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با انتخاب کادر فنی باتجربه

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا اواسط آبان
وارد مرحله انسانی میشود

شهرداری و پاس
امیدوار به صعود

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جادهها را بستید؟
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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 خبـ ــر همدان ،صفـ ــورا کاظمیان:
یک هفته گذشت ،هفتهای مهم که میتوانست
بسیار پربار باشـ ــد اما بدون کمترین اطالعرسانی
تلف شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،هفته آخر مهرماه هر
سال به نام هفته ملی سـ ــامت بانوان نامگذاری
شـ ــده که حتی نتوانسـ ــته تبدیل به بهانهای برای
رشد آگاهی زنان در مورد س ـــامت شود .اما برای
من روزنامهنگار میتوانست بهانه خوبی باشد که
ِ
با زنان در مورد سالمتشـ ــان به گفتگو بنشینیم؛
بهانهای که دستاورد ناخوشایندی داشت.
بـ ــرای  ۲۰بانوی هماسـ ــتانی متـ ــن یکسـ ــانی را در
مورد هفته سـ ــامت بانوان ارسال کردم و از آنها
خواسـ ــتم بگویند که بانوان برای سالمت روانی و
جسمی به چه توجهاتی نیاز دارند و توقع و مطالبه
آنان در این زمینه چیسـ ــت؟ از ایـ ــن  ۲۰بانو تنها ۵
نفر پاسـ ــخ دادند که برای یکی از آنها ناچار شدم
سـ ــامت را توضیح دهم و کمکش کنـ ــم در این
حوزه صحبت کند.
تعداد کم زنان مشـ ــارکت کننـ ــده در این گزارش
باید نوعی هشدار نسـ ــبت به رسوخ بیتفاوتی در
فهـ ــا در حال
جامعه تلقی شـ ــود که در برخی طی 
رسوخ است و در برخی اقشار به طور کامل رسوخ

کرده است.
عمدا در ابتدا مداخله سـ ــنجیده و کمی در گفتگو
داشتم تا زنان مشارکتکننده در این گفتگو را به
جهتگیری خاصی راهنمایی نکرده باشـ ــم که به
این ترتیب اولین پاسـ ــخ آنان نماینده مهمترین
دغدغه آنها باشد.
سـ ــوای یکی از بانوان که به عنوان اولین پاسـ ــخ،
موضـ ــوع حجاب را مطـ ــرح کرد ،چهـ ــار بانوی دیگر
وجود مشـ ــاورههای رایگان برای تأمین سـ ــامت
روان بانـ ــوان را در اولویـ ــت پاس ـ ـخها قـ ــرار دادند.
ترس از خیانت همسر دومین دغدغه زنان بود و
امنیت شغلی نگرانی سوم این  ۵بانو بود.
اما سـ ــامت جسـ ــم که انتظار میرفت به عنوان
دغدغـ ــه اول مورد توجه بانوان شـ ــرکتکننده در
این گزارش باشـ ــد آخرین دغدغـ ــه بود که معنای
ناخوشایندی را به ذهن متبادر میکند؛ یعنی زنان
مشارکتکننده در این مصاحبه مجازی در درجه
اول از نظر روانی خـ ــود را نیازمند حمایت میدانند
و آسودگی از عدم خیانت همسر و امنیت شغلی
را به عنوان مالکهای آرامش روان مطرح میکنند.
در مـ ــورد آن  ۱۵بانویی که ترجیح دادند سـ ــکوت
کنند قضاوت خوبی نم یشـ ــود داشـ ــت ،شـ ــاید
بهطور کلی پرداختن به سـ ــامت زنان را موضوعی

لوث شـ ــده و بیحاصل میدانند و شـ ــاید اصال به
سـ ــامت فکر نکردهاند که در موردش مطالبهای
داشتهباشند.
اما آنجا نتیجه ناخوشـ ــایندتری گرفتم که وقتی از
بانوان عزیز خواسـ ــتم نامشان و یک عکس برای
انتشـ ــار در روزنامه در اختیارم بگذارند با خودداری
نهـ ــا حتی نمیخواسـ ــتند
آنـ ــان مواجه شـ ــدم ،آ 
نامشـ ــان در این گزارش برده شـ ــود .چـ ــرا از دیده
شدن میترسیدند؟ آیا این امتناع از فقدان اعتماد
به نفس ناشی م یشـ ــد؟ آیا میترسیدند قضاوت
شـ ــوند؟ تنها چیزی که میدانم این است که زنان
نیازمنـ ــد ارتقا عزت نفس و اعتمـ ــاد به نفساند و
این موضوع مهمی است که در تصمیمات کالن
و اثرگذار نشانی از برنامهریزی برای آن نمیبینیم.
به نظر میرسـ ــد برای بازگرداندن اعتماد به نفس
و روح سرشار زندگی به زنان دیر شده اما میشود
کاری کرد که از این دیرتر نشـ ــود ،میشود امنیت
روانی را به زنـ ــان بازگرداند تا ظاهـ ــر و باطن جامعه
اصالح شـ ــود .عمق اثرگذاری و نفوذ زنان در همه
الیههای اجتماع غیرقابل انکار است و جلوگیری
از این اثرگذاری ممکن نیسـ ــت پس برای اصالح
همـ ــه ارکان جامعه بایـ ــد اصالح امور زنـ ــان یکی از
اولویتها باشد که نیست!

وزیر بهداشـ ــت با اعالم اینکه واکسـ ــن ایرانی کرونا مراحل آزمایــــش حیوانی را رد
کرده و از اواسط آبانماه امسال وارد مرحله آزمایش انسانی میشود گفت :زمانی
که گزارشهـ ــا درباره وضعیـ ــت کرونا را میخوانم اسـ ــترس میگیرم کــــه نکند در
سیاهچالهای بیفتیم که خروج از آن بسیار صعب و دشوار است.
سـ ــعید نمکی که برای بررسـ ــی آخرین وضعیت شـ ــیوع کرونا بــــه آذربایجان غربی
سفر کرده اسـ ــت ،در سی و سومین جلسـ ــه استانی سـ ــتاد مبارزه با کرونا ضمن
تقدیر از کادر درمان و ابراز نگرانی از وضعیت موجود
صفحه 7

تیمهای پاس و شــــهرداری همــــدان در فصل جدید
رقابتهــــای لیگ دســــته دوم فوتبال باشــــگاههای
کشــــور ،با انتخاب کادرفنی جدید و سرشناس امید
زیــــادی به صعود به لیگ دســــته اول دارنــــد .دو تیم
پاس و شهرداری نمایندگان فوتبال همدان در لیگ
دسته دوم فوتبال باشــــگاههای کشور فصل جدید
این مسابقات را با کادر فنی جدید آغاز میکنند.
صفحه 6

شتاب در گازسوز کردن رایگان خودروها

رشد  40درصدی سی ان جی سوز کردن خودروهای تاکسی و وانت بار در  50روز گذشته
 777دستگاه خودروی عمومی در منطقه همدان رایگان گازسوز شد
هگمتانه -گـ ــروه خبـ ــر همدان :مدیر شـ ــرکت
پخـ ــش فـ ــرآورده هـ ــای نفتـ ــی منطقـ ــه همدان
از شـ ــتاب گرفتـ ــن دوگانه سـ ــوز کـ ــردن رایگان
خودروهای عمومی در استان خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،امیـ ــن روسـ ــتایی گفت:
امروزه یکـ ــی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای
شـ ــهرهای بزرگ توجه به ایجاد تنوع فرآورده های
موجود در سـ ــبد سـ ــوخت 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 سـ ــوی دیگر کشـ ــور با دارا بودن
ذخایر غنی از نعمت گاز طبیعی پیشـ ــتر از آنکه
نفتی باشد کشوری گاز خیز شمرده می شود.
روسـ ــتایی اسـ ــتفاده از گاز طبیعی فشـ ــرده را به
دلیل قیمت ارزان و همچنین دسترسـ ــی آسان
که حاصل از توسعه گازرسانی به عمده شهرهای
کشور اسـ ــت 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.
روسـ ــتایی اضافه کرد :با تمهید زیرساخت های
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بهینه مصرف کنیم

#گاز  -برای  -همه  -نسلها

طرح ملی اصالح و بهینهسازی موتورخانه
واحدهای مسکونی و تجاری

 10درصد کاهش در مصرف گاز طبیعی

ثبتنام در www.nigc.ir

شرکت ملی گاز ایران
روابط عمومی
شرکت گاز استان همدان

الزم و انجام تبلیغات وســــیع رســــانه ای با هدف
ترغیـ ــب و تشــــویق دارنــــدگان وســــایل نقلیه
عمومی به استفاده از تسهیالت گاز سوز کردن
رایگان خودرو ،اقدامات خوبی در استان همدان
محقق شـ ــده اســــت و از ابتــــدای اجــــرای طرح از
اواسـ ــط بهار ســــال جاری با تبلیغات گســــترده
محیطـ ــی و فضــــای مجازی ،شــــاهد اســــتقبال
شهروندان برای دریافت این خدمات بودهایم.
مدیر منطقـ ــه همــــدان تصریح کــــرد :از مجموع
هشـ ــت کارگاه مجاز بــــرای تبدیل ســــوخت در
استان ،دو کارگاه واجد شرایط و موفق به دریافت
مجوز گازسـ ــوز 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
اسـ ــتان و افزایــــش خودروهــــای تأییــــد شــــده
صالحیت فنی ،شمار این کارگاه ها به سه کارگاه
افزایش داده شد اظهار کرد :در حال حاضر روزانه
حدود  15دســــتگاه 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  459دستگاه

خودروی عمومی شامل انواع سواری و وانت بار
از ابتدای طرح تا  5شــــهریور امسال با استفاده از
تسهیالت دولتی خبر داد.
مدیر شــــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه
همدان آخرین آمار خودروهای گازســــوز شــــده
اســــتان تا  24مهر جاری را  777دســــتگاه اعالم
و اذعــــان کرد :در بــــازه زمانــــی 50روزه اخیر تعداد
 318دســــتگاه خــــودروی پالک عمومــــی رایگان
گازسوز شــــده که در قیاس با مدت زمان شروع
اجرای طرح تا شهریور ماه گذشته شاهد رشد 40
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.

تبریک و تهنیت

سرکار خانم

حورزی
سالح
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محترم
مشاورـاور
مش

انتصاب بجا و شایســته جنابعالی که بیانگر تعهد ،کارآمدی و
صحنهههای
شایستگی
های خدمت صادقانه به نظام
های شــما در صحن
یهای
شایستگ
و میهن اســامی اســت را تبریک عرض نموده ،موفقیت و
سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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استان

یادداشت

صادرات  ۶۵میلیون دالری از گمرک همدان

هگمتانه-گروه خبر همدان :مدیرکل گمرک اسـ ــتان همدان از صـ ــادرات  ۶۵میلیون دالری کاال در
شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،علی نجفی گفت :در شـ ــش ماه امسـ ــال  ۲۷۷میلیون و  ۸۴۷هزار و  ۸کیلوگرم
کاال به ارزش  ۶۵میلیون و  ۲۶۰هزار و  ۲۹۳دالر از گمرکات استان همدان صادر شده است.
وی با اشـ ــاره به افزایش  ۱۹درصـ ــدی صادرات از نظر ارزی ،اظهار کرد :صادرات شـ ــش ماه امسـ ــال
نسـ ــبت به مدت مشـ ــابه سـ ــال گذشـ ــته از نظر ارزش دالری  ۱۹درصد و از نظر ریالی  ۲۸درصد رشد
داشته است.

وی با بیان اینکه  ۸۵قلم کاال از گمرکات اسـ ــتان همدان صادر شـ ــده است ،تصریح کرد :در شش
ماه نخسـ ــت امسـ ــال  ۸۵قلم کاال از جمله کشـ ــمش ،موتور کولر آبی ،فروسـ ــیلیس ،شیرخشک
صنعتی ،کلینکر خاکستری ،شور و ترشیجات و وازلین بهداشتی صادر شده است.
نجفی با اشــــاره به اینکه صادرات کاال به  ۳۴کشـ ــور صورت گرفته اسـ ــت ،افزود :عراق ،پاکستان،
چین ،روسـ ــیه ،ترکیـ ــه ،امارات و افغانسـ ــتان از جمله کشـ ــورهای مقصد صادرات کاال از اسـ ــتان
همدان بوده است.
مدیرکل گمرک اسـ ــتان همدان در بخش دیگـ ــری از واردات بیش از دو میلیـ ــون کیلوگرم کاال به

اسـ ــتان خبر داد و خاطرنشــــان کرد :در شش ماه نخســــت امســــال دو میلیونو  ۴۸۵هزار و ۶۹۵
کیلوگرم کاال از طریق گمرکات همدان وارد استان شده است.
وی ارزش دالری واردات شــــش ماه امسال را بیش از هشت میلیون و  ۴۰هزار دالر دانست و اظهار
کرد ۳۳ :قلم کاال از جمله نخ پلیاســــتر ،بذر ســــیبزمینی ،انواع قطعات خودرو ،الکترود گرافیتی و
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  ۱۲کشور از جمله
آلمان ،گرجستان ،چین ،امارات و ترکیه ،هلند و هند بوده است.

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

علیه اصالت زن
 صفورا کاظمیان

هفت ـ ـهای بـ ــه نـ ــام هفتـ ــه ملی سـ ــامت بانـ ــوان را
پشـ ــت سـ ــر گذاشـ ــتیم؛ هفتهای بی سـ ــر و صدا،
بدون اطالعرسـ ــانی و بـ ــدون فراخـ ــوان .این هفته
ملی مشتی اسـ ــت نمونه خروار از بیبرنامگی برای
تعالی زنان .اگر پرداختن به زن را به چند مناسـ ــبت
تقویمی خالصه کنیم دس ـ ـتکم باید زنان از هفته
سـ ــامت خود با خبر باشـ ــند و کمتریـ ــن توقع این
اسـ ــت که در ایـ ــن هفته خدمات سـ ــامت رایگان
دریافـ ــت کنند امـ ــا حتی روزشـ ــمار ایـ ــن هفته هم
پر از شـ ــعار اسـ ــت و از هر نـ ــوع اقـ ــدام عملی برای
آگاهیبخشـ ــی به زنـ ــان خالی اسـ ــت و کمکهای
اجتماعـ ــی و آموزشـ ــی بـ ــه آنهـ ــا جـ ــای خـ ــود را به
شعارهایی کلیش ـ ـهای و آرمانی داده که هیچ دردی
از زنان دوا نمیکند.
بهراسـ ــتی ما بـ ــا زنانی کـ ــه آنـ ــان را به سـ ــلبریتیها
واگذاشـ ــتهایم چه کردهایم؟ با زنانی که از نظر بلوغ
عاطفی در سن  ۱۲سالگی تثبیت شدهاند و هویت
خود را در اظهـ ــار نظر مردان جسـ ــتجو میکنند چه
کردهایـ ــم؟ هرگز هـ ــزار درد روانی و جسـ ــمی پنهان
زنـ ــان با هفت قلـ ــم آرایـ ــش را دیدهایـ ــم؟ زنانی که
دندان سالم در دهان ندارند اما هرچه درآمد دارند
برای ظاهـ ــر خود خـ ــرج میکنند؛ چراکه تا چشـ ــم از
خواب بیدار میکنند خود را گمشـ ــده در تبلیغات
جادوی ـ ـیای میبیننـ ــد کـ ــه هیـ ــچ باطلالسـ ــحری
برایـ ــش سـ ــراغ ندارند .الاقـ ــل در این هفتـ ــه انتظار
میرفـ ــت سـ ــامت زنان ترنـ ــد نخسـ ــت در فضای
مجازی شـ ــود تا دس ـ ـتکم بانـ ــوان بـ ــه توقعات و
مطالباتشـ ــان فکر کنند شاید سـ ــال آینده بتوانند
از مطالباتشـ ــان و از تهدیدهایی که تجربه میکنند
بگویند نـ ــه اینکه در مواجهه با سـ ــؤاالتی در حوزه
سالمت خود ،از پاسخ در بمانند.
به راسـ ــتی ما بـ ــا زنان چـ ــه کردهایم؟ زنانـ ــی مچاله
شـ ــده در پذیـ ــرش مـ ــردان ،زنانـ ــی بیهویت ،که
با وجود تـ ــاش فراوان بـ ــرای ظاهر آراسـ ــته ،قادر
نیستند افسـ ــردگی ناشـ ــی از انواع شکستهای
اجتماعـ ــی خـ ــود را پنهـ ــان کنند ،شکس ـ ـتهایی
که با آموزش قابل پیشـ ــگیری اس ـ ـت .به راسـ ــتی
با زنـ ــان چـ ــه کردهایم؟ با زنانـ ــی که به نـ ــام تمدن،
بـ ــدون آمـ ــوزش کارآمـ ــد ،در جامعه بـ ــه حال خود
رها شـ ــدهاند؛ بدون آمـ ــوزش حقـ ــوق کار ،بدون
آموزش حقوق شــــهروندی و بدون آموزشهایی
بـ ــرای هویتیابی .زنـ ــان بدون امنیت شـ ــغلی که
چون خـ ــود را بیپناه میدانند مـ ــورد انواع ظلمها
و خشـ ــونتها در محیط کار قـ ــرار میگیرند و حتی
نیاموختهانـ ــد از حقـ ــوق انسـ ــانی یـ ــا الاقل اصول
اخالقی خود دفاع کنند .ما در جامعهای که ژســــت
احتــــرام به حقوق زنان را به خــــود گرفته نه به زنان،
زن بـ ــودن را آموختیـ ــم و نه در آمـ ــوزش مردانگی
بـ ــه مـ ــردان موفـ ــق بودیـ ــم .در اکثر سـ ــخنرانیها
استفاده ابزاری از زنان را نکوهش کردیم در حالی
که در عمـ ــل از زنان جامعـ ــه ابزارهای سـ ــرگردانی
سـ ــاختیم که در تقالی بازیابی هویتاند اما چون
در تصمیمات کالن برنامــ ـهای برای این امر وجود
ندارد هر روز بیهویتتر میشوند.
جامعهای کـ ــه خود را مدافـ ــع حقوق زنـ ــان معرفی
میکند امـ ــا در عمـ ــل علیه اصالـ ــت زن در حرکت
اسـ ــت ،جامع ـ ـهای کـ ــه هنـ ــر هفتمـ ــش ،فضـ ــای
مجـ ــازیاش ،مرکز خریدش و ،و ،و ،علیه زن اسـ ــت
باید بهای مبارزه با انواع ناهنجاریها را بپردازد.
جامعهای که آمـ ــوزش لطافت و ریحانگی به زنانش
را پش ـ ـتگوش انداخته باید منتظر فاجعه باشـ ــد
فاجعهای که الیه رویین آن صدرنشینی در مصرف
کاالهای آرایشـ ــی و تبلیغی است و الیههای زیرین
آن گرفتاری در باتالق سقوط اخالق است.

خبــر

امسال همدان  200بار لرزید

ثبت  ۶۹زمینلرزه با منشأ انسانی

هگمتانه -گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :مسـ ــؤول مرکز
شـ ــبکه لرزهنـ ــگاری اسـ ــتان همـ ــدان گفـ ــت :از
ابتدای سـ ــال تاکنون  ۲۰۰مورد زمین لرزه طبیعی
و انسـ ــانی از یک تا  ۳.۵ریشتر در استان همدان
داشتهایم.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،عـ ــزتاهلل تیموری بـ ــا بیان
اینکـ ــه ایسـ ــتگاه های لرزه نـ ــگاری هر لرزشـ ــی در
زمیـ ــن را ثبـ ــت مـ ــی کننـ ــد حتی اگر انسـ ــان سـ ــاز
باشـ ــد ،مطرح کرد ۶۹ :مورد این لـ ــرزش ها مربوط
به گل تپه اسـ ــت چراکه در آنجا فعالیت معدنی و
انفجار وجود دارد اما این لــــرزش ها کوچک بوده
ً
و برای مردم اصال محسـ ــوس نیسـ ــت اما توسـ ــط
دستگاههای ما ثبت میشوند.
وی با بیـ ــان اینکه  ۱۳۹مورد از لـ ــرزش ها در نقاط
شـ ــمالی ۳۱ ،مـ ــورد در نقـ ــاط میانـ ــی و  ۳۰مورد در
نقاط جنوبی اســــتان بوده است ،افزود :بیشترین
مقـ ــدار لرزش مربوط بـ ــه زمین لرزه  ۳.۵ریشـ ــتری
شهر سـ ــامن در  ۱۹خردادماه ساعت  ۲۳:۱۷بوده،
این زمین لرزه تنها لرزشــــی بوده که توسط مردم،
آن هم فقط در خود شـ ــهر سـ ــامن احساس شده
است.
بـ ــه نقل از ایسـ ــنا ،تیموری در رابطه با گس ـ ـلهای
زلزله خیز اسـ ــتان نیز گفت :مهمترین گسـ ــل لرزه
خیز ،گسـ ــل نهاوند اسـ ــت که در جنوب اسـ ــتان
و در امتداد گســــل درود لرســــتان قــــرار دارد و در
شمال شرق استان نیز گسل آوج وجود دارد.

ضرورت ایجاد
بنیاد سیدجمال

صالحی :میتوانیم به ساخت مؤسسه چندمنظوره سید جمال اقدام کنیم

هگمتانه-گروه خبر همدان :در دیدار مجمع نمایندگان
اسـ ــتان همـ ــدان بـ ــا وزیـ ــر فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی،
نمایندگان اسـ ــتان بر ساخت بنیاد سـ ــید جمال الدین
اسـ ــدآبادی تأکیـ ــد داشـ ــتند که وزیـ ــر فرهنگ و ارشـ ــاد
اسـ ــامی با بیان اینکه ساخت بنیاد منوط به نظر شورای
عالـ ــی انقالب فرهنگی اسـ ــت وعـ ــده اقدام به سـ ــاخت
مؤسسه چندمنظوره سید جمال الدین را داد.
به گزارش هگمتانه ،وزیر فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی روز
دوشـ ــنبه در دیدار با مجمع نمایندگان اسـ ــتان همدان
بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه همـ ــدان اسـ ــتمرار تاریخی ایـ ــران بزرگ
اسـ ــامی اسـ ــت ،گفت :همدان از نظر فرهنگـ ــی ،تاریخی
و تمدنـ ــی در حوزههـ ــای مختلف حرفهـ ــای زیادی برای
گفتـ ــن دارد ،ایـ ــن اسـ ــتان در هریـ ــک از حوزههـ ــای ذکر
شـ ــده میتواند نماد و پرچمی برای کشور به شمار بیاید،
حضور شـ ــخصیتهایی چـ ــون بوعلی سـ ــیناو باباطاهر
باعث شـ ــده که این اسـ ــتان ظرفیت باالیی برای کارهای
منطقهای ،ملی و بینالمللی داشته باشد.
سـ ــید عباس صالحی بـ ــا بیـ ــان اینکه همدان اسـ ــتمرار
تاریخی ایران بزرگ اسـ ــامی اسـ ــت ،اظهار کـ ــرد :در حوزه
فرهنگی دغدغهها بسـ ــیار است و اولین مشکل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمانهای وابسته موضوع
بودجه اسـ ــت ،سـ ــهم این وزارتخانـ ــه در بودجه عمومی
سـ ــال  99تنها بیسـ ــت و پنج صدم درصـ ــد از بودجه کل
کشـ ــور بوده و این در شـ ــرایطی اسـ ــت که ما هزینههای
جاری و تملک داراییها را نیز داریم.
وزیر فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی با گالیه از این تخصیص
بودجه تأکید کرد :باتوجه به وسـ ــعت سـ ــرزمینی ،هویت
فرهنگی و دینی مـ ــردم و همچنین انقـ ــاب فرهنگی که
در این کشـ ــور رخ داده اسـ ــت این میزان بودجه با حجم

انتظـ ــارات بحق مردم فاصله زیـ ــادی دارد .وی افزود :این
حوزه در مقایسـ ــه با سـ ــایر حوزهها که به صورت سـ ــیال
به پیش م ـ ـیرود متفاوت اسـ ــت ،بنابراین در خصوص
بودجـ ــه فرهنگی نیازمنـ ــد یک اصالح سـ ــاختاری بوده و
اگر به دنبال امنیت پایدار هسـ ــتیم بایـ ــد حوزه فرهنگ
را دریابیم.
صالحی یادآور شـ ــد :یکـ ــی دیگر از مشـ ــکالت وزارتخانه
حـ ــوزه نیـ ــروی انسـ ــانی اسـ ــت ،در سـ ــال  1370مصوب
سـ ــازمان امور اداری اسـ ــتخدامی  4500کارمند برای این
وزارتخانه بوده کـ ــه در حال حاضر با کاهـ ــش  1500نفری
به 3هزار نفر کاهش پیدا کرده اسـ ــت ،اگرچه سیاسـ ــت
چابکسازی دولت در این 20سـ ــال مدنظر بوده اما این
اتفاق باعث شـ ــده که مـ ــا در بسـ ــیاری از حوزهها نیروی
کار نداشـ ــته باشـ ــیم ،البته با رایزنیهای صورت گرفته با
رئیس جمهور و پیگیری ایشـ ــان از طریق سـ ــازمان امور
اداری استخدامی قدری از مشکل مرتفع شده است.
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه موضـ ــوع پروژههـ ــای نیمهتمـ ــام در
حـ ــوزه فرهنگ بـ ــه عنـ ــوان دغدغـ ــه دیگر ایـ ــن حوزه
گفـ ــت :وزارتخانـ ــه تا به امـ ــروز درگیر  200پـ ــروژه ناتمام
اسـ ــت ،البتـ ــه در بسـ ــیاری از سـ ــازمانهای وابسـ ــته
همچـ ــون نهـ ــاد کتابخانههـ ــا  300پـ ــروژه نیمهتمــــام را
شـ ــاهد هسـ ــتیم .ایـ ــن نیم ـ ـهکاره مانـ ــدن پروژهها از
یک سـ ــو اسـ ــتهالک و از سـ ــوی دیگر نارضایتی و خود
مطالبهگری را به همراه دارد.
عضو شـ ــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه استان
همـ ــدان به عنـ ــوان یک اسـ ــتان فرهنگی بایـ ــد در حوزه
مفاخـ ــر جدیتر گرفته شـ ــود ،تصریح کرد :ایـ ــن اتفاق به
عنـ ــوان یک رویکرد از سـ ــوی ما مدنظر بوده اسـ ــت ،زیرا
همدان بایـ ــد مفاخر خود را به جامعه معرفـ ــی کند ،البته

در این زمینه طرح شبکه شـ ــهرهای خالق فرهنگ و هنر
میتواند به این استان نیز کمک کند ،براساس این طرح
شهرهایی که ریشـ ــه تاریخی و فرهنگی دارند و این مهم
تا عصر معاصر نیز کشانده شده است میتوانند هویت
تازهای برای معرفی خود به نمایش بگذارند.
صالحی در خصـ ــوص بیمه هنرمندان نیز گفـ ــت :در بیمه
هنرمندان و همچنین بیمه تکمیلی آنها تا سـ ــقف دو برابر
افزایش داشـ ــتهایم ،البته همکاران ما در صندوق اعتباری
هنر با سفرهای استانی خود در تالش هستند تا هنرمندانی
که امکان ثبتنام از طریق سـ ــامانه را نداشتهاند ،به صورت
حضوری امور مربوط به بیمه را انجام دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســــامی حوزه پژوهشهای ملی و
اســــتانی را نیز مهم برشمرد و افزود :پژوهشگاه فرهنگ،
هنـ ــر و ارتباطـ ــات اتفاقـ ــات خوبـ ــی را رقـ ــم زده و در حال
تعامل با بخشهای دیگر هم هستیم.
صالحـ ــی در خصـ ــوص درخواسـ ــت نمایندگان اسـ ــتان
همـ ــدان مبنـ ــی بر تأسـ ــیس بنیـ ــاد سـ ــید جمالالدین
اسـ ــدآبادی نیـ ــز گفـ ــت :تأسـ ــیس بنیـ ــاد منوط بـ ــه نظر

شــــورای عالی انقالب فرهنگی اســــت ،اما وزارت فرهنگ
و ارشاد اسـ ــامی میتواند در مســــیر تأسیس مؤسسه
چندمنظـ ــوره به اسـ ــم این شــــخصیت برجســــته اقدام
کند ،سید جمالالدین اســــدآبادی مبداء جریان بیداری
اسـ ــامی اسـ ــت و هراندازه ب ـــه این شــــخصیت پرداخته
شـ ــود به مثابـ ــه پرداختن به موضــــوع بیداری اســــامی
خواهد بود.
 بخش خصوصی به پردیس سینمایی ورود کند
وی سـ ــرعت بیشـ ــتر در اتمام پروژههای عمرانی در حال
ســــاخت را وعده داد و گفت :در مورد پردیس سینمایی
که در استان همدان مدنظر است باید بخش خصوصی
ورود پیـ ــدا کنـ ــد زیـ ــرا سـ ــازمان ســــینمایی در بخــــش
بودجه خـ ــود در حال آمادهســــازی ســــینماهای امید در
استانهاست.
شـ ــاهرخی :تأسـ ــیس بنیـ ــاد سـ ــید جمالالدیـ ــن
اسدآبادی یک ضرورت است
سیدسـ ــعید شـ ــاهرخی اسـ ــتاندار همدان نیز در بخش
دیگری از این جلســــه با بیان اینکه این استان به عنوان

پایتخت شــــخصیتهای فرهنگی بســــیار غنی اسـ ــت،
گفت :شــــخصیتهای فرهنگی ،هنــــری و علمی در این
استان بسیار زیاد اسـ ــت ،در این میان نگاه ویژه وزارت
فرهنگ و ارشاد اســــامی به بنیاد بوعلی سینا شایسته
تقدیر است.
وی تأســــیس بنیاد سـ ــید جمالالدین اسدآبادی را یک
ضرورت دانســــت و افزود :عالوه بر حوزههای فرهنگی و
هنری باید بــــه بخش عمرانی نیز توجه کرد ،البته در حوزه
چالشهای فرهنگی هنری نیازمند تســــهیل بیشـ ــتری
هستیم.
گفتنــــی اســــت در ایــــن جلســــه حجــــت االسـ ــام احد
آزادیخــــواه نماینده مــــردم مالیر در مجلــــس ،حمیدرضا
حاجــــی بابایی(رئیــــس کمیســــیون برنامــــه بودجـ ــه و
محاسبات مجلس) ،احمد حسین فالحی نماینده مردم
همدان و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و دیگر
نمایندگان مردم اســــتان در مجلس شــــورای اسالمی به
عنوان نمایندگان اسـ ــتان همدان به بیـ ــان دیدگاهها و
مشکالت فرهنگی حوزههای خود پرداختند.

تأکید دادستان همدان در کمیسیون گردشگری شورای شهر:

حریم رودخانهها 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-گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :دادسـ ــتان عمومـ ــی و
انقالب مرکز اسـ ــتان همدان گفت :برابر قانون اساسـ ــی
بسـ ــتر و حریـ ــم رودخانهها جـ ــزء اموال و انفـ ــال عمومی
محسوب میشود و کسی حق تصرف آنها را ندارد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حسـ ــن خانجانی در جلسـ ــه فوق
العاده کمیسیون اقتصاد ،سـ ــرمایه گذاری و گردشگری
شـ ــورای شـ ــهر همدان با محوریت سـ ــاماندهی مسـ ــیر
رودخانـ ــه گنجنامـ ــه برای ایجـ ــاد تفرجگاه گردشـ ــگری با
حضور اعضای کمیسـ ــیون ،شـ ــهردار ،مدیـ ــر عامل آب
منطقه ای ،مدیر شرکت آب و فاضالب ،مدیران سازمان
جهاد کشـ ــاورزی و راه و شهرسازی ،اسـ ــاتید دانشگاهی
و کارشناسـ ــان برگزار شـ ــد ،افزود :طبق قانون اساسـ ــی
بسـ ــتر و حریم رودخانهها ،کانال ها ،مسیلها ،قنات ها
و آبراههها همانند کوههـ ــا و جنگلها جزء انفال و اموال
عمومی محسـ ــوب می شـ ــوند و کسـ ــی حـ ــق هیچگونه
تصرفـ ــی بر این امـ ــوال را ندارد و چنانچـ ــه تصرفی صورت
پذیرد باطل است.
خانجانـ ــی با بیان اینکه عمومی بـ ــودن حریم رودخانهها،
یک دیدگاه علمی اسـ ــت ،اظهار کرد :بنابراین این اموال
ارتباط شـ ــخصی نداشـ ــته و باید از تمامـ ــی اموال عمومی
حفاظت و پاسداری شود.
وی اضافه کرد :وزارت نیرو متولی نگهداری از رودخانه ها
است که باید حریم و بستر آنها را مشخص کند.
خانجانی با اشـ ــاره به اینکه همـ ــدان دارای رودخانه های
قدیمی بسـ ــیاری اسـ ــت ،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 اسـ ــت بسـ ــتر و حریـ ــم رودخانهها هرچه
سـ ــریعتر شناسایی و مشـ ــخص شود تا نسـ ــبت به رفع
تصرف و آزادسازی آنها اقدام کنیم.
خانجانـ ــی با بیان این که دادسـ ــتانی همدان یک سـ ــال
اسـ ــت که از تاریخ  5آبان  98آزادسـ ــازی حریم رودخانهها
از جملـ ــه رودخانه مسـ ــیر گنجنامه همدان را از شـ ــرکت
آب منطقهای مطالبه کرده اسـ ــت ،یادآور شد :با توجه به
اینکه دسـ ــتور آزادسـ ــازی و نظارت بر رودخانهها برعهده
دادستان است بر این اسـ ــاس ما هیچ مشکلی از لحاظ
ورود به بحث آزادسـ ــازی حریم رودخانه نداریم که بر این
اساس طی یک سـ ــال گذشته از شـ ــرکت آب منطقهای
این موضوع را مطالبه کردهایم که متأسفانه تاکنون این
شـ ــرکت در خصوص تصرف حریـ ــم رودخانهها جوابی به
ما نداده است.
وی تأکیـ ــد کرد :الزم اسـ ــت هرچه سـ ــریعتر شـ ــرکت آب
منطق ـ ـهای همـ ــدان حریم و بسـ ــتر رودخانههـ ــا از جمله
حریم رودخانه مسـ ــیر گنجنامه را مشـ ــخص کرده و به ما
اعالم کند و مـ ــا نیز این آمادگی را داریم که باید با همت و
همکاری هم حرکت جدیدی را شروع کنیم.
دادستان استان همدان با اشاره به تصرف  97درصدی
مسـ ــیر رودخانه گنجنامه همدان توسط مالکان باغات
مسـ ــیر ،اظهار کرد :حریم و بسـ ــتر رودخانـ ــه حقوق عامه
مردم اسـ ــت کـ ــه متأسـ ــفانه تصـ ــرف این حریـ ــم تضییع

حقوق شـ ــهروندی اسـ ــت و متولیان امر بایـ ــد با جدیت
وارد شده و در راسـ ــتای آزادسـ ــازی حریم رودخانه اقدام
کنند.
خانجانی با بیان اینکه شـ ــهرداری همدان در بازگشـ ــایی
کوچه باغهای شـ ــهر خوب عمل کرده است ،یادآور شد:
ضروری اسـ ــت در آزادسـ ــازی بسـ ــتر و حریم رودخانهها
از از یکسـ ــونگری بپرهیزیـ ــم ،چراکه الزم اسـ ــت در طرح
مطالعاتی برای آزادسـ ــازی حریم رودخانه ها و بازگشـ ــایی
کوچه باغ هـ ــا ،باید موضوع ایجاد امنیـ ــت برای باغداران
نیز دیده شود.
 قراباغی :ضـ ــرورت ایجـ ــاد تفرجگاه گردشـ ــگری در
مسیر رودخانه گنجنامه
رئیس کمیسـ ــیون اقتصاد سـ ــرمایهگذاری و گردشگری
شورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان نیز در این جلسه ضمن
تشـ ــکر از اقدام دادسـ ــتان همـ ــدان مبنی بـ ــر ورود قوه
قضائیـ ــه بر آزادسـ ــازی حریم رودخانههـ ــا ،گفت :همدان
دارای طبیعت بکر و زیبایی اسـ ــت که از گذشته زبان زد
در کشور بوده اسـ ــت که از جمله آن میتوان کوهستان
الوند را نام برد که هویت طبیعی و گردشـ ــگری این کهن
شهر محسوب می شود.
حسـ ــین قراباغـ ــی بـ ــا بیـ ــان اینکه نبایـ ــد از داشـ ــتهها و
ظرفیت های گردشـ ــگری استان و شـ ــهر همدان غافل
شـ ــویم ،اضافه کرد :سیاستهای کالن کشور همچنین
تأکیـ ــدات مقـ ــام معظم رهبـ ــری مبنی بر حفـ ــظ باغات و
منابع طبیعی و اسـ ــتفاده از این منابع گوهر بار اسـ ــت و
ما نیز باید در راسـ ــتای حفظ این منابع ارزشمند گامهای
مؤثری را برداریم.
قراباغی ورود قـ ــوه قضائیه در مباحث مربـ ــوط به محیط
زیسـ ــت و منابع طبیعی را ارزشمند برشمرد و یادآور شد:
مسـ ــیر رودخانه گنجنامه همدان نیز یکی از مناطق بکر
برای حوزه گردشـ ــگری است که ساماندهی آن باید مورد
توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متأسـ ــفانه بخش بیشـ ــتری از مسـ ــیر
رودخانـ ــه گنجنامـ ــه را مالـ ــکان باغها تصـ ــرف کردهاند،
افزود :آزادسازی بستر و حریم این رودخانه امری ضروری
اسـ ــت که امروز نیز ایـ ــن دغدغه شـ ــهروندان و فعاالن
گردشـ ــگری و محیط زیسـ ــت به مطالبـ ــه عمومی تبدیل
شده است.
رئیس کمیسـ ــیون اقتصاد سـ ــرمایهگذاری و گردشگری
شـ ــورای شـ ــهر همدان اضافه کرد :مسـ ــیر این رودخانه
از عباس آباد تـ ــا گنجنامه میتواند ظرفیـ ــت خوبی برای
ایجاد تفرجگاه گردشـ ــگری باشـ ــد و به نحو احسن مورد
استفاده عموم قرار گیرد.
قراباغی یادآور شد :در راسـ ــتای احیا و مرمت این منطقه
دسـ ــتگاههای متولی بایـ ــد با هماهنگـ ــی و همکاری هم
وارد شوند چرا که آزادسازی این مسـ ــیر مطالبه همگان
است.
 عسـ ــگریان :رودخانـ ــه گنجنامـ ــه ظرفیـ ــت بالقوه
توسعه گردشگری همدان است
رئیس شورای اسالمی شـ ــهر همدان هم در این جلسه
پیگیری آزادسـ ــازی مسـ ــیر رودخانه گنجنامـ ــه همدان را

ارزشمند دانست و گفت :مسیر این رودخانه به سمت
داخـ ــل شـ ــهر هدایت شـ ــده و جاری اسـ ــت کـ ــه باید در
راستای ســــاماندهی و ایجاد تفرجگاه گردشگری در این
مسـ ــیر بتوانیم متناسـ ــب با شـ ــأن و منزلت کهن شهر
همدان اقدام کنیم.
سـ ــید مسـ ــعود عسـ ــگریان با تأکید بر اینکه الزم است
مدیران و متولیان امر حوزه گردشگری همچون گذشته
همکاری بهتر و بیشـ ــتری با مجموعه مدیریت شهری و
مشـ ــاوره برای طرح سـ ــاماندهی مسـ ــیر گنجنامه داشته
باشــــند ،اضافه کرد :در این صورت است که میتوانیم 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.
عسـ ــگریان با اشـ ــاره به اینکه رودخانه گنجنامه ظرفیت
بالقوه توسـ ــعه گردشـ ــگری کهن شـ ــهر همدان است،
گفـ ــت :آزادسـ ــازی و سـ ــاماندهی مسـ ــیر ایـ ــن رودخانه
مطالبه عمومی اسـ ــت و ما باید به عنوان مسـ ــؤوالن به
این مطالبه پاسخگو باشیم.
 صوفی :آمادگی شهرداری همدان برای ساماندهی
رودخانههای شهر
شـ ــهردار همدان هم با اشـ ــاره به برنامههای شـ ــهرداری
بـ ــرای جدارهسـ ــازی رودخانههـ ــا ،گفـ ــت :در حـ ــال حاضر
مطالعـ ــات سـ ــه رودخانه شـ ــهر همدان صـ ــورت گرفته
است.
عباس صوفـ ــی با بیان اینکـ ــه رودخانهها سـ ــرمایه های
شـ ــهر و مردم هسـ ــتند ،اضافـ ــه کـ ــرد :مسـ ــیر رودخانه
گنجنامه ظرفیت بسـ ــیار خوبی برای ایجاد تفرجگاه برای
شــــهروندان و مسافران است که میتواند در رونق حوزه
گردشگری بسیار تأثیرگذار باشد.

صوفی با تأکید بر اینکه نباید در ســــاماندهی رودخانه ها
فرصت را از دســــت بدهیم ،یادآور شد :مدیریت شهری
آمادگی همــــکاری با ارگان های مربوط بــــه این موضوع را
دارد و از زمان تحویل رودخانههــــا آماده اجرای طرحهای
ساماندهی است.
 سـ ــجادزاده :تدویـ ــن برنام ههـ ــای راهبـ ــردی برای
ساماندهیرودخانهها
مدیر گروه طراحی شـ ــهری دانشــــگاه بوعلی سینا نیز در
این جلسه گفت :رودخانهها و درهها ظرفیتهای خوبی
هسـ ــتند که باید برنامههای راهبردی برای توسعه آنها
دیده شود.
حسن سجادزاده با بیان اینکه همدان شهر گردشگری
اسـ ــت ،اضافه کـ ــرد :رودخانهها و درهها از طــــرح جامع به
صورت مجزا و هماهنگ با طرح جامع شهری دیده شود.
سـ ــجادزاده با بیان اینکه همدان نخســــتین شهر سبز
پایدار جهان ا سـ ــام معرفی شــــده اســــت ،یادآور شد:
بایـ ــد این موضوع در سـ ــاماندهی رودخانهها نیز لحاظ
شـ ــود چرا کـ ــه رودخانهها نشــــان های شــــهر همدان
بوده و میتواند از نشـ ــانههای شــــهر ســــبز پا یــــدار نیز
باشد.
 سـ ــتوده :در مطالعـ ــات رودخانهها از مـ ــوازی کاری
بپرهیزیم
مدیرعامل شـ ــرکت آب منطقه ای همــــدان نیز با بیان
اینکه رودخانهها ،شـ ــریانهای حیاتی شــــهر هســــتند
و وجـ ــود آنها به عنـ ــوان مباحث تفرجگاهی و زیســــت
بـ ــوم منطقه میتوانـ ــد تأثیرگذار با شــــد ،گفت :در چند
سـ ــال اخیر با مشـ ــکالتی در حوزه رودخانــــه ها مواجه
هسـ ــتیم که از جمله آنها رهاســــازی فاضالب در داخل
رودخانهها است .
منصور سـ ــتوده اضافه کرد :شناســــایی تصرفات و حریم
رودخانههـ ــا از طرحهای عمرانی مشــــاوران اســــت که به
صورت مقطعی مورد مطالعـ ــه قرار گرفته تا بتوانیم حریم
و بسـ ــتر آنها را مشـ ــخص کـ ــرده و ضمن رفــــع تصرفات،

آزادسازی آنها نیز صورت پذیرد.
وی با بیــــان اینکه در حال حاضر یک هــــزار و  ۱۰۰کیلومتر
رودخانه اصلی در اسـ ــتان وجود دارد ،افـ ــزود :مطالعات
حــــدود  350کیلومتر از آنهـ ــا انجام شـ ــده و بقیه نیز در
دست اقدام است.
وی اضافــــه کــــرد :در حــــال حاضر بــــه لحاظ منابـ ــع مالی
بــــرای مطالعات رودخانههای اســــتان نیازمنـ ــد 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 نهادهـ ــا از جمله شـ ــهرداری مطالعاتی برای
ســــاماندهی و آزادسازی حریم و بســــتر رودخانهها انجام
میدهنــــد؛ الزم اســــت برای پرهیــــز از مــــوازی کاری ،این
مطالعــــات و اقدامات با هماهنگـ ــی ادارات مرتبط انجام
شود.
ســــتوده افزود :مجموعه شــــرکت آب منطقه ای آمادگی
بــــرای شناســــایی و معرفــــی حریــــم و بســــتر رودخانه به
مشــــاور طرح ،شهرداری ،مسـ ــکن و ارائه آن به دادستان
جهت اعمال قانونی را دارد.
 آذرتکیـ ــن :آمادگـ ــی شـ ــرکت آبفـ ــا برای جداسـ ــازی
فاضالب از رودخانه گنجنامه
مدیر امور آب و فاضالب شهرسـ ــتان همدان نیز گفت:
تصفیه خانه عباس آباد از ســــال  1390وارد مدار شـ ــد و از
آن سال ما نقاط آلوده رودخانه را شناسایی کردهایم.
حســــین آذرتکیــــن ضمــــن اعــــام آمادگــــی بـ ــرای طرح
ســــاماندهی رودخانــــه گنجنامــــه اضافــــه کــــرد :اگر طرح
آزادســــازی مســــیر رودخانــــه محقــــق شــــود مـ ــا آمادگی
جداســــازی فاضالب از رودخانه را از مسیر تصفیه خانه تا
میدان عباسآباد داریم.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان،
در این جلســــه محمدی منصور مشاور طرح ساماندهی
مســــیر رودخانــــه گنجنامــــه به تشــــریح و ارائـ ــه این طرح
پرداخت.

بهاریها در زمینهای اجارهای اسدآباد سیبزمینی میکارند!
هگمتانـ ــه -گـ ــروه شهرسـ ــتان :مدیر جهادکشـ ــاورزی شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد مطرح کـ ــرد :اکثریت
زمینهای اجارهای غیربومی شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد را سـ ــیب زمینی کاران بهاری در اختیار دارند .به
گزارش هگمتانه ،سقراط بیرنگ با اشاره به آغاز برداشت سیب زمینی پاییزه از اراضی کشاورزی این
شهرسـ ــتان اعالم کرد :با توجه به پرآب بر بودن کشت سیب زمینی برای مدیریت بهینه منابع آبی
حدود  ۹۵درصد از اراضی سیب زمینی شهرستان به سامانه آبیاری تحت فشار بارانی مجهز است.
وی سطح زیرکشت سـ ــیبزمینی امسال این شهرستان را  ۲۶۰۰هکتار اعالم کرد و افزود :براساس

چهارشـــنبه

پیشبینیها از سطح زیرکشت امسال سـ ــیبزمینی شهرستان  ۱۱۴هزار تن محصول برداشت و
تولید خواهد شـ ــد .بیرنگ متوسط تولید سیب زمینی از هر هکتار کشت سیب زمینی شهرستان
را  ۴۴تن برشـ ــمرد و اظهار کرد :برداشت سیبزمینی از چند روز پیش در این شهرستان آغاز شده
و  ۴۰۰بهره بردار در این منطقه کشـ ــت سیب زمینی انجام داده اند .وی مطرح کرد :بیشترین کشت
سیبزمینی شهرسـ ــتان با  ۱۶۰۰هکتار در منطقه چهاردولی کشت شده و بیشترین سیب زمینی
کاران اسـ ــدآباد در این منطقه فعالیت دارند و حدود  ۸۰۰هکتار از سـ ــیب زمینی شهرستان نیز به

منطقه دشـ ــت اختصاص دارد .مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسـ ــدآباد تصریح کرد :بیش از ۹۰
درصد برنامه ها و عملیات کاشـ ــت ،داشت و برداشت در اراضی کشـ ــت سیبزمینی شهرستان
به صورت مکانیزه انجام میگیرد .وی در گفتوگو با ایسـ ــنا ،خاطرنشـ ــان کرد :از ســــطح زیرکشت
 ۲۶۰۰هکتاری سـ ــیب زمینی امسـ ــال شهرسـ ــتان در حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد به کشتهای اجارهای به
دو صـ ــورت اجاره داری بومـ ــی و غیربومی اختصـ ــاص دارد که اکثریت زمینهای اجــــارهای غیربومی
شهرستان را سیب زمینی کاران بهاری شامل میشوند.

اورژانس بیمارستان
امام حسین(ع) مالیر
امسال به بهرهبرداری میرسد
هگمتانـ ــه -گـ ــروه شهرسـ ــتان :نماینده مـ ــردم مالیر در
مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی گفـ ــت :راهانـ ــدازی اورژانس
بیمارسـ ــتان امـ ــام حسـ ــین(ع) مالیـ ــر به عنـ ــوان یکی از
مجهزترین اورژانسهای غرب کشـ ــور ،یکی از مطالبات
مهم مردم این شهرسـ ــتان اسـ ــت که در صدد هستیم
امسال تکمیل و راهاندازی شود.
به گزارش هگمتانه ،حجت االسالم احد آزادیخواه روز سه
شـ ــنبه اظهار کرد :اورژانس بیمارسـ ــتان امام حسین(ع)
مالیر با  ۷۰درصد پیشـ ــرفت فیزیکی در دست اجرا است
که با دستورات خوبی که از دکتر نوبخت رئیس سازمان
برنامـ ــه و بودجـ ــه و وزیر بهداشـ ــت و درمـ ــان گرفتهایم،
امیدواریم امسال این طرح تکمیل شود.
وی افـ ــزود :مرکـ ــز آنژیوگرافـ ــی نیـ ــز یکـ ــی از اولویتهای
درمانی این شهرسـ ــتان اسـ ــت که در صـ ــورت راهاندازی
اورژانـ ــس ،یک طبقـ ــه از آن بـ ــه مرکز آنژیوگرافـ ــی تبدیل
میشود.
رییـ ــس مجمـ ــع نمایندگان اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره به
توسعه شتابان حوزه بهداشت و درمان این شهرستان
بیان کرد :امسـ ــال در شرایط کرونایی  ۲دستگاه سی.تی.
اسـ ــکن برای بیمارسـ ــتانهای امـ ــام حسـ ــین(ع) و مهر
گرفتیم که حدود  ۶۰درصد فرآیند اجرایی آنها انجام شده
و به زودی به اتمام میرسد.
حجت االسـ ــام آزادیخـ ــواه ادامه داد :با توجه به شـ ــیوع
ویروس کرونا و نیاز بیماران به بخش مراقبتهای ویژه،
امسـ ــال  ۶تخت مراقبتهای ویژه برای بیمارستان امام
حسین(ع) به تختهای این بیمارستان اضافه شد.
تصویب چهار طرح ملی برای حوزه تعاون روستایی
مالیر
حجـ ــت االسـ ــام آزادیخـ ــواه دلیـ ــل عضویـ ــت خـ ــود در
کمیسـ ــیون کشـ ــاورزی مجلـ ــس را وجـ ــود مطالبـ ــات
بیشـ ــمار مردم این شهرسـ ــتان در این حوزه عنوان کرد
و افزود :پس از  ۴۰سـ ــال از عمر انقالب اسالمی ،اعضای
کمیسیون کشـ ــاورزی مجلس به مالیر سـ ــفر کرد که در
نوع خود بینظیر بود و حدود  ۱۰نفر از معاونان و مدیران
ارشـ ــد وزارت جهـ ــاد کشـ ــاورزی ،وزارت نیـ ــرو ،سـ ــازمان
جنگلها ،مراتـ ــع ،آبخیزداری و محیط زیسـ ــت نیز آنان را
همراهی کردند.

استانی است و هم اکنون در دست اجرا است.
وی اتصـ ــال راهآهـ ــن مالیـ ــر به همـ ــدان را شـ ــاهکاری در
حوزه راه عنوان کرد و گفت :قطعه نخسـ ــت این طرح زیر
پیمان رفته و امسـ ــال  ۱۷۰میلیارد تومان تاکنون برای آن
تخصیص اعتبار شده است.
عضـ ــو هیـ ــات رییسـ ــه کمیسـ ــیون کشـ ــاورزی مجلس
یازدهم تاکید کرد :برای نخسـ ــتین بار در  ۴۰سال گذشته
پـ ــای وزارت امور خارجه به این شهرسـ ــتان باز شـ ــد و در
دیداری که به تازگی بـ ــا معاون اقتصادی وزیر امور خارجه
داشـ ــتیم ،ضمن گالیه از نداشتن صادرات مبل و منبت
مالیر با برنـ ــد جهانی ،وی قول مسـ ــاعد داد در صادرات
این محصول به ما کمک کنند.
 تشکیل میز کشمش و مبل و منبت در کشور
حجـ ــت االسـ ــام آزادیخواه یـ ــادآور شـ ــد :در این راسـ ــتا
نماینـ ــده ویـ ــژه وزارت امور خارجـ ــه هفته گذشـ ــته برای
بررسـ ــی مسائل و مشـ ــکالت انگور ،کشـ ــمش و مبل و
منبـ ــت و بازدیـ ــد از توانمندیهای این  ۲حـ ــوزه به مالیر
سـ ــفر کرد که در حوزه صادرات پیشنهادهای خوبی ارائه
شـ ــد و قول میدهیم با همراهی خـ ــوب تولیدکنندگان
زمینه صادرات این  ۲محصول توسـ ــط سـ ــازمان توسعه
تجارت و وزارت امور خارجه کلید خواهد خورد.
وی تاکید کرد :ما به دنبال راهاندازی میز کشمش و مبل
و منبت و ملی شـ ــدن انجمـ ــن تولیـ ــد و صادرکنندگان
کشمش هستیم و بهزودی این امر محقق و زمینه برای
صادرات مهیا میشود.
وی بـ ــا بیان اینکه مالیـ ــر در ایجاد مجتمعهای آبرسـ ــانی

روستایی عقب مانده و در  ۴۰ســــال گذشته از حدود ۶۰
مجتمع در استان تنها یک مجتمع سهم این شهرستان
شــــد افزود :با پیگیریهای انجام شده  ۲مجتمع آبرسانی
روسـ ــتای علی آباد دمق با هشت روسـ ــتای زیرپوشش
و سـ ــد کالن با  ۳۰روسـ ــتای زیرپوشـ ــش قطعی شـ ــد که
عملیــــات اجرایی مجتمع علی آباد دمق از  ۲سـ ــال پیش
آغاز شده است.
الزام در اتمام آبرسانی آب شرب از سد کالن به مالیر
رییـ ــس مجمـ ــع نمایندگان اسـ ــتان همـ ــدان با اشـ ــاره
بـ ــه اینکه در  ۲سـ ــال گذشـ ــته بیشـ ــترین حجـ ــم اصالح
شــــبکه برق در این شهرستان انجام شــــد ادامه داد :به
تازگـ ــی در دیدار با معـ ــاون وزیر و مدیرعامل برق کشـ ــور
اعتبـ ــار خوبی بـ ــرای مالیر اختصاص یافت تـ ــا بتوانیم در
حـ ــوزه کابلهای خودنگهـ ــدار و اصالح شـ ــبکه برق این
شهرستان اقدام جدیتری داشته باشیم.
حجت االسـ ــام آزادیخواه انتقال آب شرب از سد کالن به
شـ ــهر مالیر را یکی از مطالبات جدی مردم عنوان و ضمن
ابراز گالیه از متولیان وزارت نیرو ،از طوالنی شدن این طرح
ملی از مـ ــردم مالیر عذرخواهی کرد و گفت :هم اکنون خط
انتقال و تصفیهخانه صد درصد اجرا شده و درصدی برای
تامیـ ــن برق نیاز به کمـ ــک داریم که در طرح سـ ــوال از وزیر
نیرو ،وی قول داد این طرح بهزودی اجرایی شود.
وی همچنیـ ــن اختصـ ــاص اعتبـ ــار خوبی به روسـ ــتاهای
مالیر در سـ ــفر معاون مناطق محروم ریاسـ ــت جمهوری
به این شهرســــتان و اختصاص اعتبار برای  ۲طرح معوق
ورزشـ ــگاه روسـ ــتای علوی و آموزشگاه روسـ ــتای 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 حالیکه
رهبـ ــر معظم انقـ ــاب مجلس یازدهــــم را مجلس امید و
انتظار خواندنـ ــد ،اما برخی افـ ــراد و جریانهــــا عالقهمند
هستند که این مجلس را تضعیف کنند.
حجت االســــام آزادیخواه گفت :این مجلس تمام توان
خود را برای گرهگشـ ــایی از مشکالت مردم و کشور به کار
بسـ ــته اسـ ــت و بدون شـ ــک با کار جمعی افق روشنی را
پیشرو خواهیم داشت.
وی از مـ ــردم خواسـ ــت به شـ ــایعاتی که دربــــاره مجلس
یازدهـ ــم گفتـ ــه میشـ ــود ،توجهــــی نکننــــد ،چراکــــه این
مجلس سزاوار این شایعهپراکنیها نیست.
رییـ ــس مجمـ ــع نمایندگان اسـ ــتان همدان با اشــــاره به
اقدامـ ــات مجلس یازدهـ ــم بیان کرد :قیــــر یارانهای برای
روسـ ــتاهای محروم در الیحه بودجه  ۹۹دیده نشده بود
که مجلس یازدهم آن را مصوب کرد.
حجت االسـ ــام آزادیخواه گفت :این مجلس توانســــت
طرح تامین کاالهای اساسـ ــی را مصوب کنــــد که  ۳۰هزار
میلیارد تومـ ــان از محل تبصره  ۱۴بودجــــه برای کمک به
خانوادهها تامین اعتبار شد.
بـ ــه نقل از ایرنـ ــا ،وی ادامه داد :در شــــرایطی کــــه مردم با
گرانی ،تـ ــورم ،کمبودها ،تنگناهـ ــا و محدودیتها مواجه
هسـ ــتند ،اما به احترام شـ ــهدا ،انقــــاب و نظام جمهوری
اسالمی ،عزتمندانه زندگی میکنند.

در راستای طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در استان همدان:

اجرای طر ح «سحاب» در اسدآباد و نهاوند

در اشتغالزایی و کسب درآمد نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی بیان کـ ــرد :تعیین محدوده مناطق نمونه گردشـ ــگری در
این شهرستان از ابتدای سال نیز آغاز شده است.
جانجـ ــان گفـ ــت :نهاونـ ــد دارای سـ ــه منطقه گردشـ ــگری بام
نهاوند ،سراب گیان و سراب فارسبان است که هرکدام از این
مناطـ ــق دارای ظرفیت فراوان در جذب گردشـ ــگر و رونق این
صنعت در شهرستان نهاوند است.
وی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :نهاوند با داشـ ــتن  ۲۶۴دهنه سـ ــراب،
چشمه و رشته قنات به شهر سراب ها معروف بوده و جایگاه
نخست را در استان همدان دارا است.
رییس میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری نهاوند
افزود :یکی از گام های مهم و اساسی برای رسیدن به توسعه
پایدار در گردشگری ،شـ ــناخت زیرساخت های مربوط به این
حوزه اسـ ــت که توجه و شـ ــناخت کافی به این زیرسـ ــاخت ها
برنامه ریزی برای توسعه گردشگری را آسان می کند.
جانجان خاطرنشـ ــان کرد :شهرستان نهاوند با توجه به جاذبه
های گردشـ ــگری خیلی خوبی که دارد از ظرفیت ویژه ای برای

توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی و طبیعت
گردی برخوردار اسـ ــت؛ اما در زمینه زیرسـ ــاخت های الزم برای
رونق آن ،ضعیف و نیازمند سرمایه گذاری است.
جانجان به زیر سـ ــاخت های الزم برای توسعه گردشگری اشاره
کرد و افزود :برای رونق گردشـ ــگری وجـ ــود جاذبه های مختلف
طبیعی و تاریخی شرط الزم اسـ ــت ،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.
سـ ــراب گاماسـ ــیاب ،سـ ــراب نیلوفر ،سـ ــراب گیان ،سـ ــراب
فارسبان ،سراب باروداب و سـ ــراب ملوسان با حیات وحش
منحصر به فردش معروف ترین سـ ــراب های نهاوند هستند
کـ ــه هر کدام می تواند نمادی زیبا بـ ــرای معرفی غنای طبیعت
نهاوند وجایگاهی برای جذب گردشگر باشد.
به نقل از ایرنا ،شهرستان نهاوند با دارا بودن جمعیتی افزون
بر  ۱۹۰هزار تن در  ۱۰۵کیلومتری جنوب اسـ ــتان همدان واقع
شده است.

هگمتانـ ــه -گـ ــروه شهرسـ ــتان:
شهرسـ ــتانهای اسـ ــدآباد و نهاونـ ــد به
عنـ ــوان شهرسـ ــتانهای هـ ــدف ،جهت
طـ ــرح اشـ ــتغالزایی بنیاد برکـ ــت در نظر
گرفته شدهاند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،معـ ــاون مدیرکل
ســــتاد اجرایی فرمان حضــــرت امام(ره) در
اســــتان همدان اظهار کرد :در سال 1398
از بین  99روسـ ــتای شهرسـ ــتان اسدآباد،
30روستا به عنوان روستاهای هدف برای
طـ ــرح سـ ــرمایهگذاری و حمایتی اشـ ــتغال
برکت (سحاب) در نظر گرفته شده است.
مبنـ ــای انتخاب این روسـ ــتاها جمعیت و
نرخ بیکاری روسـ ــتا ،مزیتهای نسـ ــبی و
رقابتی روستا و ...میباشد.
علـ ــی چهاردولـ ــی افـ ــزود :در تمامـ ــی
روسـ ــتاهای هدف طرح سـ ــحاب به غیر از
روســــتاهای ایوراع ،گنبلــــه و ملحمدره در
سـ ــال  98اهلیتسـ ــنجی فنی و اعتباری،
ثبـ ــت سـ ــامانه ،تشـ ــکیل پرونـ ــده و واریز
وام ،استقرار شــــغل و بازرسی انجام گرفته
است.
وی گفت :تـ ــا پایان سـ ــال  98تعداد 300
شـ ــغل بـ ــه اعتبـ ــار  120میلیـ ــارد ریـ ــال در
روسـ ــتاهای هدف شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد
ایجاد شـ ــد و در حال حاضر مشاغل پایدار
میباشند.
وی تصر یـ ــح کرد :در سـ ــال  99نیز تعداد
 26روسـ ــتا در شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد بـ ــه
عنوان روسـ ــتاهای هدف طرح سـ ــحاب
در نظـ ــر گرفته شـ ــد و در همه روسـ ــتاها
بـ ــه غیر از روسـ ــتای ایـ ــوراع و چنـ ــار علیا

اهلیتسـ ــنجی فنـ ــی و اعتبــــاری ،ثبــــت
ســــامانه صورت گرفته و این روند ادامه
دارد و در حال حاضر به صورت همزمان
در حال اهلیتسـ ــنجی و ثبت ســــامانه
و تشـ ــکیل پرونـ ــده بانکی افــــراد معرفی
شده به بانک میباشیم.
وی خاطرنشـ ــان کرد :امید است در سال
 99تعداد  460شـ ــغل دیگر به اعتبار 160
میلیارد ریال در روسـ ــتاهای هدف سال
 99شهرستان اسدآباد اجرایی گردد.
معـ ــاون مدیرکل سـ ــتاد اجرایــــی فرمان
حضـ ــرت امـ ــام(ره) در اســــتان همــــدان
ادامه داد :همچنین شهرســــتان نهاوند
نیز در سـ ــال  1399به عنــــوان یکی دیگر
از شهرسـ ــتانهای هدف استان همدان
جهـ ــت اجـ ــرای طرحهــــای اشــــتغالزایی
بنیاد برکت در نظر گرفته شد.
وی افزود :از بین  166روستای شهرستان
نهاونـ ــد تعـ ــداد  15روســــتا بــــه عنــــوان
روسـ ــتاهای هدف برای طرح سحاب و 3
روسـ ــتا جهت اجرای طرح آسمان در نظر
گرفته شـ ــد که در حال حاضر به  6روستا
ورود پیـ ــدا کردهانـ ــد و در این روســــتاها
در حال اهلیتسـ ــنجی فنــــی و اعتباری و
ثبت سـ ــامانه میباشند و این روند ادامه
دارد و تمامـ ــی روسـ ــتاهای هــــدف تحت
پوشش قرار خواهند گرفت.
معـ ــاون مدیـ ــرکل سـ ــتاد اجرایــــی فرمان
حضرت امام(ره) در استان همدان ،گفت:
امید است که در سال  99تعداد  340طرح
اشتغالزایی به اعتبار  160میلیارد ریال در
شهرستان نهاوند اجرایی گردد.

فرماندار نهاوند:

معرفی برگزارکنندگان عروسی در روستاها به دادستانی
هگمتانه -گروه شهرسـ ــتان :فرماندار نهاوند گفت :در برخی از روسـ ــتاها با وجود حاد شدن شرایط
همچنان مراسـ ــم عروسی برگزار میشـ ــود که آنها را شناسایی و به دادسـ ــتانی معرفی کردهایم زیرا
قابل قبول نیست عدهای به خاطر مسائل شخصی خود سالمت مردم را به خطر بیندازند.
به گزارش هگمتانه ،مراد ناصری در جلسه شـ ــورای 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 گفـ ــت :با توجه به اینکه در اغلب روسـ ــتاها روحانیون مسـ ــتقری وجود دارند کـ ــه به عنوان امام
جماعت هستند الزم است از این ظرفیت برای مقابله فرهنگی با کرونا استفاده شود.
فرماندار نهاوند افزود :در برخی از روسـ ــتاها با وجود حاد شـ ــدن شـ ــرایط همچنان مراسـ ــم عروسی
برگزار میشـ ــود و حتی کارت دعوت هم توزیع کردهاند لذا ما آنها را شناسایی و به دادستانی معرفی
کردهایم زیرا نمیتوانیم شـ ــاهد باشیم که عدهای به خاطر مسائل شخصی خود سالمت عموم مردم

شهرستان

صرف  ۴۰۰میلیون تومان
هزینه دارویی بین بیماران
سختدرمان مالیر از محل
موقوفات

ظرفیتهای بکر
سراب فارسبان

هگمتانـ ــه -گروه شهرسـ ــتان :رئیس اداره میـ ــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشـ ــگری نهاوند گفت :سراب فارسبان در
کنار سـ ــرابهای گیان و گاماسیاب ازجمله مهمترین مناطق
بکر گردشـ ــگری این شهرستان اسـ ــت که طرح روستاگردی
کلید توسعه آن محسوب میشود.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،محسـ ــن جانجان افـ ــزود :وجود درخت
گردوی کهنسالی با حدود  ۶۰۰سال قدمت در این سراب یکی
از جاذبه های طبیعی سراب فارسبان است.
وی اظهار داشت :قطر این درخت پنج متر ،ارتفاع شاخه های
آن  ۶۰متر و شعاع شاخه ها و سـ ــایبان آن حدود ۷۰۰متر مربع
است که در نوع خود در جهان نمونه است.
رییـ ــس اداره میـ ــراث فرهنگی،گردشـ ــگری وصنایع دسـ ــتی
نهاونـ ــد با اشـ ــاره بـ ــه اجـ ــرای طرحهـ ــای توسـ ــعه ای در نقاط
گردشگری اسـ ــتان افزود :مرحله چهارم محوطه سازی سراب
فارسبان به اتمام رسید.
جانجـ ــان گفت :درسـ ــه سـ ــال اخیر به ویـ ــژه در سـ ــال جاری،
اقدامات زیرساختی متعدد و قابل توجهی در حوزهگردشگری
نهاوند اجرایی شد ،ولی زیرسـ ــاخت هایی که کرونا اجازه نداد
گردشگران با استفاده از آن لذت ببرند.
وی اظهار داشـ ــت :این اقدامات شامل سـ ــاماندهی مبلمان
محیطـ ــی و اجرای سـ ــنگ فرش بـ ــه صورت طبیعی ،سـ ــاخت
نیمکت و اصالح سـ ــکوهای نشـ ــیمن داخل محوطه سراب
با اعتبار  ۲میلیـ ــارد ریال و اجرای برج نوری در داخل سـ ــراب با
اعتبار چهار میلیارد ریال بوده است.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه فارسـ ــبان نهاوند منطقه بکر در توسـ ــعه
گردشـ ــگری روسـ ــتایی ایـ ــن شهرسـ ــتان اسـ ــت گفـ ــت:
روسـ ــتاگردی یکی از اهداف مهم در جذب گردشگر است که
باید زیرساخت های آن به خوبی مهیا شود.
رییس میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری همدان
اظهار داست :کلید توسعه فارسـ ــبان و روستاهای همجوار در
حوزه گردشگری است که با از بین رفتن ویروس کرونا می تواند

3
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نماینده مردم مالیر در مجلس :

وی ادامـ ــه داد :عـ ــاوه بر بازدیـ ــد اعضای کمیسـ ــیون
کشـ ــاورزی مجلـ ــس از نیازمندیهـ ــا و توانمندیهای
این شهرسـ ــتان ۹ ،میلیارد تومان در حوزه آبخیزداری
مالیر تامین اعتبار شـ ــد و چهار طـ ــرح ملی به ارزش ۷۰
میلیـ ــارد تومان در سـ ــازمان تعاون روسـ ــتایی کشـ ــور
برای مالیـ ــر تامین اعتبار شـ ــد کـ ــه از رهاوردهای این
سفر بود.
نماینـ ــده مـ ــردم مالیـ ــر در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی به
اقدامـ ــات انجام شـ ــده در حـ ــوزه صنعت اشـ ــاره و بیان
کرد :عملیـ ــات اجرایی واحدهای تولیـ ــدی زیادی در این
مدت آغاز و یا تکمیل شـ ــد که نمونه بارز آن طرح توسعه
شـ ــرکت معادن سـ ــرمک اسـ ــت که برای بیش از  ۸۰نفر
اشتغال جدید ایجاد شد.
حجت االسالم آزادیخواه گفت :برای نخستین بار با ورود
شرکت سـ ــرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا) به مالیر
عملیات اجرایی یک واحد دامداری  ۶هزار راسی مولد در
این شهرسـ ــتان با پیشبینی اشـ ــتغال  ۴۰۰نفر آغاز شد
که امیدواریم مرحله نخسـ ــت آن سـ ــال آینده راهاندازی
شود و بدون شک میتواند تحولآفرین باشد.
وی همچنیـ ــن بـ ــه آغـ ــاز عملیـ ــات اجرایی واحـ ــد تولید
دسـ ــتکش التکـ ــس بهداشـ ــتی و پزشـ ــکی توسـ ــط
سـ ــرمایهگذار بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت:
در حـ ــال پیگیری هسـ ــتیم تا ماشـ ــینآالت ایـ ــن واحد
تولیدی از مالزی وارد شود.
اتصال راه آهن مالیر به همدان؛ شاهکاری در حوزه
راه
رییس مجمع نمایندگان اسـ ــتان همـ ــدان همچنین در
حوزه راهها ،روکش آسـ ــفالت محور مالیر به توره را یکی از
مطالبات مهم مـ ــردم مالیر به طول  ۴۵کیلومتر عنوان و
بیان کرد :روکش آسفالت اصلیترین قطعه این محور از
توره تا شهر زنگنه به طور کامل انجام شده که با گذشته
قابل مقایسه نیست.
حجـ ــت االسـ ــام آزادیخواه بـ ــا بیـ ــان اینکه چهـ ــار بانده
محور سـ ــامن به بروجرد نیز در دسـ ــت اجرا است گفت:
شـ ــایعاتی درباره طرح چهاربانده محـ ــور مالیر به آورزمان
و نهاوند مبنی بر خارج شـ ــدن این محور از ردیف ملی به
وجود آمـ ــده ،در حالیکه اعتبار این طـ ــرح کماکان ملی و
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را به خطر بیندازند.
وی گفت :خوشـ ــبختانه طی روزهای گذشته مردم توجه بیشـ ــتری نسبت به خطر کرونا پیدا کردهاند
به گونهای که طی بازدید میدانی سـ ــتاد کرونا از سطح شـ ــهر نهاوند مشاهده شد که  ۹۵درصد مردم
از ماسک استفاده میکنند.
ناصـ ــری با تقدیر از اتحادیههای اصناف مبنی بر فرهنگسـ ــازی برای مقابله ب ـــا کرونا گفت :با توجه به
اقدامات اصناف مختلف شهرسـ ــتان در زمینه کرونا میتوان آنها را میدان دار مقابله با کرونا عنوان
کرد که عملکرد خیلی خوبی در این زمینه داشتهاند.
وی در خصوص گرانی گوشـ ــت در سـ ــطح شهرسـ ــتان نیز گفت :تا قبل از اعالم نرخ جدید ،گوشـ ــت
نهاوند بـ ــه دلیل ارزانـ ــی و کیفیت خوب به خـ ــارج از شهرسـ ــتان از جمله همدان برده م یشـ ــد و در
قصابیها به فروش میرسید و لذا در نهاوند با کمبود گوشت مواجه شدیم.

فرماندار نهاوند افزود :به منظور جلوگیری از خروج گوشـ ــت از شهرستان تصمیم گرفته شد که نرخ
جدید اعالم شود تا افراد سـ ــودجو 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 جلسـ ــه دادسـ ــتان نهاوند نیز گفت :با هر گونه برگزارکنندگان مراســــم عروسی که وضعیت
شهرستان را حادتر میکند برخورد میشود.
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 شـ ــرایطی که کرونا سـ ــامتی مردم شهرسـ ــتان 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.

هگمتانه -گروه شهرستان :معاون فرهنگی اداره
اوقــــاف و امور خیریــــه مالیر از تامیــــن هزینه دارو و
درمان بیماران ســــختدرمان مالیــــری همزمان با
دهه وقف به مبلغ  ۴۰۰میلیون تومان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،حمیدرضــــا نوروزی اظهار کرد:
همزمان با دهــــه وقف برنامههای مختلفی از جمله
تهیه بســــتههای ارزاق و تامین هزینه دارو و درمان
بیماران سخت درمان مالیر انجام میشود.
وی با اشــــاره به اینکه طی جلســــهای کــــه با مجمع
خیــــران ســــامت مالیر و موسســــه آل یاسـ ــین و
اداره اوقاف انجام شــــد مشکالت بیماران سرطانی
و صعبالعــــاج مطرح شــــد افزود :در این جلسـ ــه
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  ۴۰۰میلیون تومان هزینه از سوی اداره اوقاف
و از محل عواید موقوفات سیفالدوله 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 شـ ــرایط و
تایید پزشــــکان این واریز به حساب بیماران انجام
میشود گفت :این هزینه طی چند هفت انجام و به
حساب این بیماران واریز میشود.
نوروزی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون
نیز حدود  ۷۰۰میلیون تومان از ســــوی اداره اوقاف
و امور خیریه مالیر برای بخش درمان هزینه شـ ــده
افزود :این هزینه شــــامل انواع تجهیزات و درمانی
واقالم پیشگیرانه از جمله ماسک سه الیه،ماسک
ان ،۹۵برانــــکارد ،دســــتگاه تبســــنج ،دسـ ــتگاه
اکسیژنســــنج  ،شــــیلد و گان ،لباس بیمارستانی،
مواد ضدعفونیکننده 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 میـ ــراث
فرهنگی ،صنایعدســــتی و گردشگری شهرستان
مالیــــر از ایجاد بازارچــــه دائمی مبلمــــان در مالیر
خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه ،ابراهیــــم جلیلــــی از ایجاد
بازارچــــه دائمی صنایعدســــتی در مالیــــر خبر داد
و اظهــــار کــــرد :بازارچــــه دائمــــی صنایعدسـ ــتی با
ســــرمایهگذاری بخش خصوصــــی در کیلومتر ۵
محور مالیر به همدان ،بعد از روستای حاجیآباد
نرسیده به شــــهرک صنعتی خوشه مبل و منبت
ایجاد میشود.
وی بــــا بیان اینکه این بازارچه در مســــاحت  ۱۶هزار
مترمربع راهاندازی میشــــود گفت :بــــرآورد اعتباری
این پروژه  ۱۵میلیارد تومان است.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
شهرســــتان مالیــــر اظهار کــــرد :تمام کارهـ ــای 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 صنایعدسـ ــتی به
احتمال زیاد طی دو ســــال به بهرهبرداری میرسـ ــد
گفت :صادرات مبل به کشــــورهای عراق ،روسیه،
بــــاروس ،کشــــورهای حاشــــیه خلیــــج فـ ــارس،
آذربایجان و ارمنستان انجام میشود.
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 میشود.

رهاسازی انگشت پسر جوان
از حلقه فلزی
هگمتانــــه -گــــروه شهرســــتان :در یــــک عملیات
رهاسازی  ،آتشنشــــانان حلقه فلزی را از انگشت
پسر جوان خارج کردند.
به گــــزارش هگمتانــــه ،در ســــاعت ۱۴و  ۴۹دقیقه
ظهر روز دوشــــنبه در پی مراجعه یک پسـ ــر 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 انگشـ ــتر
در انگشــــت پســــر جوان و تالش خانواده جهت
رهاسازی ،متاسـ ــفانه 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 آسـ ــیب رساندن به انگشت
پسر جوان حلقه فلزی را خارج کردند.
به نقــــل از روابط عمومی ســــازمان آتش نشـ ــانی و
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان به شــــهروندان
گرامی توصیه میشود 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.

چهار ش ــنبه
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حماسـ ــه س ـ ـیام مهرمـ ــاه  57در همـ ــدان طلیعه طلوع
عقالنیـ ــت و نترسـ ــیدن از رژیـ ــم تـ ــا ُبن دندان مسـ ــلح
ستمشـ ــاهی اسـ ــت کـ ــه بـ ــا برافراشـ ــتن علـ ــم جنبش
دانشآمـ ــوزی در تار یـ ــخ انقالب شـ ــکوهمند اسـ ــامی
جاودانـ ــه مانـ ــده .آن روز دانشآمـ ــوزان پسـ ــر همدانی
در پی شـ ــنیدن خبر به آتش کشـ ــیدن مسـ ــجد کرمان
و جسـ ــارت به کتـ ــاب آسـ ــمانی مسـ ــلمانان و شـ ــایعه
هتک حرمت بـ ــه یکی از دختران دانشآموز همقسـ ــم
شـ ــدند در مسـ ــیرهای منتهی بـ ــه میدان مرکزی شـ ــهر
موسـ ــوم به پهلـ ــوی (امام خمینـ ــی) و در نهایـ ــت نقطه
تالقـ ــی خیابان شـ ــاهپور (شـ ــهدا) مقابل حـ ــوزه علمیه
حضرت آی ـ ـتا ...العظمـ ــی آخوند مالعلـ ــی معصومی به
یکدیگر دسـ ــت دهنـ ــد زیرا آنـ ــان خاسـ ــتگاه انقالب را
حـ ــوزه و روحانیـ ــت میپنداشـ ــتند .آفتاب از تیـ ــغ الوند
سـ ــر برآورده بود و در سـ ــپر آبی و سـ ــپیدهدمان روشن
از آغاز یـ ــن دقایـ ــق روز دبیرسـ ــتانهای پسـ ــرانه به طور
فعـ ــال و خودجـ ــوش در دفـ ــاع از حریـ ــم قـ ــرآن و عفت
دینی آماده حرکـ ــت تحولآفرین در کشـ ــور گردیدند تا
بتواننـ ــد تا در اقصی نقـ ــاط میهن اسـ ــامی انقالبیون را
علیه سـ ــلطنت منحـ ــوس پهلوی بسـ ــیج کنند .حدود
سـ ــاعت  8تظاهرات شروع شـ ــد .هنرجویان هنرستان
زاهدی (شــــهیدان دیبــــاج) ،دانشآموزان دبیرســــتان
پهلوی (امام خمینی) ،رضا شـ ــاه (شـ ــریعتی) ،ابنسینا،
علویان در مسـ ــیرهای خیابان میزاده عشـ ــقی ،پاستور،
بوعلی ،عباسآباد ،سنگشـ ــیر (تختـ ــی) ،اکباتان به راه
افتادند تا رودی خروشــــان در کف خیابان جاری شوند.
حـ ــول و حوش سـ ــاعت  8و  40دقیقه رودهـ ــا به دریای
مواج حـ ــوزه علمیـ ــه یعنی نقطـ ــه تالقی و تمرکـ ــز به هم
پیوسـ ــتند .غریو "اهللاکبـ ــر خمینی رهبـ ــر"" ،بگو مرگ بر
شــــاه"" ،تا مرگ شــــاه خائن نهضت ادامه دارد ،حتی اگر
شب و روز بر ما گلوله بارد"" ،کتاب قرآن را شاه به آتش
کشید ،مســــجد کرمان را شاه به آتش کشید"" ،سکوت
هر مسلمان خیانت اسـ ــت به قرآن" ،محیط را پر و فضا
را سنگین کرده بود .هر لحظه بر تراکم جمعیت افزوده
میشـ ــد ،اسـ ــاتید ،روحانیـ ــون و طالب جوان مدرسـ ــه
علمیـ ــه آخوند ،دانشـ ــگاهیان و دانشـ ــجویان ،کسـ ــبه
خیابان شاهپور (شهدا) ،روســــتاییانی که برای خرید به
شـ ــهر آمده بودند ،انبوه جماعتی بودنـ ــد که به جنبش
دانشآموزی ملحق گردیدند تا در کنار جگرگوش ـ ـههای
خود بغض و کینه انقالبی خویش را علیه رژیم سـ ــفاک
پهلوی به نمایش گذارند.
طنین اهللاکبر و شـ ــعارها بـ ــا افزایش گروههـ ــای مردمی
ابهـ ــت خاصـ ــی بـ ــه صحنـ ــه تظاهـ ــرات بخشـ ــیده بـ ــود.
شـ ــورآفرینی دانشآموزان جوان زائدالوصف بود ،شاید
بیـ ــان قاصر و قلـ ــم عاجز از درج آن باشـ ــد .آنچـ ــه آن روز
یکـ ــی از تابلوهای ویژه تاریخ انقالب اسـ ــامی حماسـ ــه
دانشآموزان ،به خصوص در ســــال  57اسـ ــت همان
حماس ـ ـهای که جرق ـ ـه آن از خیابانهای شـ ــهر همدان
خورد و  13آبـ ــان قیامی خونین را توسـ ــط دانشآموزان
تهرانــــی رقم زد30 .مهر  57آبسـ ــتن حـ ــوادث مهمی در
همدان بـ ــود و حضـ ــور دانشآمـ ــوزان و دانشـ ــجویان
در اعتـ ــراض بـ ــه رفتـ ــار غیر انسـ ــانی نسـ ــبت بـ ــه دختر
دانشآمـ ــوز دبیرسـ ــتان پرویـ ــن اعتصامـ ــی کـ ــه در
بازداشـ ــت شـ ــهربانی بـ ــود سـ ــبب جوشـ ــش غیـ ــرت
اسـ ــامی مردم شـ ــد که آنچه پیشرو دارید خالصهای از
گفتگوهای متعدد با شــــاهدان عینی این واقعه است.
مپـ ــور از شـ ــاهدان عینی
 سـ ــخنان حجتالـ ــه کری 
حماسه30مهر همدان
«تابسـ ــتان سـ ــال  57ماجـ ــرای هفـ ــده شـ ــهریور اتفاق
افتادهبـ ــود؛ هفده شـ ــهریور مصادف بود بـ ــا اتفاقی که
در ســــینما رکس آبادان رخ داد و شــــاه و عواملش آنجا
را آتـ ــش زدهبودنـ ــد .همچنیـ ــن گلولهبـ ــاران گنبد امام
رضا(ع) در آن روزها و حــــوادث زیاد دیگری که هم زمان
و در روزهای نزدیک به هم اتفاق افتادهبود.
تشـ ــییع پیکر آیتاهلل آخوند در همدان ،مصادف شـ ــد
با شهریور آن سـ ــال ،که تشییع ایشـ ــان خیلی باشکوه
برگزار شد و مراسم تشــــییع کمکم تبدیل به راهپیمایی
شـ ــده و به بانکها و اماکن دیگر حمله شـ ــد و عناوین
منتسـ ــب بـ ــه رژیـ ــم شاهنشـ ــاهی را تظاهرکننـ ــدگان
شکستند .
مدرس ـ ـهها کـ ــه اول مهر شـ ــروع شـ ــد ،ایـ ــن قضایا در
دبیرسـ ــتانها بـ ــه نوعـ ــی پررنگتر شـ ــدهبود و هر روز
سـ ــاعت تفریح و آخـ ــر مدرسـ ــه تظاهرات بـ ــود و بعضا
هـ ــم داخل خیابـ ــان میآمدیم تـ ــا اینکه  20مهر شـ ــد و
در طول این روزهـ ــا ،ارتباط ما با دبیرسـ ــتانهای دیگر
بیشـ ــتر شـ ــده بود و گروهی برای تظاهرات میآمدیم.
اولش از هر مدرس ـ ـهای سی  -چهل نفر بود و بعد شد
صد نفر و بیشـ ــتر شـ ــد تا اینکـ ــه با هم قرار گذاشـ ــتیم
سـ ــی مهر به میـ ــدان امام بیاییـ ــم .از دبیرسـ ــتانهای
مختلـ ــف همه راه بیفتنـ ــد و بیایند میـ ــدان امام که آن
موقـ ــع به نام میـ ــدان پهلوی بود .مجسـ ــمه شـ ــاه هم
بود .کنترل از دسـ ــت رئیس مدرسـ ــه بیرون آمدهبود.
آنها راضـ ــی نبودنـ ــد .تا اینکـ ــه به طور مشـ ــترک همه
دبیرسـ ــتانها با هم بیـ ــرون آمدیم ،هنرسـ ــتان از باال،
دبیرسـ ــتان امـ ــام (پهلـ ــوی ) ،دبیرسـ ــتان ابنسـ ــینا،
دبیرسـ ــتان علویان و دبیرسـ ــتان شـ ــریعتی (رضاشاه)
همه به سـ ــمت میدان امام آمدیم .سـ ــرودهای خوبی
آماده کردهبودیم .قرار بود که سـ ــاعت  9صبح حرکت
کنیم و بیـ ــرون بیاییم .سـ ــاعت دهونیم  -یـ ــازده باید
به میدان امام برسـ ــیم؛ مـ ــا از کوچه پرویـ ــن اعتصامی
آمدیـ ــم داخـ ــل بلـ ــوار خواجهرشـ ــید و از آنجـ ــا رفتیـ ــم
چهـ ــارراه شـ ــریعتی و امامـ ــزاده عبـ ــداهلل و از خیابـ ــان
باباطاهـ ــر آمدیم باال و وارد بازار و راسـ ــته فلسـ ــطین و
کفاشـ ــخانه شـ ــدیم .درواقع میخواسـ ــتیم که مسـ ــیر
بیشـ ــتر بشـ ــود و مردم ببینند و یکطوری همه شـ ــهر
متوجـ ــه شـ ــوند .در راه دایم شـ ــعار میدادیـ ــم؛ "ایران
شده فلسـ ــطین مردم چرا نشسـ ــتین"؛ "مرگ بر شاه"؛
"درود بـ ــر خمینـ ــی"؛ "ای جوانـ ــان قهرمانـ ــان دسـ ــت
به دسـ ــت هم دهید تا شـ ــویم"...؛ سـ ــرود قشـ ــنگ و
مفصلی بـ ــود .یکی دیگر از شـ ــعارها ایـ ــن بود" :رکس
آبادان را ،شاه به آتش کشید"؛ شـ ــعارها در این راستا

یادداشت

حماسه سی مهر مردم همدان طلیعه عقالنیت

از نظـ ــر ماهوی شـ ــکل پیدا کـ ــرد نیز عقالنیـ ــت با جمود
و جنود سـ ــیاهی بـ ــود .صفآرایی سـ ــپاه ایمـ ــان در برابر
لشکر شـ ــاه ،علم بهدوشان سیام مهر با اهتزاز درآوردن
پرچم شـ ــجاعت ،تیر و تفنگ ،سـ ــینه در مقابـ ــل گلوله،
ـدگان دیگران
بازداشـ ــت و شـ ــکنجه ،خود را در نظر دیـ ـ ِ
تـ ــکان دادند و جسـ ــورانه به مصاف اهریمن شـ ــتافتند.
مأمـ ــوران شـ ــیطان نظاره چنیـ ــن اراده مسـ ــتحکم و عزم
راسـ ــخ برنتابیده و با اسـ ــتقرار در مرتفعترین سـ ــاختمان
آن روز شـ ــهر ،هتـ ــل کاخ و بـ ــام بانک ملی و سـ ــاختمان
پاساژ نیمهسـ ــاخت میدانچی فرمان آتش صادر کردند،
مسلسلها مسـ ــلح و به سوی دانشآموزان و قشرهای
مردم آتش گشـ ــودند .دود و آتش ،گلوله و باروت ،فریاد
و خـ ــون درهم آمیخـ ــت .از همه جـ ــا دود و شـ ــعله زبانه
میکشـ ــید .امیر تمسـ ــکی ،حمید سـ ــیفی ،کمال عنایتی
در زمره دانشآموزان ،حجتاالسـ ــام بشـ ــیر مهدوی در
کسـ ــوت روحانیت و امـ ــام جماعت مسـ ــجد نظربیک در
دم مجروح و آقای نصـ ــرتا ...داوری معروف به باباقدرت
نفتفـ ــروش و باقر مصفا در ردیف شـ ــغل آزاد به ضرب
گلولـ ــه مسـ ــتقیم بـ ــه شـ ــهادت رسـ ــیدند .هرچنـ ــد آمار

ً
مجروحیـ ــن و شـ ــهدا را بعدا بیشـ ــتر اعالم کردند .شـ ــهر
ً
کامال حالت جنگی به خـ ــود گرفت ،تعقیب و گریز ،دفاع
جانانه انقالبیون با بمبهای دستسـ ــاز ،ایجاد تمهید
در خنثیسازی اصابت گاز اش ـــکآور ،تشکیل اورژانس
محلـ ــی در مداوا و درمان سـ ــرپایی مجروحـ ــان در منازل
کوچههای مجاور خیابان شـ ــاهپور ،گشایش در خانهها
از سـ ــوی مادران و شـ ــیرزنان محالت بـ ــر روی انقالبیون
به عنـ ــوان ملجأ و پنـ ــاه آنـ ــان از حیث عدم دسـ ــتگیری
تظاهرکنندگان ،درگیری تن به تن با مأموران ،دستگیری
و مقاومت مردم در مقابـ ــل عوامل امنیتی ،تجمع زنان و
مـ ــردان مقابل بیمارسـ ــتان اکباتان و عدم اجـ ــازه تخلیه
مجروحـ ــان توسـ ــط سـ ــازمان اطالعـ ــات وقت بـ ــه دلیل
نگرانی بازداشـ ــت آنان پس از معالجه ،پخش اذان ظهر
از مأذنه مسـ ــاجد اطـ ــراف محل درگیـ ــری در ایجاد جنگ
روانی ،اقامه نمـ ــاز اول وقت ظهـ ــر دانشآموزان و مردم
انقالبـ ــی ،حقیقتی زالل در همبسـ ــتگی ،اتحـ ــاد ،وحدت
کلمه در خلق حماسـ ــه  30مهـ ــر در دریای پرتالطم آن روز
موج میزد و سـ ــربازان خمینی کبیر را به سـ ــاحل پیروزی
نزدیـ ــک میکرد .درگیریها تا سـ ــاعتی قبـ ــل از غروب به

شـ ــدت ادامه یافت .خبر به تبعیدگاه رهبر عظیمالشأن
انقالب اسـ ــامی حضرت امام خمینـ ــی در پاریس ،مراجع
عالیقدر تقلید قم ،علما بالد و انقالبیون شهرهای بزرگ

مخابره شـ ــد .حضرت امام امت در دیدار با دانشــــجویان
ایرانی مقیم فرانسه در حمایت از واقعه  30مهر واکنش
نشـ ــان دادند .آیات عظـ ــام گلپایگانی ،مرعشــــی نجفی،
شــــیرازی طی پیامهای جداگانه به حــــوزه علمیه همدان
بـ ــا مـ ــردم همـ ــدان و روحانیون ابــــراز همــــدردی کردند.
انجمـ ــن روزنامهنـ ــگاران ایران بــــا صدور بیانیــــه حمایت
خـ ــود را از جنبش دانشآمـ ــوزی اعالم کردنــــد .کارکنان
شـ ــریف صنعت نفت در پاالیشگاههای کشور اعتصاب
و تحصن خـ ــود را تمدیـ ــد کردند .قضــــات و وکال حرکت
مذبوحانه و ضرب و جرح و کشتار مردم را محکوم کردند.
دوبـ ــاره تجمـ ــع مـ ــردم در روزهای نخســــت آبــــان ماه در
تکریم شـ ــهدا  30مهر در مســــجد جامع با هدف ضدیت
با رژیم سـ ــلطنتی شـ ــکل گرفت .در نقاط مختلف کشور
آیینهـ ــای بزرگداشـ ــت در تجلیــــل از حماســــه  30مهــــر
منعقد گشـ ــت .سـ ــیزده روز بعد دانشآموزان تهرانی به
نشـ ــانه اعتراض و ابراز انزجـ ــار از حکومــــت جابر پهلوی
در برخورد بــــا تظاهــــرات دانشآموزان و مــــردم همدان
در دانشـ ــگاه تهـ ــران بـ ــه برپایــــی میتینــــگ پرداختنــــد.
نیروی نظامی وقت دسـ ــت به ماشــــه برد و بــــا قتل عام
دانشآمـ ــوزان چمن دانشـ ــگاه تهــــران را به خــــون آنان
آغشــــته و محیط علم و ادب را اللهگون ساخت .رخدادی
که پس از پیروزی انقالب عظیم اسالمی در تقویم رسمی
کشور ،مزین به نام روز دانشآموز گردید.
نگارنـ ــده معتقـ ــد اسـ ــت تذکــــر بــــه ایــــاما ...و روزهــــای
سرنوشتسـ ــاز ،انسانسـ ــاز اســــت .مرور تاریــــخ آیینه
جهاننما ،عبرتآموز و مشمول حفظ ماهیت اعتقادی،
انقالبی ،سیاسـ ــی ،اجتماعی ،فرهنگی مردمانی میگردد
که با اندیشـ ــه مکتبی و عقالنیت در مواجهه با فرعونیان
وحشـ ــت نکردنـ ــد و در اوج اختنــــاق فریــــاد برآوردنــــد تا
خفتگان را بیــــدار و در پرتو بیداری و روشــــنگری زندگان
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بود .باالخره دبیرسـ ــتانهایی که گفتم
یکییکـ ــی بـ ــه میـ ــدان امـ ــام رسـ ــیدیم
و یکدفعـ ــه پلیـ ــس متوجـ ــه شـ ــد که
میـ ــدان دسـ ــت دانشآمـ ــوزان افتاده
و شـ ــروع بـ ــه تیرانـ ــدازی هوایـ ــی کرد و
درگیری به خیابان شـ ــهدا کشـ ــید .آن
موقـ ــع اسـ ــمش خیابان شـ ــورین بود.
بعد از این قضیه شـ ــد خیابان شـ ــهدا.
از کالنتریهـ ــای دیگـ ــر هـ ــم کمـ ــک
خواسـ ــتند و جمعیت ما لحظه به لحظه
بیشـ ــتر میشـ ــد .پلیسها هم بیشـ ــتر
شـ ــدند ،تا اینکه گاز اش ـ ـکآور فراوان
زدند ،تیر هوایی شـ ــلیک کردند و وقتی
که دیدند خیلی جدی اسـ ــت ،شروع به
تیرانـ ــدازی کردند .یـ ــک رئیس کالنتری
بود به نـ ــام سـ ــرگرد کازرونـ ــی ،او رفت
باالی هتل کاخ که به کاخ دایی قاسـ ــم
معروف بـ ــود (هتل یـ ــاس فعلی ،اول
خیابان شـ ــهدا ،کنار امامزاده شاهزاده
حسـ ــین) ،چـ ــون هتـ ــل آنچنانـ ــی در
همـ ــدان نبـ ــود؛ البته هتـ ــل بوعلی هم
بـ ــود ،ولـ ــی اینجـ ــا بیشـ ــتر مطـ ــرح بود.
به هرصـ ــورت سـ ــرگرد کازرونـ ــی باالی
پش ـ ـتبام آنجا رفت و از باال شروع کرد
بـ ــه تیرانـ ــدازی .دونفر در ایـ ــن حین به
شـ ــهادت رسـ ــیدند؛ یکی که باباقدرت
و معـ ــروف بود بـ ــه نفتفـ ــروش و قد
کوتاهـ ــی هم داشـ ــت .یکـ ــی دیگر هم
خشکهپزی داشت و مغازهاش کنار او
بود .چند نفر هم مجروح شـ ــدهبودند؛
حدود دو سـ ــاعت درگیری بود ،طوری
کـ ــه بازتـ ــاب بینالمللـ ــی ز یـ ــادی پیدا
کرد؛ مراجـ ــع تقلید بیانیـ ــه دادند و این
واقعـ ــه را محکوم کردند؛ دانشـ ــجویان
همـ ــدان هـ ــم فـ ــردای آن روز اعتصاب
غذا کردنـ ــد و تعداد زیادی از کارمندان
نیـ ــز اعـ ــام همبسـ ــتگی کردنـ ــد .عمال
شـ ــهر از آن روز بـ ــه بعد بههـ ــم ریخت.
حتی امـ ــام خمینی کـ ــه آن موقع تازه به
فرانسـ ــه رفته بودند ،سـ ــخنرانی کرده و
این موضوع را محکوم کردند و گفتند:
"آ قـ ــای کارتر ا عـ ــام کرده که شـ ــاه فرد
دموکراتـ ــی اسـ ــت و ایران دموکراسـ ــی
اسـ ــت ،بله دموکراسـ ــی شـ ــاه را بروید
همـ ــدان ببینیـ ــد ،ببینید چـ ــه جنایتی
کردنـ ــد" .بازتـ ــاب بینالمللـ ــی خوبـ ــی
پیدا کـ ــرد و عمال دیگـ ــر همدان هر روز
تعطیـ ــل بود؛ یعنـ ــی بازاریها اعتصاب
میکردنـ ــد و بـ ــازار را دیگـ ــر تـ ــا پیروزی
انقالب بستند.
دانشآمـ ــوزان کبودراهنـ ــگ در
همبسـ ــتگی بـ ــا دانشآمـ ــوزان همـ ــدان چنـ ــد روز بعد
تظاهـ ــرات کردنـ ــد که چنـ ــد نفر هـ ــم در ایـ ــن تظاهرات
شهید شدند .ســــیزده آبان هم دانشآموزان تهران به
طرفـ ــداری از قیام همدان تظاهرات کردند که معروف به
سـ ــیزده آبان شـ ــد .یکی از شعارهایشـ ــان هم در تهران

این بـ ــود" :درود بـ ــر همدان بـ ــرادر قهرمان"؛ بـ ــه نوعی
30مهر همـ ــدان نقـ ــش کاتالیزوری و شـ ــتابدهندگی
برای حضور دانشآموزان در تظاهــــرات قبل از پیروزی
انقالب داشـ ــت و الحمـ ــدهلل ایـ ــن اقدامـ ــات نهایتا به
پیروزی انقالب رسید».

را بــــه زندگــــی شــــرافتمندانه امیدوار ســــازند تـ ــا حمایت
خویــــش را در قلمــــرو آزادی ،اســــتقالل و حکومت دینی
رقــــم زننــــد .بدیهی اســــت خلق حماســــه  30مهـ ــر مثل
تمامی وقایع انقالب اســــامی در چارچــــوب مبانی نظری
و عملی ولــــی فقیه زمان در رفتن شــــاه و ایجاد حکومت
اســــامی بــــود .تحولگرایی و تحولآفرینــــی در نگاه ژرف
بــــه آینده ،متکی به داخل و افتخار به داشـ ــته های مادی
و معنوی ،اســــتقامت و نترســــیدن از دشــــمن کلیدواژه
واقعه  30مهر دانشآموزان جوان اســــت و مقاطع سنی
مردم از ســــیل ،زلزله ،آوار ،آتــــش و گلوله نهراسـ ــیدند و
به حکــــم عقل و دل به ســــیل و آتش زدند تـ ــا مقتدرانه
آب و آتش و حتی خسـ ــارات ناشـ ــی از زلزله را در براندازی
بنیانهــــای اقتصــــادی ،اجتماعــــی ،سیاســــی ،فرهنگی،
نظامی مهار ســــازند .به راســــتی غیرت دینی و آموزههای
مکتبی دانشآموزان فرهیخته و مردم فهیم را به صحنه
ماندگار  30مهرماه کشــــاند تا فرهنــــگ ابتذال ،برهنگی،
لیبرال سرمایهداری ،تفکر فمنیسـ ــتی غرب ،اومانیسم،
سکوالر ،الئیک ،چپاول ،اختالس ،ارتشاء ،رانت ،دست
یازیدن به بیتالمال ،شکمبارگی ،اشرافیت ،نفوذ ،سوء
مدیریت در مرام عاری از مهر در کشور جوالن ندهد.
جــــای بســــی خوشــــبختی اســــت کــــه بــــا هدایـ ــت و
جریانســــازی دبیرخانه دائمی  30مهر از سویی اتحادیه
انجمنهــــای اســــامی دانشآموزان دهــــه  90در چهل
و دومین سالگشــــت این رویــــداد مهم تاریخی شـ ــعار
دانشآموزان دهــــه  50را تکــــرار میکنند کـ ــه ما همان
دانشآمــــوزان  30مهــــر  57هســــتیم .معنـ ــا و مفهوم
ایــــن پیــــام یعنی رویــــش ،بصیــــرت ،دشمنشناسـ ــی،
ســــربازی والیــــت ،تقویت بنیــــه علمی و کسـ ــب مدارج
عالــــی ،انقالبی بــــودن و انقالبی ماندن ،هویتبخشـ ــی
و پاســــداری از عقالنیــــت و توســــعه ،زندگــــی در مکتب
حاج قاســــم ،مهندسـ ــی المهدی در گذران عمر با عزت
و شــــرف .آخراالمر جای سؤال اســــت با چنین پیشینه
درخشــــان و گذشــــته پرافتخار ســــزاوار نیست حماسه
ســــیام مهر  57همــــدان مانند  19دی به نـ ــام مردم قم،
 29بهمن به نام تبریز  17 ،شــــهریور تهران و ...به عنوان
میــــراث گرانســــنگ در تقویم رســــمی کشــــور ثبت و به
امانت به آیندگان سپرده شود؟!

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا
دانشجویان دانشـ ــگاه بوعلیسینا در حالی که روز اول
آبان دسـ ــت به اعتصاب غذا زده بودند ،خواسـ ــتههای
خود را به شرح ذیل اعالم داشتند:
 .1عزل اسـ ــتاندار و رئیس شـ ــهربانی همدان و حاکمه و

مجازات آنـ ــان در دادگاه عمومی زیر نظر
نمایندگان کانون وکال؛
 .2تعییـ ــن و مجــــازات فــــوری عاملیــــن
جنایات س ـ ـیاممهر همــــدان در دادگاه
عمومی زیر نظر نمایندگان کانون وکال؛
 .3رفـ ــع فـ ــوری اشــــغال نظامــــی شــــهر
همدان و دادن تضمیــــن در مورد عدم
تکرار آن در آینده؛
 .4آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام
دستگیرشدگان وقایع اخیر همدان؛
 .5مجـ ــازات فــــوری مرتکبیــــن هتــــک
نامـ ــوس بـ ــه ُعنــــف یکــــی از دختــــران
دانشآمـ ــوز در شــــهربانی همــــدان که
ُ
منجر به خودکشی او شدهاست؛
 .6تحویل بدون قید و شرط زخمیهایی
که در بیمارســــتانهای ارتش بســــتری
هستند؛
 .7تحویل بدون قید و شــــرط پیکرهای
شـ ــهدای  30مهــــر ماه بــــدون ممانعت
مأمـ ــوران از اجــــرای مراســــم تدفیــــن و
عزاداری.
ً
این قطعنامه در اجتماع حدودا شــــش
هـ ــزار نفـ ــری اعتصابیــــون دانشــــگاه
بوعلیسـ ــینا ،بازاریــــان ،معلمــــان و
دانشجویان قرائت و به تصویب رسید.
در همیـ ــن زمــــان کارکنــــان دانشــــگاه
بوعلـ ــی اعالم کردند بــــه عنوان اعتراض
بـ ــه کشـ ــتارهای اخیــــر و همــــدردی بــــا
بازماندگان شهدا دست از کار خواهند
کشید.
آنهـ ــا از بســــتگان زخمیشــــدگان
خواسـ ــتند کــــه در صــــورت نیــــاز به هر
گونـ ــه کمـ ــک بــــه دبیرخانه دانشــــگاه
مراجعه کنند .دانشــــگاهیان دانشگاه
بوعلیسـ ــینا؛ در ششــــم آبــــان بــــا نثــــار
گل به مزار شــــهدای  30مهــــر و برگزاری
مراسـ ــم شـ ــب هفــــت ایــــن شــــهدا،
میگفتنـ ــد« :شکســــتن تحصــــن بــــه
معنـ ــای پایـ ــان مبــــارزه دانشــــگاهیان
و دانشـ ــجویان نیســــت ،ایــــن هفتــــه
همبسـ ــتگی ملــــی اســــت کــــه توســــط
ّ
سازمان ملی دانشــــگاهیان اعالم شده
لذا بـ ــرای اینکه دســــت ما بــــرای مبارزه
بازتر شود و تشکل دادن به این هفته،
تحصـ ــن خـ ــود را شکســــتیم ».بدیــــن
ترتیـ ــب دانشــــگاهیان و دانشــــجویان
یک باردیگر بر تــــداوم مبارزه و همراهی
و همگامـ ــی بــــا مــــردم انقالبــــی تأکیــــد
ورزیدند.
فرهنگیان
معلمان و فرهنگیــــان همدان که خود
از مروجیـ ــن انقـ ــاب و تشـ ــویقکننده دانشآمــــوزان
در اعتصـ ــاب و تظاهـ ــرات خیابانی بودنــــد ،در تظاهرات
گسـ ــترده  30مهرمـ ــاه از نیروهــــای فعــــال محســــوب
میشـ ــدند .آنـ ــان در کالسهای درس با شــــرح حقایق
جامعـ ــه بـ ــرای دانشآمـ ــوزان نقــــش زیادی را در رشــــد

آ گاهــــی و بیداری آنها داشــــتند ،چنانکــــه دبیری به نام
تقی نژاد در کالسهای درس ضمن بیان فقر فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه ،ادعای پیشـ ــرفت از سوی
ســــران رژیم را به باد مضحکه میگرفت و در هر کالس و
محفلی بر آ گاهی دانشآموزان از اوضاع کشـ ــور اهتمام
داشت.
در دوم آبــــان آمــــوزگاران و فرهنگیــــان شهرسـ ــتان
همــــدان در محوطه آموزش و پرورش این شهرسـ ــتان
تجمــــع کــــرده و بــــه تظاهــــرات و ســــخنرانی علیـ ــه رژیم
پرداختنــــد .آنان برای ادامه مبارزه خـ ــود دو راه را در نظر
گرفتند :اعتصــــاب و تظاهرات و راهپیمایــــی؛ همچنین
قطعنامهای صادر و تصویب کردند.
وکال و قضات
وکالی دادگســــتری همــــدان همچــــون دیگـ ــر اقشـ ــار
و اصنــــاف شــــهر از دانشآمــــوزان و دانشـ ــجویان و
تظاهــــرات ســــیام مهرمــــاه حمایــــت کــــرده و خواهان
مجازات عامالن کشــــتار مردم در این روز شدند .آنان
به همین منظور در روز اول آبان از ســــاعت  9صبح در
داد سـ ــرای همدان تحصن کرده و دســــت به اعتصاب
غــــذا زدند و اعالم کردنــــد تا زمانی که به خوا سـ ــتههای
آنان عمل نشــــود ،دســــت از اعتصاب غــــذا نخواهند
کشــــید .آ نهــــا بــــا صدور یــــک قطــــع نامه چهـ ــار ماده
ای خوا ســــتار مجــــازات عاملین کشــــتار مــــردم ،خروج
خودروهــــای نظا مــــی و تانکهــــا از شــــهر و جلوگیـ ــری
از ورود مأمــــوران شــــهربانی به مدارس و موسسـ ــات
آموزشــــی شــــدند .هیأت اجرایی جمعیت حقو قدانان
ایران بــــا تلگرافی بــــه صفی خانی دادســــتان همدان از
تحصـ ــن وکالی همدان حمایت کردند.
اعالم حمایت مراجع و روحانیـ ــون ایران از قیام 30
مهر همدان
تظاهرات گســــترده دانشآموزان ،دانشجویان و مردم
همدان علیه رفتار غیر انسـ ــانی مأموران انتظامی با آنان
باعث حمایــــت مراجع و روحانیان مبارز از مردم همدان
گردید و آیــــات عظام گلپایگانی ،مرعشــــی نجفی ،حجت
االسالم شــــیخ علی حیدری با پیام های تلگرافی به دفاع
از مردم پرداختند.
وزارت کشـ ــور بعد از بررسی ،عامالن کشتار مردم را
تشویق کرد
بــــه دنبــــال شــــکایات متعــــدد وکالی همـ ــدان،
دانشــــگاهیان ،فرهنگیــــان و ...وزارت کشـ ــور هیأتی را
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 نشـ ــدند
بلکه آنها به نحوی مورد تشــــویق قرار گرفتند.
بدیــــن ترتیــــب قیــــام  30مهرمــــاه دانشـ ــجویان و
دانشآمــــوزان همدان باعث واکنش ســــریع نیروهای
انقالبــــی گردیــــد و آنان را در مبــــارزه ،متحــــد و مصممتر
نمــــود .دانشآمــــوزان و دانشــــجویان و طــــاب در این
تظاهــــرات و تظاهرات دیگر  ،اماکن نظامــــی و انتظامی را
بــــه منظور صدمه زدن بــــه رژیم مورد حملــــه قرار دادند،
اما هیچ گونــــه تعرضی به اموال مردم نداشـ ــته ،مگر در
مواردی که سهوا بوده یا توسـ ــط مأمورین برای بدنامی
آنان صورت میگرفت.

یادنامه هگمتانه ویژه حماسه زرین 30مهر:
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همهدانا

حماسه 30مهر دانشآموزان خطشکن همدانی ،زمینهساز قیام خونین 13آبان

هگمتانه -گروه همهدانا :انقالب اسالمی ایران بزرگ ترین
تحول قـ ــرن چهاردهم هجری قمری و بیسـ ــتم میالدی و
نقطه عطف در تحوالت جهانی است و به تعبیر رهبر کبیر
انقالب اسـ ــامی امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) در
وصیتنامه سیاسـ ــی الهی خویش «این انقالب بزرگ که
دسـ ــت جهانخواران و سـ ــتمگران را از ایـ ــران بزرگ کوتاه
کرد با تأییـ ــدات غیبی الهی پیروز گردید اگر نبود دسـ ــت
توانای خداوند امکان نداشـ ــت» و بنابراین «امانت الهی»
و «تحفه الهی» و «هدیه غیبی» و «پدیده الهی» اسـ ــت «که
از جانـ ــب خداوند منان به ملـ ــت ایران عنایت شـ ــده» و
«شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همه انقالبها
جداسـ ــت ،هم در پیدایش و هـ ــم در کیفیت مبارزه و هم
در انگیزه انقالب» .اما به راسـ ــتی این امانتالهی را چگونه
باید امانتداری کرد آیا راهی به جز شـ ــناخت آن و حرکت
در مسـ ــیر آرمانهای انقالب باتوجه به شـ ــناخت مبانی و
اصول آن وجود دارد.
یکـ ــی از تابلوهـ ــای ویژه تاریخ انقالب اسـ ــامی حماسـ ــه
دانشآموزان ،علیالخصوص در سـ ــال  57است همان
حماس ـ ـهای که جرقه آن در س ـ ـیام مهرماه از خیابانهای
شـ ــهر همدان خـ ــورد و  13آبـ ــان قیامی خونین را توسـ ــط
دانشآموزان تهرانی رقم زد.
قیام دانشآموزان همدانـ ــی در 30مهر  ،1357در واقع تیر
خالص به پیکر رژیم منحوس پهلوی و فشـ ــردن ماشـ ــه
انفجار نور در بهمن ماه همان سال بود.
فعالیت های مبارزاتی دانش آموزان و فرهنگیان در شهر
همـ ــدان به همان ابتدای مبارزه علیـ ــه رژیم طاغوت یعنی
سـ ــال  1342باز می گردد .با شـ ــروع نهضت توسـ ــط امام
خمینی(ره) برخی از معلمان در شـ ــهر همدان با تشکیل
جلسـ ــات و گعده هایی با دانش آموزان شروع به تربیت
مبـ ــارزان نوجوانـ ــی نمودنـ ــد کـ ــه سـ ــرانجام در بهمن 57
شیشه عمر طاغوت پهلوی را شکستند.
با نزدیک شدن به سال  57مبارزات 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 سـ ــال تحصیلی در مهر  57سـ ــیر مبارزاتی دانش
آموزان همدانی وارد مرحله جدیدی شـ ــده و رژیم سـ ــتمگر
شـ ــاه را دچار سـ ــردرگمی کرده بود اما در پی آتش سـ ــوزی

مسـ ــجد جامع کرمان بزرگترین تظاهرات در روز سیام مهر
ماه  1357توسط دانش آموزان در «همدان» به انجام رسید.
روز  29مهرمـ ــاه در پی تظاهراتی که در دبیرسـ ــتان دخترانه
پرویـ ــن اعتصامی به عنوان اعتراض به آتش زدن مسـ ــجد
جامع کرمان روی میدهد برخوردی میان ماموران انتظامی
و تظاهرکنندگان به وجـ ــود می آید و ماموران شـ ــهربانی با
شـ ــدت با دختران دانـ ــش آموز برخورد مـ ــی کنند .هر چند
بـ ــی تردید حماسـ ــه  30مهـ ــر ادامه سـ ــیر مبـ ــارزات دانش
آموزان همدانی بود اما انتشـ ــار این خبر و "شـ ــایعه" هتک
حرمـ ــت به یک دانش آموز دختر توسـ ــط ماموران رژیم( که
بعدها مشخص شـ ــد بی اساس است) نیز بر آتش غیرت
نوجوانان همدانی افزود و حادثه  30مهر رقم خورد.
صبـ ــح روز  30مهر حوالی سـ ــاعت  9صبـ ــح دانش آموزان
پسر از دبیرسـ ــتان های مختلف شهر با شعارهایی مانند
« ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین» و « استقالل
آزادی حکومت اسـ ــامی» شـ ــروع به راهپیمایی نمودند.
سـ ــیل جمعیت دانش آموزان از کوچه ها و معابر کوچک
به خیابان های اصلی شـ ــهر سـ ــرازیر شـ ــده و به سـ ــمت
میدان مرکزی شهر حرکت نمودند.
ایـ ــن نوجوانان در مسـ ــیر حرکـ ــت خود برخی مشـ ــروب
فروشـ ــی ها و بانکها را بـ ــه آتش کشـ ــیدند و در خیایان
شـ ــورین و شـ ــهدای فعلی تعداد زیادی از مردم به تظاهر
کنندگان پیوسـ ــتند که تعداد آنها را تـ ــا « 15هزار» نفر نیز
یاد کردهانـ ــد و در این هنـ ــگام ماموران انتظامـ ــی از باالی
پشت بام هتلی در ابتدای خیابان به روی تظاهرکنندگان
آتش گشودند و در این بین "سه نفر" شهید و عده زیادی
مجروح شدند.
برخـ ــی شـ ــاهدان عینـ ــی روایـ ــت میکننـ ــد «:تظاهـ ــرات
فرهنگیـ ــان ،دانشـ ــگاهیان و مـ ــردم همـ ــدان در روز
سیاممهرماه بیسابقه بود و شهدا و مجروحین زیادی را
درپی-داشت،که شهدا عبارت بودند از یک نفتفروش؛
شهید نصرتاله داوودی و یک کماجفروش به نام شهید
باقر مصفا».
مجروحان به بیمارسـ ــتانهای همدان انتقال می یابند و
تظاهرات تا سـ ــاعت دو بعداز ظهر همان روز در گوشـ ــه و
کنار شـ ــهر به گوش میرسد و برخی نیز از مدرسه آیتاهلل
آخوند مالعلـ ــی همدانی در بین مردم مـ ــواد آتش زا توزیع

میکردنـ ــد و تعدادی نیـ ــز که بر روی پشـ ــت بامها کمین
کرده بودند به روی تظاهر کنندگان آجر پرت میکردند.
با انتقال مجروحین به بیمارستانها مردم برای اهدا خون
به مجروحین به بیمارسـ ــتانها رفته و بـ ــا اجتماع خود در
نهـ ــا مانع ورود عوامل پلیس شـ ــدند تا
مقابل ورودی آ 
جایی که رئیس وقت بیمارسـ ــتان اکباتان به نام ریاحی به
آنـ ــان قول میدهد که پلیس داخل بیمارسـ ــتان نخواهد
شد و اجساد قربانیان نیز تحویل بستگان خواهد شد.
ماموران انتظامی به دنبال دفن پیکر شـ ــهدا بدون اطالع
خانـ ــواده ها بودنـ ــد تا مانع ایجـ ــاد راهپیمایی در تشـ ــییع
آنان شـ ــوند .پیکر یکی از شـ ــهدا به زور از دست کارکنان
بیمارسـ ــتان اکباتـ ــان گرفته شـ ــده و در کشاکشـ ــی بین
اسـ ــتاندار و دادستان مجوزی برای دفن صادر نمیشود و
مقامات سیاسـ ــی و قضایی وقت همدان قدرت مقابله با
خشونت کاریهای نظامیان را نمی یابند.
در اول آبان پیکر شهدا به باغ بهشت انتقال یافته و تمام
مدارس و بازار در خیابان شـ ــهدا بـ ــه حالت تعطیل درآمد
و شـ ــهر درکنترل نیروهـ ــای زرهی ارتش قـ ــرار گرفته بود و
پس از بازگشـ ــت این اجتماع به سوی دادستانی همدان
حرکت کرده وخواسـ ــتار معرفی مسببین این کشتار تا 10
روز میشوند.

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا
دانشـ ــجویان دانشـ ــگاه بوعلی سـ ــینا نیز که قبل از این
واقعه بـ ــه برخی رویدادها در دانشـ ــگاه معترض بودند در
اعتراض به کشـ ــتار و برقراری حکومت نظامی در همدان
دسـ ــت به اعتصاب غذا زدند و خواسـ ــتار آزادی زندانیان
سیاسـ ــی در کل کشور شـ ــدند و قطعنامه ای نیز در جمع
شـ ــش هزار نفـ ــری متحصنیـ ــن صـ ــادر شـ ــده و کارکنان
دانشـ ــگاه نیـ ــز دسـ ــت از کار خـ ــود کشـ ــیدند و تحصن
دانشجویان در مراسم شـ ــب هفت شهدا به پایان رسید
و وعده تحصنی دیگر را میدهند.
فرهنگیان همدانی نیز با تجمع در مقابل محوطه آموزش
و پـ ــرورش شهرسـ ــتان همـ ــدان بـ ــه مدت  48سـ ــاعت
اعتصاب غذا میکنند و خواسـ ــتار معرفی مسـ ــببین این
جنایت در شهر میشوند.

«17شهریور تهران» و
« به آ تش کشیده شدن مسجد جامع کرمان»؛
مقدمه حماسه«30مهر » همدان
هگمتانه -گـ ــروه همهدانـ ــا :از دیگر اتفاقاتـ ــی که مقدمه
حماسـ ــه«  30مهر» بود ،حادثه " 17شهریور" در میدان ژاله
تهران و "به آتش کشـ ــیده شدن مسـ ــجد جامع کرمان" را
می توان نام برد.
سال پایانی حکومت پهلوی اتفاق هایی در ایران به وقوع
پیوسـ ــت که روند مبارزات مردمی و بسته شدن راههای
تعامل رژیم منحوس پهلوی با ملت را تسـ ــریع بخشـ ــید
که یکـ ــی از نمونه های آن آتش سـ ــوزی سـ ــینما رکس و
تظاهرات نیم میلیونی مردم در عیدفطر همان سال بود.
بنابراین شـ ــهریور به ماهـ ــی تعیین کننـ ــده و پرحادثه در
تقویم تاریخ مبـ ــارزات مردمی تبدیل شـ ــد .به این ترتیب
که در  ۱۳شـ ــهریور تظاهرات و راهپیمایی بزرگی علیه رژیم
ی از
شکل گرفت که تا  ۱۶شهریور نیز ادامه داشت و عدها 
مرد م در راهپیمایی بزرگ این روز فریاد میزدند :فردا صبح
در میدان ژاله.
بـ ــه این ترتیب با وجود اعالم حکومـ ــت نظامی ،دهها هزار
نفر از صبح زود به طرف میعادگاه سرازیر شدند و در کمتر
از  ۲سـ ــاعت تمامی خیابان ژاله تا پشـ ــت بهارسـ ــتان را از
جمعیت پر کردند .یگانهایی از عمال پهلوی در میدان
و خیابان ژاله (شهدا) مسـ ــتقر شدند و ساعاتی بعد از آن
برخورد شـ ــدیدی با مردم داشـ ــتند و تلفات سـ ــنگینی را
به جمعیـ ــت وارد کردند .یرواند آبراهامیـ ــان تاریخنگار در
این زمینه میگوید :شـ ــب ،مقامات نظامی تلفات آن روز
ً
را جمعا  ۸۷کشـ ــته و  ۲۰۵زخمی اعـ ــام کردند اما مخالفان
اعـ ــام کردند که تعداد کشـ ــته شـ ــدگان بـ ــه بیش از
چهار هزار نفر میرسـ ــد و تنها در میدان ژاله  ۵۰۰نفر

کشته شـ ــدند .امام خمینی(ره) نیز بعد از این رویداد تلخ،
بیانیهای صادر و با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کردند.
براسـ ــاس اسـ ــناد سـ ــازمان اطالعـ ــات و امنیـ ــت
کشور(سـ ــاواک) اعتراض علیه حکومت در  ۱۷شـ ــهریور
تنها مختص میدان شـ ــهدا نبـ ــود بلکه تا پایـ ــان این روز
زد و خوردهـ ــا در دیگر نقاط شـ ــهر وجود داشـ ــت و مردم
راهنمایـ ــی و رانندگی و بعد اداره پسـ ــت را آتـ ــش زدند .در
واقع پـ ــس از حادثه تلخ  ۱۷شـ ــهریور مردم یـ ــک هفته به
اعتصاب دسـ ــت زدنـ ــد و تمامـ ــی بازارها و بیشـ ــتر اماکن
کسـ ــب و کار را تا  ۲۵شـ ــهریور به عنوان اعتـ ــراض به این
کشتار تعطیل کردند.
 24مهرماه سـ ــال  57در بهبوحه اعتراضـ ــات ،تظاهرات و
نارضایتیهای مردم ایـ ــران از رژیم منحوس پهلوی بود که
تعداد زیادی از مردم کرمان به منظور بزرگداشـ ــت اربعین
شهدای  17شـ ــهریور تهران و نخستین سالگرد شهادت
آی ـ ـتاهَّلل سـ ــیدمصطفی خمینـ ــی ،مغاز ههـ ــا را تعطیـ ــل
کرده و در مسـ ــجد جامع کرمـ ــان اجتماع کـ ــرده بودند که
ناگهـ ــان حدود  300نفـ ــر از عوامل رژیم پهلـ ــوی در لباس
زاغهنشینان 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 شـ ــتم
مردم ،قسمتی از وسایل و ساختمان مسجد جامع کرمان
از جمله قرآنها را به آتش کشیدند.
واقعه تلخ  24مهر 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 هـ ــدف رژیم از ایجاد این بلـ ــوا ،برهم زدن اجتماع
بزرگ مردم مسـ ــلمان و ایجاد رعب و وحشـ ــت آن هم به
اسـ ــم مردم بود ،اما این حادثه موجب نفرت شدید مردم
از رژیم منحوس پهلوی شـ ــد و امام خمینی(ره) در پیامی،
ایـ ــن اعمـ ــال را نتیجه
حملههای جنونآمیز
دانستند.

خبـ ـ ــر
تابستان داغ سال  57در همدان

مراسم تشییعپیکر آیتاهلل
آخوند در همدان؛ بزرگترین
تظاهراتعلنیعلیهرژیم
طاغوت تا آن زمان
نگاهی به فعالیتهای مبارزاتی
آیتاهلل مالعلی معصومی همدانی
علیه رژیم ستمگر پهلوی

اعالم 3روز عزای عمومی در همدان
وکال و قضـ ــات نیز از روز اول آبان دسـ ــت بـ ــه تحصن غذا
در دادسـ ــرای همدان میزنند و روحانیون نیز در این بین
نقش مهمی در رهبری مردم داشـ ــتند و از نیروهای فعال
در صحنه به شـ ــمار میرفتند و در این بین سـ ــه روز عزای
عمومـ ــی در همدان اعالم میشـ ــود .به دنبال شـ ــکایات
مختلـ ــف وزارت کشـ ــور هیأتـ ــی را بـ ــرای بررسـ ــی واقعه به
همدان فرسـ ــتاد کـ ــه علی رغـ ــم تبلیغات فـ ــراوان نه تنها
عامالن مجازات نشدند بلکه ترفیع نیز گرفتند.
حماسـ ــه  30مهر دانش آمـ ــوزان همدانـ ــی موجب اتحاد
نیروهای انقالبی در شـ ــهر شـ ــد و این واقعـ ــه عاملی برای
دیگر تظاهرات در شـ ــهر شد .این رویداد را باید به درستی
شـ ــروع فصل جدیدی از تظاهرات علنـ ــی مردم همدان در
مبارزه با رژیم منحوس پهلوی دانست.
حادثه  30مهر در تاریخ مبارزات در کشور نیز اتفاق مهمی
اسـ ــت چه اینکه حضرت امـ ــام خمینی کـ ــه در آن زمان در
فرانسه حضور داشتند به این کشتار رژیم واکنش نشان
داده و از مردم همدان تقدیر و حمایت نمودند.
همچنیـ ــن راهپیمایان در روز  13آبان  57در تهران شـ ــعار
میدادند :درود بر همدان برادر قهرمان

رد یک شایعه
مدیر کل اسـ ــناد غرب کشـ ــور با رد این موضوع که وقوع
حادثه هتـ ــک حرمت بـ ــه یکی از بانــــوان دانــــش آموز در
بین مردم شـ ــایعه اسـ ــت ،گفت :براســــاس بررســــیهای
میدانی و جمـ ــع آوری مدارک حتی مراجعه به دبیرســــتان
پروین اعتصامی نامی از چنین فردی یافت نشــــد و حتی
در باغ بهشـ ــت همدان نیز اسـ ــم چنین فردی نیست که
خاکسپاری شده باشد.
قیـ ــام دانشآمـ ــوزان کبودرآهنگـ ــی در حمایت از
دانشآموزان همدان
دانشآموزان کبودرآهنگ در همبستگی با دانشآموزان
همـ ــدان چند روز بعد تظاهرات کردنــــد که چند نفر هم در
این تظاهرات شهید شدند .سیزده آبان هم دانشآموزان
تهران به طرفـ ــداری از قیـ ــام همدان تظاهــــرات کردند که
معروف به سیزده آبان شـ ــد .یکی از شعارهایشان هم در
تهران این بود" :درود بر همدان بــــرادر قهرمان"؛ به نوعی
30مهر همدان نقش کاتالیزوری و شــــتابدهندگی برای
حضور دانشآموزان در تظاهـ ــرات قبل از پیروزی انقالب
اسالمی داشت و الحمداهلل این اقدامات نهایتا به پیروزی
انقالب اسالمی رسید».

هگمتانــــه -گــــروه همهدانــــا :تابســــتان داغ  57با
اتفاقات بزرگش آتش خشــــم مبــــارزان همدانی را
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  1342آیــــت اهلل آخوند به اتفاق سـ ــایر
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 ،آیتاهلل
آخوند ضمن تحریم هرگونه اســــتقبال از شاه خود
نیز از منزل خارج نشد .ســــاواک در روزهای  16و 17
خرداد ماه ،تیمســــار قلعه بیگی را به همدان اعزام
نمود تا شاید تحت فشار و سیاستهای وی آیت
اهلل آخوند از شــــاه اســــتقبال و با او مالقات کند .در
مقابــــل ،آخوند همدانــــی نه تنها درخواســــتهای
ســــاواک را نپذیرفت بلکه پیغام تندی برای شـ ــاه
فرستاد .حجت االسالم سید فاضل حسنی دراین
بــــاره میگوید« :آیــــت اهلل آخوند به تیمســــار قلعه
بیگی فرمود :از طرف من به شــــاه بگویید :آقا جان
دیدی پدرت با امام حســــین(ع) درافتاد چه شـ ــد.
روضه را تعطیل کرد ،عزاداری قدغن شد ،عمامهها
را برداشــــت .حاج آقــــا روح اهلل فرزند امام حسـ ــین
است با ایشان درگیر نشو خیر نمیبینی».
به دنبال دستگیری و زندانی شدن امام (ره) توسط
مامورین رژیم در سال  1342آخوند 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 اعالمیههــــای 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  1357جهت
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 شـ ــد.
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
جمله تشــــییع کنندگان بــــوده اســــت دراین باره
میگوید«: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 شـ ــیون 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 جمشـ ــید
شرفخانی به شهادت رسیدند.

هگمتانـ ــه -گـ ــروه ورزش :مدیـ ــرکل ورزش و جوانـ ــان
استان همدان از تشکیل تیمهای تخصصی برای جذب
حامیان مالی ورزشی در استان همدان خبر داد.
حمید سـ ــیفی اظهار کـ ــرد :نقش رسـ ــانهها در موفقیت
ورزش و ورزشکاران حائز اهمیت است و اگر حضور این
عزیزان نباشـ ــد نمیتوانیم برنامهها را به نحو احسن اجرا
کنیم.
وی با اشاره به حضور خود در استان همدان برای خدمت
بـ ــه ورزش و جوانان توانمنـ ــد ،گفت :امیدواریـ ــم بتوانیم
نسل جدید از مدیران ورزشـ ــی را به جامعه تحویل دهیم
و ثابت کنیم که ورزشـ ــکاران در حوزه مدیریت میتوانند
موفق باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان ،خاطرنشـ ــان
کرد :در طول سـ ــالیان گذشـ ــته تاکنون المپیک تنها به
سـ ــبب وقوع جنگ جهانی دوم سپس بهواسطه شیوع

هر کسی فالوور زیاد داشته باشد ،مدیر سرخابی میشود
عدهای مسؤول به حرف هواداران زیر  20سال گوش میدهند

هگمتانـ ــه -گـ ــروه ورزش :مدیرعامـ ــل اسـ ــبق باشـ ــگاه
اسـ ــتقالل تهران و پـ ــاس همدان گفت :در باشـ ــگاه قرمز
و آبی مـ ــاک انتخاب مدیر و دیگر اعضا ،فالوور بیشـ ــمار
است.
کاظـ ــم اولیایی در خصـ ــوص اینکه مدیرعامـ ــل و اعضای
هیأت مدیره سـ ــرخابی در اکثـ ــر موارد در فضـ ــای مجازی
انتخاب م یشـ ــوند ،اظهار داشـ ــت :بزرگترین معضلی که
ما داریم به خاطر این اسـ ــت که مالکهایی برای ارزشیابی
انتخاب مدیرعامل و اعضای هیـ ــأت مدیره نداریم و همه
ً
این انتخابها سـ ــلیقهای شده است .اخیرا نیز جو فضای
مجازی باعث میشـ ــود که مدیران تیمها انتخاب شوند.
عدهای از این عزیزان که تیمهایشـ ــان را دوسـ ــت دارند و
سنشان بین  15تا  20سال است.
وی افزود :همچنین خدا لعنت کند باعث و بانی به وجود
آمدن کرونا را کـ ــه به بیتحرکی این عزیـ ــزان کمک کرده و
اینها در خانه نشسـ ــتهاند و اظهارنظر میکننـ ــد .از این رو

عدهای مسـ ــؤول نیز با اظهارنظرهای این جوانان پرشـ ــور
مدیریت باشگاهها را انتخاب میکنند.
مدیر عامل اسـ ــبق باشـ ــگاه پاس همدان در مورد اینکه
یکی از مسؤوالن عالیرتبه ورزش کشور به خاطر بیشمار
بودن طرفداران یک فرد در اینسـ ــتاگرام میخواسـ ــت او را
به سمت عضو هیأت مدیره باشـ ــگاه دربیاورد ،گفت :در
یک دورهای برای مشـ ــورت با معاون وزیر جلسـ ــه داشتم
که میخواسـ ــتند اعضـ ــای هیأت مدیـ ــره را انتخاب کنند.
در این جلسـ ــه اسـ ــم یک عزیـ ــزی را که از جوانان پرشـ ــور
و پرتحرک بـ ــود و من نیـ ــز او را خیلی دوسـ ــت دارم مطرح
شـ ــد و قصد داشـ ــتند او را عضو هیأت مدیره کنند .بنده
تعجب کـ ــردم و گفتم این جوان چـ ــه تخصص و تجربهای
دارد که میخواهید او را به عضویت هیأت مدیره باشـ ــگاه
دربیاورید .محمدرضا داورزنی ،معـ ــاون وزیر گفت که این
فرد اینقدر فالوور دارد!
اولیایی اضافه کرد :به داورزنی گفتم مسـ ــیر بسیار غلطی
را میروید ،متأسفانه یکسری مالکشان این است و من
تأکید داشتم که این راه بیراهه است .اگر پروانه باشگاهی
را وزارت ورزش میدهـ ــد ،بـ ــرای پروانه باشـ ــگاه نیز شـ ــرح
وظایف نوشته میشود و آدمها باید برمبنای شرح وظایف
انتخاب شـ ــوند و نه این که بر مبنـ ــای دوری یا نزدیکی به
آقایان یا فالوور زیاد در فضای مجازی انتخاب شوند.
مدیرعامل اسـ ــبق باشـ ــگاه اسـ ــتقالل در پاسـ ــخ به این
سؤال که آیا مدیران بر اساس فالوور زیاد مدیران انتخاب
م یشـ ــوند تأکید کرد :در باشگاه قرمز و آبی مالک انتخاب
مدیر و دیگر اعضا ،فالوور بیشـ ــمار اسـ ــت .این را از زبان
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در جلسه
حضوری شنیدم .در آنجا ذکر شـ ــد که در جمع ما چند نفر
دیگر نیز حاضر بودند و بر این نکته نیز اصرار داشتند .من

نیز با توجه به این مسـ ــائل جلسـ ــه را ترک کردم و گفتم در
این شرایط کارشناسی و اظهارنظری نمیکنم.
وی در مورد این که غیرفوتبال یهـ ــا در فوتبال نمیتوانند
اوضاع را بهتـ ــر از فوتبالیها در دسـ ــت بگیرند ،گفت :اگر
شـ ــما میلیاردها تومان ثروت داشـ ــته باشـ ــید بزرگترین
داروخانه را بزنید به شـ ــما اجازه نمیدهند که دارو دسـ ــت
ً
بیمار بدهیـ ــد .حتما یک متخصص و دکتر داروسـ ــاز باید
در داروخانه باشـ ــد .در ورزش و باشـ ــگاههای استقالل و
پرسـ ــپولیس به دلیل مصوبات متضاد مجلس پول کم
شـ ــده اسـ ــت؛ به طور مثال یک دفعه تصویـ ــب کردند از
اعتبارات جاری و حتی سـ ــرمایههای وزارتخانه خرج فوتبال
شـ ــود و بدین شـ ــکل اغلب مدیران غیرفوتبالی وارد این
ورزش شدند.
اولیایی اضافه کرد :یک سـ ــری بند و تبصـ ــره هم در برنامه
پنج سـ ــاله تصویب کردند که هیچ وجهی به باشگاههای
حرف ـ ـهای پرداخت نشـ ــود .بایـ ــد در این طرح یـ ــک تبصره
میگذاشـ ــتند که اجازه میداد که فوتبال حرفهای از درآمد
خود اسـ ــتفاده کند .جلوی درآمـ ــد فوتبالی را کامال گرفتند
و هیچ پولی را اجازه ندادند تزریق شـ ــود .سـ ــرمایهدارهایی
نیز هسـ ــتند که وعده میدهند که از یک جایی به فوتبال
کمـ ــک خواهند کـ ــرد ،از این رو ایـ ــن افراد میآینـ ــد و این
امکان ندارد این پول را دسـ ــت متخصص ورزش بدهند.
میگویند پول را ما میدهیـ ــم نتیجه را ما میگیریم و البته
غیرمنطقی هم نمیگویند.
وی ادامه داد :یک سـ ــرمایهدار وارد فوتبال میشود و یک
سـ ــراب را به آن نشان میدهند و او نیز  10-15میلیارد خرج
میکند و بعد پشـ ــیمان میشود .آن سرمایهدار هم زرنگ
اسـ ــت و رسـ ــید دارد و مدعی دریافت هزینههای گذشته
خود میشود.

مدیرعامل اسـ ــبق باشـ ــگاه اســــتقالل بــــا اشــــاره به این
که سـ ــاختار فوتبال مـ ــا معیوب اســــت ،اظهار داشــــت:
سـ ــاختار فوتبال حرف ـ ـهای را بایــــد تعریف کنیم کــــه از آن
چـ ــه میخواهیم .مـ ــا االن با اساســــنامهای فوتبــــال ایران
را اداره میکنیم که  50سـ ــال پیش نوشــــته شــــده است.
فدراسـ ــیونهای آماتور ورزش ـــی در کشور ســــاری و جاری
است .ولی در صورتی که  20سال است فوتبال ما حرفهای
شـ ــده ،ولی با قوانین آماتوری اداره میشود ،پس فوتبال
ایران حرفهای نخواهد شد.
اولیایی در مـ ــورد فریپلی مالی که در فوتبــــال دنیا وجود
دارد نیز عنوان کرد :از سـ ــال  2011فیفــــا فریپلی مالی را به
تمام دنیا اعالم کرده ،یکی از باشــــگاههای اروپا تخلف کرد
و جریمه شد .فریپلی مالی در فوتبال یعنی شما از فوتبال
هر چه پول درمیآورید را در فوتبال خرج کنید.
ایـ ــن مدیـ ــر فوتبالی با اشـ ــاره بــــه این کــــه بدهکاریهای
باشـ ــگاههای سـ ــرخابی را چه کســــی ایجاد کرده ،گفت :با
تضمین اعالم میکنم کـ ــه آنها میتوانند فوتبــــال را اداره
کننـ ــد همین فوتبالیها هســــتند .اما در گذشــــته آقایان
نفراتی را آوردند که میلیاردها 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 باشـ ــگاه استقالل ندارید ،توضیح داد :باید
تاریخچه را بیان کند .من  8ســــال در باشــــگاه اســــتقالل
فعالیت کـ ــردم .در دوره خدمتــــم پرافتخارترین دوره 75
ساله باشگاه استقالل را به یادگار گذاشتم .هواداران عزیز
ی بخوانند؛ عدد  4را نشــــان میدهند
وقتی میخواهند کر 
که ما  4دفعه در فینال آسیا بودیم که از این  4بار  2فینال
متعلق به مدیریت بنده بوده است.
اولیایی در خصوص اینکه چرا اســــتقالل به دســــته سوم

باشــــگاههای 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 تیمهای
اســــتانها ســــهمیهبندی 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 باشگاههای 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 کریخوانی میگذارند.
مدیرعامل اســــبق باشــــگاه اســــتقالل که با رادیو جوان
گفــــت و گو میکــــرد ،در مــــورد این که عهدهدار سـ ــمت
مدیرعاملی خواهد شــــد ،تصریــــح کرد :برخــــی از عزیزان
عنوان کردنــــد که اولیایی راه نجات باشــــگاه اسـ ــتقالل
اســــت ولی بایــــد بگویم کــــه راه نجــــات در ایجاد وحدت
و اصالح ســــاختار اســــت .مــــن در کاری دیگر مشـ ــغول
هســــتم و بایــــد از مدیرانم کســــب تکلیف کنـ ــم ولی هر
کدام از مدیران بیایند قطعا بــــا تجربهتر از غیر فوتبالیها
هســــتند .اگر آقایان پا پیش نمیگذارند و شرط و شروط
میگذارند به خاطر این است که ته این بدهکاری معلوم
نیســــت و باید روشن شــــود .همچنین کســــی نمیداند
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 میخواهد مدیرعاملی را
بپذیرد نمیداند در هتل چه تعهداتی ایجاد شده و هیچ
گاه مدیری تعهدات را چشم بسته نمیپذیرد.

در سطح ملی رسید ،لرزه بر چارچوب دروازه وچان انداخته
است .خواجوی شـ ــامگاه دوشنبه ،جدایی اش از وچان را
تایید کرد.
وی اظهار داشـ ــت ۲ :سال در وچان کردسـ ــتان بهعنوان
دروازهبان فعالیت داشـ ــتم و با این تیم مقام سـ ــوم و نیز
نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کردم.
دروازهبان سـ ــابق وچان افزود :فصل پیش با وچان رکورد
کلین شـ ــیت ایران را جابجا کردم و امسـ ــال هم در ابتدای
نقل و انتقـ ــاالت با این تیم قـ ــراردادم را تمدیـ ــد و حتی در
تمرینات حاضر شدم.
این فوتبالیسـ ــت ادامه داد :در حال حاضر شـ ــرایط و جو
تیم را نمیتوانم بپذیرم و به همین دلیل قراردادم را با این
تیم فسـ ــخ کرده و تصمیم گرفتم به تیمی بروم که آرامش
داشته باشم و از یک سری مسائل دور باشم.
وی درباره آرامش و مشـ ــکالتی که با وچان داشـ ــت حرفی

نزد و تنها گفت :آرامش داشتن علت نمیخواهد.
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 شـ ــد :من تشـ ــنه موفقیت روزافزون هستم و
موفقیت خود م 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 مهماننواز کردســــتان قدردانی و برای
وچان در ادامه راه لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد.
زهرا خواجوی دروازهبان  ۲۱ســــاله تیم ملــــی فوتبال ایران
بیـ ــش از یک دهه فوتبال بازی میکند و  ۶ســــال در لیگ
برتر توپ زده است.
وی از  ۹سـ ــالگی 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 تیمهای پاس همدان،
اشترانکوه ازنا ،شهرداری بم ،راه یاب ملل سنندج و وچان
کردستان را دارد.

خداحافظی دروازه بان همدانی و رکورددار کلینشیت فوتبال کشور

هگمتانـ ــه -گـ ــروه ورزش :زهرا خواجوی گلـ ــر اهل نهاوند
همدان و رکورددار کلین شـ ــیت فوتبـ ــال ایران که فصل
قبل لیگ برتر ،سـ ــنگربان تیم وچان بـ ــود از این تیم جدا
شد.
دی ماه پارسال ورزشـ ــگاه ملکنیای سنندج شاهد بازی
مهیجی بود کـ ــه جـ ــدا از رویارویی  ۲تیم مدعـ ــی قهرمانی
لیگ برتر بانوان یعنی شـ ــهرداری بم و وچان کردسـ ــتان،
ثانی ههـ ــای سـ ــختی برای سـ ــنگربان تیم میزبـ ــان را هم به
همراه داشت.
زهـ ــرا خواجـ ــوی درواز هبـ ــان تیـ ــم وچـ ــان کردسـ ــتان در
رقابتهای فصل قبـ ــل لیگ برتر فوتبال بانـ ــوان باید در
این بازی دروازهاش را بسته نگه میداشت تا رکورد کلین
شیت فوتبال کشور را به نام خود کند.
خواجوی در دیدار پایانی تیمش در رقابتهای نیم فصل،
برابر شـ ــهرداری بم قرار گرفت و تا دقیقه  ۵۳دروازه خود را

کامران متقی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت دوم99/07/30 :

بسته نگه داشت تا رکورد مهمی در فوتبال زنان و مردان
کشور به نام خود ثبت کند.
هـ ــر چند این بـ ــازی کـ ــه در پایان بـ ــا نتیجه  ۳بـ ــر  ۲به نفع
شـ ــهرداری بم صدرنشـ ــین این رقابتها تمام شد و تیم
وچان نیز به نایـ ــب قهرمانی نیم فصل رسـ ــید ولی رکورد
برترین دروازهبان کشور نصیب زهرا خواجوی شد تا ۹۵۳
دقیقه دروازه خود را در چند بازی متوالی بسته نگه دارد.
او از گل خوردن متنفر اسـ ــت و بـ ــه گفته خودش ظرفیت
گل خوردن ندارد.
آرزویـ ــش لژیونر شـ ــدن اسـ ــت و میخواهد بعـ ــد از ثبت
رکورد ،برای رسیدن به آن هم تالش کند.
این بازیکن همدانی ،کردسـ ــتان را بهتریـ ــن جایی عنوان
کرد که مسووالن آن حمایت الزم را از فوتبال بانوان دارند
و گفته بود شرایطش اجازه بدهد با وچان میماند.
و حـ ــاال خبر جدایی اش از تیمی که بـ ــا آن به عنوان مهمی
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ب

برابــر رأی شــماره  99/798مورخــه  99/07/12هیــأت اول موضــوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمد زیوری زیرک فرزند نوراله به شــماره شناســنامه  5371صادره از اسدآباد
در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  268/39مترمربع در قسمتی از
پالک  1725/21اصلی واقع در اسدآباد ،بلوار جانبازان ،کوچه باهنر  13خریداری
باواســطه از مالک رســمی آقای ســید محمد قبادی محرز گردیده است .لذا به
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند،
میتواننــد 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.
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را میدهیم در آینده شاهد تحول باشیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان با اشـ ــاره به
حمایت و توجه ویژه اســــتاندار همدان به ورزش کشـ ــتی
بهعنوان ورزش نخست استان همدان گفت:امیدواریم
بتوانیم در این زمینه نیز موفق باشیم.

اولیایی:

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول99/07/15 :

ویروس عالمگیر کرونا لغو شـ ــده اسـ ــت لذا باید بر این
موضوع توجه داشته باشـ ــیم کرونا موضوع بسیار جدی
است.
وی ادامه داد :امروز بهواسـ ــطه شیوع کرونا نباید از ورزش
و ورزش کـ ــردن دور شـ ــویم چراکـ ــه دور بـ ــودن از ورزش
میتواند آسیبهای زیادی به بدن وارد کند.
سـ ــیفی بابیان اینکه کروتا برای تغییر سـ ــبک زندگی آمده
اسـ ــت ،گفت :کرونا آمد و مـ ــا نیز بایـ ــد از رفتارهای پرخطر
همچون اسـ ــتفاده بیشازحد از غذاهای فست فودی و
غیره برای زندگی بهتر توأم با کرونا اجتناب کنیم.
وی گفت :همچنـ ــان که آموزشها به خانهها و در بسـ ــتر
شـ ــبکههای اجتماعی آمده امروز بایـ ــد ورزش همگانی را
بـ ــه خانهها بیاوریـ ــم چراکه هر خانه میتواند یک باشـ ــگاه
ورزشی باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه

حمایتهای در نظر گرفتهشـ ــده برای باشگاههای ورزشی
کافی نیسـ ــت ،گفـ ــت :دوره تنفس تسـ ــهیالت حمایتی
کرونا بایـ ــد افزایش پیدا کند چراکه فعالیتهای ورزشـ ــی
همچنان تعطیل است.
وی گفت :امیدواریم با فروکش کردن شیوع این ویروس
در کشـ ــور و اسـ ــتان همدان با هماهنگی سـ ــتاد مبارزه با
کرونا در اسـ ــتان همدان بتوانیم فعالیتهای ورزشـ ــی را
آغاز کنیم.
سـ ــیفی در ادامه با اشـ ــاره بـ ــه انتصاب مهدی پاشـ ــازاده
بهعنوان سـ ــرمربی تیـ ــم فوتبال پـ ــاس همـ ــدان ،گفت:
امیدواریـ ــم با مدیریت جدیـ ــد و بهرهگیری از خرد جمعی و
یک برنامه راهبردی بتوانیم پاس را حمایت کنیم.
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکه بایـ ــد باشـ ــگاه پاس همـ ــدان به
سـ ــمت درآمدزایی پایدار حرکت کند ،گفت :امیدواریم با
تیم فکری قوی و منسـ ــجم و همچنیـ ــن بهکارگیری افراد

توانمند در جایگاههای تخصصی خود بتوانیم بااقتدار در
لیگ یک حضور پیدا کنیم.
مدیـ ــرکل ورزش و جوانـ ــان ا ســــتان همــــدان بابیــــان
اینکـ ــه هیـ ــچ اسـ ــتانی ظرفیــــت آ بوهوایــــی ا ســــتان
همدان را ندارد لذا ورزشــــکاران مـ ــا میتوانند موفقتر
عمل کنند.
وی تصریح کرد :چتـ ــر حمایـ ــت اداره کل ورزش و جوانان
اسـ ــتان همـ ــدان فراخور میـ ــزان فعالیت هیأت ورزشــــی
گسـ ــترانده خواهـ ــد شـ ــد و هیچ فرقــــی بیــــن هیأتها و
رشتههای ورزشی وجود ندارد.
سـ ــیفی بابیان اینکه بحث جذب حامــــی مالی یک مقوله
حساس است که باید با استفاده از شیوههای نوین از آن
برای ورزش اسـ ــتان بهرهمند شد ،گفت :کمیته تخصصی
اسپانسرینگ در اداره کل ورزش و جوانان تشکیلشده
و برای این مهم در حال تصمیمگیری هستیم و این وعده

ام

شهرداری و پاس امیدوار به صعود

هگمتانه -گروه ورزش :تیمهای پاس و شـ ــهرداری
همـ ــدان در فصل جدیـ ــد رقابتهای لیگ دسـ ــته
دوم فوتبال باشگاههای کشور ،با انتخاب کادرفنی
جدید و سرشـ ــناس امید زیادی به صعـ ــود به لیگ
دسته اول دارند.
دو تیم پاس و شهرداری نمایندگان فوتبال همدان
در لیـ ــگ دسـ ــته دوم فوتبال باشـ ــگاههای کشـ ــور
فصل جدید این مسـ ــابقات را با کادر فنی جدید آغاز
میکنند.
تیم پـ ــاس کـ ــه در فصل گذشـ ــته لیگ دسـ ــته دوم
نیمکت خود را به احمد جمشـ ــیدیان سـ ــپرده بود،
علیرغم هزینه مناسـ ــب و حمایتهای مسـ ــؤوالن
استان به دلیل بیتجربگی سرمربی خود و عالقه وی
به حواشی نتوانسـ ــت نتیجه درخوری کسب کند و از
صعود به لیگ دسـ ــته اول بازماند .پس از شکست
تیم پـ ــاس در بازی پل ـ ـیآف با تصمیـ ــم امیر عظیمی
مدیرعامل باشـ ــگاه ،احمد جمشیدیان اخراج شد .با
اخراججمشیدیاناز مربیانمتعددیاز جملهسیامک
فراهانی ،علی لطیفی ،جهانبخش جعفری و محسـ ــن
عاشوریبهعنوان گزینههایسرمربیگریسبزپوشان
همدانی یاد شـ ــد ،امـ ــا در نهایت قرعه بـ ــه نام مهدی
پاشازادهافتادوویبهصورترسمیبهعنوانسرمربی
تیمفوتبالپاسهمدانمعرفیشد.
 سوابق پاشازاده
مهدی پاشـ ــازاده عالوه بر بـ ــازی در تیم ملی فوتبال
ایـ ــران و حضـ ــور در جام جهانـ ــی  98سـ ــابقه بازی در
تیمهـ ــای اسـ ــتقالل تهـ ــران ،بایرلورکـ ــوزن آلمان و
آدمیراواکر اتریش را در کارنامه خود دارد.
وی همچنیـ ــن در تیمهـ ــای فـ ــوالد گسـ ــترش و
شهرداری تبریز ،سهند ،پارسه و بادران نیز به عنوان
سرمربی فعالیت کرده است.
پاشـ ــازه پیش از حضور در همـ ــدان فصل عجیبی را
پشـ ــت سـ ــر گذاشـ ــت .وی در اوایل فصل گذشته
سکان هدایت شـ ــهرداری ماهشهر را در لیگ دو در
اختیار داشـ ــت و سپس سرمربی سپیدرود در لیگ
یک شـ ــد و سـ ــرانجام در انتهای فصل ،سرمربیگری
شاهین شهرداری بوشهر را به عهده گرفت.
حضور پاشـ ــازاده در همدان با موج مثبتی از سـ ــوی
رسـ ــانهها و هوادران همدانی مواجه شده و بسیاری
از عالقمندان پاس امیدوارند که در پایان این فصل
از مسـ ــابقات لیـ ــگ  2تیم خود را در میـ ــان تیمهای
صعود کننده به لیگ دسـ ــته اول ببینن ـ ـد ،البته به
شـ ــرط آنکه پاشـ ــازاده از اشتباهات بیشـ ــماری که
جمشیدیان مرتکب شد پرهیز کند.
شهرداری با طالییمنش استارت زد
اما تیم شـ ــهرداری دیگر نماینده فوتبال همدان در
لیگ دسـ ــته دوم فوتبال باشگاههای کشور ،فصل
گذشته را با هادی گلمحمدی پشت سر گذاشت.
هـ ــادی گلمحمـ ــدی با بودج ـ ـهای به مراتـ ــب کمتر
از تیـ ــم پاس اگر چه نتوانسـ ــت تیم خـ ــود را به لیگ
دسته اول برساند ،اما با با ایستادن در میانه جدول
گروه خود ،سهمیه شهرداری را در لیگ  2برای فصل
جدید رقابتها حفظ کرد.
با پایان مسـ ــابقات مدیران باشگاه شهرداری با عبور
از هادی گلمحمدی باب مذاکره با چند مربی مطرح و
سرشناس را آغاز کردند و در نهایت رضا طالییمنش
یکی از سرشناسترین مربیان بومی فوتبال همدان
به عنوان سرمربی تیم شهرداری برگزیده شد.
رضا طالیی پس از عقد قرارداد با باشـ ــگاه شـ ــهرداری
مجید بیگمجانی یکـ ــی دیگر از مربیان سرشـ ــناس
فوتبال همدان که سـ ــابقه سرمربیگری در لیگهای
فوتبال حرفهای کشـ ــور را هم دارد به عنوان دسـ ــتیار
اول خود معرفی کرد تا کارشناسان بیش از پیش در
فصل جدید مسابقات به شهرداری امیدوار باشند.
از سـ ــوابق رضا طالییمنش در لباس مربی میتوان
به حضور در لیگ برتر سال  87تا  89در تیم فوتبال
پاس همدان ،حضـ ــور در لیگ دسـ ــته دوم فوتبال
کشـ ــور و صعود به لیگ یـ ــک با تیم فوتبـ ــال الوند
همـ ــدان ،و حضور در لیگ دسـ ــته اول بـ ــا تیمهای
الوند همدان و گیتی پسند اصفهان اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان :پاس باید به سمت درآمدزایی پایدار برود

اه

با انتخاب کادر فنی باتجربه

«حامی مالی» ضرورت اصلی ورزش استان

مرا

خبــر

ه با

6

ورزش

هگمتانه -گروه ورزش :رئیس هیأت دوچرخهسواری استان همدان
از اعزام برگزیدگان مسـ ــابقه قهرمانی تریال اسـ ــتان کـ ــه در پایان این
هفته برگزار خواهد شــــد ،به لیگ برتر دانهیل کشور خبر داد.
رامین تا جبخشـ ــیان اظهار کرد :مسـ ــابقه قهرمانی دوچرخهسواری
تریال ا سـ ــتان روز جمعه  ۲آبا نماه در دهکده تفریحی و گردشگری

گنجنامه برگزار خواهد شـ ــد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه ا یـ ــن مسـ ــابقه و یـ ــژه آقا یـ ــان ،رده سـ ــنی
بزرگسـ ــاالن و در کال سهـ ــای  ۲۰و  ۲۴بر گـ ــزار میشـ ــود ،ا فـ ــزود:
برگز یـ ــدگان این مسـ ــابقه در قالب یـ ــک تیم به مسـ ــابقات لیگ
بر تـ ــر دانهیل که قرار ا سـ ــت  ۱۵آبا نماه در همدان برگزار شـ ــود،

شـ ــرکت خواهند کرد.
تا جبخشـ ــیان در رابطه با اصول بهدا شـ ــتی درنظر گرفته شــــده برای
بر گـ ــزاری این مسـ ــابقه با توجه به شـ ــرایط حاد ا سـ ــتان توضیح داد:
این مسـ ــابقه تماشاچی ندارد ،دوچرخهسـ ــواران یکی یکی مسابقه
میدهنـ ــد ،بیشـ ــتر حا لـ ــت رکوردگیـ ــری دارد و تجمعـ ــی صــــورت

نخواهد گرفت.
رئیــــس هیأت دوچرخه ســــواری ا ســــتان همــــدان در رابطـ ــه با نظر
ســــتاد مدیریت کرونا ا ســــتان با برگــــزاری لیگ برتر دانهیل کشـ ــور
ً
در همــــدان ،گفــــت :فعال یک موافقت شــــفاهی از ســــتاد گرفتهایم
اما هنوز کتبی نشــــده است.

ش
ید

چهار ش ــنبه
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راهیابی برگزیدگان مسابقه تریال همدان به لیگ دانهیل

روابطعمومیشرکتگازاستانهمدان

هنگام بیماری در خانه بمانیم و از تماس با دیگران خودداری کنیم.

چهارشـــنبه

آیتاهلل مکارم شیرازی:

شایعهپراکنی و اختالفافکنی
از مهمترین آفات فضای مجازی است

یکـ ــی از مراجع تقلید شـ ــایعه پراکنی و اختـ ــاف افکنی را یکـ ــی از مهمترین آسـ ــیب های فضای
مجازی برشـ ــمرد و گفت :با ریشـ ــه یابی جرایم و مفاسد میتوان بسـ ــیاری از معضالت اجتماعی را
پیشگیری کرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی پیش از ظهر روز گذشـ ــته در دیدار فرمانده انتظامی کشور شایعه پراکنی

اخبار کوتاه

استیضاح روحانی منتفی شد

عضو هیأت رئیسـ ــه مجلس گفـ ــت :در مجلس به
این نتیجه رسـ ــیدهایم که اسـ ــتیضاح انجام نشود.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی در برنامه تهـ ــران  ۲۰که از شـ ــبکه
پنجم سـ ــیما پخش شـ ــد ،اظهار داشـ ــت :مجلس
با مصلحت اندیشـ ــی به دولت کمـ ــک میکند تا به
راحتی به خرداد ماه سـ ــال آینـ ــده یعنی پایان مهلت
قانونی خود برسـ ــد .چراکه هـ ــدف مجلس کمک به
دولت برای سهولت در ادامه کار خود است .اکنون
شـ ــرایط به گونهای اسـ ــت که اگر مجلـ ــس یک یا دو
وزیر دیگر از دولت را اسـ ــتیضاح کند دولت مستقر
سـ ــقوط خواهد کرد و امـ ــکان این کـ ــه وزرا و رئیس
جمهور را به راحتی استیضاح کرد ،نیست.

خودروهای باالی یک میلیارد
تومان مشمول مالیات میشوند

براساس مصوبه کمیسـ ــیون اقتصاد دولت درباره
الیحـ ــه اصالح قانـ ــون مالیاتهای مسـ ــتقیم که در
حـ ــال بررسـ ــی و تصویـ ــب در هیات دولت اسـ ــت،
خودروهـ ــای بـ ــاالی یک میلیـ ــارد تومان مشـ ــمول
مالیات میشوند.
براسـ ــاس مصوبه این کمیسـ ــیون ،تمامی مالکین
(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای
سـ ــواری و وانت دو کابیـ ــن دارای شـ ــماره انتظامی
شـ ــخصی به نام خـ ــود و فرزندان کمتر از  18سـ ــال و
محجور تحت تکفـ ــل که در پایان هرسـ ــال مجموع
ارزش آنها بیش از  10میلیارد ریال باشـ ــد ،به شرح زیر
مشمول مالیات ساالنه خودرو میباشند.
 تا مبلغ  15میلیارد ریال نسـ ــبت به مازاد  10میلیاردریال یک درصد
 تا مبلغ  30میلیارد ریال نسبت به مازاد  15میلیاردریال دو درصد
 تا مبلغ  45میلیارد ریال نسبت به مازاد  30میلیاردریال سه درصد
 -نسبت به مازاد  45میلیارد ریال چهار درصد

افت  10میلیون تومانی قیمتها
در بازار خودرو

پراید  117میلیونی هم خریدار ندارد
در پی کاهـ ــش نرخ ارز ،قیمتها در بـ ــازار خودرو نیز
کاهشی شد به طوری که قیمت خودروهای داخلی
 7تـ ــا  10میلیـ ــون تومان پاییـ ــن آمـ ــد .در عین حال
قیمت خودروهای خارجی نیز به طور متوسط حدود
 30میلیون تومان کاهش یافت .به دنبال کاهشی
شـ ــدن نرخ دالر و یورو در بازار ،قیمت خودرو نیز در
بـ ــازار رو به کاهش گذاشـ ــت .در حـ ــال حاضر تعداد
فروشندگان خودرو در بازار بیشتر از میزان تقاضای
خرید اسـ ــت اما در مجموع معامل ـ ـهای صورت نمی
گیـ ــرد ،در عیـ ــن حال وضعیـ ــت بازار خـ ــودرو طوری
اسـ ــت که قیمت ها چنـ ــدان باثبات نیسـ ــتند و به
عنوان مثال برای خودرویی مانند پراید قیمت بین
 125تا  117میلیون تومان اعالم می شود.

بازار انسولین چه زمانی به آرامش
میرسد؟

واردات  ۱.۵برابری صحت ندارد
رئیس کمیسـ ــیون اقتصاد سـ ــامت اتـ ــاق تهران
میگوید :خبر منتشـ ــر شـ ــده درباره واردات  ۱.۵برابر
انسـ ــولین به کشـ ــور صحـ ــت نـ ــدارد و واردات این
محصول در سال جاری کاهش نیز یافته است.
محمـ ــود نجفی عرب اظهـ ــار کرد :متاسـ ــفانه در خبر
اخیری که نقل قول شده بود یک اشتباه مهم وجود
داشـ ــت من اعالم کردم کـ ــه با توجه به مشـ ــکالت
مختلف در ارز  ۴۲۰۰تومانـ ــی و قاچاق معکوس دارو
ما حتی اگر یک و نیم برابر نیاز کشـ ــور انسولین وارد
کنیـ ــم نیز باز هـ ــم احتماال در بازار مشـ ــکالت 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  ۳۱هزار نفر گذشت
سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت ،ضمن ارائه تازهترین
آمـ ــار کرونا در کشـ ــور ،از  ۳۲۲مورد فوتـ ــی جدید خبر
داد و گفت ۴۸۱۰ :نفر از بیماران در وضعیت شـ ــدید
و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند.
سـ ــیما سـ ــادات الری ،بعد از ظهر روز گذشـ ــته (سه
شـ ــنبه) در ارتبـ ــاط تصویری با شـ ــبکه خبر ،بـ ــه ارائه
تازهترین آمار کرونا در کشـ ــور پرداخت.وی افزود :از
ظهر روز دوشـ ــنبه تا ظهر روز گذشته (سه شنبه ۲۹
مهر  )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۵هـ ــزار و  ۳۹بیمـ ــار جدیـ ــد مبتـ ــا به کوویـ ــد  ۱۹در
کشور شناسـ ــایی شـ ــد که دو هزار و  ۲۵۴نفر از آنها
بستری شـ ــدند.الری گفت :مجموع بیماران کووید
 ۱۹در کشـ ــور به  ۵۳۹هزار و  ۶۷۰نفر رسید.وی افزود:
متأسـ ــفانه در طول این مـ ــدت ۳۲۲ ،بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۳۱هزار و  ۳۴نفر رسید.

و اختـ ــاف افکنی را یکـ ــی از مهمترین آسـ ــیبهای فضای مجازی برشـ ــمرد و افـ ــزود :بارها علیه
بنده مطالب دروغی منتشـ ــر شده اما خوشبختانه مردم هوشـ ــمندانه و آگاهانه به این شایعات
توجهی نکردند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه ممکن اسـ ــت عدهای به دلیل تخلفاتی که داشـ ــتهاند علیه نیروی
انتظامی سـ ــم پاشی کنند ،افزود :اقدامات این افراد ،بی اثر است و نباید به آن توجه کرد.
آیت اهلل مکارم شـ ــیرازی با بیـ ــان اینکه نیروی انتظامـ ــی امروز محبوب مردم اسـ ــت چراکه بیش

از همه بــــا مردم ارتباط دارد و در جامعــــه خدمات ارائه میدهد گفت :نیروی انتظامی پیشــــگیری
را اصلـ ــی راهبـ ــردی در فعالیتهای خود قرار دهد چراکه با ریشـ ــه یابی جرایم و مفاســــد میتوان
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 پاکتر از سایر شهرها باشد و وجود
برخی مظاهر فساد و آلودگیها زیبنده این شهر نیست.

ایران و جهان

وزیر بهداشت:

واکسن ایرانی کرونا اواسط آبان
وارد مرحله انسانی میشود
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انعکاس
برداشت سنتی برنج در الموت

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جادهها را بستید؟
هگمتانه -گروه ایران و جهان :وزیر بهداشت با اعالم اینکه
واکسـ ــن ایرانی کرونا مراحل آزمایش حیوانـ ــی را رد کرده و از
اواسط آبانماه امسال وارد مرحله آزمایش انسانی میشود
گفت :زمانی که گزارشها درباره وضعیت کرونا را میخوانم
استرس میگیرم که نکند در سیاهچالهای بیفتیم که خروج
از آن بسیار صعب و دشوار است.
سعید نمکی که برای بررسی آخرین وضعیت شیوع کرونا
به آذربایجان غربی سـ ــفر کرده اسـ ــت ،در سی و سومین
جلسه اسـ ــتانی سـ ــتاد مبارزه با کرونا ضمن تقدیر از کادر
درمان و ابـ ــراز نگرانی از وضعیت موجود ،اظهار داشـ ــت:
من همواره خودم را یک سرباز کوچک و
کوچکترین نظام
ِ
مقدس جمهوری اسالمی و زیر بیرق رهبری میدانم .من
هیچ گاه خـ ــودم را فراتر از این ندیدم .مقام سـ ــرداری الیق
بزرگوارانی همچون شهید بر باد رفته در یاد مانده ،شهید
قاسـ ــم سـ ــلیمانی اسـ ــت و ما حتی در باالترین مقامی که
شـ ــهادت هم هسـ ــت ،هنوز سرباز چنین سـ ــردارانی هم
نیستیم.
به سـ ــیاه چاله ای نیفتیم که در آمدن از آن دشـ ــوار
باشد
وی افزود :حضور امروز من بیشتر به دلیل خسته نباشید
و خدا قوت گفتن به همکارانم در سـ ــطح استان است و از
سویی برای دل نگرانیهایی است که برای امروز و فردای
مملکت دارم .دیروز خدمت رییس جمهور بودم و عرض
کردم که در هشت و  ۹ماه گذشته یک شب را به یاد ندارم
که پیوسـ ــته یک سـ ــاعت خوابیده باشـ ــم و یاد ندارم که
روز تعطیلـ ــی را در طول این مدت گذرانده باشـ ــم .تنها بار
دلگشـ ــای من در این ایام دو بار رفتن بر سـ ــر تربت مادرم
بوده اسـ ــت .با این اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر که
چه خواهد شـ ــد .وقتی هر شب آمارهای اسـ ــتان ها را می
خوانم یکی از اضطرابهایم این است که به سیاه چالهای
بیفتیم که در آمدن از آن کار دشواری است.
نمکـ ــی ادامـ ــه داد :در اواخـ ــر دی ماه که خبـ ــر حضور این
ویروس را در کشـ ــور چین شـ ــنیدم با توجه به دو سـ ــابقه
علمی و اجرایی که در گذشته داشتم؛ یکی سابقه برخورد
بـ ــا اپیدمیهایـ ــی ماننـ ــد ماالریـ ــا و  ...در روزهای سـ ــخت
سیسـ ــتان و بلوچسـ ــتان در  ۳۰سـ ــال قبـ ــل و یکـ ــی هم
سـ ــابقه علمی به عنوان یک ایمنولوژیسـ ــت ،میدانستم
که این ترکیب نامیمون ،ترکیب وحشـ ــتناک و هراسناکی
برای بشـ ــریت اسـ ــت .دوسـ ــتانم را اوایل بهمن ماه صدا
زدم و گفتـ ــم بایـ ــد حواسـ ــمان را جمع کنیم .زیـ ــرا با یکی از
پیچیدهتریـ ــن موجـ ــودات مواجهیـ ــم و گفتـ ــم موجودی
که میبینم بـ ــا تمام موجوداتی که تاکنـ ــون مطالعه کردم،
متفاوت اسـ ــت .حـ ــال اینکه ایـ ــن موجود از کجـ ــا آمده را
کالبدشکافی نمیکنم .زیرا مشـ ــکلی را از ما حل نمیکند،
به جـ ــز اینکه به یـ ــک سـ ــیاهچاله سیاسـ ــی و بینالمللی
بیفتیم که کار ما نیست.
وزیر بهداشـ ــت با بیـ ــان اینکه در آن زمـ ــان اعالم کردم که
باید خودمان را برای درگیری سنگین با این ویروس آماده
کنیم ،گفت :این نگاه و عدم سـ ــهلانگاری باعث شد که
گامهـ ــای بلندی برداریم .در سـ ــنگرهای نظامی میگوییم
که اگر دشمن را حقیر شمردی ،بازی را باختی ،اگر به جنگ
با روباه میروی با سـ ــاح شـ ــیر برو .اگر خودت را برای یک
اپیدمی سـ ــهمگین آماده کردی ،اما کوچک بود ،اشکال
ندارد .اشـ ــتباهی که اروپاییها کردند .میـ ــزان تخت ما در
طرح تحول سـ ــامت اضافه شـ ــد ،اما هنوز هم شـ ــاخص
تخت حدود  ۱.۵است .در حالی که در ضعیفترین کشور
اروپایی هفـ ــت تخت بـ ــه ازای  ۱۰۰۰نفر جمعیت اسـ ــت و
پرستارشان سه برابر ماست.
وی ادامـ ــه داد :آنچه که مـ ــا را در این زمینـ ــه حمایت کرد،
عالوه بر فضـ ــل الهی ،یکـ ــی از ویژگیهای ممتـ ــاز در نبرد
بـ ــا این ویـ ــروس پیشبینیهای خوبی بود کـ ــه در وزارت
بهداشـ ــت اتفاق افتاد .من امروز این حرفها را نمیزنم تا
خودم را اثبات کنم .من نیامدم برای خوشـ ــنام شدن ،من
برای فدا شـ ــدن و نابود شدن آمدهام ،من برای دود شدن
در ساحت مقدس جمهوری اسالمی آمدهام .فکر میکنم
شـ ــاید با این روی مین رفتم و فنا شـ ــدن بتوانیم قطرهای

از تقدس خون شهدا را پاسـ ــخ دهم .در هر استانی وقتی
به مزار شـ ــهدا میروم در دل خودم میگویـ ــم خدایا مرا در
نهایت شرمسـ ــار خون شـ ــهدا و خانواد ههـ ــای آنها نکن.
بنابراین حرفهایم 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 ژنرالهای بزرگی را بر
دل دارم .دکتر زارع را که همشهری من بودم از دست دادم
که مانند پروانه دور بیماران مبتال به کرونا میگشت ،دکتر
حسـ ــنی و ...را از دسـ ــت دادیم .برای دفاع از این عاشقان
بیبدیـ ــل نمیتوانم بنشـ ــینم تـ ــا کاسـ ــتیهای دیگران را
کسی به حسـ ــاب این عزیزان بنویسـ ــد .اگر حرفی میزنم
در اثبـ ــات حقانیت راهی که وزارت بهداشـ ــت خردمندانه
طی کرده است ،به دلیل دفاع از حیثیت شهدای سالمت
اسـ ــت .در تمام زندگیام اجازه ندادم اهانـ ــت یا کم لطفی
به خانواده یا شـ ــهید از دست رفتهای شـ ــود .این وظیفه
اخالقی من است تا زمانیکه زندهام.
وی گفـ ــت :وزارت بهداشـ ــت برنامهریـ ــزی مفصلی انجام
داد ،همه را جمع کردیـ ــم .اولین بار آمدیم و گفتیم راههای
هوایی به چین را ببندیم .وقتی این حرف را میزدم عدهای
با لبخندهـ ــا و نگاههای عاقـ ــل اندر سـ ــفیه میکردند ،به
ما نـ ــگاه میکردند که چه میگویی .یکـ ــی از عزیزان به من
گفت که شـ ــاهد بودم که در ابتـ ــدای اپیدمی اعالم کردی
که آتشی بر نیستان این کشور خواهد افتاد که دامن تک
تک خانوادهها را خواهد گرفت .در بهمن ماه ایسـ ــتادم تا
در  ۳۶ورودی ایـ ــن مملکت گیت بازرسـ ــی بگذاریم .بعد
از گرفتـ ــاری در گرداب قم ،بعـ ــد از دو هفته تـ ــازه تعدادی
کیت پیس ـ ـیآر بـ ــه صورت چمدانـ ــی یکی از دوسـ ــتانم از
ژنو آورد ،امـ ــا در روز اول بهمن ماه کیت پیس ـ ـیآر را برای
شناسـ ــایی کووید ۱۹-در انستیتو پاستور طراحی کردیم و
 ۵۷دانشجوی خودمان را که از ووهان آوردیم ،در همینجا
تست کردیم.
نمکـ ــی همچنیـ ــن گفـ ــت :بعـ ــد از ورود ویـ ــروس ،دکتر
جانبابایـ ــی را به تک تک اسـ ــتانها فرسـ ــتادم که تخت
آماده کنند .بر همین اسـ ــاس  ۲۰۰۰تخت آی سی یو و ۹۰۰
ونتیالتـ ــور در عرض دو هفته آماده شـ ــد .ایـ ــن رکورد در
تاریخ جهان هم بی بدیل اسـ ــت .اولیـ ــن موارد ویروس
را شناسـ ــایی کردیم .روزهای بسیار سـ ــختی بود .روزنگار
این ایام سخت را نوشتهام ،بعضی از تلخیها ،تنهاییها،
غربتهـ ــا و عـ ــدم درک متقابلهـ ــا آدم را بـ ــه شـ ــدت
میسوزاند .کمبود لباس و ماسـ ــک و ...و .در اوج غربت
این سـ ــرزمین و در اوج بی رحمی دشـ ــمن .بعد از واقعه
کربـ ــا ،ملت شـ ــیعه چنین ظلمـ ــی را که امـ ــروز ما تحمل
میکنیم ،نکرده است.
وی افزود :ناجوانمردی که آمریکاییها و صهیونیستها
در کرونـ ــا بر مـ ــا روا داشـ ــتند ،هیچ ملت شـ ــیعهای تجربه
نکـ ــرده اسـ ــت .هواپیمـ ــا بـ ــه فـ ــرودگاه عمـ ــان میآمد و
خوشـ ــحال بودیم کـ ــه دو بامداد ماسـ ــک و حفـ ــاظ برای
پرستاران و پزشـ ــکان میآورد ،اما زنگ میزدنند که مسیر
قفل شده اسـ ــت .یک فرمانده بی سـ ــاح و سربازان خط
مقدم بی دفاع بودند .به یکی از پزشـ ــکانی 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 شـ ــدم که ایـ ــن نازنین برای اینکـ ــه رزیدنتها
و پزشـ ــک و پرسـ ــتار نترسـ ــند ،ژنرال من تن به آتش زد تا
سربازانش نترسند و بیمار را ویزیت کنند.
وی ادامـ ــه داد :فرق ما با دفاع مقدس این بود که در دفاع
مقدس خط را میشناختیم و میدانستیم دشمن از کجا
میآید ،اما در اینجا نمیدانسـ ــتیم صمیمی ترین دوست
بمب ویروس اسـ ــت .نمیدانسـ ــتیم حریم کجاسـ ــت و
ناگهان نقطـ ــه نقطه بمبهای ویروس م یخـ ــورد و نابود
میکرد .از قم به گیالن از گیالن به نیشـ ــابور و ...کجا دانند
حال ما سبکباران سـ ــاحلها .هیچکس نمیتواند عمق
درد جامعه پزشکی و پرستاران را در این ایام در اوج تحریم،
اوج خالی بودن خزانه و بانک مرکزی را درک کند.
نمکـ ــی افزود :با جیـ ــب خالی هم مملکـ ــت را اداره کردن،
کار بسیار سـ ــختی است .درست است که در شرایط وفور
منابع ،مدیریت کار آسـ ــانی نیست ،اما در شرایط بی پولی
و بی ارزی هم مدیریت بسـ ــیار کار بسیار صعبی است .ما
ارز نداشـ ــتیم ،ریال نداشـ ــتیم ،مطالبات پرستار و پزشک
در کارانه ماهها گذشـ ــته بود ،اما این قوم شریف و نجیب،
یکبار نگفتند که ما بسـ ــتانکاریم ،بلکه گفتند ما به ملت
ایران بدهکاریم .وقتی همه فـ ــرار کردند ،اینها مثل پروانه
به آتش زدند و دور بیمار طواف کردند ،وقتی عدهای پول
پارو کردند ،اینها در بیمارسـ ــتانها رنج جارو کردند ،وقتی
عـ ــدهای در هوای خوش رمیدنـ ــد ،اینها بر سـ ــینه بیمار
خمیدند و مبتال شـ ــدند .در یک شـ ــهر مـ ــن روزانه  ۱۲تا ۱۳
پرستار دارد مبتال میشوند.
آمـ ــار ایـ ــران ،از شـ ــفاف تریـ ــن آمارهـ ــای کرونـ ــا در
دنیاست
وزیر بهداشـ ــت اظهار کرد :اگر در کمتر از  ۶۰روز توانستیم
بسـ ــتری را بـ ــه  ۲۰درصـ ــد کاهش دهیـ ــم و میـ ــزان مرگ و
میرمـ ــان را بـ ــه کمتـ ــر از  ۴۰نفـ ــر در روز برسـ ــانیم ،با کمک
فـ ــداکاری خدمتگزاران عرصه سـ ــامت بود که هیچ وقت
از خاطـ ــره مملکت گم نخواهد شـ ــد .ما در عـ ــرض دو ماه
به یک دسـ ــتاورد عظیم رسـ ــیدیم .ما تنها کشوری بودیم
که با بی پولی و تحریم ،خنجر از پشـ ــت دشـ ــمن را با گرای
داخلی داشـ ــتیم .مانند دفاع مقدس که به صدام از داخل
گـ ــرا می دانند تا سـ ــنگر بچههای ما را بزنـ ــد ،در این دوران
هم در داخل افراد وطن فروش و ناجوانمرد ،گرا میدادند
که وی یو ای ،بی بی سـ ــی و ایران اینترنشـ ــنال ما را بزند؛ تا
زمانی که موج خودشـ ــان را گرفتار کـ ــرد .البته ما هرگز برای
دردمندی هیـ ــچ فردی روی زمین خوشـ ــحال نیسـ ــتیم،
اما دیدید که پشت در بیمارسـ ــتانها و در پارکهایشان
چه افتضاحی به بار آمد ،کشـ ــورهایی کـ ــه  ۱۰برابر ما تخت
داشـ ــتند ،آی سی یو داشـ ــتند و  ۲۰برابر ما نیرو داشتند که
حقوقش را بـ ــه موقع میگرفت .بعد هـ ــم اعالم کردند که
ایران تعداد مرگها را به درسـ ــتی اعالم نمیکند ،اما خدا را
شاهد میگیرم که یکی از شفافترین آمارهای جهان ،آمار
جمهوری اسـ ــامی اسـ ــت که تماما قابل دفاع و مبتنی بر
بروزترین مستندات است.
چنـ ــد نفر را جریمه کردید و چه تعـ ــداد از جاده ها را
بستید؟
وی افـ ــزود :در سـ ــتاد ملی تقاضـ ــا کردیم که هـ ــر کس که
ماسک نزد ،جریمه کنید ،اما بروید آمار را دربیاورید که چند
نفر را جریمه کردند .گفتیم جاده ببندید ،چندتا را بستند؟.
این طـ ــور که نم یشـ ــود اپیدمی جمـ ــع کرد .اگـ ــر این بال
شکسته ما را ترمیم نکنند ،اپیدمی در این مملکت جمع
نمیشـ ــود و ما ته رودخانـ ــه باید جنازه جمـ ــع کنیم .بعد از
مدتی هم نیروهای من هم می ُبرند و میروند .البته آنها به
خیابان نمیروند ،بلکه به خانههایشان میروند .امیدوارم
خداوند چنین روزی را نیاورد ،اما اگر روزی خسـ ــتگی و بی
توجهی دیگران به حریم همکاران من شدت پیدا کرد ،به
خیابان نمیآیند و اهل غربتی بازی نیستند ،بلکه میروند
در خانه مینشینند و آن روز ،روز سختی است و غیرقابل
تحمل است.

روحانی:

دلیلی برای محدودیت در تأمین کاالهای ضروری
و دارو وجود ندارد
رئیس جمهور تمهیدات الزم در حوزه سیاس ـ ـتهای
تجاری کشــــور ،تامین منابع الزم بــــرای ادامه طرحهای
عمرانی کشــــور بــــا فروش ســــهام ،داراییهــــای مازاد
دولــــت و اوراق ،اصالح قانــــون مالیاتهــــا ،مدیریت
نقدینگــــی بــــرای کاهش نــــرخ تــــورم و جهتگیری به
ســــمت تولید را از دیگر راهبردهـ ــای اقتصادی دولت
برشمرد.
روحانی ضمن اشــــاره به دیگر برنامههــــای 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
ماههای اخیــــر از جمله اقدامات مهــــم دولت در حوزه
سیاستهای ارزی و کاالیی کشور است.
رئیــــس جمهور با اشــــاره به وضعیت و شــــرایط تامین
اقالم اساســــی مورد نیــــاز مردم و تامین دارو در کشـ ــور
گفــــت :در وضعیت فعلی ،با امکانــــات موجود ،دلیلی
بــــرای محدودیــــت در تامیــــن کاالهای ضــــروری و دارو
وجود ندارد .دســــتگاههای ذیربط در تامین کاال و دارو
موظف و مکلف هستند با تالش مضاعف ،دسترسی
مردم به این کاالها را فراهم کنند.

هگمتانـ ــه -گروه ایران و جهــــان :رئیس جمهور گفت:
دلیلی بـ ــرای محدودیت در تامین کاالهــــای ضروری و
دارو وجود ندارد .دسـ ــتگاههای ذیربــــط در تامین کاال
و دارو موظـ ــف و مکلف هســــتند با تــــاش مضاعف،
دسترسی مردم به این کاالها را فراهم کنند.
حجت االسـ ــام حسـ ــن روحانــــی رئیس جمهــــور ،روز
سهشـ ــنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلســــه ستاد
هماهنگی اقتصادی ،پـ ــس از گزارش رئیس کل بانک
مرکـ ــزی و وزرای صنعـ ــت ،معدن و تجــــارت و اقتصاد و
امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه
نخسـ ــت و اقدامات برنامهریزی شــــده بــــرای مدیریت
بخش پولی ،ارزی و تجاری کشور در ماههای باقیمانده
سال ،گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن
فشـ ــار بر اقشـ ــار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی
دولت امکانپذیر دانست.
روحانـ ــی گفت :در شـ ــرایط خــــاص کنونی ،اســــتفاده از
ظرفیتها و سـ ــاز و کارهـ ــای اقتصادی کشــــور و اتخاذ
تدابیـ ــر ویژه برای تامین کاالهای اساســــی مردم و مواد
اولیـ ــه کارخانجـ ــات و مقابلــــه بــــا تحریمهــــای ظالمانه
دشـ ــمن که به قصد فلج کردن تولیــــد و اقتصاد وضع
شدهاند ،از اولویتهای برنامه اقتصادی دولت است.

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
حضـ ــرت خاتم االنبیـ ــا(ص) گفــــت :فرماندهان ارتش
و سـ ــپاه با تـ ــاش و مجاه ـــدت دایمــــی و همافزایی از
طریـ ــق 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
حضرت خاتم االنبیاء(ص) در آستانه برگزاری رزمایش
مدافعان گفـ ــت :مجموعه قدرت مورد نیاز کشــــور به
فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر ســــه پایه شــــامل
«قـ ــدرت دفاعی»« ،ثبـ ــات و اســــتحکام اقتصــــادی» و
«توانایی و قوام فرهنگی» استوار است.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نه تنها در این
سـ ــه حوزه نقش فعال دارند ،بلکه قــــدرت دفاعی را با
رویکرد «بازدارندگی تهاجمی» ساماندهی و بنا کردهاند
و قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما بیشترین انطباق و
تناسب را با «مولفههای فرهنگی تاریخی» دارد.
چنانکه تاکنون در صحنههای رزمایش پدافند هوایی
مشـ ــاهده کردهایم فرماندهــــان و رزمنــــدگان پدافند
هوایی ،تمامی اقدامات تهدیدآمیز دشمن را (همانند
صحنه جنگ واقعی) سرکوب و خنثی خواهند کرد.
فرماندهان ارتش و سپاه با تالش و مجاهدت دائمی و
همافزایی از طریق ترکیب قدرت ارتش و سپاه و با همه
تـ ــوان در مقابل تهدیـ ــدات ،آرایش دفاعــــی و تهاجمی
دارند تا هر تهدیدی را سـ ــرکوب کنند .نــــگاه نیروهای
مسـ ــلح جمهوری اسـ ــامی به آینده با وجود چالشها

و دشــــواریها ،با اعتماد بــــه اتکال بــــه خداوند متعال
و پشــــتوانه عظیم ملت شریف ایران ،سرشــــار از امید
است .ما وقتی به  42ســــال فراز و نشیبهای گذشته
نگاه میکنیــــم ،به این نتیجه میرســــیم آنچه پیش رو
قرار دارد ،به مراتب آســــانتر از دشــــواریهایی اسـ ــت
که ملت ســــرافراز ایران و نیروهای مســــلح بــــا توکل بر
خداوند و تالش و مجاهدت ،پشت سر نهاده است.
تسـ ــاز اوال
نیروهای مســــلح در این رویارویی سرنوش 
با سختکوشــــی سرســــختانه از تمامی دستاوردهای
انقــــاب و تمامیت ارضی و اســــتقالل کشــــور ،در برابر
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 قدرتهای
سلطهگر رخ داد ،خواهند شد.

عضو هیأترئیسه مجلس خبرگان رهبری:

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

هگمتانـ ــه -گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :عضو هیأترئیسـ ــه
مجلس خبرگان رهبری گفت :اصلیترین فلسـ ــفه صلح
امام حسـ ــن(ع) نداشـ ــتن یاران وفـ ــادار بـ ــود ،از این رو
اردوگاه حضرت اصـ ــا در موضع برتر قرار نداشـ ــت ،ولی
حضرت از همین بحـ ــران به عنوان فرصـ ــت بهرهبرداری
کردند.
آیتاهلل سـ ــید احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس
خبـ ــرگان رهبری با اشـ ــاره بـ ــه مبانـ ــی قرآنی صلـ ــح اظهار
داشـ ــت :اسـ ــام صلح به جا و عزت آفرین را اگر دشـ ــمن
ً
حقیقتا در پی آن باشد ،ضد ارزش نمی داند.
وی با اشـ ــاره به آیه  ۶۱سـ ــوره انفال کـ ــه میفرماید «و اگر
دشـ ــمنان به صلح و مسـ ــالمت تمایل داشـ ــتند ،تو نیز
مایل به صلـ ــح باش و کار خـ ــود به خدا واگـ ــذار ،که خدا
شنوا و داناسـ ــت» تصریح کرد :لیکن صلح با دشمنی که
مدام در حال توطئه علیه مسـ ــلمانان اسـ ــت ضد ارزش
است و اسالم آن را پذیرفتنی نمی داند.
عضو هیأت رئیسـ ــه مجلـ ــس خبرگان رهبـ ــری همچنین

ضمن اشـ ــاره به آیه  ۹۱سـ ــوره نسـ ــا که میفرماید «پس اگر
از شـ ــما کناره نگرفتند و تسـ ــلیم شما نشـ ــدند و از اذیت
شما دسـ ــت نکشیدند در این صورت آنها را هر جا یافتید
بگیرید و به قتل رسـ ــانید ،ما شـ ــما را بر (جان و مال) این
گروه تسـ ــلطی کامل بخشیدیم»،گفت :اسالم در شرایطی
که مسلمین دست برتر دارند صلح را ناروا میداند.
آیتاهلل خاتمـ ــی همچنین به آیه ۳۵سـ ــوره محمد (ص)
کـ ــه میفرماید «پس (شـ ــما ای اهل ایمـ ــان در کار دین)
سسـ ــتی روا مدارید و (از ترس جنگ ،کافـ ــران را) دعوت
به صلـ ــح نکنید ،که شـ ــما غالب و بلنـ ــد مقامتر خواهید
بـ ــود و خدا با شماسـ ــت و از (ثـ ــواب) اعمال شـ ــما هیچ
نمیکاهد» اشـ ــاره داشته و در پاسـ ــخ به این سوال که آیا
شـ ــرایط ما با آمریکا شرایط صلح اسـ ــت یا جنگ؟ تصریح
کـ ــرد :اوال آمریـ ــکا مـ ــدام در پی سـ ــلطه و ضربـ ــه زدن به
ً
جمهوری اس ـــامی ایران است و ثانیا بحمداهلل مقاومت
در منطقه و ایران دسـ ــت برتر دارد و ثالثـ ــا ،این آمریکا به
خصوص ترامپ است که نیاز به شعار صلح دارد و رابعا،

ً
آمریکا حقیقتا در پی صلح نیسـ ــت ،او سلطه میخواهد
نه مذاکره.
وی افزود :با توجه به این چهار نکته فوق ،شــــرایط کنونی
شـ ــرایط صلـ ــح نیسـ ــت و تجربه چند سـ ــال گذشـ ــته نیز
میگویـ ــد که مذاکره جواب نمیدهد و این تنها مقاومت
است که نسخه شفابخش است.
خاتمی در اینباره به آیه  ۱۲۰سوره آل عمران که میفرماید
«اما اگر شما صبر پیشـ ــه کنید و پرهیزکار باشید مکرر و
عداوت آنان آسـ ــیبی به شـ ــما نرسـ ــاند ،که همانا خدا بر
آنچه میکنید محیط و آگاه اسـ ــت» اشـ ــاره کـ ــرده و بیان
داشت :با صبر و مقاومت اسـ ــت که تاکنون ملت بزرگ
ایران دشمنان را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت.
این عضـ ــو هیات رئیسـ ــه مجلس خبرگان در پاسـ ــخ به
سـ ــوالی در مورد فلسـ ــفه اصلی صلح امام حسـ ــن علیه
السـ ــام خاطرنشـ ــان کرد :مقام معظم رهبـ ــری در کتابی
که ترجمـ ــه از عربـ ــی داشـ ــتهاند ،نامه صلح امام حسـ ــن
علیـ ــه السـ ــام را عالـ ــی تریـ ــن نرمـ ــش قهرمانانـ ــه تاریخ

نامیده اند .اصلی ترین فلسـ ــفه صلح امام حســــن علیه
الســــام 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 بهرهبرداری نمودند .این
تعبیر حضرت اسـ ــت که میفرمایند «دیــــدم یارانم آماده
جنگ نیسـ ــتند و نیز فرمود که اگر یارانی داشــــتم شبانه
روز با معاویه میجنگیدم».
وی در پاسـ ــخ به این سوال که آیا شــــرایط کنونی شرایط
صلح امـ ــام مجتبی (ع) اسـ ــت؟ بیان داشــــت :بــــه یاری
خداوند امروز مقاومــــت در منطقه و ایران ،یارانی وفادار،
جان بر کف و خستگیناپذیر دارد .حاج قاسم ها ،شهید
حججی ها و  ...فراوانند که مصــــداق «فمنهم َمن ینتظر»
در انتظار ایثار هسـ ــتند؛ و از طرفی ،این دشــــمن کینهتوز
اســــت که نیازمند مذاکره و شــــعار صلح ،برای رأی آوردن
است .بنابراین ،شرایط کنونی شــــرایط مقاومت است و
انشااهلل در این مصاف هم ،جبهه حق پیروز است.

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

حدیث

امام زین العابدین علیه السالم:

هرکه در زمان غیبت قائم ما بر مواالت و دوستی ما بمیرد ،خداوند
ُ
پاداش هزار شهید مانند شهیدان بدر و احد به او عطا کند.
بحاراألنوار۶/۱۷۳/۸۲ :

سعد ی

عکس روز

سی نما
تهیه وتوزیع ۱۰۰۰عدد ماســــک توسط بسیجیان پایگاه مقاومت ذوالفقار

نگاهی به مستند "تجارتخانه بوشی"

مردی که قربانی شد اما زنده ماند

«تجارتخانه بوشـ ــی» الیهای جدید از مستندسـ ــازی در سوریه را
باز میکند؛ مسـ ــتندی که روح مقاومت را از زبـ ــان یک قهرمان
به تصویر میکشد.
مستند «تجارتخانه بوشــــی» روایتی متفاوت از جنگ با داعش

در سوریه اســــت که به کارگردانی هادی نعمتالهی تولید شده
است.
"تجارتخانه بوشـ ــی" را که میبینی ذهنت درگیر میشـ ــود؛ از آن
مسـ ــتندهایی اسـ ــت که با آن همذاتپنداری میکنید ،با عمو
رجبش انگار  100سـ ــال خاطره دارید .تک تـ ــک آدمهایش بوی
معرفـ ــت میدهند ،بـ ــوی کاهگل بـ ــاران خورده که تـ ــو را میبرد
سـ ــالهای دور .سـ ــالهایی کـ ــه صـ ــدای «ممـ ــد نبـ ــودی توی
خرمشـ ــهر میپیچید» ،مردم مهربانی مشق میکردند و البهالی
خرابههـ ــای خرمشـ ــهر دنبال خرج کـ ــردن مرام بودنـ ــد بیآنکه
بشناســــند و حتی همدیگر را دیده باشند...
عمو رجب آنچنان تـ ــو را با خود همراه میکند که گم میشـ ــوی
تـ ــوی خیال خـ ــودت؛ انگار تـ ــوی جنوب شـ ــهر همیـ ــن تهران،
تـ ــوی کوچه پس کوچههای میدان خراسـ ــان و بیسـ ــیم ،منزل
عمـ ــو رجب اسـ ــت و آسایشـ ــگاه هم انـ ــگار ته شـ ــهباز جنوبی
(هفدهشـ ــهریور ) و آدمهایـ ــی کـ ــه خروار خـ ــروار مـ ــرام دارند و
سینهچاک برای کارهای سخت و خیر...
در "تجارتخانه بوشـ ــی" هیچکس نمیگوید یا نمیپرسـ ــد دینت
چیسـ ــت ،مذهبت چیسـ ــت ،متعلق به کدام قوم و طایفهای و
طرفدار چه کسی هسـ ــتی؟ قصه حول محور انسانیت میگذرد،
روایت انسـ ــانهای بیپناهی که ناخواسـ ــته درگیـ ــر خانهخرابی
و آوارگی شـ ــدند .فواره فتنه وسـ ــط زندگیشـ ــان به هـ ــوا بلند و
شتک خون به زندگیشان زد و حاال میان زمین و هوا ماندهاند
و یک عمو رجب!
تاجری که همه جوره تاوان داد؛ تاوان فتنهای که نمیدانســــت
از کجـ ــا مثل بختک وسـ ــط زندگی مردم سـ ــوریه افتاده اسـ ــت.

آشـ ــی که غربیهـ ــای مدعی دموکراسـ ــی برایش پختـ ــه بودند و
سـ ــعودیها و قطریها پول بریز و بپاشـ ــش را میدادند .آتش
ایـ ــن «آشـ ــی که یک وجـ ــب روغن داشـ ــت» به جـ ــان کارخانه و
تجارتخان ـ ـهاش افتاد و نه فقط تجارتخانـ ــه و کارخانه عمو رجب،
بلکه تمام زندگی مردم ســــوریه را به آتش کشید.
یک روز مانده به آزادســــازی حلب؛ سـ ــوت چنـ ــد خمپاره و بعد
انفجار انگار میخواسـ ــت تیر آخری بر پیکر عمو رجب باشـ ــد تا
پــــای توکلش را لنگ کند 6 .نفـ ــر از اعضای خانوادهاش که یکی
از آنهـ ــا تنها پسـ ــرش بود همزمـ ــان زیر خروارها خـ ــاک مدفون
شدند اما ْ
کمر راست و دوباره توکل کرد.
حـ ــاال عمو رجـ ــب مانـ ــده و آسایشـ ــگاهی که س ـ ـالها آدمهای
بهظاهـ ــر معیوب و کمتوان جسـ ــمی و ذهنی در آن سـ ــاکناند
که اگر دسـ ــت نوازش و پدرانه عمو رجب نبـ ــود معلوم نبود چه
بر سرشـ ــان میآمد؛ آسایشـ ــگاهی کـ ــه قبل از آتـ ــش فتنه -30
 40مهمان داشـ ــت اما حاال جمعیتش سـ ــه رقمی شـ ــده است
و مخارجی که وسـ ــط این بحـ ــران گاهی لنگ میشـ ــود .اما عمو
رجب تـ ــوکل میکند و ز یـ ــر این همه بـ ــار کم نم ـ ـیآورد و کوتاه
نمیآیـ ــد و البتـ ــه خداوند نیز بدجور دسـ ــتش را گرفته اسـ ــت.
به نظـ ــرم عمو رجب لوتیوار پـ ــای عقایدش ایسـ ــتاد و خدا هم
بغلش کرد و نگذاشت کم بیاورد.
ممنـ ــون هادی نعمتالهی کـ ــه ما را با الیهای تازه از فتنه شـ ــام
آشــــنا کردی و از مردی و مردانگی آدمهایـ ــی گفتی که تا پیش از
این آنان را نمیشناختیم.
"تجارتخانه بوشی" مثل مسـ ــتندهای دیگر نیست؛ غافلگیرت
میکند.

میز مطالعه

«المثنی»؛ داستانی متفاوت درباره خانواده امام حسن(ع)

ً
کتاب «المثنی» که اخیرا از سـ ــوی نشـ ــر معارف
منتشر شـ ــده ،داسـ ــتانی خواندنی است درباره
سرگذشـ ــت خانـ ــواده امـ ــام حسـ ــن(ع) پس از
شهادت ایشان.
نرگس روزبهانی ،استاد دانشگاه ،در یادداشتی
بر کتاب «المثنی» که از سوی دفتر نشر معارف
روانه کتابفروشیها شده ،نوشته است:
وقتـ ــی که داسـ ــتان تاریخی میخوانیـ ــم ،از خود
سـ ــؤال میکنیم که قرار اسـ ــت چه اتفاق تازهای
جـ ــز آنچـ ــه در تاریـ ــخ دیده یـ ــا شـ ــنیدهایم واقع
شـ ــود؟ آیا بستر تاریخینویسـ ــی چنین مجالی را
به ما خواهد داد که داسـ ــتان نیز روایت کنیم؟
در «المثنی» نوشـ ــته مجید محبوبی این اتفاق
افتاده اسـ ــت و پایانی شگفتانه مخاطب خود را
از بند تکرار رهانیده است.
«حسن سـ ــرش را تکان داد :نامه عاشقانه مادر
دیوانهام کرده اسـ ــت ،قاسم .اما بیشتر از او من
دیوانه قاسـ ــمم .هوایی شده بودم که به مدینه
برگردم ،اما دسـ ــت کشیدن از تو به همان اندازه
سـ ــخت اسـ ــت که دسـ ــت کشـ ــیدن از مادر».
(صفحة )68
عشق مادر به پسر در اسـ ــطورههای دینی ما به
خصوص در واقعه کربال ،از دیرباز سینه به سینه
نقل شده اسـ ــت« .المثنی» روایتی از این عشق
است .شـ ــخصیت اصلی این داسـ ــتان« ،خوله
بنت ّزبـ ــان فزاری کوفی» ،همسـ ــر امام حسـ ــن
مجتبی علیهالسالم است و هووی جعده ،قاتل
امام حسن علیه السـ ــام .او کوفیان را به خوبی
شـ ــناخته اسـ ــت و در سوگ همسـ ــرش داغدار
است .با بالغ شدن پسرش ،داغ امام حسن(ع)

مجتبی در سینهاش کم کم فرو نشسته است.
خوله به دنبال زندگی و آرامش در حدود شرعی
اسـ ــت .او دلش میخواهـ ــد تا از میـ ــان فاطمه
و سـ ــکینه ،دختران امام حسـ ــین علیهالسالم،
یکی را به عقد یکی از پسـ ــران خود به نام حسن
دربیـ ــاورد .خانه خـ ــود را در مدینه بـ ــرای این امر
آمـ ــاده میکند و دلخوش به روزهایی اسـ ــت که
بعـ ــد از وفات امام حسـ ــن علیهالسـ ــام دوباره
گهـ ــای او به جریـ ــان بیفتد.
شـ ــور زندگـ ــی ،در ر 
«حسـ ــنم به محض دیدن و خوانـ ــدن این نامه
جواب نامه مرا بنویس .نگذار بیشـ ــتر از این در
رنج ناشـ ــکیبایی پیر بشـ ــوم .برایـ ــم بنویس که
ً
دقیقا به کجا رسیدهاید .من که فکر میکنم این
نامه را در کوفه از دسـ ــت پیک خواهی گرفت و
در یکی از اتاقهای دارالخالفه نوشت( ».صفحة
)116
مجید محبوبی نویسـ ــندة المثنـ ــی تالش کرده
تـ ــا در دل روایـ ــت تاریخـ ــی ،قص ههـ ــا و حقایق،
سـ ــالهای پس از وفـ ــات امام حسـ ــن(ع) را به
تصویر بکشـ ــد .این وقایع تا پس از اسارت اهل
حـ ــرم ادامه پیـ ــدا میکند و پس از آن اسـ ــت که
قصه عشق خوله به پسرش حسن ،به سرانجام
میرسد.
روایـ ــت دانـ ــای کل بـ ــر فـ ــراز آسـ ــمان مدینـ ــه
مینشـ ــیند و فرود میآید و به خانه خوله میرود
و در زمانی هم حسـ ــن را مشایعت میکند و هم
لحظه به لحظه همراه نگرانیها و دلواپسیهای
خوله اسـ ــت .خوله فزاری با پسرش نامهنگاری
میکند و باالخره ناچار میشود برای نجات جان
او با تمام ناراحتیای که از کوفیان دارد ،برای قوم

خود نیز نامهای بنویسـ ــد .هرچند که میداند به
عهد و وفای آنان اعتمادی نیست.
ضرباهنـ ــگ داسـ ــتان ،ریتـ ــم و تمپو هی ـ ـچگاه از
نقطـ ــه اوج خود فاصله نمیگیرد .داسـ ــتان برای
ما یـ ــادآور سـ ــریالهای موفـ ــق تاریخی اسـ ــت؛
گویی کـ ــه هر چند صفحـ ــه نمایـ ــی از یک فیلم
اسـ ــت .اتفاقی که در داسـ ــتان افتاده آن است
که سوای روایت تاریخی ما یک پیرنگ داستانی
داریم .شـ ــخصیت ،موقعیت و گـ ــره داریم تا در
نهایت ،پرنده داسـ ــتان فرو مینشـ ــیند .فضای
داسـ ــتان برای مخاطب ایرانی آشنا است؛ چراکه
او سـ ــالها اسـ ــت بـ ــا تراث اسـ ــامی و شـ ــیعی
آشـ ــنایی دارد و محیط و تاریخـ ــش ب ا آن آمیخته
است .نویسنده اجازه نمیدهد ذهن ما در یک
داسـ ــتان باقی بماند .او بـ ــا آوردن اقوال تاریخی،
جلوی یکنواخت ریتم را میگیرد.
مخاطب «المثنی» قصـ ــد دارد که حین خواندن
یک داسـ ــتان اطالعات قیـ ــم تاریخی به ذهنش
ً
فرود بیایـ ــد و صرفـ ــا به دنبـ ــال گـ ــذران اوقات
نیسـ ــت .شـ ــخصیتهای این داسـ ــتان اگرچه
کاراکترهـ ــای واقعی در جهان تاریخ ما هسـ ــتند،
اما نویسـ ــنده بـ ــه خوبی توانسـ ــته از ظرفیتها
ً
و ابعـ ــاد آنها اسـ ــتفاده کند؛ مثـ ــا اینکه خوله
به همسـ ــر امام حسـ ــین(ع) به اصطالح «جاری»
اسـ ــت؛ یا اینکه امام حسین(ع) در بحث ازدواج
دخترش چگونـ ــه رفتار میکند یا چه حرفهایی
بر زبان میآورد.
«وجود قاسـ ــم در کنار حسـ ــن ،به قلب او آرامش
میداد .حسن با خود فکر میکرد که جنس قاسم
با هرچـ ــه نوجوانی که تا آن روز در عشـ ــیره و قبیله

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

کاریکلماتور

کاله
کاریکلماتـ ــور نثـ ــر اسـ ــت.
بـ ــازی زبانـ ــی دارد تـ ــا بتواند
گفتن یهـ ــا را دیدنـ ــی کنـ ــد.
کاریکلماتـ ــور طنـ ــز دارد و
از نظـ ــر معنایـ ــی ،صراحت
دارد .از چنـ ــد معنایـ ــی
واژههـ ــا سـ ــود میبـ ــرد.
ً
کاریکلماتـ ــور ،معمـ ــوال از
بدیهیـ ــات و روزمرهها و دم
دستیهاسـ ــت .سـ ــابقهای در ادبیات کهن به عنوان یـ ــک ژانر ندارد.
اما میشـ ــود نمونههایی در نثـ ــر و نظم از آن پیدا کرد .در این سـ ــتون
جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.
کاله همه را برداشت ،سر خودش کاله رفت.
دزدها همیشه به دنبال دوری از آگاهی هستند.
بزنم به تخته ،میخ و چکش خوبی هستند.
به شیر ،شیر خوراندند ،اوضاع شیر تو شیر شد.
ماهیها در تور ماهیگیر باز هم آزاد بودند.

خودشان دیده بود فرق میکند .شک نداشت که
خلق و خوی او یادآور خلق و خوی پدرشــــان بود .با
اینکه سالها از خود او کوچکتر بود؛ اما دل بزرگی
داشت و شـ ــبیه یک مرد عاقل و بالغ حرف میزد.
آرزو کـ ــرد روزگار بر وفق مراد خویــــش برود و وقتی
به مدینه برگشتند ،قاســــم در امور دارالصداقات،
مشاور ومعیناوباشد(».صفحة)69
داسـ ــتان «المثنی» نسـ ــبت بـ ــه تاریـ ــخ امانتدار
اسـ ــت .کتاب تازه نشـ ــر معـ ــارف ،همهخوان و
همهپسند اسـ ــت« .المثنی» میتواند با هرگروه
سنی جز کودکان و خردساالن ارتباط برقرار کند.
این هدیه خوب داسـ ــتانی ،در ویترینهای نشر
معـ ــارف توأمان با تعریف یک داسـ ــتان از قلب
تاریخ میتواند به ما اطالعات فراوانی نیز بدهد.
عالقهمنـ ــدان میتوانند بـ ــرای تهیه ایـ ــن اثر به
پایگاه اطالعرسـ ــانی دفتر نشر معارف به نشانی
/531284/http://nashremaaref.ir/product
مراجعه کنند.

اول

در قرآن کریم آمده است :هنگامی که بندگان من از تو دربارهام سؤال میکنند
بگو مــــن نزدیکم و دعای دعاکننده را وقتی مرا میخواند میشــــنوم و پاسـ ــخ
میدهم.
حضرت امام مهدی علیهالســــام فرمودهاند :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 موسـ ــی(ع) فرمود« :مـ ــرا با زبانی بخوان
کــــه با آن گنــــاه نکرده باشــــی» حضــــرت از روی اخالق و خــــود کوچکبینی
گفت« :مــــن گناهکارم و چنین زبانــــی ندارم» خداوند فرمـ ــود :پس با زبان
دیگــــران بخوان! زیرا تو با زبان دیگران گناه نکـ ــردی با دیگران مهربانی کن
و به آنها خدمت برســــان تا برای تو دعای خیر کنند ،من دعای خیر دیگران
را درباره تو میپذیرم.
آب کم جو ،تشنگی آور به دست
تا بجو شــــد آبت از باال و پست
هرکه جویا شــــد بیا بــــد عاقبت
مایهاش درد است و اصل مرحمت

همهدان

آفداب به سایه نی َیل
ِ
همدان شـ ــهری بـ ــا گذشـ ــتهای زیبـ ــا و دلنواز؛
شـ ــهری پـ ــر از یادهای مهربـ ــان؛ پـ ــر از واژههای
کهن و سالخورده است .این روزها در پس گذر
زمان و ایجـ ــاد زندگی مدرن ،خیلی وقتها یادمان
میرود پدربزرگهـ ــا و مادربزرگهایمان چگونه
زندگی میکردنـ ــد .خیلی از نوجوانـ ــان و جوانان
امروز کلمات متـ ــداول در همدان قدیم حتی به
گوششان نرسیده است و باز هم این کلمات و
واژههای قدیمی هسـ ــتند که میتوانند خاطرات
گذشـ ــته را زنده کنند برایمـ ــان و به کمک جوان
تر هایمان بیایند تا بشناسـ ــند راه و رسم زندگی
را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخـ ــی کنایات و ضرب
المثلهـ ــا که در همـ ــدان قدیـ ــم مصطلح بوده

به مردم خدمت کن
برایت دعا کنند و من بپذیرم

است و پرکاربرد پرداخته میشود.
ـداب به ســــایه نی َیــــل :آفتاب را به ســــایه
آفـ ـ ِ
نگذار .یعنی شــــتاب کن .عجلــــه کن .بی درنگ
بیا .در اصطالح مشابه گفته میشود؛ آب ِد ِسته
بی َیل زمین ،آب وایساد تو وای ِنیس.
َ
رامده و عالــــم دیده :آفتاب در آمده
آفداب ِد ِ
اسـ ــت و همه ی عالم دیده اســــت .یعنی کاری
اسـ ــت کـ ــه همــــه از آن آگاهنــــد و امری بســــیار
روشن و آشـ ــکار است .در اصطالح مشابه گفته
َ َ
دانن .ا دور ِهوار می ِزنه.
میشود؛ عا ِلم و آدم می
َ ُ
آفداب گز ُمکنه :آفتاب گز میکند .یعنی کاری
بیهوده انجام میدهد ،بیکار است .در اصطالح
مشـ ــابه گفته میشــــود؛ آب در هاون میکوبد.
زیره به کرمان میبرد.

آگهی تجدید مزایده عمومی (شماره )99/35

شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقه همــدان بعنــوان مناقصهگــزار در نظــر دارد مناقصههای مشــروحه ذیــل را از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید .کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و به درخواستها و مدارکی که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی
تألیف محمد علی نوریون -انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده
است.

(چاپ دوم)
تاریخ انتشار1399/07/30 :

کشاورزی

 -2موضــوع 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

ردیف

تاریخ بازگشایی

 -1نام و نشانی مزایدهگذار :شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور -اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان به شناسه ملی  14002771736و شماره اقتصادی
411113673771
به نشانی :همدان ،جاده تهران ،شهر جورقان ،سردخانه دولتی بوعلی  -کد پستی  65199-99813تلفن 34373960-1 :نمابر34373839 :

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

1

الیروبیورنگآمیزی
مخزنشماره13نفتگاز
انبارایثارگران

4/719/052/952

235/952/648

ازتاریخ99/07/30لغایت
99/08/07

تاساعت14روز
چهارشنبهمورخ
99/08/21

ساعت10صبحروز
دوشنبه
مورخ99/08/19
درسالنجلساتستاد
منطقههمدان

ساعت10صبح
روزشنبهمورخ
99/08/24

2

الیروبیورنگآمیزی
مخزنسقفثابتشماره
14انبارایثارگران

4/719/052/952

235/952/648

ازتاریخ99/07/30لغایت
99/08/07

تاساعت14روز
چهارشنبهمورخ
99/08/21

ساعت10صبحروز
دوشنبه
مورخ99/08/19
درسالنجلساتستاد
منطقههمدان

ساعت10:30صبح
روزشنبهمورخ
99/08/24

پاکتها

 -3نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بــه حســاب شــماره  IR 900100004001039806370564شناســه
 907203965100000000000000000017بانــک مرکــزی بــه نــام ســپرده  -خزانــهداری کل یا ضمانتنامــه بانکی به نام مزایدهگــذار (کلیه بانکها بجز بانک ســرمایه،
تجارت ،ایرانزمین) و یا انواع اوراق مشــارکت بینام تضمین شــده بانکها 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  14روز یکشنبه مورخه  1399/08/11به مزایدهگذار تسلیم گردد.
 -4مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( 66.000.000 :شصتوشش میلیون ریال) به نام اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان

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

 -5قیمــت پایــه کارشناســی جهــت اجاره ملک ماهانــه مبلــغ ( 110.000.000یکصدوده میلیون ریــال) و ســالیانه ( 1.320.000.000یک میلیارد و سیصدوبیســت میلیون
ریال) میباشد.
 -6زمان دریافت اسناد ،تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
 -6-1مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد :روز پنجشنبه مورخه  1399/08/01میباشد.
 -6-2مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :تا ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 1399/08/11
 -6-3مهلت تحویل پاکت (الف) محتوی اصل تضمین :تا ساعت  14روز یکشنبه مورخه 1399/08/11
 -6-4زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخه  1399/08/12واقع در نشانی مزایدهگذار

مدتقرارداد:پسازاعالمبهبرندهمناقصهوعقدقراردادبهمدتسهماهشمسیمیباشد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز:

-7خریداسناد :متقاضیانشرکتدر مزایدهمیتوانندپساز واریزمبلغ 500.000ریال(غیرقابلاستردادبهشمارهحساببانکمرکزی IR310100004001039704006087
شناسه  377039865203900800000000000173به نام خزانهداری کل از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت در یافت اسناد (ردیف 6-1آگهی) به آدرس اینترنتی
 www.setadiran.irمراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
 -8محــل برگــزاری مزایــده از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مزایدهگران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده محقق ســازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز سهشنبه تاریخ  1399/07/29میباشد.
م.الف1080

دارا بودن ظرفیت آزاد و بارگذاری گواهی از سایت ساجار
بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (حداقل پایه  5در 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  HSEبه همراه مدارک و مستندات مربوطه
احراز امتیاز قابل قبول (حداقل  60امتیاز) بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی
احراز امتیاز قابل قبول (حداقل  60امتیاز) بر اساس معیارهای ارزیابی  HSEمندرج در اسناد ارزیابی
بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایتنامه (اصل یا برابر اصل شده) از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانها (حداقل  3مورد)
بارگذاری صورتهای مالی شــامل ترازنامه ،صورت ســود و زیان ،صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشــتها و توضیحات همراه صورتهای مالی و گزارش حسابرســی صورتهای مالی حداقل برای  2ســال اخیر و گردش حســاب
بانکی به نام شرکت
بارگذاری گواهینامه ثبتنام 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 هیأتمدیره 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
ً
(مضافا اینکه مناقصهگزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکتکنندگان در مناقصه از ســایر ادارات ،ارگانها و ســازمانهای مربوطه اقدام و از نتیجه آن در ارزیابی مناقصه اســتفاده نماید .همچنین در صورت داشــتن
قرارداد انجام کار مشابه با مناقصهگزار ،ارائه رضایتنامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی میباشد)
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 میباشند.
تأمین اعتبار گواهینامههای مورد اشاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ،الزم و بر عهده شرکتکننده در مناقصه میباشد.
در صورت اعالم مناقصهگزار ،ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق (در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شرکتکنندگان الزامی خواهد بود.
ً
ضمنا بازگشایی پاکتها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.
تلفنتماس(08138264899،08138262140:داخلی-)126-189شمارهفاکس08138275010
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان
تاریخانتشارآگهینوبتدوم99/08/05:
9
تاریخانتشارآگهینوبتاول 9/07/30:

 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج میباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
چاپ اول :سهشنبه 1399/07/29

م.الف549

چاپ دوم :چهارشنبه 1399/07/30

کمیسیونمعامالت

