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شرکت ملی گاز ایران
روابط عمومی

شرکت گاز استان همدان

طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه
واحدهای مسکونی و تجاری

10 درصد کاهش در مصرف گاز طبیعی

رایگان

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی که بیانگر تعهد، کارآمدی و 
شایستگی های شــما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام 
و میهن اســامی اســت را تبریک عرض نموده، موفقیت و 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

سرکار خانم 

لیال    سالح ورزی
مشاور محترم استاندار در امور بانوان

تبریک و تهنیت
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ح شد: در دیدار مجمع نمایندگان استان همدان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطر

ضرورت ایجاد بنیاد سیدجمال
صالحی: می توانیم به ساخت مؤسسه چندمنظوره سید جمال اقدام کنیم

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا اواسط آبان  
وارد مرحله انسانی می شود

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جاده ها را بستید؟ 
وزیر بهداشــــت با اعالم اینکه واکســــن ایرانی کرونا مراحل آزمایــــش حیوانی را رد 
کرده و از اواسط آبان ماه امسال وارد مرحله آزمایش انسانی می شود گفت: زمانی 
که گزار ش هــــا درباره وضعیــــت کرونا را می خوانم اســــترس می گیرم کــــه نکند در 

سیاه چاله ای بیفتیم که خروج از آن بسیار صعب و دشوار است. 
 ســــعید نمکی که برای بررســــی آخرین وضعیت شــــیوع کرونا بــــه آذربایجان غربی 
سفر کرده اســــت، در سی و سومین جلســــه استانی ســــتاد مبارزه با کرونا ضمن 

تقدیر از کادر درمان و ابراز نگرانی از وضعیت موجود

با انتخاب کادر فنی باتجربه

شهرداری و پاس 
امیدوار به صعود

تیم های پاس و شــــهرداری همــــدان در فصل جدید 
رقابت هــــای لیگ دســــته دوم فوتبال باشــــگاه های 
، با انتخاب کادرفنی جدید و سرشناس امید  کشــــور
زیــــادی به صعود به لیگ دســــته اول دارنــــد.  دو تیم 
پاس و شهرداری نمایندگان فوتبال همدان در لیگ 
دسته دوم فوتبال باشــــگاه های کشور فصل جدید 

این مسابقات را با کادر فنی جدید آغاز می کنند.
صفحه  ۲

: تأکید دادستان همدان در کمیسیون گردشگری شورای شهر

حریمرودخانهها
جزءانفالواموالعمومی

تسریع در آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه

قراباغی: ضرورت ایجاد تفرجگاه گردشگری در مسیر رودخانه گنجنامه              عسگریان: رودخانه گنجنامه ظرفیت بالقوه توسعه گردشگری همدان است

سالمت جسم آخرین دغدغه  زنان همدان 
برخورداری از مشاوره رایگان، آسودگی خیال از  عدم خیانت همسر و امنیت شغلی  در اولویت دغدغه زنان

هگمتانه-گروه خبــــر همدان، صفــــورا کاظمیان: 
یک هفته گذشت، هفته ای مهم که می توانست 
بسیار پربار باشــــد اما بدون کم ترین اطالع رسانی 

تلف شد. 
به گزارش خبرنگار هگمتانه، هفته آخر مهرماه هر 
سال به نام هفته ملی ســــالمت بانوان نام گذاری 
شــــده که حتی نتوانســــته تبدیل به بهانه ای برای 
گاهی زنان در مورد ســــالمت شود. اما برای  رشد آ
مِن روزنامه نگار می توانست بهانه خوبی باشد که 
با زنان در مورد سالمتشــــان به گفتگو بنشینیم؛ 

بهانه ای که دستاورد ناخوشایندی داشت. 
بــــرای ۲۰ بانوی هم اســــتانی متــــن یکســــانی را در 
مورد هفته ســــالمت بانوان ارسال کردم و از آن ها 
خواســــتم بگویند که بانوان برای سالمت روانی و 
جسمی به چه توجهاتی نیاز دارند و توقع و مطالبه 
آنان در این زمینه چیســــت؟ از ایــــن ۲۰ بانو تنها ۵ 
نفر پاســــخ دادند که برای یکی از آن ها ناچار شدم 
ســــالمت را توضیح دهم و کمکش کنــــم در این 

حوزه صحبت کند. 
تعداد کم زنان مشــــارکت کننــــده در این گزارش 
باید نوعی هشدار نســــبت به رسوخ بی تفاوتی در 
جامعه تلقی شــــود که در برخی طیف هــــا در حال 
رسوخ است و در برخی اقشار به طور کامل رسوخ 

کرده است.
 عمدا در ابتدا مداخله ســــنجیده و کمی در گفتگو 
داشتم تا زنان مشارکت کننده در این گفتگو را به 
جهت گیری خاصی راهنمایی نکرده باشــــم که به 
این ترتیب اولین پاســــخ آنان نماینده مهمترین 

دغدغه آن ها باشد.
 ســــوای یکی از بانوان که به عنوان اولین پاســــخ، 
موضــــوع حجاب را مطــــرح کرد، چهــــار بانوی دیگر 
وجود مشــــاوره های رایگان برای تأمین ســــالمت 
روان بانــــوان را در اولویــــت پاســــخ ها قــــرار دادند. 
ترس از خیانت همسر دومین دغدغه زنان بود و 

امنیت شغلی نگرانی سوم این ۵ بانو بود. 
اما ســــالمت جســــم که انتظار می رفت به عنوان 
دغدغــــه اول مورد توجه بانوان شــــرکت کننده در 
این گزارش باشــــد آخرین دغدغــــه بود که معنای 
ناخوشایندی را به ذهن متبادر می کند؛ یعنی زنان 
مشارکت کننده در این مصاحبه مجازی در درجه 
اول از نظر روانی خــــود را نیازمند حمایت می دانند 
و آسودگی از عدم خیانت همسر و امنیت شغلی 
را به عنوان مالک های آرامش روان مطرح می کنند. 
در مــــورد آن ۱۵ بانویی که ترجیح دادند ســــکوت 
کنند قضاوت خوبی نمی شــــود داشــــت، شــــاید 
به طور کلی پرداختن به ســــالمت زنان را موضوعی 

لوث شــــده و بی حاصل می دانند و شــــاید اصال به 
ســــالمت فکر نکرده اند که در موردش مطالبه ای 

داشته باشند. 
اما آن جا نتیجه ناخوشــــایندتری گرفتم که وقتی از 
بانوان عزیز خواســــتم نامشان و یک عکس برای 
انتشــــار در روزنامه در اختیارم بگذارند با خودداری 
آنــــان مواجه شــــدم، آن هــــا حتی نمی خواســــتند 
نامشــــان در این گزارش برده شــــود. چــــرا از دیده 
شدن می ترسیدند؟ آیا این امتناع از فقدان اعتماد 
به نفس ناشی می شــــد؟ آیا می ترسیدند قضاوت 
شــــوند؟ تنها چیزی که می دانم این است که زنان 
نیازمنــــد ارتقا عزت نفس و اعتمــــاد به نفس اند و 
این موضوع مهمی است که در تصمیمات کالن 

و اثرگذار نشانی از برنامه ریزی برای آن نمی بینیم. 
به نظر می رســــد برای بازگرداندن اعتماد به نفس 
و روح سرشار زندگی به زنان دیر شده اما می شود 
کاری کرد که از این دیرتر نشــــود، می شود امنیت 
روانی را به زنــــان بازگرداند تا ظاهــــر و باطن جامعه 
اصالح شــــود. عمق اثرگذاری و نفوذ زنان در همه 
الیه های اجتماع غیرقابل انکار است و جلوگیری 
از این اثرگذاری ممکن نیســــت پس برای اصالح 
همــــه ارکان جامعه بایــــد اصالح امور زنــــان یکی از 

اولویت ها باشد که نیست!

شتاب در گازسوز کردن رایگان خودروها
رشد 40 درصدی سی ان جی سوز کردن خودروهای تاکسی و وانت بار در ۵0 روز گذشته 

777 دستگاه خودروی عمومی در منطقه همدان رایگان گازسوز شد
هگمتانه- گــــروه خبــــر همدان: مدیر شــــرکت 
پخــــش فــــرآورده هــــای نفتــــی منطقــــه همدان 
از شــــتاب گرفتــــن دوگانه ســــوز کــــردن رایگان 

خودروهای عمومی در استان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، امیــــن روســــتایی گفت: 
امروزه یکــــی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای 
شــــهرهای بزرگ توجه به ایجاد تنوع فرآورده های 
موجود در ســــبد ســــوخت آحاد مختلف جامعه 
است که در این راستا تالش های قابل قبولی از 
سوی سازمان های ذی ربط و به خصوص وزارت 

نفت انجام شده و ادامه دارد.

وی ادامه داد: از ســــوی دیگر کشــــور با دارا بودن 
ذخایر غنی از نعمت گاز طبیعی پیشــــتر از آنکه 

نفتی باشد کشوری گاز خیز شمرده می شود. 
روســــتایی اســــتفاده از گاز طبیعی فشــــرده را به 
دلیل قیمت ارزان و همچنین دسترســــی آسان 
که حاصل از توسعه گازرسانی به عمده شهرهای 
کشور اســــت را رویکرد مناسبی برای برون رفت 
از معضل مصرف فزاینده بنزین، کنترل آلودگی 
هوای شهرهای بزرگ و کاستن از فشار اقتصادی 

وارده به اقشار کم درآمد خواند.
روســــتایی اضافه کرد: با تمهید زیرساخت های 

الزم و انجام تبلیغات وســــیع رســــانه ای با هدف 
ترغیــــب و تشــــویق دارنــــدگان وســــایل نقلیه 
عمومی به استفاده از تسهیالت گاز سوز کردن 
رایگان خودرو، اقدامات خوبی در استان همدان 
محقق شــــده اســــت و از ابتــــدای اجــــرای طرح از 
اواســــط بهار ســــال جاری با تبلیغات گســــترده 
محیطــــی و فضــــای مجازی، شــــاهد اســــتقبال 

شهروندان برای دریافت این خدمات بوده ایم.
مدیر منطقــــه همــــدان تصریح کــــرد: از مجموع 
هشــــت کارگاه مجاز بــــرای تبدیل ســــوخت در 
استان، دو کارگاه واجد شرایط و موفق به دریافت 
مجوز گازســــوز کردن خودروهای عمومی شدند 
که از همان آغاز با نظارت فنی دیگر دستگاه های 

ذیربط فعالیت خود را رسما کلید زدند.
این مسؤول با بیان اینکه استقبال همشهریان 
اســــتان و افزایــــش خودروهــــای تأییــــد شــــده 
صالحیت فنی، شمار این کارگاه ها به سه کارگاه 
افزایش داده شد اظهار کرد: در حال حاضر روزانه 
حدود ۱۵ دســــتگاه خــــودروی عمومــــی با کیت 
گذاری و نصب مخزن استاندارد قابلیت سوخت 

گیری گاز طبیعی عالوه بر بنزین را دارا می شوند.
روستایی از گازسوز شدن رایگان 4۵9 دستگاه 

خودروی عمومی شامل انواع سواری و وانت بار 
از ابتدای طرح تا ۵ شــــهریور امسال با استفاده از 

تسهیالت دولتی خبر داد.
مدیر شــــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آمار خودروهای گازســــوز شــــده  آخرین  همدان 
اســــتان تا ۲4 مهر جاری را 777 دســــتگاه اعالم 
و اذعــــان کرد: در بــــازه زمانــــی۵۰ روزه اخیر تعداد 
3۱8 دســــتگاه خــــودروی پالک عمومــــی رایگان 
گازسوز شــــده که در قیاس با مدت زمان شروع 
اجرای طرح تا شهریور ماه گذشته شاهد رشد 4۰ 

درصدی در این بخش هستیم.
امین روســــتایی اظهار امیدواری کرد ضرباهنگ 
رشــــد صعودی دوگانه سوز شــــدن خودروها در 
استان همدان تداوم یافته و به تدریج دیگر ارایه 
دهندگان خدمات عمومی به مردم استان مانند 
مسافربرهای اینترنتی و مواردی از این دست نیز 

از این تسهیالت برخوردار شوند. 

امسال همدان ۲00 بار لرزید
ثبت 69 زمین لرزه با منشأ انسانی

صفحه  ۲

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی که بیانگر تعهد، کارآمدی و 
شایستگی های شــما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام 
و میهن اســامی اســت را تبریک عرض نموده، موفقیت و 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

سرکار خانم 

لیال    سالح ورزی
مشـاور محترم استاندار همدان

تبریک و تهنیت
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استان۲

علیه اصالت زن

صفورا کاظمیان  �

 هفتــــه ای بــــه نــــام هفتــــه ملی ســــالمت بانــــوان را 
گذاشــــتیم؛ هفته ای بی ســــر و صدا،  پشــــت ســــر 
بدون اطالع رســــانی و بــــدون فراخــــوان. این هفته 
ملی مشتی اســــت نمونه خروار از بی برنامگی برای 
تعالی زنان. اگر پرداختن به زن را به چند مناســــبت 
تقویمی خالصه کنیم دســــت کم باید زنان از هفته 
ســــالمت خود با خبر باشــــند و کم تریــــن توقع این 
اســــت که در ایــــن هفته خدمات ســــالمت رایگان 
دریافــــت کنند امــــا حتی روزشــــمار ایــــن هفته هم 
پر از شــــعار اســــت و از هر نــــوع اقــــدام عملی برای 
کمک های  زنــــان خالی اســــت و  گاهی بخشــــی به  آ
اجتماعــــی و آموزشــــی بــــه آن هــــا جــــای خــــود را به 
شعارهایی کلیشــــه ای و آرمانی داده که هیچ دردی 

از زنان دوا نمی کند. 
آنــــان را به ســــلبریتی ها  به راســــتی ما بــــا زنانی کــــه 
واگذاشــــته ایم چه کرده ایم؟ با زنانی که از نظر بلوغ 
عاطفی در سن ۱۲ سالگی تثبیت شده اند و هویت 
خود را در اظهــــار نظر مردان جســــتجو می کنند چه 
کرده ایــــم؟ هرگز هــــزار درد روانی و جســــمی پنهان 
زنــــان با هفت قلــــم آرایــــش را دیده ایــــم؟ زنانی که 
دندان سالم در دهان ندارند اما هرچه درآمد دارند 
برای ظاهــــر خود خــــرج می کنند؛ چراکه تا چشــــم از 
خواب بیدار می کنند خود را گم شــــده در تبلیغات 
جادویــــی ای می بیننــــد کــــه هیــــچ باطل الســــحری 
برایــــش ســــراغ ندارند. الاقــــل در این هفتــــه انتظار 
می رفــــت ســــالمت زنان ترنــــد نخســــت در فضای 
مجازی شــــود تا دســــت کم بانــــوان بــــه توقعات و 
مطالباتشــــان فکر کنند شاید ســــال آینده بتوانند 
از مطالباتشــــان و از تهدیدهایی که تجربه می کنند 
بگویند نــــه این که در مواجهه با ســــؤاالتی در حوزه 

سالمت خود، از پاسخ در بمانند. 
به راســــتی ما بــــا زنان چــــه کرده ایم؟ زنانــــی مچاله 
زنانــــی بی هویت، که  شــــده در پذیــــرش مــــردان، 
آراســــته، قادر  بــــرای ظاهر  تــــالش فراوان  با وجود 
شکست های  انواع  از  ناشــــی  افســــردگی  نیستند 
اجتماعــــی خــــود را پنهــــان کنند، شکســــت هایی 
که با آموزش قابل پیشــــگیری اســــت . به راســــتی 
با زنــــان چــــه کرده ایم؟ با زنانــــی که به نــــام تمدن، 
بــــدون آمــــوزش کارآمــــد، در جامعه بــــه حال خود 
بدون   ، کار حقــــوق  آمــــوزش  بدون  شــــده اند؛  رها 
آموزش هایی  بدون  و  شــــهروندی  حقوق  آموزش 
بــــرای هویت یابی. زنــــان بدون امنیت شــــغلی که 
چون خــــود را بی پناه می دانند مــــورد انواع ظلم ها 
و خشــــونت ها در محیط کار قــــرار می گیرند و حتی 
نیاموخته انــــد از حقــــوق انســــانی یــــا الاقل اصول 
اخالقی خود دفاع کنند. ما در جامعه ای که ژســــت 
احتــــرام به حقوق زنان را به خــــود گرفته نه به زنان، 
آمــــوزش مردانگی  زن بــــودن را آموختیــــم و نه در 
بــــه مــــردان موفــــق بودیــــم. در اکثر ســــخنرانی ها 
کردیم در حالی  از زنان را نکوهش  استفاده ابزاری 
ابزارهای ســــرگردانی  از زنان جامعــــه  که در عمــــل 
که در تقالی بازیابی هویت اند اما چون  ســــاختیم 
در تصمیمات کالن برنامــــه ای برای این امر وجود 

می شوند.  بی هویت تر  روز  هر  ندارد 
زنــــان معرفی  را مدافــــع حقوق  کــــه خود  جامعه ای 
می کند امــــا در عمــــل علیه اصالــــت زن در حرکت 
کــــه هنــــر هفتمــــش، فضــــای  اســــت، جامعــــه ای 
مجــــازی اش، مرکز خریدش و، و، و، علیه زن اســــت 

باید بهای مبارزه با انواع ناهنجاری ها را بپردازد. 
جامعه ای که آمــــوزش لطافت و ریحانگی به زنانش 
باشــــد  فاجعه  منتظر  باید  انداخته  پشــــت گوش  را 
فاجعه ای که الیه رویین آن صدرنشینی در مصرف 
آرایشــــی و تبلیغی است و الیه های زیرین  کاالهای 

آن گرفتاری در باتالق سقوط اخالق است.

یادداشت

ید امسال همدان 200 بار لرز
ثبت 69 زمین لرزه با منشأ انسانی

مرکز  مســــؤول  همــــدان:  خبــــر  وه  هگمتانه-گــــر
از  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  لرزه نــــگاری  شــــبکه 
۲۰۰ مورد زمین لرزه طبیعی  ابتدای ســــال تاکنون 
3.۵ ریشتر در استان همدان  و انســــانی از یک تا 

داشته ایم.
بــــه گــــزارش هگمتانه، عــــزت اهلل تیموری بــــا بیان 
اینکــــه ایســــتگاه های لرزه نــــگاری هر لرزشــــی در 
زمیــــن را ثبــــت مــــی کننــــد حتی اگر انســــان ســــاز 
۶9 مورد این لــــرزش ها مربوط  باشــــد، مطرح کرد: 
آنجا فعالیت معدنی و  به گل تپه اســــت چراکه در 
کوچک بوده  لــــرزش ها  انفجار وجود دارد اما این 
و برای مردم اصاًل محســــوس نیســــت اما توســــط 

می شوند. ثبت  ما  دستگاه های 
وی با بیــــان اینکه ۱39 مورد از لــــرزش ها در نقاط 
3۰ مورد در  3۱ مــــورد در نقــــاط میانــــی و  شــــمالی، 
نقاط جنوبی اســــتان بوده است، افزود: بیشترین 
مقــــدار لرزش مربوط بــــه زمین لرزه 3.۵ ریشــــتری 
شهر ســــامن در ۱9 خردادماه ساعت ۲3:۱7 بوده، 
که توسط مردم،  این زمین لرزه تنها لرزشــــی بوده 
آن هم فقط در خود شــــهر ســــامن احساس شده 

است.
بــــه نقل از ایســــنا، تیموری در رابطه با گســــل های 
زلزله خیز اســــتان نیز گفت: مهمترین گســــل لرزه 
، گســــل نهاوند اســــت که در جنوب اســــتان  خیز
و در امتداد گســــل درود لرســــتان قــــرار دارد و در 

آوج وجود دارد. گسل  شمال شرق استان نیز 

خبــر

صادرات 6۵ میلیون دالری از گمرک همدان
هگمتانه-گروه خبر همدان: مدیرکل گمرک اســــتان همدان از صــــادرات ۶۵ میلیون دالری کاال در 

شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی نجفی گفت: در شــــش ماه امســــال ۲77 میلیون و 847 هزار و 8 کیلوگرم 

کاال به ارزش ۶۵ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲93 دالر از گمرکات استان همدان صادر شده است.
وی با اشــــاره به افزایش ۱9 درصــــدی صادرات از نظر ارزی، اظهار کرد: صادرات شــــش ماه امســــال 
نســــبت به مدت مشــــابه ســــال گذشــــته از نظر ارزش دالری ۱9 درصد و از نظر ریالی ۲8 درصد رشد 

داشته است.

وی با بیان اینکه 8۵ قلم کاال از گمرکات اســــتان همدان صادر شــــده است، تصریح کرد: در شش 
ماه نخســــت امســــال 8۵ قلم کاال از جمله کشــــمش، موتور کولر آبی، فروســــیلیس، شیرخشک 

صنعتی، کلینکر خاکستری، شور و ترشیجات و وازلین بهداشتی صادر شده است.
نجفی با اشــــاره به اینکه صادرات کاال به 34 کشــــور صورت گرفته اســــت، افزود: عراق، پاکستان، 
چین، روســــیه، ترکیــــه، امارات و افغانســــتان از جمله کشــــورهای مقصد صادرات کاال از اســــتان 

همدان بوده است.
مدیرکل گمرک اســــتان همدان در بخش دیگــــری از واردات بیش از دو میلیــــون کیلوگرم کاال به 

اســــتان خبر داد و خاطرنشــــان کرد: در شش ماه نخســــت امســــال دو میلیون  و 48۵ هزار و ۶9۵ 
کیلوگرم کاال از طریق گمرکات همدان وارد استان شده است.

وی ارزش دالری واردات شــــش ماه امسال را بیش از هشت میلیون و 4۰ هزار دالر دانست و اظهار 
، بذر ســــیب زمینی، انواع قطعات خودرو، الکترود گرافیتی و  کرد: 33 قلم کاال از جمله نخ پلی اســــتر

ماشین آالت خط تولید از طریق گمرکات استان همدان وارد این استان شده است.
به نقل از ایســــنا، مدیرکل گمرک اســــتان همدان در پایان بیان کرد: واردات کاال از ۱۲ کشور از جمله 

آلمان، گرجستان، چین، امارات و ترکیه، هلند و هند بوده است.

ح شد: در دیدار مجمع نمایندگان استان همدان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطر

ضرورت ایجاد
بنیاد سیدجمال

صالحی: می توانیم به ساخت مؤسسه چندمنظوره سید جمال اقدام کنیم

هگمتانه-گروه خبر همدان: در دیدار مجمع نمایندگان 
بــــا وزیــــر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی،  اســــتان همــــدان 
نمایندگان اســــتان بر ساخت بنیاد ســــید جمال الدین 
کیــــد داشــــتند که وزیــــر فرهنگ و ارشــــاد  اســــدآبادی تأ
اســــالمی با بیان اینکه ساخت بنیاد منوط به نظر شورای 
عالــــی انقالب فرهنگی اســــت وعــــده اقدام به ســــاخت 

مؤسسه چندمنظوره سید جمال الدین را داد. 
به گزارش هگمتانه، وزیر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی روز 
دوشــــنبه در دیدار با مجمع نمایندگان اســــتان همدان 
بــــا بیــــان اینکــــه همــــدان اســــتمرار تاریخی ایــــران بزرگ 
اســــالمی اســــت، گفت: همدان از نظر فرهنگــــی، تاریخی 
و تمدنــــی در حوزه هــــای مختلف حرف هــــای زیادی برای 
گفتــــن دارد، ایــــن اســــتان در هریــــک از حوزه هــــای ذکر 
شــــده می تواند نماد و پرچمی برای کشور به شمار بیاید، 
باباطاهر  ســــیناو  بوعلی  چــــون  شــــخصیت هایی  حضور 
باعث شــــده که این اســــتان ظرفیت باالیی برای کارهای 

منطقه ای، ملی و بین المللی داشته باشد.
 ســــید عباس صالحی بــــا بیــــان اینکه همدان اســــتمرار 
تاریخی ایران بزرگ اســــالمی اســــت، اظهار کــــرد: در حوزه 
فرهنگی دغدغه ها بســــیار است و اولین مشکل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های وابسته موضوع 
بودجه اســــت، ســــهم این وزارتخانــــه در بودجه عمومی 
ســــال 99 تنها بیســــت و پنج صدم درصــــد از بودجه کل 
کشــــور بوده و این در شــــرایطی اســــت که ما هزینه های 

جاری و تملک دارایی ها را نیز داریم.
وزیر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی با گالیه از این تخصیص 
کید کرد: باتوجه به وســــعت ســــرزمینی، هویت  بودجه تأ
فرهنگی و دینی مــــردم و همچنین انقــــالب فرهنگی که 
در این کشــــور رخ داده اســــت این میزان بودجه با حجم 

انتظــــارات بحق مردم فاصله زیــــادی دارد. وی افزود: این 
حوزه در مقایســــه با ســــایر حوزه ها که به صورت ســــیال 
به پیش  مــــی رود متفاوت اســــت، بنابراین در خصوص 
بودجــــه فرهنگی نیازمنــــد یک اصالح ســــاختاری بوده و 
اگر به دنبال امنیت پایدار هســــتیم بایــــد حوزه فرهنگ 

را دریابیم.
صالحی یادآور شــــد: یکــــی دیگر از مشــــکالت وزارتخانه 
حــــوزه نیــــروی انســــانی اســــت، در ســــال ۱37۰ مصوب 
ســــازمان امور اداری اســــتخدامی 4۵۰۰ کارمند برای این 
وزارتخانه بوده کــــه در حال حاضر با کاهــــش ۱۵۰۰ نفری 
به 3هزار نفر کاهش پیدا کرده اســــت، اگرچه سیاســــت 
چابک  سازی دولت در این ۲۰ســــال مدنظر بوده اما این 
اتفاق باعث شــــده که مــــا در بســــیاری از حوزه ها نیروی 
کار نداشــــته باشــــیم، البته با رایزنی های صورت گرفته با 
رئیس جمهور و پیگیری ایشــــان از طریق ســــازمان امور 

اداری استخدامی قدری از مشکل مرتفع شده است.
وژه هــــای نیمه تمــــام در  وی بــــا اشــــاره بــــه موضــــوع پر
حوزه  ایــــن  دیگر  دغدغــــه  عنــــوان  بــــه  فرهنگ  حــــوزه 
وژه ناتمام  وز درگیر ۲۰۰ پــــر گفــــت: وزارتخانــــه تا به امــــر
وابســــته  ســــازمان های  از  بســــیاری  در  البتــــه  اســــت، 
وژه نیمه تمــــام را  3۰۰ پــــر همچــــون نهــــاد کتابخانه هــــا 
از  وژه ها  پر مانــــدن  نیمــــه کاره  ایــــن  هســــتیم.  شــــاهد 
یک ســــو اســــتهالک و از ســــوی دیگر نارضایتی و خود 

دارد. همراه  به  را  مطالبه گری 
عضو شــــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه استان 
همــــدان به عنــــوان یک اســــتان فرهنگی بایــــد در حوزه 
مفاخــــر جدی تر گرفته شــــود، تصریح کرد: ایــــن اتفاق به 
عنــــوان یک رویکرد از ســــوی ما مدنظر بوده اســــت، زیرا 
همدان بایــــد مفاخر خود را به جامعه معرفــــی کند، البته 

در این زمینه طرح شبکه شــــهرهای خالق فرهنگ و هنر 
می تواند به این استان نیز کمک کند، براساس این طرح 
شهرهایی که ریشــــه تاریخی و فرهنگی دارند و این مهم 
تا عصر معاصر نیز کشانده شده است می توانند هویت 

تازه ای برای معرفی خود به نمایش بگذارند.
صالحی در خصــــوص بیمه هنرمندان نیز گفــــت: در بیمه 
هنرمندان و همچنین بیمه تکمیلی آنها تا ســــقف دو برابر 
افزایش داشــــته ایم، البته همکاران ما در صندوق اعتباری 
هنر با سفرهای استانی خود در تالش هستند تا هنرمندانی 
که امکان ثبت نام از طریق ســــامانه را نداشته اند، به صورت 

حضوری امور مربوط به بیمه را انجام دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســــالمی حوزه پژوهش های ملی و 
اســــتانی را نیز مهم برشمرد و افزود: پژوهشگاه فرهنگ، 
هنــــر و ارتباطــــات اتفاقــــات خوبــــی را رقــــم زده و در حال 

تعامل با بخش های دیگر هم هستیم.
صالحــــی در خصــــوص درخواســــت نمایندگان اســــتان 
همــــدان مبنــــی بر تأســــیس بنیــــاد ســــید جمال الدین 
اســــدآبادی نیــــز گفــــت: تأســــیس بنیــــاد منوط بــــه نظر 

شــــورای عالی انقالب فرهنگی اســــت، اما وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســــالمی می تواند در مســــیر تأسیس مؤسسه 
چندمنظــــوره به اســــم این شــــخصیت برجســــته اقدام 
کند، سید جمال الدین اســــدآبادی مبداء جریان بیداری 
اســــالمی اســــت و هراندازه بــــه این شــــخصیت پرداخته 
شــــود به مثابــــه پرداختن به موضــــوع بیداری اســــالمی 

خواهد بود.
 بخش خصوصی به پردیس سینمایی ورود کند �

وی ســــرعت بیشــــتر در اتمام پروژه های عمرانی در حال 
ســــاخت را وعده داد و گفت: در مورد پردیس سینمایی 
که در استان همدان مدنظر است باید بخش خصوصی 
بخــــش  در  ســــینمایی  ســــازمان  زیــــرا  کنــــد  پیــــدا  ورود 
آماده ســــازی ســــینماهای امید در  بودجه خــــود در حال 

استان هاست.
شــــاهرخی: تأســــیس بنیــــاد ســــید جمال الدیــــن  �

اسدآبادی یک ضرورت است
سیدســــعید شــــاهرخی اســــتاندار همدان نیز در بخش 
دیگری از این جلســــه با بیان اینکه این استان به عنوان 

اســــت،  غنی  بســــیار  فرهنگی  شــــخصیت های  پایتخت 
گفت: شــــخصیت های فرهنگی، هنــــری و علمی در این 
استان بسیار زیاد اســــت، در این میان نگاه ویژه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســــالمی به بنیاد بوعلی سینا شایسته 

تقدیر است.
وی تأســــیس بنیاد ســــید جمال الدین اسدآبادی را یک 
ضرورت دانســــت و افزود: عالوه بر حوزه های فرهنگی و 
هنری باید بــــه بخش عمرانی نیز توجه کرد، البته در حوزه 
بیشــــتری  تســــهیل  نیازمند  هنری  فرهنگی  چالش های 

هستیم.
 گفتنــــی اســــت در ایــــن جلســــه حجــــت االســــالم احد 
آزادیخــــواه نماینده مــــردم مالیر در مجلــــس، حمیدرضا 
و  بودجــــه  برنامــــه  کمیســــیون  بابایی)رئیــــس  حاجــــی 
محاسبات مجلس(، احمد حسین فالحی نماینده مردم 
آموزش مجلس و دیگر  همدان و سخنگوی کمیسیون 
نمایندگان مردم اســــتان در مجلس شــــورای اسالمی به 
عنوان نمایندگان اســــتان همدان به بیــــان دیدگاه ها و 

مشکالت فرهنگی حوزه های خود پرداختند.

: تأکید دادستان همدان در کمیسیون گردشگری شورای شهر

حریم رودخانه ها جزء انفال و اموال عمومی 
 تسریع در آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه

قراباغی: ضرورت ایجاد تفرجگاه گردشگری در مسیر رودخانه گنجنامه
عسگریان: رودخانه گنجنامه ظرفیت بالقوه توسعه گردشگری همدان است

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: دادســــتان عمومــــی و 
انقالب مرکز اســــتان همدان گفت: برابر قانون اساســــی 
بســــتر و حریــــم رودخانه ها جــــزء اموال و انفــــال عمومی 

آنها را ندارد. محسوب میشود و کسی حق تصرف 
گــــزارش هگمتانه، حســــن خانجانی در جلســــه فوق  به 
العاده کمیسیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان با محوریت ســــاماندهی مســــیر 
رودخانــــه گنجنامــــه برای ایجــــاد تفرجگاه گردشــــگری با 
آب  ، مدیــــر عامل  کمیســــیون، شــــهردار حضور اعضای 
منطقه ای، مدیر شرکت آب و فاضالب، مدیران سازمان 
جهاد کشــــاورزی و راه و شهرسازی، اســــاتید دانشگاهی 
و کارشناســــان برگزار شــــد، افزود: طبق قانون اساســــی 
بســــتر و حریم رودخانه ها، کانال ها، مسیل ها، قنات ها 
و آبراهه ها همانند کوه هــــا و جنگل ها جزء انفال و اموال 
عمومی محســــوب می شــــوند و کســــی حــــق هیچگونه 
تصرفــــی بر این امــــوال را ندارد و چنانچــــه تصرفی صورت 

پذیرد باطل است.
خانجانــــی با بیان اینکه عمومی بــــودن حریم رودخانه ها، 
یک دیدگاه علمی اســــت، اظهار کرد: بنابراین این اموال 
ارتباط شــــخصی نداشــــته و باید از تمامــــی اموال عمومی 

حفاظت و پاسداری شود.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو متولی نگهداری از رودخانه ها 

آنها را مشخص کند. است که باید حریم و بستر 
 خانجانی با اشــــاره به اینکه همــــدان دارای رودخانه های 
قدیمی بســــیاری اســــت، اظهار کرد: این رودخانه ها باید 

در طرح مطالعاتی مورد توجه قرار گیرند.
 تسریع در شناسایی و تعیین حریم رودخانه های  �

شهر
وی گفت: الزم اســــت بســــتر و حریــــم رودخانه ها هرچه 
ســــریعتر شناسایی و مشــــخص شود تا نســــبت به رفع 

آنها اقدام کنیم. آزادسازی  تصرف و 
خانجانــــی با بیان این که دادســــتانی همدان یک ســــال 
اســــت که از تاریخ ۵ آبان 98 آزادســــازی حریم رودخانه ها 
از جملــــه رودخانه مســــیر گنجنامه همدان را از شــــرکت 
آب منطقه ای مطالبه کرده اســــت، یادآور شد: با توجه به 
اینکه دســــتور آزادســــازی و نظارت بر رودخانه ها برعهده 
دادستان است بر این اســــاس ما هیچ مشکلی از لحاظ 
ورود به بحث آزادســــازی حریم رودخانه نداریم که بر این 
آب منطقه ای  اساس طی یک ســــال گذشته از شــــرکت 
این موضوع را مطالبه کرده ایم که متأسفانه تاکنون این 
شــــرکت در خصوص تصرف حریــــم رودخانه ها جوابی به 

ما نداده است.
کیــــد کرد: الزم اســــت هرچه ســــریعتر شــــرکت آب  وی تأ
منطقــــه ای همــــدان حریم و بســــتر رودخانه هــــا از جمله 
حریم رودخانه مســــیر گنجنامه را مشــــخص کرده و به ما 
اعالم کند و مــــا نیز این آمادگی را داریم که باید با همت و 

همکاری هم حرکت جدیدی را شروع کنیم.
دادستان استان همدان با اشاره به تصرف 97 درصدی 
گنجنامه همدان توسط مالکان باغات  مســــیر رودخانه 
، اظهار کرد: حریم و بســــتر رودخانــــه حقوق عامه  مســــیر
مردم اســــت کــــه متأســــفانه تصــــرف این حریــــم تضییع 

حقوق شــــهروندی اســــت و متولیان امر بایــــد با جدیت 
آزادســــازی حریم رودخانه اقدام  وارد شده و در راســــتای 

کنند.
خانجانی با بیان اینکه شــــهرداری همدان در بازگشــــایی 
کوچه باغ های شــــهر خوب عمل کرده است، یادآور شد: 
آزادســــازی بســــتر و حریم رودخانه ها  ضروری اســــت در 
از از یک ســــونگری بپرهیزیــــم، چراکه الزم اســــت در طرح 
مطالعاتی برای آزادســــازی حریم رودخانه ها و بازگشــــایی 
کوچه باغ هــــا، باید موضوع ایجاد امنیــــت برای باغداران 

نیز دیده شود.
 قراباغی: ضــــرورت ایجــــاد تفرجگاه گردشــــگری در  �

مسیر رودخانه گنجنامه
رئیس کمیســــیون اقتصاد ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اســــالمی شــــهر همدان نیز در این جلسه ضمن 
تشــــکر از اقدام دادســــتان همــــدان مبنی بــــر ورود قوه 
قضائیــــه بر آزادســــازی حریم رودخانه هــــا، گفت: همدان 
دارای طبیعت بکر و زیبایی اســــت که از گذشته زبان زد 
در کشور بوده اســــت که از جمله آن می توان کوهستان 
الوند را نام برد که هویت طبیعی و گردشــــگری این کهن 

شهر محسوب می شود.
حســــین قراباغــــی بــــا بیــــان اینکه نبایــــد از داشــــته ها و 
ظرفیت های گردشــــگری استان و شــــهر همدان غافل 
شــــویم ، اضافه کرد: سیاست های کالن کشور همچنین 
کیــــدات مقــــام معظم رهبــــری مبنی بر حفــــظ باغات و  تأ
منابع طبیعی و اســــتفاده از این منابع گوهر بار اســــت و 
ما نیز باید در راســــتای حفظ این منابع ارزشمند گام های 

مؤثری را برداریم.
قراباغی ورود قــــوه قضائیه در مباحث مربــــوط به محیط 
زیســــت و منابع طبیعی را ارزشمند برشمرد و یادآور شد: 
مســــیر رودخانه گنجنامه همدان نیز یکی از مناطق بکر 
برای حوزه گردشــــگری است که ساماندهی آن باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متأســــفانه بخش بیشــــتری از مســــیر 
کرده اند،  را مالــــکان باغ  ها تصــــرف  گنجنامــــه  رودخانــــه 
افزود: آزادسازی بستر و حریم این رودخانه امری ضروری 
اســــت که امروز نیز ایــــن دغدغه شــــهروندان و فعاالن 
گردشــــگری و محیط زیســــت به مطالبــــه عمومی تبدیل 

شده است.
رئیس کمیســــیون اقتصاد ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان اضافه کرد: مســــیر این رودخانه 
آباد تــــا گنجنامه می تواند ظرفیــــت خوبی برای  از عباس 
ایجاد تفرجگاه گردشــــگری باشــــد و به نحو احسن مورد 

استفاده عموم قرار گیرد.
قراباغی یادآور شد: در راســــتای احیا و مرمت این منطقه 
دســــتگاه های متولی بایــــد با هماهنگــــی و همکاری هم 
آزادسازی این مســــیر مطالبه همگان  وارد شوند چرا که 

است.
 عســــگریان: رودخانــــه گنجنامــــه ظرفیــــت بالقوه  �

توسعه گردشگری همدان است
رئیس شورای اسالمی شــــهر همدان هم در این جلسه 
پیگیری آزادســــازی مســــیر رودخانه گنجنامــــه همدان را 

ارزشمند دانست و گفت: مسیر این رودخانه به سمت 
داخــــل شــــهر هدایت شــــده و جاری اســــت کــــه باید در 
راستای ســــاماندهی و ایجاد تفرجگاه گردشگری در این 
مســــیر بتوانیم متناســــب با شــــأن و منزلت کهن شهر 

همدان اقدام کنیم.
کید بر اینکه الزم است  ســــید مســــعود عســــگریان با تأ
مدیران و متولیان امر حوزه گردشگری همچون گذشته 
همکاری بهتر و بیشــــتری با مجموعه مدیریت شهری و 
مشــــاوره برای طرح ســــاماندهی مســــیر گنجنامه داشته 
باشــــند، اضافه کرد: در این صورت است که می توانیم با 
دســــتور قضایی دادســــتان ظرفیت بالقوه رودخانه را به 
فعل تبدیل کرده و زمینه حضور گردشــــگران در شرایط 

پس از کرونا را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه حریم و بستر رودخانه متعلق به عموم 
و عامه مردم است، اظهار کرد: متأسفانه مسیر رودخانه 
گنجنامه توســــط افراد خاصی تصرف شده و استفاده می 

شود.
عســــگریان با اشــــاره به اینکه رودخانه گنجنامه ظرفیت 
کهن شــــهر همدان است،  گردشــــگری  بالقوه توســــعه 
گفــــت: آزادســــازی و ســــاماندهی مســــیر ایــــن رودخانه 
مطالبه عمومی اســــت و ما باید به عنوان مســــؤوالن به 

این مطالبه پاسخ گو باشیم.
 صوفی: آمادگی شهرداری همدان برای ساماندهی  �

رودخانه  های شهر
 شــــهردار همدان هم با اشــــاره به برنامه های شــــهرداری 
بــــرای جداره ســــازی رودخانه هــــا، گفــــت: در حــــال حاضر 
گرفته  مطالعــــات ســــه رودخانه شــــهر همدان صــــورت 

است.
عباس صوفــــی با بیان اینکــــه رودخانه ها ســــرمایه های 
کــــرد: مســــیر رودخانه  شــــهر و مردم هســــتند، اضافــــه 
گنجنامه ظرفیت بســــیار خوبی برای ایجاد تفرجگاه برای 
شــــهروندان و مسافران است که می تواند در رونق حوزه 

تأثیرگذار باشد. گردشگری بسیار 

کید بر اینکه نباید در ســــاماندهی رودخانه ها  صوفی با تأ
فرصت را از دســــت بدهیم، یادآور شد: مدیریت شهری 
آمادگی همــــکاری با ارگان های مربوط بــــه این موضوع را 
آماده اجرای طرح های  دارد و از زمان تحویل رودخانه هــــا 

است. ساماندهی 
 ســــجادزاده: تدویــــن برنامه هــــای راهبــــردی برای  �

ساماندهی رودخانه ها
مدیر گروه طراحی شــــهری دانشــــگاه بوعلی سینا نیز در 
این جلسه گفت: رودخانه ها و دره ها ظرفیت های خوبی 
آن ها  که باید برنامه های راهبردی برای توسعه  هســــتند 

دیده شود.
گردشگری  حسن سجادزاده با بیان اینکه همدان شهر 
اســــت، اضافه کــــرد: رودخانه ها و دره ها از طــــرح جامع به 
صورت مجزا و هماهنگ با طرح جامع شهری دیده شود.
ســــجادزاده با بیان اینکه همدان نخســــتین شهر سبز 
پایدار جهان اســــالم معرفی شــــده اســــت، یادآور شد: 
ودخانه ها نیز لحاظ  بایــــد این موضوع در ســــاماندهی ر
ودخانه ها نشــــان های شــــهر همدان  کــــه ر شــــود چرا 
بوده و می تواند از نشــــانه های شــــهر ســــبز پایــــدار نیز 

. شد با
 ســــتوده: در مطالعــــات رودخانه ها از مــــوازی کاری  �

بپرهیزیم
مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای همــــدان نیز با بیان 
هســــتند  شــــهر  حیاتی  شــــریان های  ودخانه ها،  ر اینکه 
و وجــــود آنها به عنــــوان مباحث تفرجگاهی و زیســــت 
بــــوم منطقه می توانــــد تأثیرگذار باشــــد، گفت: در چند 
ودخانــــه ها مواجه  ســــال اخیر با مشــــکالتی در حوزه ر
هســــتیم که از جمله آنها رهاســــازی فاضالب در داخل 

. است  ودخانه ها  ر
منصور ســــتوده اضافه کرد: شناســــایی تصرفات و حریم 
رودخانه هــــا از طرح های عمرانی مشــــاوران اســــت که به 
صورت مقطعی مورد مطالعــــه قرار گرفته تا بتوانیم حریم 
و بســــتر آنها را مشــــخص کــــرده و ضمن رفــــع تصرفات، 

آنها نیز صورت پذیرد. آزادسازی 
وی با بیــــان اینکه در حال حاضر یک هــــزار و ۱۰۰ کیلومتر 
رودخانه اصلی در اســــتان وجود دارد، افــــزود : مطالعات 
حــــدود 3۵۰ کیلومتر از آن هــــا انجام شــــده و بقیه نیز در 

دست اقدام است.
وی اضافــــه کــــرد: در حــــال حاضر بــــه لحاظ منابــــع مالی 
بــــرای مطالعات رودخانه های اســــتان نیازمنــــد بودجه و 
اعتباراتی از منابع ملی و اســــتانی هستیم تا مطالعات به 

طور کامل انجام شود.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقه ای همــــدان اضافه کرد: 
اگر ادارات و نهادهــــا از جمله شــــهرداری مطالعاتی برای 
ســــاماندهی و آزادسازی حریم و بســــتر رودخانه ها انجام 
می دهنــــد؛ الزم اســــت برای پرهیــــز از مــــوازی کاری، این 
مطالعــــات و اقدامات با هماهنگــــی ادارات مرتبط انجام 

شود.
ســــتوده افزود: مجموعه شــــرکت آب منطقه ای آمادگی 
بــــرای شناســــایی و معرفــــی حریــــم و بســــتر رودخانه به 
مشــــاور طرح، شهرداری، مســــکن و ارائه آن به دادستان 

جهت اعمال قانونی را دارد.
 آذرتکیــــن: آمادگــــی شــــرکت آبفــــا برای جداســــازی  �

فاضالب از رودخانه گنجنامه
آب و فاضالب شهرســــتان همدان نیز گفت:  مدیر امور 
تصفیه خانه عباس آباد از ســــال ۱39۰ وارد مدار شــــد و از 

لوده رودخانه را شناسایی کرده ا یم. آن سال ما نقاط آ
بــــرای طرح  آمادگــــی  اعــــالم  آذرتکیــــن ضمــــن  حســــین 
ســــاماندهی رودخانــــه گنجنامــــه اضافــــه کــــرد: اگر طرح 
آزادســــازی مســــیر رودخانــــه محقــــق شــــود مــــا آمادگی 
جداســــازی فاضالب از رودخانه را از مسیر تصفیه خانه تا 

میدان عباس آباد داریم.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان، 
در این جلســــه محمدی منصور مشاور طرح ساماندهی 
مســــیر رودخانــــه گنجنامــــه به تشــــریح و ارائــــه این طرح 

پرداخت. 



4643 1399  شماره  30  مهــــــر  چهارشـــنبه   

3 شهرستان

نماینده مردم مالیر در مجلس :

انس بیمارستان  اورژ
امام حسین)ع( مالیر

امسال به بهره برداری می رسد
هگمتانــــه- گــــروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر در 
مجلــــس شــــورای اســــالمی گفــــت: راه انــــدازی اورژانس 
بیمارســــتان امــــام حســــین)ع( مالیــــر به عنــــوان یکی از 
مطالبات  از  یکی   ، کشــــور غرب  اورژانس های  مجهزترین 
مهم مردم این شهرســــتان اســــت که در صدد هستیم 

امسال تکمیل و راه اندازی شود.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احد آزادیخواه روز سه 
شــــنبه اظهار کرد: اورژانس بیمارســــتان امام حسین)ع( 
مالیر با 7۰ درصد پیشــــرفت فیزیکی در دست اجرا است 
که با دستورات خوبی که از دکتر نوبخت رئیس سازمان 
برنامــــه و بودجــــه و وزیر بهداشــــت و درمــــان گرفته ایم، 

امیدواریم امسال این طرح تکمیل شود.
وی افــــزود: مرکــــز آنژیوگرافــــی نیــــز یکــــی از اولویت های 
درمانی این شهرســــتان اســــت که در صــــورت راه اندازی 
اورژانــــس، یک طبقــــه از آن بــــه مرکز آنژیوگرافــــی تبدیل 

می شود.
رییــــس مجمــــع نمایندگان اســــتان همدان با اشــــاره به 
توسعه شتابان حوزه بهداشت و درمان این شهرستان 
بیان کرد: امســــال در شرایط کرونایی ۲ دستگاه سی.تی.

اســــکن برای بیمارســــتان های امــــام حســــین)ع( و مهر 
گرفتیم که حدود ۶۰ درصد فرآیند اجرایی آنها انجام شده 

و به زودی به اتمام می رسد.
حجت االســــالم آزادیخــــواه ادامه داد: با توجه به شــــیوع 
ویروس کرونا و نیاز بیماران به بخش مراقبت های ویژه، 
امســــال ۶ تخت مراقبت های ویژه برای بیمارستان امام 

حسین)ع( به تخت های این بیمارستان اضافه شد.
ح ملی برای حوزه تعاون روستایی  � تصویب چهار طر

مالیر
حجــــت االســــالم آزادیخــــواه دلیــــل عضویــــت خــــود در 
مطالبــــات  وجــــود  را  مجلــــس  کشــــاورزی  کمیســــیون 
بی شــــمار مردم این شهرســــتان در این حوزه عنوان کرد 
و افزود: پس از 4۰ ســــال از عمر انقالب اسالمی، اعضای 
کمیسیون کشــــاورزی مجلس به مالیر ســــفر کرد که در 
نوع خود بی نظیر بود و حدود ۱۰ نفر از معاونان و مدیران 
ارشــــد وزارت جهــــاد کشــــاورزی، وزارت نیــــرو، ســــازمان 
آنان را  جنگل ها، مراتــــع، آبخیزداری و محیط زیســــت نیز 

کردند. همراهی 

وی ادامــــه داد: عــــالوه بر بازدیــــد اعضای کمیســــیون 
توانمندی های  و  نیازمندی هــــا  از  مجلــــس  زی  کشــــاور
آبخیزداری  حوزه  در  تومان  میلیارد   9 شهرســــتان،  این 
 7۰ مالیر تامین اعتبار شــــد و چهار طــــرح ملی به ارزش 
وســــتایی کشــــور  میلیــــارد تومان در ســــازمان تعاون ر
این  رهاوردهای  از  کــــه  شــــد  اعتبار  تامین  مالیــــر  برای 

بود.  سفر 
نماینــــده مــــردم مالیــــر در مجلس شــــورای اســــالمی به 
اقدامــــات انجام شــــده در حــــوزه صنعت اشــــاره و بیان 
کرد: عملیــــات اجرایی واحدهای تولیــــدی زیادی در این 
مدت آغاز و یا تکمیل شــــد که نمونه بارز آن طرح توسعه 
شــــرکت معادن ســــرمک اســــت که برای بیش از 8۰ نفر 

اشتغال جدید ایجاد شد.
حجت االسالم آزادیخواه گفت: برای نخستین بار با ورود 
شرکت ســــرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( به مالیر 
عملیات اجرایی یک واحد دامداری ۶ هزار راسی مولد در 
این شهرســــتان با پیش بینی اشــــتغال 4۰۰ نفر آغاز شد 
آینده راه اندازی  آن ســــال  که امیدواریم مرحله نخســــت 

شود و بدون شک می تواند تحول آفرین باشد.
آغــــاز عملیــــات اجرایی واحــــد تولید  وی همچنیــــن بــــه 
توســــط  پزشــــکی  و  بهداشــــتی  التکــــس  دســــتکش 
ســــرمایه گذار بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: 
الت ایــــن واحد  در حــــال پیگیری هســــتیم تا ماشــــین آ

تولیدی از مالزی وارد شود.
اتصال راه آهن مالیر به همدان؛ شاهکاری در حوزه  �

راه
رییس مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان همچنین در 
حوزه راه ها، روکش آســــفالت محور مالیر به توره را یکی از 
مطالبات مهم مــــردم مالیر به طول 4۵ کیلومتر عنوان و 
بیان کرد: روکش آسفالت اصلی ترین قطعه این محور از 
توره تا شهر زنگنه به طور کامل انجام شده که با گذشته 

نیست. مقایسه  قابل 
حجــــت االســــالم آزادیخواه بــــا بیــــان اینکه چهــــار بانده 
محور ســــامن به بروجرد نیز در دســــت اجرا است گفت: 
شــــایعاتی درباره طرح چهاربانده محــــور مالیر به آورزمان 
و نهاوند مبنی بر خارج شــــدن این محور از ردیف ملی به 
وجود آمــــده، در حالی که اعتبار این طــــرح کماکان ملی و 

استانی است و هم اکنون در دست اجرا است.
وی اتصــــال راه آهــــن مالیــــر به همــــدان را شــــاهکاری در 
حوزه راه عنوان کرد و گفت: قطعه نخســــت این طرح زیر 
پیمان رفته و امســــال ۱7۰ میلیارد تومان تاکنون برای آن 

تخصیص اعتبار شده است.
عضــــو هیــــات رییســــه کمیســــیون کشــــاورزی مجلس 
یازدهم تاکید کرد: برای نخســــتین بار در 4۰ سال گذشته 
پــــای وزارت امور خارجه به این شهرســــتان باز شــــد و در 
دیداری که به تازگی بــــا معاون اقتصادی وزیر امور خارجه 
داشــــتیم، ضمن گالیه از نداشتن صادرات مبل و منبت 
مالیر با برنــــد جهانی، وی قول مســــاعد داد در صادرات 

این محصول به ما کمک کنند.
 تشکیل میز کشمش و مبل و منبت در کشور �

حجــــت االســــالم آزادیخواه یــــادآور شــــد: در این راســــتا 
نماینــــده ویــــژه وزارت امور خارجــــه هفته گذشــــته برای 
، کشــــمش و مبل و  بررســــی مسائل و مشــــکالت انگور
منبــــت و بازدیــــد از توانمندی های این ۲ حــــوزه به مالیر 
ســــفر کرد که در حوزه صادرات پیشنهادهای خوبی ارائه 
شــــد و قول می دهیم با همراهی خــــوب تولیدکنندگان 
زمینه صادرات این ۲ محصول توســــط ســــازمان توسعه 

تجارت و وزارت امور خارجه کلید خواهد خورد.
وی تاکید کرد: ما به دنبال راه اندازی میز کشمش و مبل 
و منبت و ملی شــــدن انجمــــن تولیــــد و صادرکنندگان 
کشمش هستیم و به زودی این امر محقق و زمینه برای 

صادرات مهیا می شود.
وی بــــا بیان اینکه مالیــــر در ایجاد مجتمع های آبرســــانی 

روستایی عقب مانده و در 4۰ ســــال گذشته از حدود ۶۰ 
مجتمع در استان تنها یک مجتمع سهم این شهرستان 
شــــد افزود: با پیگیری های انجام شده ۲ مجتمع آبرسانی 
آباد دمق با هشت روســــتای زیرپوشش  روســــتای علی 
و ســــد کالن با 3۰ روســــتای زیرپوشــــش قطعی شــــد که 
عملیــــات اجرایی مجتمع علی آباد دمق از ۲ ســــال پیش 

آغاز شده است.
الزام در اتمام آبرسانی آب شرب از سد کالن به مالیر �

رییــــس مجمــــع نمایندگان اســــتان همــــدان با اشــــاره 
بــــه اینکه در ۲ ســــال گذشــــته بیشــــترین حجــــم اصالح 
شــــبکه برق در این شهرستان انجام شــــد ادامه داد: به 
تازگــــی در دیدار با معــــاون وزیر و مدیرعامل برق کشــــور 
اعتبــــار خوبی بــــرای مالیر اختصاص یافت تــــا بتوانیم در 
حــــوزه کابل های خودنگهــــدار و اصالح شــــبکه برق این 

شهرستان اقدام جدی تری داشته باشیم.
حجت االســــالم آزادیخواه انتقال آب شرب از سد کالن به 
شــــهر مالیر را یکی از مطالبات جدی مردم عنوان و ضمن 
ابراز گالیه از متولیان وزارت نیرو، از طوالنی شدن این طرح 
ملی از مــــردم مالیر عذرخواهی کرد و گفت: هم اکنون خط 
انتقال و تصفیه خانه صد درصد اجرا شده و درصدی برای 
تامیــــن برق نیاز به کمــــک داریم که در طرح ســــوال از وزیر 

نیرو، وی قول داد این طرح به زودی اجرایی شود.
وی همچنیــــن اختصــــاص اعتبــــار خوبی به روســــتاهای 
مالیر در ســــفر معاون مناطق محروم ریاســــت جمهوری 
به این شهرســــتان و اختصاص اعتبار برای ۲ طرح معوق 
ورزشــــگاه روســــتای علوی و آموزشگاه روســــتای کمری 

توسط رییس ســــازمان نوسازی مدارس کشور را از دیگر 
اقدامات امسال برشمرد.

نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اسالمی با اشاره 
به نقش و جایگاه مجلس یازدهم تاکید کرد: در حالی که 
رهبــــر معظم انقــــالب مجلس یازدهــــم را مجلس امید و 
افــــراد و جریان هــــا عالقه مند  انتظار خواندنــــد، اما برخی 

هستند که این مجلس را تضعیف کنند.
آزادیخواه گفت: این مجلس تمام توان  حجت االســــالم 
خود را برای گره گشــــایی از مشکالت مردم و کشور به کار 
بســــته اســــت و بدون شــــک با کار جمعی افق روشنی را 

پیش رو خواهیم داشت.
وی از مــــردم خواســــت به شــــایعاتی که دربــــاره مجلس 
یازدهــــم گفتــــه می شــــود، توجهــــی نکننــــد، چراکــــه این 

مجلس سزاوار این شایعه پراکنی ها نیست.
رییــــس مجمــــع نمایندگان اســــتان همدان با اشــــاره به 
اقدامــــات مجلس یازدهــــم بیان کرد: قیــــر یارانه ای برای 
روســــتاهای محروم در الیحه بودجه 99 دیده نشده بود 

که مجلس یازدهم آن را مصوب کرد.
حجت االســــالم آزادیخواه گفت: این مجلس توانســــت 
طرح تامین کاالهای اساســــی را مصوب کنــــد که 3۰ هزار 
میلیارد تومــــان از محل تبصره ۱4 بودجــــه برای کمک به 

خانواده ها تامین اعتبار شد.
بــــه نقل از ایرنــــا، وی ادامه داد: در شــــرایطی کــــه مردم با 
گرانی، تــــورم، کمبودها، تنگناهــــا و محدودیت ها مواجه 
هســــتند، اما به احترام شــــهدا، انقــــالب و نظام جمهوری 

می کنند.  زندگی  عزتمندانه  اسالمی، 

فرماندار نهاوند: 

معرفی برگزارکنندگان عروسی در روستاها به دادستانی
هگمتانه- گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند گفت: در برخی از روســــتاها با وجود حاد شدن شرایط 
همچنان مراســــم عروسی برگزار می شــــود که آن ها را شناسایی و به دادســــتانی معرفی کرده ایم زیرا 

قابل قبول نیست عده ای به خاطر مسائل شخصی خود سالمت مردم را به خطر بیندازند.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری در جلسه شــــورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: روحانیون مستقر در 
هر روستا نقش مهمی در توجیه مردم برای استفاده از ماسک و رعایت دیگر اصول بهداشتی دارند. 
وی گفــــت: با توجه به اینکه در اغلب روســــتاها روحانیون مســــتقری وجود دارند کــــه به عنوان امام 

جماعت هستند الزم است از این ظرفیت برای مقابله فرهنگی با کرونا استفاده شود.
فرماندار نهاوند افزود: در برخی از روســــتاها با وجود حاد شــــدن شــــرایط همچنان مراســــم عروسی 
برگزار می شــــود و حتی کارت دعوت هم توزیع کرده اند لذا ما آن ها را شناسایی و به دادستانی معرفی 
کرده ایم زیرا نمی توانیم شــــاهد باشیم که عده ای به خاطر مسائل شخصی خود سالمت عموم مردم 

را به خطر بیندازند.
وی گفت: خوشــــبختانه طی روزهای گذشته مردم توجه بیشــــتری نسبت به خطر کرونا پیدا کرده اند 
به گونه ای که طی بازدید میدانی ســــتاد کرونا از سطح شــــهر نهاوند مشاهده شد که 9۵ درصد مردم 

از ماسک استفاده می کنند.
ناصــــری با تقدیر از اتحادیه های اصناف مبنی بر فرهنگســــازی برای مقابله بــــا کرونا گفت: با توجه به 
اقدامات اصناف مختلف شهرســــتان در زمینه کرونا می توان آنها را میدان دار مقابله با کرونا عنوان 

کرد که عملکرد خیلی خوبی در این زمینه داشته اند.
وی در خصوص گرانی گوشــــت در ســــطح شهرســــتان نیز گفت: تا قبل از اعالم نرخ جدید، گوشــــت 
نهاوند بــــه دلیل ارزانــــی و کیفیت خوب به خــــارج از شهرســــتان از جمله همدان برده می شــــد و در 

قصابی ها به فروش می رسید و لذا در نهاوند با کمبود گوشت مواجه شدیم.

فرماندار نهاوند افزود: به منظور جلوگیری از خروج گوشــــت از شهرستان تصمیم گرفته شد که نرخ 
جدید اعالم شود تا افراد ســــودجو آن را از شهرستان خارج نکنند که با این وجود در حال حاضر علی 

رغم افزایش قیمت باز هم نرخ گوشت سه الی چهار هزار تومان از شهرهای اطراف ارزان تر است. 
در این جلســــه دادســــتان نهاوند نیز گفت: با هر گونه برگزارکنندگان مراســــم عروسی که وضعیت 

شهرستان را حادتر می کند برخورد می شود.
عباس آزادبخت افزود: در این رابطه به انتظامی شهرستان دستور داده شده چنانچه گروه ارکستر از 
خارج شهرستان برای شرکت در مراسم عروسی وارد نهاوند شدند بدون هیچ اغماضی تمام وسایل 

آنها به همراه اعضا گروه بازداشت شوند.
وی گفت: در شــــرایطی که کرونا ســــالمتی مردم شهرســــتان را تهدید کرده، ما اجازه نخواهیم داد که 
برخی افراد بی تفاوت و مخالن سالمت مردم بخواهند به خاطر خوشگذرانی جان آنان را تهدید کنند.

بهاری ها در زمین های اجاره ای اسدآباد سیب زمینی می کارند!
هگمتانــــه- گــــروه شهرســــتان: مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان اســــدآباد مطرح کــــرد: اکثریت 
زمین های اجاره ای غیربومی شهرســــتان اســــدآباد را ســــیب زمینی کاران بهاری در اختیار دارند. به 
گزارش هگمتانه، سقراط بیرنگ با اشاره به آغاز برداشت سیب زمینی پاییزه از اراضی کشاورزی این 
شهرســــتان اعالم کرد: با توجه به پرآب بر بودن کشت سیب زمینی برای مدیریت بهینه منابع آبی 
حدود 9۵ درصد از اراضی سیب زمینی شهرستان به سامانه آبیاری تحت فشار بارانی مجهز است.

وی سطح زیرکشت ســــیب زمینی امسال این شهرستان را ۲۶۰۰ هکتار اعالم کرد و افزود: براساس 

پیش بینی ها از سطح زیرکشت امسال ســــیب زمینی شهرستان ۱۱4 هزار تن محصول برداشت و 
تولید خواهد شــــد. بیرنگ متوسط تولید سیب زمینی از هر هکتار کشت سیب زمینی شهرستان 
را 44 تن برشــــمرد و اظهار کرد: برداشت سیب زمینی از چند روز پیش در این شهرستان آغاز شده 
و 4۰۰ بهره بردار در این منطقه کشــــت سیب زمینی انجام داده اند. وی مطرح کرد: بیشترین کشت 
سیب زمینی شهرســــتان با ۱۶۰۰ هکتار در منطقه چهاردولی کشت شده و بیشترین سیب زمینی 
کاران اســــدآباد در این منطقه فعالیت دارند و حدود 8۰۰ هکتار از ســــیب زمینی شهرستان نیز به 

منطقه دشــــت اختصاص دارد. مدیر جهادکشاورزی شهرستان اســــدآباد تصریح کرد: بیش از 9۰ 
درصد برنامه ها و عملیات کاشــــت، داشت و برداشت در اراضی کشــــت سیب زمینی شهرستان 
به صورت مکانیزه انجام می گیرد. وی در گفت وگو با ایســــنا، خاطرنشــــان کرد: از ســــطح زیرکشت 
۲۶۰۰ هکتاری ســــیب زمینی امســــال شهرســــتان در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به کشت های اجاره ای به 
دو صــــورت اجاره داری بومــــی و غیربومی اختصــــاص دارد که اکثریت زمین های اجــــاره ای غیربومی 

شهرستان را سیب زمینی کاران بهاری شامل می شوند.

صرف ۴00 میلیون تومان 
ینه دارویی بین بیماران  هز

سخت درمان مالیر از محل 
موقوفات

اداره  فرهنگی  معاون  شهرستان:  گروه  هگمتانه- 
اوقــــاف و امور خیریــــه مالیر از تامیــــن هزینه دارو و 
درمان بیماران ســــخت درمان مالیــــری همزمان با 

دهه وقف به مبلغ 4۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضــــا نوروزی اظهار کرد: 
همزمان با دهــــه وقف برنامه های مختلفی از جمله 
تهیه بســــته های ارزاق و تامین هزینه دارو و درمان 

بیماران سخت درمان مالیر انجام می شود.
وی با اشــــاره به اینکه طی جلســــه ای کــــه با مجمع 
ل یاســــین و  خیــــران ســــالمت مالیر و موسســــه آ
اداره اوقاف انجام شــــد مشکالت بیماران سرطانی 
و صعب العــــالج مطرح شــــد افزود: در این جلســــه 
قرار شــــد همزمان با دهه وقف حمایت الزم از این 

بیماران توسط اداره اوقاف انجام شود.
معــــاون فرهنگــــی اداره اوقاف و امــــور خیریه مالیر 
تصریح کرد: در این زمینه قرار اســــت در دهه وقف 
مبلغ 4۰۰ میلیون تومان هزینه از سوی اداره اوقاف 
و از محل عواید موقوفات سیف الدوله در راستای 
نیت واقف به حســــاب بیماران بــــرای کمک هزینه 

دارو و درمان واریز شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه با توجه به شــــرایط و 
تایید پزشــــکان این واریز به حساب بیماران انجام 
می شود گفت: این هزینه طی چند هفت انجام و به 

حساب این بیماران واریز می شود.
نوروزی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون 
نیز حدود 7۰۰ میلیون تومان از ســــوی اداره اوقاف 
و امور خیریه مالیر برای بخش درمان هزینه شــــده 
افزود: این هزینه شــــامل انواع تجهیزات و درمانی 
واقالم پیشگیرانه از جمله ماسک سه الیه،ماسک 
دســــتگاه  تب ســــنج،  دســــتگاه  برانــــکارد،  ان9۵، 
اکسیژن ســــنج ، شــــیلد و گان، لباس بیمارستانی، 
مواد ضدعفونی کننده و... بوده که برای خدمت به 
همشــــهریان در اختیار مجموعه بهداشت درمان 

شهرستان و مردم قرار گرفته است.

ایجاد بازارچه دائمی مبلمان 
در مالیر

هگمتانــــه- گــــروه شهرســــتان: رئیــــس میــــراث 
فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری شهرستان 
مالیــــر از ایجاد بازارچــــه دائمی مبلمــــان در مالیر 

داد. خبر 
به گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم جلیلــــی از ایجاد 
بازارچــــه دائمی صنایع دســــتی در مالیــــر خبر داد 
و اظهــــار کــــرد: بازارچــــه دائمــــی صنایع دســــتی با 
 ۵ کیلومتر  در  خصوصــــی  بخش  ســــرمایه گذاری 
محور مالیر به همدان، بعد از روستای حاجی آباد 
نرسیده به شــــهرک صنعتی خوشه مبل و منبت 

می شود. ایجاد 
وی بــــا بیان اینکه این بازارچه در مســــاحت ۱۶ هزار 
مترمربع راه اندازی می شــــود گفت: بــــرآورد اعتباری 

این پروژه ۱۵ میلیارد تومان است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســــتان مالیــــر اظهار کــــرد: تمام کارهــــای این 
بازارچه انجام شــــده اما دغدغه کنونی دسترسی به 
بزرگراه اســــت که در کمیســــیون امور زیربنایی در 

حال بررسی است.
 وی با اشــــاره بــــه اینکــــه بازارچه صنایع دســــتی به 
احتمال زیاد طی دو ســــال به بهره برداری می رســــد 
کشــــورهای عراق، روسیه،  گفت: صادرات مبل به 
فــــارس،  خلیــــج  حاشــــیه  کشــــورهای  بــــالروس، 

آذربایجان و ارمنستان انجام می شود.
به نقــــل از فارس، جلیلــــی در پایان ســــخنانش در 
خصوص میــــزان تولیــــدات مبلمــــان در مالیر نیز 
تصریح کرد: ۶۰ درصد تولید مبلمان کشــــور در این 

شهرستان انجام می شود.

رهاسازی انگشت پسر جوان 
از حلقه فلزی

هگمتانــــه- گــــروه شهرســــتان: در یــــک عملیات 
رهاسازی ، آتش نشــــانان حلقه فلزی را از انگشت 

پسر جوان خارج کردند. 
به گــــزارش هگمتانــــه، در ســــاعت ۱4و 49 دقیقه 
ظهر روز دوشــــنبه در پی مراجعه یک پســــر جوان 
به ایســــتگاه مرکزی آتش نشــــانی واقع در آرامگاه 
باباطاهــــر به علــــت گیر کــــردن یک شــــئ فلزی در 

انگشت خویش درخواست کمک کرد . 
با توجه به مدت زمان طوالنی گیر کردن انگشــــتر 
در انگشــــت پســــر جوان و تالش خانواده جهت 
رهاسازی ،متاســــفانه انگشت دست متورم شده 
بود که آتش نشــــانان با رعایت نــــکات ایمنی الزم 
و با اســــتفاده از ابزار مخصوص اقدام به برش شئ 
فلزی کردند و بدون آســــیب رساندن به انگشت 

پسر جوان حلقه فلزی را خارج کردند.
به نقــــل از روابط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان به شــــهروندان 
گرامی توصیه می شود در هنگام مواجهه با حوادثی 
از این قبیل ، جهت رهاســــازی به ایستگاه مرکزی 
واقع در میدان باباطاهر یا ایستگاه ۱۲واقع در جاده 
فقیره مراجعه نمایند تا کمتر دچار آســــیب دیدگی 
شــــوند و آتش نشــــانان آســــوده تر این عملیات را 

انجام دهند. 

خبــــــر

ح اشتغال زایی بنیاد برکت در استان همدان:  در راستای طر

ح »سحاب« در اسدآباد و نهاوند  اجرای طر
شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه- 
به  نهاونــــد  و  اســــدآباد  شهرســــتان های 
جهت  هــــدف،  شهرســــتان های  عنــــوان 
نظر  در  برکــــت  بنیاد  اشــــتغال زایی  طــــرح 

شده اند.   گرفته 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، معــــاون مدیرکل 
ســــتاد اجرایی فرمان حضــــرت امام)ره( در 
اســــتان همدان اظهار کرد: در سال ۱398 
از بین 99 روســــتای شهرســــتان اسدآباد، 
3۰  روستا به عنوان روستاهای هدف برای 
طــــرح ســــرمایه گذاری و حمایتی اشــــتغال 
برکت )سحاب( در نظر گرفته شده است. 
مبنــــای انتخاب این روســــتاها جمعیت و 
و  نســــبی  مزیت های  روســــتا،  بیکاری  نرخ 

رقابتی روستا و... می باشد.
تمامــــی  در  افــــزود:  چهاردولــــی  علــــی 
روســــتاهای هدف طرح ســــحاب به غیر از 
در  ملحمدره  و  گنبلــــه  ایوراع،  روســــتاهای 
ســــال 98 اهلیت ســــنجی فنی و اعتباری، 
ثبــــت ســــامانه، تشــــکیل پرونــــده و واریز 
وام، استقرار شــــغل و بازرسی انجام گرفته 

است. 
 وی گفت: تــــا پایان ســــال 98 تعداد 3۰۰ 
شــــغل بــــه اعتبــــار ۱۲۰ میلیــــارد ریــــال در 
روســــتاهای هدف شهرســــتان اســــدآباد 
ایجاد شــــد و در حال حاضر مشاغل پایدار 

می باشند.
99 نیز تعداد  وی تصریــــح کرد: در ســــال 
وســــتا در شهرســــتان اســــدآباد بــــه  ۲۶ ر
ســــحاب  طرح  هدف  وســــتاهای  ر عنوان 
وســــتاها  در نظــــر گرفته شــــد و در همه ر
وســــتای ایــــوراع و چنــــار علیا  بــــه غیر از ر

ثبــــت  اعتبــــاری،  و  فنــــی  اهلیت ســــنجی 
ادامه  وند  ر این  و  گرفته  صورت  ســــامانه 
همزمان  صورت  به  حاضر  حال  در  و  دارد 
ســــامانه  ثبت  و  اهلیت ســــنجی  حال  در 
ونــــده بانکی افــــراد معرفی  و تشــــکیل پر

می باشیم.  بانک  به  شده 
وی خاطرنشــــان کرد: امید است در سال 
 ۱۶۰ 4۶۰ شــــغل دیگر به اعتبار  99 تعداد 
سال  هدف  روســــتاهای  در  ریال  میلیارد 

گردد. اجرایی  اسدآباد  شهرستان   99
فرمان  اجرایــــی  ســــتاد  مدیرکل  معــــاون 
همــــدان  اســــتان  در  امــــام)ره(  حضــــرت 
نهاوند  شهرســــتان  همچنین  داد:  ادامه 
دیگر  یکی  عنــــوان  به   ۱399 ســــال  در  نیز 
از شهرســــتان های هدف استان همدان 
جهــــت اجــــرای طرح هــــای اشــــتغال زایی 

شد.  گرفته  نظر  در  برکت  بنیاد 
وی افزود: از بین ۱۶۶ روستای شهرستان 
عنــــوان  بــــه  روســــتا   ۱۵ تعــــداد  نهاونــــد 
 3 و  سحاب  طرح  برای  هدف  روســــتاهای 
نظر  در  آسمان  طرح  اجرای  جهت  روســــتا 
۶ روستا  که در حال حاضر به  گرفته شــــد 
کرده انــــد و در این روســــتاها  ورود پیــــدا 
در حال اهلیت ســــنجی فنــــی و اعتباری و 
ثبت ســــامانه می باشند و این روند ادامه 
دارد و تمامــــی روســــتاهای هــــدف تحت 

گرفت.  خواهند  قرار  پوشش 
معــــاون مدیــــرکل ســــتاد اجرایــــی فرمان 
حضرت امام)ره( در استان همدان، گفت: 
امید است که در سال 99 تعداد 34۰ طرح 
۱۶۰ میلیارد ریال در  اشتغال زایی به اعتبار 

گردد.  شهرستان نهاوند اجرایی 

ظرفیت های بکر
سراب فارسبان 

هگمتانــــه- گروه شهرســــتان: رئیس اداره میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــــگری نهاوند گفت: سراب فارسبان در 
کنار ســــراب های گیان و گاماسیاب ازجمله مهم ترین مناطق 
بکر گردشــــگری این شهرستان اســــت که طرح روستاگردی 

کلید توسعه آن محسوب می شود.
بــــه گزارش هگمتانه، محســــن جانجان افــــزود: وجود درخت 
گردوی کهنسالی با حدود ۶۰۰ سال قدمت در این سراب یکی 

از جاذبه های طبیعی سراب فارسبان است.
، ارتفاع شاخه های  وی اظهار داشت: قطر این درخت پنج متر
آن ۶۰ متر و شعاع شاخه ها و ســــایبان آن حدود 7۰۰متر مربع 

است که در نوع خود در جهان نمونه است.
رییــــس اداره میــــراث فرهنگی،گردشــــگری وصنایع دســــتی 
نهاونــــد با اشــــاره بــــه اجــــرای طرح هــــای توســــعه ای در نقاط 
گردشگری اســــتان افزود: مرحله چهارم محوطه سازی سراب 

فارسبان به اتمام رسید.
جانجــــان گفت: درســــه ســــال اخیر به ویــــژه در ســــال جاری، 
اقدامات زیرساختی متعدد و قابل توجهی در حوزه گردشگری 
نهاوند اجرایی شد، ولی زیرســــاخت هایی که کرونا اجازه نداد 

گردشگران با استفاده از آن لذت ببرند.
وی اظهار داشــــت: این اقدامات شامل ســــاماندهی مبلمان 
محیطــــی و اجرای ســــنگ فرش بــــه صورت طبیعی، ســــاخت 
نیمکت و اصالح ســــکوهای نشــــیمن داخل محوطه سراب 
با اعتبار ۲ میلیــــارد ریال و اجرای برج نوری در داخل ســــراب با 

اعتبار چهار میلیارد ریال بوده است.
وی بــــا بیان اینکــــه فارســــبان نهاوند منطقه بکر در توســــعه 
گفــــت:  اســــت  شهرســــتان  ایــــن  روســــتایی  گردشــــگری 
روســــتاگردی یکی از اهداف مهم در جذب گردشگر است که 

باید زیرساخت های آن به خوبی مهیا شود.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری همدان 
اظهار داست: کلید توسعه فارســــبان و روستاهای همجوار در 
حوزه گردشگری است که با از بین رفتن ویروس کرونا می تواند 

در اشتغالزایی و کسب درآمد نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی بیان کــــرد: تعیین محدوده مناطق نمونه گردشــــگری در 

این شهرستان از ابتدای سال نیز آغاز شده است.
جانجــــان گفــــت: نهاونــــد دارای ســــه منطقه گردشــــگری بام  
نهاوند، سراب گیان و سراب فارسبان است که هرکدام از این 
مناطــــق دارای ظرفیت فراوان در جذب گردشــــگر و رونق این 

صنعت در شهرستان نهاوند است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: نهاوند با داشــــتن ۲۶4 دهنه ســــراب، 
چشمه و رشته قنات به شهر سراب ها معروف بوده و جایگاه 

نخست را در استان همدان دارا است.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری نهاوند 
افزود: یکی از گام های مهم و اساسی برای رسیدن به توسعه 
پایدار در گردشگری، شــــناخت زیرساخت های مربوط به این 
حوزه اســــت که توجه و شــــناخت کافی به این زیرســــاخت ها 

برنامه ریزی برای توسعه گردشگری را آسان می کند. 
جانجان خاطرنشــــان کرد: شهرستان نهاوند با توجه به جاذبه 
های گردشــــگری خیلی خوبی که دارد از ظرفیت ویژه ای برای 

توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی و طبیعت 
گردی برخوردار اســــت؛ اما در زمینه زیرســــاخت های الزم برای 

رونق آن، ضعیف و نیازمند سرمایه گذاری است.
جانجان به زیر ســــاخت های الزم برای توسعه گردشگری اشاره 
کرد و افزود: برای رونق گردشــــگری وجــــود جاذبه های مختلف 
طبیعی و تاریخی شرط الزم اســــت، اما کافی نیست و نیاز به زیر 
ساخت هایی از جمله خدمات گردشگری، حمل و نقل، رقابت 
پذیری کاالها و وجود جاذبه های انسان ساخت دارد که این زیر 

ساخت ها در نهاوند ضعیف و نیارمند تقویت است.
، ســــراب گیان، ســــراب  ســــراب گاماســــیاب، ســــراب نیلوفر
فارسبان، سراب باروداب و ســــراب ملوسان با حیات وحش 
منحصر به فردش معروف ترین ســــراب های نهاوند هستند 
کــــه هر کدام می تواند نمادی زیبا بــــرای معرفی غنای طبیعت 

نهاوند وجایگاهی برای جذب گردشگر باشد.
به نقل از ایرنا، شهرستان نهاوند با دارا بودن جمعیتی افزون 
بر ۱9۰ هزار تن در ۱۰۵ کیلومتری جنوب اســــتان همدان واقع 

شده است. 
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حماســــه ســــی ام مهرمــــاه ۵7 در همــــدان طلیعه طلوع 
عقالنیــــت و نترســــیدن از رژیــــم تــــا ُبن دندان مســــلح 
ستم شــــاهی اســــت کــــه بــــا برافراشــــتن علــــم جنبش 
دانش آمــــوزی در تاریــــخ انقالب شــــکوهمند اســــالمی 
جاودانــــه مانــــده. آن روز دانش آمــــوزان پســــر همدانی 
در پی شــــنیدن خبر به آتش کشــــیدن مســــجد کرمان 
آســــمانی مســــلمانان و شــــایعه  کتــــاب  و جســــارت به 
هتک حرمت بــــه یکی از دختران دانش آموز هم قســــم 
شــــدند در مســــیرهای منتهی بــــه میدان مرکزی شــــهر 
موســــوم به پهلــــوی )امام خمینــــی( و در نهایــــت نقطه 
تالقــــی خیابان شــــاهپور )شــــهدا( مقابل حــــوزه علمیه 
آیــــت ا... العظمــــی آخوند مالعلــــی معصومی به  حضرت 
آنــــان خاســــتگاه انقالب را  یکدیگر دســــت دهنــــد زیرا 
حــــوزه و روحانیــــت می پنداشــــتند. آفتاب از تیــــغ الوند 
ســــر برآورده بود و در ســــپر آبی و ســــپیده دمان روشن 
از آغازیــــن دقایــــق روز دبیرســــتان های پســــرانه به طور 
فعــــال و خودجــــوش در دفــــاع از حریــــم قــــرآن و عفت 
گردیدند تا  کشــــور  آماده حرکــــت تحول آفرین در  دینی 
بتواننــــد تا در اقصی نقــــاط میهن اســــالمی انقالبیون را 
کنند. حدود  علیه ســــلطنت منحــــوس پهلوی بســــیج 
8 تظاهرات شروع شــــد. هنرجویان هنرستان  ســــاعت 
زاهدی )شــــهیدان دیبــــاج(، دانش آموزان دبیرســــتان 
پهلوی )امام خمینی(، رضا شــــاه )شــــریعتی(، ابن سینا، 
 ، علویان در مســــیرهای خیابان میزاده عشــــقی، پاستور
بوعلی، عباس آباد، سنگ شــــیر )تختــــی(، اکباتان به راه 
افتادند تا رودی خروشــــان در کف خیابان جاری شوند. 
حــــول و حوش ســــاعت 8 و 4۰ دقیقه رودهــــا به دریای 
مواج حــــوزه علمیــــه یعنی نقطــــه تالقی و تمرکــــز به هم 
"، "بگو مرگ بر  پیوســــتند. غریو "اهلل اکبــــر خمینی رهبــــر
شــــاه"، "تا مرگ شــــاه خائن نهضت ادامه دارد، حتی اگر 
آتش  شب و روز بر ما گلوله بارد"، "کتاب قرآن را شاه به 
کشید، مســــجد کرمان را شاه به آتش کشید"، "سکوت 
هر مسلمان خیانت اســــت به قرآن"، محیط را پر و فضا 
را سنگین کرده بود. هر لحظه بر تراکم جمعیت افزوده 
مدرســــه  جوان  طالب  و  روحانیــــون  اســــاتید،  می شــــد، 
آخوند، دانشــــگاهیان و دانشــــجویان، کســــبه  علمیــــه 
خیابان شاهپور )شهدا(، روســــتاییانی که برای خرید به 
شــــهر آمده بودند،  انبوه جماعتی بودنــــد که به جنبش 
دانش آموزی ملحق گردیدند تا در کنار جگرگوشــــه های 
کینه انقالبی خویش را علیه رژیم ســــفاک  خود بغض و 

گذارند. نمایش  به  پهلوی 
طنین اهلل اکبر و شــــعارها بــــا افزایش گروه هــــای مردمی 
ابهــــت خاصــــی بــــه صحنــــه تظاهــــرات بخشــــیده بــــود. 
شاید  بود،  زائدالوصف  جوان  دانش آموزان  شــــورآفرینی 
بیــــان قاصر و قلــــم عاجز از درج آن باشــــد. آنچــــه آن روز 

از نظــــر ماهوی شــــکل پیدا کــــرد نیز عقالنیــــت با جمود 
و جنود ســــیاهی بــــود. صف آرایی ســــپاه ایمــــان در برابر 
لشکر شــــاه، علم به دوشان سی ام مهر با اهتزاز درآوردن 
پرچم شــــجاعت،  تیر و تفنگ، ســــینه در مقابــــل گلوله، 
بازداشــــت و شــــکنجه، خود را در نظر دیــــدگاِن دیگران 
تــــکان دادند و جســــورانه به مصاف اهریمن شــــتافتند. 
مأمــــوران شــــیطان نظاره چنیــــن اراده مســــتحکم و عزم 
راســــخ برنتابیده و با اســــتقرار در مرتفع ترین ســــاختمان 
، هتــــل کاخ و بــــام بانک ملی و ســــاختمان  آن روز شــــهر
کردند،  آتش  صادر  پاساژ نیمه ســــاخت میدانچی فرمان 
مسلسل ها مســــلح و به سوی دانش آموزان و قشرهای 
مردم آتش گشــــودند. دود و آتش، گلوله و باروت، فریاد 
و خــــون درهم آمیخــــت. از همه جــــا دود و شــــعله زبانه 
می کشــــید. امیر تمســــکی، حمید ســــیفی، کمال عنایتی 
در زمره دانش آموزان، حجت االســــالم بشــــیر مهدوی در 
کســــوت روحانیت و امــــام جماعت مســــجد نظربیک در 
دم مجروح و آقای نصــــرت ا... داوری معروف به باباقدرت 
نفت فــــروش و باقر مصفا در ردیف شــــغل آزاد به ضرب 
گلولــــه مســــتقیم بــــه شــــهادت رســــیدند. هرچنــــد آمار 

 بیشــــتر اعالم کردند. شــــهر 
ً
مجروحیــــن و شــــهدا را بعدا

، دفاع  کاماًل حالت جنگی به خــــود گرفت، تعقیب و گریز
تمهید  ایجاد   ، دست ســــاز بمب های  با  انقالبیون  جانانه 
، تشکیل اورژانس  گاز اشــــک آور در خنثی سازی اصابت 
محلــــی در مداوا و درمان ســــرپایی مجروحــــان در منازل 
، گشایش در خانه ها  کوچه های مجاور خیابان شــــاهپور
از ســــوی مادران و شــــیرزنان محالت بــــر روی انقالبیون 
آنــــان از حیث عدم دســــتگیری  به عنــــوان ملجأ و پنــــاه 
تظاهرکنندگان، درگیری تن به تن با مأموران، دستگیری 
و مقاومت مردم در مقابــــل عوامل امنیتی، تجمع زنان و 
مــــردان مقابل بیمارســــتان اکباتان و عدم اجــــازه تخلیه 
مجروحــــان توســــط ســــازمان اطالعــــات وقت بــــه دلیل 
آنان پس از معالجه، پخش اذان ظهر  نگرانی بازداشــــت 
از مأذنه مســــاجد اطــــراف محل درگیــــری در ایجاد جنگ 
روانی، اقامه نمــــاز اول وقت ظهــــر دانش آموزان و مردم 
انقالبــــی، حقیقتی زالل در همبســــتگی، اتحــــاد، وحدت 
کلمه در خلق حماســــه 3۰ مهــــر در دریای پرتالطم آن روز 
موج می زد و ســــربازان خمینی کبیر را به ســــاحل پیروزی 
نزدیــــک می کرد. درگیری ها تا ســــاعتی قبــــل از غروب به 

شــــدت ادامه یافت. خبر به تبعیدگاه رهبر عظیم الشأن 
انقالب اســــالمی حضرت امام خمینــــی در پاریس، مراجع 
عالیقدر تقلید قم، علما بالد و انقالبیون شهرهای بزرگ 

مخابره شــــد. حضرت امام امت در دیدار با دانشــــجویان 
ایرانی مقیم فرانسه در حمایت از واقعه 3۰ مهر واکنش 
نجفی،  مرعشــــی  گلپایگانی،  عظــــام  آیات  دادند.  نشــــان 
شــــیرازی طی پیام های جداگانه به حــــوزه علمیه همدان 
بــــا مــــردم همــــدان و روحانیون ابــــراز همــــدردی کردند. 
انجمــــن روزنامه نــــگاران ایران بــــا صدور بیانیــــه حمایت 
خــــود را از جنبش دانش آمــــوزی اعالم کردنــــد. کارکنان 
شــــریف صنعت نفت در پاالیشگاه های کشور اعتصاب 
و تحصن خــــود را تمدیــــد کردند. قضــــات و وکال حرکت 
مذبوحانه و ضرب و جرح و کشتار مردم را محکوم کردند. 
دوبــــاره تجمــــع مــــردم در روزهای نخســــت آبــــان ماه در 
تکریم شــــهدا 3۰ مهر در مســــجد جامع با هدف ضدیت 
با رژیم ســــلطنتی شــــکل گرفت. در نقاط مختلف کشور 
آیین هــــای بزرگداشــــت در تجلیــــل از حماســــه 3۰ مهــــر 
منعقد گشــــت. ســــیزده روز بعد دانش آموزان تهرانی به 
نشــــانه اعتراض و ابراز انزجــــار از حکومــــت جابر پهلوی 
بــــا تظاهــــرات دانش آموزان و مــــردم همدان  در برخورد 
در دانشــــگاه تهــــران بــــه برپایــــی میتینــــگ پرداختنــــد. 
نیروی نظامی وقت دســــت به ماشــــه برد و بــــا قتل عام 
دانش آمــــوزان چمن دانشــــگاه تهــــران را به خــــون آنان 
آغشــــته و محیط علم و ادب را الله گون ساخت. رخدادی 
که پس از پیروزی انقالب عظیم اسالمی در تقویم رسمی 

، مزین به نام روز دانش آموز گردید.  کشور
نگارنــــده معتقــــد اســــت تذکــــر بــــه ایــــام ا... و روزهــــای 
آیینه  ، انسان ســــاز اســــت. مرور تاریــــخ  سرنوشت ســــاز
جهان نما، عبرت آموز و مشمول حفظ ماهیت اعتقادی، 
انقالبی، سیاســــی، اجتماعی، فرهنگی مردمانی می گردد 
که با اندیشــــه مکتبی و عقالنیت در مواجهه با فرعونیان 
وحشــــت نکردنــــد و در اوج اختنــــاق فریــــاد برآوردنــــد تا 
خفتگان را بیــــدار و در پرتو بیداری و روشــــنگری زند گان 

را بــــه زندگــــی شــــرافتمندانه امیدوار ســــازند تــــا حمایت 
خویــــش را در قلمــــرو آزادی، اســــتقالل و حکومت دینی 
رقــــم زننــــد. بدیهی اســــت خلق حماســــه 3۰ مهــــر مثل 
تمامی وقایع انقالب اســــالمی در چارچــــوب مبانی نظری 
و عملی ولــــی فقیه زمان در رفتن شــــاه و ایجاد حکومت 
اســــالمی بــــود. تحول گرایی و تحول آفرینــــی در نگاه ژرف 
بــــه آینده، متکی به داخل و افتخار به داشــــته های مادی 
و معنوی، اســــتقامت و نترســــیدن از دشــــمن کلیدواژه 
واقعه 3۰ مهر دانش آموزان جوان اســــت و مقاطع سنی 
، آتــــش و گلوله نهراســــیدند و  مردم از ســــیل، زلزله، آوار
به حکــــم عقل و دل به ســــیل و آتش زدند تــــا مقتدرانه 
آب و آتش و حتی خســــارات ناشــــی از زلزله را در براندازی 
بنیان هــــای اقتصــــادی، اجتماعــــی، سیاســــی، فرهنگی، 
نظامی مهار ســــازند. به راســــتی غیرت دینی و آموزه های 
مکتبی دانش آموزان فرهیخته و مردم فهیم را به صحنه 
ماندگار 3۰ مهرماه کشــــاند تا فرهنــــگ ابتذال، برهنگی، 
اومانیسم،  غرب،  فمنیســــتی  تفکر  سرمایه داری،  لیبرال 
دست  رانت،  ارتشاء،  اختالس،  چپاول،  الئیک،   ، سکوالر
یازیدن به بیت المال، شکم بارگی، اشرافیت، نفوذ، سوء 

مدیریت در مرام عاری از مهر در کشور جوالن ندهد.
و  هدایــــت  بــــا  کــــه  اســــت  خوشــــبختی  بســــی  جــــای 
جریان ســــازی دبیرخانه دائمی 3۰ مهر از سویی اتحادیه 
انجمن هــــای اســــالمی دانش آموزان دهــــه 9۰ در چهل 
و دومین سالگشــــت این رویــــداد مهم تاریخی شــــعار 
کــــه ما همان  را تکــــرار می کنند   ۵۰ دانش آموزان دهــــه 
۵7 هســــتیم. معنــــا و مفهوم  3۰ مهــــر  دانش آمــــوزان 
ایــــن پیــــام یعنی رویــــش، بصیــــرت، دشمن شناســــی، 
ســــربازی والیــــت، تقویت بنیــــه علمی و کســــب مدارج 
عالــــی، انقالبی بــــودن و انقالبی ماندن، هویت بخشــــی 
و پاســــداری از عقالنیــــت و توســــعه، زندگــــی در مکتب 
حاج قاســــم، مهندســــی المهدی در گذران عمر با عزت 
و شــــرف. آخراالمر جای سؤال اســــت با چنین پیشینه 
درخشــــان و گذشــــته پرافتخار ســــزاوار نیست حماسه 
ســــی  ام مهر ۵7 همــــدان مانند ۱9 دی به نــــام مردم قم، 
۱7 شــــهریور تهران و... به عنوان   ، ۲9 بهمن به نام تبریز
میــــراث گرانســــنگ در تقویم رســــمی کشــــور ثبت و به 

شود؟! سپرده  آیندگان  به  امانت 
محمدجواد بیات- کارشناس ارشد علوم سیاسی

یکــــی از تابلوهای ویژه تاریخ انقالب اســــالمی حماســــه 
۵7 اســــت همان  دانش آموزان، به خصوص در ســــال 
از خیابان های شــــهر همدان  که جرقــــه  آن  حماســــه ای 
۱3 آبــــان قیامی خونین را توســــط دانش آموزان  خورد و 
تهرانــــی رقم زد. 3۰مهر ۵7 آبســــتن حــــوادث مهمی در 
دانشــــجویان  و  دانش آمــــوزان  حضــــور  و  بــــود  همدان 
در اعتــــراض بــــه رفتــــار غیر انســــانی نســــبت بــــه دختر 
در  کــــه  اعتصامــــی  پرویــــن  دبیرســــتان  دانش آمــــوز 
غیــــرت  جوشــــش  ســــبب  بــــود  شــــهربانی  بازداشــــت 
اســــالمی مردم شــــد که آنچه پیش رو دارید خالصه ای از 
گفتگوهای متعدد با شــــاهدان عینی این واقعه است.

 ســــخنان حجت الــــه کریم پــــور از شــــاهدان عینی  �
حماسه30مهر همدان 

»تابســــتان ســــال ۵7 ماجــــرای هفــــده شــــهریور اتفاق 
افتاده بــــود؛ هفده شــــهریور مصادف بود بــــا اتفاقی که 
در ســــینما رکس آبادان رخ داد و شــــاه و عواملش آنجا 
آتــــش زده بودنــــد. همچنیــــن گلوله بــــاران گنبد امام  را 
رضا)ع( در آن روزها و حــــوادث زیاد دیگری که هم زمان 

اتفاق افتاده بود. و در روزهای نزدیک به هم 
تشــــییع پیکر آیت اهلل آخوند در همدان، مصادف شــــد 
آن ســــال، که تشییع ایشــــان خیلی باشکوه  با شهریور 
برگزار شد و مراسم تشــــییع کم کم تبدیل به راهپیمایی 
شــــده و به بانک ها و اماکن دیگر حمله شــــد و عناوین 
تظاهرکننــــدگان  را  شاهنشــــاهی  رژیــــم  بــــه  منتســــب 

. شکستند
ایــــن قضایا در  وع شــــد،  کــــه اول مهر شــــر مدرســــه ها 
وز  بــــه نوعــــی پررنگ تر شــــده بود و هر ر دبیرســــتان ها 
آخــــر مدرســــه تظاهرات بــــود و بعضا  ســــاعت تفریح و 
هــــم داخل خیابــــان می آمدیم تــــا اینکه ۲۰ مهر شــــد و 
وز هــــا، ارتباط ما با دبیرســــتان های دیگر  در طول این ر
می آمدیم.  تظاهرات  برای  وهی  گر و  بود  شــــده  بیشــــتر 
اولش از هر مدرســــه ای سی - چهل نفر بود و بعد شد 
صد نفر و بیشــــتر شــــد تا اینکــــه با هم قرار گذاشــــتیم 
از دبیرســــتان های  ســــی مهر به میــــدان امام بیاییــــم. 
آن  مختلــــف همه راه بیفتنــــد و بیایند میــــدان امام که 
موقــــع به نام میــــدان پهلوی بود. مجســــمه شــــاه هم 
ون آمده بود.  بود. کنترل از دســــت رئیس مدرســــه بیر
آن ها راضــــی نبودنــــد. تا اینکــــه به طور مشــــترک همه 
از باال،  آمدیم، هنرســــتان  ون  دبیرســــتان ها با هم بیــــر
ابن ســــینا،  دبیرســــتان   ،) )پهلــــوی  امــــام  دبیرســــتان 
دبیرســــتان علویان و دبیرســــتان شــــریعتی )رضاشاه( 
ودهای خوبی  آمدیم. ســــر همه به ســــمت میدان امام 
حرکت  صبح   9 ســــاعت  که  بود  قرار  کرده بودیم.  آماده 
باید  یــــازده   - ده ونیم  ســــاعت  بیاییم.  ون  بیــــر و  کنیم 
ویــــن اعتصامی  به میدان امام برســــیم؛ مــــا از کوچه پر
آنجــــا رفتیــــم  آمدیــــم داخــــل بلــــوار خواجه رشــــید و از 
خیابــــان  از  و  عبــــداهلل  امامــــزاده  و  شــــریعتی  چهــــارراه 
آمدیم باال و وارد بازار و راســــته فلســــطین و  باباطاهــــر 
مســــیر  که  می خواســــتیم  واقع  در شــــدیم.  کفاشــــخانه 
بیشــــتر بشــــود و مردم ببینند و یک طوری همه شــــهر 
متوجــــه شــــوند. در راه دایم شــــعار می دادیــــم؛ "ایران 
شده فلســــطین مردم چرا نشســــتین"؛ "مرگ بر شاه"؛ 
دســــت  قهرمانــــان  جوانــــان  "ای  خمینــــی"؛  بــــر  ود  "در
و  قشــــنگ  ود  ســــر شــــویم..."؛  تا  دهید  هم  دســــت  به 
ایــــن بود: "رکس  از شــــعارها  بــــود. یکی دیگر  مفصلی 
کشید"؛ شــــعار ها در این راستا  آتش  را، شاه به  آبادان 

گفتم  که  بود. باالخره دبیرســــتان هایی 
یکی یکــــی بــــه میــــدان امــــام رســــیدیم 
که  شــــد  متوجــــه  پلیــــس  یک دفعــــه  و 
میــــدان دســــت دانش آمــــوزان افتاده 
وع بــــه تیرانــــدازی هوایــــی کرد و  و شــــر
آن  کشــــید.  شــــهدا  خیابان  به  درگیری 
موقــــع اســــمش خیابان شــــورین بود. 
از این قضیه شــــد خیابان شــــهدا.  بعد 
کمــــک  هــــم  دیگــــر  کالنتری هــــای  از 
خواســــتند و جمعیت ما لحظه به لحظه 
بیشــــتر می شــــد. پلیس ها هم بیشــــتر 
فراوان  اشــــک آور  گاز  اینکه  تا  شــــدند، 
زدند، تیر هوایی شــــلیک کردند و وقتی 
وع به  که دیدند خیلی جدی اســــت، شر
تیرانــــدازی کردند. یــــک رئیس کالنتری 
رفت  او  ونــــی،  ر کاز ســــرگرد  نــــام  به  بود 
کاخ دایی قاســــم  که به  کاخ  باالی هتل 
اول  فعلی،  یــــاس  )هتل  بــــود  وف  معر
خیابان شــــهدا، کنار امامزاده شاهزاده 
در  آن چنانــــی  هتــــل  چــــون  حســــین(، 
همــــدان نبــــود؛ البته هتــــل بوعلی هم 
بــــود، ولــــی اینجــــا بیشــــتر مطــــرح بود. 
باالی  ونــــی  ر کاز ســــرگرد  هرصــــورت  به 
وع کرد  آنجا رفت و از باال شر پشــــت بام 
بــــه تیرانــــدازی. دونفر در ایــــن حین به 
باباقدرت  که  یکی  رســــیدند؛  شــــهادت 
قد  و  وش  نفت فــــر بــــه  بود  وف  معــــر و 
هم  دیگر  یکــــی  داشــــت.  هم  کوتاهــــی 
او  کنار  مغازه اش  و  داشت  خشکه پزی 
شــــده بودند؛  وح  مجر هم  نفر  چند  بود. 
طوری  بود،  درگیری  ســــاعت  دو  حدود 
پیدا  زیــــادی  بین المللــــی  بازتــــاب  کــــه 
کرد؛ مراجــــع تقلید بیانیــــه دادند و این 
واقعــــه را محکوم کردند؛ دانشــــجویان 
وز اعتصاب  همــــدان هــــم فــــردای آن ر
غذا کردنــــد و تعداد زیادی از کارمندان 
کردنــــد. عمال  اعــــالم همبســــتگی  نیــــز 
وز بــــه بعد به هــــم ریخت.  شــــهر از آن ر
آن موقع تازه به  حتی امــــام خمینی کــــه 
فرانســــه رفته بودند، ســــخنرانی کرده و 
گفتند:  و  کردند  محکوم  را  موضوع  این 
فرد  شــــاه  که  کرده  اعــــالم  کارتر  "آقــــای 
دموکراتــــی اســــت و ایران دموکراســــی 
وید  بر را  شــــاه  دموکراســــی  بله  اســــت، 
جنایتی  چــــه  ببینید  ببینیــــد،  همــــدان 
خوبــــی  بین المللــــی  بازتــــاب  کردنــــد". 
وز  پیدا کــــرد و عمال دیگــــر همدان هر ر
تعطیــــل بود؛ یعنــــی بازاری ها اعتصاب 
وزی   تــــا پیر بــــازار را دیگــــر  می کردنــــد و 

بستند. انقالب 
در  کبودراهنــــگ  دانش آمــــوزان 

همبســــتگی بــــا دانش آمــــوزان همــــدان چنــــد روز بعد 
تظاهــــرات کردنــــد که چنــــد نفر هــــم در ایــــن تظاهرات 
آبان هم دانش آموزان تهران به  شهید شدند. ســــیزده 
طرفــــداری از قیام همدان تظاهرات کردند که معروف به 
ســــیزده آبان شــــد. یکی از شعارهایشــــان هم در تهران 

این بــــود: "درود بــــر همدان بــــرادر قهرمان"؛ بــــه نوعی 
کاتالیزوری و شــــتاب دهندگی  3۰مهر همــــدان نقــــش 
پیروزی  از  قبل  تظاهــــرات  در  دانش آموزان  حضور  برای 
به  نهایتا  اقدامــــات  ایــــن  الحمــــدهلل  و  داشــــت  انقالب 

رسید.« انقالب  پیروزی 

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا �
دانشجویان دانشــــگاه بوعلی سینا در حالی که روز اول 
آبان دســــت به اعتصاب غذا زده بودند، خواســــته های 

را به شرح ذیل اعالم داشتند: خود 
۱. عزل اســــتاندار و رئیس شــــهربانی همدان و حاکمه و 

مجازات آنــــان در دادگاه عمومی زیر نظر 
وکال؛ کانون  نمایندگان 

۲. تعییــــن و مجــــازات فــــوری عاملیــــن 
جنایات ســــی ام مهر همــــدان در دادگاه 
وکال؛ کانون  نمایندگان  نظر  زیر  عمومی 
شــــهر  نظامــــی  اشــــغال  فــــوری  رفــــع   .3
مورد عدم  همدان و دادن تضمیــــن در 

آینده؛ آن در  تکرار 
4. آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام 

همدان؛ اخیر  وقایع  دستگیرشدگان 
هتــــک  مرتکبیــــن  فــــوری  مجــــازات   .۵
دختــــران  از  یکــــی  ُعنــــف  بــــه  نامــــوس 
که  همــــدان  شــــهربانی  در  دانش آمــــوز 

شده است؛ او  خودُکشی  به  منجر 
۶. تحویل بدون قید و شرط زخمی هایی 
بســــتری  ارتش  بیمارســــتان های  در  که 

؛ هستند
7. تحویل بدون قید و شــــرط پیکرهای 
شــــهدای 3۰ مهــــر ماه بــــدون ممانعت 
اجــــرای مراســــم تدفیــــن و  از  مأمــــوران 

عزاداری.
 شــــش 

ً
این قطعنامه در اجتماع حدودا

دانشــــگاه  اعتصابیــــون  نفــــری  هــــزار 
و  معلمــــان  بازاریــــان،  بوعلی ســــینا، 
رسید.  تصویب  به  و  قرائت  دانشجویان 
دانشــــگاه  کارکنــــان  زمــــان  همیــــن  در 
بوعلــــی اعالم کردند بــــه عنوان اعتراض 
بــــا  کشــــتارهای اخیــــر و همــــدردی  بــــه 
خواهند  کار  از  دست  شهدا  بازماندگان 

. کشید
زخمی شــــدگان  بســــتگان  از  آن هــــا 
هر  به  نیــــاز  صــــورت  در  کــــه  خواســــتند 
دانشــــگاه  دبیرخانه  بــــه  کمــــک  گونــــه 
دانشگاه  دانشــــگاهیان  کنند.  مراجعه 
بوعلی ســــینا؛ در ششــــم آبــــان بــــا نثــــار 
گل به مزار شــــهدای 3۰ مهــــر و برگزاری 
شــــهدا،  ایــــن  هفــــت  شــــب  مراســــم 
بــــه  تحصــــن  »شکســــتن  می گفتنــــد: 
دانشــــگاهیان  مبــــارزه  پایــــان  معنــــای 
هفتــــه  ایــــن  نیســــت،  دانشــــجویان  و 
کــــه توســــط  همبســــتگی ملــــی اســــت 
ی دانشــــگاهیان اعالم شده 

ّ
سازمان مل

لذا بــــرای اینکه دســــت ما بــــرای مبارزه 
بازتر شود و تشکل دادن به این هفته، 
بدیــــن  شکســــتیم.«  را  خــــود  تحصــــن 
دانشــــجویان  و  دانشــــگاهیان  ترتیــــب 
تــــداوم مبارزه و همراهی  یک  باردیگر بر 
کیــــد  و همگامــــی بــــا مــــردم انقالبــــی تأ

زیدند. ور
فرهنگیان �

خود  که  همدان  فرهنگیــــان  و  معلمان 
دانش آمــــوزان  تشــــویق کننده  و  انقــــالب  مروجیــــن  از 
در اعتصــــاب و تظاهــــرات خیابانی بودنــــد، در تظاهرات 
محســــوب  فعــــال  نیروهــــای  از  مهرمــــاه   3۰ گســــترده 
می شــــدند. آنــــان در کالس های درس با شــــرح حقایق 
جامعــــه بــــرای دانش آمــــوزان نقــــش زیادی را در رشــــد 

گاهــــی و بیداری آنها داشــــتند، چنان کــــه دبیری به نام  آ
کالس های درس ضمن بیان فقر فرهنگی،  تقی نژاد در 
اجتماعی و اقتصادی جامعه، ادعای پیشــــرفت از سوی 
ســــران رژیم را به باد مضحکه می گرفت و در هر کالس و 
گاهی دانش آموزان از اوضاع کشــــور اهتمام  محفلی بر آ

داشت.
شهرســــتان  فرهنگیــــان  و  آمــــوزگاران  آبــــان  دوم  در 
همــــدان در محوطه آموزش و پرورش این شهرســــتان 
تجمــــع کــــرده و بــــه تظاهــــرات و ســــخنرانی علیــــه رژیم 
پرداختنــــد. آنان برای ادامه مبارزه خــــود دو راه را در نظر 
همچنین  راهپیمایــــی؛  و  تظاهرات  و  اعتصــــاب  گرفتند: 

کردند. تصویب  و  صادر  قطعنامه ای 
وکال و قضات �

وکالی دادگســــتری همــــدان همچــــون دیگــــر اقشــــار 
و  دانشــــجویان  و  دانش آمــــوزان  از  شــــهر  اصنــــاف  و 
تظاهــــرات ســــی ام مهرمــــاه حمایــــت کــــرده و خواهان 
آنان  شدند.  وز  ر این  در  مردم  کشــــتار  عامالن  مجازات 
9 صبح در  آبان از ســــاعت  وز اول  به همین منظور در ر
دادســــرای همدان تحصن کرده و دســــت به اعتصاب 
غــــذا زدند و اعالم کردنــــد تا زمانی که به خواســــته های 
نخواهند  غــــذا  اعتصاب  از  دســــت  نشــــود،  عمل  آنان 
کشــــید. آن هــــا بــــا صدور یــــک قطــــع نامه چهــــار ماده 
وج  ای خواســــتار مجــــازات عاملین کشــــتار مــــردم، خر
وهــــای نظامــــی و تانک هــــا از شــــهر و جلوگیــــری  خودر
موسســــات  و  مدارس  به  شــــهربانی  مأمــــوران  ود  ور از 
آموزشــــی شــــدند. هیأت اجرایی جمعیت حقوق دانان 
ایران بــــا تلگرافی بــــه صفی خانی دادســــتان همدان از 

تحصــــن وکالی همدان حمایت کردند.
اعالم حمایت مراجع و روحانیــــون ایران از قیام 30  �

مهر همدان
مردم  و  دانشجویان  دانش آموزان،  گســــترده  تظاهرات 
همدان علیه رفتار غیر انســــانی مأموران انتظامی با آنان 
باعث حمایــــت مراجع و روحانیان مبارز از مردم همدان 
آیــــات عظام گلپایگانی، مرعشــــی نجفی، حجت  گردید و 
االسالم شــــیخ علی حیدری با پیام های تلگرافی به دفاع 

پرداختند. مردم  از 
وزارت کشــــور بعد از بررسی، عامالن کشتار مردم را  �

تشویق کرد
همــــدان،  وکالی  متعــــدد  شــــکایات  دنبــــال  بــــه 
را  کشــــور هیأتی  دانشــــگاهیان، فرهنگیــــان و... وزارت 
برای تحقیق در مورد حوادث سی مهر همدان و معرفی 
مســــببین و عاملیــــن قتل عام مردم، بــــه همدان اعزام 
نمود. این هیــــأت بعد از چند روز تحقیــــق و صحبت با 
مردم و مســــؤوالن شــــهر به تهران برگشت و گزارشی را 
به وزارت کشــــور ارائه نمــــود که علیرغم تمــــام تبلیغات 
نه تنها عامالن کشــــتار مردم معرفی و مجازات نشــــدند 

بلکه آنها به نحوی مورد تشــــویق قرار گرفتند.
و  دانشــــجویان  مهرمــــاه   3۰ قیــــام  ترتیــــب  بدیــــن 
دانش آمــــوزان همدان باعث واکنش ســــریع نیروهای 
انقالبــــی گردیــــد و آنان را در مبــــارزه، متحــــد و مصمم تر 
نمــــود. دانش آمــــوزان و دانشــــجویان و طــــالب در این 
، اماکن نظامــــی و انتظامی را  تظاهــــرات و تظاهرات دیگر
بــــه منظور صدمه زدن بــــه رژیم مورد حملــــه قرار دادند، 
اما هیچ گونــــه تعرضی به اموال مردم نداشــــته، مگر در 
مواردی که سهوا بوده یا توســــط مأمورین برای بدنامی 

می گرفت. صورت  آنان 

یادداشت

قیام جوانان همدان 
قوام بخش انقالب اسالمی گرانقدر  مردم ایران

حماسه سی مهر مردم همدان طلیعه عقالنیت
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هگمتانه- گروه همه دانا: انقالب اسالمی ایران بزرگ ترین 
تحول قــــرن چهاردهم هجری قمری و بیســــتم میالدی و 
نقطه عطف در تحوالت جهانی است و به تعبیر رهبر کبیر 
انقالب اســــالمی امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( در 
وصیت نامه سیاســــی الهی خویش »این انقالب بزرگ که 
دســــت جهان خواران و ســــتم گران را از ایــــران بزرگ کوتاه 
کرد با تأییــــدات غیبی الهی پیروز گردید اگر نبود دســــت 
توانای خداوند امکان نداشــــت« و بنابراین »امانت الهی« 
و »تحفه الهی« و »هدیه غیبی« و »پدیده الهی« اســــت »که 
از جانــــب خداوند منان به ملــــت ایران عنایت شــــده« و 
»شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همه انقالب ها 
جداســــت، هم در پیدایش و هــــم در کیفیت مبارزه و هم 
در انگیزه انقالب«. اما به راســــتی این امانت الهی را چگونه 
باید امانت داری کرد آیا راهی به جز شــــناخت آن و حرکت 
در مســــیر آرمان های انقالب باتوجه به شــــناخت مبانی و 

اصول آن وجود دارد. 
 یکــــی از تابلوهــــای ویژه تاریخ انقالب اســــالمی حماســــه 
دانش آموزان، علی الخصوص در ســــال ۵7 است همان 
حماســــه ای که جرقه  آن در ســــی ام مهرماه از خیابان های 
شــــهر همدان خــــورد و ۱3 آبــــان قیامی خونین را توســــط 

دانش آموزان تهرانی رقم زد. 
قیام دانش آموزان همدانــــی در 3۰مهر ۱3۵7، در واقع تیر 
خالص به پیکر رژیم منحوس پهلوی و فشــــردن ماشــــه 

انفجار نور در بهمن ماه همان سال بود. 
فعالیت های مبارزاتی دانش آموزان و فرهنگیان در شهر 
همــــدان به همان ابتدای مبارزه علیــــه رژیم طاغوت یعنی 
ســــال ۱34۲ باز می گردد. با شــــروع نهضت توســــط امام 
خمینی)ره( برخی از معلمان در شــــهر همدان با تشکیل 
جلســــات و گعده هایی با دانش آموزان شروع به تربیت 
مبــــارزان نوجوانــــی نمودنــــد کــــه ســــرانجام در بهمن ۵7 

شیشه عمر طاغوت پهلوی را شکستند. 
با نزدیک شدن به سال ۵7 مبارزات دانش آموزان همدانی 
هم شدت گرفت و به گفته خودشان دیگر روزی نبود که در 

خیابان های شهر دست به اقدامی علیه رژیم نزنند.
با شروع ســــال تحصیلی در مهر ۵7 ســــیر مبارزاتی دانش 
آموزان همدانی وارد مرحله جدیدی شــــده و رژیم ســــتمگر 
شــــاه را دچار ســــردرگمی کرده بود اما در پی آتش ســــوزی 

مســــجد جامع کرمان بزرگترین تظاهرات در روز سی ام مهر 
ماه ۱3۵7 توسط دانش آموزان در »همدان« به انجام رسید. 
روز ۲9 مهرمــــاه در پی تظاهراتی که در دبیرســــتان دخترانه 
پرویــــن اعتصامی به عنوان اعتراض به آتش زدن مســــجد 
جامع کرمان روی می دهد برخوردی میان ماموران انتظامی 
و تظاهرکنندگان به وجــــود می آید و ماموران شــــهربانی با 
شــــدت با دختران دانــــش آموز برخورد مــــی کنند. هر چند 
بــــی تردید حماســــه 3۰ مهــــر ادامه ســــیر مبــــارزات دانش 
آموزان همدانی بود اما انتشــــار این خبر و "شــــایعه" هتک 
حرمــــت به یک دانش آموز دختر توســــط ماموران رژیم) که 
بعدها مشخص شــــد بی اساس است( نیز بر آتش غیرت 

نوجوانان همدانی افزود و حادثه 3۰ مهر رقم خورد. 
صبــــح روز 3۰ مهر حوالی ســــاعت 9 صبــــح دانش آموزان 
پسر از دبیرســــتان های مختلف شهر با شعارهایی مانند 
» ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین«  و » استقالل 
آزادی حکومت اســــالمی« شــــروع به راهپیمایی نمودند. 
ســــیل جمعیت دانش آموزان از کوچه ها و معابر کوچک 
به خیابان های اصلی شــــهر ســــرازیر شــــده و به ســــمت 

میدان مرکزی شهر حرکت نمودند. 
ایــــن نوجوانان در مســــیر حرکــــت خود برخی مشــــروب 
فروشــــی ها و بانک ها را بــــه آتش کشــــیدند و در خیایان 
شــــورین و شــــهدای فعلی تعداد زیادی از مردم به تظاهر 
« نفر نیز  کنندگان پیوســــتند که تعداد آن ها را تــــا »۱۵ هزار
یاد کرده انــــد و در این هنــــگام ماموران انتظامــــی از باالی 
پشت بام هتلی در ابتدای خیابان به روی تظاهرکنندگان 
" شهید و عده زیادی  آتش گشودند و در این بین "سه نفر

مجروح شدند.
برخــــی شــــاهدان عینــــی روایــــت می کننــــد:» تظاهــــرات 
روز  در  همــــدان  مــــردم  و  دانشــــگاهیان  فرهنگیــــان، 
سی ام مهرماه بی سابقه بود و شهدا و مجروحین زیادی را 
درپی-داشت،که شهدا عبارت بودند از یک نفت فروش؛ 
شهید نصرت اله داوودی و یک کماج فروش به نام شهید 

باقر مصفا«. 
مجروحان به بیمارســــتان های همدان انتقال می یابند و 
تظاهرات تا ســــاعت دو بعداز ظهر همان روز در گوشــــه و 
کنار شــــهر به گوش می رسد و برخی نیز از مدرسه آیت اهلل 
آخوند مالعلــــی همدانی در بین مردم مــــواد آتش زا توزیع 

می کردنــــد و تعدادی نیــــز که بر روی پشــــت بام ها کمین 
کرده بودند به روی تظاهر کنندگان آجر پرت می کردند. 

با انتقال مجروحین به بیمارستان ها مردم برای اهدا خون 
به مجروحین به بیمارســــتان ها رفته و بــــا اجتماع خود در 
مقابل ورودی آن هــــا مانع ورود عوامل پلیس شــــدند تا 
جایی که رئیس وقت بیمارســــتان اکباتان به نام ریاحی به 
آنــــان قول می دهد که پلیس داخل بیمارســــتان نخواهد 

شد و اجساد قربانیان نیز تحویل بستگان خواهد شد.
ماموران انتظامی به دنبال دفن پیکر شــــهدا بدون اطالع 
خانــــواده ها بودنــــد تا مانع ایجــــاد راهپیمایی در تشــــییع 
آنان شــــوند. پیکر یکی از شــــهدا به زور از دست کارکنان 
بیمارســــتان اکباتــــان گرفته شــــده و در کشاکشــــی بین 
اســــتاندار و دادستان مجوزی برای دفن صادر نمی شود و 
مقامات سیاســــی و قضایی وقت همدان قدرت مقابله با 

خشونت کاری های نظامیان را نمی یابند. 
در اول آبان پیکر شهدا به باغ بهشت انتقال یافته و تمام 
مدارس و بازار در خیابان شــــهدا بــــه حالت تعطیل درآمد 
و شــــهر درکنترل نیروهــــای زرهی ارتش قــــرار گرفته بود و 
پس از بازگشــــت این اجتماع به سوی دادستانی همدان 
حرکت کرده وخواســــتار معرفی مسببین این کشتار تا ۱۰ 

روز می شوند.

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا  �
دانشــــجویان دانشــــگاه بوعلی ســــینا نیز که قبل از این 
واقعه بــــه برخی رویدادها در دانشــــگاه معترض بودند در 
اعتراض به کشــــتار و برقراری حکومت نظامی در همدان 
دســــت به اعتصاب غذا زدند و خواســــتار آزادی زندانیان 
سیاســــی در کل کشور شــــدند و قطعنامه ای نیز در جمع 
شــــش هزار نفــــری متحصنیــــن صــــادر شــــده و کارکنان 
دانشــــگاه نیــــز دســــت از کار خــــود کشــــیدند و تحصن 
دانشجویان در مراسم شــــب هفت شهدا به پایان رسید 

و وعده تحصنی دیگر را می دهند.
فرهنگیان همدانی نیز با تجمع در مقابل محوطه آموزش 
و پــــرورش شهرســــتان همــــدان بــــه مدت 48 ســــاعت 
اعتصاب غذا می کنند و خواســــتار معرفی مســــببین این 

جنایت در شهر می شوند.

اعالم 3روز عزای عمومی در همدان  �
وکال و قضــــات نیز از روز اول آبان دســــت بــــه تحصن غذا 
در دادســــرای همدان می زنند و روحانیون نیز در این بین 
نقش مهمی در رهبری مردم داشــــتند و از نیروهای فعال 
در صحنه به شــــمار می رفتند و در این بین ســــه روز عزای 
عمومــــی در همدان اعالم می شــــود. به دنبال شــــکایات 
مختلــــف وزارت کشــــور هیأتــــی را بــــرای بررســــی واقعه به 
همدان فرســــتاد کــــه علی رغــــم تبلیغات فــــراوان نه تنها 

عامالن مجازات نشدند بلکه ترفیع نیز گرفتند.
حماســــه 3۰ مهر دانش آمــــوزان همدانــــی موجب اتحاد 
نیروهای انقالبی در شــــهر شــــد و این واقعــــه عاملی برای 
دیگر تظاهرات در شــــهر شد. این رویداد را باید به درستی 
شــــروع فصل جدیدی از تظاهرات علنــــی مردم همدان در 

مبارزه با رژیم منحوس پهلوی دانست. 
حادثه 3۰ مهر در تاریخ مبارزات در کشور نیز اتفاق مهمی 
اســــت چه اینکه حضرت امــــام خمینی کــــه در آن زمان در 
فرانسه حضور داشتند به این کشتار رژیم واکنش نشان 

داده و از مردم همدان تقدیر و حمایت نمودند.
همچنیــــن راهپیمایان در روز ۱3 آبان ۵7 در تهران شــــعار 

می دادند: درود بر همدان    برادر قهرمان

رد یک شایعه  �
مدیر کل اســــناد غرب کشــــور با رد این موضوع که وقوع 
حادثه هتــــک حرمت بــــه یکی از بانــــوان دانــــش آموز در 
بین مردم شــــایعه اســــت، گفت: براســــاس بررســــی های 
میدانی و جمــــع آوری مدارک حتی مراجعه به دبیرســــتان 
پروین اعتصامی نامی از چنین فردی یافت نشــــد و حتی 
در باغ بهشــــت همدان نیز اســــم چنین فردی نیست که 

خاکسپاری شده باشد. 

قیــــام دانش آمــــوزان کبودرآهنگــــی در حمایت از  �
دانش آموزان همدان 

دانش آموزان کبودرآهنگ در همبستگی با دانش آموزان 
همــــدان چند روز بعد تظاهرات کردنــــد که چند نفر هم در 
این تظاهرات شهید شدند. سیزده آبان هم دانش آموزان 
تهران به طرفــــداری از قیــــام همدان تظاهــــرات کردند که 
معروف به سیزده آبان شــــد. یکی از شعارهایشان هم در 
تهران این بود: "درود بر همدان بــــرادر قهرمان"؛ به نوعی 
3۰مهر همدان نقش کاتالیزوری و شــــتاب دهندگی برای 
حضور دانش آموزان در تظاهــــرات قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی داشت و الحمداهلل این اقدامات نهایتا به پیروزی 

انقالب اسالمی رسید.«

هگمتانه- گــــروه همه دانــــا: از دیگر اتفاقاتــــی که مقدمه 
" در میدان ژاله  « بود، حادثه "۱7 شهریور حماســــه» 3۰ مهر
تهران و "به آتش کشــــیده شدن مســــجد جامع کرمان" را 

می توان نام برد. 
 سال پایانی حکومت پهلوی اتفاق هایی در ایران به وقوع 
پیوســــت که روند مبارزات مردمی و بسته شدن راه های 
تعامل رژیم منحوس پهلوی با ملت را تســــریع بخشــــید 
که یکــــی از نمونه های آن آتش ســــوزی ســــینما رکس و 
تظاهرات نیم میلیونی مردم در عیدفطر همان سال بود. 
بنابراین شــــهریور به ماهــــی تعیین کننــــده و پرحادثه در 
تقویم تاریخ مبــــارزات مردمی تبدیل شــــد. به این ترتیب 
که در ۱3 شــــهریور تظاهرات و راهپیمایی بزرگی علیه رژیم 
شکل گرفت که تا ۱۶ شهریور نیز ادامه داشت و عده ای  از 
مردم  در راهپیمایی  بزرگ  این روز فریاد می زدند: فردا صبح  

در میدان  ژاله. 
بــــه این ترتیب با وجود اعالم حکومــــت نظامی، ده ها هزار 
نفر از صبح زود به طرف میعادگاه سرازیر شدند و در کمتر 
از ۲ ســــاعت تمامی خیابان ژاله تا پشــــت بهارســــتان را از 
جمعیت پر کردند. یگان هایی  از عمال پهلوی در میدان  
و خیابان  ژاله  )شهدا( مســــتقر شدند و ساعاتی بعد از آن 
برخورد شــــدیدی با مردم داشــــتند و تلفات ســــنگینی را 
به جمعیــــت وارد کردند. یرواند آبراهامیــــان تاریخ نگار در 
این زمینه می گوید: شــــب، مقامات نظامی تلفات آن روز 
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ً
را جمعا

اعــــالم کردند که تعداد کشــــته شــــدگان بــــه بیش از 
چهار هزار نفر می رســــد و تنها در میدان ژاله ۵۰۰ نفر 

کشته شــــدند. امام خمینی)ره( نیز بعد از این رویداد تلخ، 
بیانیه ای صادر و با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کردند. 
امنیــــت  و  اطالعــــات  ســــازمان  اســــناد  براســــاس 
)ســــاواک( اعتراض علیه حکومت در ۱7 شــــهریور  کشور
تنها مختص میدان شــــهدا نبــــود بلکه تا پایــــان این روز 
زد و خوردهــــا در دیگر نقاط شــــهر وجود داشــــت و مردم 
راهنمایــــی و رانندگی و بعد اداره پســــت را آتــــش زدند. در 
واقع پــــس از حادثه تلخ ۱7 شــــهریور مردم یــــک هفته به 
اعتصاب دســــت زدنــــد و تمامــــی بازارها و بیشــــتر اماکن 
کســــب و کار را تا ۲۵ شــــهریور به عنوان اعتــــراض به این 

کشتار تعطیل کردند.
 ۲4 مهرماه ســــال ۵7 در بهبوحه اعتراضــــات، تظاهرات و 
نارضایتی های مردم ایــــران از رژیم منحوس پهلوی بود که 
تعداد زیادی از مردم کرمان به منظور بزرگداشــــت اربعین 
شهدای ۱7 شــــهریور تهران و نخستین سالگرد شهادت 
تعطیــــل  را  مغازه هــــا  خمینــــی،  ســــیدمصطفی  آیــــت اهلل 
کرده و در مســــجد جامع کرمــــان اجتماع کــــرده بودند که 
ناگهــــان حدود 3۰۰ نفــــر از عوامل رژیم پهلــــوی در لباس 
زاغه نشینان معروف به کولی با در دست داشتن چوب و 
میله آهنی و با شعار جاوید شاه به مسجد حمله کرده و با 
میله و چوب به جان مردم افتادند و پس از ضرب و شــــتم 
مردم، قسمتی از وسایل و ساختمان مسجد جامع کرمان 

از جمله قرآن ها را به آتش کشیدند.
واقعه تلخ ۲4 مهر و به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان 
چهره ننگین و پلید رژیم پهلوی را بر همه روشن کرده و به 

جریان انقالب مردم در کشور سرعت بخشید.

هر چند هــــدف رژیم از ایجاد این بلــــوا، برهم زدن اجتماع 
بزرگ مردم مســــلمان و ایجاد رعب و وحشــــت آن هم به 
اســــم مردم بود، اما این حادثه موجب نفرت شدید مردم 
از رژیم منحوس پهلوی شــــد و امام خمینی)ره( در پیامی، 

نتیجه  را  اعمــــال  ایــــن 
جنون آمیز  حمله های 

دانستند.

 : یادنامه هگمتانه ویژه حماسه زرین 30مهر

   » « بیداری در همدان؛ جرقه ای تا »انفجار نور »مهر
حماسه 30مهر دانش آموزان خط شکن همدانی، زمینه ساز قیام خونین 13آبان

 تابستان داغ سال ۵7 در همدان 

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل 
آخوند در همدان؛ بزرگترین 

یم  تظاهرات علنی علیه رژ
طاغوت تا آن زمان 

نگاهی به فعالیت های مبارزاتی 
آیت اهلل مالعلی معصومی همدانی 

علیه رژیم ستمگر پهلوی 
هگمتانــــه- گــــروه همه دانــــا: تابســــتان داغ ۵7 با 
آتش خشــــم مبــــارزان همدانی را  اتفاقات بزرگش 
شعله ورتر نمود. یکی از اتفاقات مهم در این زمان 
فوت آیــــت اهلل آخوند مالعلــــی معصومی همدانی 

بود.
متعاقب حمله مامورین ساواک به مدرسه فیضیه 
قم در ســــال ۱34۲ آیــــت اهلل آخوند به اتفاق ســــایر 
روحانیون همــــدان تلگرافی مبنــــی بر محکومیت 
رژیم بــــه محضــــر مراجع عظــــام و امــــام )ره( مخابره 
کردنــــد. همچنیــــن در زمان مســــافرت محمدرضا 
شــــاه به همدان در خــــرداد همان ســــال، آیت اهلل 
آخوند ضمن تحریم هرگونه اســــتقبال از شاه خود 
نیز از منزل خارج نشد. ســــاواک در روزهای ۱۶ و ۱7 
خرداد ماه، تیمســــار قلعه بیگی را به همدان اعزام 
نمود تا شاید تحت فشار و سیاست های وی آیت 
اهلل آخوند از شــــاه اســــتقبال و با او مالقات کند. در 
مقابــــل، آخوند همدانــــی نه تنها درخواســــت های 
ســــاواک را نپذیرفت بلکه پیغام تندی برای شــــاه 
فرستاد. حجت االسالم سید فاضل حسنی دراین 
بــــاره می گوید: »آیــــت اهلل آخوند به تیمســــار قلعه 
بیگی فرمود: از طرف من به شــــاه بگویید: آقا جان 
دیدی پدرت با امام حســــین)ع( درافتاد چه شــــد. 
روضه را تعطیل کرد، عزاداری قدغن شد، عمامه ها 
را برداشــــت. حاج آقــــا روح اهلل فرزند امام حســــین 

است با ایشان درگیر نشو خیر نمی بینی.«
به دنبال دستگیری و زندانی شدن امام )ره( توسط 
مامورین رژیم در سال ۱34۲ آخوند مالعلی همدانی 
بــــه همراه آیــــت اهلل بنی صــــدر جهت همــــکاری و 
هماهنگی با روحانیون کشور برای رهایی امام )ره( 
به تهران مهاجرت نمود. ایشــــان ضمن شرکت در 
جلســــات روحانیون تهران اعالمیه هــــای صادره از 
سوی آنان را امضاء کرد اما پس از چندی ساواک با 

زور و تهدید وی را به همدان بازگرداند.
آیــــت اهلل آخونــــد مالعلــــی معصومــــی همدانی که 
در همــــدان و غرب کشــــور از محبوبیــــت ویژه ای 
برخــــوردار بود در شــــانزدهم تیرمــــاه ۱3۵7 جهت 
معالجه کلیــــه به لندن مســــافرت نمــــود. اما بعد 
از مدتــــی در اول مــــرداد مــــاه وفات یافــــت و پیکر 
مطهرش به ایران و ســــپس همدان منتقل شــــد. 
در تهــــران و همچنین در مســــیر انتقــــال پیکر آن 
مرحوم به همدان از پیکر ایشــــان تشییع باشکوه 
و عظیمــــی به عمل آمــــد. غالمعلی ســــماواتی که از 
بــــوده اســــت دراین باره  کنندگان  جمله تشــــییع 
می گوید:»جنــــازه آیت اهلل آخونــــد را وقتی به تهران 
آوردنــــد، از فــــرودگاه مهرآبــــاد تــــا میــــدان آزادی با 
ماشــــین تشییع شــــد و از آنجا به صورت کاروان به 
ســــوی همدان حرکت کردند که رهبــــری کاروان و 
مراسم با "شهید مفتح" بود. در بین راه نیز از سوی 
مردم استقبال بی نظیری به عمل آمد و نرسیده به 
همدان به دهی که مســــقط راس ایشان بود رفتیم 
و پیکر ایشان در آنجا تشییع شد و در همان روستا 
به برادر ایشــــان تســــلیت گفتیم و راهــــی همدان 
شــــدیم. پیکر آیــــت اهلل آخوند در میان شــــیون و 
عزاداری مردم به مسجد جامع همدان منتقل شد 

تا فردا تشییع شود.«
در مراسم تشییع پیکر آیت اهلل آخوند که بزرگترین 
تظاهرات علنی علیه رژیــــم در همدان »تا آن زمان« 
بود، شیشه چند بانک و مشروب فروشی با سنگ 
و چوب شکسته شــــد و در جریان تظاهرات دو نفر 
به اســــامی فرج اهلل پهلوانی شــــورینی و جمشــــید 

شرفخانی به شهادت رسیدند.

خبــــــر

یور تهران« و  »17شهر
تش کشیده شدن مسجد جامع کرمان«؛ » به آ

« همدان  مقدمه حماسه»30مهر

همه دانا
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آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 28-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابطعمومیشرکتگازاستانهمدان

)شمارهمجوز:1399.4028(

)نوبتاول(
تاریخانتشار:99/07/30

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/30

برابــر رأی شــماره 99/798 مورخــه 99/07/12 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد زیوری زیرک فرزند نوراله به شــماره شناســنامه 5371 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 268/39 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1725/21 اصلی واقع در اسدآباد، بلوار جانبازان، کوچه باهنر 13 خریداری 
باواســطه از مالک رســمی آقای ســید محمد قبادی محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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هنگام بیماری در خانه بمانیم و از تماس با دیگران خودداری کنیم.

با ما همراه باشید
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ورزش6

راه یابی برگزیدگان مسابقه تریال همدان به لیگ دانهیل
همدان  استان  دوچرخه سواری  هیأت  رئیس  ورزش:  گروه  هگمتانه- 
از اعزام برگزیدگان مســــابقه قهرمانی تریال اســــتان کــــه در پایان این 

هفته برگزار خواهد شــــد، به لیگ برتر دانهیل کشور خبر داد.
دوچرخه سواری  قهرمانی  مســــابقه  کرد:  اظهار  تاج بخشــــیان  رامین 
گردشگری  ۲ آبان ماه در دهکده تفریحی و  وز جمعه  تریال اســــتان ر

گنجنامه برگزار خواهد شــــد.
ســــنی  ه  د ر  ، ن یــــا قا آ ه  یــــژ و بقه  مســــا یــــن  ا ینکــــه  ا ن  بیــــا بــــا  ی  و
 : د و فــــز ا  ، د می شــــو ر  ا گــــز بر  ۲ 4 و   ۲۰ ی  س هــــا کال ر  د و  ن  ال گســــا ر بز
لیگ  ت  بقا مســــا به  تیم  یــــک  لب  قا ر  د بقه  مســــا ین  ا ن  گا یــــد گز بر
 ، د ر شــــو ا گز ن بر ا ر همد ه د ن ما با آ  ۱ ۵ ســــت  ر ا ا که قر نهیل  ا تــــر د بر

. د هند کر ا کت خو شــــر
تاج بخشــــیان در رابطه با اصول بهداشــــتی درنظر گرفته شــــده برای 
برگــــزاری این مســــابقه با توجه به شــــرایط حاد اســــتان توضیح داد: 
مسابقه  یکی  یکی  دوچرخه ســــواران  ندارد،  تماشاچی  مســــابقه  این 
صــــورت  تجمعــــی  و  دارد  رکوردگیــــری  حالــــت  بیشــــتر  می دهنــــد، 

گرفت. نخواهد 
نظر  با  رابطــــه  در  همــــدان  اســــتان  ســــواری  دوچرخه  هیأت  رئیــــس 
ونا اســــتان با برگــــزاری لیگ برتر دانهیل کشــــور  ســــتاد مدیریت کر
در همــــدان، گفــــت: فعاًل یک موافقت شــــفاهی از ســــتاد گرفته ایم 

اما هنوز کتبی نشــــده است.

با انتخاب کادر فنی باتجربه
شهرداری و پاس امیدوار به صعود

هگمتانه- گروه ورزش: تیم های پاس و شــــهرداری 
همــــدان در فصل جدیــــد رقابت های لیگ دســــته 
، با انتخاب کادرفنی  دوم فوتبال باشگاه های کشور
جدید و سرشــــناس امید زیادی به صعــــود به لیگ 

دسته اول دارند. 
 دو تیم پاس و شهرداری نمایندگان فوتبال همدان 
در لیــــگ دســــته دوم فوتبال باشــــگاه های کشــــور 
فصل جدید این مســــابقات را با کادر فنی جدید آغاز 

می کنند.
تیم پــــاس کــــه در فصل گذشــــته لیگ دســــته دوم 
نیمکت خود را به احمد جمشــــیدیان ســــپرده بود، 
علی رغم هزینه مناســــب و حمایت های مســــؤوالن 
استان به دلیل بی تجربگی سرمربی خود و عالقه وی 
به حواشی نتوانســــت نتیجه درخوری کسب کند و از 
صعود به لیگ دســــته اول بازماند. پس از شکست 
تیم پــــاس در بازی پلــــی آف با تصمیــــم امیر عظیمی 
مدیرعامل باشــــگاه، احمد جمشیدیان اخراج شد. با 
اخراج جمشیدیان از مربیان متعددی از جمله سیامک 
فراهانی، علی لطیفی، جهانبخش جعفری و محســــن 
عاشوری به عنوان گزینه های سرمربیگری سبزپوشان 
همدانی یاد شــــد، امــــا در نهایت قرعه بــــه نام مهدی 
پاشازاده افتاد و وی به صورت رسمی به عنوان سرمربی 

تیم فوتبال پاس همدان معرفی شد.
 سوابق پاشازاده �

مهدی پاشــــازاده عالوه بر بــــازی در تیم ملی فوتبال 
ایــــران و حضــــور در جام جهانــــی 98 ســــابقه بازی در 
تیم هــــای اســــتقالل تهــــران، بایرلورکــــوزن آلمان و 

آدمیراواکر اتریش را در کارنامه خود دارد.
و  گســــترش  فــــوالد  تیم هــــای  در  همچنیــــن  وی 
، سهند، پارسه و بادران نیز به عنوان  شهرداری تبریز

سرمربی فعالیت کرده است.
پاشــــازه پیش از حضور در همــــدان فصل عجیبی را 
پشــــت ســــر گذاشــــت. وی در اوایل فصل گذشته 
سکان هدایت شــــهرداری ماهشهر را در لیگ دو در 
اختیار داشــــت و سپس سرمربی سپیدرود در لیگ 
یک شــــد و ســــرانجام در انتهای فصل، سرمربیگری 

شاهین شهرداری بوشهر را به عهده گرفت.
حضور پاشــــازاده در همدان با موج مثبتی از ســــوی 
رســــانه ها و هوادران همدانی مواجه شده و بسیاری 
از عالقمندان پاس امیدوارند که در پایان این فصل 
از مســــابقات لیــــگ ۲ تیم خود را در میــــان تیم های 
صعود کننده به لیگ دســــته اول ببیننــــد ، البته به 
شــــرط آنکه پاشــــازاده از اشتباهات بی شــــماری که 

جمشیدیان مرتکب شد پرهیز کند.
شهرداری با طالیی منش استارت زد  �

اما تیم شــــهرداری دیگر نماینده فوتبال همدان در 
، فصل  لیگ دســــته دوم فوتبال باشگاه های کشور
گذشته را با هادی گل محمدی پشت سر گذاشت. 
هــــادی گل محمــــدی با بودجــــه ای به مراتــــب کمتر 
از تیــــم پاس اگر چه نتوانســــت تیم خــــود را به لیگ 
دسته اول برساند، اما با با ایستادن در میانه جدول 
گروه خود، سهمیه شهرداری را در لیگ ۲ برای فصل 

جدید رقابت ها حفظ کرد.
با پایان مســــابقات مدیران باشگاه شهرداری با عبور 
از هادی گل محمدی باب مذاکره با چند مربی مطرح و 
سرشناس را آغاز کردند و در نهایت رضا طالیی منش 
یکی از سرشناس ترین مربیان بومی فوتبال همدان 

به عنوان سرمربی تیم شهرداری برگزیده شد.
رضا طالیی پس از عقد قرارداد با باشــــگاه شــــهرداری 
مجید بیگم جانی یکــــی دیگر از مربیان سرشــــناس 
فوتبال همدان که ســــابقه سرمربیگری در لیگ های 
فوتبال حرفه ای کشــــور را هم دارد به عنوان دســــتیار 
اول خود معرفی کرد تا کارشناسان بیش از پیش در 

فصل جدید مسابقات به شهرداری امیدوار باشند.
از ســــوابق رضا طالیی منش در لباس مربی می توان 
به حضور در لیگ برتر سال 87 تا 89 در تیم فوتبال 
پاس همدان، حضــــور در لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشــــور و صعود به لیگ یــــک با تیم فوتبــــال الوند 
همــــدان، و حضور در لیگ دســــته اول بــــا تیم های 

الوند همدان و گیتی پسند اصفهان اشاره کرد. 

خبــر

»حامی مالی« ضرورت اصلی ورزش استان 
 مدیرکل ورزش و جوانان همدان: پاس باید به سمت درآمدزایی پایدار برود

جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه- 
استان همدان از تشکیل تیم های تخصصی برای جذب 

حامیان مالی ورزشی در استان همدان خبر داد. 
حمید ســــیفی اظهار کــــرد: نقش رســــانه ها در موفقیت 
ورزش و ورزشکاران حائز اهمیت است و اگر حضور این 
عزیزان نباشــــد نمی توانیم برنامه ها را به نحو احسن اجرا 

کنیم.
وی با اشاره به حضور خود در استان همدان برای خدمت 
بــــه ورزش و جوانان توانمنــــد، گفت: امیدواریــــم بتوانیم 
نسل جدید از مدیران ورزشــــی را به جامعه تحویل دهیم 
و ثابت کنیم که ورزشــــکاران در حوزه مدیریت می توانند 

موفق باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، خاطرنشــــان 
کرد: در طول ســــالیان گذشــــته تاکنون المپیک تنها به 
ســــبب وقوع جنگ جهانی دوم سپس به واسطه شیوع 

ویروس عالم گیر کرونا لغو شــــده اســــت لذا باید بر این 
موضوع توجه داشته باشــــیم کرونا موضوع بسیار جدی 

است.
وی ادامه داد: امروز به واســــطه شیوع کرونا نباید از ورزش 
و ورزش کــــردن دور شــــویم چراکــــه دور بــــودن از ورزش 

می تواند آسیب های زیادی به بدن وارد کند.
ســــیفی بابیان اینکه کروتا برای تغییر ســــبک زندگی آمده 
اســــت، گفت: کرونا آمد و مــــا نیز بایــــد از رفتارهای پرخطر 
همچون اســــتفاده بیش ازحد از غذاهای فست فودی و 

غیره برای زندگی بهتر توأم با کرونا اجتناب کنیم. 
وی گفت: همچنــــان که آموزش ها به خانه ها و در بســــتر 
شــــبکه های اجتماعی آمده امروز بایــــد ورزش همگانی را 
بــــه خانه ها بیاوریــــم چراکه هر خانه می تواند یک باشــــگاه 

ورزشی باشد. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه 

حمایت های در نظر گرفته شــــده برای باشگاه های ورزشی 
کافی نیســــت، گفــــت: دوره تنفس تســــهیالت حمایتی 
کرونا بایــــد افزایش پیدا کند چراکه فعالیت های ورزشــــی 

همچنان تعطیل است.
وی گفت: امیدواریم با فروکش کردن شیوع این ویروس 
در کشــــور و اســــتان همدان با هماهنگی ســــتاد مبارزه با 
کرونا در اســــتان همدان بتوانیم فعالیت های ورزشــــی را 

آغاز کنیم.
ســــیفی در ادامه با اشــــاره بــــه انتصاب مهدی پاشــــازاده 
پــــاس همــــدان، گفت:  به عنوان ســــرمربی تیــــم فوتبال 
امیدواریــــم با مدیریت جدیــــد و بهره گیری از خرد جمعی و 

یک برنامه راهبردی بتوانیم پاس را حمایت کنیم. 
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه بایــــد باشــــگاه پاس همــــدان به 
ســــمت درآمدزایی پایدار حرکت کند، گفت: امیدواریم با 
تیم فکری قوی و منســــجم و همچنیــــن به کارگیری افراد 

توانمند در جایگاه های تخصصی خود بتوانیم بااقتدار در 
لیگ یک حضور پیدا کنیم.

مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بابیــــان 
اســــتان  آب وهوایــــی  ظرفیــــت  اســــتانی  هیــــچ  اینکــــه 
همدان را ندارد لذا ورزشــــکاران مــــا می توانند موفق تر 

کنند. عمل 
وی تصریح کرد: چتــــر حمایــــت اداره کل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان فراخور میــــزان فعالیت هیأت ورزشــــی 
گســــترانده خواهــــد شــــد و هیچ فرقــــی بیــــن هیأت ها و 

رشته های ورزشی وجود ندارد. 
ســــیفی بابیان اینکه بحث جذب حامــــی مالی یک مقوله 
حساس است که باید با استفاده از شیوه های نوین از آن 
برای ورزش اســــتان بهره مند شد، گفت: کمیته تخصصی 
اسپانسرینگ در اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شده 
و برای این مهم در حال تصمیم گیری هستیم و این وعده 

را می دهیم در آینده شاهد تحول باشیم. 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان با اشــــاره به 
حمایت و توجه ویژه اســــتاندار همدان به ورزش کشــــتی 
گفت:امیدواریم  به عنوان ورزش نخست استان همدان 

بتوانیم در این زمینه نیز موفق باشیم. 

اولیایی: 

هر کسی فالوور زیاد داشته باشد، مدیر سرخابی می شود
عده ای مسؤول به حرف هواداران زیر ۲0 سال گوش می دهند

هگمتانــــه- گــــروه ورزش: مدیرعامــــل اســــبق باشــــگاه 
اســــتقالل تهران و پــــاس همدان گفت: در باشــــگاه قرمز 
و آبی مــــالک انتخاب مدیر و دیگر اعضا، فالوور بی شــــمار 

است.
کاظــــم اولیایی در خصــــوص اینکه مدیرعامــــل و اعضای 
هیأت مدیره ســــرخابی در اکثــــر موارد در فضــــای مجازی 
انتخاب می شــــوند، اظهار داشــــت: بزرگ ترین معضلی که 
ما داریم به خاطر این اســــت که مالک هایی برای ارزشیابی 
انتخاب مدیرعامل و اعضای هیــــأت مدیره نداریم و همه 
 نیز جو فضای 

ً
این انتخاب ها ســــلیقه ای شده است. اخیرا

مجازی باعث می شــــود که مدیران تیم ها انتخاب شوند. 
عده ای از این عزیزان که تیم هایشــــان را دوســــت دارند و 

سن شان بین ۱۵ تا ۲۰ سال است.
وی افزود: همچنین خدا لعنت کند باعث و بانی به وجود 
آمدن کرونا را کــــه به بی تحرکی این عزیــــزان کمک کرده و 
اینها در خانه نشســــته اند و اظهارنظر می                                   کننــــد. از این رو 

عده ای مســــؤول نیز با اظهارنظرهای این جوانان پرشــــور 
مدیریت باشگاه ها را انتخاب می                                   کنند.

مدیر عامل اســــبق باشــــگاه پاس همدان در مورد اینکه 
یکی از مسؤوالن عالی رتبه ورزش کشور به خاطر بی شمار 
بودن طرفداران یک فرد در اینســــتاگرام می خواســــت او را 
به سمت عضو هیأت مدیره باشــــگاه دربیاورد، گفت: در 
یک دوره ای برای مشــــورت با معاون وزیر جلســــه داشتم 
که می خواســــتند اعضــــای هیأت مدیــــره را انتخاب کنند. 
در این جلســــه اســــم یک عزیــــزی را که از جوانان پرشــــور 
و پرتحرک بــــود و من نیــــز او را خیلی دوســــت دارم مطرح 
شــــد و قصد داشــــتند او را عضو هیأت مدیره کنند. بنده 
تعجب کــــردم و گفتم این جوان چــــه تخصص و تجربه ای 
دارد که می خواهید او را به عضویت هیأت مدیره باشــــگاه 
دربیاورید. محمدرضا داورزنی، معــــاون وزیر گفت که این 

فرد اینقدر فالوور دارد!
اولیایی اضافه کرد: به داورزنی گفتم مســــیر بسیار غلطی 
را می روید، متأسفانه یکسری مالک شان این است و من 
تأکید داشتم که این راه بیراهه است. اگر پروانه باشگاهی 
را وزارت ورزش می دهــــد، بــــرای پروانه باشــــگاه نیز شــــرح 
وظایف نوشته می شود و آدم ها باید برمبنای شرح وظایف 
انتخاب شــــوند و نه این که بر مبنــــای دوری یا نزدیکی به 

آقایان یا فالوور زیاد در فضای مجازی انتخاب شوند.
مدیرعامل اســــبق باشــــگاه اســــتقالل در پاســــخ به این 
سؤال که آیا مدیران بر اساس فالوور زیاد مدیران انتخاب 
می شــــوند تأکید کرد: در باشگاه قرمز و آبی مالک انتخاب 
مدیر و دیگر اعضا، فالوور بی شــــمار اســــت. این را از زبان 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در جلسه 
حضوری شنیدم. در آنجا ذکر شــــد که در جمع ما چند نفر 
دیگر نیز حاضر بودند و بر این نکته نیز اصرار داشتند. من 

نیز با توجه به این مســــائل جلســــه را ترک کردم و گفتم در 
این شرایط کارشناسی و اظهارنظری نمی کنم. 

وی در مورد این که غیرفوتبالی هــــا در فوتبال نمی توانند 
اوضاع را بهتــــر از فوتبالی ها در دســــت بگیرند، گفت: اگر 
شــــما میلیاردها تومان ثروت داشــــته باشــــید بزر گ ترین 
داروخانه را بزنید به شــــما اجازه نمی دهند که دارو دســــت 
 یک متخصص و دکتر داروســــاز باید 

ً
بیمار بدهیــــد. حتما

در داروخانه باشــــد. در ورزش و باشــــگاه های استقالل و 
پرســــپولیس به دلیل مصوبات متضاد مجلس پول کم 
شــــده اســــت؛ به طور مثال یک دفعه تصویــــب کردند از 
اعتبارات جاری و حتی ســــرمایه های وزارتخانه خرج فوتبال 
شــــود و بدین شــــکل اغلب مدیران غیرفوتبالی وارد این 

ورزش شدند.
اولیایی اضافه کرد: یک ســــری بند و تبصــــره هم در برنامه 
پنج ســــاله تصویب کردند که هیچ وجهی به باشگاه های 
حرفــــه ای پرداخت نشــــود. بایــــد در این طرح یــــک تبصره 
می گذاشــــتند که اجازه می داد که فوتبال حرفه ای از درآمد 
خود اســــتفاده کند. جلوی درآمــــد فوتبالی را کامال گرفتند 
و هیچ پولی را اجازه ندادند تزریق شــــود. ســــرمایه دارهایی 
نیز هســــتند که وعده می دهند که از یک جایی به فوتبال 
کمــــک خواهند کــــرد، از این رو ایــــن افراد می آینــــد و این 
امکان ندارد این پول را دســــت متخصص ورزش بدهند. 
می گویند پول را ما می دهیــــم نتیجه را ما می گیریم و البته 

غیرمنطقی هم نمی گویند.
وی ادامه داد: یک ســــرمایه دار وارد فوتبال می شود و یک 
ســــراب را به آن نشان می دهند و او نیز ۱۵-۱۰ میلیارد خرج 
می کند و بعد پشــــیمان می شود. آن سرمایه دار هم زرنگ 
اســــت و رســــید دارد و مدعی دریافت هزینه های گذشته 

خود می شود.

مدیرعامل اســــبق باشــــگاه اســــتقالل بــــا اشــــاره به این 
که ســــاختار فوتبال مــــا معیوب اســــت، اظهار داشــــت: 
ســــاختار فوتبال حرفــــه ای را بایــــد تعریف کنیم کــــه از آن 
چــــه می خواهیم. مــــا االن با اساســــنامه ای فوتبــــال ایران 
را اداره می کنیم که ۵۰ ســــال پیش نوشــــته شــــده است. 
فدراســــیون های آماتور ورزشــــی در کشور ســــاری و جاری 
است. ولی در صورتی که ۲۰ سال است فوتبال ما حرفه ای 
شــــده، ولی با قوانین آماتوری اداره می شود، پس فوتبال 

ایران حرفه ای نخواهد شد.
اولیایی در مــــورد فری پلی مالی که در فوتبــــال دنیا وجود 
دارد نیز عنوان کرد: از ســــال ۲۰۱۱ فیفــــا فری پلی مالی را به 
تمام دنیا اعالم کرده، یکی از باشــــگاه های اروپا تخلف کرد 
و جریمه شد. فری پلی مالی در فوتبال یعنی شما از فوتبال 

هر چه پول درمی آورید را در فوتبال خرج کنید.
ایــــن مدیــــر فوتبالی با اشــــاره بــــه این کــــه بدهکاری های 
باشــــگاه های ســــرخابی را چه کســــی ایجاد کرده، گفت: با 
آنها می توانند فوتبــــال را اداره  تضمین اعالم می کنم کــــه 
کننــــد همین فوتبالی ها هســــتند. اما در گذشــــته آقایان 
نفراتی را آوردند که میلیارد ها بدهی را برای این دو باشگاه 

به وجود آوردند. چه کسی در این مورد جوابگو است؟
وی در پاسخ به این سؤال که شما از نظر هواداران کارنامه 
قابل قبولی در باشــــگاه استقالل ندارید، توضیح داد: باید 
تاریخچه را بیان کند. من 8 ســــال در باشــــگاه اســــتقالل 
فعالیت کــــردم. در دوره خدمتــــم پرافتخارترین دوره 7۵ 
ساله باشگاه استقالل را به یادگار گذاشتم. هواداران عزیز 
وقتی می خواهند کری  بخوانند؛ عدد 4 را نشــــان می دهند 
که ما 4 دفعه در فینال آسیا بودیم که از این 4 بار ۲ فینال 

متعلق به مدیریت بنده بوده است.
اولیایی در خصوص اینکه چرا اســــتقالل به دســــته سوم 

باشــــگاه های کشــــور ســــقوط کرد، گفت: درست است، 
استقالل به دسته سه سقوط کرد و این به دلیل تصمیم 
غلط مسؤوالن فدراسیون وقت بود. فدراسیون وقت در 
اختیار رقیــــب ما بود. آقایان تصمیــــم گرفتند که تیم های 
اســــتان ها ســــهمیه بندی بشــــوند و بعدها نیز خودشان 
اذعــــان داشــــتند کــــه اشــــتباه کردنــــد. مســــابقات لیگ 
سراســــری قدس گذاشــــتند و ما در ایــــن رقابتها قهرمان 
شــــدیم و در رأس فوتبال کشور قرار گرفتیم. سال بعد در 
جام حذفی اول شدیم و به عنوان نماینده ایران در جام در 
جام باشگاه های آسیا شرکت کردیم و بنده نیز در مرحله 
یک چهارم این مســــابقات آســــیایی تیــــم را تحویل مدیر 
بعدی دادم. این موضوع قابل انکار نیست،  تصمیم غلط 

فدراسیون فوتبال را به حساب کری خوانی می گذارند.
مدیرعامل اســــبق باشــــگاه اســــتقالل که با رادیو جوان 
گفــــت و گو می کــــرد، در مــــورد این که عهده دار ســــمت 
کرد: برخــــی از عزیزان  مدیرعاملی خواهد شــــد، تصریــــح 
عنوان کردنــــد که اولیایی راه نجات باشــــگاه اســــتقالل 
اســــت ولی بایــــد بگویم کــــه راه نجــــات در ایجاد وحدت 
و اصالح ســــاختار اســــت. مــــن در کاری دیگر مشــــغول 
هســــتم و بایــــد از مدیرانم کســــب تکلیف کنــــم ولی هر 
کدام از مدیران بیایند قطعا بــــا تجربه تر از غیر فوتبالی ها 
هســــتند. اگر آقایان پا پیش نمی گذارند و شرط و شروط 
می گذارند به خاطر این است که ته این بدهکاری معلوم 
نیســــت و باید روشن شــــود. همچنین کســــی نمی داند 
خارج از باشــــگاه چه تعهداتی ایجاد شــــده، چون به خاطر 
تخصــــص این آقایان بــــرای اولین بار در هتــــل قراردادها 
نوشته شده است. هر کسی که می خواهد مدیرعاملی را 
بپذیرد نمی داند در هتل چه تعهداتی ایجاد شده و هیچ 

گاه مدیری تعهدات را چشم بسته نمی پذیرد. 

خداحافظی دروازه بان همدانی و رکورددار کلین شیت فوتبال کشور
هگمتانــــه- گــــروه ورزش: زهرا خواجوی گلــــر اهل نهاوند 
همدان و رکورددار کلین شــــیت فوتبــــال ایران که فصل 
، ســــنگربان تیم وچان بــــود از این تیم جدا  قبل لیگ برتر

شد.
دی ماه پارسال ورزشــــگاه ملک نیای سنندج شاهد بازی 
مهیجی بود کــــه جــــدا از رویارویی ۲ تیم مدعــــی قهرمانی 
لیگ برتر بانوان یعنی شــــهرداری بم و وچان کردســــتان، 
ثانیه هــــای ســــختی برای ســــنگربان تیم میزبــــان را هم به 

همراه داشت.
در  کردســــتان  وچــــان  تیــــم  دروازه بــــان  خواجــــوی  زهــــرا 
رقابت های فصل قبــــل لیگ برتر فوتبال بانــــوان باید در 
این بازی دروازه اش را بسته نگه می داشت تا رکورد کلین 

شیت فوتبال کشور را به نام خود کند.
خواجوی در دیدار پایانی تیمش در رقابت های نیم فصل، 
برابر شــــهرداری بم قرار گرفت و تا دقیقه ۵3 دروازه خود را 

بسته نگه داشت تا رکورد مهمی در فوتبال زنان و مردان 
کشور به نام خود ثبت کند.

هــــر چند این بــــازی کــــه در پایان بــــا نتیجه 3 بــــر ۲ به نفع 
شــــهرداری بم صدرنشــــین این رقابت ها تمام شد و تیم 
وچان نیز به نایــــب قهرمانی نیم فصل رســــید ولی رکورد 
برترین دروازه بان کشور نصیب زهرا خواجوی شد تا 9۵3 

دقیقه دروازه خود را در چند بازی متوالی بسته نگه دارد.
او از گل خوردن متنفر اســــت و بــــه گفته خودش ظرفیت 

گل خوردن ندارد.
آرزویــــش لژیونر شــــدن اســــت و می خواهد بعــــد از ثبت 

رکورد، برای رسیدن به آن هم تالش کند. 
این بازیکن همدانی، کردســــتان را بهتریــــن جایی عنوان 
کرد که مسووالن آن حمایت الزم را از فوتبال بانوان دارند 

و گفته بود شرایطش اجازه بدهد با وچان می ماند.
و حــــاال خبر جدایی اش از تیمی که بــــا آن به عنوان مهمی 

در سطح ملی رسید، لرزه بر چارچوب دروازه وچان انداخته 
است. خواجوی شــــامگاه دوشنبه، جدایی اش از وچان را 

تایید کرد.
وی اظهار داشــــت: ۲ سال در وچان کردســــتان به عنوان 
دروازه بان فعالیت داشــــتم و با این تیم مقام ســــوم و نیز 

نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کردم.
دروازه بان ســــابق وچان افزود: فصل پیش با وچان رکورد 
کلین شــــیت ایران را جابجا کردم و امســــال هم در ابتدای 
نقل و انتقــــاالت با این تیم قــــراردادم را تمدیــــد و حتی در 

تمرینات حاضر شدم.
این فوتبالیســــت ادامه داد: در حال حاضر شــــرایط و جو 
تیم را نمی توانم بپذیرم و به همین دلیل قراردادم را با این 
تیم فســــخ کرده و تصمیم گرفتم به تیمی بروم که آرامش 

داشته باشم و از یک سری مسائل دور باشم.
وی درباره آرامش و مشــــکالتی که با وچان داشــــت حرفی 

نزد و تنها گفت: آرامش داشتن علت نمی خواهد.
خواجوی اضافه کرد: از چند تیم پیشــــنهادهایی داشته و 
در حال بررسی آنها هستم و به زودی تصمیم نهایی خود 

را برای فصل بعد خواهم گرفت.
وی یادآور شــــد: من تشــــنه موفقیت روزافزون هستم و 
موفقیت خودم  را در رفتن از این تیم دیدم و خوشــــحالم 
در مدتی که بودم با رسیدن به نایب قهرمانی کمک کردم 

فوتبال کردستان در ایران بیشتر شناخته شود.
وی از مدیرعامل باشگاه وچان، بزرگان فوتبال کردستان 
و مردم با محبت و مهمان نواز کردســــتان قدردانی و برای 

وچان در ادامه راه لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد.
زهرا خواجوی دروازه بان ۲۱ ســــاله تیم ملــــی فوتبال ایران 
بیــــش از یک دهه فوتبال بازی می کند و ۶ ســــال در لیگ 

برتر توپ زده است.
وی از 9 ســــالگی ورزش را با فوتســــال آغاز کرد و نخستین 

حضورش در لیــــگ برتر را با تیم پاس همدان بود، این گلر 
جوان تیم ملی، ســــابقه حضور در تیم های پاس همدان، 
اشترانکوه ازنا، شهرداری بم، راه یاب ملل سنندج و وچان 

کردستان را دارد. 



4643 1399  شماره  30  مهــــــر  چهارشـــنبه   

7
استیضاح روحانی منتفی شد 

عضو هیأت رئیســــه مجلس گفــــت: در مجلس به 
که اســــتیضاح انجام نشود.  این نتیجه رســــیده ایم 
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس 
شــــورای اســــالمی در برنامه تهــــران ۲۰ که از شــــبکه 
پنجم ســــیما پخش شــــد، اظهار داشــــت: مجلس 
با مصلحت اندیشــــی به دولت کمــــک می کند تا به 
راحتی به خرداد ماه ســــال آینــــده یعنی پایان مهلت 
قانونی خود برســــد. چراکه هــــدف مجلس کمک به 
دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون 
شــــرایط به گونه ای اســــت که اگر مجلــــس یک یا دو 
وزیر دیگر از دولت را اســــتیضاح کند دولت مستقر 
ســــقوط خواهد کرد و امــــکان این کــــه وزرا و رئیس 

جمهور را به راحتی استیضاح کرد، نیست. 

خودروهای باالی یک میلیارد 
تومان مشمول مالیات می شوند

براساس مصوبه کمیســــیون اقتصاد دولت درباره 
الیحــــه اصالح قانــــون مالیات های مســــتقیم که در 
حــــال بررســــی و تصویــــب در هیات دولت اســــت، 
خودروهــــای بــــاالی یک میلیــــارد تومان مشــــمول 

مالیات می شوند. 
براســــاس مصوبه این کمیســــیون، تمامی مالکین 
)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای 
ســــواری و وانت دو کابیــــن دارای شــــماره انتظامی 
شــــخصی به نام خــــود و فرزندان کمتر از ۱8 ســــال و 
محجور تحت تکفــــل که در پایان هرســــال مجموع 
ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشــــد، به شرح زیر 

مشمول مالیات ساالنه خودرو می باشند.
- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نســــبت به مازاد ۱۰ میلیارد 

ریال یک درصد
- تا مبلغ 3۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد 

ریال دو درصد
- تا مبلغ 4۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد 3۰ میلیارد 

ریال سه درصد
- نسبت به مازاد 4۵ میلیارد ریال چهار درصد

افت 10 میلیون تومانی قیمت ها 
در بازار خودرو

پراید 117 میلیونی هم خریدار ندارد
، قیمت ها در بــــازار خودرو نیز  در پی کاهــــش نرخ ارز
کاهشی شد به طوری که قیمت خودروهای داخلی 
7 تــــا ۱۰ میلیــــون تومان پاییــــن آمــــد. در عین حال 
قیمت خودروهای خارجی نیز به طور متوسط حدود 
3۰ میلیون تومان کاهش یافت. به دنبال کاهشی 
، قیمت خودرو نیز در  شــــدن نرخ دالر و یورو در بازار
بــــازار رو به کاهش گذاشــــت. در حــــال حاضر تعداد 
فروشندگان خودرو در بازار بیشتر از میزان تقاضای 
خرید اســــت اما در مجموع معاملــــه ای صورت نمی 
گیــــرد، در عیــــن حال وضعیــــت بازار خــــودرو طوری 
اســــت که قیمت ها چنــــدان باثبات نیســــتند و به 
عنوان مثال برای خودرویی مانند پراید قیمت بین 

۱۲۵ تا ۱۱7 میلیون تومان اعالم می شود. 

بازار انسولین چه زمانی به آرامش 
می رسد؟ 

واردات 1.۵ برابری صحت ندارد
تهران  اتــــاق  ســــالمت  اقتصاد  کمیســــیون  رئیس 
می گوید: خبر منتشــــر شــــده درباره واردات ۱.۵ برابر 
انســــولین به کشــــور صحــــت نــــدارد و واردات این 

محصول در سال جاری کاهش نیز یافته است.
محمــــود نجفی عرب اظهــــار کرد: متاســــفانه در خبر 
اخیری که نقل قول شده بود یک اشتباه مهم وجود 
داشــــت من اعالم کردم کــــه با توجه به مشــــکالت 
مختلف در ارز 4۲۰۰ تومانــــی و قاچاق معکوس دارو 
ما حتی اگر یک و نیم برابر نیاز کشــــور انسولین وارد 
کنیــــم نیز باز هــــم احتماال در بازار مشــــکالت وجود 
خواهد داشت. این به هیچ عنوان به معنی واردات 

این محصول بیش از نیاز به کشور نبوده است. 

تاخت و تاز کرونا در ایران
 تعداد جانباختگان از 31 هزار نفر گذشت

ســــخنگوی وزارت بهداشــــت، ضمن ارائه تازه ترین 
، از 3۲۲ مورد فوتــــی جدید خبر  آمــــار کرونا در کشــــور
داد و گفت: 48۱۰ نفر از بیماران در وضعیت شــــدید 

و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند. 
ســــیما ســــادات الری، بعد از ظهر روز گذشــــته )سه 
، بــــه ارائه  شــــنبه( در ارتبــــاط تصویری با شــــبکه خبر
تازه ترین آمار کرونا در کشــــور پرداخت.وی افزود: از 
ظهر روز دوشــــنبه تا ظهر روز گذشته )سه شنبه ۲9 
مهر ۱399( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۵ هــــزار و 39 بیمــــار جدیــــد مبتــــال به کوویــــد ۱9 در 
کشور شناســــایی شــــد که دو هزار و ۲۵4 نفر از آنها 
کووید  گفت: مجموع بیماران  بستری شــــدند.الری 
۱9 در کشــــور به ۵39 هزار و ۶7۰ نفر رسید.وی افزود: 
متأســــفانه در طول این مــــدت، 3۲۲ بیمار کووید ۱9 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 3۱ هزار و 34 نفر رسید. 

اخبار کوتاه

ایران و جهان

آیت اهلل مکارم شیرازی:
شایعه پراکنی و اختالف افکنی 

ین آفات فضای مجازی است از مهم تر
یکــــی از مراجع تقلید شــــایعه پراکنی و اختــــالف افکنی را یکــــی از مهمترین آســــیب های فضای 
مجازی برشــــمرد و گفت: با ریشــــه یابی جرایم و مفاسد می توان بســــیاری از معضالت اجتماعی را 

کرد. پیشگیری 
آیت اهلل مکارم شیرازی پیش از ظهر روز گذشــــته در دیدار فرمانده انتظامی کشور شایعه پراکنی 

و اختــــالف افکنی را یکــــی از مهمترین آســــیب های فضای مجازی برشــــمرد و افــــزود: بارها علیه 
گاهانه به این شایعات  بنده مطالب دروغی منتشــــر شده اما خوشبختانه مردم هوشــــمندانه و آ

نکردند. توجهی 
این مرجع تقلید با بیان اینکه ممکن اســــت عده ای به دلیل تخلفاتی که داشــــته اند علیه نیروی 

انتظامی ســــم پاشی کنند، افزود: اقدامات این افراد، بی اثر است و نباید به آن توجه کرد.
آیت اهلل مکارم شــــیرازی با بیــــان اینکه نیروی انتظامــــی امروز محبوب مردم اســــت چراکه بیش 

از همه بــــا مردم ارتباط دارد و در جامعــــه خدمات ارائه می دهد گفت: نیروی انتظامی پیشــــگیری 
را اصلــــی راهبــــردی در فعالیت های خود قرار دهد چراکه با ریشــــه یابی جرایم و مفاســــد می توان 

بسیاری از معضالت اجتماعی را پیشگیری کرد.
وی با اشــــاره به اینکه قم با وجود بزرگترین حوزه علمیه شــــیعه جهان از اهمیت و جایگاه علمی 
ممتازی در دنیا برخوردار اســــت، تصریح کرد: این شــــهر باید پاک تر از سایر شهرها باشد و وجود 

لودگی ها زیبنده این شهر نیست. آ برخی مظاهر فساد و 

هگمتانه- گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت با اعالم اینکه 
واکســــن ایرانی کرونا مراحل آزمایش حیوانــــی را رد کرده و از 
اواسط آبان ماه امسال وارد مرحله آزمایش انسانی می شود 
گفت: زمانی که گزار ش ها درباره وضعیت کرونا را می خوانم 
استرس می گیرم که نکند در سیاه چاله ای بیفتیم که خروج 

از آن بسیار صعب و دشوار است. 
 سعید نمکی که برای بررسی آخرین وضعیت شیوع کرونا 
به آذربایجان غربی ســــفر کرده اســــت، در سی و سومین 
جلسه اســــتانی ســــتاد مبارزه با کرونا ضمن تقدیر از کادر 
درمان و ابــــراز نگرانی از وضعیت موجود، اظهار داشــــت: 
من همواره خودم را یک سرباز کوچک و کوچکتریِن نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و زیر بیرق رهبری می دانم. من 
هیچ گاه خــــودم را فراتر از این ندیدم. مقام ســــرداری الیق 
بزرگوارانی همچون شهید بر باد رفته در یاد مانده، شهید 
قاســــم ســــلیمانی اســــت و ما حتی در باالترین مقامی که 
شــــهادت هم هســــت، هنوز سرباز چنین ســــردارانی هم 

نیستیم.
به ســــیاه چاله ای نیفتیم که در آمدن از آن دشــــوار  �

باشد
وی افزود: حضور امروز من بیشتر به دلیل خسته نباشید 
و خدا قوت گفتن به همکارانم در ســــطح استان است و از 
سویی برای دل نگرانی هایی است که برای امروز و فردای 
مملکت دارم. دیروز خدمت رییس جمهور بودم و عرض 
کردم که در هشت و 9 ماه گذشته یک شب را به یاد ندارم 
که پیوســــته یک ســــاعت خوابیده باشــــم و یاد ندارم که 
روز تعطیلــــی را در طول این مدت گذرانده باشــــم. تنها بار 
دلگشــــای من در این ایام دو بار رفتن بر ســــر تربت مادرم 
بوده اســــت. با این اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر که 
چه خواهد شــــد. وقتی هر شب آمارهای اســــتان ها را می 
خوانم یکی از اضطراب هایم این است که به سیاه چاله ای 

بیفتیم که در آمدن از آن کار دشواری است.
نمکــــی ادامــــه داد: در اواخــــر دی ماه که خبــــر حضور این 
ویروس را در کشــــور چین شــــنیدم با توجه به دو ســــابقه 
علمی و اجرایی که در گذشته داشتم؛ یکی سابقه برخورد 
بــــا اپیدمی هایــــی ماننــــد ماالریــــا و ... در روزهای ســــخت 
سیســــتان و بلوچســــتان در 3۰ ســــال قبــــل و یکــــی هم 
ســــابقه علمی به عنوان یک ایمنولوژیســــت، می دانستم 
که این ترکیب نامیمون، ترکیب وحشــــتناک و هراسناکی 
برای بشــــریت اســــت. دوســــتانم را اوایل بهمن ماه صدا 
زدم و گفتــــم بایــــد حواســــمان را جمع کنیم. زیــــرا با یکی از 
پیچیده تریــــن موجــــودات مواجهیــــم و گفتــــم موجودی 
که می بینم بــــا تمام موجوداتی که تاکنــــون مطالعه کردم، 
متفاوت اســــت. حــــال اینکه ایــــن موجود از کجــــا آمده را 
کالبدشکافی نمی کنم. زیرا مشــــکلی را از ما حل نمی کند، 
به جــــز اینکه به یــــک ســــیاهچاله سیاســــی و بین المللی 

بیفتیم که کار ما نیست.
وزیر بهداشــــت با بیــــان اینکه در آن زمــــان اعالم کردم که 
باید خودمان را برای درگیری سنگین با این ویروس آماده 
کنیم، گفت: این نگاه و عدم ســــهل انگاری باعث شد که 
گام هــــای بلندی برداریم. در ســــنگرهای نظامی می گوییم 
که اگر دشمن را حقیر شمردی، بازی را باختی، اگر به جنگ 
با روباه می روی با ســــالح شــــیر برو. اگر خودت را برای یک 
آماده کردی، اما کوچک بود، اشکال  اپیدمی ســــهمگین 
ندارد. اشــــتباهی که اروپایی ها کردند. میــــزان تخت ما در 
طرح تحول ســــالمت اضافه شــــد، اما هنوز هم شــــاخص 
تخت حدود ۱.۵ است. در حالی که در ضعیف ترین کشور 
اروپایی هفــــت تخت بــــه ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت اســــت و 

پرستارشان سه برابر ماست.
وی ادامــــه داد: آنچه که مــــا را در این زمینــــه حمایت کرد، 
عالوه بر فضــــل الهی، یکــــی از ویژگی های ممتــــاز در نبرد 
بــــا این ویــــروس پیش بینی های خوبی بود کــــه در وزارت 
بهداشــــت اتفاق افتاد. من امروز این حرف ها را نمی زنم تا 
خودم را اثبات کنم. من نیامدم برای خوشــــنام شدن، من 
برای فدا شــــدن و نابود شدن آمده ام، من برای دود شدن 
در ساحت مقدس جمهوری اسالمی آمده ام. فکر می کنم 
شــــاید با این روی مین رفتم و فنا شــــدن بتوانیم قطره ای 

از تقدس خون شهدا را پاســــخ دهم. در هر استانی وقتی 
به مزار شــــهدا می روم در دل خودم می گویــــم خدایا مرا در 
نهایت شرمســــار خون شــــهدا و خانواده هــــای آنها نکن. 

بنابراین حرف هایم برای اثبات خودم نیست.
داغ ژنرال های بزرگی را بر دل دارم �

نمکی افزود: در این مدت داغ عزیزان زیادی را بر دل دارم. 
فقط داغ سرباز بر دل ندارم، بلکه داغ ژنرال های بزرگی را بر 
دل دارم. دکتر زارع را که همشهری من بودم از دست دادم 
که مانند پروانه دور بیماران مبتال به کرونا می گشت، دکتر 
حســــنی و... را از دســــت دادیم. برای دفاع از این عاشقان 
بی بدیــــل نمی توانم بنشــــینم تــــا کاســــتی های دیگران را 
کسی به حســــاب این عزیزان بنویســــد. اگر حرفی می زنم 
در اثبــــات حقانیت راهی که وزارت بهداشــــت خردمندانه 
طی کرده است، به دلیل دفاع از حیثیت شهدای سالمت 
اســــت. در تمام زندگی ام اجازه ندادم اهانــــت یا کم لطفی 
به خانواده یا شــــهید از دست رفته ای شــــود. این وظیفه 

اخالقی من است تا زمانیکه زنده ام.
وی گفــــت: وزارت بهداشــــت برنامه ریــــزی مفصلی انجام 
داد، همه را جمع کردیــــم. اولین بار آمدیم و گفتیم راه های 
هوایی به چین را ببندیم. وقتی این حرف را می زدم عده ای 
با لبخندهــــا و نگاه های عاقــــل اندر ســــفیه می کردند، به 
ما نــــگاه می کردند که چه می گویی. یکــــی از عزیزان به من 
گفت که شــــاهد بودم که در ابتــــدای اپیدمی اعالم کردی 
که آتشی بر نیستان این کشور خواهد افتاد که دامن تک 
تک خانواده ها را خواهد گرفت. در بهمن ماه ایســــتادم تا 
در 3۶ ورودی ایــــن مملکت گیت بازرســــی بگذاریم. بعد 
از گرفتــــاری در گرداب قم، بعــــد از دو هفته تــــازه تعدادی 
کیت پی ســــی آر بــــه صورت چمدانــــی یکی از دوســــتانم از 
ژنو آورد، امــــا در روز اول بهمن ماه کیت پی ســــی آر را برای 
شناســــایی کووید-۱9 در انستیتو پاستور طراحی کردیم و 
۵7 دانشجوی خودمان را که از ووهان آوردیم، در همینجا 

تست کردیم. 
نمکــــی همچنیــــن گفــــت: بعــــد از ورود ویــــروس، دکتر 
جان بابایــــی را به تک تک اســــتان ها فرســــتادم که تخت 
آماده کنند. بر همین اســــاس ۲۰۰۰ تخت آی سی یو و 9۰۰ 
ونتیالتــــور در عرض دو هفته آماده شــــد. ایــــن رکورد در 
تاریخ جهان هم بی بدیل اســــت. اولیــــن موارد ویروس 
را شناســــایی کردیم. روزهای بسیار ســــختی بود. روزنگار 
این ایام سخت را نوشته ام، بعضی از تلخی ها، تنهایی ها، 
شــــدت  بــــه  را  آدم  متقابل هــــا  درک  عــــدم  و  غربت هــــا 
می سوزاند. کمبود لباس و ماســــک و... و. در اوج غربت 
این ســــرزمین و در اوج بی رحمی دشــــمن. بعد از واقعه 
کربــــال، ملت شــــیعه چنین ظلمــــی را که امــــروز ما تحمل 

می کنیم، نکرده است.
آمریکایی ها و صهیونیست ها  وی افزود: ناجوانمردی که 
در کرونــــا بر مــــا روا داشــــتند، هیچ ملت شــــیعه ای تجربه 
نکــــرده اســــت. هواپیمــــا بــــه فــــرودگاه عمــــان می آمد و 
خوشــــحال بودیم کــــه دو بامداد ماســــک و حفــــاظ برای 
پرستاران و پزشــــکان می آورد، اما زنگ می زدنند که مسیر 
قفل شده اســــت. یک فرمانده بی ســــالح و سربازان خط 
مقدم بی دفاع بودند. به یکی از پزشــــکانی که مبتال شده 

بود گفتم چرا ماسک نزدی، اما بغض کرد و گفت ماسک 
زده بودم، اما وقتی دیدم پرستارم ماسک ندارد، ماسکم را 
درآوردم. خود دکتر گویا رفت در قم بیماران را ویزیت کرد. 
بعد متوجه شــــدم که ایــــن نازنین برای اینکــــه رزیدنت ها 
و پزشــــک و پرســــتار نترســــند، ژنرال من تن به آتش زد تا 

سربازانش نترسند و بیمار را ویزیت کنند.
وی ادامــــه داد: فرق ما با دفاع مقدس این بود که در دفاع 
مقدس خط را می شناختیم و می دانستیم دشمن از کجا 
می آید، اما در اینجا نمی دانســــتیم صمیمی ترین دوست 
بمب ویروس اســــت. نمی دانســــتیم حریم کجاســــت و 
ناگهان نقطــــه نقطه بمب های ویروس می خــــورد و نابود 
می کرد. از قم به گیالن از گیالن به نیشــــابور و... کجا دانند 
حال ما سبکباران ســــاحل ها. هیچکس نمی تواند عمق 
درد جامعه پزشکی و پرستاران را در این ایام در اوج تحریم، 

اوج خالی بودن خزانه و بانک مرکزی را درک کند.
نمکــــی افزود: با جیــــب خالی هم مملکــــت را اداره کردن، 
کار بسیار ســــختی است. درست است که در شرایط وفور 
منابع، مدیریت کار آســــانی نیست، اما در شرایط بی پولی 
و بی ارزی هم مدیریت بســــیار کار بسیار صعبی است. ما 
ارز نداشــــتیم، ریال نداشــــتیم، مطالبات پرستار و پزشک 
در کارانه ماه ها گذشــــته بود، اما این قوم شریف و نجیب، 
یکبار نگفتند که ما بســــتانکاریم، بلکه گفتند ما به ملت 
ایران بدهکاریم. وقتی همه فــــرار کردند، اینها مثل پروانه 
به آتش زدند و دور بیمار طواف کردند، وقتی عده ای پول 
پارو کردند، اینها در بیمارســــتان ها رنج جارو کردند، وقتی 
عــــده ای در هوای خوش رمیدنــــد، این ها بر ســــینه بیمار 
خمیدند و مبتال شــــدند. در یک شــــهر مــــن روزانه ۱۲ تا ۱3 

پرستار دارد مبتال می شوند.
آمــــار ایــــران، از شــــفاف تریــــن آمارهــــای کرونــــا در  �

دنیاست
وزیر بهداشــــت اظهار کرد: اگر در کمتر از ۶۰ روز توانستیم 
بســــتری را بــــه ۲۰ درصــــد کاهش دهیــــم و میــــزان مرگ و 
میرمــــان را بــــه کمتــــر از 4۰ نفــــر در روز برســــانیم، با کمک 
فــــداکاری خدمتگزاران عرصه ســــالمت بود که هیچ وقت 
از خاطــــره مملکت گم نخواهد شــــد. ما در عــــرض دو ماه 
به یک دســــتاورد عظیم رســــیدیم. ما تنها کشوری بودیم 
که با بی پولی و تحریم، خنجر از پشــــت دشــــمن را با گرای 
داخلی داشــــتیم. مانند دفاع مقدس که به صدام از داخل 
گــــرا می دانند تا ســــنگر بچه های ما را بزنــــد، در این دوران 
هم در داخل افراد وطن فروش و ناجوانمرد، گرا می دادند 
که وی یو ای، بی بی ســــی و ایران اینترنشــــنال ما را بزند؛ تا 
زمانی که موج خودشــــان را گرفتار کــــرد. البته ما هرگز برای 
دردمندی هیــــچ فردی روی زمین خوشــــحال نیســــتیم، 
اما دیدید که پشت در بیمارســــتان ها و در پارک هایشان 
چه افتضاحی به بار آمد، کشــــورهایی کــــه ۱۰ برابر ما تخت 
داشــــتند، آی سی یو داشــــتند و ۲۰ برابر ما نیرو داشتند که 
حقوقش را بــــه موقع می گرفت. بعد هــــم اعالم کردند که 
ایران تعداد مرگ ها را به درســــتی اعالم نمی کند، اما خدا را 
شاهد می گیرم که یکی از شفاف ترین آمارهای جهان، آمار 
جمهوری اســــالمی اســــت که تماما قابل دفاع و مبتنی بر 

بروزترین مستندات است.
چنــــد نفر را جریمه کردید و چه تعــــداد از جاده ها را  �

بستید؟
وی افــــزود: در ســــتاد ملی تقاضــــا کردیم که هــــر کس که 
ماسک نزد، جریمه کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند 
نفر را جریمه کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بستند؟. 
این طــــور که نمی شــــود اپیدمی جمــــع کرد. اگــــر این بال 
شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع 
نمی شــــود و ما ته رودخانــــه باید جنازه جمــــع کنیم. بعد از 
مدتی هم نیروهای من هم می ُبرند و می روند. البته آنها به 
خیابان نمی روند، بلکه به خانه هایشان می روند. امیدوارم 
خداوند چنین روزی را نیاورد، اما اگر روزی خســــتگی و بی 
توجهی دیگران به حریم همکاران من شدت پیدا کرد، به 
خیابان نمی آیند و اهل غربتی بازی نیستند، بلکه می روند 
، روز سختی است و غیرقابل  در خانه می نشینند و آن روز

تحمل است.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری: 

علت صلح امام حسن)ع( نداشتن یاران وفادار بود
دشمن نیازمند مذاکره و شعار صلح برای رأی آوری است

هگمتانــــه- گــــروه ایــــران و جهــــان: عضو هیأت رئیســــه 
مجلس خبرگان رهبری گفت: اصلی ترین فلســــفه صلح 
امام حســــن)ع( نداشــــتن یاران وفــــادار بــــود، از این رو 
اردوگاه حضرت اصــــال در موضع برتر قرار نداشــــت، ولی 
حضرت از همین بحــــران به عنوان فرصــــت بهره برداری 

کردند.
آیت اهلل ســــید احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس 
خبــــرگان رهبری با اشــــاره بــــه مبانــــی قرآنی صلــــح اظهار 
داشــــت: اســــالم صلح به جا و عزت آفرین را اگر دشــــمن 

 در پی آن باشد، ضد ارزش نمی داند. 
ً
حقیقتا

وی با اشــــاره به آیه ۶۱ ســــوره انفال کــــه می فرماید »و اگر 
دشــــمنان به صلح و مســــالمت تمایل داشــــتند، تو نیز 
، که خدا  مایل به صلــــح باش و کار خــــود به خدا واگــــذار
شنوا و داناســــت« تصریح کرد: لیکن صلح با دشمنی که 
مدام در حال توطئه علیه مســــلمانان اســــت ضد ارزش 

است و اسالم آن را پذیرفتنی نمی داند.
عضو هیأت رئیســــه مجلــــس خبرگان رهبــــری همچنین 

ضمن اشــــاره به آیه 9۱ ســــوره نســــا که میفرماید »پس اگر 
از شــــما کناره نگرفتند و تســــلیم شما نشــــدند و از اذیت 
شما دســــت نکشیدند در این صورت آنها را هر جا یافتید 
بگیرید و به قتل رســــانید، ما شــــما را بر )جان و مال( این 
گروه تســــلطی کامل بخشیدیم«، گفت: اسالم در شرایطی 

که مسلمین دست برتر دارند صلح را ناروا می داند.
آیت اهلل خاتمــــی همچنین به آیه 3۵ســــوره محمد )ص( 
کــــه می فرماید »پس )شــــما ای اهل ایمــــان در کار دین( 
سســــتی روا مدارید و )از ترس جنگ، کافــــران را( دعوت 
به صلــــح نکنید، که شــــما غالب و بلنــــد مقام تر خواهید 
بــــود و خدا با شماســــت و از )ثــــواب( اعمال شــــما هیچ 
نمی کاهد« اشــــاره داشته و در پاســــخ به این سوال که آیا 
شــــرایط ما با آمریکا شرایط صلح اســــت یا جنگ؟ تصریح 
کــــرد: اوال آمریــــکا مــــدام در پی ســــلطه و ضربــــه زدن به 
 بحمداهلل مقاومت 

ً
جمهوری اســــالمی ایران است و ثانیا

در منطقه و ایران دســــت برتر دارد و ثالثــــا، این آمریکا به 
خصوص ترامپ است که نیاز به شعار صلح دارد و رابعا، 

 در پی صلح نیســــت، او سلطه می خواهد 
ً
آمریکا حقیقتا

نه مذاکره.
وی افزود: با توجه به این چهار نکته فوق، شــــرایط کنونی 
شــــرایط صلــــح نیســــت و تجربه چند ســــال گذشــــته نیز 
می گویــــد که مذاکره جواب نمی دهد و این تنها مقاومت 

است که نسخه شفابخش است.
ل عمران که می فرماید  خاتمی در این باره به آیه ۱۲۰ سوره آ
»اما اگر شما صبر پیشــــه کنید و پرهیزکار باشید مکرر و 
آنان آســــیبی به شــــما نرســــاند، که همانا خدا بر  عداوت 
گاه اســــت« اشــــاره کــــرده و بیان  آنچه می کنید محیط و آ
داشت: با صبر و مقاومت اســــت که تاکنون ملت بزرگ 

ایران دشمنان را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت.
این عضــــو هیات رئیســــه مجلس خبرگان در پاســــخ به 
ســــوالی در مورد فلســــفه اصلی صلح امام حســــن علیه 
الســــالم خاطرنشــــان کرد: مقام معظم رهبــــری در کتابی 
که ترجمــــه از عربــــی داشــــته اند، نامه صلح امام حســــن 
علیــــه الســــالم را عالــــی تریــــن نرمــــش قهرمانانــــه تاریخ 

نامیده اند. اصلی ترین فلســــفه صلح امام حســــن علیه 
الســــالم نداشــــتن یاران وفادار و همراه بــــود، به همین 
دلیل اردوگاه حضرت اصال در موضع برتر قرار نداشــــت و 
برای امام حســــن)ع( وضعیت بحران بود ولی حضرت از 
همین بحران به عنوان فرصت بهره برداری نمودند. این 
تعبیر حضرت اســــت که می فرمایند »دیــــدم یارانم آماده 
جنگ نیســــتند و نیز فرمود که اگر یارانی داشــــتم شبانه 

روز با معاویه می جنگیدم«.
آیا شــــرایط کنونی شرایط  وی در پاســــخ به این سوال که 
صلح امــــام مجتبی )ع( اســــت؟ بیان داشــــت: بــــه یاری 
 ، خداوند امروز مقاومــــت در منطقه و ایران، یارانی وفادار
جان بر کف و خستگی ناپذیر دارد. حاج قاسم ها، شهید 
 » حججی ها و ... فراوانند که مصــــداق »فمنهم َمن ینتظر
در انتظار ایثار هســــتند؛ و از طرفی، این دشــــمن کینه توز 
اســــت که نیازمند مذاکره و شــــعار صلح، برای رأی آوردن 
کنونی شــــرایط مقاومت است و  است. بنابراین، شرایط 

انشااهلل در این مصاف هم، جبهه حق پیروز است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه آنچه مهم 
است امید، خســــتگی ناپذیری و اطاعت از والیت است 
خاطرنشــــان کــــرد: باید مراقب بود کســــانی خســــتگی و 
افســــردگی خود را به نام ملت ننویسند. به یاری خداوند، 
ملت همیشــــه در صحنه، خستگی را خســــته کرده اند و 
خسته خواهند کرد. تحقیقا پیروز این مصاف هم، ملت 

بزرگ و مقاوم ایران است.

روحانی: 

دلیلی برای محدودیت در تأمین کاالهای ضروری 
و دارو وجود ندارد

هگمتانــــه- گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور گفت: 
دلیلی بــــرای محدودیت در تامین کاالهــــای ضروری و 
دارو وجود ندارد. دســــتگاه  های ذی ربــــط در تامین کاال 
و دارو موظــــف و مکلف هســــتند با تــــالش مضاعف، 

دسترسی مردم به این کاالها را فراهم کنند. 
، روز  حجت االســــالم حســــن روحانــــی رئیس جمهــــور
سه شــــنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلســــه ستاد 
هماهنگی اقتصادی، پــــس از گزارش رئیس کل بانک 
مرکــــزی و وزرای صنعــــت، معدن و تجــــارت و اقتصاد و 
امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه 
نخســــت و اقدامات برنامه  ریزی شــــده بــــرای مدیریت 
بخش پولی، ارزی و تجاری کشور در ماه های باقیمانده 
سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن 
فشــــار بر اقشــــار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی 

دولت امکان پذیر دانست.
روحانــــی گفت: در شــــرایط خــــاص کنونی، اســــتفاده از 
ظرفیت ها و ســــاز و کارهــــای اقتصادی کشــــور و اتخاذ 
تدابیــــر ویژه برای تامین کاالهای اساســــی مردم و مواد 
اولیــــه کارخانجــــات و مقابلــــه بــــا تحریم هــــای ظالمانه 
دشــــمن که به قصد فلج کردن تولیــــد و اقتصاد وضع 

شده  اند، از اولویت های برنامه اقتصادی دولت است.

رئیس جمهور تمهیدات الزم در حوزه سیاســــت های 
، تامین منابع الزم بــــرای ادامه طرح های  تجاری کشــــور
عمرانی کشــــور بــــا فروش ســــهام، دارایی هــــای مازاد 
دولــــت و اوراق، اصالح قانــــون مالیات هــــا، مدیریت 
نقدینگــــی بــــرای کاهش نــــرخ تــــورم و جهت گیری به 
ســــمت تولید را از دیگر راهبردهــــای اقتصادی دولت 

برشمرد.
روحانی ضمن اشــــاره به دیگر برنامه هــــای دولت برای 
برقراری ثبــــات در بــــازار ارز و کاال و کنتــــرل گرانی افزود: 
اولویت  بندی واردات متناسب با جریان درآمدی ارزی 
و اتخاذ تدابیر ویژه در خصــــوص ارز حاصل از صادرات 
برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب 
ماه های اخیــــر از جمله اقدامات مهــــم دولت در حوزه 

سیاست های ارزی و کاالیی کشور است.
رئیــــس جمهور با اشــــاره به وضعیت و شــــرایط تامین 
اقالم اساســــی مورد نیــــاز مردم و تامین دارو در کشــــور 
گفــــت: در وضعیت فعلی، با امکانــــات موجود، دلیلی 
بــــرای محدودیــــت در تامیــــن کاالهای ضــــروری و دارو 
وجود ندارد. دســــتگاه های ذیربط در تامین کاال و دارو 
موظف و مکلف هستند با تالش مضاعف، دسترسی 

مردم به این کاالها را فراهم کنند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص(:

فرماندهان ارتش و سپاه در مقابل تهدیدات
آرایش دفاعی و تهاجمی دارند 

هگمتانه- گروه ایران و جهــــان: فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضــــرت خاتم االنبیــــا)ص( گفــــت: فرماندهان ارتش 
و ســــپاه با تــــالش و مجاهــــدت دایمــــی و هم افزایی از 
طریــــق ترکیب قدرت ارتش و ســــپاه و بــــا همه توان در 
مقابل تهدیدات، آرایش دفاعــــی و تهاجمی دارند تا هر 

تهدیدی را سرکوب کنند.
سردار سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی 
آستانه برگزاری رزمایش  حضرت خاتم االنبیاء)ص( در 
مدافعان گفــــت: مجموعه قدرت مورد نیاز کشــــور به 
فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر ســــه پایه شــــامل 
»قــــدرت دفاعی«، »ثبــــات و اســــتحکام اقتصــــادی« و 

»توانایی و قوام فرهنگی« استوار است.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نه تنها در این 
ســــه حوزه نقش فعال دارند، بلکه قــــدرت دفاعی را با 
رویکرد »بازدارندگی تهاجمی« ساماندهی و بنا کرده اند 
و قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما بیشترین انطباق و 

تناسب را با »مولفه های فرهنگی تاریخی« دارد.
چنانکه تاکنون در صحنه های رزمایش پدافند هوایی 
پدافند  رزمنــــدگان  و  فرماندهــــان  کرده ایم  مشــــاهده 
را )همانند  هوایی، تمامی اقدامات تهدیدآمیز دشمن 

صحنه جنگ واقعی( سرکوب و خنثی خواهند کرد.
فرماندهان ارتش و سپاه با تالش و مجاهدت دائمی و 
هم افزایی از طریق ترکیب قدرت ارتش و سپاه و با همه 
تــــوان در مقابل تهدیــــدات، آرایش دفاعــــی و تهاجمی 
دارند تا هر تهدیدی را ســــرکوب کنند. نــــگاه نیروهای 
مســــلح جمهوری اســــالمی به آینده با وجود چالش ها 

و دشــــواری ها، با اعتماد بــــه اتکال بــــه خداوند متعال 
و پشــــتوانه عظیم ملت شریف ایران، سرشــــار از امید 
است. ما وقتی به 4۲ ســــال فراز و نشیب های گذشته 
نگاه می کنیــــم، به این نتیجه می رســــیم آنچه پیش رو 
قرار دارد، به مراتب آســــان تر از دشــــواری هایی اســــت 
که ملت ســــرافراز ایران و نیروهای مســــلح بــــا توکل بر 

خداوند و تالش و مجاهدت، پشت سر نهاده است.
نیروهای مســــلح در این رویارویی سرنوشت ســــاز اوال 
از تمامی دستاوردهای  با سخت کوشــــی سرســــختانه 
، در برابر  انقــــالب و تمامیت ارضی و اســــتقالل کشــــور
تهدیدات دفاع خواهند کــــرد و ثانیا برای تحکیم ثبات 
سیاسی امنیتی و توســــعه قدرت دفاعی کشور تالش 
خواهنــــد کرد و با توکل به خداونــــد متعال مانع از تکرار 
تحقیر تاریخی ملــــت ایران و نیروهای مســــلح همانند 
آنچــــه در دوران منحــــوس پهلوی در برابــــر قدرت های 

سلطه گر رخ داد، خواهند شد. 

انعکاس
برداشت سنتی برنج در الموت

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا اواسط آبان  
وارد مرحله انسانی می شود

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جاده ها را بستید؟ 



)چاپ دوم(
تاریخ انتشار: 1399/07/30
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1- نام و نشانی مزایده گذار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور- اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان به شناسه ملی 14002771736 و شماره اقتصادی 
 411113673771

به نشانی: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی - کد پستی 99813-65199 تلفن: 1-34373960 نمابر: 34373839
2- موضــوع مزایــده: برگــزاری مزایــده اجاره یک باب مغازه و دو باب ســوله بر  اســاس اســناد مزایده به نشــانی: همــدان، خیابان صنعت، جنب بانک ملــی -  از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 5099001014000010
شناســه   IR  900100004001039806370564 شــماره  حســاب  بــه  نقــد  وجــه  واریــزی  فیــش  اصــل  کار:  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  نــوع   -3
907203965100000000000000000017 بانــک مرکــزی بــه نــام ســپرده - خزانــه داری کل یا ضمانتنامــه بانکی به نام مزایده گــذار  )کلیه بانک ها بجز بانک ســرمایه، 
تجارت، ایران زمین( و یا انواع اوراق مشــارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررســید )موضوع قانون نحوه انتشــار اوراق مشــارکت( 

ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت )الف( الک و مهر شده تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1399/08/11 به مزایده گذار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 66.000.000 )شصت وشش میلیون ریال( به نام اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان

5- قیمــت پایــه کارشناســی جهــت اجاره ملک ماهانــه مبلــغ 110.000.000 )یکصدوده میلیون ریــال( و ســالیانه 1.320.000.000 )یک میلیارد و سیصدوبیســت میلیون 
ریال( می باشد.

6- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-6- مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد: روز پنجشنبه مورخه 1399/08/01 می باشد.

2-6- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1399/08/11
3-6- مهلت تحویل پاکت )الف( محتوی اصل تضمین: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1399/08/11

4-6- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1399/08/12 واقع در نشانی مزایده گذار
 IR310100004001039704006087 7- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در  مزایده می توانند پس از واریز مبلغ 500.000 ریال )غیرقابل استرداد به شماره حساب بانک مرکزی
 شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه داری کل از طریق سامانه ستاد( در  زمان مهلت در یافت اسناد )ردیف 1-6آگهی( به آدرس اینترنتی

www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
8- محــل برگــزاری مزایــده از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مزایده گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده محقق ســازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز سه شنبه تاریخ 1399/07/29 می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در  اسناد مزایده مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

چاپ دوم: چهارشنبه 1399/07/30 چاپ اول: سه شنبه 1399/07/29  
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شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه همــدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصه های مشــروحه ذیــل را از طریق ســامانه تدارکات 
  www.setadiran.ir الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید. کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس

انجام خواهد شد و به درخواست ها و مدارکی که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
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موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاری 

اسناد در سامانه ستاد
تاریخ جلسه توجیهی

تاریخ بازگشایی 
پاکت ها

1
الیروبیورنگآمیزی

مخزنشماره13نفتگاز
انبارایثارگران

ازتاریخ99/07/30لغایت4/719/052/952235/952/648
99/08/07

تاساعت14روز
چهارشنبهمورخ
99/08/21

ساعت10صبحروز
دوشنبه

مورخ99/08/19
درسالنجلساتستاد

منطقههمدان

ساعت10صبح
روزشنبهمورخ
99/08/24

2
الیروبیورنگآمیزی

مخزنسقفثابتشماره
14انبارایثارگران

ازتاریخ99/07/30لغایت4/719/052/952235/952/648
99/08/07

تاساعت14روز
چهارشنبهمورخ
99/08/21

ساعت10صبحروز
دوشنبه

مورخ99/08/19
درسالنجلساتستاد

منطقههمدان

ساعت10:30صبح
روزشنبهمورخ
99/08/24

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح اینکه ضمانت نامه پســت بانک قابل پذیرش نمی باشــد( و یا 
واریز ســپرده نقدی به حســاب شــماره 9200030173 بانک ملت شــعبه جهان نما و با شناســه واریز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشــد . )اعتبار ضمانت نامه های صادره به مدت 3 ماه از آخرین مهلت بارگذاری اســناد و تا 
تاریخ  99/11/21( توضیح اینکه تحویل فیزیکی پاکت حاوی تضمین تا قبل از جلســه بازگشــایی پاکت ها به دبیرخانه کمیســیون مناقصات به آدرس: همدان، آرامگاه بوعلی ســینا، جنب شرکت مخابرات استان، شرکت پخش فرآورده های 

نفتی منطقه همدان الزامی است. 

مدتقرارداد:پسازاعالمبهبرندهمناقصهوعقدقراردادبهمدتسهماهشمسیمیباشد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز: 

دارا بودن ظرفیت آزاد و بارگذاری گواهی از سایت ساجار
 بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات( 

 بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی HSE به همراه مدارک و مستندات مربوطه 

 احراز امتیاز قابل قبول )حداقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی 
  احراز امتیاز قابل قبول )حداقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی HSE مندرج در اسناد ارزیابی

 بارگذاری تصاویر  قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شده( از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمان ها )حداقل 3 مورد(
  بارگذاری صورت های مالی شــامل ترازنامه، صورت ســود و زیان، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشــت ها و توضیحات همراه صورت های مالی و گزارش حسابرســی صورت های مالی حداقل برای 2 ســال اخیر  و گردش حســاب 

بانکی به نام شرکت 
 بارگذاری گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی

  بارگذاری  تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت، تصویر صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی 
 بارگذاری کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

 )مضافًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکت کنندگان در مناقصه از ســایر ادارات، ارگان ها و ســازمان های مربوطه اقدام و از نتیجه آن در  ارزیابی مناقصه اســتفاده نماید. همچنین در صورت داشــتن 
قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی می باشد(

 بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور می باشند.  
 تأمین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، الزم و بر عهده  شرکت کننده در مناقصه می باشد.

 در صورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق )در دفاتر  اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود.   
 ضمنًا بازگشایی پاکت ها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.

تلفنتماس:08138264899،08138262140)داخلی189-126(-شمارهفاکس08138275010
تاریخانتشارآگهینوبتدوم:99/08/05 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدانتاریخانتشارآگهینوبتاول:99/07/30
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حدیث

به مردم خدمت کن
 برایت دعا کنند و من بپذیرم

در قرآن کریم آمده است: هنگامی که بندگان من از تو درباره ام سؤال می کنند 
بگو مــــن نزدیکم و دعای دعاکننده را وقتی مرا می خواند می شــــنوم و پاســــخ 

می دهم.
حضرت امام مهدی علیه الســــالم فرموده اند: برای فرا رســــیدن فرج و ظهور ما 

زیاد دعا کنید که فرج و گشایش زندگی شما به آن بستگی دارد.
حکایت: روزی خداوند به حضرت موســــی)ع( فرمود: »مــــرا با زبانی بخوان 
کــــه با آن گنــــاه نکرده باشــــی« حضــــرت از روی اخالق و خــــود کوچک بینی 
گفت: »مــــن گناهکارم و چنین زبانــــی ندارم« خداوند فرمــــود: پس با زبان 
دیگــــران بخوان! زیرا تو با زبان دیگران گناه نکــــردی با دیگران مهربانی کن 
و به آنها خدمت برســــان تا برای تو دعای خیر کنند، من دعای خیر دیگران 

می پذیرم. تو  درباره  را 
آب کم جو،  تشنگی آور به دست
تا بجوشــــد آبت از باال و پست

قبت عا بــــد  بیا شــــد  یا  جو که  هر
مایه اش درد است و اصل مرحمت

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز
تهیه وتوزیع 1000عدد ماســــک توسط بسیجیان پایگاه مقاومت ذوالفقار

سی نما

میز مطالعه

همه دان

نگاهی به مستند "تجارتخانه بوشی"

مردی که قربانی شد اما زنده ماند

»تجارتخانه بوشــــی« الیه ای جدید از مستندســــازی در سوریه را 
باز می کند؛ مســــتندی که روح مقاومت را از زبــــان یک قهرمان 

می کشد. تصویر  به 
با داعش  از جنگ  مستند »تجارتخانه بوشــــی« روایتی متفاوت 

در سوریه اســــت که به کارگردانی هادی نعمت الهی تولید شده 
است. 

"تجارتخانه بوشــــی" را که می بینی ذهنت درگیر می شــــود؛ از آن 
آن همذات پنداری می کنید، با عمو  مســــتندهایی  اســــت که با 
آدم هایش بوی  ۱۰۰ ســــال خاطره دارید. تک تــــک  رجبش انگار 
معرفــــت می دهند، بــــوی کاه گل بــــاران خورده که تــــو را می برد 
. ســــال هایی کــــه صــــدای »ممــــد نبــــودی توی  ســــال های دور
خرمشــــهر می پیچید«، مردم مهربانی مشق می کردند و البه الی 
خرابه هــــای خرمشــــهر دنبال خرج کــــردن مرام بودنــــد بی آنکه 

بشناســــند و حتی همدیگر را دیده باشند...
آنچنان تــــو را با خود همراه می کند که گم می شــــوی  عمو رجب 
تــــوی خیال خــــودت؛ انگار تــــوی جنوب شــــهر همیــــن تهران، 
تــــوی کوچه پس کوچه های میدان خراســــان و بی ســــیم، منزل 
عمــــو رجب اســــت و آسایشــــگاه هم انــــگار ته شــــهباز جنوبی 
آدم  هایــــی کــــه خروار خــــروار مــــرام دارند و  ( و  )هفده شــــهریور

... خیر و  سخت  کارهای  برای  سینه چاک 
در "تجارتخانه بوشــــی" هیچ کس نمی گوید یا نمی پرســــد دینت 
چیســــت، مذهبت چیســــت، متعلق به کدام قوم و طایفه ای و 
طرفدار چه کسی هســــتی؟ قصه حول محور انسانیت می گذرد، 
روایت انســــان های بی پناهی که ناخواســــته درگیــــر خانه خرابی 
و آوارگی شــــدند. فواره فتنه وســــط زندگی شــــان به هــــوا بلند و 
شتک خون به زندگی شان زد و حاال میان زمین و هوا مانده اند 

و یک عمو رجب!
تاجری که همه جوره تاوان داد؛ تاوان فتنه ای که نمی دانســــت 
از کجــــا مثل بختک وســــط زندگی مردم ســــوریه افتاده اســــت. 

آشــــی که غربی هــــای مدعی دموکراســــی برایش پختــــه بودند و 
ســــعودی ها و قطری ها پول بریز  و بپاشــــش را می دادند. آتش 
ایــــن »آشــــی که یک وجــــب روغن داشــــت« به جــــان کارخانه و 
تجارتخانــــه اش افتاد و نه فقط تجارتخانــــه و کارخانه  عمو رجب، 

بلکه تمام زندگی مردم ســــوریه را به آتش کشید. 
یک روز مانده به آزادســــازی حلب؛ ســــوت چنــــد خمپاره و بعد 
انفجار انگار می خواســــت تیر آخری بر پیکر عمو رجب باشــــد تا 
پــــای توکلش را لنگ کند. ۶ نفــــر از اعضای خانواده اش که یکی 
از آنهــــا تنها پســــرش بود همزمــــان زیر خروارها خــــاک مدفون 

کرد.  کمْر راست و دوباره توکل  اما  شدند 
حــــاال عمو رجــــب مانــــده و آسایشــــگاهی که ســــا ل ها آدم های 
به ظاهــــر معیوب و کم توان جســــمی و ذهنی در آن ســــاکن اند 
که اگر دســــت نوازش و پدرانه عمو رجب نبــــود معلوم نبود چه 
بر سرشــــان می آمد؛ آسایشــــگاهی کــــه قبل از آتــــش فتنه 3۰-
4۰ مهمان داشــــت اما حاال جمعیتش ســــه رقمی شــــده است 
و مخارجی که وســــط این بحــــران گاهی لنگ می شــــود. اما عمو 
رجب تــــوکل می کند و زیــــر این همه بــــار کم نمــــی آورد و کوتاه 
نمی آیــــد و البتــــه خداوند نیز بدجور دســــتش را گرفته اســــت. 
به نظــــرم عمو رجب لوتی وار پــــای عقایدش ایســــتاد و خدا هم 

بیاورد.  کم  نگذاشت  و  کرد  بغلش 
ممنــــون هادی نعمت الهی کــــه ما را با الیه ای تازه از فتنه شــــام 
آشــــنا کردی و از مردی و مردانگی آدم هایــــی گفتی که تا پیش از 

نمی شناختیم.  را  آنان  این 
"تجارتخانه بوشی" مثل مســــتند های دیگر نیست؛ غافلگیرت 

می کند.

 »المثنی«؛ داستانی متفاوت درباره خانواده امام حسن)ع(
 از ســــوی نشــــر معارف 

ً
کتاب »المثنی« که اخیرا

منتشر شــــده، داســــتانی خواندنی است درباره 
سرگذشــــت خانــــواده امــــام حســــن)ع( پس از 

شهادت ایشان.
نرگس روزبهانی، استاد دانشگاه، در یادداشتی 
بر کتاب »المثنی« که از سوی دفتر نشر معارف 

روانه کتابفروشی ها شده، نوشته است:
وقتــــی که داســــتان تاریخی می خوانیــــم، از خود 
ســــؤال می کنیم که قرار اســــت چه اتفاق تازه ای 
جــــز آنچــــه در تاریــــخ دیده  یــــا شــــنیده ایم واقع 
شــــود؟ آیا بستر تاریخی نویســــی چنین مجالی را 
به ما خواهد داد که داســــتان نیز روایت کنیم؟ 
در »المثنی« نوشــــته مجید محبوبی این اتفاق 
افتاده اســــت و پایانی شگفتانه مخاطب خود را 

از بند تکرار رهانیده است.
»حسن ســــرش را تکان داد: نامه عاشقانه مادر 
دیوانه ام کرده اســــت، قاسم. اما بیشتر از او من 
دیوانه قاســــمم. هوایی شده بودم که به مدینه 
برگردم، اما دســــت کشیدن از تو به همان اندازه 
 ». ســــخت اســــت که دســــت کشــــیدن از مادر

)صفحة ۶8(
عشق مادر به پسر در اســــطوره های دینی ما به 
خصوص در واقعه کربال، از دیرباز سینه به سینه 
نقل شده اســــت. »المثنی« روایتی از این عشق 
است. شــــخصیت اصلی این داســــتان، »خوله 
بنت زّبــــان فزاری کوفی«، همســــر امام حســــن 
مجتبی علیه السالم است و هووی جعده، قاتل 
امام حسن علیه الســــالم. او کوفیان را به خوبی 
شــــناخته اســــت و در سوگ همســــرش داغدار 
است. با بالغ شدن پسرش، داغ امام حسن)ع( 

مجتبی در سینه اش کم کم فرو نشسته است. 
خوله به دنبال زندگی و آرامش در حدود شرعی 
اســــت. او دلش می خواهــــد تا از میــــان فاطمه 
و ســــکینه، دختران امام حســــین علیه السالم، 
یکی را به عقد یکی از پســــران خود به نام حسن 
دربیــــاورد. خانه خــــود را در مدینه بــــرای این امر 
آمــــاده می کند و دلخوش به روزهایی اســــت که 
بعــــد از وفات امام حســــن علیه الســــالم دوباره 
شــــور زندگــــی، در رگ هــــای او به جریــــان بیفتد. 
»حســــنم به محض دیدن و خوانــــدن این نامه 
جواب نامه مرا بنویس. نگذار بیشــــتر از این در 
رنج ناشــــکیبایی پیر بشــــوم. برایــــم بنویس که 
 به کجا رسیده اید. من که فکر می کنم این 

ً
دقیقا

نامه را در کوفه از دســــت پیک خواهی گرفت و 
در یکی از اتاق های دارالخالفه نوشت.« )صفحة 

)۱۱۶
مجید محبوبی نویســــندة المثنــــی تالش کرده 
تــــا در دل روایــــت تاریخــــی، قصه هــــا و حقایق، 
ســــال های پس از وفــــات امام حســــن)ع( را به 
تصویر بکشــــد. این وقایع تا پس از اسارت اهل 
حــــرم ادامه پیــــدا می کند و پس از آن اســــت که 
قصه عشق خوله به پسرش حسن، به سرانجام 

می رسد.
آســــمان مدینــــه  بــــر فــــراز  کل  روایــــت دانــــای 
می نشــــیند و فرود می آید و به خانه خوله می رود 
و در زمانی هم حســــن را مشایعت می کند و هم 
لحظه به لحظه همراه نگرانی ها و دلواپسی های 
خوله اســــت. خوله فزاری با پسرش نامه نگاری 
می کند و باالخره ناچار می شود برای نجات جان 
او با تمام ناراحتی ای که از کوفیان دارد، برای قوم 

خود نیز نامه ای بنویســــد. هرچند که می داند به 
عهد و وفای آنان اعتمادی نیست.

ضرباهنــــگ داســــتان، ریتــــم و تمپو هیــــچ گاه از 
نقطــــه اوج خود فاصله نمی گیرد. داســــتان برای 
ما یــــادآور ســــریال های موفــــق تاریخی اســــت؛ 
گویی کــــه هر چند صفحــــه نمایــــی از یک فیلم 
اســــت. اتفاقی که در داســــتان افتاده آن است 
که سوای روایت تاریخی ما یک پیرنگ داستانی 
داریم. شــــخصیت، موقعیت و گــــره داریم تا در 
نهایت، پرنده داســــتان فرو می نشــــیند. فضای 
داســــتان برای مخاطب ایرانی آشنا است؛ چراکه 
او ســــال ها اســــت بــــا تراث اســــالمی و شــــیعی 
آشــــنایی دارد و محیط و تاریخــــش با  آن آمیخته 
است. نویسنده اجازه نمی دهد ذهن ما در یک 
داســــتان باقی بماند. او بــــا آوردن اقوال تاریخی، 

جلوی یکنواخت ریتم را می گیرد.
مخاطب »المثنی« قصــــد دارد که حین خواندن 
یک داســــتان اطالعات قیــــم تاریخی به ذهنش 
 به دنبــــال گــــذران اوقات 

ً
فرود بیایــــد و صرفــــا

نیســــت. شــــخصیت های این داســــتان اگرچه 
کاراکترهــــای واقعی در جهان تاریخ ما هســــتند، 
اما نویســــنده بــــه خوبی توانســــته از ظرفیت ها 
و ابعــــاد آن ها اســــتفاده کند؛ مثــــاًل اینکه خوله 
به همســــر امام حســــین)ع( به اصطالح »جاری« 
اســــت؛ یا اینکه امام حسین)ع( در بحث ازدواج 
دخترش چگونــــه رفتار می کند یا چه حرف هایی 

بر زبان می آورد.
»وجود قاســــم در کنار حســــن، به قلب او آرامش 
می داد. حسن با خود فکر می کرد که جنس قاسم 
با هرچــــه نوجوانی که تا آن روز در عشــــیره و قبیله 

خودشان دیده بود فرق می کند. شک نداشت که 
خلق و خوی او یادآور خلق و خوی پدرشــــان بود. با 
اینکه سال ها از خود او کوچکتر بود؛ اما دل بزرگی 
داشت و شــــبیه یک مرد عاقل و بالغ حرف می زد. 
آرزو کــــرد روزگار بر وفق مراد خویــــش برود و وقتی 
به مدینه برگشتند، قاســــم در امور دارالصداقات، 

مشاور و معین او باشد.« )صفحة ۶9(
داســــتان »المثنی« نســــبت بــــه تاریــــخ امانتدار 
اســــت. کتاب تازه نشــــر معــــارف، همه خوان و 
همه پسند اســــت. »المثنی« می تواند با هرگروه 
سنی جز کودکان و خردساالن ارتباط برقرار کند. 
این هدیه خوب داســــتانی، در ویترین های نشر 
معــــارف توأمان با تعریف یک داســــتان از قلب 

تاریخ می تواند به ما اطالعات فراوانی نیز بدهد.
عالقه منــــدان می توانند بــــرای تهیه ایــــن اثر به 
پایگاه اطالع رســــانی دفتر نشر معارف به نشانی 
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مراجعه کنند.

مــــن بدیــــن خوبــــی و زیبایی ندیــــدم روی را
ویــــن دالویــــزی و دلبنــــدی نباشــــد مــــوی را
روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن
مشــــک غمازســــت نتوانــــد نهفتــــن بــــوی را
ی سعد

امام زین العابدین علیه السالم:

هرکه در زمان غیبت قائم ما بر مواالت و دوستی ما بمیرد، خداوند 
حد به او عطا کند.

ُ
پاداش هزار شهید مانند شهیدان بدر و ا
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کاله 

اســــت.  نثــــر  کاریکلماتــــور 
بــــازی زبانــــی دارد تــــا بتواند 
گفتنی هــــا را دیدنــــی کنــــد. 
و  دارد  طنــــز  کاریکلماتــــور 
صراحت  معنایــــی،  نظــــر  از 
معنایــــی  چنــــد  از  دارد. 
می بــــرد.  ســــود  واژه هــــا 
از  معمــــواًل   ، کاریکلماتــــور
بدیهیــــات و روزمره ها و دم 

دستی هاســــت. ســــابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یــــک ژانر ندارد. 
اما می شــــود نمونه هایی در نثــــر و نظم از آن پیدا کرد. در این ســــتون 

جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.

کاله همه را برداشت، سر خودش کاله رفت.
گاهی هستند. دزدها همیشه به دنبال دوری از آ

بزنم به تخته، میخ و چکش خوبی هستند.
، شیر خوراندند، اوضاع شیر تو شیر شد. به شیر

ماهی ها در تور ماهیگیر باز هم آزاد بودند.

کاریکلماتور

آفداِب به سایه نی َیل
؛  همدان شــــهری بــــا گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پــــر از یادهای مهربــــان؛ پــــر از واژه های 
کهن و سالخورده است. این روزها در پس گذر 
زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
چگونه  مادربزرگ هایمان  و  پدربزرگ هــــا  می رود 
زندگی می کردنــــد. خیلی از نوجوانــــان و جوانان 
امروز کلمات متــــداول در همدان قدیم حتی به 
گوششان نرسیده است و باز هم این کلمات و 
واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات 
گذشــــته را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان 
تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رسم زندگی 

را در گذشته شهرشان. 
در این بخش به معرفی برخــــی کنایات و ضرب 
المثل هــــا که در همــــدان قدیــــم مصطلح بوده 

است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آفــــداِب به ســــایه نی َیــــل: آفتاب را به ســــایه 
. یعنی شــــتاب کن. عجلــــه کن. بی درنگ  نگذار
بیا. در اصطالح مشابه گفته می شود؛ آب ِدِسته 

بی َیل زمین، آب وایساد تو وای ِنیس.
ــــم دیده: آفتاب در آمده 

َ
آفداب ِدراِمده و عال

اســــت و همه ی عالم دیده اســــت. یعنی کاری 
گاهنــــد و امری بســــیار  اســــت کــــه همــــه از آن آ
روشن و آشــــکار است. در اصطالح مشابه گفته 

 دور ِهوار می زِنه.
َ
می شود؛ عاِلم و آدم می داَنن. ا

ز ُمُکنه: آفتاب گز می کند. یعنی کاری 
َ
آفداب گ

بیهوده انجام می دهد، بی کار است. در اصطالح 
مشــــابه گفته می شــــود؛ آب در هاون می کوبد. 

زیره به کرمان می برد.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی 
تألیف محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده 

است.


