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است خطر در

: معاون فرماندار مالیر
  حفاری 233 چاه با عمق 180 متر  در کنار تاالب
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همین صفحه  

اکران فیلم های فجر
در سینماهای همدان

خیار 16 هزار تومان شد
عدم حمایت از کشاورزان و افزایش هزینه های

تولید میوه را گران کرد
رئیس میدان میوه و تره بار همدان از عرضه خیار به قیمت هر کیلو 16 هزار 
تومان خبر داد و گفت: دلیل گرانــــی میوه افزایش هزینه های تولید و عدم 

حمایت از کشاورزان است.
به گزارش هگمتانه، حسین قاســــم لو درباره علت افزایش قیمت میوه در 
بازار همدان، اظهار کرد: هزینه های تولیــــد افزایش یافته به طوری که هزینه 
بســــته بندی و دســــتمزد کارگری، ســــبدهای میوه و حمل و نقل افزایش 

داشته و همین موضوع باعث افزایش قیمت میوه شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرتقال شمال با قیمت 10 هزار و 500 تومان 
وارد میدان میوه و تره بار همدان می شود، تصریح کرد: چند روزی است که 

صادرات پرتقال قطع شده است.
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صف به همت سپاه ناحیه همدان

تقدیر از پیشکسوتان دفاع مقدس 
در دهه فجر
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صف

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

برف روبی 680 کیلومتر 
از راه های استان همدان
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صف رئیس شورای اسالمی شهر در صحن خبر داد:

دفترچه عوارض محلی سال 1400 
شهرداری همدان تصویب شد

، پیشرفت علمی انقالب اسالمی،  جوان اریانی، امید و خودباوری

نماینده ولی فقیه در استان:

فقدان پژوهشکده  رسمی در همدان
پژوهش و تولید علم زمینه ساز تمدن

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان یکــــی از مشــــکالت موجود در اســــتان نبود یک 
پژوهشکده به صورت رسمی و قانونی است که ایجاد آن 

جزء دغدغه های بنده از زمان حضور در همدان است.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
دیروز در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره عالمه حلی 
در اســــتان همدان با اشــــاره به ســــالروز صدور بیانیه گام 
دوم، اظهار کرد: اگر حقیقت دیــــن و آیات قرآن را مالحظه 
کنیــــم، متوجه خواهیم شــــد که همه آنها حرفشــــان یک 
  اهلُل ُتفِلحوا" اســــت و 

َّ
موضوع و رســــیدن به "قولوا ل ِالَه  ِال

همین موضوع و دستیابی به توحید در لیه بنیادی بیانیه 
گام دوم نیز توسط رهبر معظم انقالب مطرح شده است.

وی افــــزود: همه کســــانی کــــه در مســــیر دیــــن فعالیت 
می کنند، هدف نهایی آنها دســــتیابی به توحید در عالم و 
حرکت در مســــیر تحقق توحید است و لذا بیانیه گام دوم 

هم دارای همین رویکرد است.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه 
رســــیدن به این هدف نیازمند لیه های راهبردی اســــت، 
گفت: لیــــه راهبــــردی در بیانیــــه گام دوم، تمدن ســــازی 
اسالمی است و راهبردی که ما را به تحقق توحید و جامعه 

ایمانی را به هدف اصلی می رساند، تمدن سازی است.
وی با اشــــاره به اینکه رهبــــر انقالب پــــس از آنکه مراحل 
شــــکل گیری انقالب را مطــــرح کردند، به تمدن اســــالمی 
اشاره می کنند، اظهار کرد: تمدن اسالمی به صورت کامل، 
زمانی محقق می شــــود که معصوم)ع( و انســــان کامل در 

جامعه و در بستر اجتماعی حضور داشته باشد.
آیت ا... شــــعبانی بــــا طرح این ســــؤال که تمدن اســــالمی 
چگونه شکل می گیرد، مطرح کرد: علم، پژوهش و دانایی 
یکی از ضرورت های تمدن ســــازی اســــت در بیانات رهبر 

انقالب نیز بارها به آن تأکید شده است.
وی با تأکید بر اینکه لزمه دستیابی به قدرت داشتن علم 
است؛ تمدن سازی بدون قدرت را امکان پذیر ندانست و 
با بیان اینکه راه به دســــت آوردن قدرت هم داشتن علم 
و دانش اســــت گفت: تمدن غرب یک تمدن جغرافیایی 
نیست بلکه یک اندیشــــه و جهان بینی است و منظور از 

غرب در اینجا، محل غروب نور است.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه تمدن غربی در مقابل 
تمدن اســــالمی قرار دارد، عنوان کرد: بی مایگی در اخالق 
و فرهنگ از خصوصیات تمدن غربی اســــت که مبتنی بر 
ابتذال و ســــودجویی و لذت های بیشتر اســــت، اما باید 
ببینیم چرا این تمدن غربی بی مایه، توانســــته سیاســــت 

دنیا را تحت تأثیر خود قرار دهد.
وی علت فعال بودن تمدن غربی و انتقال فرهنگ غرب 
را توجه به علم دانســــت و گفت: نقطــــه مثبتی که در این 
تمدن مطرح می شــــود توجه ویژه  آن به پژوهش است که 

باعث رشد آن شده است.
آیت اهلل شــــعبانی با تأکید بر اینکه تمدن سازی با آموزش 
اتفاق نمی افتــــد، مطرح کــــرد: در آموزش ذهن انســــان از 
مفاهیمی که دیگران نتیجه گرفته اند انباشــــته می شــــود 
که این کار را با یک حافظه رایانه ای می توان بهتر و در زمان 

کمتر انجــــام داد، بنابراین ذهن خالق انســــان باید محلی 
برای پژوهش باشند نه انبار کردن اطالعات.

وی با اشــــاره به اینکه با انبار کردن اطالعات، تمدن ایجاد 
نمی شــــود، گفت: البته آموزش امری لزم است، اما کافی 
نیســــت، چراکه بــــرای انجام پژوهــــش  باید با اســــتفاده از 
اطالعات گذشــــته دانایی را توســــعه دهیم و زمینه ســــاز 

تمدن شویم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیــــان اینکه باید 
ســــعی کنیم تا پژوهش منجر به تولید علم شــــود، یادآور 
شــــد: در حوزه های علمیه استعدادهای خوبی وجود دارد 
اما به علت آن که شــــناخته نمی شــــوند، ایــــن توانایی در 
آن ها هدر می رود، بنابراین باید سعی کنیم در عرصه علم، 

تولیدگر باشیم.
وی بــــه تشــــریح ویژگی هــــای لزم بــــرای یک پژوهشــــگر 
پرداخت و مطرح کرد: اولین موضوع در بین پژوهشگران 
این اســــت که فرد باید خالقانه به دنیای خود نگاه کند و 
به بیان دیگر با شــــک کردن به همــــه گزاره های علمی زود 

باور نباشد.
آیــــت ا... شــــعبانی یادگیری مهارت هــــای روش تحقیق را 
دومین ویژگی یک فرد پژوهشــــگر برشمرد و گفت: یکی 
از مؤلفه هــــای اصلی روش و شــــکل تحقیق فــــرد و این 
کــــه چگونه در یک فرایند می توان بــــه محصول مورد نظر 

می باشد. رسید، 
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه در پژوهش های گروهــــی، نتایج 
عمیق تــــری دریافت می شــــود، اظهار کــــرد: در قم با وجود 
آنکه در عرصــــه علوم انســــانی تولیدات خــــوب و فراوانی 
داریــــم، اما متأســــفانه ایــــن تولیــــدات در جامعه ســــرازیر 

نمی شود و در همان جا باقی می ماند.
نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان همدان خواســــتار توجه 
جدی بــــه پژوهــــش و حمایت از پژوهــــش در حوزه های 
علمیه شــــد و گفت: یکی از مشکالت موجود در استان 
نبود یک پژوهشــــکده به صورت رســــمی و قانونی است 
کــــه ایجاد آن جــــزء دغدغه هــــای بنده از زمــــان حضور در 

همدان است.

خیار 16 هزار تومان شد
عدم حمایت از کشاورزان و افزایش هزینه های تولید میوه را گران کرد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیــــس میدان میوه و تره بار 
همدان از عرضه خیار به قیمت هر کیلو 16 هزار تومان خبر 
داد و گفــــت: دلیل گرانی میوه افزایش هزینه های تولید و 

عدم حمایت از کشاورزان است.
به گزارش هگمتانه، حسین قاسم لو درباره علت افزایش 
قیمت میوه در بــــازار همدان، اظهار کرد: هزینه های تولید 
افزایش یافته به طوری که هزینه بســــته بندی و دســــتمزد 
کارگری، ســــبدهای میوه و حمل و نقل افزایش داشــــته و 

همین موضوع باعث افزایش قیمت میوه شده است.
وی بــــا بیان اینکه در حال حاضر پرتقال شــــمال با قیمت 

10 هــــزار و 500 تومــــان وارد میدان میوه و تــــره بار همدان 
می شود، تصریح کرد: چند روزی است که صادرات پرتقال 
قطع شده اســــت، اما استان ها برای تنظیم بازار شب عید 

از شمال پرتقال خریداری می کنند.
رئیــــس میدان میــــوه و تره بــــار همــــدان ادامــــه داد: اکثر 
کشــــاورزان ســــردخانه دارند و 50 درصد محصولت باغی 
خود را نگهداری می کنند و 50 درصد میوه توســــط تاجران 

خریداری می شود.
وی با اشــــاره به اینکه کاهــــش واردات موز باعث افزایش 
قیمــــت ایــــن محصول شــــده اســــت، یــــادآور شــــد: موز 

محصولی وارداتی است که در حال حاضر وارد نمی شود و 
یک ماهی است موزهای اکوادور وارد کشور نشده و فقط 

چند تاجر موزهای هندی را وارد کرده اند.
رئیس میــــدان میوه و تره بار همدان با بیان اینکه ســــیل 
و ســــرمازدگی محصــــولت در جیرفــــت بر بازار خیــــار تأثیر 
گذاشته است، تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
خیــــار در میدان میوه و تره بار 16 هزار تومان اســــت و خیار 

گلخانه ای هم هنوز وارد بازار نشده است.
وی با تأکید بر اینکه از کشاورزان حمایتی نمی شود، گفت: 
وقتی کشاورزان در ســــال گذشته مجبور شدند خیارهای 

خــــود را دور بریزند کســــی از کشــــاورزان حمایــــت نکرد و 
متضرر شدند بنابراین تعدادی از کشاورزان کنار کشیدند 
و کشــــت نداشــــتند که همین موضوع باعث شده امروز 

خیار به کیلویی 16 هزار تومان برسد.
بــــه نقــــل از ایســــنا، قاســــم لو بیــــان کــــرد: امســــال هم از 
ســــیب زمینی کاران حمایت نمی شود و ســــیب زمینی را 
به قیمت 2000 تومان هم از کشــــاورز نمی خرند و کشــــاورز 
متضرر می شود و بر این اســــاس در سال آینده 50 درصد 
کشاورزان سیب زمینی کشت نمی کنند و ممکن قیمت 

سیب زمینی هم افزایش یابد.

رژه تاکسی ها در شهر برای جشن انقالب

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: جشــــن انقالب بــــا رژه 
تاکسی های معاونت تاکســــیرانی سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری همدان و ادای احترام به شهیدان 

گمنام پارک مردم آغاز شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مراســــم گرامیداشــــت ایام اهلل 
دهه فجر هــــم زمان بــــا ورود حضرت امــــام خمینی)ره( 
بــــه ایــــران و به صــــدا درآمدن زنــــگ انقالب در ســــاعت 
9صبــــح 12 بهمن با حضور میــــالد کریمی مدیر معاونت 
تاکســــیرانی شــــهرداری همــــدان، مســــؤولن، کارکنان 
سازمان تاکسیرانی، پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر و 
تاکسیرانان در گلزار شهدای گمنام پارک مردم برگزار شد.
در این مراسم بعد از پخش سرود ملی جمهوری اسالمی 
ایران و ادای احترام حاضران به شــــهیدان و اهدای گل و 

نثــــار صلوات بر روح پاک شــــهدا و خواندن فاتحه، میالد 
کریمی معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمــــل و نقل بار و 
مسافر شــــهرداری همدان از رشادت و از خودگذشتگی 
مدافعان ســــالمت تقدیر به عمل آورد و از خداوند یاری 

مدافعان سالمت و پیروزی آنان را طلب کرد.
در پایان این مراسم تاکسی های شهری مزین به تمثال 
حضــــرت امــــام خمینــــی)ره( بنیان گذار نظــــام مقدس 
جمهوری اســــالمی ایران و رهبر معظــــم انقالب و پرچم 
مقدس ایــــران مقتدر رژه زیبــــا و منظمی را بــــا چراغ های 

روشن در شهر به نمایش گذاشتند.
این مراســــم با حضور در گلزار شهیدان انقالب و جنگ 
تحمیلی و مدافعــــان حرم با ذکر صلوات و فاتحه بر ارواح 

پاک شهیدان به پایان رسید.

لوده می شود هوای همدان آ
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
غلظــــت  افزایــــش  از  همــــدان  اســــتان  هواشناســــی 
آلینده های جوی در شــــهرهای بزرگ و مناطق صنعتی 
اســــتان همدان با توجه به پایداری نسبی شرایط آب و 

هوا در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز 
دوشنبه افزود: بر اســــاس بررسی داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناســــی، آسمان بیشــــتر نقاط استان 
، صــــاف تــــا قســــمتی ابــــری همــــراه بــــا افزایش  امــــروز

آلینده های جوی پیش بینی می  شود.
وی پیش بینی کرد: دمای هوای بیشــــتر نقاط اســــتان 
همدان تا پایــــان هفته جاری روزانه بیــــن یک تا 2 درجه 

سانتی گراد افزایش یابد.
باقری شــــکیب اظهار کــــرد: ســــامانه جدید بارشــــی از 

شامگاه پنجشنبه از سمت شمال غرب وارد و موجب 
ریزش بــــرف و بارش بــــاران در برخــــی از نقاط اســــتان 

می شود.
وی ادامه داد: این سامانه آنچنان قوی نیست و ریزش 

برف آن خفیف پیش بینی می شود.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه 
دمای کمینه بیشــــتر شــــهرهای اســــتان منفــــی بوده 
اســــت، عنوان کرد: در روز یکشــــنبه همدان با 11 درجه 
ســــانتی گراد بالی صفر بیشــــترین و کبودراهنگ با 6 
، ســــردترین دمای استان را  درجه ســــانتی گراد زیر صفر

داشته اند.
وی خاطرنشــــان کرد: کمینه دمای هوای همدان در روز 
یکشنبه پنج درجه سانتی گراد زیر صفر به ثبت رسیده 

است.

سیری بر مبارزات مردم  دارالمجاهدین همدان  برای  پیروزی انقالب اسالمی

همدانی ها در خط مقدم مبارزه با طاغوت پهلوی
از جلوگیرِی حرکت تانک ها به تهران تا اقدام انقالبی همافران پایگاه شهید نوژه

صفحه   7
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رئیس شورای اسالمی شهر در صحن خبر داد:

دفترچهعوارضمحلیسال1400
شهرداریهمدانتصویبشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسالمی شهر 
همــــدان از تصویــــب دفترچه عــــوارض محلی ســــال 1400 

شهرداری همدان در صحن شورا خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، به نقــــل از روابط عمومی شــــورای 
اسالمی شهر همدان، سید مسعود عسگریان در هفتاد 
، گفــــت: دفترچه  و نهمین جلســــه صحن شــــورای شــــهر
عوارض محلی ســــال 1400 شــــهرداری همدان با کمترین 
اصالحــــات و الحاقات دفترچه عوارض محلی ســــال 99 به 

تصویب رسید.
عســــگریان افزود: اعضای شــــورای شــــهر همدان سعی 
کردند در بررسی تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری 
با کمترین تغییر در ســــاختار دفترچه عوارض محلی سال 
99 و با در نظر گرفتن مباحث فنی، کارشناسی و مالحظات 
اقتصــــادی پیــــش رو، دفترچه عــــوارض محلــــی مطلوب، 
دقیــــق، منطبق بــــا ظرفیت هــــای بالقوه موجود در شــــهر 

همدان تدوین شود.
وی یــــادآور شــــد: از ویژگی هــــای منحصر به فــــرد دفترچه 
عــــوارض محلی ســــال 1400 رفــــع ابهامات و کاســــتی های 
موجــــود در دفترچــــه عــــوارض محلی ســــال 99 و ثبات در 
مفاهیــــم کلی کدهــــای درآمــــدی ســــال های 98 الی 1400 

است.
رئیس شــــورای شــــهر همدان ادامه داد: دفترچه عوارض 
آتی طی پنج جلسه فوق العاده صحن شورای  محلی سال 
اسالمی شهر به سرانجام و تصویب رسید که انتظار می رود 
با توجه به توانایی مدیریت شــــهری و نظرات کارشناســــی 
مجموعه شــــهرداری همدان سیاست گذاری های شورای 

شهر به نحو شایسته ای در شهر به اجرا گذاشته شود.

 مولوی: عملکرد خوب مدیران از نگاه تیزبین مردم  �
پنهان نمی ماند

نایب رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان هم ضمن 
تبریک ایام دهه فجر و میالد باسعادت حضرت زهرا)س( 
گفت: عملکــــرد خــــوب و اقدامات مناســــب، خالصانه و 
جهادی مدیران به خوبی دیده می شــــود و از نگاه تیزبین 

مردم و نمایندگان پنهان نمی ماند.
ابراهیم مولوی اظهار کرد: کار و تالشــــی که در شهرستان 
همــــدان انجام شــــد با همــــت و کمــــک فرمانــــدار وقت 
مخلص، پاکدست و کاربلد آقای حسین افشاری و تالش 
شــــرکت های خدمات رســــان بوده که نتایــــج آن به عینه 
مشــــهود اســــت که باعث بالرفتن رضایت شهروندان و 
ساکنین مناطق حاشیه ای و توانمندسازی شهر همدان 

شود.
وی با اشاره به اینکه همراهی و تالش صادقانه و خالصانه 
مدیران شــــرکت های خدمات رســــان با مدیریت شــــهری 
آینه  تعهد و وظیفه شناسی  در امر توانمندســــازی شــــهر 
اســــت، اضافه کرد: مصوبات هیــــأت دولت در خصوص 
توانمندســــازی مناطق کمتــــر برخوردار شــــهر همدان به 

همــــت و تالش مدیــــران شــــرکت های آبفا، بــــرق و گاز به 
بهترین نحو اجرایی شــــده اســــت و طی کمی بیش از سه 
سال گذشته به اندازه حدود 30 سال به این مناطق کمتر 
توســــعه یافته خدمات ارائه شــــده و ایــــن مناطق در حال 
حاضر دارای کیفیت بصری و کالبدی، بهداشــــتی، فضای 

سبز و... قابل قبول است.

 گردان: ضرورت ایجاد مدیریت واحد شهری �
در ادامه این جلســــه رئیس کمیســــیون خدمات شهری، 
حمل ونقــــل و ترافیــــک و محیط زیســــت شــــورای شــــهر 
همدان هــــم، با اشــــاره به تأییــــد 83 درصــــدی مصوبات 
شــــورا در کمیته انطباق طی سال های گذشته، گفت: این 
همــــکاری و تعامل با مدیریت شــــهری، مرهــــون زحمات 

اعضای کمیته انطباق بوده است.
کامــــران گــــردان اضافه کــــرد: مدیریــــت شــــهری چنانچه 
توانســــته در اجــــرای برنامه هــــای خــــود موفقیت هایی را 
کســــب کند، بــــه دلیل وجــــود امنیتــــی بود که بــــا درایت 
مسؤولن شهرستان همدان بوده که مردم قدردان این 

خدمت گزاری هستند.
گردان با اشــــاره به ضرورت ایجاد مدیریت واحد شــــهری، 
اظهار کرد: در بحث خدمات شــــهری چندین سال است 
که شــــوراها و دولت به دنبــــال ایجاد مدیریــــت یکپارچه 
شــــهری هســــتند که هنوز این مهم، محقق نشده است؛ 
اما در همدان بــــا همدلی و تعامل دســــتگاه های اجرایی 
 مدیریــــت واحــــدی ایجاد شــــده اســــت و کارها با 

ً
تقریبــــا

همکاری یکدیگر پیش می رود.

 بادامی   نجات: تدوین تعرفه محلی 1400 شــــهرداری  �
 حمایتی است

ً
همدان عمدتا

رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان نیز در این جلســــه بــــا بیان اینکــــه تدوین تعرفه 
 حمایتی بوده است، 

ً
محلی 1400 شهرداری همدان عمدتا

گفت: دقت در تصویب تعرفه عوارض شــــهرداری ضامن 
حفظ منافع عمومی در تدوین بودجه است.

بادامی نجات با تأکیــــد بر اجرای ماده 30 آییــــن نامه مالی 
شــــهرداری ها و همچنیــــن قانــــون وظایــــف و اختیــــارات 
شــــورای اســــالمی شــــهرها، اظهار کرد: یکــــی از مهمترین 
موضوعاتی که زیربنای بودجه و درآمد شــــهرداری ها بوده، 
دفترچــــه تعرفه عــــوارض ســــالیانه شهرداری هاســــت که 
توسط شهرداری تهیه و در شورای شهر مصوب می شود؛ 
بنابراین اهمیــــت موضوع با توجه بــــه تصمیم گیری برای 

یک سال مالی شهرداری، مشهود است.
به گفته وی؛ موضوع عوارض و بهای خدمات از مهمترین 
وظایفی اســــت که پرداختن صحیح، دقیق و عدالت محور 
، تضمیــــن کننــــده برنامه های مالی ســــال آتی  بــــه این امر
شهرداری و مبنای سیاست گذاری ها در مدیریت شهری 

خواهد بود.

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همــــدان اضافــــه کــــرد: بر اســــاس تعرفــــه مصوبه شــــورا 
تعرفه محلی 1400 شــــهرداری همدان میــــزان معافیت ها 
افزایش داشــــته و پروانه ساختمانی نیمی از شهر به لحاظ 
جمعیتی رایگان شده است و تمام اقشار آسیب پذیر نیز 
تحت پوشــــش های حمایتی معتبر پروانه رایگان دریافت 
می کنند در کنار آن سیاســــت های تشویقی برای مسکن 
ملی لحاظ شده و انبوه سازان نیز شامل تا حدود 60 درصد 

تخفیف شده است.
بادامی نجــــات همچنین با بیــــان اینکه زحمــــات مدیران 
اثرگــــذار و موفق ســــالیان ســــال در اذهــــان عمومی باقی 
می ماند، اظهار کرد: شــــرکت های خدمات رســــان همدان 
در مناطق توانمندســــازی، زحمات زیادی را متقبل شــــده  
و اقدامــــات مثبت و اثرگــــذاری را انجام داده انــــد که قابل 
مشاهده و ملموس اســــت و مردم قدردان این مجموعه 

و مدیران این شرکت ها هستند.

 کاوسی امید: خدمت صادقانه با مدیریت جهادی  �
محقق می شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر همدان نیز در این جلسه 
با بیان اینکه کمــــک به مردم، خدمت خالصانه و صادقانه 
بــــا مدیریت جهــــادی محقق می شــــود، گفت: با پشــــت 
میزنشینی نمی توان خدمات را به نحو احسن انجام داد و 
مدیرانی که به اینگونه رفتار می کنند باید محاکمه شــــوند 

زیرا َترک فعل کرده اند.
اکبر کاوسی امید با اشــــاره به به کارگیری مدیران غیربومی 
و پروازی در اســــتان همدان یادآور شــــد: مدیــــر غیربومی، 
ناآشنا به محیط زیســــت خود نمی تواند مدیریت مطلوب 

داشته باشد.

وی بــــا اشــــاره بــــه دوران خدمــــت حســــین افشــــاری در 
افشــــاری،  آقای  یادآورشــــد:  همدان،  فرمانداری  ســــمت 
معلم اخالق بوده و هســــتند و اولویت بخشی به مؤلفه 
امنیــــت و آرامش مردم شهرســــتان همدان نســــبت به 
سایر فرمانداران ســــابق شهرستان همدان از ویژگی بارز 

افشاری است.

 فرماندار ســــابق همدان: اقدام شــــورای شهر برای  �
قدردانی از مدیران ارزشمند است

حسین افشاری فرماندار سابق همدان هم در این جلسه 
ضمن قدردانــــی از اعضای شــــورا برای تجلیــــل از زحمات 
، گفت: اقدام شایســــته شورا برای قدردانی  مدیران اثرگذار
از مدیران جهادی، بسیار ارزشمند است؛ زیرا قدرشناسی 
در دســــتور کتاب مقدس قرآن کریم آمــــده و این مهم در 

شورای اسالمی شهر همدان ساری و جاری است.
حســــین افشــــاری اضافه کــــرد: آب، بــــرق و گاز از خدمات 
حیاتی بــــرای مردم محســــوب می  شــــود که طی 7 ســــال 
گذشــــته، مــــردم در خصــــوص ایــــن مباحث شــــکایت یا 
نارضایتی بــــه فرمانداری نداشــــتند و مدیران شــــرکت ها 
بیــــش از وظیفــــه مدیریتی خود بــــرای خدمت رســــانی به 

شهروندان تالش کرده اند.
وی با اشــــاره بــــه تدویــــن مطالعــــات طرح جامع شــــهری 
همدان، افزود: طرح جامع شــــهری همدان حداقل با عمر 
5 دوره نمایندگی مجلس، شورای شهر و دولت ها برابری 
می کند و این طرح فعلی متعلق به نیمه نخســــت دهه 60 
بوده و ده ها ســــال اســــت که زندگی اقتصادی، اجتماعی 

مردم متاثر از این طرح جامع شهری است.
افشــــاری، نظرات اعضای شــــورا خطاب بــــه اداره کل راه و 
شهرســــازی را در خصوص رفع اشکالت فعلی طرح جامع 

شــــهری، قابل قدردانی دانســــت و گفت: نــــگاه مدیریتی 
نباید بر نگاه کارشناسی و علمی سایه  افکند؛ زیرا این طرح 
برای 20 سال آینده تدوین می شود و در شهرسازی مالک 

عمل است.
وی ادامــــه داد: این ســــوال مطرح اســــت که طــــرح جامع 
شــــهری جدیــــد برای تأمین مســــکن اقشــــار متوســــط و 
ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی چــــه راهکارهایی را ارائه 
داده اســــت و آیا پیش بینی افزایش قیمت  مسکن برای 
سال های آینده در این خصوص لحاظ شده و باید پرسید 
که برای جانمایی مســــکن چه تدابیری اندیشــــیده شده 

است؟
افشــــاری همچنیــــن به جابجایــــی مدیــــران در ماه های 
فرمانداری  گفت:  و  کرد  اشــــاره  استاندار  توسط  گذشته 
150 شــــاخص رتبه  که با خرد جمعی دو ســــال پیاپی در 
عالی را در کشــــور کســــب کرده و همین سیاست های 
دولــــت تدبیــــر و امید در این شــــاخص ها نهفته شــــده 
اســــت، حال این ســــوال مطرح می شــــود که چه اتفاقی 
افتاده که بعــــد از دوماه فرمانــــدار در روز تعطیل جابجا 

می شود.
فرمانــــدار ســــابق همــــدان اظهار کــــرد: علیرغــــم اینکه در 
خصوص جابجایی خود، خطاب به اســــتاندار نامه رسمی 
ارســــال کردم اما تاکنون جوابی در این خصوص دریافت 
نکرده ام و این ســــوال مطرح اســــت که طی 20 روز چگونه 

می شود 3 ابالغ متناقض صادر کرد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان، در 
پایان این جلسه از فرماندار ســــابق شهرستان همدان و 
مدیران ناحیه یک و دو شرکت توزیع برق و مدیر امور آب 
و فاضالب همدان توســــط رئیس و اعضای شــــورای شهر 

تقدیر به عمل آمد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان:

سند آمایش سرزمینی نیازمند به روز رسانی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون هماهنگــــی امور 
عمرانی اســــتاندار همدان با اشــــاره به زمان بر بودن تهیه 
سند آمایش سرزمینی گفت: ســــند آمایش سرزمینی در 

حوزه حفظ منابع آبی نیازمند به روز رسانی است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، فرهــــاد فرزانه در جلســــه شــــورای 
حفاظت از منابع آب اســــتان، با بیــــان اینکه نتایج حاصل 
از سند آمایش ســــرزمینی برای حفظ منابع آبی و خاکی به 
مرور زمان مشخص می شود بر به حداقل رساندن اثرات 

حاصل از فعالیت های مخرب انسانی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســــتاندار همدان با تأکید 
بــــر اینکه ســــند آمایش ســــرزمینی برای حفــــظ منابع آبی 
و خاکــــی باید به روزرســــانی شــــود گفت: می تــــوان با بهره 
از داده هــــای گذشــــته و اقدامــــات رخ داده در حفظ، احیا، 
تخریب و بی توجهــــی به منابع آبی، در راســــتای وضعیت 

منابع آبی در آینده گام برداشت.
معــــاون هماهنگی امور عمرانی اســــتاندار همدان عنوان 
کرد: با تجمیع داده های موجود و در حال بررســــی توســــط 
کارشناسان مرتبط می توان نقشــــه ای مبتنی بر سازگاری 

در شرایط کم آبی ترسیم کرد.
فرزانه عنوان کرد: بایســــتی اثرات حاصــــل از فعالیت های 

مخرب انسانی را به حداقل رساند.
وی در خصــــوص شــــرایط صــــدور مجوز های چــــاه و بهره 

بــــرداری از منابع آبی و فعالیت هــــای اقتصادی گفت: باید 
این موارد در راســــتای توســــعه پایدار باشــــد و برنامه های 

مرتبط به آن هم اندیشی شود.
در ادامــــه این جلســــه مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای 
همدان نیز اظهار کرد: کبودراهنگ با 129 چاه بیشــــترین 
و فامنین با 3 حلقه چاه کمترین تعداد انســــداد چاه های 
غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند و شهرستان همدان 

نیز با انسداد 123چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار دارد.
منصور ســــتوده بیان کرد: با اجرای طرح تعادل بخشــــی از 
سال 93 و شــــروع طرح تعادل بخشی تاکنون در همدان، 
نزدیک به 5هزار و 868 حلقه چاه غیرمجاز پر شــــده است 
و از برداشــــت 360 میلیون مترمکعب آب های زیرزمینی 

جلوگیری به عمل آمده است.
ســــتوده افزود: دادگســــتری، فرمانداران، نیروی انتظامی 
و دســــتگاه های اجرایی همکاری بســــیار مناســــبی با این 

شرکت در انسداد چاه های غیرمجاز استان دارند.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقه ای همدان با اشــــاره به 
اینکه گروه های گشــــت و بازرســــی به طور شــــبانه روزی 
 15 کرد:  را بازرســــی می کنند عنوان  دشت های اســــتان 
گروه گشــــت و بازرســــی در راســــتای نظارت بر چاه های 
، جلوگیری از حفــــر چاه های غیرمجاز و برداشــــت  مجــــاز
شن و ماســــه از رودخانه های اســــتان به طور شبانه روز 

می کنند. کنترل  را  دشت ها 
ســــتوده بیان کرد: با چاه های مجاز اســــتان که برداشــــت 
بیشــــتر از پروانه بهره برداری دارند نیز برخورد می شــــود تا 
در راســــتای حفاظت از منابع آبی استان همدان گام های 

اساسی و جدی برداشته شود.
عنــــوان  همــــدان  منطقــــه ای  آب  شــــرکت  مدیرعامــــل 
هوشــــمند  کنتور   418 تاکنــــون  امســــال  ابتدای  از  کرد: 
بر روی چاه های مجاز نصب شــــده اســــت و بر اســــاس 
پیش بینــــی برنامــــه اقتصــــاد مقاومتــــی تا پایان ســــال 
500 عدد می رســــد و  کنتورهــــا بــــه  1399، تعــــداد ایــــن 
مجمــــوع کنتورهای نصب شــــده بــــر روی کل چاه های 

150 دستگاه است. 5هزار و  استان 

»مادستان« منتشر می شود
شــــماره  دومیــــن  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
موضوع  بــــا  گفتارهــــای  مجموعــــه  »مادســــتان«،  کتــــاب 

همدان شناسی به زودی منتشر می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، این کتاب به کوشــــش »حســــین 
زندی« گردآوری و تدوین شده است که در آن مجموعه ای 

از گفتارها و مقاله ها گردآوری شده است.
گردآورنــــده کتــــاب مادســــتان با اعــــالم این خبــــر گفت: 
گفتارهای همدان  نخستین شماره مادســــتان مجموعه 
شناســــی، ســــال 1395 منتشــــر شــــد و دومین شــــماره 
مادســــتان پــــس از یک تاخیــــر طولنی به زودی از ســــوی 

انتشارات »آوامتن« منتشر می شود.
حســــین زندی افــــزود: طولنی شــــدن روند انتشــــار این 
مجموعه و مشــــکالتی که دارد امری ناگزیر است، به دلیل 
این کــــه معمول چنیــــن اهدافی را مراکز پژوهشــــی دنبال 
می کنند و رســــیدن بــــه این هدف به صــــورت فردی امری 
دشــــوار است. اما تالش شــــده شــــماره دوم مادستان با 
یک قالــــب، یعنی به صورت مجموعه گفتار در دســــترس 

عالقمندان قرار گیرد.
این پژوهشــــگر بیان کرد: در این شــــماره و شــــماره های 
پیــــش رو بــــه مقالتی بــــا موضــــوع همدان شناســــی روی 
آورده ایــــم و امیدواریــــم اهالــــی فرهنــــگ و پژوهشــــگران 
همدانی همراهی کنند تا پربارتر از گذشــــته به داشته های 

فرهنگی و تاریخی استان بپردازیم.
وی افزود: مخاطب اصلی این مجموعه در درجه اول مردم 
استان همدان هستند، ســــپس عالقمندان به استان و 
اهالی فرهنگ. بنابراین پیش از آن که به ســــاختار مقالت 
توجه کنیــــم به محتوای آثــــار توجه کرده ایــــم در واقع این 
گفتارها در آینــــده می تواند منبعی برای نوشــــتن مقالت 

علمی از سوی دانشگاهیان باشد.
»مسعود احمدی« مدیر انتشارات آوامتن نیز گفت: این 
کتاب در قالب »مجموعه کتاب های همدان نامه« منتشر 
خواهد شــــد. انتشــــار این مجموعه گامی در جهت آشتی 
دادن اهالی قلم با عالقمندان به همدان  شناســــی است. 
هر چند نمی توان به طور کامل به این هدف دســــت پیدا 

کرد اما انتشــــارات »آوامتن« تا حد توان می کوشد در این 
مسیر گام بردارد.

احمــــدی افزود: اســــتان همــــدان افزون بر تاریــــخ دیرپا 
کشــــور  مناطق  ریشــــه دارترین  از  نیز  فرهنگ  زمینــــه  در 
اســــت. اما بدون شــــک در زمینه بازشناســــی و معرفی 
ایــــن فرهنــــگ کار چندانی صــــورت نگرفته اســــت و به 
نظر می رســــد آن چه تاکنون منتشــــر شده، شاید بخش 
اندکــــی از آن چه نوشــــته شــــده، باشــــد. ایــــن مجموعه 
تالش خواهــــد کرد با انتخاب و انتشــــار برخی از این آثار 
اهمیت  همدان نامه«  کتاب هــــای  »مجموعــــه  قالب  در 
توجــــه به پژوهش هــــا و تولیــــدات محلــــی را برانگیزد و 

کند. برجسته سازی 
وی گفــــت: »مجموعه کتاب هــــای همدان نامــــه« زیر نظر 
حسین زندی منتشر می شود و این مجموعه تالش دارد، 
افزون بر انتشــــار آثاری که با همدان شناسی مرتبط است، 
کتاب های نویســــندگان، شاعران و پژوهشگران همدانی 

را نیز منتشر کند.

حالآرمانهایانقالب
زهرا کریمی عفیف  �

، روزهــــای افتخار ملت ایران اســــت؛  ایام دهــــه فجر
مردم ما مفتخرنــــد به اینکه در دورانــــی پر از اختناق 
و بی عدالتی توانســــتند حکومتــــی ظالم را معدوم و 

نظام مد نظر خودشان را حاکم کنند.
این دهه یــــادآور اراده پولدین چنین ملتی اســــت. 
ملتی که با هدایت رهبری فرهیخته برای دســــتیابی 
به آرمانهایی مشــــخص بپاخاســــتند و برای پیروزی 
انقالبشان از جان ارزشمندشان گذشتند و خون و 

جان دادند.
بازخوانی آنچه که موجب شد مردم، فضا و حکومت 
موجــــود را غیرقابل تحمــــل بدانند و بــــرای تغییر آن 
از جان عزیز خــــود بگذرند، هم جذاب اســــت و هم 

. عبرت آموز
هــــر انقالبــــی آرمانهــــا و اهدافــــی دارد و از آن جهت که 
انقالب ما به لحاظ نقش مبانی اعتقادی اسالم در وقوع 
آن، متفاوت ترین انقالب در میان انقالبهای قرون اخیر 
دنیاست، بررسی آرمانهایش نه تنها برای پژوهشگران 
و محققان سراســــر جهــــان، بلکه برای مــــردم عادی و 

به ویژه جوانان محل مداقه و کنجکاوی است.
دانســــتن اینکه این آرمانهــــا چه بوده انــــد و پس از 
گذشــــت چند دهه از پیــــروزی و تــــداوم این انقالب 
به چــــه میزان تحقق یافته اند یا چقــــدر دچار انفعال، 
انحراف یا دگرگونی شده اند بحث مهمی است؛ چرا 
که تداوم هر انقالب در گرو تحقق یا تداوم حرکت به 

سمت آرمان هایش است.
در خصــــوص انقــــالب ما بــــه دلیل حضــــور هدایتگر 
و مقتــــدر امام خمینــــی )ره( که بنیانگــــذار این تحول 
محســــوب می شــــوند، آرمانهای انقالب به نگرش و 
افکار این بزرگمرد گره خورده است. بنابراین از خالل 
کالم این رهبر کبیر می توان به اهداف انقالب پی برد.

وجود خوی کاخ نشــــینی در حاکمــــان و دولتمردان 
و به تبــــع آن شــــکاف طبقاتی عظیم بیــــن این عده 
و مــــردم عادی و اثــــرات آن بر جامعه یکــــی از دلیل 

حرکت عامه به سمت انقالب بود.
ملت مستضعف  وقتی دریافتند این فاصله عمیق 
آنها و حاکمــــان هر روز عمیق تر می شــــود، داد  بین 
عدالتخواهی ســــر دادند و رژیمی کــــه از مقتدرترین 

نظامهای منطقه بود را سرنگون کردند.
حاکمان فاسد کاخ نشین بی اطالع از درد مردم یا بی 
اعتنا به شرایط آنان هرگز تصور نمی کردند توده های 
آنــــان پایین دســــت جامعه بتوانند بســــاط  به زعم 

زیاده خواهی و چپاول آنان را برچینند.
پــــس از پیروزی انقالب اســــالمی حرکت به ســــمت 
رفع اســــتضعاف مردم و تغییر ســــاختار فساد انگیز 
آغاز شــــد و این روند به جایی رســــید کــــه بنیانگذار 
کبیــــر انقالب در بیاناتشــــان منــــدرج در صحیفه نور 
جلد دوم صفحــــه 129 گفتند:»بحمد اهلل امروز همه 
دست اندرکارهایمان کاخ نشین نیستند. دولت ما 
یک دولت کاخ نشین نیست. آن روزی که دولت ما 
توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز اســــت که باید ما فاتحه 
دولت و ملــــت را بخوانیم... خدا نیاورد آن روزی را که 
سیاســــت ما و سیاست مسؤولین کشور ما پشت 
کردن به دفــــاع از محرومیــــن و رو آوردن به حمایت 
از ســــرمایه  داری گردد و اغنیا و ثروتمنــــدان از اعتبار 
و عنایت بیشــــتری برخــــوردار بشــــوند. معاذاهلل که 
این با ســــیره و روش انبیــــاء و امیرالمؤمنین و ائمه 

معصومین علیهم الّسالم سازگار نیست.«
آمدن دولت ها و دولتمردانی ساده زیست  روی کار 
که از بطن مردم به قله های صدارت و وزارت رســــیده 
بودند و خواسته و درد اقشار مستضعف جامعه را با 
جسم و جانشان فهمیده و لمس کرده بودند، امید 

و شعف را در دل مردم پرورانده بود.
افرادی مانند شهید رجایی که تصویر زندگی ساده و 
عاری از هرگونه تجمل آنان هنــــوز هم از اذهان پاک 
نشده اســــت با الگوگیری از سبک زندگی بی تکلف 
امــــام خمینی)ره( در صدر حکومت و دولت و به تبع 

آن در عمق دلهای مردم جای داشتند.
در ایــــن دوره گرچــــه نمی توان ادعا کرد که بســــاط 
فســــاد و ظلم بــــه طور کامل جمع شــــده بــــود اما 
و  حاکمــــان  اکثریــــت  داشــــت  اذعــــان  می تــــوان 
مســــؤولن پاک دســــت و پاک خــــو و حســــاس به 
حقوق عامه مــــردم بودند و این دســــتاورد اندکی 

نبود . ما  انقالب  برای 
اکنــــون و با مقایســــه شــــرایط کنونی جامعــــه با دهه 
نخســــتین انقالب باید پرسید آیا این دستاورد مهم، 
تداوم یافته است؟ آیا مسؤولن و دولتمردان کنونی 
در پاک دستی و اهمیت به حقوق مستضعفان قابل 

قیاس با آنچه آرمان انقالب بود هستند؟
آیــــا اگر اعمال و ســــبک اندیشــــه و زندگی آنــــان را بر 
آرمانهای امام و انقالب عرضه کنیم، تفاوت بنیادین 
و فاحشــــی را شــــاهد خواهیم بود یا انحرافی جزئی و 

قابل حل؟
آیــــا روند رفع محرومیت و فســــاد از ابتــــدای پیروزی 
انقالب تاکنون، منطبق بر مبانی اســــالمی بوده یا در 
مواردی موجب تقویت خوی کاخ نشــــینی در برخی 

مسؤولن شده است؟
چقدر مانده اســــت تا برسیم به آنچه امام )ره( هشدار 
داد کــــه خــــدا نیــــاورد آن روزی را کــــه سیاســــت ما و 
سیاست مسؤولین کشور ما پشت کردن به دفاع از 
محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه  داری گردد.

همــــه ی ما چه اقشــــار مختلف مــــردم و چه تک تک 
مســــؤولن اگــــر دلســــوز و دغدغه منــــد آرمان های 
انقالب هستیم باید با حساسیت بر حفظ و استمرار 
این اهــــداف تمرکز کنیم و با درایــــت به کوچکترین 
انحراف از آن آرمان های وال واکنش نشــــان دهیم و 
با حــــرف و برنامه و عمل درصدد جبران برآییم که اگر 
چنین نباشد قطار انقالب بتدریج از ریل اصلی خارج 

خواهد شد.

یادداشت

به همت سپاه ناحیه همدان

تقدیر از پیشکسوتان دفاع مقدس در دهه فجر

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: به مناســــبت دهه 
مبارک فجر از پیشکســــوتان عرصه دفاع مقدس در 

همدان به همت سپاه ناحیه همدان تقدیر شد.
به گزارش هگمتانه، مراســــم تقدیر از پیشکسوتان 
عرصه دفاع مقدس با حضور ســــرهنگ پاسدار علی 
بقایی فرمانده ســــپاه ناحیه همــــدان از طرف پایگاه 
شهید بادامی و مسجد شــــهید مطهری کوی رکنی 

برگزار شد.

در تاریخ 12 بهمن ماه هم زمان با ســــالروز ورود امام 
خمینــــی)ره( به میهن، ضمن پاسداشــــت ارزش ها 
و آرمان هــــای انقــــالب اســــالمی، امام راحــــل و خون 
شــــهیدان گلگون کفن به ویژه شهدای ایام ا...دهه 
مبارک فجر مراســــمی برای تجلیل از پیشکســــوتان 

دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراســــم یاد و خاطــــره شــــهیدان و ایثارگران 

عرصه انقالب و دفاع مقدس گرامی داشته شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

برف روبی 680 کیلومتر از راه های استان همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای همــــدان گفت: در بارش های 
اخیر در همدان 680 کیلومتر باند از راه های اســــتان 
از ســــوی گروه های ویژه راهــــداری برف روبی و نمک 

پاشی شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، صفــــر صادقی راد افــــزود: در 
عملیات راهداری زمســــتانی در طی بارش های اخیر 
در همه محورهای اســــتان، بیش از 2 هزار و 800 تن 
مخلوط شن و نمک مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این ایام، نیروهای راهداری اقدام به 
امدادرســــانی به 42 خودرو که به عناوین مختلف در 

برف و کولک گرفتار شده بودند، کردند.
لت سبک و سنگین  آ صادقی راد، تعداد ماشــــین 
درگیر در برف روبی های اخیر را 118 دســــتگاه بیان و 
 ، ، لودر ابراز کرد: این تعداد دســــتگاه شــــامل بلدوزر
، نمک پــــاش، تراکتور و  ، کامیون، برف خــــور گریــــدر
سایر دستگاه های سبک و سنگین است که برای 

طرح راهداری زمستانی تجهیز شده اند.
مدیــــرکل راهداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان 
همدان یادآور شــــد: تعداد 190 نفــــر عوامل راهداری 
زمســــتانی در قالــــب گروه راهــــداری تعــــداد نفرات 
خدمت رســــان در برف روبی های چند روز گذشــــته 

بوده اند.
این مسؤول تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همدان در راستای وظایف ذاتی 
خود با بسیج همه جانبه همکاران و به کارگیری همه 
امکانات و استقرار در مسیرهای حوزه استحفاظی و 
گشــــت های راهداری به ویژه در محورهای  افزایش 
پرتردد نسبت به خدمات رســــانی به ترددکنندگان 

جاده ها اقدام کرده است.
وی بیان کرد: پاسخ گویی 24 ساعته به هموطنان از 
طریق تلفن گویــــای 141 در خصوص وضعیت راه ها 
و شــــرایط آب و هوایی از دیگر اقدامات خدماتی این 

اداره کل به مردم است.

اکران فیلم های فجر در سینماهای همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســــینماهای مؤسســــه بهمن ســــبز همدان گفــــت: فیلم های 

جشنواره فجر در سینماهای فلسطین همدان و بهمن مالیر اکران می شود.
به گزارش هگمتانه، سعید شرفی دیروز اظهار کرد: بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره 
فیلم فجر و رویکرد سازمان سینمایی مبنی بر تحقق عدالت فرهنگی، امسال فیلم های بخش سودای 

سیمرغ )مسابقه سینمای ایران( در سراسر کشور برای مخاطبان سینما به نمایش درمی آید.
وی بیان کرد: هر 16 اثر این بخش در همه اســــتان ها نمایش داده خواهد شــــد که در استان در دو 

سینمای فلسطین همدان و بهمن مالیر اکران خواهند شد.
مدیر ســــینماهای مؤسسه بهمن سبز همدان بیان کرد: هر سال بخشی از فیلم های جشنواره در 
اســــتان ها اکران می شد اما امسال در یک شرایط عادلنه همه مردم در همه استان ها می توانند آثار 

را ببینند.
وی اضافــــه کرد: اکــــران فیلم های فجــــر از 15 بهمن در مراکز اســــتان ها آغاز خواهد شــــد که در دو 

سینمای فلسطین و بهمن مالیر نیز نمایش داده خواهد شد.
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ایرانوجهان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان 
مالیــــر از فروش مجازی مبل و منبت مالیر خبر داد و گفت: فعال نمایشــــگاه مبل نداریم.

به گزارش هگمتانــــه، ابراهیم جلیلی با بیــــان اینکه فروش مبلمان مالیر بــــه تازگی وارد مرحله 
مجازی شــــده است اظهار کرد: 30 نشــــان تجاری معتبر که دارای خدمات پس از فروش، تعهد 
کاری بال، چهره های خوش نام، تولیدات خوب و بــــا کیفیت، جایگاه خوب در بازار فروش مبل 

و منبت و تحویل به موقع کال به مشــــتریان هســــتند، در این حوزه فعال هستند.
وی بــــا بیان اینکه تبلیغات شــــهر جهانی مبلمان منبت در حال حاضر در شــــبکه های ملی نیز 
در حال انجام اســــت افزود: تبلیغات گســــترده زمینه ســــاز حضور صنعت مبلمان منبت مالیر 

است. جهانی  بازارهای  در 

رئیس میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان مالیر با بیــــان اینکه حدود 
5 هــــزار کارگاه مبــــل و منبت در مالیــــر وجــــود دارد تصریح کــــرد: هرگونه برگزاری نمایشــــگاه، 
فروشگاه و جشــــنواره مبل و منبت طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و ستاد استانی خواهد بود و 

نداریم. مورد  این  برای  برنامه ای  فعال 
25 هزار هنرمند در تولید مبل و منبت فعالیت  وی در پایان سخنانش یادآور شــــد: بیش از 
60 درصــــد تولید مبلمان منبت کشــــور را به خــــود اختصاص داده  می کننــــد و مالیر بیش از 

است.

است خطر »آقگل«در
:   حفاری 233 چاه با عمق 180 متر  در کنار تاالب معاون فرماندار مالیر

هماهنگی  معاون  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
امور عمرانــــی فرمانداری ویژه شهرســــتان مالیر 
کیــــد بر اینکه تــــالب آق گل جــــزو 20 تالب  با تأ
در معــــرض خطر اســــت و باید احیاء و بازســــازی 
شــــود، گفت: 233 حلقه چاه عمیق در اســــتان 
مرکــــزی در کنار تــــالب با عمــــق 180 متر حفاری 

شده است.
بــــه گزارش هگمتانه، عظیم باویســــی دوشــــنبه 
13 بهمــــن مــــاه در کارگاه تهیه و تدویــــن برنامه 
مدیریت جامع تــــالب آق گل در همدان، با بیان 
اینکه تالب آق گل دارای قدمت 40 هزار ســــاله 
بــــوده و از منبع چون رودخانه قره چای اســــتان 
مرکــــزی سرچشــــمه می گیرد، اظهار کــــرد: طی 20 
سال گذشته در اســــتان مرکزی افرادی سودجو 
به علت برداشــــت از بستر رودخانه باعث ایجاد 
عمق 6 تا 6.5 متری در رودخانه قره چای شــــده 
انــــد و همین امــــر باعــــث شــــده آب وارد تالب 
حوزه  مدیــــران  داریم  انتظــــار  بنابرایــــن  نشــــود، 
مرکزی نســــبت بــــه نگهــــداری رودخانه جدیت 

تمام داشته باشند.
معــــاون هماهنگی امور عمرانــــی فرمانداری ویژه 
کرد: براســــاس قانون  شهرســــتان مالیر تصریح 
مسدود کردن ورودی آب به تالب جرم محسوب 
می شود و باید از طریق مقام های قضایی، دیوان 
عدالت اداری و ســــازمان بازرســــی پیگیری شود 
بنابراین باید مســــیر رودخانه قــــره چای به تالب 

بازگشایی شود.
وی به طرح سوالتی درباره تالب آق گل پرداخت 
و افــــزود: آیا تــــالب آق گل جــــزو تالب های ملی 
کشــــور ثبت شده اســــت یا نه؟ اگر ثبت شده آیا 
حق آبــــه اش را وزارت نیرو تعریف کرده یا نه؟ مگر 
می شــــود تالبی را بــــدون در نظر گرفتــــن حق آبه 
تعریف کــــرد؟ حق آبه این تالب باید از کجا بیاید؟ 
آیــــا رودخانه قره چای کــــه 50 میلیون مترمکعب 
آب دارد و 48 مترمکعــــب آن صــــرف محصولت 
کشــــاورزی می شــــود و بایــــد دو مترمکعب برای 
تالب برود، این سهم کجا می رود؟ چرا نسبت به 
عواقب خشکســــالی و تولید ریزگردها در منطقه 

فکر اساسی نمی شود؟

حق آبه تاالب 2 میلیون مترمکعب است �
باویسی با بیان اینکه انتظار داریم دید کارشناسی 
نســــبت به ایــــن موضوع باشــــد، مطرح کــــرد: در 
جلســــه شــــماره 180 کمیســــیون آب وزارت نیرو 
دو میلیــــون مترمکعــــب آب بــــه تــــالب آق گل 
اختصــــاص یافت در حالــــی که این تــــالب به دو 
میلیــــون و 500 هــــزار مترمکعــــب آب نیــــاز دارد 
که 500 هــــزار مترمکعــــب از آن را از دو روســــتای 

اسالمشهر و تجر علوی تأمین می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تالب آق گل جزو 20 تالب در 
معرض خطر اســــت و باید احیاء و بازسازی شود، 
تصریح کرد: چرا مدیران شرکت آب منطقه ای دو 
اســــتان برای رفع مشــــکل تالب با هم همکاری 
و همدلــــی نمی کننــــد؟ چــــرا باید اجــــازه دهیم در 
آبــــی می کنیم، 11 حلقه  مناطقی که صحبت از کم 
چاه در یک روستا حفر شــــود؟ چرا نباید بگذاریم 
تالب احیاء شــــود؟ اگر احیاء شــــد سودش برای 

کیست؟ استان مرکزی یا همدان؟
معــــاون هماهنگی امور عمرانــــی فرمانداری ویژه 
شهرســــتان مالیر ادامه داد: در مسیر بالدست 
حاشــــیه رودخانه 9 روســــتا وجــــود دارد که هفت 

روستا در اســــتان مرکزی واقع شــــده و دو روستا 
متعلق به همدان اســــت. 233 حلقه چاه عمیق 
در اســــتان مرکزی در کنار تالب بــــا عمق 180 متر 
حفاری شده اما در اســــتان همدان 17 حلقه چاه 
با عمق 120 متر وجود دارد پس استان مرکزی آب 
بیشتری مصرف می کند. در استان مرکزی سالی 
45 هکتار یونجــــه کاری انجام می شــــود. چرا باید 

اینگونه باشد؟
وی با اشــــاره به اینکه ســــود و منفعت تالب آق 
گل بیشــــتر بــــرای اســــتان مرکزی اســــت، مطرح 
کــــرد: 46 گونه پرنده از 19 تیــــره پرندگان در تالب 
داریم که تنوع زیســــت محیطی خوبی است، چرا 
باید این موضــــوع را رها کنیم؟ در گذشــــته گفته 
می شــــد ریزگردها از ســــمت کویت و عــــراق وارد 
کشور می شود، اما الن این موضوع دست خود 
ماست و نباید اجازه دهیم مشکل ریزگرد تالب 

هم به مشکالتمان اضافه شود.

انتظــــار همدلــــی و هماهنگی بیشــــتری از  �
استان مرکزی داریم

باویســــی با بیان اینکه چرا استان مرکزی با وزارت 
نیرو مخالفت می کند و حق آبه تالب را نمی دهد؟ 

خاطرنشــــان کــــرد: انتظــــار همدلــــی و هماهنگی 
بیشــــتری از اســــتان مرکزی داریم بنابراین تقاضا 
داریم مدیران دو اســــتان یا به صورت دوستانه یا 
از طریق وزارت نیرو پیگیر مشــــخص شــــدن حق 

آبه تالب آق گل باشند.
وی ادامه داد: در بحث منابع آبی امور آب مناطق 
خنــــداب و مالیر همفکری داشــــته باشــــند و آب 
منطقه را کنتــــرل کنند چرا که آب هــــای زیادی به 
صورت غیرمجاز در حال خروج است. در واقع چرا 
باید عمق چاه در جایی که تالب و رودخانه وجود 
دارد، 180 متر باشد؟ باید کشت های آب بر را برای 
کشــــاورزان منطقه توضیح دهیم و آنها را تشویق 
به کشــــت محصولت کم آب بر کنیم یا اگر اصرار 
به کشــــت یونجه دارند، روش های آبیاری را تغییر 

دهند.

از باب اســــناد تاریخــــی تاالب حــــق آبه ای از  �
رودخانه قره چای ندارد

بخشــــدار خنداب نیز بــــا انتقــــاد از صحبت های 
معــــاون فرماندار مالیر به علت زیر ســــوال بردن 
یک شهرستان، مطرح کرد: آمارهای گفته شده را 
از کجا استخراج کرده اید؟ از کجا برای یونجه کاری 
هکتار مشخص کردید؟ خنداب قطب کشاورزی 
اســــت و ســــالیانه 30 هزار تن کشــــمش تحویل 

کارخانه های کشمش پاک کنی مالیر می شود.
رضا بهاری با اشــــاره به اینکه ما اصاًل در زمینه آب 
و حق آبه تالب آق گل اعالم موضع نکرده ایم اما 
از باب اســــناد تاریخی تالب حق آبه ای از رودخانه 
قره چای نــــدارد، افزود: از کجا باید آب به ســــمت 
تالب هدایت کنیم؟ در ســــیالب سال 98 سرریز 
رودخانه قره چای به ســــمت تالب هدایت شد و 
کمــــک کردیم این اتفاق بیفتد اما به چه اســــاس 
می گویید مســــیر رودخانــــه قره چای به ســــمت 
تالب بسته شــــده، اصاًل مسدودسازی نشده و 
اقدامی در ایــــن زمینه صورت نگرفته اســــت. آیا 
مسیل یا کانالی هست که مسدود کرده باشیم 

تا یک جرم تلقی شود؟
وی بــــا بیــــان اینکــــه چهار جلســــه قبلــــی پیگیر 
گل بودیم و تالشــــمان  آق  حل مشــــکل تالب 

بــــر این بود تــــا تالب احیاء شــــود و زنــــده بماند 
در  داد:  ادامــــه  مانــــده،  زنــــده  خداروشــــکر  کــــه 
کوچکتریــــن  فرمانــــدار  معــــاون  صحبت هــــای 
اشــــاره ای نشــــده کــــه از طریــــق احیــــای تالب، 
آیــــا فقط  اسالمشــــهر هم بهــــره مند می شــــود، 
روســــتای  می شــــوند؟  منتفــــع  مــــا  روســــتاهای 
مجیــــد آباد همســــایه دیوار بــــه دیوار بــــا تالب 
اســــت، روســــتای قاســــم آباد اکثر چــــاه هایش 
خشک شده، روســــتای نصیرآباد پنج حلقه چاه 
نیمه عمیــــق دارد. ما اصاًل چــــاه غیرمجاز نداریم 
بنابراین بهتر اســــت مباحث به سمت و سوی 
سیاســــی نرود. ما هم بلدیم از منافع شهرستان 

خود دفاع کنیم.
بهاری اظهــــار کرد: در واقع تخریب هم از ســــمت 
کشاورزان مالیر و هم قاسم آباد بوده، ما پیگیری 
آباد را احضار کردیم و  کردیم، کشــــاورزان قاســــم 
گفتیــــم نباید تخریبی صورت بگیرد، آیا شــــما هم 
چنیــــن کاری انجام دادیــــد؟ به کشــــاورزان گفته 
شــــد اگر آب نیاز ندارید از آب ســــد استفاده کرده 
و راه آب را بــــاز کنید تا به ســــمت تــــالب برود که 
پذیرفتنــــد. در حال حاضر تــــالب کمترین میزان 
آب را دارد و اگــــر توجهــــی به این موضوع نشــــود 

تابستان خشک خواهد شد.

قدردانی از عکاسان حیات وحش همدان  �
برای عکاسی از تاالب آقگل

گفتنی است ظهر دیروز 13 بهمن ماه به مناسبت 
روز جهانــــی تالب ها از علی ثقفی و پدرام شــــوبیری، 
عکاســــان حیات وحــــش اســــتان همــــدان برای 
عکاســــی مســــتمر از جلوه هــــای حیــــات وحش و 
طبیعت در تالب آقگل و شناســــاندن زیست بوم 

این تالب با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل حفاظت 
تجلیل  ایــــن  همــــدان  اســــتان  زیســــت  محیط 
جامع  برنامه  تدویــــن  کارگاه  برگزاری  با  همزمان 
خنداب،  بخشــــدار  و  شــــد  برگزار  آقــــگل  تالب 
معــــاون فرماندار ویژه مالیر و مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان همدان از این دو عکاس 

کردند. قدردانی 

معاون سیاسی امنیتی فرماندارهمدان خواستار شد:

معرفی اثربخش انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن برای نسل های آینده

هگمتانه، گروه شهرستان: مراسم نواختن زنگ انقالب، یکشنبه 12 بهمن ماه، سالروز ورود 
تاریخی امام خمینی )ره( به میهن اســــالمی در دبیرســــتان زینبیه روستای آبشینه همزمان با 

سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار همدان در این مراسم گفت: 
انقالب اسالمی ایران، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که با فریادشان آزادی 

خواهی و استقالل طلبی را در گوش و جان جهانیان طنین انداز کردند.
فاطمه حبیبی با تبریک فرارســــیدن چهل و دومین ســــالگرد پیروزی انقالب اســــالمی افزود: 
ملت ایران با این پیروزی الگویی جامع و کامل برای کشــــورهای در بند استبداد و ظلم شدند 
که توانستند استقالل طلبی و آزادیخواهی خود را در سراسر منطقه و حتی دنیا تسری بخشند.

وی افزود: با گذشــــت 42 ســــال از پیروزی انقالب اســــالمی و جدال راهبردی و مبارزه بی امان 
و مســــتمر ملت با بصیرت ایران اسالمی با نظام سلطه و اســــتکبار با صراحت می توان گفت 

پیروز این میدان بزرگ، ملت مصمم و با صالبت ایران بوده است.
حبیبی خواســــتار معرفی اثربخش انقالب اسالمی و دســــتاوردهای آن برای نسل های آینده 
شــــد و تأکید کرد: یکی از وظایــــف کنونی توجه و تبیین آرمانهای امام راحل،حرکت در مســــیر 
رهبــــری گرانقــــدر و صیانت از خون شــــهیدان گلگون کفن انقالب اســــالمی، دفاع مقدس و 

مدافعین حرم است.
معاون سیاســــی امنیتی فرماندارهمدان افزود: شــــعار اســــتقالل، آزدی، جمهوری اسالمی از 
چهار رکن تشکیل شده اســــت که باید برای نســــل های جدید انقالب تببین شود تا بدانند 

این انقالب به چه بهایی به دست آمده است.
وی با بیان اینکه تقارن میالد با ســــعادت حضرت فاطمه زهرا )س( با دهه فجر انقالب برکات 
معنوی این ایام را دوچندان کرده اظهار کرد: امیدوارم به برکت این ایام و با اتحاد و همدلی که 
اکنون بین مردم و مســــوولن به وجود آمده بتوانیم بر بیماری منحوس کرونا که داغ بزرگی را 

بر دل ملتمان و همه کشورهای دیگر قرار داده فائق آییم.
حبیبی در پایان گفت: همزمان با دهه مبارک فجر در شهرســــتان همدان 132 طرح تولیدی 
اقتصــــادی و پروژه عمرانی با اعتبار 334میلیارد تومان به بهره برداری می رســــد که شــــامل 
افتتــــاح 111 پروژه با اعتبــــار 206 میلیارد تومان و آغــــاز عملیات اجرایی 21طرح بــــا اعتبار 128 

میلیارد تومان است.
گفتنی اســــت این مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشــــتی و حضور محدود تعدادی از 

مدیران با ارتباط مجازی دانش آموزان از طریق شبکه شاد برگزار شد.

: رئیس میراث فرهنگی مالیر

فعال نمایشگاه مبل نداریم
فروش مجازی مبل و منبت مالیر

ح جدید مجلس  طر
برای پرداخت یارانه ها

جمعــــی از نماینــــدگان طــــرح جدیدی را بــــرای نحوه 
رتبه بنــــدی خانــــوار در 10 دهــــک جهــــت پرداخــــت 
یارانه های نقدی و غیر نقدی تهیه و تدوین کرده اند.
بــــر اســــاس ایــــن طــــرح خانــــوار ایرانــــی را بــــر اســــاس 
پرسش نامه ای که خودشان طبق درآمد، هزینه و دارایی 
اعالم می کنند و انجام صحت سنجی توسط بانک های 
اطالعاتی به 10 دهک تقســــیم و به هر خانــــوار یک رتبه 
اختصاص می یابد و پس از ایــــن یارانه های نقدی و غیر 

نقدی با این رتبه بندی تقسیم و توزیع می شود.

رکوردشکنی همزمان 
تولید و مصرف گاز

در حالی که ظرفیت اسمی تولید گاز از میدان گازی 
مشــــترک پارس جنوبی در حال حاضر در ســــمت 
ایران، حدود 700 میلیون مترمکعب در روز است، 
در روزهــــای اخیــــر برای اولین بار شــــاهد رســــیدن 
ظرفیت عملی تولید گاز از ایــــن میدان به رقم 690 

میلیون مترمکعب در روز بودیم.
، میزان مصرف گاز در بخش خانگی  از ســــوی دیگر
و تجاری برای نخســــتین بار به رکورد بی سابقه 660 

میلیون مترمکعب در روز رسید.
در واقــــع، در برخــــی روزهای زمســــتان امســــال، به 
انــــدازه تمام تولیــــد گاز خــــام از پــــارس جنوبی، گاز 
شیرین در منازل مســــکونی مردم جهت گرمایش 
مصرف شد؛ در حالی که این میزان مصرف، اسراف 

گونه و بدون توجه به اصول مصرف بهینه است!

خضریان:  ارز4200 تومانی نباید 
حذف شود

نماینده تهران در مجلس گفت: اینکه کمیسیون 
اقتصــــادی  جنــــگ  شــــرایط  در  مجلــــس  تلفیــــق 
را به بهانه حذف  کالهای اساسی مردم  سرنوشت 
ویژه خواری به بــــازار ارز آزاد واگذار کند همان چیزی 
است که لیبرال های حلقه نیاوران دنبال می کنند.
به خاطــــر اشــــکال در ســــازوکار توزیع و نظــــارت ارز 
مرجــــع و اینکه نمی خواهیــــم با متخلفــــان برخورد 

کنیم، نباید به کلی این سازوکار را حذف کرد.

محدودیت های تردد به 
مناطق زرد تعمیم داده شد

سخنگوی ستاد کرونا اعالم کرد: به دلیل محافظت 
از دســــتاوردهای بزرگی که در کنتــــرل بیماری کرونا 
به دســــت آمده اســــت، محدودیت های تردد که در 
کنتــــرل بیماری مؤثر بــــوده از نارنجی بــــه زرد تعمیم 

داده شد.
برای مناطق زرد به خصوص استان های مسافر پذیر 

و به ویژه سه استان شمالی منع تردد قائل شدیم.

اخبار کوتاه
آیت ا... رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

قوهقضائیهخودراموظفمیداند
بدونتوقفوتبعیض،بافسادمبارزهکند

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس قوه قضائیه گفت: 
، خود  قــــوه قضائیه به عنــــوان مجــــری عدالت در کشــــور
را موظــــف می دانــــد کــــه مصمم و بــــدون توقــــف و بدون 

تبعیض، به مبارزه با فساد بپردازد.
آیت ا... ســــیدابراهیم رئیســــی روز دوشــــنبه 13 بهمن در 
جلســــه شــــورای عالی قوه قضاییه ضمــــن تبریک ولدت 
حضــــرت صدیقــــه طاهــــره )س( و فرارســــیدن دهــــه فجر 
انقالب اســــالمی، اظهار کــــرد: ان شــــااهلل خداوند متعال 
به برکت این ایــــام، برکات خود را بر ملــــت بزرگ ما و امت 

اسالمی نازل بفرماید.
آیت ا... رئیسی استقالل را بزرگترین نعمت نظام جمهوری 
اســــالمی دانســــت و با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی 
ایران امروز مســــتقل ترین نظام در این کره خاکی اســــت، 
گفت: اســــتقالل امروز ما هم برآمده از آزادی ملت است و 

هم حافظ این آزادی برای ملت خواهد بود.
رئیس قــــوه قضاییه با تأکید بر این که اســــتقالل امروز ما 
جای شــــکرگزاری دارد، تصریح کــــرد: آن روز که ابرقدرت ها 
برای ملت ما تصمیم می گرفتند و یک نیروی وابســــته به 
آمریکا می توانســــت در گوشه ای از کشــــور حکمرانی کند 
و در بخش های مهمــــی از حوزه های نظامــــی و اقتصادی 

کشور فعالیت داشته باشد به پایان رسیده است.
دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم  �

کنند
آیــــت ا... رئیســــی با اشــــاره بــــه اســــتمرار 42 ســــاله جنگ 
اراده ها در کشور گفت: دشــــمنان همواره اراده کردند که 

آزادی مان را ســــلب و فرهنــــگ، نگاه و اندیشــــه خود را بر 
زندگی مان حاکم کنند و استقالل را از ما بگیرند، اما ملت 
ما اراده کرده که مســــتقل و آزاده بماند و خداوند بر زندگی 
اش حاکم باشــــد. در جنگ اراده هــــا، آن اراده ای که متکی 
بر نصرت الهی باشــــد پیروز میدان اســــت و ما امیدواریم 
جلوه های انقالب اســــالمی را بیش از پیش در کشورمان 

و در عالم شاهد باشیم.
هاضمــــه جمهــــوری اســــالمی فســــاد و تبعیض را  �

نمی پذیرد
، فســــاد،  رئیــــس قــــوه قضاییه ریشــــه های مبــــارزه با فقر
تبعیض، ظلم و استکبار را در درون انقالب اسالمی عنوان 
کرد و گفت: هاضمه جمهوری اسالمی فساد و تبعیض را 
نمی پذیرد و ضدظلم و ضداســــتکبار است و قوه قضاییه 
، خود را موظف می داند  به عنوان مجری عدالت در کشــــور
کــــه مصمم و بدون توقــــف و بدون تبعیض، بــــه مبارزه با 

فساد بپردازد.
ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف جرم، تحقیق و 
پیگیری آماده و ارائه کند، اما آن کســــی که تصمیم نهایی 
و قضایــــی برابر با قانــــون در رابطــــه با گــــزارش را می گیرد، 

دادستان و قاضی است
آیت ا... رئیســــی در بخــــش دیگــــری از صحبت های خود، 
ضمــــن تشــــکر از ضابطین قضایی و دســــت انــــدرکاران 
حوزه های مختلف امنیتی و انتظامی در سراســــر کشور که 
با قوه قضاییه مســــاعدت و همکاری دارنــــد، گفت: ما به 
ضابطین خاص و عام در زمینه های کشــــف جرم، تحقیق، 

پیگیــــری و اجرای دســــتورات قضات و دادســــتان ها، هم 
اعتمــــاد داریم و هــــم احتــــرام می گذاریــــم و در عین حال 
توصیه و تأکید ما به همه همکاران این است که تصمیم 

گیری بر عهده دادستان و قاضی است.
رئیــــس قوه قضاییه بــــا تأکید بر این نکته کــــه ضابط باید 
گزارش خود را در راســــتای کشــــف جرم، تحقیق و پیگیری 
آماده و ارائه کند، اما آن کســــی که تصمیم نهایی و قضایی 
برابــــر با قانون در رابطــــه با گزارش را می گیرد، دادســــتان و 
قاضی است، گفت: باید با تعلیمات پیگیرانه و مسؤولنه 
از ســــوی قضات و دادســــتان ها، به نحوی عمل شود که 

ضابطین در اجرای مأموریت هایشان موفق عمل کنند.

پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با فناوری موتور سوخت جامد در کشور

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: پرتاب تحقیقاتی 
ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با دســــتیابی به فناوری قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در 

کشور برای نخستین بار در حوزه فضایی صورت گرفت.
به نقــــل از روابط عمومــــی وزارت دفاع؛ مهندس حســــینی ســــخنگوی گــــروه فضایی 

وزارت دفاع همزمان با ایــــام اهلل دهه مبارک فجر و به مناســــبت روز فناوری فضایی با 
حضور در برنامه علمی " چرخ " شــــبکه چهار سیما گفت: به حول و قوه الهی و با تالش 
جهادی دانشــــمندان صنعت فضایی وزارت دفاع و پشــــتیبانی نیروهای مسلح، برای 
اولین بار در حوزه فضایی، نخســــتین پرتاب تحقیقاتی ماهــــواره برترکیبی ذوالجناح با 
هدف تســــت زیرمداری با دســــتیابی به فن آوری قدرتمند ترین موتور ســــوخت جامد 

گرفت. صورت  کشور  در 
وی افزود: این ماهواره بر ســــه مرحله ای که از نظر ویژگی های فنــــی قابل رقابت با ماهواره 
بر های روز دنیا اســــت، دارای دو مرحله پیشــــرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع 

است و توانایی حمل ماهواره تا وزن 220 کیلو گرم در مدار 500 کیلو متری را داراست.
حسینی خاطر نشان ســــاخت: از مهم ترین دستاورد های این آزمایش فضایی، دستیابی 
به قدرتمندترین موتور ســــوخت جامد کشــــور با تراســــت بیش از 750 تن و صحه گذاری 

سایر فناوری های جدید به کار رفته در این محصول می باشد.
وی تصریح کرد: این ماهواره بر پس از تســــت های تحقیقاتی و تثبیت فناوری، آمادگی قرار 
دادن ماهواره هــــای عملیاتی را در مدار خواهد داشــــت و از ویژگی هــــای اصلی آن، کاهش 
هزینه ها و افزایش سرعت دستیابی به اهداف بوده و با توجه به قابلیت پرتاب از سکوی 
متحرک، امکان قرار دادن ماهواره در مدار خورشید آهنگ فراهم می شود که قابلیت های 

خاصی برای ماهواره سنجشی به ارمغان می آورد.

انعکاس
کرونای انگلیسی مغلوب واکسن ایرانی

ایراد شورای نگهبان به مصوبه اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــخنگوی شــــورای 
نگهبــــان گفت: شــــورای نگهبــــان به مصوبــــه اصالح 

قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت.
عباســــعلی کدخدایی ســــخنگوی شــــورای نگهبان در 
گفت وگویی اظهــــار کرد: ایــــن طرح که چنــــدی قبل از 
جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه 
شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد هایی به 
آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم 

که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد ها خواهد شد.
وی با تبیین ایراد های شورای نگهبان به این طرح در 6 
بند، افزود: بخشی از این ایراد ها مربوط به ماده یک این 
اصالحیه اســــت که با اصل 115 قانون اساسی مغایرت 

دارد.
کدخدایــــی گفت: از جمله جایی کــــه مربوط به تابعیت 
و اخذنکــــردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشــــور ها و یا 
محدودکردن ســــابقه تصدی سمت هایی که در جزء 10 
بند ب این قانون آمده و اشــــاره شده است که افرادی 
کــــه می خواهند بــــرای انتخابات ریاســــت جمهوری نام 
نویســــی کنند یکی از شــــرایط عمومی شان باید سابقه 
مدیریتی باشــــد که اعضای شــــورای نگهبان معتقدند 

این موضوع با اصل 115 قانون اساسی مغایر است.
وی افزود: همچنین در همیــــن بند و این جزء موضوع 
انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویســــی انتخابات 
ریاست جمهوری لحاظ کردند و فقط کسانی می توانند 
برای این انتخابات نام نویسی کنند که این سمت ها را 
قبال داشته باشند که اعضای شورای نگهبان این را نیز 

مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانستند.
ســــخنگوی شــــورای نگهبان برخی دیگــــر از مواد این 
مصوبه را نیــــز دارای ابهام دانســــت و گفــــت: از جمله 
تبصره یک این ماده که ناظر به 4 شــــرطی اســــت که در 

جزء 5 بند 10 سیاســــت های کلــــی انتخابات آمده بود و 
اعضای شورا اعالم کردند که پس از رفع ابهام اعالم نظر 

می کنند.
کدخدایــــی افزود: تبصره ای هم در این ماده وجود دارد 
که به نوعی این شــــرایط را به عنوان شــــرایط نهایی قرار 
داده است که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز 
مغایر اصول 99 و 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساســــی 

تشخیص دادند.
وی گفــــت: در بخــــش دوم ایراد ها به اصــــالح موادی از 
قانــــون انتخابات ریاســــت جمهوری نیز کــــه مربوط به 
تعریف و اعالم معیارهاســــت اعضای شورای نگهبان 
آن را مغایر با جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات 

دانستند.
آقای کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا 
تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به 
انقالب و نظام جمهوری اســــالمی دانسته بودند مغایر 

با اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
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خانم عباسی پرســــتار بخش ICU جراحی قلب فرشچیان در گفتگو با هگمتانه 
می گوید: امسال بخاطر شرایط کرونا ســــختی کار پرستاران دیده شد در صورتی 
که پرســــتاران در تمام بحران ها حضور داشــــتند ولی دیده نمی شــــدند. رشــــته 
پرســــتاری رشته ای است که با عالقه وارد آن شــــدم و تمام توان خود را می گذارم 
که به کســــی که قســــمتی از وجودش دچار درد شده و در حالت اضطراب است 

آرامش را هدیه دهم. 
آقای حســــن نادری آتش نشان ایســــتگاه کوی الوند می گوید: شغل پرستاری 
ســــختی های خودش را دارد و این سختی ها با شرایط کرونا تشدید شده است 
و با خطرات فراوان روبروســــت ولی به خاطر تقدس شــــغل پرســــتاری با سختی 
هایش نیز کنــــار می آییم. شــــاید اگر معلم بودم نمی توانســــتم بــــا تمام وجود 
همسرم را درک کنم ولی چون در شــــغل من نیز خطرات زیادی هست و هم به 

صورت شیفیتی ارائه خدمت می کنیم کاماًل ایشان را درک می کنم. 
ایــــن آتش نشــــان باتجربه می گویــــد: امداد و نجــــات جایگاه افرادی اســــت که 
عاشــــقانه و بدون توجه به منافع شــــخصی خود به افراد درمانــــده و دچار حادثه 
کمک می نمایند. ولی در این بین شــــهروندان بی مسئولیتی هستند که گاه با 
مزاحمت های تلفنی، دادن آدرس های اشــــتباه و... سبب سردرگمی نیروهای 
امدادی می شــــوند و همین امر باعث می شــــود که نتواننــــد در همان لحظه به 

 احتیاج به کمک دارد، امدادرسانی کنند. 
ً
شهروندی که واقعا

خانم عباســــی می گوید: به دلیل مواجهه مســــتقیم با بیماران کرونایی دغدغه 
اصلــــی ما ابتال به کرونــــا و انتقال ویروس بــــه خانواده و نزدیکانمان اســــت. لذا 
از همشــــهریان عزیز تقاضامندیم با رعایت پروتکل های بهداشــــتی سنگینی 
خستگی کادر درمان را بکاهند و انشاءاهلل در آینده ای نه چندان دور سالمتی و 

آرامش به کشور عزیزمان بازگردد. 
نادری از آقای پورسینا تشکر و قدردانی نموده و گفت وی چون از بطن نیروهای 
آتش نشانی بوده با تمام وجود با مشکالت نیروهای آتش نشان آشنایی دارد 

در برطرف نمودن مشکالت این نیروهای زحمت کش تالش می کند. 

از آنجایی که حرفه آتش نشانی بســــیار پرخطر و با اهمیت است وقتی همسرم 
 بازگشــــت شــــان با 

ً
به عملیات می رود مدام اســــترس و نگرانی دارم چون واقعا

خداست. 
این حرف های خانم صفری همسر آتش نشان ایستگاه شماره 13 کوی شهید 

مدرس است که از سنگینی و خطرات شغل همسرش می گوید. 
خانم صفری پرستار شبکه بهداشت و درمان با 10 سال سابقه کار است که می 
گوید: ما با اســــترس خو گرفته ایم. هر بار که همســــرم برای نجات جان دیگران 
جان خودش را در معرض خطر قرار می دهد نگران می شوم ولی خدا را شکر می 

کنیم که شغلمان در جهت نجات مردم است. 
وی می گوید: حقوق دریافتی آتش نشــــانان در شــــرایط فعلی اقتصادی کفاف 
زندگی آنان را نمی دهد و این موضوع نیاز به بازنگری دارد. مشــــاغل سخت باید 

در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. 
آقــــای چراغی از شــــهروندان پیشــــگیری و احتیاط بیشــــتر را خواســــت و گفت: 
در صــــورت مواجهه با خطر وظیفه آتش نشــــانی رســــیدن به موقع اســــت لذا از 

همشهریان تقاضای همکاری و مساعدت را داریم. 
وی ادامه داد: از نظر حقوقی و امکانات رفاهی هیچ کدام از مزایا و حقوقی که برای 
دیگر نیروهای شهرداری در نظر گرفته می شود، شامل آتش نشانان نمی شود 
در صورتی که مأموران آتش نشــــانی جان خود را در معــــرض خطر می گذارند و از 

این نظر نیروهای آتش نشانی مظلوم واقع شده اند. 
خانم صفری می گوید: از مردم انتظار داریم که پروتکل های بهداشــــتی را رعایت 
کنند تا هر چه زودتر ســــالمتی به مردم بازگردد. از آقای پورسینا نیز بخاطر تمامی 

زحمات در راستای حل مشکالت آتش نشانان تشکر می کنیم. 

خانم زینه از عشــــق به پرســــتاری می گویــــد که حتی با وجود داشــــتن دختر 
یک ســــاله اش و سختی مراقبت از او و وابســــتگی اش اما همچنان عاشق 
شــــغلش اســــت و اگر به عقب بازگردد باز هم شــــغل پرســــتاری را انتخاب 

 . می کند
هادی عرفانی آتش نشــــان ایســــتگاه مرکزی باباطاهر و همسر خانم مهسا 

می باشد.  اسدآباد  قائم  بیمارســــتان   CCU بخش  پرستار  زینه 
6 ســــال ســــابقه کار در حرفه مورد عالقه شــــان را  وج فداکار که هر دو  این ز
که به طور مســــتقیم در معرض خطرند ولی  دارند از جمله افرادی هســــتند 
آنان هموار می کند.  حس نوع دوستی و نجات انســــان ها ادامه راه را برای 

وز در کنار هم نیســــتیم  10 ر این آتش نشــــان می گوید که در ماه بیشــــتر از 

ولی عشــــق به کارمــــان لذت زیادی دارد که این ســــختی هــــا را قابل تحمل 
 . می کند

ونایــــی از مــــردم می خواهد که با  وزهای ســــخت کر خانــــم زینه با اشــــاره به ر
وتکل های بهداشــــتی این بیماری را جــــدی بگیرند و هوای کادر  رعایــــت پر
وهای پرســــتاری به شــــدت خســــته و  درمان را داشــــته باشــــند چــــرا که نیر

اند. فرسوده 
 او از مســــئولن توجه به خواســــته های آنها و پرداخت به موقع مطالبات و 
وهای شــــرکتی به اســــتخدامی را خواستار شد.  همچنین تغییر وضعیت نیر
ورت ســــرعت امدادرســــانی  آقــــای عرفانی به بــــی توجهی برخی افراد به ضر
اشــــاره می کند و مــــی گوید: بخش ناراحــــت کننده اینجاســــت که مأموران 
وز  ودتر به محل می رســــیدند  می توانســــتند از بر به این نتیجه برســــند اگر ز

را به درد می آورد.  کنند، این موضوع دل همکاران ما  ســــانحه جلوگیری 
آتش  وهای  آتش نشــــانی به دلیل تالش برای رفاه نیر خانم زینه از سازمان 

نشــــان نیز تشکر و قدردانی نمود.

و  ایمنی  جبهه  فرشتگان 
سالمت

کاظمیان  � صفورا 

، اضطــــراب و  زندگــــی بعضی هــــا سراســــر اضطــــرار
التهاب اســــت گویــــی اینها همــــواره در موقعیت 
جنگی به ســــر می برنــــد. مواجهه با ســــوانح، بالیا، 
مــــوارد فوریتــــی کــــه جــــان انســــان ها را بــــه خطــــر 
می اندازد، پرداختن به ترمیم زخم ها وقتی انســــان 
یا انســــان هایی بی احتیاطی یــــا احیانا خودخواهی 
می کننــــد خاصیــــت مشــــاغل مرتبــــط بــــا ایمنی و 
سالمت شــــهروندان اســــت که همین اقتضائات 
شــــغلی  دارنــــدگان ایــــن حرفه هــــا را در موقعیت 
تمام عیار جنگی قرار می دهــــد. حال وقتی بیماری 
عالم گیــــر هم گریبان بشــــر را بگیــــرد قطعا اوضاع 

می شود . هم  حادتر 
وقتــــی شــــغلت مواجهه دائم با دشواری هاســــت 
کــــف دســــتت بگیــــری و نجــــات  را  بایــــد جانــــت 
را اولویــــت خــــودت بدانــــی. در اینگونه  دیگــــران 
کســــانی که با تو زندگی  شــــرایط اعضای خانواده و 
می کنند هر روز لحظه ای که برای حضور در سر کار 
دیدار  آیا  می پرسند  خودشان  از  می کنند  بدرقه ات 
دیگری هــــم وجود خواهد داشــــت؟ وقتی هم که 
شــــرایطی هم چون درگیری با بالیــــی طبیعی پیش 
و  نگرانی  جان پنــــاه  خانواده  اعضــــای  دیگر  می آید 
دغدغه یکدیگر می شــــوند تا تو برگردی. اما داریم 
همســــرانی که هر دو شغلی در ارتباط با سالمت و 
سختی  خانواده هایی  چنین  در  دارند،  مردم  ایمنی 
این  فرزنــــدان  چراکــــه  اســــت؛  دوچندان  شــــرایط 
خانواده هــــا در موقعیت هــــای حســــاس از حضور 
والدیــــن در کنــــار خــــود محروم اند از طــــرف دیگر 
میزان تنشــــی کــــه روزانه تحمل می کننــــد نیز چند 

است. برابر 
کــــه  داریــــم  آتش نشــــانانی  همــــدان  شــــهر  در 
نجــــات  و  ایمنــــی  تامیــــن  بــــرای  شبانه روزشــــان 
شــــهروندان از حــــوادث می گــــذرد و برخــــی از این 
فرشــــتگان نجات، در کنار خود همسری از جنس 
نزدیک  روزهــــا  این  کــــه  دارند  ســــالمت  مدافعان 
به یک ســــال اســــت روزهایی یــــادآور دوران دفاع 
مقــــدس را می گذراننــــد و حال دیگر هــــر دو درگیر 
بحران هایــــی می شــــوند که با جانشــــان ســــر و کار 

دارد.
آن چه این انســــان های بزرگ را استوار می دارد که 
کنار  کار  محیط  فراوان  ســــختی های  و  مشکالت  با 
که  بیایند قطعا عشــــق به انسان های دیگر است 
اگر این انسان دوســــتی بی غل و غش نبود قطعا 
30 ســــال خدمــــت در شــــرایط بحرانی برای  تحمل 

نمی شد. میسر  آنان 
امــــا در این میــــان وظیفه تک تک ما شــــهروندان 
قدردانــــی از تــــالش گســــترده و شــــبانه روزی این 
و  اســــت  ســــالمت  و  ایمنــــی  جبهــــه  فرشــــتگان 
این کــــه تا جای ممکن تالش کنیم از بروز ســــوانح 
از  پیشــــگیری نماییم تا شاید بدین وســــیله باری 
دوش ایــــن افراد برداریم و کمتر آنان را درگیر بازی 

کنیم. جانشان  با 

یادداشت

زوج هایی از جنس
فرشتگان نجات

طیبه غالمی نوین  �

 ، مقوله ی کرامت انســــانی در طول تاریخ حیات بشر
همواره در کانون توجه بوده اســــت. مفهوم کرامت 
انســــانی در حرفه ی پرســــتاری و همیــــن طور آتش 

نشانی همواره مورد توجه قرار گرفته است. 
در هر حرفه یا شغل براساس نوع فعالیت آن افراد 
خاصی از عهده انجام وظایــــف آن بر می آیند. امداد 
و نجــــات و همین طور پرســــتاری همــــواره جایگاه 
افرادی بوده اســــت که تمایل قلبی داشــــته و تنها 
آنهــــا کمک به افــــراد بیمــــار و حادثه دیده  دغدغه 
بوده اســــت و جایگاه افرادی است که می توانند با 
توجه بــــه اعتقادات خود جهت خدمت رســــانی به 
همنوعان خویش قلب و فکر خود را متمرکز کنند 
که این کمک ها می تواند در اشــــکال مختلفی نظیر 
امداد و نجات، اطفاء حریق، ایجاد آرامش، تسکین 

درد و... باشد. 
نیروهــــای پرســــتاری در ایــــن روزهــــای کرونایی که 
وضعیت هم بغرنج تر از ســــال های گذشــــته شده 
اســــت به شدت خسته و فرســــوده اند. آنها هم نیاز 
به شــــارژ روحــــی دارند و شــــاید بهتریــــن خدمت به 
آنها برای  پرستاران، توجه به خواســــته های معقول 

بالبردن انگیزه خدمت باشد. 
آتش نشــــانان که جان خود را برای نجات دیگران در 
معرض خطر قرار می دهند، نباید نگرانی معیشــــتی 
داشته باشــــند، اما با شــــرایط اقتصادی موجود این 
دغدغه بــــزرگ پیش روی نیروهای آتش نشــــان به 

ویژه نیروهای شرکتی است. 
به منظور تقدیــــر از روحیه ایثار و از جان گذشــــتگی 
پرستاران و کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــــی و خانــــواده آنان بر آن شــــدیم کــــه به همین 
منظور با شــــش زوج آتش نشــــان که همســــر آنان 
پرســــتار می باشــــد گفتگویــــی انجام دهیــــم و چند 

دقیقه ای پای درد دل آنها بنشینیم. 

یادداشت
به خاطر شرایط کرونا دیده 

شدیم 
لحظه به دنیا آمدن فرزندم 

شیفت بودم 
اگر به عقب برگردم باز هم 

پرستاری را انتخاب می کنم 

ایثار هدیه ارزشمند الهی
خدا کسانی را که اهل ایثار و فداکاری باشند، انتخاب کرده و در زمره بهترین انسانها قرار می دهد و فرصت خدمتگزاری به مردم را نصیب آنها میکند. 

یکی از بهترین لذت های دنیا استشمام رایحه خدمتگزاری است.
بی شک خانواده ای که تمام انرژی خود را صرف اشتغال به فرصت های خدمتگزاری مستقیم به مردم می کند، خانواده برگزیده است که اجر و ثواب و پاداش 

آن را خدای متعال در نظر دارد.
عباس صوفی 
شهردار همدان

فرشتگاننجات
ویژه
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لیال رضایی پرســــتار بخش ccu بیمارستان قلب و عروق فرشــــچیان با 15 سال سابقه، همسر آقای 
احمدی آتش نشان ایستگاه شماره 16 میدان امام حسن)ع( است که 16 سال سابقه کار دارد. 

مجتبی احمدی می گوید: از اینکه همســــرم پرستار است به خودم افتخار می کنم. به لحاظ سختی 
فیزیکی شــــغل پرستاری، همسرم دچار خستگی زیادی می شــــود که این امر روی کیفیت زندگی 
تأثیرگذار اســــت و به دلیل شــــغل همســــرم همه ی خانواده از برخی آیتم هایی که باید در زندگی  

باشد می گذریم و سعی در برقراری آرامش همسرم در خانه داریم. 
من در این گفتگو پای صحبت های خانواده سه نفره ای نشستم که هر عضو از نگرانی و اضطراب 
شــــغل دیگر عضو خانواده می گوید؛ از ســــختی های نگهداری فرزند در زمان شیفت، از کم لطفی 
برخی از مسئولن، از بی توجهی برخی از شهروندان... ولی عشق به خدمت به مردم و ایجاد امید و 
تداوم زندگی، تســــکین درد و... امیدی است که باعث می شود همچنان به اعتقادات خود جهت 

خدمت رسانی به همنوعان خویش پایبند باشند. 
انجام عملیات در شــــغل آتش نشانی به خاطر ســــختی های فراوان از جمله محدودیت دید، مواد 
پرخطر و پراکنده در فضا و... در طولنی مدت اثرات ســــوء بر ســــالمتی آتش نشانان دارد ولی این 

نیروهای خدوم بدون هیچ ابایی انجام وظیفه می کنند. 
خانم رضایی از همراهی شــــهروندان در شــــرایط ویژه کرونا تشــــکر می کند و می گوید ما بیماران و 
همراهان بســــیاری را به چشم مان دیدیم که در شــــرایط خاصی از اضطرار قرار دارند ولی پرستاران 

فداکارانه ایستادند و بیماران را تنها نگذاشتند. 
آقای احمدی این آتش نشــــان باتجربه نیز از مهمترین خواسته آتش نشانان که مشارکت بیشتر 
مردم در موضوع ایمنی و حضور در کالس های آموزشی است گفت و در آخر از مدیر سازمان آتش 
نشانی آقای سید صادق پورســــینا که تالش فراوانی در جهت رفاه و بهبود وضعیت رفاهی آتش 

نشانان داشته تشکر و قدردانی نمود. 

افراد جلوی در خانه فریاد سر می دادند، مادری که بی تابی می کرد و از مأموران می خواست تا جان 
فرزندش را نجات دهد من بارها در عملیات این چنینی شرکت کرده بودم بنابراین با یاری خداوند 

توانستیم بعد از دقایقی تالش نفس گیر آتش را مهار کرده و جان فرزند را نجات دهیم. 
این حرف های آقای شــــانه گر آتش نشان ایستگاه شماره 14 کوی الوند است. او می گوید: یکی از 
عالیق من شغل پرستاری بود و بسیار خوشحالم که همسرم پرستار است و وجدان راحتی داریم 

و این مهم در زندگی کاماًل مشهود است. 
وحید شــــانه گر همدانی می گوید: ماحصل حادثه ســــاختمان پالســــکو این بود که آتش نشانان 
زحماتشــــان به چشــــم بیاید و این وقوف به این زحمات در  فرهنگ مردم جابیفتد. مردم ممکن 
اســــت لحظه عملیات نگران و ناراحت باشند و برخورد مناسب نداشــــته باشند ولی بعد از اتمام 
عملیــــات از نیروهای عملیاتی تشــــکر و عذرخواهی می کنند. ما مــــردم را درک می کنیم که ممکن 
اســــت یا جان از دست داده باشــــند و یا مالی از بین رفته باشــــد ولی ما با تمام توان وظیفه خود را 

انجام می دهیم. 

خانم سوده حاتمی همسر آقای شانه گر پرستار بخش ICU نوزادان بیمارستان فاطمیه می باشد 
که از نگرانیش در زمان عملیات همسرش می گوید. 

وی می گوید: در زمان شــــیفت و یا عملیات ممکن اســــت همسرم پاسخگوی تلفن نباشد یا دیر 
جواب دهد که دچار نگرانی می شوم. 

او می گوید: در زمانی که هر دو شــــیفت هســــتیم ممکن اســــت تــــا دو روز همدیگــــر را نبینیم اما 
خوشــــحالیم از اینکه شــــغلی را انتخاب کردیم که موجب نجات جان انســــان ها می شود و حس 

خوب به ما می دهد. 
این زوج جوان می گویند: تنها انتظار ما از شهروندان احترام و دانستن ارزش کار ماست. 

آنها از زحمات بی دریغ آقای پورسینا در جهت رفع مشکالت آتش نشانان تقدیر  و تشکر کردند.

عدم پرداخت به موقع مطالبات و وضعیت اســــتخدامی، مدافعان ســــالمت را فرسوده کرده 
است.

خانم بحیرایی پرستار بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی می باشد که از عالقه خودش به 
پرستاری می گوید. 

او می گوید اگر در شــــغل پرستاری عشــــق و عالقه وجود نداشته باشــــد کار کردن در بیمارستان 
بسیار سخت و غیرقابل تحمل می شود. 

ما پرســــتاران بخاطر همین عشــــق به همنوع حس خوبی پیدا می کنیم وقتی که برای نجات جان 
انسان ها کاری از دستمان بر می آید. 

زهرا بحیرایی از سختی های شیفت شب و خستگی و کسالت بعد از آن می گوید.
او می افزاید: ممکن اســــت بخاطر شــــرایط کاری من و همسرم که آتش نشــــان است لحظاتی که 

 از لحاظ روحی به هم احتیاج داشته باشیم در کنار هم نباشیم. 
ً
واقعا

بحیرایــــی می گوید: اوایل شــــیوع ویروس کرونا همه دچار ترس شــــده بودیم ولی بــــه مرور با قرار 
گرفتن در این شــــرایط توانســــتیم با توکل به خدا بر این ترس غلبه کنیم و آرامش را به بیماران نیز 
هدیه دهیم. کار کردن با لباس های مخصوص و ماســــک و شــــیلد بسیار سخت است و ممکن 
اســــت ما مجبور باشــــیم تا چند ســــاعت حتی آب نخوریم که انشــــاءاهلل با رعایــــت پروتکل های 
بهداشــــتی از طرف مردم و ساخت واکســــن هر چه زودتر این بیماری را شکست دهیم و آرامش 

به مردم عزیزمان برگردد. 
آقای شمخانی همسر خانم بحیرایی آتش نشــــان ایستگاه مرکزی باباطاهر می باشد که می گوید: 
بخاطر خســــتگی و جوکاری پرســــتاران مشــــکالت زیادی وجود دارد ولی بخاطر خدمت به مردم و 

عالقه همسرم به شغلش مشکالت را تحمل می کنم. 
مجید شــــمخانی از شــــهروندان می خواهد که نــــکات ایمنــــی را در منزل رعایت کنند و وســــایل 

گرمایشی را چک کنند تا حوادث ناگوار کمتر شود. 
همچنین  شــــمخانی از سرپرست ســــازمان آتش نشانی آقای پورســــینا بخاطر زحمات فراوانی که 

برای پرسنل می کشند تشکر کرد. 

از اینکه همسرم پرستار است 
به خودم افتخار می کنم 

تنها انتظارمان از مردم احترام و 
دانستن ارزش کار ماست 

ع حس خوب عشق به هم نو

تش نشانان فرشتگان نجات و پرستاران فرشتگان سالمت  آ
آتش نشــــانان )فرشتگان نجات( و پرستاران)فرشــــتگان سالمت( رهروان یک راهند، یک راه 

مقدس که شرط قدم گذاشتن در آن ایثار جان و زندگی است.
زنان و مردانی که قدم دراین راه می گذارند رســــالت عظیمی را برعهده گرفته اند که درراه انجام 

آن مشقت ها و رنج های بزرگی را هم متحمل می شوند ..
در کنار هم بودن مردی در کســــوت فرشــــته نجات و زنی  در لباس فرشــــته سالمت همراهی و 

همصدایی دوروح فداکار و  ایثارگر است که تنها از انسان های بزرگ بر می آید.

در ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی همدان شش زوج پرســــتار وآتش نشان در کنار 
هم ایثارگرانه در حال خدمت رســــانی به همنوعان وشــــهروندان هســــتند. لذا این سازمان 
به پاس تقدیر از جانفشانی این عزیزان در خجســــته میالد بانوی دشت کربال حضرت زینب 

)س( وروز پرستار در اقدامی ارزشــــمند از این زوجهای فداکار تقدیر بعمل آورد.
 سید صادق پورسینا
سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان

فرشتگاننجات
ویژه



نظر به اینکه مدیرعامل شــرکت تولیدی شــیک فرش نهاونــد با ارائه فرم 
شهادت شــهود مصدق دفترخانه 3 نهاوند مالک شش دانگ پالک باقیمانده 
535 فرعــی از 43 اصلی بخش 3 نهاوند ســند مالکیــت ذیل ثبت 4554 
صفحــه 163 دفتر 25 به ســریال 535681 صادر و تســلیم مالک گردیده 
اســت، اظهار نموده به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده است، لذا به اســتناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب بشــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلی جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. چنانچه کســی نســبت به صدور سند مالکیت 
المثنی اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــد، می  تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشت مدت 
زمان مقرر ســند مالکیت المثنی صادر خواهد شــد. ضمنــاً مورد ثبت برابر 
نامه شماره 25/27430 مورخ 1394/05/31 تأمین اجتماعی نهاوند در قید 

بازداشت می باشد.
م.الف 913

آگهی سند مالکیت المثنی

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

بدینوســیله بــه آقای میــالد قنائــی، نام پدر: مســعود، تاریــخ تولد: 
1366/05/18، شماره ملی: 3934512658، شماره شناسنامه 10270 
ابالغ می شــود که آقای ضرغام زرینی جهت وصول مبلغ 25.000.000 
ریال موضوع الزم االجرا به استناد چک شماره 1395/03/31-519289 
عهده بانک ملی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9900066 در این اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/02/20 
مأمور پست مالیر، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و 
چنانچــه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.

م.الف 344

آگهی ابالغ اجراییه چک پرونده اجرایی
شماره 139904026781000058

پری الوندی - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
تاریخ انتشار: 1399/11/14

4727 1399    شـــماره  14 بهمن  سه شـــنبه   

ورزش6

اعالم برنامه هفته شانزدهم 
تا هجدهم لیگ برتر

هگمتانه، گروه ورزش: ســــازمان لیگ فوتبال ایران 
برنامه هفته های شانزدهم تا هجدهم را اعالم کرد.

به گــــزارش ســــازمان لیــــگ فوتبــــال ایــــران، برنامه 
مسابقات به شرح زیر است:

هفته شــــانزدهم: گرامیداشــــت ولدت با سعادت 
حضرت امام علی)ع( و روز پدر

سه شنبه 5 اسفند 99 �
- ساعت 14:30  نفت مسجدسلیمان - تراکتور تبریز

- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
مــــس رفســــنجان - اســــتقالل - ســــاعت 14:30 - 

ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
- شهرخودرو مشهد - ساعت  ماشین ســــازی تبریز

14:30 - ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز
نســــاجی مازندران - آلومینیوم اراک - ســــاعت 15 - 

ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فــــولد خوزســــتان - ذوب آهن اصفهان - ســــاعت 

17:30 - ورزشگاه شهدای فولد اهواز

چهارشنبه 6 اسفند 99 �
پیکان تهران - صنعت نفت آبادان - ســــاعت 15 - 

ورزشگاه شهدای شهر قدس
فولد مبارکه ســــپاهان - گل گهرسیرجان - ساعت 

15:30 - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرســــپولیس - ســــایپا تهــــران - ســــاعت 17:15 - 

ورزشگاه آزادی تهران
هفته هفدهم؛ گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهدای 

اسفند

دوشنبه 11 اسفند �
- نســــاجی مازندران - ســــاعت 14:30 -  تراکتور تبریز

ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز - ساعت 

15:30 - ورزشگاه فولدشهر اصفهان
گل گهرسیرجان - مس رفسنجان - ساعت 15:30 

- ورزشگاه امام علی)ع( سیرجان
اســــتقالل - فــــولد خوزســــتان - ســــاعت 17:20 - 

ورزشگاه آزادی تهران

سه شنبه 12 اسفند 99 �
آلومینیوم اراک - فولد مبارکه ســــپاهان- ســــاعت 

14:30 - ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک
سایپای تهران - نفت مسجدسلیمان - ساعت 15 

- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرخودرو مشهد - پیکان تهران - ساعت 15:30 

- ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد
آبادان - پرسپولیس - ساعت 16:30  صنعت نفت 

- ورزشگاه تختی آبادان
و  احســــان  روز  گرامیداشــــت  هجدهــــم؛  هفتــــه 

نیکوکاری و روز درختکاری

یکشنبه 17 اسفند 99 �
ماشین ســــازی تبریز - استقالل - ســــاعت 14:30 - 

ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز
پیــــکان تهران - ذوب آهن اصفهان - ســــاعت 16 - 

ورزشگاه شهدای شهر قدس
مــــس رفســــنجان - آلومینیوم اراک - ســــاعت 16 - 

ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فولد خوزســــتان - گل گهر سیرجان - ساعت 16 - 

ورزشگاه شهدای فولد اهواز
فولد مبارکه ســــپاهان - تراکتور تبریز - ساعت 16- 

ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نســــاجی مازندران - ســــایپا تهران - ساعت 16:15 - 

ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صنعت نفت آبادان - شهرخودرو مشهد - ساعت 

16:30 - ورزشگاه تختی آبادان
ســــاعت   - مسجدســــلیمان  نفت   - پرســــپولیس 

17:30 - ورزشگاه آزادی تهران

خبــر
هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور

اندیشهجبرانناکامی شهرداریبهدنبالصدرنشینی،پاسدر
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفتــــه هفتــــم رقابت های لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور در حالی از دیروز دوشــــنبه در 
شهرهای مختلف کشور آغاز شــــد که نمایندگان فوتبال 

همدان امروز جدال نفس گیر برابر حریفان خود دارند.
نزدیک بودن فاصله امتیازی تیم ها ســــبب شــــده تا این 
هفته شــــاهد تغییــــرات گســــترده در جــــدول رده بندی 

گروه های یک و 2 فوتبال کشور باشیم.
پاس و شــــهرداری همدان ایــــن هفته در شــــرایطی باید به 
مصاف حریفان خود بروند که کسب هر نتیجه ای منجر به 
تغییر جایگاه آنها در جدول رده بندی مسابقات می شوند.

پاسی ها امروز در همدان در چارچوب رقابت های گروه ب 
میزبان شهدای بابلسر هستند و شهرداری دیگر نماینده 
فوتبال این شــــهر نیز در گروه یک به میزبانی اهواز باید با 

فولدنوین دیدار کند.
برد و باخت برای نمایندگان فوتبال همدان در این هفته 
از مسابقات بســــیار حایز اهمیت است به خصوص تیم 
پاس که این روزها حال خوشــــی ندارد و هوادارانش نیز از 

نتایج کسب شده بسیار نگران هستند.
پاس محکوم به برد �

تیم پاس تحت هدایت مهدی پاشازاده تا به این جا نتایج 
خوبی کسب نکرده و رکورددار تساوی در لیگ 2 است.

این تیم هم اکنون با یک برد، 4 تساوی و یک باخت در رده 
نهم جدول چهارده تیمی گروه ب لیگ 2 قرار گرفته است.

پاس امســــال به اذعان مدیــــران تیم برای صعود بســــته 
شــــده اما فاصله آنها با تیم های مدعی بالنشین گروه ب 
بسیار زیاد اســــت و اگر می خواهد به این مهم برسد، باید 
با برتری در دیدارهای باقی مانده، این فاصله را جبران کند.

هم اینک در این گروه نفت امیدیه با 16 و مس شهر بابک 
با 14 امتیاز به ترتیب جایگاه اول و دوم جدول رده بندی را 

در اختیار دارند و نیروی زمینی نیز با 11 امتیاز سوم است.
پاس نیز با هفت امتیاز رتبه نهــــم جدول را در اختیار دارد 
و این اختــــالف امتیاز نیازمند پیــــروزی در دیدارهای باقی 

مانده است.
شاگردان پاشازاده تاکنون ســــه دیدار خانگی برگزار کرده 

اند و حاصل آن یک برد و 2 تساوی بوده است.
آنها در مقابل عقاب تهران و سردار بوکان در بازی خانگی 
به تساوی رسیدند و یک برد پرگل چهار بر یک نیز مقابل 

شاهین بندرعامری کسب کردند.
بدترین نتیجه ایــــن تیم نیز مقابــــل میالدمهر تهران رقم 

خورد که 2 بر یک مغلوب شدند.
پاســــی ها در صورت برتری در بازی امروز شانس صعود تا 
رده چهارم جدول را دارند اما شکســــت در این مســــابقه 
چه بسا آنها را قعرنشین کند ضمن اینکه تساوی در این 

بازی تفاوتی با شکست نخواهد داشت.
مقداد اکبرخواه بــــدون تردید امید اصلــــی پاس در گلزنی 
مقابل شــــهدای بابلسر اســــت. مهاجمی که تا به اینجا با 

سه گل زده بهترین بازیکن پاس به شمار می رود.
شهدای بابلسر حریف دردسرساز �

تیم شــــهدای بابلســــر حریف این هفته پاس در چارچوب 
رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور است.

نماینــــده مازنــــدران هفتــــه قبل برابــــر تیــــم مدعی مس 
شــــهربابک در بازی خانگی به تساوی ارزشمند بدون گل 

دست یافت تا با روحیه مناسب راهی همدان شود.
آنهــــا از 6 بازی انجــــام داده صاحب ســــه برد، یک تســــاوی و 2 

شکست شده اند و با 10 امتیاز در رده چهارم گروه ب قرار دارند.
بابلسری ها هر اندازه که در خط دفاع خوب عمل کرده اند 

اما در گلزنی زیاد خوب نبوده اند.
امید آنها بــــه خط دفاعی متزلزل تیم پاس اســــت که در 6 

بازی اخیر 5 گل دریافت کرده و شکننده ظاهر شده اند.
شــــهدای بابلســــر لیگ را به سه برد پیاپی شــــروع کرد اما 
در هفته های چهارم و پنجم 2 شکســــت تلخ خارج از خانه 
را کســــب کــــرد و در نهایت هفتــــه قبل نیــــز مقابل مس 

شهربابک به تساوی رسید.
ایــــن تیم در دیدارهای خارج از خانه یک برد و 2 شکســــت 
کســــب کرده و نشــــان می دهد کــــه خارج از خانــــه امکان 

باخت را دارد.
نماینده بابلســــر در صورت برد در بازی امروز می توانند در 
جدول صعود داشــــته باشــــند، تســــاوی نیز نتیجه خوبی 

برای آنها به شــــمار می رود اما شکست منجر به سقوط در 
جدول می شود.

شهرداری در یک قدمی صدرنشینی �
تیم شــــهرداری همدان امســــال بدون حاشیه و مشکل 
خاصی توانســــته تا به اینجا موفق عمل کنــــد و کادر فنی 

رضایت کامل از نتایج تیم دارند.
آنهــــا با اتکا بــــه کادر فنــــی بومی و شــــکل گیــــری ترکیب 
80 درصد بومــــی تیم توانســــته اند تا پایان هفته ششــــم 

مسابقات همچنان بدون باخت ادامه بدهند.
شــــاگردان رضا طالیی منش تا به اینجــــا از 6 بازی صاحب 
ســــه پیروزی و سه تســــاوی شــــده اند و با 12 امتیاز در رده 

چهارم جدول گروه یک قرار دارند.
این تیــــم در صورت برتری مقابل فولدنوین اهواز در بازی 

امروز چه بسا صدرجدول را تصاحب کند.
در حال حاضر امید گناوه با 14 امتیاز صدرنشین این گروه 
است و سپیدرود رشت نیز با 12 امتیاز و تفاضل گل بهتر 

نسبت به شهرداری همدان سوم است.
شــــهرداری همدان برای ماندن در کــــورس مدعیان نباید 
شکســــتی را در کارنامــــه ثبت کند چرا که بالنشــــین های 

جدول این گروه امتیاز نزدیکی دارند.
شهرداری در صورت برد در مقابل فولد نوین اهواز شاید 
صدرجدول را هم در اختیار بگیرد اما تســــاوی و شکست 

در این دیدار به سقوط چند پله ای می انجامد.
شــــهرداری از خط حمله بسیار خوب برخوردار است که در 
این 6 بازی هفت گل به ثمر رســــانده انــــد و برای برتری در 

بازی امروز نیز امیدوارند.
2 برد از ســــه پیروزی تیم شــــهرداری همــــدان در بازی های 
خارج از خانه به دســــت آمده که نشــــان از قدرت تهاجمی 

آنها حتی در دیدارهای بیرون از این شهر دارد.
فوالدنوین تیم بدون برد لیگ �

فولدنوین اهواز تاکنون موفق به پیروزی در فصل جاری 
مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور نشده است.

آنها تا به اینجا با ســــه تســــاوی و ســــه شکســــت در رتبه 
دوازدهم جدول چهارده تیمی گروه یــــک قرار گرفته اند و 

نتایج ضعیف را رقم زده اند.
نکته جالب توجه اینکه فولدی ها چهار بازی از 6 مسابقه 
خود را خارج از خانه برگزار کرده اند و تنها در 2 دیدار میزبان 

بوده اند.
آنها در همین 2 بازی خانگی هم به تســــاوی رســــیده اند و 

هرگز طعم پیروزی را حس نکرده اند.
جــــزو  خــــورده  گل   9 بــــا  فولدی هــــا  دفاعــــی  خــــط 
ضعیف ترین های لیگ 2 به شــــمار می رود که این اشکال 
می تواند نقطه قوتی برای شــــهرداری در کســــب امتیاز در 

این مسابقه خارج از خانه باشد.
تیم پاس امروز و از ســــاعت 14 در ورزشگاه شهید حاجی 
بابایی مریانج میزبان شــــهدای بابلسر است و شهرداری 
همدان نیز از ساعت 14:15 دقیقه در ورزشگاه اختصاصی 

فولد به مصاف این تیم در اهواز می رود.

گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید شمسی پور
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان، گفت: ورزشــــکاران و جوانان زندگی خود را بر مدار 

شهدا استوار کنند.
حمیــــد ســــیفی در آئیــــن گرامیداشــــت شــــهید علیرضا 
شمســــی پــــور کــــه در اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان با حضور فرزند شــــهید و همرزمان ایشــــان برگزار 
شد، اظهار کرد: شهید شمســــی پور نشان خاص استان 
همدان اســــت که در سراسر ایران اســــالمی و کشورهای 

جبهه مقاومت شناخته شده است.
وی بــــا بیان اینکه اخالق نیکو، دســــت پاکی، تطابق گفتار 
با عمل شــــهید شمســــی پور موجب عزت ایشــــان شد، 
گفت: شهید شمســــی پور به ما یاد داده که بدون راننده 

و تشریفات هم می توان کار کرد.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، تصریح کرد: 
شــــهید شمســــی پور تعهــــد عاطفی و عشــــقی بــــه نظام 

داشتند و با گذشتن از نفس خود به لقاء اهلل پیوستند.
وی با اشــــاره به اینکه شــــهید شمســــی پــــور راه تداوم 
انقالب را برای ما ترســــیم کردند، گفت: شهدا در تمامی 
امــــورات ما دخیل هســــتند و برای ما برنامه نوشــــتند تا 

کنیم. زندگی  بهتر 

سیفی تصریح کرد: خوشــــبختانه امروز مسئله خودسازی 
و تهذیــــب نفــــس در اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان 

همدان حاکم شده است.
وی با بیــــان اینکــــه جوانان و نوجوانــــان ما باید از ســــیره 
شهدا بهره مند شــــوند و زندگی خود را بر این مدار استوار 
کنند، گفت: ما مســــؤولین نیز وظیفــــه داریم از این ارزش 
ها]جوانان[ حراســــت و نگهــــداری کنیم چراکــــه در قبال 
زندگی جوانان و نوجوانان و همچنین ورزشکارانی که خود 

را به ما می سپارند مسؤول هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان در پایان، گفت: 
مراسم گرامیداشت شــــهید شمســــی پور باید در تقویم 
اجرایــــی اداره ورزش و جوانان اســــتان همــــدان گنجانده 

شود و هر ساله با کیفیت بهتر برگزار شود.
 ورزش در خدمت نیروی انتظامی �

مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان همچنیــــن 
در دیدار با ســــرهنگ حیــــدری معاونت وظیفــــه عمومی 
فرماندهــــی انتظامی اســــتان گفت: آمــــاده همکاری همه 

جانبه با فرماندهی انتظامی استان همدان هستیم.
حمید ســــیفی با تأکید بر ضرورت توســــعه همکاری های 
اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان، گفت: استاندار 

همدان همواره بر تعامل و همدلی دســــتگاه های اجرایی 
در راستای تسریع در امور مردم تأکید دارند مانیز این مهم 

را در دستور کار قرار داده ایم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه اماکن ورزشــــی اســــتان همدان در 
راســــتای اهداف ناجا آماده خدمت رسانی به مردم شریف 
اســــتان همدان اســــت، گفــــت: در حال حاضــــر معاونت 
وظیفه عمومی ناجا در راســــتای اعزام مشمولن ماهانه از 

اماکن ورزشی استان استفاده می کنند.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان با اشــــاره به 
کادمیک شدن در  اینکه ســــربازی در کشــــور به ســــمت آ
حــــال حرکت اســــت، گفــــت: یکی از مــــواردی کــــه باید در 
بحث جوانان مورد توجه باشــــد تقویت روحیه مقاومت و 

همچنین مطالبه گری است.
وی با بیان اینکه سربازی دورانی برای تحول جوانان است 
که اگر خوب مدیریت شود می تواند انسان های قدرتمند 
و تکامــــل یافته تحویل جامعه دهد، گفت: ســــربازی برای 
هر جوان لزم است چراکه موجبات تعالی جوانان را فراهم 

می کند.
وی در پایان بــــر ضرورت برگــــزاری کارگاه های اســــتاندارد 
ســــازی اخالق و رفتار برای جوانان و نوجوانان در اســــتان 

همدان تأکید کرد.
 از عملکرد مدیرعامل پاس راضی هستم �

مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همدان همچنین بــــا تأکید بر 
اینکه هیأت های ورزشــــی باید برنامه محور باشند، گفت: 
اعتبار مالی پرداختی به هیأت ها براساس برنامه ارایه شده 

انجام می شود.
حمید ســــیفی اظهار کرد: هیأت هایی که بتوانند در اجرای 
برنامه ها طبق تقویم تدوین شده اقدام کرده و در راستای 
موفقیت در رشــــته های قهرمانی و همگانــــی گام بردارند، 

مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.
وی اضافه کــــرد: برنامه محوری و بهره گیری از ظرفیت های 
علمی و اجرایی در ارکان هیأت های ورزشی، راهبرد اثرگذار 
در مســــیر افتخارآفرینی اســــت کــــه باید مــــورد توجه قرار 

بگیرد.
کــــرد: در حــــوزه ورزش بایــــد برنامه هــــای  ســــیفی بیــــان 
کوتاه  مدت، میان مدت و بلندمدت در این حوزه داشــــته 
باشــــیم تــــا بتوانیــــم در میادیــــن ملــــی و بیــــن المللی به 

موفقیت برسیم.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشاره به وضعیت تیم 
پاس نیز خاطرنشان کرد: حمایت های مدیرعامل باشگاه 

و تأمین نیازهای تیم قابل تقدیر است.
حمید سیفی افزود: امیر عظیمی مدیرعامل باشگاه پاس 
تاکنون حمایت های خوبی از تیم داشته است و انتظار ما 
کســــب نتایج مطلوب و جبران امتیازهای از دســــت رفته 

است.
وی بیان کرد: صعود به لیگ یک هدف تیم پاس است و 
از هیچ حمایت و تالشی فروگذار نبوده ایم و امیدواریم در 
دیدارهای آینده این تیم بتواند نتایج مطلوب را به دست 

آورد.
ســــیفی خاطرنشــــان کــــرد: امســــال بــــا حمایــــت بخش 

خصوصی به دنبال صعود پاس به لیگ یک هستیم. 

بودجه ٢٢ میلیاردی برای پرداخت پاداش نشان آوران سال ٩٨
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: وزارت ورزش بــــا تأمین اعتبــــار ٢٢ میلیارد و ٨٠٠ 
میلیون تومانی پاداش نشان آوران سال ٩٨ را تا پایان سال 99 پرداخت 

می کند.
وزارت ورزش و جوانــــان در تــــالش اســــت تا پایان ســــال جــــاری پاداش 

قهرمانان و نشان آوران سال 98 را پرداخت کند.

به همین منظور مبلــــغ ٢٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومــــان اعتبار مالی لزم 
اســــت که با ادعای ژاله فرامرزیان معاون توســــعه منابع مالی و انســــانی 

وزارت ورزش این مبلغ تأمین شده است.
به گفته فرامرزیان، اسامی ورزشکاران نشان آور سال ٩٨ از فدراسیون ها 

گرفته شده و پاداش آنها اسفندماه پرداخت می شود.

قهرمانی حافظ در مسابقات جام فجر  صالح آباد
هگمتانــــه، گروه ورزش: مســــابقات فوتســــال جــــام فجر صالــــح آباد 
گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با قهرمانی تیم حافظ 

به پایان رسید.
مســــابقات فوتسال جام فجر پیشکســــوتان شــــهر صالح آباد یادواره 
سردار شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی با حضور 4 تیم در سالن شهید 
جوادی برگزار شــــد که در دیدار نهایی این رقابتها تیم حافظ با نتیجه3بر 

2 در وقت های اضافه تیم دوستان صالح آباد را شکست داد و قهرمان 
مســــابقه چهار جانبه فوتسال جام فجر گرامیداشت شهید حاج قاسم 
سلیمانی شــــد. در پایان این مســــابقه لوح قهرمانی و جوایزی باحضور 
؛ ضمیری کامل  صفی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان بهار
رئیس حسابداری اداره کل ورزش و جوانان استان و بهزاد مقدم رئیس 

شورای اسالمی شهر صالح آباد به نفرات تیم برتر اهدا گردید.
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نحوه توزیع اعالمیه های امام خمینی در استان همدان

طلبه ای که با جیپ اعالمیه پخش می کرد
هگمتانه، گروه همه دانا: مرحوم حجت الســــالم ســــید احمد حســــینی همدانی از فعالن نهضت 
اســــالمی بود که مبارزات زیادی را علیه رژیم پهلوی انجام داد. یادمانده های حجت السالم حسینی 

همدانی در کتاب خاطرات او توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است.
حجت الســــالم حسینی همدانی در بخشــــی از خاطرات خود درباره نحوه توزیع اعالمیه های امام در 
همدان می گوید: ما این اعالمیه ها را از طریق  شــــهید  آیت اهلل مفتح به دســــت می آوردیم. ایشــــان 

اعالمیه ها را در قم تهیه می کردند و برای ما ارســــال می کردنــــد. البته گروه های دیگری هم بودند که 
فعالیت می کردند و ما از آن ها خبری نداشتیم. در توزیع اعالمیه های انقالبی، آقای اکرامی از کسانی 
بود که اعالمیه ها را می دادیم او توزیع می کرد. در همدان امکانات چاپ و تکثیر نداشتیم، گاهی که 

نیاز زیادی وجود داشت اعالمیه ها را با دست رونویسی می کردیم.
بــــرای توزیع اعالمیه ها یک جیپ هم تهیه کرده بودم که بعدا به خاطر همین جیپ کتک مفصلی 
در ساواک خوردم. می گفتند: تو جیپ خریده ای که اعالمیه پخش کنی؟ که تا حدودی هم راست 
می گفتنــــد. در همدان من اولین آخوندی بودم که ماشــــین داشــــتم، با ایــــن جیپ به دهات که 

می رفتیم-جاده هــــا هم اغلب خاکی بود- اعالمیه ها و اطالعیه ها امام را پخش می کردم.
ســــید محمود حســــینی در تکمیل خاطرات پدر می گوید: »پدرم در فعالیت هایی که داشــــت از 
من خوب اســــتفاده می کرد چون یک کودک 10 ســــاله بودم ســــاواک و مأموران به من مظنون 
نمی شــــدند. نوارها و اعالمیه ها به وســــیله من رد و بدل می گردید. می رفتیم منزل افراد و توزیع 
می کردم یادم اســــت نوار 10 ماده ای آقای فلســــفی را گرفتم و به منزل آوردم. من این اعالمیه ها 
و نوارهــــا را به منزل افراد می بردم و از منــــزل افراد به منزل می آوردم من وســــیله ای برای نقل و 

بودم«. شده  انتقال 

هگمتانــــه، گــــروه همه دانــــا: مــــردم همدان بــــه هدایت 
و راهبــــری آیــــت اهلل ســــید اســــداهلل مدنی نقــــش مؤثری 
در پیــــروزی انقــــالب اســــالمی داشــــتند. ذکــــر پــــاره ای از 
فداکاری هــــای مردم همــــدان در پیروزی انقالب اســــالمی 
ایران نشــــان دهنده آن است که مردم در هر انقالبی یکی 
از ارکان اصلی آن محســــوب می شوند و چنانچه تمایلی به 
همراهی با انقالب از خود نشان ندهند هیچ انقالبی اتفاق 
نمی افتد و به واقع به همین دلیل اســــت که حضرت امام 
خمینی )ره( حضــــور یکپارچه مردم در صحنــــه را از عوامل 

موفقیت انقالب می دانند.
مبــــارزات مردم همــــدان در بهمــــن مــــاه 1357 همگام با 
شــــور و شعف مردم سراســــر کشــــور بیش از پیش شد. 
، با برپایی  جوانان و مردم همدان پس از تســــلط بر شــــهر
یک راهپیمایی گســــترده در هواى سرد همدان، خواستار 
برقــــرارى جمهــــورى اســــالمی شــــدند. آن هــــا همچنیــــن 
مســــؤولیت توزیــــع و رســــاندن نفت بــــه منازل مــــردم را 
عهــــده دار شــــدند. همچنین ارتش ســــوم کرمانشــــاه به 
منظور سرکوب مردم تهران به سوى این شهر حرکت کرد 
، از اسدآباد تا همدان، با مقاومت مردم  که در طول مســــیر

روبه رو و متوقف شدند.
بازخوانی نقــــش مردم همدان در آن دوران ابعاد دیگری از 

تاریخ منطقه ای انقالب اسالمی را بازگو می کند.

اداره امور شهر همدان توسط مردم �
پــــس از خروج محمدرضــــا پهلوی و غیرقانونی دانســــتن 
دولت بختیار عمال زمام اداره کشور خارج از دستان سران 
رژیم پهلوی بود و رتق و فتق امور به دســــت مردم صورت 
می گرفــــت. در روز دوم بهمــــن، مــــردم همدان، نــــام مراکز 
دولتی را تغییر داده و محــــل برخی از آن ها را براى فعالیت 
گروه هاى انقالبی در اختیار گرفتند؛ چنانکه خانه  جوانان، 
، به  به انجمن اسالمی جوانان و ساختمان حزب رستاخیز

دبیرستان دکتر حسین فاطمی اختصاص یافت.
در پی قــــوت گرفتن شــــایعه  اغتشاشــــات چماقــــداران، 
جوانان همدان، آمادگی خود را براى حفاظت از شهر اعالم 
کردند. در روز 4 بهمن 1357 عده اى از چماق به دســــتان 
ـ همدان اجتمــــاع کردند تا به  رژیم در مســــیر جاده  مالیــــر
، جوانان  شــــهر همدان حمله کنند. پس از اعالم این خبر
همدان به اتفاق دیگر طبقات مردم، با چوب دستی و بیل 
و کلنگ در خیابان شــــورین جمع شدند و به سوى محل 
اجتماع آنان به راه افتادند. چماق به دستان با دیدن سیل 

جمعیت، پا به فرار گذاشتند.
، با برپایی  جوانان و مردم همدان پس از تســــلط بر شــــهر
یک راهپیمایی گســــترده در هواى سرد همدان، خواستار 
برقــــرارى جمهــــورى اســــالمی شــــدند. آن هــــا همچنیــــن 
مســــؤولیت توزیــــع و رســــاندن نفت بــــه منازل مــــردم را 

عهده دار شدند.
مردم همدان به رهبرى آیــــت اهلل مدنی و عالمی دامغانی، 
کنترل شــــهر را در دســــت گرفته، در ســــتادى که آیت اهلل 
مدنی تشکیل داده بود، بر همه  اوضاع نظارت داشتند. از 

سوى آیت اهلل مدنی، گروهی که حاج جواد نوریان نیز عضو 
آن بود، مأمور شدند که افراد بازارى را، که به دلیل تعطیلی 
بازار و همچنین مردم دیگرى کــــه در تنگناى مالی بودند، 

شناسایی و به آن ها کمک کنند.

فعالیــــت انقالبیــــون در پایــــگاه هوایی شــــاهرخی  �
)شهید نوژه(

پایگاه هوایی شاهرخی همدان، به عنوان سومین پایگاه 
شــــکارى نیروى هوایی ایران، از اهمیــــت خاصی برخوردار 
بــــود. بعضی از نظامیــــان این پایــــگاه، با انقالبیون شــــهر 
همــــدان و آیت اهلل مدنــــی همکارى و رابطــــه  صمیمانه اى 
داشته و جزو نیروهاى انقالبی محسوب می شدند و اخبار 

و اطالعات را در اختیار محافل انقالبی قرار می دادند.
روزنامــــه  کیهان در 1 بهمن 1357 در این باره نوشــــت:»به 
دنبال یک هفتــــه اعتصاب غــــذاى 2800 همافر در پایگاه 
شاهرخی، عده اى افسر و درجه دار نیروى هوایی نیز به آنها 
پیوســــتند. این عده صبح روز جمعه با خانواده هایشان، 
در اجابــــت دعوت امام  خمینی، در محوطــــه  پایگاه نیروى 
هوایی دســــت بــــه راهپیمایــــی و تظاهرات گســــترده اى 
زدند که با مقاومت شــــدید پلیس امنیــــت پایگاه مواجه 
گردیدنــــد و در نتیجــــه، 11 نفــــر از زنــــان پایگاه بازداشــــت 
راهپیمایی  بــــه  تظاهرات کنندگان  نیز  بعدازظهر  شــــدند. 
پرداختند و خواســــتار آزادى 11 نفر دستگیرشده گردیدند 
و ســــرانجام، چون از تالش هاى خود نتیجــــه اى نگرفتند، 
متفرق شدند. اما ساعت ده شــــب جمعه، براى سومین 
، کلیه  اعتصابیــــون و خانواده هاى آن ها به خیابان هاى  بار
پایــــگاه ریختنــــد و بــــه تظاهــــرات باشــــکوهی پرداختند و 
همبســــتگی خود را با نهضت و جنبش ملت ایران اعالم 
داشــــتند. ســــپس تظاهرکنندگان در مقابل بازداشتگاه 
پایگاه شــــروع به دادن شــــعارهاى مذهبــــیـ  ملی کردند و 
خواســــتار آزادى دوستان خود شدند. ســــرانجام فرمانده 
پایگاه شاهرخی، تسلیم نظر آنان شد و بازداشت شدگان 
را آزاد کرد و در حال حاضر رفت و آمد براى نظامیان پایگاه 

غیرممکن است.«
روحانیون همدان در ســــی ام دى ماه با صدور اعالمیه اى 
از مــــردم خواســــتند که به یــــارى و کمک نیروهــــاى پایگاه 
شــــاهرخی همدان بشــــتابند.اعتصاب غــــذاى همافران، 
وتظاهــــرات  شــــاهرخی  پایــــگاه  افســــران  و  درجــــه داران 
گســــترده اى در  آنــــان علیه رژیــــم، انعکاس  خانواده هاى 
شهرســــتان هاى دیگر داشــــت و از ســــوى مردم و ســــایر 
همافــــران و درجه داران دیگر مورد حمایــــت قرار گرفت؛ از 

جمله در شهرهاى بندرعباس، مشهد و شاهرود.

همدلی اقلیت مذهبی همدان با انقالب �
خروج شــــاه از کشــــور و عدم موفقیت دولــــت بختیار در 
کنترل و اداره  کشــــور و همدلی و حمایــــت مردم از انقالب 
کشــــور  را به  اســــالمی، زمینــــه ى بازگشــــت امام خمینــــی 
فراهم کرد. امام خمینی طــــی پیامی در روز اول بهمن، خبر 
بازگشــــت قریب الوقــــوع خود را بــــه ایران، بــــه اطالع مردم 

رساند.
مردم همــــدان در یک تظاهرات گســــترده، از اقدام دولت 
در جلوگیــــرى از ورود امام بــــه ایران اعالم انزجــــار کردند و 

خواهان رفع موانع شدند.
در روز هشــــتم بهمن، بیــــش از نیم میلیــــون نفر از مردم 
همدان طی یک تظاهرات گســــترده، خواســــتار بازگشت 
امام خمینــــی شــــدند و همزمــــان، افســــران، همافــــران و 
کارکنان پایگاه شــــاهرخی نیز دســــت به یــــک راهپیمایی 
به طرفدارى از امام  خمینی زدنــــد. حمایت از امام خمینی و 
درخواست بازگشــــت وى، منحصر به گروه و طیف خاصی 
نبود؛ حتی کلیمیــــان همدان نیز ضمن اعــــالم حمایت از 
انقالب مردم مســــلمان و امام خمینی، یک کنیســــه را طی 
مراســــمی با حضور آیــــت اهلل مدنی به مســــلمانان تقدیم 
، به نــــام مســــجد امام خمینی  کردند که کنیســــه  مذکــــور

نام گذارى شد.

عزیمت مردم همــــدان به تهران برای اســــتقبال از  �
امام

به دنبــــال ممانعت دولت بختیــــار از ورود امام  خمینی به 
ایران، روحانیون همدان بــــه رهبرى آیت اهلل مدنی، پس از 
برگزارى نماز مغرب و عشا، در مسجد میرزا داود متحصن 
شــــدند و اعالم داشتند تا بازگشــــت امام خمینی به ایران، 
در تحصن خواهند ماند و جمــــع کثیرى از مردم نیز به این 

اجتماع ملحق شدند.
بــــا اعالم خبــــر ورود امــــام  خمینــــی در روز 12 بهمن 1357 
به ایران، مــــردم همدان آمــــاده  حرکت به ســــوى تهران و 
اســــتقبال از امام خمینی شــــدند. آقاى دادفرما در این باره 
می گویــــد: »وقتی امام می خواســــت تشــــریف بیــــاورد، ما 
اصال می خواســــتیم از شــــوق و شــــادى پرواز کنیم. مردم 
زیادى در جلوى مســــجد جامع همدان تا امام زاده عبداهلل 
جمع شــــدند و آیــــت اهلل مدنی آنان را رهبــــرى می کرد. ما با 
66 دســــتگاه مینی بــــوس و اتوبوس و تعداد بی شــــمارى 
سوارى به سوى تهران حرکت کردیم که ساعت 3 بامداد 
12 بهمن به میدان آزادى رســــیدیم. از میــــدان آزادى، اول 
صبح آفتاب، به ســــوى دانشــــگاه تهران حرکت کردیم. در 

دو سوى خیابان، مستقبلین و انتظامات ایستاده بودند 
که نوار ســــبز رنگ به بازوان خود بســــته بودند و وقتی که 
ایــــن جمعیت انبــــوه از همدانی ها را دیدنــــد، گفتند آیا در 
همدان کسی باقی مانده است. ما به همراه مردم به سوى 
بهشــــت زهرا)س( حرکت کردیم و در آنجا بعد از 15 سال، 

از نزدیک به سخنرانی امام خمینی گوش فرا دادیم.«
آن تعداد از مــــردم همدان که به دلیلی نتوانســــته بودند 
به تهران مســــافرت کنند، مراســــم ورود امام و استقبال از 
وى را از طریق پخش مستقیم تلویزیون مشاهده کردند. 
 ، ، بــــر خالف ســــاکنان نقاط دیگر کشــــور مردم این شــــهر
جریان کامل تشــــریف فرمایی حضرت امــــام را از تلویزیون 
تماشــــا کردند. این برنامه که از طریق ماهواره ى اســــدآباد 
براى تلویزیون اى. سی. سی آمریکا مخابره می شد، توسط 
کارکنــــان مایکرویو براى مردم اســــتان همدان نیز پخش 
شــــد. به این ترتیب، مردم اســــتان همدان، تنها ایرانیانی 
بودند که توانســــتند پخش مستقیم مراسم را از فرودگاه 

تا بهشت زهرا به طور کامل تماشا کنند.
پس از ورود امام خمینی به ایران، در شهر همدان، ده هزار 
نفر از اهالی با سر دادن شعار »فرمانده ى کل قوا خمینی«، 
 ، در خیابان هــــاى شــــهر تظاهــــرات کردند. از ســــوى دیگر
کارکنــــان اداره هــــا و اصنــــاف مختلف همــــدان به محض 
شــــنیدن خبر ورود امام خمینی، با انتشار اعالمیه و نصب 
پالکارد، ضمــــن خیرمقدم گویی، با مــــردم و انقالب، اعالم 

همبستگی کردند

جلوگیرى از حرکت تانک هاى ارتش به تهران �
مــــردم همــــدان، باوجود فشــــار رژیم و برقــــرارى حکومت 
، مرتــــب در راهپیمایی هــــا و تظاهــــرات  نظامــــی در شــــهر
علیه رژیم شــــرکت فعالی داشــــتند و براى پیروزى نهایی 

لحظه شمارى می کردند.
، هرگونه خبرى از تهران، مــــردم را به هیجان  از طرف دیگــــر
مــــی آورد؛ بــــه طــــورى که بــــه محض شــــنیدن خبــــر اعالم 
برقرارى حکومت نظامی در تهــــران و خبر حمله  افراد گارد 
شاهنشــــاهی به همافران و هنرآموزان نیــــروى هوایی در 
پادگان فرح آباد، در همدان تظاهــــرات عظیم و توفنده اى 

شــــروع شــــد که به صورت پراکنده تا بامداد روز 22 بهمن 
به طــــول انجامید. ایــــن تظاهرات پس از چند ســــاعت، از 
ســــاعت 9 صبح دوباره آغاز شــــد و مردم تا ســــاعت ده به 

تظاهرات خود ادامه دادند.
عالوه بر این، مردم همدان از حرکت تیپ سه همدان که 
قصد حرکت به سوى تهران را داشــــت، جلوگیرى کردند. 
در گزارشــــی که در دفتر وقایع روزانه ستاد بزرگ ارتشتاران 
ثبت شــــده، در این باره چنیــــن آمده است:»پرســــنلی از 
تیپ ســــه همدان جهت جلوگیرى از اغتشاشات به شهر 
تهران اعزام شــــده بودند. در اثر اصابت گلوله  اخاللگران، 
تعداد زیادى از پرســــنل زخمی و یک نفر درجه دار کشــــته 
شده است، ولی از عده  دقیق زخمی و کشته ها اطالعی در 

دست نیست«.
، ارتش ســــوم کرمانشــــاه به منظور سرکوب  در همان روز
مردم تهران به ســــوى این شــــهر حرکت کــــرد که در طول 
، از اســــدآباد تا همدان، با مقاومت مــــردم روبه رو  مســــیر
شد، به طورى که مردم در مسیر جاده  اسدآباد ـ کرمانشاه، 
موانع ایجاد کردند و حتی با آنان درگیر شــــدند که شخصی 
به نــــام ســــعیدى که بــــا نارنجک دســــتی قصــــد حمله به 
تانک ها را داشت، در اثر انفجار آن، دست خود را از دست 
، بــــا مقاومت مــــردم، در نهایت در  داد. تانک هــــاى مذکور

همدان متوقف شدند.
، مــــردم بنــــا به دســــتور آیت اهلل مدنــــی به جاده  در آن روز
کرمانشــــاه ـ تهران هجــــوم بردند و ضمن مســــدود کردن 
جــــاده، افــــراد مســــلح در تانک هــــا را خلــــع ســــالح کرده، 
اســــلحه هاى آنــــان را جمــــع آورى و به محل تعیین شــــده 

منتقل کردند.
در همــــان روز )22 بهمــــن(، انقالب به پیروزى رســــید و 
صداى انقالبیــــون از طریق رادیــــو و تلویزیون به گوش 
تمــــام مردم ایران رســــید. مردم همدان با شــــنیدن این 
، غــــرق در شــــادى و ســــرور شــــدند و بــــه همدیگر  خبر
 ، آن روز گفتند و شیرینی توزیع می کردند. فرداى  تبریک 
مردم، هنگ ژاندارمرى واقع در خیابان میرزاده  عشــــقی 
و شــــهربانی را تصرف کردند و 34 دستگاه تانک توسط 

شد. ضبط  آنان 

هگمتانه، گــــروه همه دانا: اســــتان همدان یکی از اســــتان های 
کلیدی اســــت که در پیروزی انقالب اسالمی نقش ویژه ای را ایفا 

کرده است.
چهره های بزرگ و شاخصی همچون مرحوم »دکتر مفتح، شهید 
مدنــــی، آیت اهلل حیــــدری و آیت اهلل قدوســــی، آیــــت اهلل انواری و 
آیت اهلل نــــوری همدانی و همچنین مرحومــــه، خانم دباغ« نقش 
کلیدی در پیروزی انقالب داشته اند، ریشه های انقالب اسالمی 
به ســــال های قبل از 42 با جریان های انقالبیون همچون شهید 

نواب صفوی و یاران مبارز ایشان باز می گردد.
این نکته قابل ذکر اســــت که یکی از یاران شــــهید نواب صفوی 
که از اهالی اســــتان همدان نیز بوده اســــت ســــید صادق امانی 
اســــت که همراه با ایشــــان به مقام رفیع شهادت نایل می شود، 
حادثه 19 دی ماه سال 56 با فاصله اندکی از چهلم حاج مصطفی 
»استعمار سیاه و سرخ« توسط  خمینی، در پی مقاله توهین آمیز
یکی از اعضــــای گروه ســــاواک با نام مســــتعار »احمد رشــــیدی 
مطلــــق« در روزنامه اطالعــــات وقت، به چاپ رســــید، این مقاله 
امام خمینی)ره( را به عنوان یک ســــید هندی و دســــت نشانده 

استعمار و ضد برنامه های شاه معرفی می کند.

مقاله احمد رشیدی مطلق منشأ قیام 19 دی �

، خشــــم و نفرت مــــردم را بر می انگیزد که  این مقاله توهین آمیز
روحانیون و علمای قــــم در 19 دی ماه در خانه مراجع تجمع کرده 
و در نهایت از دفتر »آیت اهلل نــــوری همدانی«، راهپیمایی و قیام 
علیه این مقاله کذایی آغاز می شــــود و در طی این واقعه تلخ، 80 
الی 90 نفر از روحانیون و مردم عادی به دســــتور مأموران ساواک 
به شــــهادت می رســــند، این واقعه نیز به نقش کلیدی آیت اهلل 

نوری همدانی در جریان انقالب اشاره دارد.
اعتراضات علیــــه رژیم طاغوتی شــــاه همچنان ادامــــه می یابد تا 
زمانی که در 13 شهریور ماه 57، مردم تهران، جهت برگزاری نماز 
عید فطر بــــه امامت »آیت اهلل مفتح« در تپه هــــای قیطریه، حاضر 
می شــــوند و در این نماز آیــــت اهلل مفتح ســــخنرانی کوبنده ای را 
علیه شاه انجام می دهد و پس از آن راهپیمایی به سمت میدان 
، به  آزادی آغاز می شــــود و وعده حضور در راهپیمایی گسترده تر
17 شــــهریور ماه موکول می شود، بر اساس وعده گذاشته شده 
مردم در 17 شــــهریور ماه 57 در میدان ژاله علیه دســــتگاه جبار 

شاه به قیام می پردازند.
در ایــــن راهپیمایی عظیم، 17 شــــهریور 57 نیرو هــــای امنیتی و 
نظامی شاه ساکت نمی نشــــینند و با توپ و تانک و گلوله مردم 
را به خاک و خون می کشــــند و جمع کثیری از مردم در این روز به 
شهادت می رسند و این روز در تاریخ »جمعه سیاه« نام می گیرد 

کــــه در پی آن آیــــت اهلل خمینــــی)ره( و آیت اهلل حکیم با انتشــــار 
بیانیه هایی، شــــاه و جنایات او را محکــــوم می کند، در این حادثه 
نیز نقــــش "آیت اهلل مفتــــح" در انقالب و پیــــروزی آن بر همگان 

مبرهن است.

15 سال زندان، برای روحانی مبارز و مجاهد �
یکی دیگــــر از روحانیون مبــــارز و مجاهد انقالب اســــالمی، مرحوم 
آیــــت اهلل انواری اســــت، ایشــــان متعلق به روســــتای نــــوار از توابع 
شهرســــتان رزن در اســــتان همدان و جزو روحانیونی بودند که در 
زمان قبل از انقالب از سال 42 تا سال 57، در زندان های ساواک به 
ســــر برده است و در طول تاریخ، فردی را نمی توان یافت که 15 سال 
با مجاهدت و مقاومت طعم زندان های شــــاه را چشــــیده باشد، در 
زمــــان ورود امام خمینی)ره( به فرودگاه مهرآباد، در کنار ایشــــان دو 
شخصیت مهم مشاهده می شــــود که این دو تن آیت اهلل مفتح و 
آیت اهلل انواری هستند که این نشان دهنده نقش استان همدان 

و روحانیون این شهر در انقالب و پیروزی آن است.
همچنین نقش »شــــهید حیــــدری« در نهاوند را بــــه عنوان یکی 
دیگــــر از کلید های پیــــروزی انقــــالب نمی توان نادیــــده گرفت، 
ایشان جزو کســــانی بودند که در زمان قبل از پیروزی انقالب به 
عنــــوان یکی از یاران امام )ره( به شــــهر بابک تبعید می شــــوند و 

پس از اتمام دوره تبعید هنگام بازگشــــت به شهر نهاوند مورد 
استقبال بســــیار قرار گرفته و هدایت و رهبری مردم نهاوند را بر 
علیه حکومت غاصب شــــاه برعهده می گیرد و این شهرستان 
اولین نقطه  از کشور است که مجسمه شاه را به زمین می کشد.

آینده نگری ها  مجاهدت هــــا،  بــــا  قدوســــی«  همچنین»شــــهید 
و با دید بــــاز خود به کادر ســــازی بدنــــه امروزی نظــــام در بخش 
روحانیون پرداخت و همراه با دکتر بهشــــتی، مدرسه شهیدین 
و مدرســــه حقانی را مدیریــــت می کردند که بدنــــه نفوذ انقالب و 
شــــخصیت های مهم قوه قضائیه همگی جزو تربیت شــــدگان 

این دو بزرگوار در مدرسه شهید حقانی به شمار می روند.
»شهید مدنی« نیز به عنوان یکی دیگر از مهره های اصلی انقالب 
اسالمی راهنمایی و هدایت مردم همدان را در آن دوران به عهده 
داشــــته اســــت با وجودی که ایشــــان همدانی اصل نبوده اند اما 
در آن زمان در این شــــهر ســــکنی داشــــته اند و در آستانه پیروزی 
انقالب اســــالمی زمانی که یگان زرهی ارتش کرمانشــــاه به دستور 
شاه جهت سرکوبی مردم آماده حرکت به سمت تهران می شود 
آیــــت اهلل مدنی به همــــراه خیل عظیمی از مردم همــــدان در جاده 
کرمانشاه در مقابل یگان ارتش می ایستد و مانع از حرکت ارتش 

می شود که این خود یک مقاومت بسیار بزرگ به شمار می آید.
منبع: ایکنا-گفتگو با حجت االسالم  علی  مرادکیانی

30 مهر 57 خشم مردم انقالبی 
همدان بر ضد رژیم طاغوت 

زبانه کشید

هگمتانــــه، گروه همه دانا: در 30 مهــــر 1357 بعد از حادثه 
سوختن کتابخانه مســــجد بزرگ کرمان در آتش، خشم 
مردم انقالبی همدان بر ضد رژیم زبانه کشید و با تظاهرات 
دانش آموزان دخترمدرســــه پروین اعتصامی و مدرســــه 
پسرانه زاهدی )شهیدان دیباج( درگیری ها به خیابان های 
شهر رسید و دانش آموزان با تعطیلی کالس های درس و 
سردادن شعارهای انقالبی به خیابان ها آمدند و گروهی با 

شلیک گلوله به شهادت رسیدند.
در میــــان روزهای مهم مردم شــــهر همــــدان 30 مهر 57 
نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار اســــت چراکــــه در واقعه 30 
مهــــر 57 همدان تعداد زیــــادی از مردم به ویــــژه جوانان و 
دانش آموزان به شــــهادت رســــیدند. توضیح بیشــــتر در 
مــــورد 30 مهــــر 57 اینکه در پی اعــــالم خبر هتک حرمت 
یکی از دانش آموزان دختر در دبیرستان پروین اعتصامی 
توسط یکی از نیروهای شاهنشاهی، دانش آموزان پسر از 
دبیرســــتان های مختلف به صورت گروهی در مسیرهای 
منتهی به بازار و میدان مرکزی شــــهر بــــه حرکت درآمدند. 
محل تجمع مقابل کوچه حوزه علمیــــه آخوند در خیابان 
شــــهدای فعلی شــــد و دانش آموزان به همراه مردمی که 
به آن ها پیوســــته بودند، با سردادن شعارهای »بگو مرگ 
بر شــــاه«، »ما همه ســــرباز توییم خمینی گــــوش به فریاد 
توییم خمینی«، »تا مرگ شــــاه خائن، نهضت ادامه دارد«، 
»توپ تانک مسلســــل دیگر اثر ندارد«، »ساواکی مرگت 
فرارسیده«، »تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست« 
خشــــم و انزجار خــــود را از حکومت شاهنشــــاهی اعالم و 

هتک حرمت به دانش آموز دختر را محکوم کردند.
عوامل شــــهربانی و امنیتــــی، هنگامی که خــــود را در برابر 
جمعیت انقالبی ناتوان دیدند از بلندی ساختمان هتل 
کاخ قدیم و یاس فعلی واقع در ابتدای خیابان شــــهدا به 
ســــمت مردم شــــلیک کردند و همین امر موجب شد تا 
نیروهایی که در خیابان و روبه روی مردم بودند نیز مردم را 
به رگبــــار ببندند و با این اقدام نیروهای امنیتی، تعدادی از 

مردم به شهادت رسیدند و عده ای نیز مجروح شدند.
این اتفاق و خون شهدایی که در آن روز بر زمین ریخته شد، 
تأللویی در تاریخ ملت ایران شد تا بساط ظلم برچیده شده 

و ریشه طاغوت برای همیشه خشکانده شود.
پس از واقعه تاریخی 30 مهــــر 57 کارکنان صنعت نفت، 
روزنامه نــــگاران همــــدان، علما و بســــیاری از بــــزرگان نیز 
اعتصاب کردنــــد و امام خمینی )ره( نیز پس از شــــنیدن 
خبر حادثه 30 مهر همدان در فرانســــه، با ارسال پیامی به 
مردم همدان ابراز لطف کردنــــد. رخداد تاریخی 13 آبان 57 
دانش آموزان و دانشــــجویان تهران، پس از حادثه 30 مهر 
همــــدان بود که در این واقعه نیز بســــیاری در دانشــــگاه 
تهران به خاک و خون غلتیدند. همین رویدادها نشــــان 
می دهد که همــــدان در مبــــارزات انقالبی مجاهدت های 
فراوانی داشته و شاید بتوان گفت 30 مهر به عنوان نقطه 

عطف تاریخ مبارزات مردم همدان است.

در پستوی تاریخ

پیروزیانقالب نقشکلیدیروحانیونشهیداستانهمداندر

سیری بر مبارزات مردم  دارالمجاهدین همدان  برای  پیروزی انقالب اسالمی

خطمقدممبارزه همدانیهادر
باطاغوتپهلوی

از جلوگیرِی حرکت تانک ها به تهران تا اقدام انقالبی همافران پایگاه شهید نوژه



شــهرداری صالح آباد به اســتناد ماده 13 آئین نامه مالی شــهرداریها و طبق مجوز شــماره 75/ش مورخ 99/3/13 شــورای اســامی در نظر  دارد تعداد 12 قطعــه زمین تجاریـ  
مسکونی ) بدون پروانه( خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل بفروش برساند.

  1-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از زمینها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.
 2-  متقاضیان می بایست جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذیل 5% از مبلغ قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 
کامل خود به دفتر  کتبی با ذکر مشخصات  99/11/20 بحســاب 0104567590006 سپرده شــهرداری نزد بانک ملی صالح آباد واریز و فیش واریزی آن را به همراه درخواست 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 3- کمیسیون معامات شهرداری در روز سه شنبه مورخ 99/11/21 رأس ساعت 12 در محل شهرداری تشکیل می گردد.

 4- حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.
 5-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.    

گهی با خریدار خواهد بود. 6 -  هزینه کارشناسی  زمین و هزینه آ
 7- برنده مزایده می بایســت ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ بحســاب شــهرداری اقدام نماید در غیر اینصورت و امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع 

شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
 8- سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 9 - به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10 - قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.

)نوبت دوم(آگهی مزایده مرحله اول

روابطعموميشهرداريصالحآباد
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شماره ر
قطعه

متراژ
قیمت کارشناسی هر 

مترمربع ) ریال(
قیمت کلی  )ریال(

سپرده شرکت در مزایده
)ریال(

آدرسکاربری

تجاری1989618/000/0001/728/000/00086/400/000
پاکیزه مشاغلصنعتیتفکیکیعرجیـ

)گاراژشماره7(

تجاری21157918/000/0001/422/000/00071/100/000
پاکیزه مشاغلصنعتیتفکیکیعرجیـ

)گاراژشماره7(

تجاری31147017/000/0001/190/000/00059/500/000
پاکیزه مشاغلصنعتیتفکیکیعرجیـ

)گاراژشماره7(

تجاری44851/5017/000/000875/500/00043/775/000
 مشاغلصنعتیتفکیکیزهراشهیدیـ

نیتعلیکریمیبهار

تجاری54951/5017/000/000875/500/00043/775/000
 مشاغلصنعتیتفکیکیزهراشهیدیـ

نیتعلیکریمیبهار

تجاری6503617/000/000612/000/00030/600/000
 مشاغلصنعتیتفکیکیزهراشهیدیـ

نیتعلیکریمیبهار

تجاری75137/5017/000/000637/500/00031/875/000
 مشاغلصنعتیتفکیکیزهراشهیدیـ

نیتعلیکریمیبهار

تفکیکیمسکنمهر)کویپردیس(مسکونی85615010/000/0001/500/000/00075/000/000

تفکیکیمسکنمهر)کویپردیس(مسکونی957195/5012/000/0002/346/000/000117/300/000

تفکیکیمسکنمهر)کویپردیس(مسکونی105815711/000/0001/727/000/00086/350/000

تفکیکیمسکنمهر)کویپردیس(مسکونی1192161/5011/000/0001/776/500/00088/825/000

تفکیکیمسکنمهر)کویپردیس(مسکونی129316312/000/0001/956/000/00097/800/000
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

از صله رحم و ارتباط با خویشان
 به رتبه باال رسیده ام

، خویشاوندان  ، مادر در قرآن کریم آمده است: فقط خدا را بپرستید و به پدر
و یتیمان و بینوایان نیکی کنید.

حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: حفظ نعمت ها از طریق صله رحم 
)ارتباط با خویشاوندان و هدیه( محقق می شود.

حکایــــت: معــــروف کرخی نقل کرده اســــت مــــردی بود کــــه در برخی امور 
زیاده روی می کرد ولــــی در عین حال به ارتباط با خویشــــاوندان و صله رحم 
پیوســــته مقید بود او از دنیا رفت، شــــبی در خواب و عالم رؤیا او را دیدم که 
جامه ای از نور به تن دارد و آیه ذالقربی را می خواند و همراه گروهی نورانی در 
حرکت است، ســــؤال کردم از چه عملی به این مقام رسیده ای؟! پاسخ داد، 

به دلیل صله رحم و ارتباط با خویشاوندان.
ما برای وصل کردن آمدیم
نی برای فصل کردن آمدیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

کنارتــــان در  کنــــون  آمــــد  رهبــــر  برخیزیــــد 
تــــا ســــازد غرقــــه در بوســــه خــــاک مزارتــــان
تــــا گیــــرد خــــون بهــــای شــــهیدان ز اهرمن
وطــــن یــــاری  پــــی  مــــا  رهبــــر  آمــــد  بــــاز 
حمید سبزواری

امام حسن عسکری )ع(:

کوشاترین و پرتالش ترین اشخاص، کسی است که هر گناه و 
خطایی را ]در هر حالتی که باشد[ ترک نماید.

»أعیان الّشیعة، ج 2، ص 42«

ایستگاه آسمان

خبرنامه

عکس روز

حضور جمعی از تاکسیرانان در گلزار شهیدان انقالب ، جنگ تحمیلی و مدافعان حرم - باغ بهشت همدان
شهید انقالب جالل سنائی

ســــنایی  جالل  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
هفتم آبان ماه ســــال 1340، در شهرســــتان 
همــــدان و در خانواده ای مذهبی چشــــم به 
داشــــت.  نام  محمد  پدرش  گشــــود.  جهان 

ســــال 1347 وارد دبستان شد و تحصیالت 
خــــود را آغــــاز کــــرد اما بــــه دلیل مشــــکالت 
موجود موفق به ادامه تحصیل نشــــد و تنها 

تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.
بــــه نوشــــته پایــــگاه جامــــع فرهنــــگ ایثار و 
کار  شــــهادت اســــتان همــــدان، مشــــغول 
شــــد و شــــغل قنادی را بــــرای خــــود برگزید. 
در ســــال های انقــــالب بــــا جدیت تمــــام در 
کرد  راهپیمایی ها و مبارزات انقالبی شرکت 
و همراه با دیگــــر جوانان و نوجوانان انقالبی 
در راه پیــــروزی قیام بــــزرگ ملت ایــــران گام 
برداشت و در این راه از هیچ کمک و اقدامی 

فروگذار نبود.

بارهــــا تحــــت تعقیــــب نیروهــــای امنیتــــی 
ســــاواک قرار گرفــــت اما هیچگاه دســــت از 
مبارزه با رژیــــم طاغوت برنداشــــت تا اینکه 
ســــرانجام در بیســــت و دوم آبان ماه سال 
1357 و پس از قیــــام خونین مردم همدان 
در 30 مهر همان سال که منجر به شهادت 
جمعــــی از مردم مبارز همدان شــــد، هنگام 
اصابت  مورد  ژاندارمری  نیروهای  با  درگیری 
کاروان  بــــه  گرفت و  گلوله مســــتقیم قــــرار 
عظیم شــــهدای اســــالم و انقالب پیوست. 
بهشــــت  باغ  شــــهدای  گلــــزار  در  وی  مــــزار 

همدان واقع است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

مسابقه بزرگ کتاب خوانی با محوریت حدیث شریف کساء
پویــــش  دومیــــن  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کتاب خوانی نشر مهرستان با عنوان »ادبستان 
کســــاء« با جوایز ارزشــــمندی همچون دو جایزه 
بیست  میلیون  ریالی و دوازده جایزه پنج میلیون  

ریالی در حال برگزاری است.
به نوشــــته فــــارس، ســــعید مســــتاجران، مدیر 
تبلیغات پویش کتاب خوانی »ادبستان کساء«، 
بــــا بیان اینکه یک مــــاه از رونمایی اثر ارزشــــمند 
»ادبســــتان کســــاء« می گذرد، گفــــت: »به لطف 
حضرت زهرا)س( این کتاب با استقبال محبان 
اهل بیت علیهم الســــالم مواجه شده و در حال 

حاضر به چاپ چهلم رسیده است.«
وی بــــا بیــــان اینکه این کتــــاب به هفتــــاد نکته 

تربیتی از حدیث شــــریف کساء با محوریت خانواده اشاره کرده است، 
تصریــــح کرد: »ایــــن کتاب حــــاوی تحقیق و پژوهش چندســــاله علی 
صغیرا، نویســــنده اثر در این حدیث شــــریف اســــت و نکات کاربردی 
و ارزنــــده ای را بــــرای خانواده هــــا تدوین کرده اســــت. این اثــــر تعابیر 
زیبای حضــــرت زهرا )س( از یک خانواده اســــالمی را بیــــان نموده که 

خانواده های ما به این نکات در روابطشان نیازمند هستند.«
وی افزود: »این اثر ارزشــــمند با نگاهی خانوادگــــی و تربیتی به حدیث 
شریف کســــاء پرداخته و نویســــنده با دقت در کلمات و عبارات این 
حدیث و با نگاهی به آیات و روایات و مســــائل تربیتی، نکات تربیتی و 

خانوادگی را از این حدیث استخراج کرده است.«
مدیــــر تبلیغات پویــــش کتاب خوانی ادبســــتان کســــاء گفت: »این 
کتاب با حضور حضرت آیت اهلل ناصری، اســــتاد اخــــالق حوزه علمیه، 
رونمایی شد. این عالم برجسته نیز از انتشار این کتاب و انتخاب این 

سبک برای نشــــر فضائل اهل بیت )ع( تقدیر و 
تشــــکر نمودند. همچنین ایــــن کتاب با مقدمه 
آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی، نماینده مردم 
اصفهــــان در مجلس خبرگان رهبری، به رشــــته 

تحریر درآمده است.«
مســــتاجران در ادامــــه بیــــان کرد: »هــــم زمان با 
انتشــــار این اثر تربیتــــی و مقارن بــــا ایام ولدت 
باســــعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مســــابقه 
بــــا جوایز  کســــاء نیــــز  کتاب خوانــــی ادبســــتان 
ارزشــــمندی همچون دو جایزه بیست میلیون 
ریالی و دوازده جایزه پنــــج  میلیون  ریالی در حال 

برگزاری است.«
وی با بیان اینکه نشــــر مهرســــتان یک پویش 
کتاب خوانــــی با محوریت این کتاب برگزار کرده اســــت افزود: »پس از 
برگزاری موفق پویــــش کتاب خوانی غدیر با محوریت کتاب "ســــفری 
که پرماجرا شــــد" ویژه مخاطب کودک و نوجوان، مقارن با ایام ولدت 
باســــعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، دومین پویش نشر مهرستان 
با عنوان »ادبســــتان کســــاء« نیز با جوایــــز ارزشــــمندی همچون دو 
جایزه بیست  میلیون  ریالی و دوازده جایزه پنج  میلیون  ریالی در حال 

برگزاری است.«
وی افــــزود: »عالقه مندان بــــرای دریافت این کتاب بــــا تخفیف ویژه و 
شــــرکت در این مسابقه فرهنگی تربیتی تا 22 بهمن ماه فرصت دارند 
تا به وبگاه کتابیکا، کتاب فروشی های سراسر کشور و فروشگاه های 
اینترنتی کتاب مراجعه و این اثر ارزشــــمند را با تخفیف ویژه تهیه کنند 
و یا برای دریافت کتاب و شــــرکت در مســــابقه عدد 9 را به 50005460 

ارسال کنند.«

کمکهایالهی
دشمنان وضعِفمکِر

وزهای  وزهــــا، ر وه فرهنگــــی: این ر هگمتانــــه، گــــر
، فرصت خوبی اســــت کــــه فرزانگان ما،  دهه  فجر
زیابِی  گاهــــان ما، جوانــــان ما، آحاد ملت مــــا به ار آ
کرده اند،  ایــــن ســــی و چنــــد ســــال  کــــه در  کاری 
را؛  خودشــــان  پیشــــرفتهای  ببیننــــد  بپردازنــــد؛ 
ببیننــــد  را؛  خودشــــان  موفــــق  تــــالش  ببیننــــد 
دشــــمنان  مکرِ  ضعِف  ببینند  را؛  الهی  کمک های 
وا و مکر اهلل و اهلل خیــــر الماکرین«.  را؛ کــــه »و مکر
که  بــــرای ما  این شــــد یــــک دســــتورالعمِل کلــــی 
ببینیــــم راه آینده مــــان را چگونــــه بایــــد انتخــــاب 
وی هوایی با همیــــن نگاه، با  کنیم. شــــما در نیــــر
وید.  همیــــن جهتگیــــری حرکــــت کنید؛ پیــــش بر
، آحاد ملت، مسؤولن  کشور بخشــــهای مختلف 

کشــــور با این نگاه حرکت بکنند.
البته دشمن اذیت میکند، آزار میکند، اما جز اذیت 
و آزار کاری از او برنمی آیــــد. عرض کردم چند روزِ قبل 
 

ّ
از این، خــــدای متعــــال میفرماید: »لــــن یضّروکم ال
اذی«؛ کار آنها این اســــت که به شــــما آزار برســــانند، 
اما نمیتوانند جلوی شــــما را ســــد کننــــد، نمیتوانند 
راه شــــما را ببندند. ایــــن همه آمریکاییهــــا در طول 
این ســــی ســــال علیه ملت ایران رجزخوانی کردند، 
هرچه در توان داشــــتند گفتند، کردند، تبلیغ کردند، 
امپراطوری خبیث رسانه ای را علیه ملت ایران به کار 
گرفتند؛ نتیجه این شــــده است که امروز ملت ایران 
 ، ، جازم تر ، عازم تر به فضل الهی از همیشــــه شاداب تر
، شــــکوفایی بیشــــتر در عرصه های مختلف  فعال تر
را دارد مشاهده میکند؛ ســــعی آنها این بوده است 
که ملت را از نظام جمهوری اســــالمی، از انقالب جدا 

کنند.
هــــر ســــال در 22 بهمــــن، ملــــت ایــــران بــــا حضور 
خودشــــان در ایــــن عرصه ی نمایــــش عمومی ملی 
و انقالبــــی، دشــــمن را نــــاکام کردنــــد؛ سعیشــــان 
این اســــت که ملــــت را جــــدا کنند. وزیــــر خارجه ی 
 گفــــت که ما این 

ً
بــــی تجربه ی قبلی آمریــــکا صریحا

تحریمهــــا را برای ایــــن می گذاریم که مــــردم ایران را 
در مقابــــل نظــــام جمهوری اســــالمی قــــرار بدهیم؛ 
آنهــــا را در حــــرکات خــــود، در  ملت ایــــران جــــواب 
راهپیمایی هــــای خود داده اند و خواهید دید در روز 
22 بهمــــن، ملت ایران با حرکت کوبنده  خود، یکبار 

دیگر دشمن را ناکام خواهند کرد...
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان

و جمعی از کارکنان  نیروی هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران 1391/11/19

مسیر

» بازنمایی فضای رئالیستی جنگ در »تک تیرانداز

فیلمی که احساسات ملی میهنی را برمی انگیزد
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: تدوین گر فیلم ســــینمایی 
« گفت: این فیلم قهرمان محور اســــت  »تــــک تیرانداز
و عالوه بر این که روایت گر فضای رئالیســــتی است و 
شــــرایط دفاع مقدس را بازنمایی می کند، احساسات 

ملی و میهنی مخاطب را نیز برمی انگیزد.
یکی از فیلم های مهم جشــــنواره فیلم فجر امســــال، 
« است. این فیلم که پیش از این »شکار  »تک تیرانداز
شــــکارچی« نام داشــــت، بــــه کارگردانی علــــی غفاری و 

تهیه کنندگی ابراهیم اصغری تولید شده است.
فیلمبرداری در شهرک سینمایی دفاع مقدس �

این فیلم ســــینمایی از مهرماه امسال مقابل دوربین 
آن در شــــهرک  رفتــــه اســــت و بیشــــتر بخش هــــای 
ســــینمایی دفاع مقدس فیلمبرداری شــــده اســــت. 
فیلمبــــرداری این فیلم حــــدود 3 ماه زمان بــــرده و در 
ســــخت ترین شــــرایط آب و هوایی و محدودیت های 

کرونایی انجام شده است.
حضور بازیگران خارجی جلوی دوربین �

در این فیلم کــــه اثری قهرمان پرور به شــــمار می رود، 
، نیجریــــه، ســــنگال و  بازیگرانــــی از کشــــورهای مصــــر
ســــاحل عاج حضور پیدا کرده اند و هرکدام نقش تک 
تیراندازهای بعثــــی را ایفا کرده انــــد. در حقیقت آنها با 
عبدالرســــول زرین به جدال می پردازند. بخش زیادی 
« در دل نیروهای دشمن تعریف  از قصه »تک تیرانداز
می شــــود و به تأثیر حضور و مبارزه تــــک تیرانداز ایرانی 
در عقیم کردن عملیات های دشــــمن می پردازد. این 
فیلم ســــینمایی با حمایت انجمن سینمای انقالب و 

دفاع مقدس در حال تولید است.
تک تیرانداز کیست؟ �

فیلم ســــینمایی تک تیرانداز روایتی از زندگی شــــهید 
عبدالرســــول زرین اســــت. او بزرگ تریــــن تک تیرانداز 

جنگ های معاصر است.
نقش شهید زرین را کامبیز دیرباز ایفا می کند. شهید 
زریــــن از 700 تا 3000 شــــلیک موفق داشــــته اســــت و 
ویژگی اش نســــبت به تــــک تیراندازهــــای جهان این 
اســــت که بیــــش از اینکه بــــه شــــلیک های موفقش 
افتخار کرده باشــــد به انســــان هایی که به آنها شلیک 
نکرده اســــت می بالــــد. همچنین ایــــن فیلم برخالف 
فیلم »تک تیرانداز آمریکایی«، وجهه عرفانی و معرفتی 

تک تیرانداز ایرانی را به تصویر می کشد.
عبدالرضا نصاری در نقش فرمانده بعثی ایفای نقش 
می کنــــد. علیرضــــا کمالــــی و امیررضــــا دلوری هم در 

روزهای اخیر مقابل دوربین سعید براتی رفته اند.
حســــن ایوبی: کرونــــا تولیــــدات ســــینمایی را  �

کاهش داد
حسن ایوبی تدوینگر با سابقه ســــینمای ایران درباره 
کارهایی که در ســــال 98 پذیرفته است گفت: امسال 
با توجه به شرایط کرونا چند پروژه سینمایی که صحبت 
هایش انجام شــــده بود جلوی دوربین نرفت و منتفی 
شد و از این جهت تنها دو کار در مدیوم سینما امسال 
تدوین کردم. متأســــفانه به دلیل شــــیوع بیماری کرونا 
تولیدات ســــینمایی کاهش پیدا کرد زیرا فضایی برای 

نمایش و عرضه آثار نبود بیشــــتر گروه های سازنده به 
ســــمت ساخت ســــریال های شــــبکه نمایش خانگی 
رفتنــــد. تنهــــا فیلــــم پویانمایی »بچــــه زرنــــگ« و فیلم 
« را کار کــــردم. پویانمایی »بچه  ســــینمایی »تک تیرانداز
زرنگ« به دلیل طولنی شدن کارهای پس تولید امکان 
حضور در جشنواره فیلم فجر را نیافت و امیدواریم برای 

جشنواره جهانی فجر آماده شود.
� »  ظرفیت باالی فیلمنامه »تک تیرانداز

وی در ادامــــه دربــــاره پویانمایــــی »بچه زرنــــگ« گفت: 
نزدیــــک به دو ســــال و نیم اســــت کــــه با گــــروه حامد 
جعفری )تهیه کننــــده( و هادی محمدیان )کارگردان( 
مشغول تدوین این فیلم هستیم. گروه سازنده این 
فیلم نســــبت به کارهای قبلی پیشرفت چشمگیری 
داشــــتند و نقایــــص کارهای قبلــــی را جبــــران کردند و 
حرکــــت رو بــــه جلویی داشــــتند. هم اینک مشــــغول 
انجام مراحل فنی )صداگذاری و موســــیقی( هســــتند 
و امیدواریــــم برای جشــــنواره جهانی فیلــــم فجر آماده 

نمایش شود.
تدویــــن گــــر »گشــــت 2« و »آینه بغــــل« دربــــاره فیلم 
« و انجام تدوین فیلم توضیح  سینمایی »تک تیرانداز
داد: پیش تر بــــا آقای ابراهیم اصغــــری کار کرده بودم. 
ایشــــان فیلمنامه را در تابســــتان برای همــــکاری ارائه 
دادند. فیلمنامه را خیلی دوست دارم، ظرفیت بسیار 
خوبی دارد. کار بسیار سختی بود فراهم آوردن ادوات 
وتجهیزات و امکانات در شرایطی که کرونا فراگیر شده 
بــــود و کمبود بودجــــه در تمام ارگان هــــا و نهاد وجود 
داشــــت کار به مراتب ســــخت تر می کرد امــــا با درایت 
تهیه کننده و کارگردان کار متوقف نشد. تنها به دلیل 

بارندگی گروه مجبور به تعطیلی دو روزه شدند.
و  �  » تیرانــــداز »تــــک  زمــــان  هــــم  تدویــــن 

بیدارخوابی های مکرر
وی ادامه داد: تدوین فیلم را برای رساندن به جشنواره 
فیلم فجر هم زمان آغاز کردیم. برای رســــاندن فیلم به 
جشنواره مجبور به بیدارخوابی های مکرر بودم اما کار 

به انجام رسید.
« احساسات ملی میهنی مخاطب  � تک تیرانداز

را برمی انگیزد/ بازنمایی فضای رئالیستی جنگ

کارهای  داد:  توضیــــح  فیلــــم  فضــــای  دربــــاره  ایوبی 
خوبی در حــــوزه دفاع مقدس صورت گرفته اســــت 
« ســــوژه بکر و نویی دارد و بســــیار  امــــا »تک تیرانداز
و  اســــت  محور  قهرمان  فیلم  این  اســــت.  تأثیرگذار 
عالوه بر این که روایت گر فضای رئالیســــتی است و 
گونه ای  را بازنمایی می کند به  شــــرایط دفاع مقدس 
روایت می شــــود که در مخاطب ایجاد هیجان خوبی 
می کند و احساســــات ملی و میهنی مخاطب را برمی 
بــــر ادای دین به رزمندگان  این فیلم عالوه  انگیزد. 
ســــال های دفاع مقدس این مهم را یادآور می شود 
را  کارهای قهرمانانه ای  که این شهیدان بی ادعا چه 

رساندند. انجام  به 
« گفت: گروه  وی درباره آماده سازی فیلم »تک تیرانداز
در حــــال انجام آخریــــن مراحل فنی هســــتند روتوش 
نهایی موســــیقی و صداگذاری در حال انجام اســــت. 

امیدوارم مخاطب از فیلم لذت ببرد.
« به  بنابرایــــن گزارش، فیلم ســــینمایی »تــــک تیرانداز
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری 
ازآثار قابل اعتنا جشــــنواره فیلم فجر خواهد بود. این 
اثر درباره شهید »عبدالرسول زرین« است. شجاعت 
این شــــهید آنچنان بود که شهید حاج حسین خرازی 

او را گردان تک نفره زرین لقب داد.
در این فیلــــم کامبیز دیرباز ایفاگر نقش شــــهید عبد 
الرسول زرین است و امیررضا دلوری، علیرضا کمالی 
و انــــوش معظمی از دیگر شــــخصیت های اصلی این 

فیلم به شمار می آیند.
« کاری از انجمن سینمای انقالب و  فیلم»تک تیرانداز

دفاع مقدس بنیاد فرهنگی »روایت فتح« است.
این فیلم با حمایت انجمن ســــینمای انقالب و دفاع 
مقــــدس بنیــــاد فرهنگــــی روایــــت فتح، همزمــــان در 
اســــتودیو ایران نوین مشــــغول تدوین اســــت تا به 

جشنواره فیلم فجر برسد.
« فیلمی قهرمان محور اســــت و برشــــی  »تک تیرانــــداز
کوتــــاه از حضور حماســــی عبدالرســــول زرین بهترین 
تک تیرانــــداز دوران دفــــاع مقــــدس را در قالــــب یک 
داســــتان جذاب و اکشــــن روایت می کنــــد. این فیلم 

ابتدا »شکار شکارچی« نام داشت.

ً
ُحکَما

هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دسته گویش هایی ست 
که بسیار دلنشــــین و دوست داشتنی ست. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه های کهــــن در این لهجه بیانگــــر این موضوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســــر کــــردن، به هنگام 
تلفظ واژه هاســــت. دیگری در حالت اضافٔه اســــم ها به ضمایر متصل در 
مورد دوم و سوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و در مورد اول 
شخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، 
اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود 
و بســــیاری ویژگی های منحصر بــــه فرد دیگر که مختص لهجه شــــیرین 
همدانیست. در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن است 

گاه به فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
حشا: زیر حرف خود زدن، حاشا کردن

َحرَست: حسرت
: حتما

ً
ُحکَما

َحلق ُحناق: بیماری دیفتیری
ِحِلَمت: حمله، یورش

همه دان

سی نما


