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کارشناس ارشد علوم سیاسی

در جهـان معاصـر ،آنچـه ميبينيـم ،حفـظ و
مانـدگاري چهرههاي مطرح و تئوريسـينها و رجال
بزرگـي اسـت که جـزء الينفـک نظامهاي سياسـي
در کشـورهاي مختلـف هسـتند.
هرچـه کشـوري با ثبات تـر و مقتدرتـر ،پايداري
هيئـت حاکمـه آن بيشـتر اسـت و هرچه کشـوري
بـي ثبـات تـر و آشـوب زده تـر ،فرامـوش کـردن و
حـذف ارکان آن سـريع تر اسـت.
برجامعـه سياسـت زده مـا چـه مـي گـذرد کـه
تخريـب برخـي چهره هـا و پرده دري هـا چنين از
حـد گذشـته اسـت .از جمله ايـن چهره هـاي تاثير
گـذار آيـت اهلل هاشـمي رفسـنجاني اسـت کـه در
سـال 1394آمـاج حملات محافل افراطـي و عقبه
رسـانه اي آنها بـود «مرد عبور از بحـران» همچنان
بـه شـيوه اي کـه منحصـر بـه خـود بـود در برابـر
آنهـا ايسـتاد ،ايسـتادگي کـه شـايد کمتـر کسـي
انتظـار آن را داشـت .عقالي سياسـت بـر اين باورند
کـه امکانـات «بـازي گيري» يـک سياسـتمدار کار
کشـته ،در ذيـل دو مولفـه طبقـه بندي مي شـوند:
« -1ابزارهـا» کـه بـه مقبوليت اجتماعي ،سياسـي،
علمـي و قـدرت مانـور بر اسـاس ميـزان پذيرش در
حاکميـت و اثرگـذاري بـر ارکان آن بـاز مـي گردد
و «نبـوغ» و «تدبيـر» که سـرمايه اي تمام نشـدني
بـه شـمار رفتـه و مهـارت «بـازي خوانـي» را در
اختيـار فـرد قـرار مي دهـد تا به واسـطه آن در امر
سياسـت ورزي« ،آگاهانـه» عمـل کـرده و هيچ گاه
در وضعيـت «آچمـز» گرفتار نشـود.
شـرايط آيـت اهلل هاشـمي رفسـنجاني در چنـد
سـال اخيـر گويـاي ايـن واقعيت اسـت کـه اگر چه
ايـن چهره اسـتخوان خرده کـرده دنياي سياسـت،
بـا شـيوه جديد مواجه شـده اما به بـاور تحليلگران،
...
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سید سعید شاهرخی استاندار همدان در ستاد کرونا مطرح کرد

استان همدان در وضعيت زرد
کرونايي قرار گرفت،
گردهمایی ممنوع
امسال در شهرستان کبودرآهنگ ۲هزار و  ۸۸فرصت شغلی
ایجاد شده است

معاون هماهنگي استانداری کرمانشاه:
شش شهرستان استان از لحاظ شاخص
های اقتصادی ،نیازمند توجه ویژه
هستند
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لزوم
بازخوانی
سیاستهای
اقتصادمقاومتی
به قلم :
دکترحسینسالحورزی،
نایب رئیس اول اتاق
بازرگانی ایران
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معاون سیاسی استانداری کرمانشاه :
برگزاری جدا گانه انتخابات ریاست
جمهوری و شورای شهر از گرینه های
پیش رو است

7

سر پرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان
دانشگاه محل تفکر ،پژوهش و حل
مشکالت جامعه است
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به کجا
چنین
شتابان!؟
به قلم:
دکترمصطفیشکری
"اقتصادان:

2
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شعار درماندگان از قافله تغییر:

نادری پیدا نمی
گردد ،دریغ!
کاشکی اسکندری پیدا
شود!
به قلم :مهدی طاهری -روزنامهنگار
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عباس صوفی،شهردارکالنشهر همدان؛ مطرح کرد

پل شهید همدانی ریزش نکرده است

ارتباط با فرین  38372090 - 38372080 - 38372050فکس 38371060 :ایمیلsadr_1341@yahoo.com :
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سال ششم

نوشتاررسدبیر

الهی
هب لی...

ایست گاه

یاداشت دوم
شعار درماندگان از قافله تغییر:

نادری پیدا نمی گردد ،دریغ!

کاشکی اسکندری پیدا شود!

به قلم:محمدتقی صفاری
روزنامه نگار

و آن روز بـــار دیگرخبـــر از کســـی آوردنـــد
کـــه ســـر نداشـــت .،او ســـردار صحنـــه هـــای
نب ــرد و م ــرد میدانه ــای اقت ــدار و خ ــار چش ــم
دش ــمنان ای ــران ب ــود  ،و هم ــگان دیدن ــد ک ــه
الف نم ــی زد و همانگون ــه ک ــه ب ــار ه ــا پی ــش
از شـــهادتش فریـــاد زده بـــود کـــه (رقـــص در
خـــون خـــود مـــردان کننـــد )...ســـر و تـــن در
راه آرمانـــش داد و تنهـــا دســـتی و انگشـــتری
از او بـــر جـــای مانـــد تـــا شـــاهد شـــهادتش
بـــا شـــد و عافیـــت طلبـــان را عبرتـــی  ، ...از او
دســـتی و از دیگـــر همراهانـــش تنهـــا نامـــی
و التیامـــی وبـــار دیگـــر لختـــه ی خـــون گـــرم
شـــهیدی بـــر دفتـــر تاریـــخ ایـــن ســـرزمین ...
ســـرداری ســـر بـــه دار کـــه پـــس ازپایـــان
جن ــگ ب ــا بعثی ــان  ،ح ــاج وار دار خ ــود را ب ــه
دوش گرفت ــه ب ــود و در می ــدان ه ــای نب ــرد ب ــا
اس ــتکبار در خ ــارج از م ــرز ه ــای ای ــران س ــفیر
و نماین ــده نظام ــی کش ــورش ب ــود ت ــا حص ــاری
ام ــن را در م ــرز ه ــای کش ــورش فراه ــم آورد،
او ب ــا س ــالها تجرب ــه نظام ــی ک ــه ب ــه سیاس ــت
گرائیـــده بـــود بـــه چنـــان مرتبـــه ای رســـیده
بـــود کـــه فـــرا تـــر ازبرخـــی یـــاران جبهـــه
ای ســـالهای نبـــرد ســـینه ای فـــراخ و دیـــدی
جهـــان شـــمول یافتـــه بـــود و ســـر انجـــام در
شـــبی دیجـــور بـــه وصـــال محبـــوب پیوســـت
و ملتـــی را کـــه بـــر او و ســـرداری او افتخـــار
مـــی کردنـــد ســـر در گریبـــان بـــه جیـــب
تفکـــر فروبـــرد و دنیـــا دیـــد کـــه مـــردم در
یـــک حضـــوری بیـــاد ماندنـــی از یـــک کهنـــه
س ــرباز وط ــن ،چگون ــه پیک ــر خونی ــن او را ت ــا
زادگاهـــش کرمـــان تشـــییع کردنـــد ودر غـــم
از دســـت دادن ایـــن فرزنـــد شایســـته بـــه
وادی صبـــر پنـــاه بردنـــد ،کـــه خـــدای منتقـــم
 ،مومنیـــن را بـــه صبـــر فـــرا خوانـــده اســـت.
پـــس از ایـــن مصیبـــت جبـــران نـــا پـــذ
یرهمبســـتگی و همدلـــی ایرانیـــان حتـــی آنهـــا
کـــه بـــا نظـــام زاویـــه داشـــته و دارنـــد قلـــم
بـــه تحســـین نگاشـــتند (عبدالکریـــم ســـروش،
محمـــود دولـــت آبـــادی  )...و همـــگان شـــاهد
اظهـــار همـــدردی هائـــی بودیـــم کـــه بـــرای
بســـیاری از آنـــان کـــه فقـــط خـــود را پایبنـــد
نظ ــام م ــی ش ــمارند و کس ــی دیگ ــر ج ــز خ ــود
را بـــر نمـــی تابنـــد بـــه تعجـــب و اداشـــتند.
آن ــان ک ــه خ ــود را خ ــودی و دیگ ــران را غی ــر
خـــودی مـــی انگارنـــد ،هـــم آنـــان کـــه نمـــی
داننـــد کـــه مـــردم قـــدر شـــناس مـــا خیلـــی
خــوب صــره را از ناصــره تشــخیص مــی دهنــد
و تف ــاوت کهن ــه س ــربازان پ ــا ب ــه راه ج ــان ب ــر
کـــف حاضـــر در صحنـــه را بـــا دنیـــا طلبـــان و
کاس ــبان کاخ نش ــین را خ ــوب تش ــخیص م ــی
دهنـــد و خـــوب مـــی شناســـند.
آری پـــس از آن واقعـــه ســـردار ســـرباخته ای
را آوردنـــد کـــه ســـر نداشـــت و ســـر را در راه
آرمانـــش باختـــه بـــود و بـــر اینگونـــه شـــهادت
پی ــش از پ ــرواز هم ــواره م ــی بالی ــد و ب ــار ه ــا
و ب ــار ه ــا آن ــرا ب ــه زب ــان آورده و فری ــاد ک ــرده
بـــود ،یـــک احســـاس غریـــب کـــه بســـیاری از
مـــا ایـــن حـــس را نـــه مـــی شناســـیم و نـــه
درک مـــی کنیـــم؟ و زمـــان مـــی خواهـــد تـــا
مـــادر گیتـــی چنیـــن فرزنـــدی را در دامـــان
خـــود بپرورانـــد  ،او خـــود میدانســـت کـــه
لحظ ــه وص ــال نزدی ــک اس ــت ک ــه در آخری ــن
لحظـــات آخریـــن ســـفرش ایـــن چنیـــن بـــا
خـــدای خـــود عارفانـــه و عاشـــقانه زمزمـــه
کـــرده بـــود کـــه:
الهی ال تکلنی
خداوندا مرا بپذیر
خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری که موسی را ناتوان
از ایستادن و نفس کشیدن نمود
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
او پـــر ســـوزانده بـــود و نزدیـــک شـــده بـــود
و مـــا نمـــی دانســـتیم و آن حـــال خـــوش را
تشـــخیص نمـــی دادیـــم .
او تجســـم بســـیاری از تعابیـــری بـــود کـــه
حتـــی عارفـــان و زاهـــدان و .مومنـــان مـــا
تصـــور درک واقعـــی آنـــرا نداشـــته و ندارنـــد و
فق ــط لقلق ــه دعایش ــان ب ــوده و خواه ــد ب ــود
 ،آری او بـــه مرحلـــه درک مفاهیـــم :
(الهـــی هـــب لـــی کمـــال االنقطـــاع الیـــک و
ان ــر ابص ــار قلوبن ــا بضی ــاء نظره ــا الیک،حت ــی
تخـــرق ابصـــار القلـــوب حجـــب النور،متصـــل
الـــی معـــدن العظمـــه ) رســـید و مراحـــل
انقط ــاع را ط ــی نم ــود و چش ــم ب ــه دنیائ ــی
گشـــود کـــه در نهایـــت روح او را بـــه معـــدن
عظمـــت متصـــل نمـــود ،او عاشـــقانه و عارفانـــه
زیســـت و بـــه معنـــای واقـــع عاقبـــت بخیـــر
شـــد و بـــه محفـــل شـــهیدان جـــاودان تاریـــخ
ایـــن ســـرزمین پیوســـت و ســـر بـــازی ســـر
بـــه دار شـــد.
روحش شاد و یادش همواره پایدار...

به قلم:مهدی طاهری -روزنامه نگار

ایـن روزهـا حادترین بحـث فضای
سیاسـی گـروه هـای اپوزیسـیون
و حتـی منتقـدان حاکمیـت و نیـز
بسـیاری از مـردم کوچـه و بـازار ،آمـد
و شـد رووسـای جمهوری آمریکاست.
از آن روزی کـه بـاراک اوباما با ایران به
توافقی جامع دسـت یافت ،اپوزیسیون
خـارج نشـین از هرگونه اصالحـات در
داخل نظام مایوس شده و سعی کردند
خـود را متمایـل به تغییـرات داخلی و
مبـارزات مدنـی نشـان دهند ،امـا این
چرخـش ناخواسـته دیـری نپاییـد
چـرا کـه بـا روی کار آمـدن یـک تاجر
خودشـیفته در مصـدر امـور سیاسـی
و نظامـی آمریـکا ،امیـد برانـدازان بـه
فشـار حداکثـری و در نهایـت سـقوط
بی دردسـر جمهوری اسلامی تقویت

شـد و همصدا بـا ترامپ و مشـاورانش
بر طبل تشـدید تحریم هـا کوبیدند تا
جایـی که نیـت و افکار پنهان خـود را
نمایـش دادنـد و در مقابل بیمارانی که
بـدون دارو ماندنـد و در مقابـل مردمی
کـه در فقـر و فاقـه بـا مـرگ دسـت
وپنجـه نرم مـی کردند ،خونسـردانه با
توجیـه اینکه بـرای رهـا کـردن مردم
از سـتم حاکمـان ،بـه کارزار حمایـت
از فشـار حداکثـری ترامـپ پیوسـته
انـد ،موضع خود را موجه نشـان دادند.
از دیگـر سـو تندروهـای داخـل نیـز
بـا خوشـحالی از شکسـت اعتدالیـون
خواسـته و ناخواسـته بـه رفتارهایـی
شـدت بخشـیدند کـه تحریـم هـای
آمریـکا را موجـه تـر مـی کـرد.
بـه یـک بیـان ،اپوزیسـیون برانـداز و

به قلم:دکتر شهرام شرفی

اگر یک شخص یا اشخاصی ،با
هر انگیزه و نیتــی ،بخواهند
اقدام به تغییر تابلوهای خیابان
هــا و کوچهها کننــد آنگاه
باید پرسید فلســفه وجودی
نهادهایــی همچون شــورای
اسالمی شهرها ،شهرداریها و
نوشتار اقتصادی

چند لحظه به این آمار دقت کنید« :رون ِد
تشکیل سرمایه در اقتصا ِد ایران در سراسر
ِ
سالهای  ۱۳۶۸تا  ۱۳۹۰روند صعودی داشته
و بهطور متوسط ساالنه  ۶.۲درصد بیشتر
شده است ،اما اوضاع از ابتدای دههي ۱۳۹۰
دگرگون شده و تا سال  ۱۳۹۹بهطور کلی
منفی بوده و بهطور متوسط ساالنه  ۷درصد
افت نشان میدهد»( .برگرفته از مصاحبه دکتر
مسعود نیلی -مشاور اقتصادی دولت تدبیر)
خوانندگان گرامی ،آثا ِر جمالت
بدونشک
ِ
فوق را بر سفرههای خود مشاهده کرده و هر
کاهش قدرتِ خرید خود بودهاند.
روز شاه ِد
ِ
ِ
سوال این است که چرا اقتصاد ایران به اینروز
مشکل کار کجاست؟ چرا در طول
افتاده است؟
ِ
یک دههي اخیر ،اقتصا ِد ایران بهجای رشد ،این
سقوطِ سنگین را تجربه کرده است؟
اگر از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه
کنیم :طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس،
با فرض اینکه اقتصا ِد ایران در طول  ۶سال
آینده یعنی تا سال  ،۱۴۰۶ساالنه حدود ۸
درصد رش ِد اقتصادی داشته باشد (فرضی که
تحقق آن در شرایط کنونی بسیار سخت و حتا
غیرممکن بهنظر میرسد) ،تازه به شاخصهایِ
اقتصادی سال  ۱۳۹۰خواهیم رسید! یعنی
اقتصا ِد ایران طی  ۱۶سال ،درجا زده و هیچگونه

تندروهـای داخـل هـر دو از حضـور
ترامـپ در دلشـان قنـد آب مـی
شـد و بـا حملـه بـه اصلاح طلبـان و
اعتدالیـون وقـوع جنـگ را محتمـل
دانسـته و هرکـدام بـا نیتـی خـاص
خـود منتظـر وقـوع آن بودنـد.
گروهـی بـا هرگونـه مذاکـره و تعامـل
بـه مخالفـت برخاسـتند و گـروه دیگر
نیـز بـا هرگونـه توافـق بـر سـر برنامه
اتمـی ایـران عنـاد ورزیـده و ترامـپ را
تشـویق به اعمال فشار بیشـتر کردند.
امـا سـرانجام اراده ی مـردم آمریـکا بر
ایـن قـرار گرفـت کـه بـه خودشـیفته
ای منفعـت طلـب کـه بـه تمـام
توافقـات بیـن المللـی پشـت کـرده،
نـه بگوینـد و بـا اکثریـت آگاه
جامعـه بـه جـو بایـدن رای دهنـد.

گرچـه بایـدن چونان سـندرز مواضع
ضد سـرمایه داری نداشـته و نماینده
یکـی از دوحـزب حاکم آمریکاسـت،
امـا نقـش او در زمـان معاونـت اوبامـا
در توافـق با ایـران انکار ناپذیر اسـت.
ایـن انتخابات به محل نـزاع و مجادله
دو سـوی ایـن معادلـه تبدیـل شـد.
عـده ای کـه مخالـف جنـگ بـوده و
بـا روش هـای مدنـی موافق هسـتند
امیـدوار بـه پیـروزی بایـدن بودنـد
و گـروه مقابـل بخاطـر ناامیـدی از
برانـدازی زودرس نظـام آرزوی قلبـی
خـود در پیـروزی ترامـپ را مخفـی
نکـرده بلکه علنـا با حمله بـه اردوگاه
دموکراتهـا ،بـرای انتخـاب دوبـاره
ترامـپ بـه هـرکاری دسـت زدنـد .از
تشـکیل کمپین گرفته تـا راه اندازی
شـبکه هـای اجتماعـی و نمایـش
مـواردی از فسـاد مالـی در رده هـای
مختلـف از حاکمیـت و اعتـراض بـه
اعـدام هـا و زندانی کـردن منتقدین.
در دومـاه گذشـته بیـش از نیمـی
از فضـای شـبکه هـای اجتماعـی
محـل رویارویـی ایـن دو گـروه بود تا
اینکه علیرغـم میل هـواداران ترامپ،
سـرانجام پیـروزی بایدن قطعی شـد
و حتـی معـاون اول ترامـپ در مقابل
وی ایسـتاد تـا نشـان دهـد تنـدروی
و قمـه کشـی جهانـی بـه سـرآمده و
دنیـا نیازمنـد صلـح و آرامش اسـت.
امـا بعـد از آنکـه این هیاهـو فروکش
کـرد و مراسـم تحلیـف بایدن رسـما
اعالم شـد ،تنی چند از اصالح طلبان
سـابق بـه عرصـه آمـده و در چنـد
مصاحبه مکنونات قلبی خـود را بیان
کردنـد تـا مـردم از اقتـدا بـه اینگونه
تفکـرات عبـرت بگیرنـد و در آینـده با
صبـر و دقـت بیشـتری گام بردارنـد.
یکـی از ایـن رجـال سیاسـی! خانـم
فائـزه هاشـمی اسـت کـه چنـد روز
پیـش در مصاحبـه بـا انصـاف نیـوز
تحلیـل هـای عجوالنـه خـود را بـه
گـوش مـردم رسـاند و مهـم تـر از
همـه ،عالقـه خود بـه انتخـاب ترامپ
را آشـکارا و بـا صدای بلند اعلام کرد.
خانـم فائزه هاشـمی که طی سـالهای
اخیر نمایشـهای متناقضی از رفتارهای
سیاسـی خـود را منتشـر کـرده ،هنوز
درگیـرودار مبـارزه مدنـی یـا قهرآمیز
دسـت وپـا مـی زنـد و خـود نمیدانـد
کـه بایـد بـه کـدام قبلـه روی آورد.
وی از یکسـو مـی خواهـد هیمنـه و
ابهـت پـدر مرحـوم خـود را حفـظ

به کجا چنین شتابان!؟

رشدی نداشته است .تازه آنهم با فرض رشد
 ۸درصدی در  ۶سال پیاپی ،که تقریباً محال
است و این واقعیت را عریان میکند که اقتصا ِد
ایران نه برای  ۱۶سال ،که احتماالً برای حدود
 ۲۵سال ،عقبگرد خواهد داشت!
ترین دلیل
بهزعم راقم این سطور ،مهم ِ
ِ
سیاست
وضعیت کنونی اقتصا ِد ایران را باید در
خارجی جستوجو کرد .چراکه شواهد نشان
میدهد اقتصا ِد ایران در سالهای ابتدایی دهه
 ،۹۰پس از اجما ِع جهانی و تحریمهایِ سازمان
ِ
محوریت تحریمهای نفتی و بانکی)
ملل (با
سقوطِ
سنگین خود را آغاز کرده
سیر نزولی و
است .البته شاید بتوان دالیل دیگری نیز برای
این سیر نزولی ارائه کرد ،اما به تایید شواهد و
نقش تحریمها انکارناپذیر است.
نشانههاِ ،
عدم شفافیت ،رانت ،ناکارآمدی ،پرتی منابع،
رش ِد سرسامآور نقدینگی ،تصمیماتِ اشتباه
کارگزاران دولتی و  ...همه بهجای خود پذیرفته
و از ضعفهایِ اقتصا ِد ایران بهشمار میروند ،اما
بهنظر میرسد سایهی تحریمها بر سر همهی
این عوامل سنگینی میکند .چراکه تحریمها،
دورنمایِ اقتصا ِد ایران را تیره نشان میدهند.
در این وضعیت هیچ سرمایهگذاری ،حاضر به
سرمایهگذاری نیست و کارهای مولد رو به
تعطیلی رفته و کارهای سوداگری و داللی رونق

آیـا مـردم آنقـدر جاهـل و نـادان
هسـتند کـه امثـال ایشـان صلاح
کار را تشـخیص مـی دهنـد؟ آیـا
مـردم سـواد سیاسـی نداشـته و یـا
توانایـی تلاش هـای مدنی خـود را
از دسـت داده انـد کـه بایـد منتظـر
نجاتبخشـی چـون ترامـپ باشـند؟
آیـا خانـم هاشـمی آنقـدر سـواد
سیاسـی دارند که بداننـد هیچ گربه
ای بـرای رضـای خـدا مـوش نمـی
گیر د ؟
یاداشت

نظم اجتماعی و نهادگرایی
امثالهم در مدیریت شــهری چیست؟اگر اینگونه اقدامات خارج از
روال و ضوابط قانونی و نهادی پیش برود از این به بعد ممکن است در
شهرها این اقدام رخ دهد که شخص یا اشخاصی ،خودشان براساس
تشــخیص خودشان ،نسبت به تغییر تابلوهای کوچه ها و خیابان ها
اقدام کنند! پس ،فرهنگ سیاســی قانونمندی و قانونگرایی ایجاب
میکند کارها از رویههای نهادی و قانونی پیش بروند.
نهادگرایی ،نظمگرایی و قانونگرایی از متغیرهای یک نظم اجتماعی

کنـد تـا در آینـده ایشـان را بـه عنوان
یـک شـخصیت دموکراتیـک بـه
خـورد تاریـخ بدهـد ،و از سـوی دیگر
ناخواسـته بـا طـرح برخـی از مباحـث
در جبهـه اپوزیسـیون قـرار مـی گیرد.
مهـم ترین موضعگیری ایشـان همین
جملـه مشـهور اسـت کـه فرمودنـد:
آرزو داشـتم ترامـپ پیـروز شـود.
و قطعـا آرزوی ایشـان بـرای پیـروزی
ترامـپ چیـزی جـز اعمـال فشـار
بیشـتر بـر نظـام نبـوده و نیسـت.
اما به راسـتی چرا ایشان و امثال ایشان
تـا این حـد خـود را تنـزل داده و برای
تغییرات اساسـی در سـاختار حکومت،
متوسـل بـه عامـل خارجـی شـده اند.
از دیربـاز روشـنفکران ونخبـگان
زیـادی بـوده انـد کـه بـه علـت بـی
عملـی و انفعـال ،بـه دنبـال دسـتی از
غیـب! چنگیـز ،اسـکندر و یـا ترامـپ
بـوده انـد تـا بلکـه بـا سـاقط کـردن
یـک نظـام سیاسـی ،شـرایط را بـرای
رشـد و نمـو آنهـا فراهـم سـازد.
در طـرد ایـن انفعـال و بـی عملـی
همیـن بـس کـه بـا نگاهـی بـه تاریخ
مـی تـوان دریافـت کـه دسـت عامـل
خارجـی هرچـه و هرکه باشـد ،چیزی
جـز ادبار و بدبختی بـه ارمغان نخواهد
آورد و نتیجـه اش آنکـه مـردم بـه
عنـوان رعیـت همـواره چشـم بـه
دسـت ایـن و آن خواهنـد داشـت.
مگـر نـه آنکـه هربـار حاکمـان درگیر
رقابتهـای خـود بـوده انـد ،از گوشـه
ای خلـل و رخنـه وارد شـده و
اسـکندری بـه تـاراج ایـن سـرزمین و
یغمـای مردمانـش بـه راحتی سراسـر
ایـن خـاک را فتـح کـرده اسـت؟
جـای این پرسـش باقی اسـت که چرا
امثـال خانـم فائـزه هاشـمی از اراده ی
مـردم ناامیـد شـده و از تـوان جناح ها
مایـوس گشـته و یکراسـت بـه سـراغ
اسـتمداد از اسـکندر زمانـه رفتـه اند؟

کالن در سطح یک جامعه هستند و اقدامات خارج از این روال بهواقع،
فلســفه وجودی نهادها و قوانین موجود را ناخواسته و نادانسته مورد
سؤال قرار میدهد.اگر نهادگرایی در جامعه نهادینه شود آنگاه خود
بهخود ،نظم اجتماعی هم تقویت میشود و البته منظور از نهادگرایی،
نهادگرایی کارآمد و اثرگذار اســت.انتظام اجتماعی ایجاب میکند
امــورات از ســاز و کارهای نهادی و ضابطهمند انجام شــوند تا

بینظمی ،رخ ندهد.

خواهند گرفت.
حال سوال این است که اگر در کشوری برای
سالیان متمادی سرمایهگذاری صورت نگیرد و
کارهای مولد و تولیدی نیز روز بهروز جای
خود را به فعالیتهای کاذب بدهند ،این کشور
چگونه میخواهد رش ِد اقتصادی داشته باشد؟!
چگونه میتواند در مقابل رقبای منطقهای و
جهانی خود بایستد؟ بهراستی کارگزاران دولتی
ما با این شتابی که در پیش گرفتهاند ،ما را
به کجا خواهند برد؟ چگونه است که برخی از
«مسئوالن» تحریمها را نعمت قلمداد میکنند؟
این «برخی» چه منافعی از تحریمهای ظالمانه
دیدهاند؟ مگر نمیبینند که بهخاطر همین
تحریمها ،طبقهی متوسطه جامعهی ایرانی
نیز فقیر شدهاند؟ و به تعبیر یکی از نمایندگان
مجلس ،طی چند سال اخیر  ۷دهک از مرد ِم
ایران به زیر خطِ فقر رسیدهاند!
تحریم بیگانگان به کنار ،خودتحریمی حذفِ
ِ
ِ
لیست سیاه
لوایح «افایتیاف» و ورود به
مبادالتِ پولی چه بود و چرا بر این ملت تحمیل
شد؟ (لوایحی که هماکنون به تدبیر و دستور
رهبری ،جهت بررسی مجدد به مسئوالن ارجاع
داده شده است) چرا برخی جزیرهای فکر کرده
و در اتاقهای بسته تصمیم میگیرند؟ چرا
هزینهی تصمیماتِ اشتباه برخی مسئوالن،

صرفاً باید
متوجه مردم
باشد؟ چرا
«پاسخگویی»
بین به قلم :دکترمصطفی شکری
در
اقتصادان
مسئوالن ما
هنوز باب
نشده است؟ چرا برخی هزینه-فایده سخنان
خود را ندارند و صرفاً بر این مردم مظلوم،
هزینه وارد میکنند؟ بهراستی چرا برخی
بهدنبال انزوای اقتصا ِد ایراناند؟ مسئوالن ما
کدام برنامه و چشمانداز را جلوی چشم خود
گذاشته و مطابق آن عمل میکنند؟ چشمانداز
 ۲۰ساله و رسیدن به قلههای ترقی و پیشرفت
و مقام نخست منطقه چه شد؟ چند درصد
ششم توسعه» تحقق
از برنامههای «برنامهی
ِ
یافته است؟ چرا در طی دهه  ،۹۰بودجههای
ساالنه تزئینی و خیالی بسته شده و نهایتاً با
تحمیل کسریهای سنگین ،از یک طرف
تور ِم سرسامآوری بر ملت تحمیل کرده و
ِ
پرداخت
صندوق
از طرف دیگر صرفاً نقش
ِ
حقوق کارمندان را بازی کرده است؟ چرا در
راستای منافع ملی ایران ،پیام واحدی از سوی
مسئوالن به جهانیان ارائه نمیشود؟ براستی به
کجا چنین شتابان!...؟

دختر،
جنس
ِ
دوم
نیست!

نگیـن کوگانـی ،اختصاصـی فریـن :پـس از آنکـه
چشـم بـه جهـان میگشـاید بههمـراه خـود پـای
دنیایـی از رنگهـای شـاد ،محبـت ،صمیمیـت،
وابسـتگی ،دلسـوزی و انـواع حسهـای زیبـا را بـه
خانـواده و دنیـا بـاز میکنـد؛ دختر اسـت امـا دنیایی
اسـت از عواطـف قشـنگ!
دختـر بـودن تنهـا یـک جنسـیت نیسـت ،بلکـه
موهبتـی اسـت از جانب خالق هسـتی تا دنیـا از بوی
مهـر خالـی نمانـد؛ امـا بنابر دالیلـی عـدهای از مردم
خصوصـاً برخـی از دختـران نهتنهـا ماهیـت دختـر
بـودن را نعمـت نمیداننـد بلکـه از آن بهعنـوان یـک
حصـار از محدودیتهـا و آزارهـا یـاد میکننـد!
از زنـده بهگـور کـردن نـوزادان دختـر در زمـان
اعـراب جاهلیـت تـا اجاقکـور نامیـدن خانوادههایـی
کـه تنهـا فرزنـد دختر دارنـد ،حتـا در زمـان کنونی،
از سـری آزارهـای روحـی و روانی اسـت کـه از طرف
جامعـه بـه دختـران و خانوادههایشـان تحمیـل
میشـود .بارهـا و بارهـا در زندگـی روزمـره ایـن
حـرف را خطـاب بـه دختـران شـنیدهایم کـه پسـر
هـر کاری کنـد چـون پسـر اسـت ایـرادی نـدارد ،اما
دختـر و خطاهـای آن مایـهی آبرو و رسـوایی اسـت!
و بـا همیـن یک حـرف اجـازهی بـروز هر رفتـاری از
طـرف خانـواده و جامعه به پسـر صادر میشـود ،تنها
بهدلیـل آنکـه جنسـیت او پسـر اسـت!
ایـن محدودیتهـای تحمیلـی بـه دختـران و
حرفهایـی کـه روح و روان آنـان را هـدف قـرار
میدهـد ،در هـر جامعـهای دیـده میشـود امـا
در جوامـع سـنتی از شـدت و سـختگیریهای
بیشتـری برخـوردار اسـت تـا جاییکـه حتـا
طبیعیتریـن حقـوق یـک زن همچون حـق تحصیل
و حـق شـاغل بـودن و حضـور در اجتمـاع بهخطـر
افتـاده یـا از او سـلب میشـود!
ایـن تحمیلهـا و آزارهـا ممکـن اسـت کالمـی و
فیزیکـی باشـد و از طـرف جامعـه یـا حتـا خانـواده
بـه دختـران آسـیب برسـاند .بـدون شـک خانـواده
بایـد محیطـی امـن و قابـل اعتمـاد بـرای فرزنـدان
باشـد ،در غیـر اینصـورت محیـط خانـواده خواسـته
یـا ناخواسـته فرزنـدان خـود را بـه سـمت مشـکالت
عدیـده سـوق میدهـد.
گاهـی عـدم صمیمیـت بـا خانـواده و محرومیـت
از محبـت خانـواده موجـب میگـردد تـا دختـر بـه
دوسـتیهای پنهانـی و خـارج از عـرف پنـاه ببرد که
در اکثـر مـوارد ایـن موضوع بـه منزله از چالـه به چاه
افتـادن اسـت و این تنها چاه پیش رو نیسـت .عدهای
نیـز بـرای فـرار از محیـط خفقـانآور خانـواده تن به
ازدواج میدهنـد کـه بنیـان ایـن زندگـی نوتأسـیس
نیـز لرزان بـوده و با تلنگری موجب کشـمکش شـده
و یـا بـه طالق ختـم خواهد شـد.
سـختگیریها ،فشـار خانـواده بـه دختـران ،عدم
بـروز محبـت و جلب اعتمـاد آنها به محیـط خانواده
ممکـن اسـت پیامدهایـی غیرقابـل جبـران بهدنبـال
داشـته باشـد .بهعنـوان مثـال در مسـئلهی تجـاوز،
چـه از طـرف نزدیـکان و چـه افـراد غریبه ایـن اتفاق
رخ دهـد ،در صـورت تـرس دختـر از برخـورد خانواده
و عـدم صمیمیـت و اعتمـاد ،ایـن موضـوع از خانـواده
پنهـان مانـده و آثـار روحـی آن ممکـن اسـت فـرد را
حتـا به سـمت خودکشـی سـوق دهد!
دختـران ،مـادران آینـده جامعـه هسـتند،
خشـونتهای جسـمی و روحـی کـه متوجـه آنـان
اسـت مسـتقیماً بـر جامعـ ه تاثیرگـذار خواهـد بـود.
خشـونتهای جسـمی میتواند موجـب از کارافتادگی
یـا بـروز مشـکالتی بـرای سلامت فـرد بـوده و بـرای
فـرد و جامعـه هزینهبـر باشـد .از طرف دیگر سلامت
روانـی مـادر بـر روح و روان فرزنـدان تاثیرگذار اسـت،
بدونشـک مـادری کـه بـا عقدههـای گوناگـون عمـر
خـود را گذرانـده و مـورد هجمههـای روحـی قـرار
گرفتـه ،نمیتوانـد فرزندانـی بـا روان سـالم تربیت کند.
تهاجمـات کالمـی که دختـر و خانواده او را نشـانه
میگیـرد یکی دیگر از آسـیبهایی اسـت کـه متوجه
جامعـه بـوده و نیـاز بـه فرهنگسـازی دارد .نامیمون
دانسـتن تولـد دختـر یـا بدقـدم دانسـتن او ،اجاقکور
بـودن خانوادههـای دختـردار ،ریـش بـودن دختـر و
ریشـه بـودن پسـر و هـزاران هزار مـورد از ایـن قبیل،
حرفهایـی هسـتند کـه بـا وجـود خرافه بـودن آنها
و تخریـب شـخصیت دختـران ،کم نبوده و نیسـتند و
قطعـاً نخواهنـد بود.
مـوارد گفتـه شـده تنهـا چنـد مـورد از هـزاران
ظلمـی اسـت کـه از طـرف خانوادههـا و جوامـع بـه
دختـران تحمیـل و موجـب شـده اسـت تـا برخـی از
آنهـا از جنسـیت خـود راضـی نبـوده و آنرا عامـل
محدودیـت و مانع رسـیدن به اهداف و آرزوهایشـان
بداننـد .امـا در ایـن بیـن هسـتند دخترانـی کـه بـا
درخشـش در زمینههـای متفـاوت علمـی ،ورزشـی،
سیاسـی و  ...ثابـت کردهانـد ،دختـر بـودن نهتنهـا
محدودیـت نیسـت بلکـه یـک نعمـت اسـت کـه باید
قـدردان آن بـود.
خانوادههـا و در سـطح وسـیعتر ،جوامـع بایـد بـا
فرهنگسـازی درسـت از رشـد معضلهـای اجتماعی
وابسـته جلوگیـری کـرده و فرصـت نفس کشـیدن به
دختـران در هـوای خـارج از محدودیتهای خفقانآور
دهند.
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لزوم
بازخوانی
سیاستهای
اقتصادمقاومتی

به قلم  :دکتر حسین سالحورزی،
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران
اگر در یک کلمه بخواهیم به این ســوال
پاسخ دهیم که اقتصاد ایران با جهتگیری
و مسیر فعلی به کجا میرود؟ آن یک کلمه
«قهقرا» است!
موتــور محرکه هــر نظــام اقتصادی
ســرمایهگذاری برای ارتقــا بهرهوری در
تولید و تجارت اســت .در اقتصــاد ایران
عالوهبــر موانعی که تحریمهای بینالمللی
و رویکرد دستور و مداخلهجویانه حاکمیت
بــه اقتصاد ،در برابر تغییــر و نوآوری و
سرمایهگذاری به نفع ارتقا بهرهوری ایجاد
کرده اســت؛ مالیات تورمی ،سوبسیدهای
بیحساب ،کیفیت پایین فضای کسب و کار
و نااطمینانیهای شدید حاکم بر آن ،سبب
شده است عم ً
ال فعاالن اقتصادی حساسیت
خود را نســبت به ســیگنال بهرهوری از
دست بدهند.
میانگین رشد اقتصادی صفر برای بیش
از یکدهه و تجربه دو بحران رکود تورمی
در این فاصله ،ســقوط قدرت خرید مردم،
گرفتار شدن اقتصاد سیاسی در سیکلهای
معیوب توزیع سوبسید ،تشدید ناکارآمدی
و مداخلهجویی ،تشدید فســاد و  ...همه و
همــه در نهایت منجر به منفی شــدن نرخ
خالص تشکیل ســرمایه کشور شده است
و این نرخ منفی به آرامی در حال کشــتن
اقتصاد ایران و فراتر از آن مضمحل کردن
انسجام اجتماعی کشور است.
هرچند فشار این عوامل بر نظام نحیف
اقتصادی ایران بســیار ســنگین است؛ اما
آنچه سرنوشــت اقتصــادی ایران ظرف
یک الی دو دهه آتی را تعیین میکند؛ نه این
عوامل و فشارها ،بلکه تصمیماتی است که
مــا در مورد نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ
میکنیم.
ایــران امروز در شــرایطی قــرار دارد
که هم به ســادگی ممکن اســت به ردیف
اقتصادهــای درجه  ۲و  ۳منطقه ســقوط
کند و هم هنوز شــانس بازگشــت به لیگ
اقتصادی دســته  ۱منطقه را دارد .جایگاه
فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در
حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری
بخش خصوصــی و حاکمیــت در تحقق
آرمانهای پیشرفت ملی است.
عــدم شــجاعت در اتخــاذ تصمیمات
دشوار برای اصالح مسیر سیاستگذاری
غیرعلمی اقتصادی و ادامه راه مداخلهجویی
بیحســاب در نظم بازار و سوبسیدپاشی
بیهدف ،که متاسفانه به نام حمایت از فقرا
انجام میشود و طبقه ضعیف جامعه اولین
و بزرگترین قربانی آن هســتند ،آیندهای
جز سقوط پیش روی اقتصاد ایران نخواهد
گذاشت.
باید توجه داشت که با وجود تاثیر شدید
محدودیتهای بینالمللــی بر افت عملکرد
اقتصاد ملی ،فروکاستن مشکالت اقتصادی
ایــران بــه تحریمهــای آمریــکا و جنگ
اقتصادی یک اشتباه استراتژیک خطرناک
است که راه را برای تکرار اشتباهات فعلی
و مسیر قهقرایی هموار میکند.
واقعیت این اســت که مشکالت ریشهای
اقتصاد ایــران مربوط به نوع نگاه دولتها
به اقتصاد و عدالت اســت .عدالت توزیعی
وابسته به خامفروشــی منابع طبیعی راه
بنبســتی بود که با تحریم یا بدون تحریم
عاقبت روزی بــه وضعیت خطرناک فعلی
میرســید .شــاید باید گفت ایــن موهبت
تحریمها بــود که مــا را متوجه وضعیت
آسیبپذیر و شکنندهمان ساخت.
تغییــر مســیر اقتصاد ملــی و اجتناب
از قهقــرای پیش رو ،مســتلزم تغییر نگاه
دولتهــا و بخش خصوصی بــه مفاهیم
بنیادی پیشرفت و عدالت در نظام اقتصادی
کشور است.
شــاهکلید ایــن تغییــر نگــرش توجه
ویــژه بــه اصــول اساســی منــدرج در
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی است .اگر
بخش خصوصی بهجای تمرکز بر کســب
حمایتهــا و ســهمخواهی از منابع ملی،
توجه خود را معطــوف به معماری مجدد
زنجیره ارزش اقتصادی کشور برای ارتقا
بهرهوری داراییها نماید و دولت نیز عدالت
اقتصــادی را به مثابه ســهمبری عادالنه
اجــزای زنجیــره ارزش ،از ارزش افزوده
خلق شــده درک کند و در این چارچوب از
مداخله در نظم طبیعی بازارها اجتناب و بر
ارتقا کارایی تولید کاالها و خدمات عمومی،
بهویژه تنظیمگری هوشــمند بازارها تاکید
و تمرکز نمایــد؛ هنوز میتــوان امیدوار

به تغییر مســیر قطار اقتصاد کشــور
بهسوی پیشرفت و عدالت بود.

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال ششم
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فرجام  2مرد و  1کوشک
در جهـان معاصـر،
آنچـه مـي بينيـم ،حفـظ و
سیدصدرالدینموسوی ماندگاري چهـره هاي مطرح
کارشناسارشدعلومسیاسی و تئوريسـينها و رجال بزرگي
اسـت کـه جـزء الينفـک
نظامهـاي سياسـي در کشـورهاي مختلـف هسـتند.
هرچـه کشـوري بـا ثبـات تـر و مقتدرتـر ،پايـداري هيئـت
حاکمه آن بيشـتر اسـت و هرچه کشـوري بي ثبات تر و آشوب
زده تـر ،فرامـوش کـردن و حـذف ارکان آن سـريع تر اسـت.
برجامعـه سياسـت زده ما چه مي گذرد کـه تخريب برخي
چهـره ها و پرده دري ها چنين از حد گذشـته اسـت.
از جملـه ايـن چهـره هـاي تاثيـر گـذار آيـت اهلل هاشـمي
رفسـنجاني اسـت کـه در سـال 1394آمـاج حملات محافـل
افراطـي و عقبـه رسـانه اي آنهـا بـود «مـرد عبـور از بحـران»
همچنـان بـه شـيوه اي کـه منحصر بـه خود بـود در برابـر آنها
ايسـتاد ،ايسـتادگي که شـايد کمتر کسـي انتظار آن را داشـت.
عقلاي سياسـت بـر ايـن بـاور عقیـده دارنـد کـه امکانـات
«بـازي گيري» يک سياسـتمدار کار کشـته ،در ذيل دو مولفه
طبقه بنـدي مي شـوند:
« -1ابزارهـا» کـه به مقبوليـت اجتماعي ،سياسـي ،علمي و
قـدرت مانور بر اسـاس ميزان پذيرش در حاکميـت و اثرگذاري
بـر ارکان آن باز مـي گردد.
«-2نبوغ» و «تدبير» که سـرمايه اي تمام نشـدني به شـمار
رفتـه و مهـارت «بازي خوانـي» را در اختيار فرد قـرار مي دهد
تـا به واسـطه آن در امر سياسـت ورزي« ،آگاهانـه» عمل کرده
و هيـچ گاه در وضعيت «آچمز» گرفتار نشـود.
شـرايط آيـت اهلل هاشـمي رفسـنجاني در چنـد سـال اخير
گويـاي ايـن واقعيـت بـود کـه اگـر چـه ايـن چهـره اسـتخوان
خـرده کرده دنياي سياسـت ،با شـيوه جديد مواجه شـده اما به
بـاور تحليلگـران ،در اکثر«ميـدان ها» با درنظـر گرفتن ظرفيت
وي ،ورق را برگردانـد و در بدتريـن حالـت ،پـازل سیاسـت را به
تسـاوي کشـاند تا «حريفانـش» ،زمين بازي را بـا حداقل امتياز
تصـرف و یا تـرک کنند.
در بياني ديگر ،وزن سـنگين سياسـي ،اجتماعي و نفوذ يکي
از «اسـتوانه هاي نظام» در ميان اقشـار مردم از اهالي سیاسـت،
حوزه تا سـاکنان دانشـگاه و بخش هاي مختلف جامعه سـبب
شـد تـا او نه تنهـا در مولفه «ابزارها» دسـت خالي نباشـد بلکه
بـا تلفيـق آن بـا «تدبيـر» و بـه مـدد تجربه نيـم قرن مبـارزه و
کار سياسـي و صبـر همچنـان بـه شـيوه خـود در برابـر روش
هايـي کـه به زيـان ملک و مملکت مـي داند ايسـتادگي کرد،
شـيوه اي کـه تقريبـا در ميـان اهالـي سياسـي و رسـانه اتفـاق
نظـر وجـود دارد کـه تنهـا منحصـر به هاشـمي بـود .پرداختن
بـه اتفاقات سـال هاي اخير که هاشـمی رفسـنجانی مسـتقيم
يـا غيرمسـتقيم پيونـد داشـت ،نيازمنـد نقبـي گـذرا بـه وقايع
گذشـته است.
نگاهـي هـر چند گذرا به ادوار عمر سياسـي آیت اهلل به ويژه
در سـال هاي پـس از انقالب ،اين نکته محـوري را به اثبات مي
رسـاند کـه فضـا سـازي هايي کـه در خصـوص وي ،خانـواده و
فعاليت هاي سياسـي و اقتصادي «هاشـمي هـا» صورت گرفته
نتوانسـت مانع نقـش آفريني او در تحوالت گوناگون شـود ،فضا
سـازي هايـي کـه بخـش کمتـر آن بـه گـردن خـود او ارزيابي
مي شـود.
روزي کـه مهنـدس مهدي بـازرگان حکم نخسـت وزيري از
امـام راحـل گرفت ،و هاشـمي به قرائت حکم پرداخت هاشـمی
معـروف شـد و بـاز هاشـمي بـود کـه هدايـت اوليـن مجلـس
انقلاب را بدسـت گرفـت و توسـط همان مجلس عـدم کفايت
سياسـي اولیـن رییس جمهـوری "ابوالحسـن بني صـدر" را در
 30خـرداد  1360صـادر کـرد(در فرصتـی مناسـب بـه چرایی
عـزل بنـی صدر خواهیم پرداخـت و قضاوت را بر عهـده مردم و
تاریـخ وا مـی نهیـم) وی در خطبـه پیش از نمـاز جمعه کرمان
گفـت عـزل بني صدر از عزل يک کدخداي روسـتا سـاده تربود
و نظـام هزينـه اي نداد.
جانشـين فرمانـده کل قـوا و رييـس اتاق فکر جنگ هشـت
سـاله و رييـس سـه دوره مجلس دوران جنـگ و رئيس جمهور
 8سـال از تاریـخ ایران در دوران سـازندگي به انـدازه اي با جناح
راسـت کـه خـود عضـو شـوراي مرکـزي آن (جامعـه روحانيت
مبـارز) بـود ،همـراه بـود و همراهتر شـد که در تشـکيل کابينه
دوم خـود و در راسـتاي هماهنگـي بـا مجلـس «يکدسـت»
چهـارم ،وزراي کليـدي منسـوب بـه جنـاح چـپ در کابينـه
ماننـد مصطفـي معيـن و عبـداهلل نـوري را در یـک راهپیمایی
که رفسـنجانی نیز حضور داشـت ضرب و شـتم کردند تسـلیم
فشـار راسـت افراطـی گردیـد و کنار ایـن کرد.
اين باور در ميان بسـياري از نيروهاي سياسـي وجود داشـت
که اساسـا هاشمي نمي توانسـت با روش خودکامگان در ميدان
سياسـت،و شـکاف بزرگ جامعه مواجه شـود چه اينکه بالذات،
فـردي با سـعه صدر فوق العـاده و اهل تعامل و مـدارا بود.
هميـن شـاخصه هـاي وي کـه اصولگـرای مطلـق بـود
باعـث شـد ،نمايندگان راسـتگراي مجلـس چهارم که با شـعار
«حمايـت از هاشـمي حمايـت از رهبـري اسـت» وارد مجلـس
شـوند امـا سـپس همیـن نماینـدگان کـه با پرچـم کارگـزاران
تحت زعامت رفسـنجانی به سـاختمان مجلس قديم گام نهاده
بودنـد بـه تدريج به منتقـدان وي تبديل شـده و بر سـر اجراي
برنامـه هـاي او براي سـازندگي پـس از جنگ ،به بيـان ايراداتي
پرداختند.
حتـا حمیدرضاحاجـی بابایی،نماینـده ادوار همـدان کـه بـا
پرچـم کارگـزاران در دوره پنجـم توانسـت بـا  67هـزار رای در
دوره دوم انتخابـات بـه مجلـس پنجـم راه یابـد (کـه بعدهـا به
دامـن محموداحمـدی نژاد پناه بـرد) و یا حتـا محموداحمدی
نژاد اسـتاندار اردبیل و محمدرضارحیمی اسـتاندار کردستان در
دولـت وی از مریـدان آیـت اهلل بودنـد و والیتـی و...
بـه هر تقديـر رفتارهاي رئيس دولت سـازندگي ،سـبب بروز
سـوء تفاهـم هايـي ميـان او و منتقـدان اصولگرایـش گردید ،و
بـه همیـن منظـور وی در خـرداد 1376از علـی اکبـر ناطـق
نـوری حمایـت و دیگـر منتقدانـش کـه در دوم خـرداد 1376
بـا محوريـت سـيد محمد خاتمـي و حمايـت مردم ،به کرسـي

هاي رياسـت جمهوري و شـوراها
و مجلـس دسـت يافتنـد و مدتي
ميـان آنهـا و هاشـمي ،اختالفاتي
بـروز کـرد امـا بـه سـبب همـان
روحيـه تعامـل گرايانـه و مـدارا
جويانـه ايـن چهـره بـا تجربـه
عالم سياسـت ،اين شـکاف بسـيار
سـريع تـر از آنچـه تصور مي شـد
ترميم شـد و در انتخابات رياسـت
جمهـوري نهـم در سـال ،1384
همسـويي حداقلي بين او و اصالح
طلبـان شـکل گرفت.
کـه البتـه بـه سـبب ناکامـل
بـودن ،و چنـد پـاره بـودن اصالح
طلبـان راسـتین و دروغیـن
نتوانسـت چنـد کانديدايـي در
اردوگاه منتقـدان را بـه کانديـداي
واحـد که خـودش بود بدل سـازد.
بـه هـر حـال آنچـه «راي منفي»
هاشـمي عنـوان مـي شـد ،ورود
دوبـاره او بـه مجموعـه پاسـتور را
بـا مشـکالتي مواجه سـاخت .اين
اتفـاق نظـر در ميـان تحليلگـران
مسـتقل وجـود دارد کـه دليـل
وجـود نـگاه ترديد آميـز در بخش
هايي از جامعه نسـبت به هاشمي
در مقطـع سـال  84و پيـش از آن ،به سـناريويي قديمي باز مي
گردد.
سـناريويي کـه توسـط محافلـي اجـرا شـد که حضـور آيت
اهلل هاشـمي رفسـنجاني را بـه سـبب آگاهي از فـراز و فرودهاي
انقلاب و چهـره هـاي اصلي آن ،بـه صالح خود نمي دانسـتند.
اينکـه وي بـا همـان ابزار«درايـت» بـه انضمـام «قـدرت بـازي
خوانـي» بـه خوبي«انحراف» را تشـخيص مـي دهد.
تصويـري از «هاشـمي هـا» در جامعـه در طـول سـال هاي
بعـد از درگذشـت رهبـر فقيـد انقلاب ترسـيم شـد تـا تئوري
خيالـي «هميشـه پـاي هاشـمي در ميان اسـت» را به ويـژه در
ميـان اقشـار فرودسـت جامعـه ،واقعـي جلـوه دهنـد و البته به
دليل صرف نظر کردن آيت اهلل هاشـمي رفسـنجاني در معرفي
خود و خنثي سـازي اين«سمپاشـي ها»ي سياسـي ،تاحدودي
نيـز در نظـر جامعه موثـر افتاد.
پـس از درگذشـت آيـت اهلل علـي مشـکيني رييس مجلس
خبـرگان ،اعضـاي خبـرگان بـا اجمـاع ،هاشـمي را به رياسـت
ايـن مجلس برگزيدنـد ،آن هم در شـرايطي که زنجيره سـايت
هـاي افراطـي از مـاه ها قبل بـار ديگر پروژه تخريب هاشـمي را
کليـد زده بودنـد .وقايع پس از انتخابات رياسـت جمهوري دهم
امـا ،فضـا را بـار ديگـر دگرگون سـاخت چـه اينکه بـراي برخي
محافل ،پسـوند «رئيس توامان مجمع تشـخيص مصلحت نظام
و خبـرگان رهبـري» و حتـي خطيـب نمـاز جمعه تهـران قابل
تحمـل نبود.
آنطـور کـه محمد هاشـمي برادر آيـت اهلل مي گويـد« :از ماه
هـا قبـل از اسـفند  ،1389برخي افـراد تحرکاتي را آغـاز کردند
تـا ايشـان ديگـر رئيـس مجلـس خبـرگان نباشـد و در رسـانه
هـاي خـود ،اين بازي را تشـديد کردنـد .با اين حال بسـياري از
اعضـاي خبرگان کـه اکثريت نيز بودند ،به آقاي هاشـمي پيغام
دادند که از فشـارها تاثير نمي پذيرند و راي آنها ،تداوم رياسـت
آقاي هاشـمي اسـت اما ايشـان به دليل اينکه سـال ها در کنار
مرحـوم آيـت اهلل مهـدوي کنـي در جامعـه روحانيـت حاضـر
بودند ،شکسـت آقـاي مهدوي را شکسـت خود مي دانسـتند.
از سـوي ديگـر مرحـوم آيـت اهلل مهدوي کنـي هم عالقمند
نبـود تـا کانديـداي طيـف افراطـي باشـد و از اين مسـاله اکراه
داشـت .هاشـمي بـه وی گفت که من شـما را کانديـدا مي کنم
و بديـن سـان ،توطئـه محافـل شـناخته شـده افراطـي را ناکام
گذاشـت .بدين سـان در روزهاي پاياني اسـفند  ،1389آيت اهلل
هاشـمي رفسـنجاني رياسـت خبرگان را واگـذار کرد.
بـا روي کار آمـدن محموداحمدي نژاد در تيرمـاه  1384وي
توجـه ويـژه خـود را معطـوف به نهـاد رقيبـش کرد و اسـتارت
تغييـر رييـس دانشـگاه آزاد که قريب به سـي سـال بر صندلي
ايـن دانشـگاه تکيـه زده بـود بعنـوان بزرگتريـن دانشـگاه غيـر
متمرکـز جهـان را زد .کـش و قـوس هـاي دانشـگاه آزاد بـا
تشـکيل جلسه موسـوم به «جماران» توسـط هيات موسس که
در آن چهره هايي چون سـيد حسـن خميني ،مرحوم آيت اهلل
موسـوي اردبيلي و ...حضور داشـتند ،به پايان رسـيد و منتقدان
ناچـار به عقب نشـيني شـدند.
بـا اين حـال انتخابات رياسـت جمهوري دهـم ،موضوع وقف
امـوال دانشـگاه آزاد ،مصوبـه مجلـس هشـتم در ايـن زمينـه و
سـپس ابطـال آن و هـم چنيـن سـپردن آن به هيـات فقهي به
رياسـت رئيـس قوه قضاييـه وقت(صادق آملـی الریجانی) ،وقف
را از دسـتور کار خـارج کـرد و اصالح اساسـنامه در دسـتور کار
شـوراي عالـي انقلاب فرهنگي قـرار گرفت.
بـر ايـن اسـاس بـود کـه در ترکيـب هيـات امنـا تغييراتـي
حاصـل شـد بـي آنکـه هيـات موسـس ماننـد هـر شـرکت يـا
موسسـه انتفاعـي و غيـر انتفاعـي ،اکثريـت را داشـته باشـد.
خروجي نخسـتين جلسـه هيات امناي جديد را حکم رياسـت
هاشـمي رفسـنجاني بـر هيـات امنـا قـرار داد.
بـا ايـن حـال آيـت اهلل هاشـمي بـا خـوش بينـي تاکيد مي
کرد«:تحـرکات سـال هـاي اخيـر عليـه دانشـگاه آزاد ،در برابـر
سـختي هاي  29سـال عمر اين دانشـگاه ،هيچ اسـت» به رغم
ايـن اظهـارات ،پايـان رياسـت جاسـبي بـر اين دانشـگاه عظيم
سـرانجام رخ داد و در حالـي کـه نظـر هيات موسـس ،رياسـت
دکتـر حميـد ميـرزا زاده بود ،در جلسـه هيات امنـا راي گيري
شـد و فرهـاد دانشـجو رئيس دانشـگاه تربيت مـدرس در دولت
نهـم و بـرادر وزيـر علوم بـه عنـوان رئيس انتخاب شـد.
اسـتدالل هيـات موسـس و در راس آنهـا ،آيت اهلل هاشـمي
رفسـنجاني ايـن بـود کـه بـا توجـه بـه پيچيدگـي هـاي اداره
دانشـگاه آزاد ،گزينـه اي از ميان مديران فعلي دانشـگاه انتخاب

شـود امـا مـرغ برخـي اعضـاي هيات امنـا يک پـا داشـت و در
شـبي کـه آيـت اهلل هاشـمي رفسـنجاني اعتقـاد داشـت همه
گزينـه هاي رياسـت بايد به جلسـه بيايند و برنامه خـود را ارائه
کنند ،شـش عضو منصوب شـوراي انقالب فرهنگي به رياسـت
دانشـجو راي دادنـد .طرفه اينکه خود دانشـجو نيـز عضو هيات
امنـا بـوده و به رياسـت خـودش راي داده بود .آيت اهلل هاشـمي
رفسـنجاني از امضـاي حکم رياسـت وي امتنـاع ورزيد.
شـرايط سياسـي سـال هـاي  88و ، 89تـداوم انتقـادات
عليـه آيـت اهلل هاشـمي رفسـنجاني در حـال پيش رفتـن بود.
اگـر روزگاري بيـان برخي «نکات» در نمـاز جمعه تاريخي پس
از انتخابـات توسـط رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـت نظام،
سـبب جدايـي او از سـمت امامـت جمعه تهـران شـد ،دي ماه
سـال  ،1390قـرار دادن فرازهـاي ايـن خطبه هـا و برخي ديگر
از اظهـار نظرهـاي تاريخـي وي روي پايـگاه اطالع رسـاني آيت
اهلل هاشـمي رفسـنجاني سـبب شـد اين پايگاه فيلتر شـده و از
دسـترس کاربـران خارج شـود.
دادسـتان کل کشـور دليل اين اقدام را ،ذکر عناوين مجرمانه
روي سـايت عنـوان کـرد .همزمـان دادگاه فائزه هاشـمي که به
دليـل حـوادث پس از انتخابات ،متهـم بود برگـزار و دارنده راي
نخسـت تهـران در انتخابـات مجلـس پنجـم بـه  6مـاه حبـس
تعزيري محکوم شـد.
بـه همه اينها بايد سـپري شـدن مـاه هاي پايانـي دور پنجم
نهـاد مصلحت سـنج نظـام را هم اضافـه کـرد .دوره اي که پس
از انتخابـات رياسـت جمهـوري نهـم آغازشـد .در آن مقطـع،
تغييراتـي در صحنـه سياسـي کشـور رخ داد کـه تـا حـدودي،
خـارج گمانـه زنـي هـا و المـان هاي آشـکار ايـن عرصه بـود و
هـم از ايـن رو بـود کـه مجمـع ،اعضـاي آن و در راس آنها آيت
اهلل هاشـمي رفسـنجاني روزهايـي را تجربـه کردند کـه از زمان
تاسـيس مجمـع در سـال  66تاسـال  ،95بـراي آن قرينـه اي
نيافتـه بود.
اگـر چـه ايـن رونـد در کل فضـاي سياسـي کـور قابل رصد
کـردن اسـت امـا نزديکان رئيس مجمـع تاکيد مـي کردند که
تخريـب وي اتفاقـي تـازه ای نيسـت و از سـال  1354تـا کنون
رواج داشـته اگـر چـه افـراد ،ظاهـر و سـمت آنها و البته رسـانه
و تاکتيـک هـاي بـه کار گرفته شـده ،ويژگـي « به روز شـدن»
را داشـته است.
طرفـه اينکـه اين بـار جريان منتقد و بخش هايـي از جامعه
کـه در سـال هاي اخيـر به مجمع هواداران هاشـمي پيوسـتند
معتقدبودنـد کـه مجمـع بيشـتر تحت تاثير هاشـمي اسـت تا
رئيـس آن ،تحـت تاثيـر ايـن جايـگاه .اما اينکـه چرا بـار ديگر،
رونـد تخريب رئيس مجمـع  ،فزوني گرفتـه را برخي بي ارتباط
بـا مواضـع او در خصـوص انتخابـات مجلـس نهـم نمـي دانند.
انتخاباتـي کـه اولين مـورد پـس از انتخابات رياسـت جمهوري
دهـم بـود و بـا در نظـر داشـتن ايـن گـزاره مصـادف شـدن
فيلترينـگ سـايت ،دادگاه فائـزه ،تلاش براي تغيير در رياسـت
دانشـگاه آزاد ،بهتـر قابل تحليل اسـت.
انتخابـات مجلـس نهـم و عدم حضور گسـترده چهـره هاي
نزديک به آيت اهلل هاشـمي رفسـنجاني به عنوان کانديدا ،يکي
ديگـر از داليـل حمالت بـه وي عنوان مي شـد .
او بـا تخريـب هـا بيگانـه نبـود و همـاره بـا افراطيون،مواجه
بوده اسـت و اين ديدگاه در ميان سياسـيون اصالح طلب ميانه
رو نيروهاي منتقد وجود داشـت که او در چند سـال گذشـته،
پايگاه اجتماعي خود را بازسـازي جدي کرده اسـت« .سياسـت
دان» در سـال آغازيـن دهه  90نيز بـر همين مدار حرکت کرد
و کليـد واژه «مـردم» را در هـر سـخنراني يـا موضـع گيـري ،از
گفتـار خود خارج نسـاخت.
سـال  94امـا مهم ترين آزمون تاريخي آيـت اله بود که همه
ي جنـاح هـا بر عليـه او متحد شـده بودند که آخريـن ضربه را
بـه حيثيـت سياسـي او وارد کننـد .او تمام آبـروي خويش را به
ميـدان آورد و بـا همـه ي ظرفيـت سياسـي جناح هـاي حامي
خـود آمـد تا بار ديگـر وزن و اعتبـار خود را نشـان دهد.
رد صالحيـت خـود و هوادارانش کارسـاز نشـد و ابتکار عمل
همچـون گذشـته در دسـت او بودمعرفـي ليسـت نامزدهـاي
خبـرگان يـک ابتـکار بـي نظيـر بـود کـه بـا راي قاطـع مردم
تهـران ،ميـزان اعتبـار او را بـه رخ ديگـران کشـيد.حمايت او از
دولـت روحانـي و ليسـت اميـد و تدبيـر و آرامـش در انتخـاب
اصولگرايـان معتـدل يک شـيوه جديد بود کـه هيچکس گمان
نمي برد در آن موفق شـود.با اين همه تمام سـختي ها و هجوم
اتهامـات و تخريب هاي آشـکار عليه او نتيجه نـداد و اين صبر و

متانـت آيـت اله بـود که پيـروز ميدان شـد.
اصلاح طلبـان کـه از شکسـت سـال  1384عبـرت گرفته
و خـط خـود را از او جـدا نکردنـد ،متوجـه شـدند کـه تنهـا
ايـن پايـگاه مردمـي و سـر دادن شـعارهاي تنـد نيسـت کـه
در انتخابـات نتيجـه مـي دهـد بلکـه يـک رجل سياسـي بايد
بتواند در شـرايط سـخت و حساسـي رقيب را به نرمش و عقب
نشـيني وادارد.
سـال  94گرچـه يکـي از سـخت تريـن سـالهاي حيـات
سياسـي و اجتماعـي آيـت الـه بـود امـا توانسـت چنـد چهره
شـاخص از جناح رقيـب را از ورود به مجلس خبـرگان بازدارد.
و هميـن امـر راه را بـراي رياسـت وي بـر خبرگان همـوار کرد.
نتيجـه ايـن رويـه سياسـي سـرانجام در انتخابات رياسـت
جمهـوري يازدهـم ،با انتخاب حسـن روحاني که با کليـد واژه
تدبيـر و اعتـدال آمـده بـود بـه پيـروزي اعتداليـون انجاميد و
هاشـمي دوبـاره از طوفـان شـايعات و بدگوئـي ها عبـور نمود
و در کنـار روحانـي بـه مخالفانش پرتـوي از مهربانـي را تابانيد
تـا مـردم را دوبـاره بـه صحنـه آورد و در حالـي کـه برخـي از
روحانيوني که روش او را نمي پسـنديدند از بدگوئي هاي خود
در هـر محفل و مـأوا کوتـاه نيامد.
او در حـال پايـه ريـزي يـک حرکـت عظيـم مردمـي براي
انتخابات خبرگان و دهمين مجلس شـوراي اسلامي رهنمون
هائـي را ارائـه نمـود کـه در هفتـم اسـفند ماه سـال  1394به
ثمـر نشسـت و بسـياري از مخالفانش را منفعل نمـود تا حدي
کـه سـعي کردنـد لحـن خـود را در سـخنراني هـا ماليـم تـر
نمـوده امـا بـا سياسـت يکي به نعـل و يکي به ميـخ از تخريب
وی دسـت نکشـيدند در حالي که نمي دانسـتند و حتا اکنون
نیـز نمـی دانند حرمـت آنان مصـداق ضرب المثل يکي بر سـر
شـاخه بـن مي بريد اسـت.
انتخابـات هيئت رئيسـه خبـرگان رهبري ،رياسـت مجلس،
وضعيـت بيمـاري فرزنـد وي مهـدي و القـاي شـبه در اين که
درسـخنان روزمره او تشـکيک نماينـد و به نوعـي او را از ميدان
سياسـت بـه در کننـد ،روزهاي سـختي را براي او رقـم مي زند.
امـا فرامـوش نکنيم که هاشـمي از سـتون هاي انقلاب و نظام
است.
آنها که سـعي در حذف او از سـپهر سياسـت ايران داشـتند
بايـد در خـود بينديشـند که آيـا جايگزيني قرينه و هـم وزن او
درپشـتيباني از انقلاب ،نظـام و رهبـري دارنـد؟ کـه آب را گل
کردند.
قصه عمارت کوشک

هاشـمي در يـک کالم مـرد روزهـاي سـخت و مديـر مهـار
بحـران هـاي بـزرگ بود کـه درعمارت کوشـک درسـال 1395
درگذشت.
ناگفته هایی درباره سـاختمانی که هاشـمی رفسنجانی آنجا
درگذشت.
نوزدهـم دی مـاه  ۱۳۹۵آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی مرد
شـماره دو تاریـخ جمهـوری اسلامی هنـگام شـنا در اسـتخر
درگذشـت.
از همان ابتدا شـایعاتی درباره علت مرگ و محل درگذشـت
ً
مثلا برخـی اصولگرایـان تنـدرو گفتنـد
آیـتاهلل پخـش شـد،
هاشـمی در اسـتخر فرح پهلویدرکاخ سـعدآباد درگذشته است.
ایـن خبـر دروغ بـود زیـرا هاشـمی در اسـتخر دفتـر کارش
بیـرون از کاخ سـعدآباد از دنیـا رفـت.
قصه سـاختمانی که آیتاهلل هاشـمی آخرین ساعات عمرش
را در آن گذراند چیست؟
سـاختمانی که آیتاهلل هاشمی آخرین سـاعات عمرش را در
آن گذرانـد و سـپس دارفانی را وداع گفت ،سـاختمانی موسـوم
به کوشـک بودکـه در خیابان نوفالح تجریش واقع شـده اسـت
کـه دفتـر فرعی رئیس مجمع تشـخیص مصلحت نظـام بود.
بعـد از انتخاب سـید محمـد خاتمی به ریاسـت جمهوری،
دفتـر هاشـمی رفسـنجانی بـه کاخ مرمـر منتقـل شـد و دفتر
کوچکی هم در شـمال شـهر برای هاشـمی در نظر گرفته شـد
که سـاختمان کوشـک نـام گرفت.
آیـت اهلل برخـی روزهـا را در ایـن دفتر کوچک مـی گذراند
سـال  ۱۳۷۶به دلیل توصیه پزشـکی و عالقه هاشمی به ورزش
شـنا اسـتخری در ایـن عمارت بنا شـد کـه نزدیک به ۲۰سـال
بعـد هاشـمی در همین اسـتخر از دنیا رفت.
عمارت کوشـک ناگفته تاریخی دیگری دارد که هاشـمی در
خاطراتش از آن پرده برداشـته است.
او شـنبه  ۱۳آبـان  1374در خاطراتـش آورده اسـت که این
سـاختمان خانـه لیلا امامـی و امیرعبـاس هویدا نخسـت وزیر
پهلـوی بـود کـه بعـد از انقالب مصـادره شـده اسـت از خانه به
سـعدآباد رفتیـم و از محلـی که برای مراسـم مهمانـان خارجی
مهیـا شـده بـود بازدیـد کردیـم خوب اسـت ولـی هنـوز وضع
چمنهـا مرتـب نشـده لـذا گفتـم اسـتقبال از نخسـت وزیـر
پاکسـتان در فرودگاه باشد سـپس از کار ساخت مهمانسرا و باغ
ارکیـده منـزل لیلا امامی همسـر و هویدا که بناسـت دفتر کار
شـود بازدیـد کردم سـرایدار گفت قبل از طالق لیلا ازدواج لیال
امامی و هویدا موفق نبود و پنج سـال بیشـتر طول نکشـید اما
آنهـا ایـن مدت را در سـاختمان کوشـک که هدیه مـادر عروس
به ایـن زوج بـود گذراندند.
ایـن عمـارت چنانکـه هاشـمی در خاطراتـش نوشـته
گلخانـهای داشـت کـه لیلا در آن بـه پـرورش گل ارکیـده
مشـغول بـود گل هایـی کـه هویدا به لباسـش نصـب میکرد
محصـول گلخانـه بـاغ ارکیـده یـا همـان عمارت کوشـک بود
عمارتـی کـه دو دهه بعـد دفترکار آیتاهلل هاشـمی و سـپس
محـل مـرگ وی شـد.
آقـای هاشـمی در اسـتخر فرح درنگذشـت بلکـه در ملک
مـرد شـماره دو نظـام پهلـوی دوم امیـر عبـاس هویـدا کـه
مصـادره ای بوددرگذشـت .و هویـدا نیـز اعـدام نشـد بلکـه با
اسـلحه کمری یک روحانی در سـاعت آنتراکت دادگاه کشـته
شد .
و این بود سرنوشت دومرد پرقدرت دو نظام.
تا دگر روز
پیروز و بهروز
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دانشگاه محل تفکر،
پژوهش

و حل مشکالت جامعه
است
سر پرست دانشگاه علمی کاربردی
لرستان در آیین معارفه دانشجویان
جدید الورود این دانشگاه ،اظهار داشت:
«دانشگاه محلی برای تفکر ،پژوهش و
پیدا کردن راه کار برای حل مشکالت
جامعه است و باید از این فرصت مغتنم
استفاده کنیم».
دکتر ایرج نیک پی با اشاره به این
که رسالت دانشگاه علمی کاربردی
تربیت دانشجوی مهارتی است ،ادامه
داد« :در این دانشگاه  70درصد
آموزشها بهصورت عملی و  30درصد
بهصورت نظری تدریس میشود».
وی با بیان اینکه نباید بهدنبال تفکر
پشتمیز نشینی باشیم ،تصریح کرد:
«باتوجه به محدودیتهای دولت در
جذب نیروی کار ،تربیت نیروی انسانی
ماهر یکی از رسالت های این دانشگاه
است و امیدواریم که با آموزشهای
مهارتی ،زمینه ایجاد اشتغال و تولید
را در کشور فراهم کنیم».
نیکپی با اشاره به اینکه در حال
حاضر  7هزار دانشجو در  ۲۱مرکز
آموزش علمی کاربردی در  ۹شهرستان
استان در حال تحصیل هستند ،گفت:
«در مهرماه سالجاری بیش از  2هزار
دانشجوی جدید در مقاطع کاردانی
و کارشناسی در این دانشگاهها
پذیرش شدند».

برقرسانی به سه روستای
نورآباد و یک روستا در
کوهدشت

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان
از برقرسانی به سه روستای باغ میربگ
و احمدآباد سرکشتی شهرستان نورآباد
و روســتای فقیر آزادبخت شهرســتان
کوهدشت خبر داد و گفت« :برقرسانی
به روســتاهای فوق در کمتر از  10روز
و بــا هزینهای قریب به  10میلیارد ریال
صورت گرفت».
فریــدون خودنیــا بــا بیــان اینکه
برقرسانی به روستاها یکی از شاخصههای
رســیدن به کاهش محرومیت ،توســعه
پایدار و زمینهســاز مهاجــرت معکوس
و همچنیــن جلوگیــری از مهاجرت به
شهرها میباشــد ،اظهار داشت« :جهت
برقرسانی به این روســتاها  1700متر
شبکه فشار متوسط و  1100متر شبکه
فشار ضعیف و  3دســتگاه پست هوایی
احداث شــد و  32خانوار از نعمت برق
برخوردار شدند».
وی در ادامه با اشــاره به اینکه اکثر
روســتاهای باالی  10خانوار اســتان از
نعمت بــرق برخوردارنــد ،تصریح کرد:
«با توجه بــه گســتردگی و پراکندگی
روســتاهای اســتان و همچنین شرایط
سخت کوهســتانی و صعبالعبور بودن
راه دسترســی و ،...خوشبختانه با تالش
نیروهــای زحمتکــش این شــرکت،
توانستهایم  98درصد از روستاهای باالی
 5خانوار را برقرسانی نماییم و امیدواریم
که بتوانیم در آینده نزدیک برقرســانی
به دیگر روســتاهای فاقد بــرق را انجام
و جشــن پایان برقرسانی به روستاهای
باالی  5خانوار را برگزار نماییم».

سال ششم

 5تصفیهخانه فاضالب در
لرستان احداث میشود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
لرســتان ،تهاتر بدهیهــای دولت و
بخش خصوصی را فرصتی بزرگ برای
همه مدیران دانست و گفت« :در سال
گذشته بالغبر  28میلیارد تومان تهاتر
در بحثهای مالیاتی و بانکی داشتیم
و این در حالی است که در ردیفهای
اســتانی نصــف این عــدد تخصیص
اعتبار داشــتیم ،به بیان دیگر دو برابر
تخصیــص اســتانی از ظرفیت بند و
تبصره  5بودجه استفاده کردیم».
حمیدرضا کرموند در ادامه با اشاره
به اینکه سال گذشــته شرکتهای
آب و فاضــاب را از این آیتم ممنوع
کرده بودند ،افــزود« :خوشبختانه با
پیگیریهای شــرکت آب و فاضالب
لرســتان و وزیر نیرو این بند قانونی
محقق شــد و توانســتیم  28میلیارد
تومان تهاتر انجام دهیم».
وی در خصــوص احــداث تصفیه
خانههای جدید فاضالب در اســتان
گفت 5« :تصفیهخانه فاضالب در حال
احداث در سطح استان وجود دارد ،که
در این راستا برای تصفیهخانه دورود و
کوهدشت هر یک  40میلیارد تومان
دیگر از اعتبارات ماده  56توانستهایم
تامین کنیم».
کرموند ادامه داد« :سه تصفیهخانه
دیگر شــامل الشتر ،نورآباد و ازنا روند
ماده  56آنها در حال پیگیری است
و اگر بتوانیم این اقدام مهیا شــود در
ســال  1401این پروژهها به مرور به
بهرهبرداری خواهند رسید».

نظارت بر رعایت الگوی
مصرف گاز در ادارات
لرستان

در راســتای نظارت بر حسن اجرای
بخشنامه صرفهجویی مصرف گاز ادارات،
ســازمانها ،موسسات و شــرکتهای
دولتــی ،نهادهــا ،نیروهــای مســلح و
اســتانداریها ،بازرسی از ساختمانهای
اداری در ســطح استان لرستان با هدف
به حداقل رســاندن مصارف و مدیریت
مصرف گاز اجرایی شد».
مدیرعامل شــرکت گاز استان لرستان
بــا بیان مطلب فوق اظهار داشــت« :با
توجه به تداوم برودت هوا و روند رو به
افزایش مصرف گاز و در راستای اجرای
بخشنامــه صادره جهــت صرفهجویی
دستگاههای دولتی ،با هماهنگی صورت
گرفته با استانداری لرستان؛ بازرسی از
ادارات برنامهریــزی و در دســتور کار
نواحی گازرســانی شــرکت گاز استان
لرستان قرار گرفته است».
کــرم گــودرزی با بیــان اینکــه از
مجموع  ۲۹۴ســاختمان ادارات دولتی
بازرسیشده  ۲۴اداره و سازمان ،الگوی
مصــرف گاز را رعایت نکــرده بودند،
گفت« :بازرسین این شرکت ضمن ارائه
راهکارهایی جهــت کاهش مصرف گاز
طبیعی ،نســبت به صدور اخطار برای
آنها اقدام نمودند».
وی در ادامه با اشاره به مفاد بخشنامه
صرفهجویی گفت« :ادارات و سازمانها
جهت اجرای این بخشنامه میبایست
موارد ابالغ شده را رعایت نمایند».

بزرگترین مجتمع
پرورش ماهی لرستان آماده
واگذاری به بخش خصوصی

مدیرکل شیالت لرستان با بیان
اینکه مجتمع پرورش ماهی  ۶هزار
تنی سپیددشت این استان بهعنوان
بزرگترین مجموعه سردآبی کشور،
آماده واگــذاری به بخش خصوصی
اســت ،اظهار داشت« :این مجتمع
پرورش ماهی ســال  ۹۴کلنگزنی
و عملیات اجرایی آن سال  ۹۵آغاز
شد».
کیارش بیرانوند با اشاره به اینکه
زیرساختهای الزم در این مجتمع
فراهم شده است و اکنون  ۸۵درصد
پیشرفت فیزیکی دارد که بهزودی
شرایط رسمی واگذاری آن به بخش
خصوصی از طریــق ماده  ۲۷اعالم
میشــود ،تصریح کرد ۱۵« :درصد
مابقی طرح در خصوص زیرساخت
ها نیســت و بخش خصوصی آنرا
تکمیل میکند».
وی با تاکید بر اینکه تا کنون ۲۵
میلیارد تومان برای این طرح هزینه
شــده اســت و در صورت فعالیت
کامــل ،یکهــزار فرصت شــغلی
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد
کرد ،افزود« :نمونه مجتمع پرورش
ماهی سردآبی  ۶هزار تنی در کشور
نداریم؛ فضای الزم بــرای کارخانه
فــرآوری ،عمــلآوری و تکثیر در
مجتمع سپیددشت پیشبینی شده
است و بخش خصوصی باید نسبت

به راهانــدازی این موارد و تکمیل
چرخه تولید و فرآوری اقدام کند».

دستگیری  123سارق
سابقهدار در خرمآباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان
خرمآباد گفت ۱۲۳« :سارق سابقهدار
طی  ۱۵روز گذشته در این شهرستان
دستگیر شده که در این زمان به ۲۳۶
فقره انواع سرقت اعتراف کردهاند».
ســرهنگ عباس دولتشاهی در
جمع خبرنگاران اظهار داشــت« :در
پــی وقوع چندین فقره ســرقت در
حوزه استحفاظی خرمآباد ،اکیپهای
متشکل از تیمهای تخصصی بهمنظور
شناســایی و دستگیری ســارق یا
سارقان وارد عمل شدند».
وی افزود« :ماموران انتظامی ،پس
از چند شبانهروز تالش و با هماهنگی
قضایی موفق به شناسایی و دستگیری
۱۲۳سارق شدند که پس از انتقال به
مقــر و انجام تحقیقات به  ۲۳۶فقره
انواع سرقت اعتراف کردند».
فرمانــده انتظامــی شهرســتان
خرمآباد خاطرنشــان کرد« :سارقان
پس از تکمیل پرونده جهت ســیر
مراحــل قانونی به دســتگاه قضایی
معرفی شدهاند».
ســرهنگ دولتشاهی خاطرنشان
کــرد« :برخورد نيــروي انتظامي با
ســارقان و تضییعکننــدگان اموال
عمومــی و شــخصی بســیار قاطع
اســت و از شهروندان میخواهیم در
صورت مشاهده هرگونه اقدام از سوی
ســارقان با مرکز فوریتهای پلیس
 110تماس بگیرند».

انجام  160هزار هکتار
عملیات آبخیزداری در
لرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
لرستان گفت« :از سال گذشته تا کنون
 ۱۶۰هزار هکتار عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری در  ۱۶حوزه اراضی لرستان
انجام شده است».
شیرزاد نجفی با بیان اینکه عملیات
آبخیزداری اثرات خوبی در کنترل سیل
و رسوب در بارشهای پاییزه برجای
گذاشت ،اظهار داشت« :خوشبختانه
هیچگونه خسارت جانی و مالی به مناطقی
که در باالدست آن عملیات آبخیزداری و
پخش سیالب انجام گرفته بود وارد نشده
است».
وی با اشاره به اینکه در سطح ۴۳
هزار هکتار از اراضی سیلخیز مشرف به
شهرستان خرمآباد ،عملیات آبخیزداری
اجرا شده که ظرفیت کنترل و ذخیره
حجمی معادل  4میلیون مترمکعب
سیالب در هر بارندگی شدید را دارا است،
تصریح کرد« :در این حوزه آبخیز طی یک
بارندگی  ۵۷ساعته با  ۲۴میلیمتر بارش
حجمی معادل  ۱۵میلیون مترمکعب آب
حاصل از بارش داشته که با در نظر گرفتن
تبخیر و تعرق و همچنین نفوذ آب حاصل
از بارش حدود  ۶میلیون مترمکعب سیالب
تولید شده است».
نجفی گفت :تمام حجم سیالب جاری
شده در اثر اجرای این عملیات مدیریت،
مهار و ذخیره شد که در شهرستان
خرمآباد اثربخشی آن کام ً
ال مشهود بوده
است».
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اخباررکمانشاه
شهرام کرمی ،دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه

همه دستگاه های برای پیشگیری از حوادث آماده باشد

گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه،
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه بابیان اینکه هر ساله تعداد
زیادی بالیای طبیعی در دنیا رخ می دهد ،اظهار کرد :در این میان
سیالب ها یکی از پدیده ها و مخاطرات طبیعی بسیار مهم و مخرب
در سطح جهان محسوب می شوند که بر اساس آمارهای ثبت شده
در میان کلیه سوانح و بالیای طبیعی بیشترین فراوانی وقوع را نیز دارند.
شهرام کرمی به وقوع ساالنه سیالب در برخی مناطق کشور اشاره کرد و افزود:
طی فصل های زمستان و بهار سال های گذشته به دلیل سطح قابل توجه
بارش ها ،سیالب ها خسارات متعددی را در نقاط مختلف کشور به بار آورده اند.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه طبق تجربیات گذشته وقوع سیالب ها تنها
مختص به منطقه ای خاص از کشور نیست و تمام نقاط کشور متاثر از این
پدیده است ،تصریح کرد :براین اساس ،در اجرای ماده  ۲۲و  ۲۹۰قانون آئین
دادرسی کیفری به منظور صیانت از حقوق عامه و نیز بند هایی از اصل 156
قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات
سیل و ...دستگاه های ذیربط باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی اضافه کرد :به همه دستگاه های ذیربط ابالغ شده تا ظرف  15روز آینده تمام
اقداماتی که در جهت اجرای طرح های سازه ای ،طراحی سیستم های کارآمد
جهت جمع آوری آب های سطحی ،برنامه مدیریت جامع سیل ،جلوگیری از
روان آب و سیالب در بحث های مکانیکی ایجاد بنه ،نهال کاری ،مدیریت
حوزه و حفاظت آبخیز ،رفع تصرفات غیرمجاز در رودخانه ها ،آخرین وضعیت
مسیل ها ،و  ...انجام شده را بصورت مشروح به دادستانی استان گزارش کنند.
کرمی خاطرنشان کرد :همچنین باید مشخص شود که با توجه به امکان ترسالی
در سال جاری و سال های آتی آیا نیاز به احداث تأسیسات جدید وجود دارد
و نیز چه برنامه ای برای اصالح وضعیت موجود در نظر گرفته شده است؟
وی متذکر شد :الزم است ظرف  ۱۵روز آینده ضمن همکاری
با ستاد بحران استانداری نسبت به شناسایی مسائل و
مشکالت پیش رو و تدوین برنامه جهت رفع آنها اقدام گردد.
وی خاطرنشان کرد :مقرر است عالوه بر انجام اقدامات فوق در موعد مقرر،
گزارش اقدامات صورت گرفته در پایان سال جاری نیز به صورت تفکیک شده
اعالم گردد و قطعا عدم انجام تکالیف و وظایف محوله براساس دستورالعمل
های قانونی مستوجب پیگیرد قضایی خواهد بود.

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال ششم
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معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار کرمانشاه:

حسین خوش اقبال ،معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در گفت وگو با فرین:

برگزاری جدا گانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر از گرینه های پیش رو است
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری کرمانشــاه در گفت
وگــو بــا فریــن در زمینــه تمهیــدات اتخــاذ شــده بــا توجــه بــه پیش
رو بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری و هــم زمانــی آن بــا شــیوع
ویــروس کرونــا اظهار داشــت:انتخابات مظهــر مردم ســاالری و ضامن
ثبــات و اقتــدار کشــور اســت و هــر انتخاباتــی کــه مــردم بــا شــکوه
حضــور پیــدا کــرده انــد فضــای همدلــی بــرای رشــد و پیشــرفت در
داخــل بیشــتر شــده و در عرصــه خارجــی و بینالمللــی اقتــدار و
صالبــت بیشــتری پیــدا کــرده ایــم.
حســین خــوش اقبــال افــزود :حضــور حداکثــری مــردم در انتخابات
ملزومــات و مقدماتــی دارد کــه از جملــه مهــم تریــن آن ،فراهــم
شــدن زمینــه بــرای حضــور ســایق ،افــکار و جریــان هــای مختلــف
در رقابــت سیاســی اســت کــه فعالیــت و تحــرک با نشــاط احــزاب و
جریانهــای سیاســی حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات را بدنبال
خواهــد داشــت.
معــاون اســتاندار کرمانشــاه اضافــه کــرد :مــا در اســتان بــه عنــوان
مجریــان قانــون ،تمــام ســعی و تــاش مــان فراهــم شــدن
زمینــه هــا بــرای حضــور جریــان هــای مختلــف در انتخابــات و
دسترســی آســان مــردم بــه صنــدوق هــای رای بــا توجــه بــه
اســتمرار شــرایط و محدودیــت هــای بیمــاری کرونــا اســت و بــرای
تحــرک بخشــی و نشــاط آفرینــی در عرصــه سیاســی ،سلســله
نشســت هایــی را بــرای هــم اندیشــی بــا احــزاب و گــروه هــای
سیاســی و تاثیــر گــذار بــر جامعــه در دســتور کار قــرار داده ایــم.
وی یــادآور شــد :در خصــوص چگونگــی برگــزاری انتخابات بــا وجود
ویــروس کرونــا نیــز خوشــبختانه از مــاه هــای گذشــته در ایــن بــاره
جلســاتی از ســوی مســئوالن وزارت کشــور همچنیــن در اســتان
برپــا شــده و پیشــنهاداتی نیــز در ایــن بــاره بــرای جمــع بنــدی
ارائــه شــده اســت کــه یکــی از پیشــنهادات افزایــش شــعب اخــذ
رای در نقــاط پــر ازدحــام بــرای جلوگیــری از تجمــع رای دهنــدگان
بــوده اســت همچنیــن پیشــنهاد برگــزاری جداگانــه دو انتخابــات
ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا نیــز مطــرح شــده
کــه در دســت بررســی قــرار دارد لــذا آنچــه کــه مــورد اهمیــت قــرار
دارد لــزوم برگــزاری انتخابــات بــا حفــظ حضــور حداکثــری مــردم
و حفــظ ســامتی رای دهنــدگان بــا وجــود بیمــاری کرونــا اســت.
خــوش اقبــال اضافــه کــرد :رســانه هــا بــا افزایــش تولیــد محتــوا
و تیترهــای مثبــت از ظرفیــت هــا و داشــته هــای اســتان مــی
تواننــد پیــش برنــده رونــد جــذب ســرمایه هــا ،به کرمانشــاه باشــند.
خوش اقبال در ادامه در زمینه نقش رسانه ها در ارایه چهره استان در
کشــور ،جــذب ســرمایه گــذاری و کمک به اشــتغال پایدار بیــان کرد:
توســعه امــری وارداتــی نیســت و بــه رونــدی خودجــوش و درونــی
تعبیــر شــده اســت بــه ایــن معنــا کــه هــر چــه ثــروت اقتصــادی،
تــوان تکنولوژیکــی و عرصــه هــای تولیــد وجــود داشــته باشــد امــا
اراده و میــل انســانی همــراه آن نباشــد بــه جایــی نخواهدرســید.
وی گفــت :اســتان کرمانشــاه بــا برخــورداری از ظرفیــت

هــای جغرافیایــی  ،منابــع آبــی ،ســابقه تاریخــی و فرهنگــی،
تنــوع جمعیــت و اســتعدادها همچنیــن موقعیــت سیاســی و
اســتراتژیکی  ،بــا جایگاهــی کــه مــی توانســت باشــد فاصلــه دارد
کــه در آن نقــش آمــوزش و فرهنــگ بســیار قابــل توجــه اســت.
معــاون اســتاندار کرمانشــاه تصریــح کــرد :رســانه هــا بــه عنــوان
آموزشــگاه هــای فرهنــگ عمومــی بســیار مــی تواننــد در تغییــر
نگرشــها ،اصــاح نــگاه هــا و فرهنــگ هــای بازدارنــده از توســعه موثر
باشــند و جامعــه را هدایــت کنندبه همین انــدازه رســانه باید مطالبه
گــری هوشــمندانه ،عالمانــه و دلســوزانه در اســتان داشــته باشــد.
خــوش اقبــال خاطرنشــان ســاخت :یکــی از مصادیــق ایــن مطالبــه
گــری هوشــمندانه پرداختــن بــه فرصــت هــا و ظرفیت هــای مثبت
اســتان و تبلیغ آن در عرصه کشــور است متاســفانه یکی از مشکالت
اســتان کرمانشــاه ،پــردازش و پوشــش اخبــار منفی اســت کــه نوعی
خودگــزی و تبلیــغ منفی بحســاب مــی آید،هراســتانی برای رشــد و
توســعه نیازمنــد ورود ســرمایه اســت و ســرمایه نســبت بــه اخبــار
بســیار حســاس اســت چــرا کــه در پــی حفظ منافــع خودش اســت.
وی تاکیــد کــرد :هیــچ ســرمایه گــذاری در اســتانی کــه دائمــا در آن
اخبــار منفی بــه شــکلی کاریکاتوری پرداخته شــود احســاس امنیت
اقتصادی و روانی نخواهد کرد و در این حوزه باید بیشــتر تمرکز شــود.
معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمانشــاه
گفــت :ضمــن آنکــه دریچــه نقــد و نظــر رســانه هــا نعمــت
و فرصتــی بــرای مدیــران مــا بشــمار مــی آیــد نقــد رســانه
هــر چــه عالمانــه ،کارشناســانه و البتــه منصفانــه باشــد بیشــتر
مــی توانــد در دایــره تصمیــم گیــری هــا راه پیــدا کنــد.
وی ابــراز داشــت :هــر چــه کــه نقــد و انتقــاد کارشناســانه معایــب و
ضعــف هــا را بــر طــرف مــی کنــد در آنســو تخریــب و ســیاه نمایــی
اشــتغال و ســرمایه گــذاری در اســتان را کاهــش میدهــد و تاکید من
از ابتــدای مســئولیت در اســتان ،لــزوم پاســخگویی مدیــران در مورد
مســائل و حــوادث مجموعــه هــا بــوده اســت نبایــد در بیــان خدمات
نظــام و دولــت لکنــت زبان داشــته باشــیم.

شش شهرستان استان از لحاظ شاخص های اقتصادی ،نیازمند توجه ویژه هستند
معا و نهما هنگيا مو ر ا قتصا د ي
استاندار يکرمانشا هگفت:هرفعال
اقتصاديبرايسرمايه گذارينيازمند
يک بستر و فضاي مناسب اقتصادي
ا ستکهبا همکا ر يو همتتيم
اقتصادي استان ،شرايط و بستر
مناسبي در کرمانشاه براي سرمايه
گذاران از قبيل تامين زمين و
امکانات زير ساختي فراهم شده
و به جهت داشتن قابليت هاي
استراتژيک و مهم از جمله راه
آهن ،فرودگاه بينالمللي ،منابع آبي
وکشاورزي ،مرزهاي صادرات کاال
اين استان از شرايط ويژه برخوردار است.
معاون استاندار کرمانشاه در گفت وگو با فرين
گفت :شش شهرستان ثالث باباجاني ،اسالم آباد،
گيالنغرب ،سنقر ،هرسين و کنگاور از لحاظ شاخص
هاي اقتصادي نسبت به ديگر شهرستان هاي استان
از رتبه پايين تري برخوردار هستندکه اين امر زمينه
ساز مساعدت بيشتر به اين شهرستان ها جهت به
حداقل رساندن اين فاصله شده است.
دکتر حاتمي اظهار داشت :شهرستان هاي شرق
استان کرمانشاه از لحاظ زير ساخت مانند آب و
زمين با وجود سد هاي احداث شده و وجود شهرک
هاي صنعتي براي سرمايه گذاري در بخش صنعتي
و صنايع تبديلي بسيار مناسب است و در صورت
حضور سرمايه گذار در اين مناطق به شکل ويژه
کمک فني و اعتباري به آنها انجام خواهد شد.
وي راه اندازي سامانه پنجره واحد سرمايه گذاري را
بسيار حائز اهميت و ارزشمند توصيف کرد و افزود:
با راه اندازي اين سامانه عالوه بر اينکه افراد عالقمند
به سرمايه گذاري ظرف دو هفته تعيين تکليف شده
و به آنها اعالم مي کنيم قادر به سرمايه گذاري در
استان خواهند بود يا نه ،از فساد که به نوعي هدر
رفتن منابع و سرمايه است جلوگيري مي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري کرمانشاه
تصريح کرد :در سال جاري حدود  20مورد از معادن
غير فعال استان فعال شد که اين نهضت بايد ادامه
دار باشد که اميدواريم با برنامه ريزي هاي صورت
گرفته عالوه بر فعالتر شدن اين بخش بتوانيم با
استفاده از ظرفيت ستاد تسهيل مشکالت آنها را حل
و فصل نماييم.

وي در ادامه به رايزني و تالش جهت جذب سرمايه
گذاري خارجي در استان اشاره کرد و گفت :هر چند
امسال با يک جنگ اقتصادي تمام عيار از يک سو
و اختالل درارتباطات بين المللي و داخلي به دليل
انتشار ويروس کرونا از سوي ديگر مواجه بوديم اما
اين عوامل ما را از تالش براي جذب سرمايه گذاران
خارجي در استان غافل نکرد که در اين زمينه در
حال رايزني با چهار سرمايه گذار خارجي هستيم که
انشااهلل طي چند ماه آينده به انعقاد قرارداد منجر
گردد.
معاون استاندار کرمانشاه انتقال نمايشگاه هاي
اتومبيل به خارج از شهر کرمانشاه را از مهمترين
موضوعات مطرح شده در چند ماه اخير عنوان کرد
و گفت :بحث انتقال صنف کاميونداران به خارج از
شهر کرمانشاه از جمله مباحثي است که طبيعتاً بايد
با مشارکت اجتماعي همراه باشد و افرادي که در گير
اين فعاليت هستند بايد همراه و پاي کار باشند تا به
فرجام بيانجامد.
وي تاکيد کرد :اين موضوع از چند سال پيش مطرح
بوده ليکن به دليل مناسب نبودن محل شهرک هاي
صنعتي براي اين صنف معطل مانده است چرا که
فلسفه ايجاد شهرک هاي صنعتي براي ايجاد کار
توليدي و خدمات مرتبط با توليد است و اين عدم
تناسب موجب شده مسولين دست اندرکار اين حوزه
نسبت به اين امر نظر مساعدي نداشته باشند که
با برگزاري جلسات مختلف توانستيم آنان را متقاعد
نموده و نسبت به اختصاص زمين قول مساعد دادند
که اميدواريم با رفع اين موضوع اين امر محقق شود
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مصوبهایصفرافزا!
"احمدزیدآبادی"
با ابالغ رسمی قانون "اقدام راهبردی برای برای لغو تحریمها و صیانت از
منافع ملت ایران" از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ،برنامۀ هستهای
ایران وارد مرحلۀ خطیری از روند پرتالطم خود میشود.
قانون فوق دستگاههای اجرایی بخصوص شخص رئیس جمهور را به رفع
محدودیت از فعالیتهای هستهای ،آغاز غنیسازی اورانیوم با غلظت 20
درصد و توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت عدم رفع تحریم کامل نفتی
و بانکی ایران از سوی طرفهای باقیمانده در توافق برجام را پس از گذشت
دو ماه از ابالغ قانون ،موظف میکند به طوری که اگر از اجرای آن سرپیچی
کنندمستوجبمجازاتشدیدخواهندشد!
با توجه به تأیید فوری مصوبۀ فوق توسط شورای نگهبان ،به نظر میرسد که
ارادهای فراتر از مجلس در پشت این مصوبه قرار داشته و در واقع میتوان آن
را محصول اجماع مجموعۀ نظام منهای قوۀ مجریه تلقی کرد.
در واقع روحانی و اعضای دولت او در برابر این مصوبه در تنگنا و دوراهی
بیسابقهای قرار میگیرند به گونهای که اگر آن را اجرا نکنند با خطر تشکیل
پروندۀ قضایی و مجازات زندان روبرو میشوند و اگر اجرا کنند به خالف
رویکرد سیاسی خود عمل کرده و در عین حال ،پیشاپیش شانس جناح
اعتدالی را برای حضور مؤثر و بخصوص پیروزی در انتخابات سال آینده
از بین میبرند.
بنابراین در نگاه نخست به نظر میرسد که مصوبۀ مجلس با نگاه به انتخابات
ریاست جمهوری آینده و تعیین تکلیف نهایی آن تهیه و تنظم شده است.
افزون بر این اما تهیه کنندگان طرح ،امتیازگیری از دولت آیندۀ جو بایدن
و کشورهای اروپایی را هم در نظر داشتهاند و در صدد به هم زدن "نظام
محاسباتی"آنهابودهاند.
این در حالی است که مصوبۀ مذکور شاید در زمین گیر کردن دولت روحانی
در آخرین ماههای حیات آن و تعیین تکلیف انتخابات آتی ریاست جمهوری
موفق باشد ،اما در امتیازگیری از طرف خارجی و به هم زدن محاسبات آنها
بعید است ره به جایی ببرد.
درواقع تصورات نهفته در پشت ذهن تهیه کنندگان طرح و مصوبۀ مجلس بر
این مبنا استوار است که امور جهان از طریق تأثیرگذاری بر "نظام محاسباتی
رقبا یا دشمنان" رقم میخورد و هر طرفی که بتواند خود را بیباک و قاطع و
مصمم نشان دهد ،الجرم دستگاه محاسباتی طرف مقابل را به هم میریزد و
او را به عقبنشینی وادار میسازد!
این منطق معمو ًال در جایی کاربرد دارد که مجموع مؤلفههای
قدرت دو طرف مساوی و یا نزدیک به هم باشد و سرشت
نزاع نیز بده  -بستانی معمول و مرضیالطرفین را طلب کند.
سرشت منازعۀ بین ایران و کشورهای مخالف آن اما به نظر میرسد
که از بده  -بستان و امتیازدهی و امتیازگیری عبور کرده و از برخی
جهات متأسفانه جنبۀ مرگ و زندگی به خود گرفته است .در چنین
شرایطی نشان دادن عالئمی از سرسختی و انعطافناپذیری و قاطعیت
به جای آنکه ارادۀ طرف مقابل را سست کند ،از قضا آن را به واکنش
شدیدتر میاندازد بخصوص اگر توازن قوای کلی هم به سود آن باشد.
بنابراین ،مصوبۀ مجلس به خالف عنوانی که برای آن انتخاب شده است ،نه
فقطکمکیبهرفعتحریمهایموجودنمیکندبلکهموجباتتشکیلجبههای
گستردهتر از کشورها در مقابل ایران فراهم میآورد .به نظرم در روند اجرای
نوبت محدود کردن نظارت کارشناسان آژانس
این مصوبه بخصوص وقتی ِ
بینالمللی انرژی اتمی و لغو پروتکل الحاقی فرا برسد ،موضع گیری چین و
روسیه دیدنی خواهد بود!
شاید در آن هنگام ،حامیان سیاست "چرخش به شرق" نسبت به واقعیت نظام
جهانی و منطق رابطۀ بین قدرتهای بزرگ و موقعیت جمهوری اسالمی
در میان آنها ،واقعبینتر شوند .شاید تنها حسن این مصوبه هم همین باشد!
پردهگشایی آلمان از روح برجام!
سخنانهایکوماس،وزیرخارجۀآلماندر بارۀ برجام ،نشاندهندۀ شکلگیری
تدریجی سیاستی اجماعی در سطح بینالملل نسبت به ایران ،پس از پیروزی
ِ
جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.
هایکو ماس در گفتگو با مجلۀ اشپیگل به صراحت گفته است که بازگشت به
شکل کنونی برجام کافی نیست و باید در یک توافق جدید ،دیگر مسائل از
جمله برنامۀ موشکی ایران نیز گنجانده شود.
وزیر خارجۀ آلمان تأکید کرده است :انتظار ما از تهران روشن است .ایران
نباید سالح هستهای و برنامه موشکی تهدیدآمیز داشته باشد .ایران باید نقش
متفاوتی در منطقه بازی کند .ما دقیقا به چنین توافقی نیاز داریم.
چنین سخنانی پیش از این به تلویح یا به تصریح ،از زبان دیگر رهبران اروپایی
و همینطور جو بایدن و همکارانش نیز بیان شده است .حتی رهبران چین و
روسیه هم اشاراتی با همین مضمون مطرح کردهاند.
در واقع امضاءکنندگان برجام ،احیای این توافقنامه را مستلز ِم بازگشت "روح"
یدانند و منظورشان از روح برجام نیز تعیین
آن به کالبد فسرده و رو به موتش م 
مسیری برای حل تمام اختالفات فیمابین ایران و "جامعۀ بینالمللی" و یا در
حقیقت عمدت ًا دنیای غرب و متحدان منطقهای آن است.
کتمان نمیتوان کرد که کشورهای  5+1از همان ابتدا به انگیزۀ وجود یک
"روح" در برجام ،به امضای آن مبادرت کردند و آن را سرآغازی برای مذاکره
تا رفع اختالف نهایی با جمهوری اسالمی بر سر دیگر موضوعات مورد منازعه
برشمردند.
به همین علت ،پس از آنکه طرح مسائلی مانند لزوم دستیابی به برجامهای 2
و 3و 4و  ...از سوی حسن روحانی در داخل ایران با مقاومت و بنبست مواجه
"نقض روح برجام" متهم کرد؛
شد ،طرف غربی ،جمهوری اسالمی را به
ِ
اتهامی که نهایت ًا دونالد ترامپ با تمسک به آن ،کل توافقنامه را ابطال کرد.
این در حالی بود که طرف ایرانی ،برجام را منحصر به "جسم" آن و بیارتباط
یدانست و خواستار برچیده شدن تمام
با هر موضوع مورد اختالف دیگری م 
تحریمهایاقتصادیوغیراقتصادیبود.
در هر صورت ،با خروج آمریکا از برجام ،روح و جسم آن به طور کامل از هم
جدا شد و به همین دلیل اعضای دولت ترامپ ،مرگ آن را اعالم کردند .با
این همه ،اروپاییها امید به احیای دوبارۀ برجام را از دست ندادند اما آنگونه که
وزیر خارجۀ آلمان تأکید کرده است بدان شرط که روح آن به جسمش بازگردد!
دولت بایدن نیز با این نوع احیای برجام موافق است و به نظرم چین و روسیه
هم چراغ خاموش همین هدف را دنبال میکنند.
بر این اساس ،میتوان پیشبینی کرد که در آیندهای نه چندان دور ،طرح
تازهای از سوی اعضای  5+1برای مذاکره جهت احیای برجام به ایران ارائه
شود ،طرحی که عالوه بر ایجاد محدودیت بیشتر در زمینۀ فعالیتهای هسته
ای ،برنامۀ موشکی و بخصوص سیاست ایران در خاورمیانه را هم در برگیرد.
در این میان ،مسئله این است که حامیان احیای برجام در ایران تا چه
اندازه برای پذیرش یا رد چنین پیشنهادی آمادهاند؟ در حقیقت ،تاکنون
هیچ جناح یا نهاد رسمی در ایران لزوم بازگشت به برجام را به طور کلی
نفی نکرده است و حتی مصوبۀ اخیر مجلس هم درنهایت تالشی  -هر
ائت خاص جمهوری
چند به نظر من ناکام  -برای بازگشت به آن با قر ِ
اسالمی است .این قرائت اما در جامعۀ جهانی هیچ هواخواهی ندارد
و بنابراین ،هر دو جناح حاکم به دلیل عدم آمادگی برای پذیرش یا
رد یک طرح اجماعی احتما ًال با غافلگیری تازهای روبرو خواهند شد.
ای رفع تحریمها،
از نگاه طرف غربی ،اینکه جمهوری اسالمی بخواهد در از ِ
از تنش بر سر مسئلۀ هستهای خود بکاهد اما در سایر زمینهها به تنش ادامه
دهد و یا بر آن بیفزاید ،پذیرفتنی نیست .قرائت ایران از برجام از نگاه آنان بدان
میماند که همسایهای برای پرهیز از هزینهها و یا کسب عوایدی ،در نزاع بر
س ِر جای پارک ماشین خود با دیگر همسایگان به توافق برسد ،اما از آن به بعد
بخواهد کیسۀ زبالۀ خود را جلوی د ِر خانۀ آنها بگذارد!
بنابراین ،از نگاه آنان مجموعۀ اینگونه تنشها و اختالفات باید در چارچوب
تازهای که مورد اجماعی جهانی باشد ،مورد مذاکره و توافق قرار گیرد.
با این حساب ،برخی از نگرانیها در محافل اصولگرا نسبت به شکست ترامپ
در انتخابات اخیر آمریکا معنای واضحتری پیدا میکند .در حقیقت ،نه گفتن
به ترامپ در سطح جهانی با همدلیهایی روبرو بود ،اما بایدن و شرکای
اروپاییاش در پی دستیابی به اجماعند و نه گفتن به اجماعی بینالمللی نسبت
به نه گفتن به یک کشور واحد ،همیشه فشارها و هزینههای سنگینتری دارد.
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شهردار همدان:

پارک جنگلی اکباتان بینظیر خواهد بود

م
وسوی

به یاد شادروان دکتر محمد ملکی؛

سیمای مردی از جنس شعر و
تکاپو و رنج و امید

در تابآوری الگویی
در کشور شده و
این باعث افتخار
مدیریت شهری
همدان است.
گردان تأکید
کرد :برای ماندگاری
در
دبیرخانه
شهر همدان باید
پیگیریهای بعدی
و فعالیت ادامه
داشته باشد چرا که
با عدم فعالیت این
دبیرخانه را از دست
خواهیم داد .بر این
اساس باید برای نگه
داشتن این عنوان
تالش کنیم.

وحیدعلیضمیر معاون خدمات
شهری شهردار همدان:

عباس صوفی گفت :پروژه سایت
گردشگری سد اکباتان در حال حاضر در
مساحتی به اندازه  250هکتار با تجهیزات
شهرداری در دستور کار قرار گرفته و در حال
اجرا است.
وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی این پروژه
بزرگ توسط معاونت شهرسازی شهرداری
همدان انجام شده است ،افزود :در حال حاضر
راه دسترسی این پروژه با بهترین روشهای
عمرانی به منظور حفظ طبیعت موجود در
منطقه ،ایجاد شده است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه تمام
تالش خود را به کار بسته ایم تا طبیعت
منطقه حفظ شده و کمترین آسیب به محیط
زیست منطقه وارد شود ،گفت :حفظ هویت
و چشم انداز منطقه برای ما بسیار با اهمیت
است به همین دلیل تا جای ممکن تنها از
تجهیزاتی استفاده کردیم که واقعا به آنها نیاز
داشتیم.
وی با بیان اینکه این پروژه با هدف ایجاد
فضایی تفریحی برای مردم همدان احداث
میشود ،عنوان کرد :پس از اتمام پروژه ،برای
سرگرمی بیشتر مردم فضایی را برای استفاده
از قایقهای پارویی در نظر گرفتهایم تا هم
مردم از تفریحی سالم بهرهمند شوند هم
طبیعت منطقه آسیب نبیند.
صوفی از احداث پل معلق بر روی دریاچه
سد اکباتان خبر داد و گفت :در حال رایزینی
با سرمایهگذاران بخشی خصوصی برای ایجاد
پل هستیم و معتقدیم این طرح میتواند
جاذبه گردشگری باالیی در منقطه ایجاد کند.
وی بیان کرد :کاشت  10هزار اصله درخت
پهن برگ در منطقه نیز از دیگر برنامههای
شهرداری در سایت گردشگری و تفریحی
اکباتان با هدف حفظ طبیعت منطقه است.
شهردار همدان با تأکید براینکه پارک
 250هکتاری اکباتان یکی از بی نظیرترین
پارکهای جنگلی کشور در همدان خواهد
بود ،افزود :با این پروژه سرانه فضای سبز در
همدان برای هر شهروند به صورت محسوسی
افزایش مییابد .به نقل از تسنیم ،وی با
اعالم اینکه تاکنون برای اجرای این پروژه 3
میلیارد تومان هزینه شده است ،اعالم کرد:
امیدواریم با اتمام اقدامات عمرانی و ایجاد
زیرساختهای مناسب برای حضور مردم ،این
طرح اوایل سال آینده به بهرهبرداری رسد.
کامران گردان رئیس کمیسیون خدمات
شهری ،حمل و نقل و ترافیک و محیط
زیست شورای اسالمی شهر همدان

ضرورت تدوین پیوست
تابآوری برای پروژههای
شهری
رئیس کمیسیون خدمات شهری ،حمل و
نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسالمی
شهر همدان بر تدوین پیوست تابآوری برای
پروژهها در شهرداری همدان تأکید کرد.
به گزارش به روابط عمومی شورای اسالمی
شهر همدان ،کامران گردان در جلسه مشترک
کمیسیونهای خدمات شهری ،حمل و نقل و
ترافیک و محیط زیست با کمیسیون حقوقی
و رسیدگی به شکایات مردمی ،افزود :با
توجه به موفقیت شهرداری همدان در حوزه
تابآوری بر این اساس دبیرخانه کشوری
شهرهای تابآور در همدان راهاندازی میشود
که این امر افتخاری برای این کالنشهر است.
گردان اضافه کرد :مدیریت شهری

همدان از سالهای گذشته در زمینه
تابآوری وارد شده و با تالش تیم مدیریت
بحران شهرداری و کمک مسؤوالن استان
توانسته با موفقیتهای کسب شده در
این خصوص ،دبیرخانه شهرهای تابآوری
کشوری را دریافت کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات مجموعه
شهرداری همدان به ویژه مدیریت بحران و
خانم روحی رئیس این مجموعه اظهار کرد:
زحمات و تالش این مجموعه در معرفی
همدان و مطرح شدن آن به عنوان شهر
تابآور در کشور و جهان یکی از افتخاراتی
است که باید قدردان این بزرگواران باشیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای
شهر همدان با اشاره به وجود  ۴۱بالی
طبیعی در جهان ،اظهار کرد :همدان مستعد
 ۳۱مورد از بالیای طبیعی است که باید

در راستای پیشگیری از این بالیا و بروز
آسیبهای ناشی از این حوادث آموزشهای
الزم به اقشار مختلف داده شود.
گردان با بیان اینکه توجه به مدیریت
بحران به مطالبه مردم تبدیل شده است،
یادآور شد :مدیریت بحران شهرداری همدان
اقدامات و مسؤولیتهای زیادی را دارد و
اکنون نیز فعالیتهای خوبی در دست اقدام
دارد اما متأسفانه این مدیریت با کمبود نیرو
مواجه است و باید با توجه به حجم کار و
مسؤولیتهای واگذار شده به آن تقویت
نیروی انسانی را جزو اولویتهای این مجموعه
قرار داد.
همدان الگوی تابآوری کشور

وی با تأکید بر اینکه باید به جریان
سازی پیرامون نشان تابآوری شهر همدان
کمک کنیم ،افزود :نگرش تابآوری در همه
حوزههای شهرداری باید وجود داشته باشد.
گردان همچنین بر صدور مجوز برای
بهکارگیری پژوهشگر جهت موضوع نشان
تابآوری تأکید کرد و گفت :با توجه
به راهاندازی دبیرخانه شهرهای تابآور
کشور ،باید ضمن دقت به این موضوع،
دستورالعملهای آن رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر و
شهرداری به جریان تابآوری کمک کنند
تا در تمام سازمانها و مناطق شهرداری
موضوع تابآوری نهادینه شود ،افزود :همدان

راهاندازی دبیرخانه شهرهای
تابآور کشوری برای نخستین
بار در همدان
معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز
در این جلسه گفت :مدیریت شهری همدان با
زحمات و فعالیتهای مؤثر در بحث تابوری
به نتیجه و دستاورد بزرگی دست یافته اما این
زحمات مظلوم واقع شده است.
وحید علیضمیر اضافه کرد :دبیرخانه
شهرهای تابآور کشوری برای نخستین بار
است که در کشور در شهر همدان تشکیل
میشود و این افتخاری برای این کهن شهر
است.
وی به ارائه گزارش کوتاهی از فرآیند
شکلگیری و روند رسیدن به نتیجه تابآوری
پرداخت و افزود :از آنجایی که دبیرخانه به
مدت یک سال در همدان مستقر خواهد

بود برای نگه داشتن آن باید تالش کنیم که
دبیرخانه در همدان تداوم داشته باشد.
علیضمیر با اعالم اینکه هفته آینده
با حضور مقامات کشوری دفتر دبیرخانه
تابآوری کشوری در همدان افتتاح میشود،
افزود :این مراسم در قالب همایش به صورت
وبینار برگزار خواهد شد.

بیتاروحی مدیر اداره مدیریت
بحران شهرداری همدان:

تدوین محورها و گامبندی
فعالیت دبیرخانه شهرهای
تابآور

مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری
همدان هم در این جلسه به بیان خالصهای از
روند اخذ دبیرخانه کشوری شهرهای تابآور
در همدان پرداخت و گفت :شهرداری همدان
براساس فعالیتها و موفقیتهایی که در
تابوری داشته به عنوان دبیرخانه کشوری
شهرهای تابآور انتخاب شده است.
بیتا روحی با اشاره به اینکه شهرداری
همدان فعالیت رسمی خود را در حوزه
تابآوری از اواخر تیرماه سال  ۹۸آغاز کرد،
افزود :برای عضویت در پویش شهرهای
تابآور ،سایر شهرداریهای استان بعد از
طرح موضوع و تصویب در شورای اسالمی هر
شهر درخواست عضویت به امضای شهردار و
به همراه مصوبه شورای شهر ،به شهرداری

ن ـگاه متفــاوت

"ریاســت دانشــگاه تهران" بــه نام دکتــر محمد
ســمتی که مایۀ نیکنامی
ملکی گره خورده اســت،
َ
و ســرافرازی و در عیــن حال رنج و عذاب او شــد.

همدان ارسال و مراحل انجام آن صورت
گرفت.
روحی اضافه کرد :در این راستا
جلسات توجیهی ،آموزش مباحث نحوه
تابآورسازی شهرها ،جلسه با شهرداران
مراکز شهرستانهای استان همدان برای
اجرای هرمی طرح و نیز به منظور ارتقا سطح
آگاهی شهرداران برگزار شد؛ بنا به مصوبات و
دستورات مدیریت بحران استان شهر اللجین
و نهاوند به عنوان پایلوت مرکز آموزشی
انتخاب و کارگاههای آموزشی بسترسازی ۱۰
اصل تاب آور سازی برگزار شد.
روحی با بیان اینکه به منظور انتقال دانش
فنی و پیادهسازی اصول دهگانه تابآوری،
ارزیابی شهرهای نهاوند ،اللجین در طی دو
دوره ،صورت گرفت ،اضافه کرد :این دورههای
آموزشی با حضور شهرداران ،کارشناسان
و با تدریس رضا بطحایی مدافع رسمی
پویش شهرها و نماینده آن پویش در ایران،
شهر نهاوند به عنوان پایلوت مرکز آموزش
شهرهای جنوبی و شهر اللجین نیز به عنوان
پایلوت مرکز آموزش شهرهای شمالی استان

انتخاب شده و دورههای آموزشی برگزار شد.
مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری
همدان ادامه داد :در نهایت در مسیر دستیابی
به تابآوری شهر و استان همدان ،با بهره
گیری از تجربه و نظرات مدیران ،اندیشمندان
و صاحب نظران علمی ،تخصصی داخلی و
خارجی که نقشی مؤثر در نیل به این مقصود
ایفا میکنند نخستین همایش همدان استان
تابآور را در دی ماه سال  ۹۸و با حضور
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و همراه
با رونمایی کتاب چگونه شهرها را تابآورتر
کنیم و دستگاه شتاب نگاشت در مرکز
همایشهای قرآنی و بین المللی شهرداری
همدان برگزار و از مسؤوالن ،اساتید،
دانشپژوهان و کارمندان حوزه مدیریت
بحران شهرداریها و شهرداران و اعضای
شورای اسالمی شهرها در این همایش دعوت
به عمل آمد.
بیتا روحی اضافه کرد :با توجه به
پیگیریهای شهرداری همدان و حمایتها
و مساعدت مدیرکل مدیریت بحران استان
و عنایت ویژه رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور با تشکیل دبیرخانه کشوری شهرهای
تاب آور در شهرداری همدان موافقت شد.
روحی با بیان اینکه در حال حاضر محورها
و گامبندی فعالیت دبیرخانه تدوین شده
است ،گفت :هم اکنون نیز در حال تهیه
سند ملی تابآوری از جمله تابآورری برای
حوادث و نیز تابآورری شهری هستیم.

گویا به توصیۀ ســید محمود طالقانی ،شورای انقالب
حکم نخســتین رئیس دانشگاه تهران در نظام جدید
را به نام دکتر ملکی زد .او ادارۀ دانشــگاه را شــورایی
کرد و با رأی اســاتید دوباره در سمت خود ابقاء شد.
عشــق او به آزادی دانشــگاه و دفاع تمــام قدش از
حریم دانشجویان او را به استادی فوقالعاده محبوب
تبدیــل کرد؛ اما ایــن فصل از زندگــی او با "انقالب
فرهنگــی" و تعطیلــی دانشــگاهها به آخر رســید.
دکتر ملکی تعطیلی دانشــگاهها را تــاب نیاورد و در
موضعی صریح آن را کودتا نامید.
این نوع موضعگیری از ســوی دادســتانی انقالب
تحمل نشد چرا که بیش از دو سال از انقالب گذشته
معمول عموم انقالبهــا ،دوران مدارا و
بــود و طبق
ِ
دوســتی و برادری انقالبیون به ســر آمده و روزهای
نابردبــاری و عداوت و خشــونت از راه رســیده بود!
این شــد که دکتــر ملکــی را دســتگیر و به جرم
وگنــاه ناکرده ،ابتدا به اعدام و ســپس به ده ســال
زنــدان محکــوم کردنــد .او را به هر اتهــا ِم ممکن
متهم و به هر شــیوهای آزار و اذیــت کردند .او خود
شــرحی از این شــکنجهها به دســت داده اســت.
پس از تحمل پنج ســال زندان ،ملکی درسال  65از
حبس آزاد شــد .همۀ دوستانش از دیدن چهرۀ او به
سختی جا خوردند.
او گویی در این پنج ســال بیش از  20سال پیر شده
بود! این را بخصوص زندهیاد مهندس عزتاهلل سحابی
همیشــه با تأســف و اندوه در وصف او تکرار میکرد.
شاید حتی بیش از دکتر ملکی ،همسر و فرزندان او در
آن پنج سال رنج بردند .همسرش قدسی خانم با چهار
فرزند قد و نیم قد ،آوارۀ د ِر زندانها شد ،بیهیچ پناهی
یا حمایتی یا هر مایۀ دلگرمی دیگری که سبب تسکین
خانوادهای شود .مادری تنها با اندو ِه کودکی که از شوک
شــدن پدر فلج شده بود ،در زمانهای که اغلب
زندانی
ِ
مردم از خانوادههای زندانیان سیاسی فاصله میگرفتند.
در ایــن میــان ،ملکی کــه بخصــوص از درد و رنج
همبندیانــش با داغی بــزرگ بــر دل از حبس آزاد
شــده بود ،پــس از رهایی ،لحظــهای از تالش برای
گذر جامعه از مصائب مبتالبهاش غافل نشــد .او که
دلی شــاعر و سری پرشــور و عزمی خستگیناپذیر
داشــت ،در هر صحنهای که حقی پایمال میشد یا
ستمی بر کســی میرفت ،بیدرنگ حضور مییافت
و صــدای اعتراضــش را به شــیوۀ خــود که صریح
وبیپردهپوشی و مصلحتاندیشی بود ،بلند میکرد.
همین حضور همیشگی و صدای رسا ،در پیرانهسری
نیز دو بار گذر او را به زندان انداخت .یک بار در اسفند
 79و آن دســتگیری معروف در منزل زندهیاد محمد
بستهنگار و بار دیگر در سال  .88برغم کهنسالی ،او این
دو زندان را با شور نشاط از سر گذراند.
روزی کــه او را از بند  350زندان اوین آزاد کردند در
میان تشویق ممتد و شورانگیز همبندیان ،عصا زنان از
پلهها باال رفت ،در حالی که لبخندی بر لب داشــت و
نوری از امید در عمق چشمان کم سویش میدرخشید.
گر چه این امید دیر نپایید ،اما ملکی از کوشش و تالش
خوددستبرنداشتوبهرغمناتوانیدرراهرفتن،هیچگاه
در هیچ صحنهای غایب نبود .حاضری همیشگی بود.
آنچه اما او را در کهنســالی بسیاز آزار داد جدا افتادن
از فرزندانش بود.
فرزندش عمار نتوانست برای دیدار پدر به ایران برگردد
و به دکتر ملکی نیز اجازۀ خروج از ایران داده نشد .او
چند ماه پس از فوت ناگهانی همسرش قدسی خانم و
در حسرت به آغوش گرفتن نوهاش ،جان به جان آفرین
تسلیم کرد و با کولهباری عظیم از کوششی بیوقفه در
راه بهروزی مردم ایران در ســرای ابدی آرامش یافت.
خداوند روح لطیف و شاعرانه و رنجکشیدۀ او را قرین
رحمــت بیمنتهای خود کند و به همۀ دوســتان و
شاگردان و همراهان و خانوادۀ ارجمندش بویژ دختران
و پسرانش  -عمار و ابوذر  -شکیبایی و اجر دهد .یادش
گرامی و نامش ماندگار و جاودانه باد.
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سید سعید شاهرخی استاندار همدان در ستاد کرونا مطرح کرد

خب

ــر
نشست شهردار و اعضای
شورای شهر گودین با مهندس بازوند
استاندار کرمانشاه

در این جلسه نیاکانی پور شهردار گودین با تشریح
مشکالتی که مدیریت شهری در خصوص اداره شهر با آن
مواجه است ،دو موضوع عدم تخصیص ماشین آالت و ناچیز
بودن اعتبارات را اصلی ترین چالش شهرداری عنوان نمود
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست خواستار ارائه گزارش
مستند روند پیگیری خودرو آتشنشانی و حمل زباله از سوی
شهرداری شد تا شخصا موضوع را پیگیری و به نتیجه برساند.
مهندس بازوند قول مساعد داد به منظور رفع برخی
کمبودهایی منابع مالی شهرداری گودین اعتباری عالوه بر
اعتبارات مصوب  ،در قالب یک پروژه به شهرداری تخصیص
دهند.

انهدام باند قاچاق اسلحه در پاوه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام باند قاچاق اسلحه
در شهرستان پاوه و کشف  ۱۷قبضه سالح از انها خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت :پس از اطالع ماموران
انتظامی پاوه از فعالیت یک باند قاچاق که قصد انتقال تعداد
زیادی اسلحه از کشورهای همجوار به داخل استان را داشتند،
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :در همین راستا ماموران با انجام کارهای
اطالعاتی موفق به شناسایی مسیر تردد خودروی قاجاقچیان
که یک دستگاه پراید بود شده و در محل مناسب مستقر
شدند.
سردار جاویدان تصریح کرد :ماموران به محض مشاهده
خودروی قاچاقچیان به سرعت و پس از مدتی تعقیب و گریز
موفق به توقیف آن شده و نسبت به بازرسی های الزم اقدام
کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد :در بازرسی
های صورت گرفته از خودروی قاچاقچیان  ۱۷قبضه اسلحه
قاچاق کشف شد.
وی همچنین با اشاره به دستگیری هر  ۳عضو این باند ،از
معرفی آنها به دستگاه قضایی جهت صدور احکام الزم خبر
داد.

استان همدان در وضعيت زرد کرونايي قرار
گرفت،گردهمایی ممنوع
امسال در شهرستان کبودرآهنگ ۲هزار و  ۸۸فرصت شغلی ایجاد شده است

استاندار همدان در ستاد استاني مقابله با کرونا گفت:
براساس گزارش معاون وزير بهداشت در ستاد ملي
کرونا ،تمامي شهرستانهاي اين استان در وضعيت
زرد کرونايي قرار دارند.
سيدسعيد شاهرخي گفت :با توجه به بهبود وضعيت
استان همدان ،محدوديت تردد شبانه از ساعت 21
تا چهار صبح تنها در شهرستانهاي همدان و مالير
اجرا و از دوربين هاي هوشمند ترافيکي براي نظارت
و اعمال قانون متخلفان استفاده ميشود.
وي افزود :بر اساس دستورالعمل هاي طرح جامع
مديريت هوشمند در حوزه فرهنگي و اجتماعي ،نماز
جمعه ،مساجد و مراسم آييني و معنوي در شهرستان
هاي داراي وضعيت زرد برگزار نمي شود که به تازگي
نماز جمعه دراين شهرستان ها مستثني و اقامه آن
بالمانع شده است.
استاندار همدان با قدرداني از همراهي متدينين ،ائمه
جمعه و مردم براي اجراي محدوديت ها و رعايت
پروتکل هاي بهداشتي در مناسبت هاي مختلف به
ويژه ايام فاطميه و سالگرد شهادت سردار سليماني،
افزود :مردم استان هيچگاه عملکرد اندک افرادي که
دست به رفتار غير متعارف دراين زمينه زدند را نمي
پذيرند.
شاهرخي با تاکيد بر اينکه مردم اجازه تهديد سالمت
عمومي را نميدهند ،تاکيد کرد :چنانچه براي ايام
فاطميه يا سالگرد شهيد سليماني قرار بر برگزاري
مراسمي بود به طور حتم استانداري در اين باره
پيشگام مي شد بنابراين بايد متنفذينُ ،عقال ،ائمه
جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با توجيه
افراد مانع برگزاري تجمع و مراسم با توجه به شرايط
خاص همه گيري ويروس در سطح استان شوند.
وي ادامه داد :بر اساس تصميم ستاد ملي کرونا و با
معيارهاي عقالني بر ضرورت برگزار نشدن مراسم با
هدف پيشگيري از تجمع و انتشار ويروس کرونا تاکيد
شد که بسياري از خواص به اين مولفه و تاکيد ستاد
ملي کرونا توجه کردند.
استاندار همدان از مردم اين استان به واسطه  10ماه
همکاري و همراهي با اعضاي ستاد استاني مقابله با
کرونا قدرداني کرد و گفت :همراهي همکاري سپاه در
همه بخش ها به ويژه اجراي طرح شهيد سليماني و
کمک به پيشگيري و درمان ستودني است.
شاهرخي ادامه داد :با وجود کاهش شمار مبتاليان و
زرد شدن وضعيت استان اما به علت شکننده بودن
اين شرايط بايد بازرسي ها را تشديد کرد در غير

اينصورت با عادي انگاري بيماري شاهد بازگشت
وضعيت استان به شرايط قبل خواهيم بود.
وي با تسليت شهادت سردار سليماني اظهار داشت:
قدرشناسي مردم کشور و همدان در بدرقه اين
شهيد ،نماد ماندگار از وفاداري و قدرشناسي اين
ملت نسبت به خادمان خودشان است.
استاندار همدان افزود :بدون هيچگونه اطالع رساني
و فراخوان ،همه افراد و تيپ ها در آيين سردار
سليماني شرکت کردند چرا که از اين واقعه دردناک
اندوهگين بوده و به علت حزن فراوان طاقت ماندن
در خانه را نداشتند .استاندار همدان از لغو ممنوعیت
همه فعالیتها در شهرهای آبی خبر داد.
سید سعید شاهرخی در نشست اعضای ستاد
ملی کرونا بیان کرد :در حالی که شاهد رعایت
شیوهنامههای بهداشتی از سوی مردم هستیم اما
برخی از مسؤوالن و مقامات نسبت به رعایت شیوه
نامههای ابالغی بی توجه هستند.
وی اضافه کرد :به تازگی فردی اقدام به برگزاری
مراسمی با حضور  400نفر در حسینیه امام خمینی
(ره) شهر همدان کرد که برگزاری این نوع جلسات
موجب بی اعتمادی مردم به مسؤوالن در رابطه با
تالش برای مهار کرونا میشود.
استاندار همدان تاکید کرد :دانشگاه علوم پزشکی به
عنوان متولی بخش سالمت باید نسبت به برگزاری
این گونه گردهماییها واکنش نشان دهد .امروز به
این طیف افراد بانفوذ که از قدرت خود سوء استفاده
میکنند اخطار میدهم اما در مراحل بعد مصمم و با
جدیت برخورد میشود.
شاهرخی اضافه کرد :دانشگاه علوم پزشکی و
فرمانداران این قبیل قانون شکنیها را مستندسازی
کرده سپس متخلفان در هر مقام و منصبی به مردم
معرفی شوند تا مردم درباره آنها قضاوت کنند.
وی ادامه داد :برگزاری همایش با هر عنوانی از جمله
یادواره شهید و تشییع جنازه ممنوع است و قانون
شکنان به مردم معرفی میشوند تا این افراد که در
برابر قانون پاسخگو نیستند دست کم در برابر افکار
عمومی پاسخگو باشند.
استاندار همدان تاکید کرد :دانشگاه علوم پزشکی ابن
سینا باید در برابر این قانون شکنیها مدعی شود.
شاهرخی بیان کرد :صنوف و اتحادیهها با وجود تأثیر
محدودیتهای کرونایی در کاهش درآمدشان اما
حدود  11ماه همکاری الزم را درباره اجرای مصوبات
ابالغی داشتند بنابراین نباید اجازه داد بی توجهی

آگهی تغییرات شرکت تاکسی تلفنی کرخه همدان ( با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  3480و شناسه ملی 10861124680
به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه مورخ  1399/09/17و به استناد نامه شماره  1399028001971938مورخ  1399/09/17شعبه سوم
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
به موجب سند صلح شماره  258278مورخ  1399/08/18تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره یک حوزه ثبتی همدان مبلغ  390000ریال از سهم
الشرکه آقای حمیدرضا سموات به شماره ملی  3871490865با قائم مقامی اجرای احکام مدنی دادگستری همدان از شرکت تاکسی تلفنی کرخه
همدان به شماره ثبت  3480و شناسه ملی  10861124680به آقای محمدباقر احمدیان به شماره ملی  3873228041منتقل گردید و میزان
سهم الشرکه نامبرده به مبلغ  330000ریال کاهش یافت در نتیجه دارندگان سهم الشرکه شرکت بشرح ذیل می باشند :آقای محمدمهدی رشیدی
نژاد دارنده  500000ریال سهم الشرکه  -خانم فرح پور صالحی دارنده  300000ریال سهم الشرکه -آقای حمیدرضا سموات دارنده  330000ریال
سهم الشرکه  -آقای علیرضا سموات دارنده  480000ریال سهم الشرکه  -آقای محمدباقر احمدیان دارنده  390000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان  -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1061876

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور همدان طرح (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2995و شناسه ملی 10861120993
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی شرکت ازآدرس قبلی درهمدان
به آدرس :استان همدان ،شهرستان همدان ،بخش مرکزی ،شهر همدان ،خیابان پاسداران ،کوچه شهیدان عباس و هادی هاشمی فرید،
خیابان پاسداران ،پالک  ،11طبقه اول ،کدپستی  6517613350تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .شماره تماس
08138244832
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1075204

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور همدان طرح (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2995و شناسه ملی 10861120993
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/9/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1سرمایه شرکت از مبلغ 259000000ریال
به مبلغ 1259998740ریال از محل واریز نقدی افزایش یافت وماده 5اساسنامه بشرح زیر اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ
1259998740ریال منقسم به 2590سهم 486486ریالی با نام می باشد.
شماره تماس 08138244832
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1075203

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور همدان طرح (سهامی خاص)

به شماره ثبت  2995و شناسه ملی 10861120993
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید :خانم فاطمه فرزانه فر بسمت رییس هیات مدیره ومدیرعامل به کدملی 3860644033
 خانم نیره مسعود میدانچی بسمت نائب رئیس هیات مدیره به کدملی  3871188281آقای محمد فرزانه فر بسمت عضو هیات مدیرهبه کدملی -2 3871052264حق امضا مجاز در کلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهدآوربانکی ودیگر عقودوقراردادها
برعهده خانم فاطمه فرزانه فر (مدیرعامل ورئیس هیات مدیره) یا آقای محمد فرزانه فر (عضو هیات مدیره ) "تک امضا" همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1075202

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور همدان طرح (سهامی خاص)
به شماره ثبت  2995و شناسه ملی 10861120993
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند :خانمها فاطمه فرزانه فر به شماره ملی  3860644033و نیره مسعودمیدانچی به شماره
ملی 3871188281وآقای محمد فرزانه فر به شماره ملی 3871052264
 -2آقایان میثم خلجی به شماره ملی  3873524139و رضا خلیل منش به شماره ملی  3874596826به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی
وعلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()1075201

اجرايپروژههايجهشتوليددراستان
کرمانشاهسرعتميگيرند

عدهای به شیوهنامههای ابالغی سبب بازگشت
محدودیتها و فشار بر صنوف شود.
وی با قدردانی از تالش مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی ابن سینا و مردم که سبب روند کاهشی ابتال
به کرونا در استان شدند ،اظهار کرد :طبق گزارش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی آمار
بستریها  80درصد و فوتیها  70درصد کاهش
یافته است.
استاندار همدان تأکید کرد :باید روند کاهشی ابتال به
کرونا با رعایت اصول بهداشت فردی ،حضور نیافتن
در اجتماعات و دورهمیها و زدن ماسک حفظ
شود چراکه با وجود ویروس کرونا ،شرایط مطلوب
این استان ناشی از رعایت شیوهنامههای بهداشتی از
سوی شهروندان است.
شاهرخی ادامه داد :وضعیت جدیدی در ستاد ملی
کرونا با عنوان وضعیت آبی مطرح شد که مبنای آن
 2نفر ابتالی مثبت به ازای  100هزار نفر جمعیت
شهرستان است و با این توصیف هم اینک سه
شهرستان اسدآباد ،فامنین و بهار در وضعیت آبی
هستند.
وی اضافه کرد :شرایط در وضعیت آبی به گونهای
است که همه فعالیتها دایر است با این وجود رعایت
شیوهنامههای بهداشتی از سوی مردم و صنوف
همچنان الزامی است.
استاندار همدان با بیان اینکه تردد خودرو بین

شهرهای دارای شرایط زرد بدون دریافت مجوز
هم از امروز امکان پذیر است گفت :البته تردد و
ورود خودروهای غیر بومی به شهرستانهای دارای
وضعیت نارنجی و قرمز ممنوع است.
وی تأکید کرد :شرایط مطلوب کنونی حاصل فعالیت
همه نهادها و همکاری مردم است با این وجود این
وضعیت شکننده بوده و در صورت عادی انگاری
و رعایت نکردن شیوه نامههای بهداشتی احتمال
بازگشت به شرایط نارنجی و قرمز زیاد است.
استاندار همدان  :در سال جاری در شهرستان
کبودرآهنگ ۲هزار و  ۸۸فرصت شغلی ایجاد شده
است
مهندس شاهرخی گفت :در سال جاری با وجود
پیش بینی ایجاد یک هزار و  ۵۲۹شغل در این
شهرستان ،اما با همت مسولین تاکنون ۲هزار و ۸۸
فرصت شغلی برای افراد جویای کار در کبودر آهنگ
ایجاد شده است
 استاندار همدان  :طی سال جاری در شهرستان
کبودرآهنگ  ۲هزار و  ۸۸فرصت شغلی ایجاد شده
است
مهندس شاهرخی گفت :در سال جاری با وجود
پیش بینی ایجاد یک هزار و  ۵۲۹شغل در این
شهرستان ،اما با همت مسولین تاکنون ۲هزار و ۸۸
فرصت شغلی برای افراد جویای کار در کبودر آهنگ
ایجاد شده است.

اســتاندار كرمانشاه گفت :در سال جهش توليد و پيرو تحقق فرمايشات
مقام معظم رهبري مبني بر توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي و رونق اقتصادي
بــا نگاه بــه توان داخلي ،بــا جديت مصمم به اتمام پــروژه هاي جهش
توليد تا پايان سال هســتيم و در اين راستا از دستگاه هاي اجرايي ذيربط
خواسته ايم كه نهايت اهتمام خود را براي اتمام اين پروژه ها بكار گيرند.
هوشــنگ بازوند در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه كه با
حضورنمایندگاننهادریاستجمهوری،معاونهماهنگياموراقتصادي
استانداري و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی و پایش پروژه
های مصوب تفاهم نامه های جهش تولید استان کرمانشاه در محل سالن
شهدايدولتاستانداريبرگزارشد،اظهارداشت:تالشبراياتمامپروژه
هاي جهش توليد كه نقش موثري در رونق اقتصادي و اشتغالزايي دارند
براي ما يك اولويت مهم اســت و در اين راستا از مديران استان خواسته
ايم كه نهايت تالش و اهتمام خود را براي اتمام اين پروژه ها بكار گيرند.
وي با اشاره به بكارگيري بسياري از منابع استان در بازسازي مناطق زلزله
زده در ســال هاي گذشته تصريح كرد :ضرورت دارد كه طبق برنامه اي
مشــخص ،منابع و تســهيالت الزم به منظور كمك به تسريع در اجراي
پروژه هاي جهش توليد به استان اختصاص پيدا كند زيرا استان كرمانشاه
طي سال هاي گذشته با بازسازي مناطق زلزله زده مواجه بوده و همچنين
اين اســتان جزء اســتان هاي كم برخوردار است لذا از مسئولين سازمان
برنامه و بودجه انتظار داريم كه به اين اســتان يك نگاه ويژه داشته باشند.
مقام عالي اســتان کرمانشاه تصريح كرد :با تخصيص منابع و تسهيالت
الزم و همچنين افزايش سهم يارانه ايي  مي توان به تسريع در اتمام پروژه
هاي جهش توليد در استان اميدوار بود هر چند كه ما نهايت تالش خود
را در اين راســتا با كمك دســتگاه هاي اجرايي ذيربط بكار گرفته ايم.
بازوند با اشــاره به ظرفيت ها و پتانســيل هاي مناسب استان براي سرمايه
گذاري ادامه داد :خوشبختانه اقدامات و تالش هاي خوبي در استان براي
ايجاد سرمايه گذاري به منظور رونق اقتصادي و اشتغالزايي در حال انجام
است كه اين سرمايه گذاري ها منجر به تحول در استان خواهد شد.
نماينده عالي دولت در استان کرمانشاه هدف از اجراي پروژه هاي جهش
توليد را كاهش نرخ بيكاري ،افزايش اشتغالزايي ،رونق اقتصادي و توجه
بــه اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت :مقام معظــم رهبري با درايت و
هوشمندي امســال را به عنوان سال جهش توليدنامگذاري كرده اند لذا
ما وظيفه داريم كه در اين راستا اقدامات اثر بخش انجام دهيم و كمك
كنيــم كه با توجه به توان داخلي و بهره گيري از ظرفيت ها گام بســيار
موثري در جهت تحقق اهداف برنامه هاي جهش توليد برداشته شود.
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عباس صوفی،شهردارکالنشهر همدان؛ مطرح کرد

گزارش :سما موسوی

پل شهید همدانی ریزش نکرده است
همدان وارد است که در صورت عدم رفع مشکالت،
طرح پیشنهادی قابلیت تصویب ندارد؛ گفت :شورای
شهر پس از دریافت طرح ضوابط پیشنهادی مشاور
طرح جامع شهر همدان همراه با برگزاری جلسات
کارشناسی ،ضوابط و مقررات پیشنهادی ساختمانی
این طرح را بررسی کرد.
نرگس نورالهزاده با اشاره به اینکه نامههای متعدد
به اداره راه و شهرسازی در خصوص ایرادات کلی
طرح جامع اعالم کردهایم ،یادآور شد :علی رغم
برگزاری جلسات حضوری با نمایندگان استانداری،
شهرداری ،مشاور راه و شهرسازی و تبیین مشکالت
پیشنهادات طرح جامع ،متأسفانه در ارائه ضوابط
پیشنهادی ،اشکاالت ارائه شده قبلی همچنان در
طرح پیشنهادی به چشم میخورد.
وی اضافه کرد :یکی از مشکالت در حوزه طرح جامع
شهری این بوده که آخرین اطالعات مطرح شده در
جلسه ،با اطالعات ارسالی دبیرخانه تفاوت دارد و
شورای شهر هم طبق اطالعات ارائه شده دبیرخانه،
کارشناسی میکند؛ از اینرو اگر روند کاری مشاور
به گونهای است که تمامی اطالعات را ارائه نمیدهد
یا اینکه در جلسات اطالعات جدید ارائه میدهند،
مشکلی است که در این جلسات با آن مواجه هستیم.

علی رحیمیفر رئیس کمیسیون فنی
عمرانی شورای شهر همدان:
کمبود بیش از  ۵۰۰هکتار ،سرانه
فضای سبز همدان

شهردار همدان نیزگفت پل سردار همدانی ریزش نکرده بلکه سطح( )3پل
سردار همدانی درحال کابل کشی بوده که یکی از کابل ها دچار دررفتگی
شده است.
عباس صوفی در گفت و گو با فرین ،با بیان اینکه اتفاق خاصی برای پل نیفتاده
است ،اظهار کرد :روز شنبه تیم کابل کشی درحال کشش کابل سطح ( )3پل
سردار همدانی بودند که یکی از کابل ها در می رود و چهار نفر از کارگران دچار
مصدومیت می شوند.
وی تصریح کرد :خوشبختانه اتفاق خاصی برای مصدومان رخ نداده و به صورت
سرپایی مداوا شدند و فقط مهندس ناظر پروژه در بیمارستان بستری است.
شهردار همدان با تاکید بر اینکه حادثه خاصیت کارگاه عمرانی است ،یادآور شد:
در هر کارگاه عمرانی ممکن است حادثه رخ دهد و به همین علت هم از طریق
نصب تابلو نسبت به ورود به کارگاه هشدار داده می شود.
صوفی درباره تاثیرات این اتفاق بر روند پروژه ،ادامه داد :مشاوران اصلی پروژه از
تهران به همدان آمده و این موضوع دست بررسی و علت یابی است.
وی با اشاره به اینکه قرار بود فاز یک پل سردار همدانی چند روز آینده افتتاح
شود ،گفت :این اتفاق در سطح( )3این پروژه رخ داده که باید ایمن سازی
شود و فاز( )1که قرار است چند روز آینده افتتاح شود ،در زمان مقرر افتتاح
خواهد شد.
گفتنی است که علیمردان طالبی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان،
بروز مشکل برای کابل نگهداره عرشه پل شهید همدانی (میدان سپاه) شهر
همدان در حین انجام کار ،منجر به مصدومیت چهار نفر از کارگران شاغل در
این پروژه شدخبر داد.
ساعت  ۳بعدازظهر روز شنبه 20دیماه حادثه در پل شهید همدانیرخ داد و
ریزشی کوچک صورت گرفت.
بر اثر این حادثه چهار نفر از عوامل کارگاهی از ناحیه سر ،قفسه سینه و ستون
فقرات دچار آسیب شدندکه بالفاصله به بیمارستان بعثت همدان جهت مداوا
اعزام گردیدند.
سه نفر از این افراد کارگرانی بودند که در پروژه ساخت پل فعالیت داشتند و
یک نفر نیز راننده عبوری بودهاست.

بررسی مشکالت طرح جامع شهری همدان

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان ،رئیس شورای اسالمی
شهر همدان گفت :معاون عمرانی استاندار همدان با جدیت کامل پیگیر طرح
جامع شهر همدان است؛ به گونهای که جلسات هفتگی برای بررسی طرح
جامع شهری همدان را تشکیل میدهد و دو نفر از اعضای شورای شهر ،نرگس
نورالهزادهو ابراهیم مولوی میتوانند در این جلسه حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به اهمیت طرح جامع شهری همدان و روند مطالعات آن ،تأکید
کرد :الزم است صورتجلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی به شورای شهر
ارائه شود تا اعضای شورا نیز در جریان این صورتجلسات قرار گیرند.
عسگریان همچنین ضمن تسلیت به خانواده  ۳تن از کارکنان زحمت کش
درگذشته سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان در سانحه
رانندگی ،گفت :بیشک از دست دادن این عزیزان که با فداکاری ،تالش و
جان بسیاری از انسانها را نجات دهند ،موجب تأثر
تخصص خود میتوانستند ِ
ف شد.
و تأس 

نرگس نورالهزاده رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر همدان:

طرح پیشنهادی در صورت عدم رفع مشکالت ،قابلیت
تصویب ندارد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز در ادامه با بیان
اینکه متأسفانه در حال حاضر مشکالت زیادی بر طرح پیشنهادی جامع شهر

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان
نیز با بیان اینکه جلسات بررسی طرح جامع شهری
نباید یک طرفه باشد و مسؤوالن متولی باید حضور
داشته باشند تا بتوانیم طرح را تبیین و روشن کنیم،
گفت :چنانچه مسؤولی نمیتواند در جلسات حضور یابد حتما مشاور یا معاونان
وی حضور پیدا کنند تا بتوان به نتیجه رسید.
علی رحیمیفر اظهار کرد :پیشنهادات ارائه شده مشاور طرح جامع را نه رد
میکنم و نه تأیید؛ اما اگر به نظر اعضای شورا و کارشناسان حوزه شهرسازی

مطالعات و پیشنهادات مشاور طرح مناسب
نیست ،بهتر است مشاور دیگری برای ادامه روند
مطالعات در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه در طرح جامع باید تمامی
جوانب در حوزههای مختلف مدنظر قرار گیرد،
اضافه کرد :سرانه فضای سبز یکی از مباحث
بسیار مهم شهری است و متأسفانه همدان با
کمبود بیش از  ۵۰۰هکتار ،سرانه فضای سبز
مواجه است که باید این مهم در طرح جامع
شهری به خوبی دیده شود.

امیرفتحیاننسب معاون شهرسازی و
معماری شهردار همدان:

عمومی شدن طرح جامع شهری از
رانت جلوگیری میکند

معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان هم
در ادامه با اشاره به روند مطالعات طرح جامع
شهر ،گفت :از زمانی که فرهاد فرزانه ،معاون امور
عمرانی استاندار در این خصوص ورود پیدا کرده،
خوشبختانه کارهای مطالعاتی طرح جامع شهری
به صورت کارشناسی پیشرفته است.
امیر فتحیان نسب با بیان اینکه در برخی
جلسات کمیته فنی برای طرح جامع مشاوران
مجرب معماری و شهرسازی حضور دارند تا همه
جوانب مدنظر قرار گیرد ،افزود :هرچه طرح جامع
عمومیتر شود ،مانع رانت خواهد شد؛ زیرا هیچ
اطالعات محرمانهای نباید در طرح جامع وجود
داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تیمی از کارشناسان و
شهرداری برای طرحهای ترافیکی تشکیل شده
است تا ترافیک شهری مورد بررسی قرار گیرد،
گفت :در هر جلسه کمیته فنی ،نقشه تغییر
میکند؛ زیرا موضوعات را با حساسیت بیشتری بررسی
میکنند.

سیدمسعود عسگریان رئیس شورای اسالمی شهر همدان خبرداد:

طرح جامع شهری همدان اهمیت خاصی دارد

اسماعیل یوسفی مسؤل مرکز مطالعات شهرسازی شهرداری
همدان:

زمان ،پاشنه آشیل تمام طرحهای شهرسازی است
مسؤل مرکز مطالعات شهرسازی شهرداری همدان هم با بیان اینکه زمان ،ضعف
و پاشنه آشیل تمام طرحهای شهرسازی است؛ گفت :زمان روند طرحهای جامع
شهری را از محدوده خودش خارج میکند و اگر این زمان از دست رفته کاهش
پیدا میکرد ،شاهد روندهای خوبی در طرح جامع شهری بودیم.
اسماعیل یوسفی تأکید کرد :طرح جامع به عنوان یک سند باالدستی باید پاسخ
گوی پنج عنصر باشد که نخستین و مهمترین موضوع ،محدودهها و حریم شهر
است و سپس کاربری و شبک ههای معابر و اراضی و تقسیمات شهری است که
طرح جامع شهری همدان در حوزه محدوده نتوانسته زمین تولید کند و مساحت
زیادی را به شهر اضافه کند.
وی اضافه کرد :همچنین در حوزه شبکههای حمل و نقل اتفاق خاصی نیفتاده
است و در شبکههای معابر دو کمان شرقی و غربی در شهر ایجاد میشد و
بخشی از آن به صورت تونل بود که قابلیت اجرا نداشت و تصویب نشد.
یوسفی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر اینکه دبیرخانه
طرح جامع شهری باید بخش مطالعات صورت گرفته طرح را عیناً به شورای
شهر ارسال کند ،یادآور شد :آخرین طرح مطالعاتی که به صورت رسمی به
شهرداری ارسال شده ،مربوط به دی ماه سال  ۱۳۹۸است که آن را به شورا
ارسال کردهایم.
مسؤول مرکز مطالعات شهرسازی شهرداری همدان با اشاره به اینکه طرح
جامع به عنوان مهمترین توسعه سند شهری محسوب میشود ،گفت:
متأسفانه در خصوص تولید زمین در طرح پیشنهادی مشاور جامع شهری
همدان تدابیر خاصی اتخاذ نشده بود و از آنجایی که یکی از وظایف مدیریت
شهری تأمین کاربری خدماتی است که بر اساس مطالعات مشاور ،کمبود
سرانه کاربری خدماتی داریم و باید کاربریهای خدماتی را نیز در نظر قرار
دهیم.

