است که روی 

شبکه ملی اطالعات ارائه می شود.
امیر ناظمی گفت: متأسفانه در برخی موارد واژه شبکه 
ملی اطالعــــات با نوعــــی فیلترینگ، مسدودســــازی و 
محدودیت برای شــــهروندان پیوند خورده اســــت که 
یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت به عنوان یکی از 
اصلی ترین خدماتی است که روی شبکه ملی اطالعات 

ارائه می شود.
وی با تأکید بر اینکه شــــبکه ملی اطالعات ارائه دهنده 
خدمــــات متنوعــــی از جملــــه اینترنــــت یا شــــبکه های 
 
ً
گفت: شبکه های اختصاصی قاعدتا اختصاصی است 

خارج از اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می توان به شبکه 
اختصاصــــی دولت اشــــاره کــــرد که محیطی اســــت که 
دستگاه های مختلف به یکدیگر متصل می شوند و به 

رد و بدل کردن اطالعات می پردازند.
معــــاون وزیــــر ارتباطــــات بــــا بیــــان اینکــــه در چنین 
وضعیتــــی، نیاز بــــه صیانت از داده های شــــهروندان 
و حفــــظ محرمانگی داده ها وجــــود دارد، افزود: به هر 
حــــال بخش عمده ای از مکاتبــــات اداری را مکاتبات 
محرمانــــه تشــــکیل می دهند و این بخشــــی اســــت 
آن را مشــــکالت فرهنگی شــــبکه ملــــی اطالعات  که 

می دانیم.
وی با تأکیــــد بر لزوم اســــتفاده از تجهیــــزات داخلی در 
شــــبکه ملی اطالعات گفت: در بعضی از شــــبکه های 
اختصاصی ایــــن نیاز وجود دارد که به واســــطه ایمنی و 
امنیتی که نیاز است از محصول داخلی استفاده شود، 
حتی اگر ایــــن محصوالت، کیفیت پایین تری نســــبت 
به رقیب خارجی داشته باشــــند، در این زمینه می توان 
بــــه شــــبکه اختصاصی دولت اشــــاره کرد امــــا در برخی 
شــــبکه ها مانند اینترنت چنین ضرورتی وجود ندارد و 

محصوالتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، 
می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، موانع موجود بر 
سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی 
اطالعات را در دو بخش ارزیابی کرد و گفت: بخشــــی از 
این موانع شــــامل محیط عمومی می شــــود و بخشــــی 
نیــــز به نــــگاه و تجربه موجــــود در خصــــوص حمایت از 

تولیدکننده داخل بازمی گردد.
ناظمــــی تأکید کرد: در بســــیاری مواقــــع، حمایت انجام 
شــــده صرف نظر از نگاه مزیت رقابتی یــــا نگاه به حیطه 
اســــتفاده بوده که منجر شده اســــت، تمایل جدی به 
اســــتفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشــــته باشد و 
وجود تجربیات قبلی در نوع اســــتفاده تأثیرگذار باشد. 
جنــــس ایــــن موانــــع را می تــــوان فناورانــــه و اقتصادی 

برشمرد.
وی راهــــکار موجود برای برداشــــتن موانع یاد شــــده را 
نوعی واقع گرایی دانســــت و گفت: زمانی می توانیم کار 
خــــود را مثمرثمر پیــــش ببریم که واقع گرایانــــه بدانیم، 
کــــدام محصــــول را با چــــه هدفــــی اســــتفاده می کنیم. 
همان طور که پیش از این به آن اشــــاره شــــد، بخشــــی 
از محصــــوالت باید توانایــــی رقابت بــــا تولیدکنندگان 
؛ لذا جای کارکرد این  جهانی را داشته باشند و برخی خیر

محصوالت با یکدیگر متفاوت است.
بــــه گفتــــه معــــاون وزیــــر ارتباطــــات، در جاهایــــی کــــه 
محرمانگی و صیانــــت از داده ها حایز اهمیت اســــت، 
از محصوالتــــی اســــتفاده کنیم کــــه فاکتــــور امنیت در 
آنها مورد توجه قرار گرفته اســــت. اما جایی که خدمات 
عمومی در میان اســــت، مانند اینترنتــــی که مردم از آن 
اســــتفاده می کنند، بایــــد مزیت رقابتــــی حایز اهمیت 
باشــــد. لــــذا نباید فرامــــوش کرد کــــه اختالط یــــا جابجا 
، باعث عدم موفقیت در  قرارگرفتن این دو با یکدیگــــر
هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه های اختصاصی 

می شود.



آگهی حصر وراثت

م.الف ۱94

آقای جالل هادلی دارای شناســنامه شــماره 1341 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 113/9900427 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان باال زمانی به شناســنامه شماره 490 در تاریخ 
1390/01/07 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- جالل هادلی به شماره شناسنامه 1341 پسر 
متوفیه 2- نعمت اهلل هادلی به شــماره شناســنامه 1150 پسر متوفیه 3- حاتم 
هادلی به شماره شناسنامه 922 پسر متوفیه 4- قدم هادلی به شماره شناسنامه 
1151 دختر متوفیه 5- لیلی هادلی به شــماره شناســنامه 807 دختر متوفیه 
6- مریم هادلی به شــماره شناســنامه 1055 دختر متوفیه 7- مدینه هادلی به 
شــماره شناســنامه 19 دختر متوفیه 8- طاهره هادلی به شماره شناسنامه 24 

دختر متوفیه و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره ۱۱3 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی حصر وراثت

م.الف 444

خانم مرضیه ندائی پســند دارای شناسنامه شماره 220 به شرح دادخواست 
به کالســه 139/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان مهدی محمدی نبئی به شناسنامه شماره 
12241 در تاریــخ 92/12/09 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- مرضیه ندائی پسند 
فرزند بهرامعلی متولد 1360 به شــماره شناســنامه 220 همســر متوفی 
2- زهرا محمدی نبیئی فرزند مهدی متولد 1378 به شــماره شناســنامه 
4040347595 فرزند متوفــی 3- نبی اله محمدی نبیئی فرزند محمدعلی 
متولد 1328 به شــماره شناســنامه 4051653544 پدر متوفی 4- اقدس 
جعفــری فــروزش فرزند حجت الــه متولد 1339 به شــماره شناســنامه 
3871707351 مادر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره ۱۱۲ شورای حل اختالف اللجین

کارت سبز خودرو پراید سفید رنگ به شماره پالک 

ایران ۱8 - 495 س 99 به نام سجاد جعفری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

نظر به اینکه آقای ســعید مومیوند برابر وکالتنامه شماره 64063-1399/04/11 دفتر 
3 اســدآباد بــه وکالت از طرف مالــک علی محمد آرزوئی فرزند علی بــا ارائه 2 برگ 
استشهادیه محلی مصدق دفتر اسناد رسمی 3 مدعی است که یک جلد سند مالکیت 
ششــدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 126 فرعی از 51 اصلی واقع در شهرستان 
اســدآباد، روستای وند راباد بخش شــش همدان ذیل ثبت 18780 دفتر 114 صفحه 
230 به شــماره چاپی 041961 به نام علی محمد آرزوئی سند مالکیت اولیه به دلیل 
جابه جایی مفقود گردیده تقاضای صدور ســند المثنی را نموده اســت. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ نشر این آگهی 
طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در صورت 
انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند 
مالکیت ارائه نشــود، ســند مالکیت المثنی به نام مالک  )علی محمد آرزوئی( صادر و 

تسلیم خواهد شد.

م.الف 249

آگهی فقدان سند مالکیت

کامران متقی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

با ما همراه باشید

2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

پنج شـــنبه   3  مهــــــر 1399  شماره 4622

ورزش6

هگمتانه، گروه ورزش: پــــس از کش و قوس های فراوان 
و لغو ســــه بار افتتاح ورزشگاه 5 هزار نفری شهید روحیان 
مالیر گویا بار دیگر قرار اســــت ورزشــــگاه تکمیل نشــــده 

افتتاح شود.
در نشســــت مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
یک بار دیگر بحث افتتاح ورزشــــگاه 5 هزار نفری شــــهید 

روحیان مالیر مطرح شد.
ورزشــــگاهی که تا کنون سه بار وزیر ورزش و جوانان قصد 
افتتاح آن را داشــــته است و هر بار به دلیل نیمه کار بودن 
یا مســــایل دیگر ســــفر وزیر به مالیــــر لغو شــــد و افتتاح 

ورزشگاه به زمان دیگری موکول شد.
نخســــتین بار در ایام دهه فجر 98 قرار بر افتتاح ورزشگاه 
با حضور وزیر بود که به دلیل نواقص ورزشــــگاه سفر وزیر 

لغو شد.
مرداد ماه 99 نیز قرار بر افتتاح ورزشــــگاه بود که با توجه به 
اعتراضات رســــانه های اســــتان و نماینده های مردم مالیر 
در مجلس شــــورای اسالمی ســــفر وزیر به دلیل حضور در 

جلسه ستاد مقابله با کرونا لغو شد.
فرماندار مالیر نیز در نشست خبری ویژه ایام هفته دولت 
خبر از حضور وزیر ورزش و جوانان مالیر و افتتاح ورزشگاه 
داد و هفته دولت به اتمام رســــید و برای سومین بار سفر 

وزیر ورزش جوانان به مالیر سفر نکرد.
در جریان لغو شــــدن دومین ســــفر وزیر سرپرست اداره 
ورزش و جوانــــان ورزشــــگاه را شــــامل 9 ایــــراد اساســــی 

دانســــت که عدم خرید انشعاب گاز شهری، عدم ساخت 
ساختمان ســــرایداری و نگهبانی، عدم تکمیل روشنایی، 
دیوار کشــــی و روشــــنایی محوطه، زیر ســــازی نامناســــب 
پیست دوومیدانی و نصب نامناسب تارتان، عدم فنس 
کشــــی ضلع جنوبی و نشســــت و نفوذ آب از ســــکوها به 

فضای زیر سکوها از جمله مهمترین موارد آن بود.
حال پــــس از تمامی این کــــش و قوس ها بــــاز هم بحث 
افتتاح ورزشگاه از زبان مدیرکل ورزش و جوانان بیان شد 
و گویا قرار است اینبار با حضور معاون وزیر افتتاح شود و 
در این بین باز هم شــــبهه افتتاح نمایشی ورزشگاه مطرح 

می شود.
حمیدرضا ســــپهری نیا سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
مالیــــر در گفــــت و گویی در پاســــخ بــــه این ســــوال که آیا 
ایرادات اساسی ورزشگاه برطرف شده است، تصریح کرد: 

چند ایراد برطرف شده اما برخی باقی مانده است.
وی افزود: ما برنامه ای برای افتتاح ورزشــــگاه نداشــــته و از 

خارج از شهرستان اصرار بر افتتاح ورزشگاه است.
سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان مالیــــر تأکید کــــرد: اگر 
ورزشــــگاه افتتــــاح شــــود وضعیت جــــذب اعتبــــارات آن 

نامشخص است.
وی گفت: از مســــؤولین و نماینده ها درخواســــت داشته 
اگــــر بنا بــــر افتتاح ورزشــــگاه 5 هزار نفری اســــت تضمین 
تأمین اعتبارات از مســــؤولی که برای افتتاح به مالیر سفر 

می کند گرفته شود.

تجدید پیمان مدیران شهری و اعضای کمیته ورزش شهروندی با آرمان های شهدا

هگمتانه، گــــروه ورزش: در این برنامــــه عباس صوفی 
شــــهردار همدان، حمید بادامی، علــــی فتحی و رضوان 
، پژمان  سلماســــی از اعضای شــــورای اســــالمی شــــهر
محمــــدی رئیــــس دفتــــر دکتر حاجــــی بابایــــی، وجدی 

رئیس و معاونین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، 
ســــرمایه گذاری  ســــازمان  رئیــــس  حاجیــــان  مهــــران 
ورزش  مســــؤول  آبــــادی  پنــــاه  ســــعید  شــــهرداری، 
شــــهروندی و دیگر اعضای کمیته ورزش شــــهروندی، 

هادی ســــبزواری رئیــــس هیأت ورزشــــهای همگانی و 
جمعی از ورزشــــکاران محالت با حضور در مزار شهدای 
همــــدان ضمــــن ادای احترام به مقام شــــامخ شــــهدا و 

آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند. اهدای گل با 

پرست کمیته  سمانه قاسمی سر
راگبی همدان شد

هگمتانه، گروه ورزش: به پیشنهاد هیأت انجمن های 
ورزشی اســــتان همدان و طی حکمی از سوی حسن 
، ســــمانه  میرزاآقابیــــک رئیس انجمن راگبی کشــــور

قاسمی سرپرست کمیته راگبی همدان شد.
قاســــمی ســــال ها در رشــــته های مختلف از جمله 
هاکی ســــابقه بازی و کســــب عنوان های رنگارنگ 

قهرمانی را دارد.
وی همچنین عضویــــت در تیم ملــــی را در کارنامه 

افتخارات ورزشی خود دارد.
قاسمی به زودی ارکان اجرایی کمیته راگبی استان 

همدان را معرفی خواهد کرد.
راگبی جزو رشــــته های پرطرفدار جهان اســــت و در 
ایران زیر مجموعه فدراســــیون انجمن های ورزشی 

فعالیت می کند.

کید بر توسعه ورزش اسکواش  تأ
همدان با بهره گیری از ظرفیت 

آموزش و پرورش

مشــــترک  جلســــه  در  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
رئیس،نایب رئیس و کمیتــــه دانش آموزی هیأت 
اســــکواش اســــتان با معــــاون تربیت بدنــــی اداره 
کل آمــــوزش و پرورش اســــتان بر توســــعه ورزش 
اســــکواش و اجــــرای برنامه های مشــــترک با بهره 
گیری از ظرفیــــت دانش آموزان و معلمان و مربیان 

ورزش آموزش وپرورش تأکید شد.
ربانــــی مهــــر رئیــــس هیــــأت اســــکواش اســــتان، 
اســــتعدادیابی و آمــــوزش را یکــــی از اصلی ترین بر 
نامه هــــای هیأت اســــکواش اســــتان دانســــت و 
گفت: تقویت ورزش اسکواش در استان نیازمند 
بهــــره گیــــری از ظرفیت آموزش و پرورش اســــت و 
اســــتفاده  جهت  اســــکواش  موجود  ســــالن های 

مربیان و دانس آموزان قرار می دهیم.
جعفــــری معاون تربیــــت بدنی آمــــوزش و پرورش 
آمادگــــی جهت  اســــتان در ایــــن جلســــه ضمــــن 
همکاری با هیأت اسکواش استان همدان گفت: 
جهــــت اجــــرای برنامه هــــای مشــــترک و راه اندازی 
آمادگــــی داریــــم فضاهــــای  آموزشــــی  کورت هــــای 

مناسب آموزشی را در اختیار هیأت قرار دهیم.
در ایــــن جلســــه بــــر پیگیــــری راه انــــدازی پــــدل و 
کورت های آموزشــــی بعد از بررســــی کارشناســــی و 

انجام مکاتبات الزم توافقاتی انجام شد.

خبــر

حاجی بابایی:

قدرشناس کادر فنی و بازیکنان پاس هستیم
هیچ نگرانی وجود ندارد

هگمتانه، گــــروه ورزش: دکتر حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس 
شــــورای اسالمی گفت: قدرشناس کادر فنی و بازیکنان هستم که با برتری مقابل شهرداری آستارا، 

با دست پر به همدان بازگشتند.
وی افــــزود: 90 دقیقه تا صعود به لیگ یک فاصله اســــت و نه تنها باید تیــــم مورد حمایت و روحیه 

بیشتر قرار بگیرد بلکه صعود مقتدرانه را خواستاریم.
کید بر اینکــــه جای هیچ گونه نگرانی بابت حمایــــت فصل آینده در لیگ یک  حاجــــی بابایی با تأ
وجود نــــدارد، گفت: انتظار همگان صعود پاس به لیگ یک اســــت و قطعــــا متفاوت با لیگ 2 

یافت. حضور  باید 

وی با اشــــاره به اینکه فعال باید اعضــــای تیم باید به 
بازی برگشت تمرکز کنند، گفت: هنوز پلی آف پایان 
نیافته و قطعا یکشــــنبه آینده حمایت همه جانبه از 

تیم باید صورت بگیرد.

افتتاح ورزشگاه  نیمه کاره
! پر حرف و حدیث مالیر

موافقت وزارت ورزش با فعالیت رسمی بانوان 
در رشته پاورلیفتینگ

فدراســــیون  سرپرســــت  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آغاز فعالیت  بدنســــازی از موافقت وزارت ورزش با 

رسمی بانوان در رشته پاورلیفتینگ خبر داد.
بــــه نقــــل از ایســــنا، محمدتقــــی امیــــری خراســــانی 
سرپرست فدراسیون بدنســــازی در این باره گفت: 
طبق اعالم معاونت توســــعه ورزش بانــــوان وزارت 
ورزش و جوانــــان مجــــوز فعالیت بانوان در رشــــته 

پاورلیفتینگ صادر شده است.
وی افزود: از تیرماه ســــال 96 فدراسیون طی نامه ای 
به معاونت وقت بانوان وزارت خواســــتار ارایه مجوز 
برای فعالیت قانونی بانوان در رشــــته پاورلیفتینگ 
همراه بــــا رعایت تمامی موازین شــــرعی شــــدند و از 
مدتــــی قبل هم ما به طور جدی تــــری پیگیر دریافت 

ایــــن مجــــوز از وزارت خانــــه بودیــــم که طبــــق اعالم 
معاونت توســــعه ورزش بانــــوان این مهــــم به ثمر 

نشست.
امیــــری خراســــانی ادامــــه داد: پــــس از تأیید هیأت 
رئیسه فدراســــیون، نایب رئیس بانوان نیز موظف 
اســــت تا پیرامــــون چگونگــــی این ورزش بررســــی 
کرده و برای ایجاد ســــاز و کار مناسب جهت شروع 
فعالیت این ورزش برنامه ریزی مناســــب داشــــته 

باشد.
کرد:  سرپرســــت فدراســــیون در پایان خاطر نشان 
به زودی لباس پاورلیفتینگ بانــــوان تحویل نایب 
رئیــــس بانــــوان فدراســــیون خواهــــد شــــد و از آن 

رونمایی خواهیم کرد.

وزیر ورزش:

ع است ورود مربی و بازیکن خارجی تا یک سال آینده ممنو
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: وزیــــر ورزش با بیــــان این 
که ورود مربــــی و بازیکن خارجی تا یک ســــال آینده 
ممنوع اســــت، گفت: این تصمیم حداقل برای یک 
سال پابرجا بوده تا ببینیم وضعیت تحریم ها به کجا 

خواهد رسید.
بــــه نقــــل از ایســــنا، مســــعود ســــلطانی فر در مورد 
ممنوعیــــت جذب مربــــی و بازیکن خارجــــی، گفت: 
با وجود تمامی دردســــرها و فشــــارها جلــــوی ورود 
بازیکن و مربی خارجی را حداقل برای یک سال آینده 
گرفتیم تــــا پس از آن ببینیم وضعیــــت تحریم ها به 

کجا خواهد رسید.
وزیــــر ورزش و جوانان با اشــــاره به فشــــارهای برخی 
دالالن بــــرای لغو ممنوعیت جــــذب مربی و بازیکن 
خارجــــی، افــــزود: ممنوعیت جذب مربــــی و بازیکن 
خارجــــی مصوبــــه فدراســــیون فوتبــــال و در حیطه 

اختیارات آن است.
او در پایــــان خاطرنشــــان کــــرد: فدراســــیون فوتبال 
اختیار دارد به خاطــــر محدودیت های نقل و انتقال 
ارز و مشــــکالت پیش آمــــده از ورود مربی و بازیکن 

خارجی جلوگیری کند.

پاداش شورای اسالمی شهر
و شهرداری همدان به پاسی ها

هگمتانــــه، گروه ورزش: به پیشــــنهاد مشــــترک مهنــــدس حمید بادامی 
نجات و دکتر ابراهیم مولوی پیش از آغاز مســــابقه برگشــــت تیم فوتبال 
پاس همدان برابر شــــهرداری آستارا اعضای شورای اسالمی شهر همدان 
با حضــــور در رختکن این تیم مبلغــــی به جهت ایجاد انگیزه به پاســــی ها 

کرد. خواهند  اهدا 
همچنین بعد از این دیدار و قطعی شــــدن صعود پاس به لیگ دســــته اول 
فوتبال کشــــور پــــاداش دیگری نیز به تیــــم فوتبال پاس همــــدان پرداخت 

خواهد شد.

هیأت فوتبال استان همدان اعالم کرد

سالن های فوتسال   همچنان تعطیل

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: روابــــط عمومــــی هیــــأت فوتبال اســــتان همــــدان طی 
اطالعیه ای اعالم کرد:

با پیگیری های هیأت فوتبال اســــتان همدان در خصــــوص اخذ فعالیت جهت 
تمرینات و مســــابقات فوتســــال تاکنون مجوزی از طریق ســــتاد کرونا و اداره کل 
به هیأت فوتبال ابالغ نشــــده اســــت، لذا تمامی ســــالن های ورزشی درخصوص 
فعالیت رشــــته فوتســــال که زیر نظر اداره کل و اجــــاره از نهادهــــا و ارگانها گرفته 
شــــده با اعتراض والدین که تلفنی و حضوری به اداره کل و هیأت فوتبال مراجعه 

می کنند همچنان با وضعیت قرمز استان تا اطالع ثانوی تعطیل است.
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7 فرهنگ 
و ادب

هگمتانــــه، گــــروه فرهنــــگ و ادب: هفته دفــــاع مقدس 
زمان خوبی بــــرای مطالعه کتاب های این عرصه اســــت. 
کتاب هایی که به جرات می توان گفت در بین اهالی قلم 
همدان از رونق و اعتبار باالیی برخوردارند. در این بخش 
بنا بر گنجایش فضای صفحه به معرفی برخی از آثار دفاع 

می پردازیم. همدانی  نویسندگان  مقدس 

تخریب  � بهشت 
کتاب »بهشــــت تخریب« نوشــــته حمید حســــام شامل 
تخریب  گــــردان  معاون  نادرمحمــــدی  مرتضــــی  خاطرات 
لشــــکر 32 انصارالحســــین توســــط انتشــــارات شــــهید 

کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شد.
راوی این کتــــاب در ســــال های جنــــگ بــــه معبرگشــــای 
 ، پابرهنه یا شــــکارچی گردن کج، فرمانده جلوتر از فرمانبر
تخریب چی روضه خوان و... مشــــهور بوده اســــت. کتاب 
جدید حمید حســــام، دریچــــه ای به دنیای بهشــــت گونه 
تخریب چیان کم ســــن و ســــال باز می کند؛ آنان که یکی 
از پر مخاطره تریــــن واحدهای رزمی را بــــرای انجام وظیفه 

بودند. برگزیده 
خاطرات مرتضی نادر محمدی تلفیقی از حماسه و عرفان 
را وسط میدان مین، از فاو تا مجنون و شلمچه در جنوب 
تا مهــــران و میمــــک و مــــاووت در غرب در بــــر می گیرد. 
عارفان حاضر در این خاطرات، 15 ســــاله هستند و اصل 

و اساس کار تخریب چی را تخریب نفس می دانستند.

مالزم اول؛ غواص  �
 » کتاب »مالزم اول؛ غواص« نوشــــته »محسن صیفی کار

است.
کتاب »مــــالزم اول غواص« بــــه روایت غــــواص و نیروی 
چیره دســــت واحــــد اطالعــــات عملیــــات لشــــکر انصار 
بــــزرگ به  نــــام محســــن جام  الحســــین)ع( همــــدان، به 
نــــگارش درآمــــده کــــه پــــس از اعزامــــش از کالس های 
تدریــــس در آموزش و پــــرورش همدان بــــه جبهه ها، در 
بشــــگان،  شناســــایی   ،2 والفجر  همچون  عملیات هایی 
والفجر 5، والفجر 8، عملیات انصــــار در جزیره مجنون و 
در نهایت در عملیــــات کربالی 4 حضور فعال و تأثیرگذار 

داشته است.
در کتاب »مالزم اول؛ غواص« به نقش ویژه محسن جام 
بزرگ و رزمندگان گــــردان جعفر طیار )ع( قبل از عملیات 
کربالی 4 در حوزه آموزش غواصــــی به رزمندگان و بعد از 
اســــارت مبنی بر تشــــکیل جبهه دیگر در قلب دشمن 

اشاره می کند.

این کتاب دارای 26 فصل، 838 صفحه اســــت و از سوی 
انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شده است.

ساجی  �
»ساجی«، عنوان اثری اســــت به قلم بهناز ضرابی زاده که 
به خاطرات نسرین باقرزاده، همسر سردار شهید بهمن 
باقــــری می پردازد. ایــــن کتاب از ســــال های کودکی خانم 
باقرزاده در خرمشهر آغاز می شود و تا زمان جنگ در این 

شهر ادامه می یابد.
همسر شهید باقری چند روز ابتدای جنگ را در خرمشهر 
ســــپری می کنــــد، اما بــــه ناچار خرمشــــهر را تــــرک کرده و 
مانند دیگر زنان حاضر به شــــیراز می رونــــد، اما مردها در 

خرمشهر مانده و از این شهر حفاظت می کنند.
این دفــــاع تا پایــــان جنــــگ ادامه می یابــــد. بانــــوان یا به 
خرمشــــهر و بوشــــهر یــــا در شــــهرهای دیگــــر پراکنــــده 
می شــــوند، امــــا راوی ایــــن خاطرات بــــه خاطــــر اینکه در 
خرمشهر می ماند و کنار همسرش قرار دارد به شهرهای 
مختلف مثل قم، ماهشــــهر و آبادان مــــی رود و مدتی در 
این شــــهرها ســــکونت دارد. او روزها و شــــرایط سختی را 

ســــپری می کند و ســــال های پایانی دوباره به خوزســــتان 
برمی گردد تا اینکه در 29 فروردین 1367 سردار باقری به 

شهادت می رسد.
نــــگاه  یــــک  بــــا  تحمیلــــی  جنــــگ  »ســــاجی«  کتــــاب  در 
انسان دوستانه، روایت می  شود. روایت خانمی است که 
هرگز فکرش را هم نمی کــــرده روزی جنگ وارد خانه اش 
شــــود.  او بدون ســــالح می  خواهد از کیان و خانواده اش 

دفاع کند و بسیاری از اقوامش شــــهید می شوند. وقتی 
همــــه چیزش را از دســــت می دهــــد، همچنــــان در پایان 

کتاب به بازسازی خرمشهر امید دارد.

هفتاد و دومین غواص  �
کتاب »هفتاد و دومین غواص« نوشــــته حمید حسام با 
موضوع 72 غواص عملیات کربــــالی 4 برگرفته از روایت 
؛ کریم مطهــــری فرمانده گردان  محــــوری و خاطرات جانباز
غواصی جعفر طیار لشــــکر انصارالحســــین)ع( است که 
توسط انتشــــارات شــــهید کاظمی منتشــــر شده است. 
ایــــن کار از این جهت مهم اســــت که با حــــدود 20 نفر از 
غواصانی که در این عملیات اسیر شده بودند، مصاحبه 
شــــده و تالش شــــده روایت هــــای پیرامونــــی و تکمیلی 
داشــــته باشــــد زیرا پیدا کردن حقیقت بعد از 30 ســــال 

بسیار مهم است.
33 ســــال پیــــش در شــــامگاه 4 دی مــــاه ســــال 1365 
دالورمــــردان خطــــه مردخیــــز دارالمجاهدیــــن همــــدان 
به همراه دیگــــر رزمنــــدگان دل به دریــــای پرتالطم اروند 
زدند تا بــــار دیگر با حماســــه آفرینی ضربه ای ســــنگین و 

مهلک را بر دشمن وارد کنند.
آن شــــب زمســــتانی زمزمه هایی مبنی بر لو رفتن  اگرچه 
عملیات به گوش می رســــید اما ازآنجایی که قرار بود این 
عملیات در ســــاعت 22:30 شامگاه ســــوم دی ماه سال 
65 آغاز شــــود غواصان همدانی به همراه دیگر رزمندگان 
خط شــــکن وارد آب شــــدند و به طرف مواضع دشمن در 

جزیره ام الرصاص حرکت کردند.

ســــه  غواصــــان  تلــــخ  البتــــه  و  تاریخــــی  شــــب  آن  در 
ترکاشــــوند،  محســــن  حاج  به فرماندهــــی   153 گــــردان 
155 به فرماندهــــی شــــهید ســــردار ســــتار ابراهیمــــی و 
جعفــــر طیــــار به فرماندهــــی کریم مطهری از لشــــگر 32 
انصارالحســــین)ع( تحت فرماندهــــی قرارگاه قدس در 
32 انصارالحســــین)ع( یعنی از نوک  محــــدوده لشــــکر 
وند(  ار )آن سوی  دشــــمن  ساحل  در  ام الرصاص  جزایر 
انصارالحســــین)ع(  لشــــگر  حد  3کیلومتری  فاصلــــه  تا 
)کشــــتی ســــوخته( بــــرای حضــــور در عملیــــات خود را 

کردند. آماده 
فرماندهــــان  شــــهادت  بــــر  عــــالوه  عملیــــات  ایــــن  در 
دالور لشــــکر 32 انصــــار الحســــین)ع( مانند شــــهیدان 
علــــی پرســــیان، رنجبــــر صولتی و امیــــر طالیی، اســــتان 
دارالمؤمنین همدان بیش از 30 آزاده، 400 مجروح و 160 

شهید را تقدیم اسالم و انقالب کرده است.

ده متری چشمان کمین  �
»ده متری چشــــمان کمیــــن« از مجموعه تاریخ شــــفاهی 
دفاع مقدس اســــت که به قلم محســــن صیفی کار و به 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس«  اهتمام »بنیاد حفظ 
منتشر شــــده اســــت. این کتاب شــــرح خاطرات »جعفر 
مظاهــــری« از رزمنــــدگان و فرماندهان دفــــاع مقدس در 

استان همدان است.
»ده متــــری چشــــمان کمیــــن« در برگیرنــــده خاطــــرات 
حــــوادث  انقــــالب،  دوران  کودکــــی،  ایــــام  از  مظاهــــری 
ســــرپل  در  حضور  و  تحمیلــــی  جنــــگ  آغاز  کردســــتان، 

ذهاب و دیگــــر مناطق جنگی اســــت. در این کتاب به 
شــــده  اشــــاره  نیز  ثاراهلل  و  رمضان  چون  عملیات هایی 
اســــت. در خالل پرداخت بــــه حوادث جنــــگ تحمیلی 
بــــه فعالیت هــــای مظاهری در  آن  از  و ســــال های پس 
16 قدس گیــــالن به عنــــوان جانشــــین و قائم  لشــــکر 
مقام فرماندهی عملیات ســــپاه ســــوم قدس پرداخته 

است. شده 
ایــــن کتاب به قلم نویســــنده توانای همدانی »محســــن 

« در 535 صفحه چاپ شده است. صیفی کار

تفنگمو زمین نذار  �
...« نوشــــته سید  مجموعه داســــتان »تفنگمو زمین نذار
جمکران  کتــــاب  انتشــــارات  توســــط  موســــویان  میثــــم 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب داســــتان های کوتاه دفاع مقدســــی نویسنده 
را در بــــر می گیرد که به فراخور موضوع شــــان در 3 بخش 
»پشــــت جبهه«، »اســــارت« و »خط مقدم« تقسیم بندی 
شده اند. همه داســــتان های این کتاب در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس جا دارند و برخی از آن ها در جشــــنواره های 

مختلف ادبی حائز رتبه شده اند.
برخــــی از داســــتان های کتــــاب طنز بــــوده و برخــــی دیگر 
لحظات غمگین و تراژدی وار را روایت می کنند. »ســــفید 
و سیاه«، »وســــایل اضافی«، »آب فروش«، »نفی سبیل«، 
آهــــن«، »فرشــــته مرگ«، »ســــوراخ«،  »شــــفاعت«، »آب و 
»قهرمــــان«، »دیده بــــان«، »گاومیــــش« و... نــــام برخی از 

کتاب هستند. داستان های این 

بی نام

دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ
زده آئینه هر نام بر سنگ

بمو واجند که بی نام و ننگی
هر آن یارش تویی چه نام و چه ننگ

باباطاهر

تش عریان آ

کیمیا
مرا هوای تو لب خشک و دیده  تر دارد 

چه آتشی است که در خشک و  تر اثر دارد
بمیرد آتش سوزان ز آب وین عجب است

که آب چشم من این شعله تیزتر دارد
گواه مّدعی عشق چیست؟ بی خبری 

نه عاشق است که از خویشتن خبر دارد
اگر نه عشق تو را حکم کیمیاست چرا 

سرشِک من همه چون سیم و رخ چو زر دارد؟
گزند نیست ز آه من آن سیه دل را 

ز ناوکش چه زیان کاهنین سپر دارد
غم فراق نسنجیده ای و پنداری 

که هر که عشق تو ورزید خواب و خور دارد
»ریاض« عشق ز پروانه جو که در بر شمع

نه بیم جان و نه پروای بال و پر دارد
ریاض همدانی

یک جرعه شعر

روزی که کلک تقدیر در پنجٔه قضا بود
بر لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود

زان پیشتر که نوشد خضر آب زندگانی
ما را خیال لعلت سرمایٔه بقا بود

روزی که می گرفتند پیمان ز نسل آدم
عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود

ساقی شراب شوقم دیشب زیادتر داد
گر پاره شد ز مستی پیراهنم بجا بود

بر عاصیان هر قوم بگماشت حق بالئی
ما خیل عشق بازان هجران مان بال بود

ساقی لباس زهدم صد ره به می فرو شست
تا پاک شـد ز رنگـــــــــی کالودٔه ریا بود

گر در محیط حیرت غرقم، گناه من چیست؟
در کشتی وجودم عشق تو ناخدا بود

می خواستم که دل را از غم خالص یابم
داغ جدائی آمد وین آخرالدوا بود

یک جرعه شعر

یب از بهشت تخر
تا مالزم اول؛ غواص

در آن شب تاریخی و البته تلخ غواصان 
سه گردان 153 به فرماندهی حاج محسن 
ترکاشوند، 155 به فرماندهی شهید سردار 
ستار ابراهیمی و جعفر طیار به فرماندهی 

کریم مطهری از لشگر 32 انصارالحسین)ع( 
تحت فرماندهی قرارگاه قدس در محدوده 

لشکر 32 انصارالحسین)ع( یعنی از 
نوک جزایر ام الرصاص در ساحل دشمن 

)آن سوی اروند( تا فاصله 3کیلومتری حد 
لشگر انصارالحسین)ع( )کشتی سوخته( 

برای حضور در عملیات خود را آماده کردند.
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هرکس از روی صدق شهادت را طلب کند
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حدیث

عکس روز
رونمایی از نمایشگاه چهل چراغ هگمتانه در نگارخانه نگاه نو -جنب شهرداری

رمان نویس های خودمان بیایند به 
میدان، این چیزها را بنویسند

من دارم می روم طرف 
میدان جنگ، دیگر محافظ 

معنی ندارد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: آمدم منــــزل و با خانواده 
خداحافظی کردم. شــــش هفت نفــــر محافظ هم ما 
داشــــتیم؛ به محافظین گفتم که شــــماها مرخصید، 
مــــن دارم مــــی روم میــــدان جنــــگ، شــــما ُدور مــــن 
هستید که من کشته نشوم، من دارم می روم طرف 
میدان جنگ، ]آنجا[ دیگــــر محافظ معنی ندارد! این 
طفلک ها گریه شــــان گرفــــت که نمی شــــود و از این 
حرفها. گفتم نه، من شــــماها را نمی برم. گفتند خیلی 
خب، پس به عنوان محافظ نــــه، اّما به عنوان همراه، 
مــــا هم بیاییم؛ ما هــــم می خواهیم برویــــم جبهه، ما 
را این جــــوری ببریــــد؛ گفتیم باشــــد، که با مــــن به آن 

منطقه ای که رفتیم آمدند؛ تا آخر دیگر با ما بودند.
عصر راه افتادیم با مرحوم چمران، سوار یک سی130 
. اهــــواز تاریک محض  شــــدیم و آمدیم طرف اهــــواز
بود! حاال من دیدم بعضی ها کــــه درباره ی منطقه ی 
جنگی رمان نوشــــته اند و مطلب نوشــــته اند -بنده 
خــــب منطقه ی جنگــــی را، یعنــــی اهــــواز را در همان 
روزهای اّول جنگ از نزدیک دیده ام و مّدتی هم آنجا 
ی آنچه نوشــــته اند، خالف واقع است. 

ّ
بوده ایم- بکل

یعنی ایــــن رمان نویس های محتــــرم غیرانقالبی که 
خواســــته اند راجع بــــه جنگ مثاًل یک گزارشــــی تهّیه 
کنند و یک چیزی بنویسند، آنچه از اهواز نوشته اند، 
خــــالف واقــــع اســــت؛ و از بعضی جاهــــای دیگر هم 
؛ یکی شــــان هم از تهــــران نوشــــته، آن  همین جــــور
هم خالف واقع اســــت، یعنی نخواســــته اند درست 
خودمان،  نویســــنده های  بایــــد  کننــــد.  منعکــــس 
رمان نویس هــــای خودمــــان بیایند به میــــدان، این 
چیزها را بنویســــند. ما کــــه ننویســــیم، دیگران جور 

دیگر می نویسند.
فرازی از بیانات رهبر معظم انقاب
در مراسم شب خاطره دفاع مقدس   1397/07/04

مسیر

امام خمینی)ره( از پانزده سالگی 
نماز شب می خواندند

در قرآن مجید آمده اســــت: )مؤمنین( 
در  و  می خوابیدنــــد  را  شــــب  از  کمــــی 

سحرگاهان استغفار می کردند.
حضرت رســــول اکرم)ص( فرموده اند: 
بهترین شــــما کسانی هســــتند که در 
ســــخن گفتــــن مؤدبند، گرســــنگان را 
سیر می کنند و شــــب هنگام که مردم 

در خوابند نماز می خوانند.
امــــام  خویشــــاوندان  حکایــــت: 

خمینــــی)ره( نقــــل می کننــــد که ایشــــان از ســــن 15 ســــالگی نماز شــــب 
می خواندند. همسر امام می گویند: آقا یک چراغ کوچک داشت، می گرفت 
و می رفت جایی که کســــی نباشــــد و هنگام نماز شــــب اتفــــاق نیافتاد که 
چراغی را روشن کنند حتی چراغ راهرو را هم روشن نمی کردند، هنگام وضو 
ساختن ابری زیر شیر آب می گذاشتند که چکیدن آب موجب صدا، اذیت 

و بیدار شدن دیگران نشود.
دال بسوز که سوز تو کارها بکند

دعای نیمه شبی دفع صد بال بکند

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مرضیه برومند نگارش فیلمنامه 
»شهرموش ها 3« را آغاز کرد

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: مرضیــــه برومنــــد کار نــــگارش فیلمنامه فیلم 
سینمایی »شهرموش ها 3« را آغاز کرد.

به گزارش فــــارس به نقــــل از روابط عمومــــی بنیاد ســــینمایی فارابی، با 
انعقاد قرارداد نگارش فیلمنامه »شــــهرموش ها 3« بین مرضیه برومند 
و بنیــــاد ســــینمایی فارابی، این کارگــــردان و فیلمنامه نویس ســــینمای 
کودک و نوجوان، کار نگارش ســــومین قســــمت از این فیلم عروسکِی 

کرد. آغاز  را  موفق 
، قسمت اول »شهر موش ها« به تهیه کنندگی بنیاد  بر اســــاس این خبر
ســــینمایی فارابی در ســــال 1364 و در پــــی موفقیت برنامــــه تلویزیونی 
محمدعلی  همکاری  با  برومند  مرضیه  به کارگردانی  موش ها«،  »مدرســــه 
طالبی ساخته شــــد و جزو پرمخاطب ترین آثار سینمای ایران در آن دهه 

می شود. محسوب 
قسمت دوم »شــــهر موش ها«، با اســــتفاده از کاراکترهایی از نسل بعدی 
موش های نســــخه قدیمی، در ســــال 93 به کارگردانی مرضیــــه برومند و با 
مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته شد و این بار به عنوان فیلم رکورد 

شکِن دهه 90 به ثبت رسید.

سی نما

وصیت شهید مصطفی ساسان بابایی پور

مقابل این ملت انقالبی زجر کشیده سنگ اندازی نکنید
ذره ذره وجودمان نثار استوارى اسالم عزیز

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجای این خــــاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم
نظر به حساســــیتی که جنگ امــــروز به خود گرفته و مــــی رود که آخرین 
ضربات کارى به دســــت پرتوان سرباز راستین اسالم بر سر خصم زبون 
فرود آید احســــاس می شــــود که بیش از هر زمان دیگر اســــالم محتاج 
جانفشــــانی و پایمردى مردانی اســــت که به نحوى راه و رســــم آزادگی در 
پیش گرفته اند و سنگینی این بار گران بیش از همه بر دوش فرزندان 

بی آالیش این آب و خاک است.
فرزندانی که اگر چه از اول حامی انقالب بودند و در مراحل حساس از آن 
پشتیبانی کردند اما امروز آزمایش دیگر در پیش است و قصد آن دارد 
که دیگر بار اخالص ما را به محک تجربه بیازماید تا الاقل خود را دریابیم 
که تا چه حد صدیق هســــتیم و تا کجا حاضریم از شعائر مکتبمان دفاع 
کنیم شاید خدای ناخواسته در میان ما افرادى باشند که حمایت هاى 
خود را انقالب حماســــه ها می سرآیند اما آنجا که سخن از عملی به میان 
آید کمتر کســــی اســــت که مردانه بر گفته هاى خویش ایستادگی کند 
لیک بــــر فرزندان این چنین ســــرزمینی دلیرپــــرور و مکتبی این چنین 
شــــهیدپرور زیبنده نیســــت که راه رفیقان ناموافق در پیش گیرد و آن 
جائی که صحبــــت از ایثار به میان آید میدان خالــــی کنند و تمام ادعای 

خود را به دست فراموشی سپارند.
مســــلمان با اتکا به خداوند هیچگاه از حوادث روزگار گریزان نمی شود 
بلکه ســــختی و مشــــکل را زمینه رحمت خداوندى محسوب کرده و از 
ایام درس مقاومت و ایثار می آموزد مگر می شود کسی مسلمان باشد 

ولی گفته اش با عملش سازگار نباشد!؟
از فرزنــــدان چنین مذهبی و ســــرزمینی انتظار می رود مفاســــد فرهنگ 
بیگانه را بر خود زیبنده نداند چون تاریخ نشان داده که ارمغان بیگانه 

براى ملل ما چیزى جز انحطاط و ارتجاع در برنداشته است.
ایــــن واقعا ســــاده لوحی و کوته فکرى اســــت کــــه با وجــــود دنیاى این 
چنین بی رحم در مقابل انقالب و جنگمــــان خود نیز در مقابل حرکت 
این ملت زجرکشیده ســــنگ اندازى کنیم. البته کسی منکر نواقص و 
خطایاى موجود در جریان انقالب نیست که مع الوصف آیا صالح بر این 
نیســــت که من و تو در کنار هم و با همفکرى و همکارى هم دســــت در 
دســــت هم گذارده و با دلی پر امید در جهت ســــاختن ایرانی آباد و آزاد 

تحت لواى اسالم گام برداشته و با سرافرازى دعا کنیم.
من فرزند ایران و پرورده قرآن خود را ســــرباز اســــالم دانســــته و در این 
راه براســــاس احســــاس مســــؤولیتی که در قبال وطن و هم وطن دارم 
به جبهه آمــــده ام. بدانید این انقالب هر لحظه با خــــون فرزند محرومی 
از فرزنــــدان بی آالیــــش ایــــن آب و خاک آبیاری می شــــود و مــــی رود که 
براى اولیــــن بار در تاریخ پس از صدر اســــالم در برابر ســــتمکاران نداى 
محرومیت اقشــــار مستضعفی را ســــر دهد که هزاران ســــال است به 

محض کوچکترین اظهار وجود سرکوب شده است.
برادران باید به خود آییم و دســــت اجنبی را از این خاک کوتاه کنیم و به 
جوانان پیشــــرو و مؤمن اعتماد کنیم، جوانان مؤمنی که در طول تاریخ 
با خون خود اثبات کردند که جان می دهند ولی غیرت و شــــرافت خود 

را حفظ می کنند.
عده ای افراد بی قید و اهل خوشــــگذرانی که با این انقالب مخالفند، خدا 
می داند اگر روزى مملکت به دســــت اینان بیفتد فرهنگ و اعتقاد مردم 
را بــــه کدامین جهت ســــوق خواهنــــد داد و امنیتی براى مــــال و ناموس 
مردم باقی نخواهند گذاشــــت، ما باید در مقابل آنها هوشــــیار باشــــیم و 
هرگز شهدا و خانواده هاى داغدار شهدا و مفقودین، دیدگان اشک آلود 
فرزندان شهید، ناله جانسوز اسرا و ویرانی هاى حاصل از بمباران و تجاوز 
امپریالیســــم و... را فراموش نکنیم و دست روی دست نگذاریم و دل به 

این دنیا نبندیم که باید در روز قیامت پاسخگو باشیم.
حال ما جوانان برحسب وظیفه آمادگی خود را براى عملی ساختن تمام 
طرح هاى عملیاتی در هر نقطه از ســــرزمین اسالم تا پاى جان اعالم کرده 
و حاضریم تا آخرین قطره خون خویش از اســــالم و انقالب دفاع کنیم و 

ذره ذره وجودمان نثار استوارى اسالم عزیز باد.
وصیتنامه شهید مصطفی ساسان بابایی پور

منبع: خبرگزاری فارس

ایستگاه آسمان

پایی که بعد از 14 سال تنها بازگشت

»شهید حسن صوفی«  مغز متفکر فرماندهی دفاع مقدس
هگمتانه، گروه فرهنگی: شــــهید حســــن صوفی،  تئوریسین 
و مغــــز متفکر تیپ ویژه شــــهدا و قائم مقام لشــــکر حضرت 
حجت )عج( مبتکر رژه پنج لشــــکر همــــدان و پایه گذار وجود 
ســــپاهیان حضرت محمد )ص( آن چنان گمنامی را دوست 
داشــــت که بعد از 14 ســــال مفقوداالثری تنهــــا یک پایش به 

وطن بازگشت.
حســــن صوفی در خانــــواده ای متدین تربیت شــــد، او دوران 
کودکی درخشــــانی سرشــــار از معنویت داشــــت به طوری که 
توســــط همکالســــی ها به نام »آخوند« خطاب می شد. حضور 
در صحنه های مختلف انقالب،  حســــن صوفــــی نوجوان را تا 
مرز مبارزه مســــلحانه جلو برد. روشنگری در برابر سیاه نمایی 
منحرفین و گروهکی ها، حســــن دانش آموز سال های پایانی 
دبیرستان را توســــط منافقین حاضر در دبیرستان ابن سینا 
به لقــــب »عالمه« مفتخــــر کرد، ســــفرهای مکرر بــــه قم برای 
کسب معرفت از آســــتان کریمه اهل بیت)ع( و محضر علما 
و امام خمینی، حســــن را پایبند و عالقمند به سلسله جلیله 

روحانیت کرد.
عضویت در ســــپاه و رشــــد فوق العاده او در مدت حضور سه 
ســــاله، وی را به مســــؤولیت ارزیابی ســــپاهیان،  تئوریسین و 
مغــــز متفکر تیپ ویژه شــــهدا و قائم مقامی لشــــکر حضرت 
حجت)عــــج( رســــاند و در نهایت ابتــــکار ویــــژه اش منجر به 
تشکیل و رژه پنج لشکر همدان شد که به گواه صاحبنظران 

پایه گذار وجود سپاهیان حضرت محمد )ص( است.
حــــال در هفته دفــــاع مقدس بــــه بازخوانی بخــــش کوچکی 
از زندگی و شــــخصیت حســــن صوفــــی،  این ابرمرد بســــیجی 
همــــدان در بحبوحه جنگ تحمیلــــی و کاندیدای قائم مقامی 
بســــیج کل کشــــور در ســــال 63 از زبان خانواده و همرزمان 
و دوســــتان برگرفتــــه از کتاب "صوفی" نوشــــته امیرحســــین 

انبارداران می پردازیم.
مادر حسن آقا:  �

. از اولــــی که خودش را شــــناخت با خدا  ســــاکت بود و کم آزار
بود، با قرآن بــــود، خوش اخالق و صبور و از پنج ســــالگی نماز 
می خواند و روزه می گرفت. بــــه او می گفتم حاال چه وقت روزه 
گرفتن توســــت؟ می گفت: برای پدر و مادر شما روزه می گیرم 

که از دنیا رفته اند.
از کودکی به جلســــه قرآن و احکام می رفت. قبل از انقالب هر 
بار به مدرســــه اش می رفتم معلم ها می گفتند: آفرین! عجب 
بچه ای تربیت کرده ای! در قید و بند مادیات نبود. برای لباس 
خریدن باید التماسش می کردم. خوب و خوشرو با پدر و مادر 

بساز بود. به سرکشی خانواده شهدا اهمیت می داد.
شــــب عیدی بود کــــه آمد خانه. دیــــد برای میهمانــــان آجیل 
 . گذاشــــته ایم. گفت جمع کنید این ها را. رفــــت به اتاقی دیگر
رفتیم سراغش و گفت ما فردا 12 شــــهید داریم و شما آجیل 
گذاشته اید وسط؟ روز بعد همراهش رفتیم به تشییع شهدا.
شــــهدا را که بــــه محل کمیتــــه می آوردند بچه هــــای کوچک را 
می برد کنار شــــهدا و به آنها می گفت شــــما هم بزرگ شوید تا 

شهید شوید. می گفت بروید جبهه با خدا باشید.
حمید عسگری، دوست و همرزم  �

سال 55 وقتی دانش آموز دبیرستان ابن سینا همدان بودم 
با حسن آشنا شدم. او در ان زمان دانش آموز اول دبیرستان 
بــــود. زمســــتان 56 که زمزمه هــــای نهضت مردمی شــــکل و 
ســــمت و ســــویی جدی تر پیدا کرد حســــن صوفی برای من 
اظهارنظری بســــیار جالب بیان کرد با اصطالحی محلی گفت: 
»سال دیگه این موقع گونی شــــاه را داده اند گرده اش رفته!« 
یعنی شــــاه رفتنی شده است. این نشان از بصیرت و روشنی  

اندیشه او داشت.
مشــــی رفتاری و اخالقی او براســــاس مشــــی آیت اهلل شــــهید 
مدنی و علما متصل به اندیشــــه امــــام )ره( بود.در مبارزه های 
مســــلحانه علیه رژیم با هم همکاری می کردیم تا انقالب شد. 
در سال 58 وقتی به فرمان امام جهاد سازندگی تشکیل شد 

من که دو سه سال از حســــن بزرگ تر بودم به جهاد پیوستم 
و بعدهــــا او هــــم به جهاد پیوســــت. تابســــتان 58 و 59 من 
مســــؤول واحد ســــمعیـ  بصری جهاد شــــدم کــــه زمزمه های 
تجاوز رژیم بعثی به کشــــور شنیده شد، با شروع جنگ من در 
حال تردد در مناطق جنگی بودم و حســــن در دبیرســــتان در 

حال درگیری با دانش آموزان گروهکی.
آقــــا چنیــــن می گوید:  حســــین صوفــــی از عضویت حســــن 
وقتی دبیرســــتان تمام شــــد می خواســــت به حوزه بــــرود و با 
من مشــــورت کرد و ترجیــــح داد عضو ســــپاه شــــود. افکار و 
اندیشه های خاصی داشــــت مثال می گفت ما باید اتاقی برای 
بهترین کارشناســــان برنامه ریزی داشته باشیم و پول خوبی 
به آنها بدهیم و از ایشــــان بخواهیم برای ما فکر تولید کنند... 
حرف کلیدی اش هم که معروف اســــت» فقط در صورتی کار 
پیشرفت می کند که مسائل برای خدا باشد«. چنین افکاری 

داشت که رشدی سریع بود و در 19 سالگی شد فرمانده.
حسن هنگام استخدام در سپاه در فرم تعهد پنج ساله سپاه 
نوشته بود: من به ســــپاه تعهد نمی دهم که پاسدار باشم به 

خودم تعهد می دهم که پاسدار انقالب بمانم.
ســــردار رضا میرزایی پیرامون ســــپاهی شدن حسن   �

صوفی می گوید:
صوفی در سال 60 به عضویت سپاه درآمد و در پادگان شهدا 
کرمانشــــاه دوره آموزشــــی را گذراند. دوســــتی من و صوفی در 
همین ســــال در ســــپاه منطقه هفت مســــتقر در کرمانشاه 
شــــکل گرفت. هوش فوق العــــاده و افکاری بزرگ داشــــت. 
نخستین کارش در سپاه به عنوان معتمد و مسؤول ارزیابی 
نیروهای در حال آموزش ســــپاهی باری جــــذب و معرفی بود. 
بعــــد به تیپ ویژه شــــهدا کــــه در مناطق محروم کردنشــــین 
کشورمان فعالیت می کرد، پیوســــت و مسؤولیت پرسنلی 
تیپ را بر عهده داشــــت و کارهای بزرگی آنجــــا انجام داد. پا به 
پای نیروها حرکــــت می کرد و چنان با آنها رفتار می کرد که مثال 
بچه های مشــــهدی تیپ شــــهدا تا مدت ها نمی دانستند که 

حسن همدانی است.
حمید عســــکری ادامه می دهــــد: بهمن 61، بــــه حین صوفی 
مســــؤولیت نیروی انسانی ســــپاه همدان داده شــــد و او مرا 
جایگزین خودش در تیپ شهدا قرار داد و از من قول گرفت 
هرگاه عملیاتی شد به او خبر بدهم و من تا روزگار شهادتش 

او را خبر می کردم.
در مقر بســــیج همدان گاهی ماه ها خانــــه نمی رفت و غذایی 

بهتر از شیر خشک و نان ترید شده نمی خورد.
ســــردار جعفر مظاهــــری از نقــــش حســــن صوفی در   �

مسؤولیت بسیج استان همدان می گوید:
تــــا قبــــل از ورود او به بســــیج ما همــــواره با مشــــکل کمبود 
نیــــرو مواجه بودیم. به محض ورود او در بســــیج منشــــأ تأثیر 
شــــد و تغییر و تحوالتی در بســــیج انجــــام داد و پیکــــره آن را 
زنــــده کرد و ما مدت هــــا تا پایان جنگ کمبود نیرو نداشــــتیم 
بلکه بــــه یگان هــــای دیگر هــــم نیــــرو منتقــــل می کردیم. با 
ســــن کم توانمندی باالیی در مدیریت داشــــت و فکور بود. 
خســــتگی ناپذیر بود. می خواســــت بــــرای هر روســــتا پایگاه 

مقاومت ایجاد کند.
حمیدرضا مشــــهوری در ارتباط با نقش حســــن صوفی در 
شــــکل گیری لشــــکر حضرت حجت )عج( چنین می گوید: 
اســــاس  بر  )عج(  حجــــت  حضــــرت  لشــــکر   62 بهمــــن  در 
گرفت. او  تجربیات و قدرت فکری حســــن صوفی شــــکل 
در اثــــر همراهی و همکاری با ارکان تیپ ویژه شــــهدا و کار 
وجــــردی، کاظمی، همــــت و کاوه به  کــــردن با شــــهیدان بر
چنــــان توانایی و تجربه رســــیده بود که بتواند یک لشــــکر 

کند. ساماندهی  و  راه اندازی  را 
ســــردار علــــی شــــادمانی از زمینه هــــای مؤثر در شــــکل گیری 
موضوع پنج لشــــکر توسط حســــن صوفی می گوید: کار بزرگ 
صوفی در ساماندهی لشــــکر حجت زمینه ساز حرکت عظیم 

همدان در رژه پنج لشــــکر و 10 لشــــکر معروف این استان در 
ســــال های بعد شد، یعنی اگر در ســــال 63 پنج لشکر در برابر 
فرمانــــده وقت ســــپاه و در ســــال 64 تعداد 10 لشــــکر مجهز 
در همــــدان و در محضر ریاســــت جمهوری)حضــــرت آقا( رژه 
می روند باید ریشه و مبنای آن را در حرکت حسن صوفی دید 
در هنگامی که مقدمات ایجاد لشــــکر حضــــرت حجت)ع( را 

تدارک می دیده است.
محســــن رضایی) فرمانده ارشــــد دفاع مقدس( در خصوص 
رژه پنج لشکر گفته اســــت: یکی از چهره های استان همدان 
بود، در جنگ اعزام باشــــکوه او خارج از توان یک اســــتان بود 
و بسیاری را شــــگفت زده کرد، برادرمان شهید حسن صوفی 
در ایــــن کار مهم نقش مؤثــــری داشــــت. در روز رژه انبوهی از 
رزمندگان حضور داشــــتند و عظمت حضورشــــان دو الی سه 
کیلومتر بود فکر کنم امام )ره( ســــه بار این رژه را دیده بودند 

و می خواستند این صحنه ها تکرار شود.
خواهر کوچک حسن آقا از آخرین لحظات حضور برادر   �

در خانه می گوید:
ساک کوچکش را از شب قبل آماده کرده بود برداشت، کت 
و شلوار پوشید و آماده رفتن شد. با چهار سال اختالف سنی 
پشــــت ســــری او بودم و عالقه زیادی به هم داشتیم. مرا صدا 
کرد و با تأکید فراوان گفت که مواظب پدر و مادر باشــــم و به 
انها رسیدگی کنم. بعد در مورد ازدواج و انتخاب همسر برایم 
حرف زد و بر نمازخوان بودن و رزمنده بودن همســــر آینده ام 
اصرار داشت. آن روزها که بعدها فهمیدیم روزهای شهادت 
برادرم بوده مادرم در خانه راه می رفــــت و کار می کرد اما خیلی 
بی تاب بود. انگار به او الهام شــــده بود که حســــن آقا شهید 

شده و خبری هم از پیکرش نیست.
وصیت نامه اش هم مثل خودش متفاوت بود. هر بار که این 
تکه از وصیت نامه اش را می خوانم بیشــــتر متوجه وســــعت 

روحش می شوم.
مادر حســــن صوفی از اشــــتیاق پرواز فرزندش به شــــهادت 
می گویــــد: روز چهــــارم عیــــد بود کــــه شــــهادتش را فهمیدم 
دیگران زودتر می دانســــتند و چند روز به مــــن نگفته بودند، 
14 سال چشــــم انتظارش بودم تا چیزی از او برگشت به اسم 
. مرتبه آخر که به جبهــــه رفت گفت: مادرجان من رفتم،  پیکر
خداحافظ، خودت را ناراحت نکن. هنوز هم دلم می سوزد که 
چرا آن موقع که گفت خداحافظ و توصیه کرد ناراحت نشو! از 

جنس فراق بود تا روز قیامت.
و سرانجام این فرمانده متفکر و شجاع در 26 اسفندماه سال 
1363 زمانی که فرماندهان و رزمندگان ایران قصد داشــــتند 
عملیات بدر را در جبهه های جنوب انجام دهند، دوشادوش 
بسیجیان و رزمندگان به مقابله با تانک های دشمن که قصد 
پاتک به نیروها را داشتند بعد از 19 ساعت درگیری رودررو در 

شرق دجله به مقام واالی شهادت نائل آمد.
بازگشت پیکر حسن صوفی پس از 14 سال به روایت   �

جعفر اقلیما:
پیکر دایی ام خیلــــی غریب و مظلومانه بازگشــــت و حکایت 
جانســــوزی دارد. اواســــط شــــهریور ماه 77 یکی از دوستانم 
از تهران زنــــگ زد و گفــــت: تابوتی به نام حســــن صوفی روی 
تریلرهایــــی کــــه پیکر شــــهدا را حمــــل می کردند دیــــدم. من 
موضوع را به دایی بزرگم حاج حسین آقا خبر دادم. بعد پیگیر 
شدیم و صحت خبر مشخص شــــد. از او فقط یک پا برگشته 
بود. آن پا هم از روی شکل و نوع جوراب خاصی که می پوشید 
شناخته بودند. همان پا را کنار مزار برادران بهاردبیگی و خارج 
از شکل سازمانی قبور شــــهدا و کنار باغچه به خاک سپردند. 
چون گلزار شــــهدای همدان جا نداشت و فقط کنار مزار یکی 
از شهیدان بهادربیگی یک جا بود که همزمان دومین شهید 
خانــــواده بهادربیگی هــــم برگشــــت و دو برادر کنــــار هم قرار 
گرفتند و دایی حسن هم کنار آن دو. او اینجا و در مکان دفن 

باقی مانده پیکر خویش باز هم گمنامی را برگزید.


