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محمد حسین توکلی دوست و هم رزم شهید:

شهید سید احمد برقعی
 در امر به معروف 

پیش قدم بود

اقامتی خاطره انگیز در بام همدان

50% تخفیف ویژه

فقــط تا پایان تیرماه

آماده پذیرایی از میهمانان و 

گردشگران عزیز است

ویالهای اقامتی
مجتمع تفریحی

عباس آباد

امام جمعه همدان:

دشمن دنبال تشدید تهاجم 
فرهنگی است 

2

َمسکنی که دیگر سرپناه 
نیست

2

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان:

هدف تله کابین 
جاده سازی و راه شکافی نبود

5

حمیدرضا حاجی بابایی:

پتروشیمی هگمتانه تا یک 
ماه آینده افتتاح می شود

3

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

مشترکین برق با مدیریت 
مصرف پاداش می گیرند

4

استاندار همدان:

همدان در مرحله هشدار کرونا قرار دارد
2

پیش بینی وضعیت قرمز کرونا
 تا چند روز آینده در همدان

مدیر روابـــــط عمومی دانشـــــگاه علوم پزشـــــکی همدان با 
کرونا؛ پرهیز از حضور در  اشـــــاره به افزایش قابل توجه بیماری 
اجتماعات و اســـــتفاده از ماســـــک به عنوان عاملی پیشگیری 

کننده را بسیار ضروری دانست.
کلی در هر ۳۳ ثانیه  کرد: به طور  دکتر محمد طاهری اظهار 
یک ایرانی به کرونا مبتال می شـــــود و هر ۱۰ دقیقه یک نفر در اثر 

ابتال به این بیماری فوت می کنند.
ماسک گرانقیمت نیاز نیست   �

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، استفاده 
از هر نوع ماســـــکی را در کاهش انتشار بیماری موثر دانست و از 
کید کرد که  تشکیل کمپین »من ماســـــک میزنم« خبر داد و  تا
گرانقیمت نیاز نیســـــت و هرنوع ماسکی ماهیت  به ماســـــک 

پیشگیرانه ای در برابر انتشار این بیماری خواهد داشت.
پیش بینی وضعیت قرمز تا چند روز آینده  �

 وی تصریح کرد: هر نوع اجتماع به هر شکل موجب افزایش 
کرونا در سطح کشور و استان می شود و با توجه  شیوع بیماری 
به افزایش قابل توجه بیماری به احتمال زیاد تا چند روز آینده 

وضعیت قرمز را شاهد خواهیم بود.
کرونا؛ شستشوی دست، ماسک   � کنی  سه عامل ریشه 

زدن و فاصله گذاری اجتماعی
وی شستشـــــوی مرتب دســـــت ها، اســـــتفاده از ماسک و 
کن  رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ســـــه عامل مهم ریشـــــه 
کرونا مثبت حتی با  شدن بیماری خواند و یادآور شـــــد: افراد 
کردن می توانند بیماری را به دیگر افراد انتقال دهند  صحبت 
هم چنین سرفه و عطسه شانس ابتال به بیماری را ده ها برابر 

افزایش می دهد.

گفته هایی از  «حاج میرزا سلگی« به روایت همسرش نا

با پاهای قطع شده 
باز هم به جبهه رفت
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حمیدرضا حاجی بابایی:

پتروشیمی هگمتانه تا یک ماه آینده افتتاح می شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
با بیان اینکـــــه پتروشـــــیمی هگمتانـــــه تا یک 
گفت: قرار اســـــت  ماه آینـــــده افتتاح می شـــــود 
پردیس سینمایی استان ایجاد و همدان مرکز 
کشـــــور شـــــود اما این پروژه چندین  انیمشین 
گیر  ســـــال اســـــت در چنبره اختالف چند اداره 

کرده است.
حمیدرضـــــا حاجـــــی بابایـــــی در شـــــورای 
برنامه ریزی و توســـــعه اســـــتان همدان با بیان 
اینکه متاســـــفانه حال اقتصـــــادی مردم خوب 
کـــــرد:  دولـــــت، مجلـــــس و قوه  نیســـــت اظهار 
قضاییه به مردم بدهکارنـــــد و باید بدهی خود 

را بپردازند.
وی بـــــا اشـــــاره به اینکـــــه پرداخـــــت بدهی 
کـــــه بـــــدون پرداختن به  به مردم این اســـــت 
حاشـــــیه ها جهـــــادی و ایثارگرانـــــه وارد میدان 
گفت: افزایش قیمت ارز، مسکن و تورم  شویم 
قابل قبول نیســـــت و همه اینها تنها نمی تواند 
کار  از آثار تحریم باشـــــد و باید وارد میدان شد و 

کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
کید به اینکه مجلس باید  شورای اســـــالمی با تا
سقف پرواز خود را باال ببرد، دولت باید قدرت 
اجرایی خود را افزایش دهـــــد و قوه قضاییه نیز 
باید از معبـــــر یقه ســـــفیدها و قدرتمندان عبور 
کرد: همه یکپارچه به مردم بدهکار  کید  کند تا

کنیم. کار  هستیم و باید وارد  میدان شویم و 
کارهای خوبی در استان  وی با بیان اینکه 
در حال انجام اســـــت و ۷۰ پـــــروژه ملی تعریف 
گذشته از پارک  کرد: روز  کرده ایم خاطرنشـــــان 
کار دکتر مرادی  کردم و از  علم و فناوری بازدید 

که به عنوان یک مدیر به خوبی  نیز لذت بردم 
کار خود را بلد است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه فاز اول پارک 
گفت:  علم و فناوری در ۶ هزار متر افتتاح شـــــد 
۴۵ شـــــرکت در این پارک فعالیت می کنند و فاز 

دوم و سوم نیز تکمیل خواهد شد.
کنار  وی با اشاره به اینکه ۱۹ هکتار زمین در 
که درخواســـــت دارم استاندار  فرودگاه اســـــت 
گاز، آب و  کنند تا مشـــــکل  با مدیـــــران صحبت 
برق نداشته باشـــــد افزود:  نیاز است این زمین 
که امروز خوشبختانه از تمام  قطعه بندی شود 
کشور سرمایه گذارانی در این پارک حضور  نقاط 

یافته اند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اســـــالمی با بیان اینکه امروز پارک علم 
گفت: ما  گرفته اســـــت  و فناوری روی ریل قرار 
کوچـــــه و خیابان ها  به دنبال این هســـــتیم در 
شهرستان های اســـــتان مغازه هایی را ببینیم 
کار فنـــــاوری انجام  کـــــه در آن چندین جـــــوان 
که  گذشته خودم به عینه دیدم  می دهند؛ روز 
کار فناوری را انجام می دادند و این  ۴۵ شرکت 

یعنی سرمایه گذاری و ورود ارز به کشور.
که در پارک  کـــــرد: یکی از افـــــرادی  وی بیان 
علم و فناوری  فعالیت می کرد می گفت نرم افزار 
تولید می کنیم و مســـــتقیم بـــــه آمریکای التین 
می فرستیم و مستقیم ارز وارد استان می شود؛ 

معقدم مغازه ها باید مرکز تولید نرم افزار شوند.
کـــــرد: قـــــرار اســـــت  حاجی بابایـــــی اظهـــــار 
پردیس سینمایی استان ایجاد و همدان مرکز 
کشـــــور شـــــود اما این پروژه چندین  انیمشین 
گیر  که در چنبره اختالف چند اداره  سال است 

کرده و باید مشکل حل شود.
وی با اشاره به اینکه شـــــورای فناوری های 
برتـــــر ترکیبـــــی از اســـــاتید دانشـــــگاه ها، بخش 
خصوصـــــی، دانشـــــجویان نخبـــــه و مدیـــــران 
مربوطه هرچه زودتر در اســـــتان تشـــــکیل شود 
افزود: باید هر ماه یا دو هفته یکبار جلسات آن 

تشکیل و شبکه ها به هم وصل شوند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه خوشبختانه یکی 
کشـــــور متعلق به همدان  از چهار منطقه ویژه 
اســـــت و باید یک هزار متر زمین آن هرچه زودتر 
گفت: همدان در حوزه سیر حرف  تملک شود 
که  قـــــرار بود همایش  گفتن دارد  زیادی بـــــرای 
کرونا  کنیم اما به دلیل  بین المللی سیر را برگزار 

فعال لغو شده است.

سال گذشـــــته مصوب شد شهرک سیر در   �
استان ایجاد شود

وی با بیان اینکـــــه ۱۰۰ هزار تن تولید ســـــیر 
گذشته مصوب شد شهرک سیر  که سال  داریم 
در استان ایجاد شـــــود افزود: زمین ۲۰ هکتاری 
کار می خواهیم و ۴۰ شـــــرکت باید  بـــــرای ایـــــن 

گیرد. فعال شود و ۶۰ تا ۷۰ فناوری شکل 
حاجی بابایی با اشـــــاره به اینکـــــه از ابتدای 
فروردین مـــــاه در تمام اســـــتان ها ســـــیر تولید 
کشور  ج از  می شود و به همدان می آید و به خار
گر هر  گفت: ا صادر می شود اما به شیوه سنتی 
ســـــردخانه ۱۵ هزار تن ظرفیت داشـــــته باشد، 
باید حداقل ۵ سردخانه در استان ایجاد شود.

کیـــــد به پیگیـــــری چند پـــــروژه در  وی با تا
استان افزود: باید راه آهن همدان ـ مالیر زودتر 

کباتان نیز ســـــریع تر  راه اندازی و بیمارســـــتان ا
که البته ۵۰ میلیارد تومان از  بهره برداری شود 
کرونا برای آن اختصاص یافت  محل اعتبارات 

تا تکمیل شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شـــــورای اســـــالمی با بیـــــان اینکه پـــــروژه موزه 
که  منطقه ای دو پروژه چســـــبیده به هم است 
که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشـــــرفت  یکی مخزن بوده 
کرد: موزه هنرهای  فیزیکی دارد خاطرنشـــــان 
که یک  کنار ایـــــن پـــــروژه اســـــت  معاصـــــر نیـــــز 
میلیارد تومان بـــــرای آن اختصاص یافت اما با 
که داشتم ۵ میلیارد تومان شد  صحبت هایی 

کار انجام شود. و حال نیاز است که امسال 
گاوداری  وی با اشـــــاره به اینکه مشـــــکالت 
۶ هزار راســـــی نیـــــز حل شـــــده و پتروشـــــیمی 
هگمتانه نیز تا یک ماه آینده افتتاح می شـــــود 
افزود: مجمع نمایندگان اســـــتان بر ســـــر پروژه  

مرادبالغـــــی به عنـــــوان پـــــروژه ملی بـــــه توافق 
کار به خوبی پیش رود. که باید  رسیده اند 

حاجی بابایـــــی با بیـــــان اینکـــــه مرادبالغی 
که استان مرکزی را به  پروژه بسیار مهمی بوده 
گفـــــت: اعتبار این پروژه   همدان وصل می کند 
را افزایـــــش دادیم و باید جـــــاده قدیمی باز و به 

اتوبان تبدیل شود.
گر این پروژه اجرایی  وی با اشـــــاره به اینکه ا
شـــــود تمام خودروهـــــای اهواز، خوزســـــتان و 
خرم آباد و... از این مســـــیر به شـــــمال و شمال 
غرب می رونـــــد افزود: مردم مالیـــــر و نهاوند نیز 
می توانند در مدت یک ساعت تا یک ساعت و 

نیم به تهران برسند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
کرد: در حال حاضر نیز  شـــــورای اســـــالمی بیان 
خودروهـــــا از این مســـــیر عبور می کننـــــد اما راه 

روستایی است و باید تبدیل به اتوبان شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان

گذاری پروژه ها به بخش خصوصی اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای وا
رئیس ســـــازمان برنامـــــه و بودجه اســـــتان 
همدان از اختصاص ۲۰ میلیـــــارد تومان اعتبار 
گذاری پروژه ها به بخش خصوصی خبر  برای وا

داد.
شـــــورای  در  صیدایـــــی  اســـــکندر  ســـــید 
برنامه ریزی و توســـــعه اســـــتان با بیـــــان اینکه 
در ســـــال جاری ۲۰ میلیـــــارد تومـــــان اعتبار به 
گذاری پروژه ها به بخش  عنوان مشـــــوق در وا
کرد:  خصوصی اختصـــــاص یافته اســـــت اظهار 
کـــــه امکان  کیـــــد دارد پروژه هایی  اســـــتاندار تا
گذاری بخـــــش بخصوصی دارند با مشـــــوق  وا

گذار شوند. حمایتی این اعتبار وا
گذاری  کـــــرد: به دلیل اهمیـــــت وا وی بیان 
کمیته ای متشکل  پروژه ها به بخش خصوصی 
از اســـــتانداری، ســـــازمان برنامـــــه و بودجـــــه، 
اقتصاد و دارایی و دستگاه مربوطه هفته آینده 

تشکیل می شود.
رئیس ســـــازمان برنامـــــه و بودجه اســـــتان 

کید بـــــه اینکه مشـــــوق الزم برای  همدان با تا
گـــــذاری پروژه ها به بخـــــش خصوصی وجود  وا
گفـــــت: هرگونـــــه اســـــتخدام و  دارد در ادامـــــه 
بکارگیـــــری باید صرفا بـــــا مجوز ســـــازمان اداره 
اســـــتخدامی و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و 
گیرد تا مدیریت نیروی انســـــانی  بودجه انجام 

گیرد. به نحو احسن انجام 
کید بـــــه پیگیری اعتبـــــارات ملی با  وی با تا
هماهنگی استاندار و مجمع نمایندگان استان 
از سوی مدیران افزود: افتخار داریم نمایندگان 
کمیسیون های مهم و با اهمیت قرار  استان در 
گرفتند و ایـــــن می تواند برای پیشـــــبرد اهداف 

استان موثر باشد.
صیدایی با اشـــــاره به اینکه دســـــتور جلسه 
امروز توزیع اعتبارات و قانون استفاده متوازن 
گفـــــت: بر اســـــاس قوانین،  از اعتبارات اســـــت 
گر  فلســـــفه وجودی اعتبارات توازن این است ا
شهرســـــتان هایی در شـــــاخص های مختلف از 

اعتباراتی  پایین تر هســـــتند،  کشـــــور  میانگین 
داشته باشند تا به میانگین کشور برسند.

وی با بیان اینکـــــه ســـــازمان برنامه بودجه 
کشور برای تمام شهرستان های کشور میانگینی 
کرده اســـــت افزود: در جدول تصویر  را مشخص 
کالن بودجه اســـــتان، اعتبارات مختلف عنوان 
شده و ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات 
کشور طی امســـــال ۱۵۲ میلیارد تومان اعتبارات 

استانی ابالغ شده است.
رئیس ســـــازمان برنامـــــه و بودجه اســـــتان 
همـــــدان از ۱۵۰ میلیارد تومـــــان اعتبارات ملی 
گفت:  اســـــتان در بخـــــش تـــــوازن خبـــــر داد و 
در توزیـــــع اعتبـــــارات اســـــتانی با اســـــتفاده از 
که  دســـــتورالعمل توزیـــــع اعتبـــــارات متـــــوازن 
چند روز پیش به اســـــتان ابالغ شد، بر اساس 
کشوری در برنامه های  شاخص های میانگین 
توزیع  شهرســـــتان ها  بین  اعتبـــــارات  مختلف 
شده و ســـــرجمع اعتبارات برنامه های مختلف 

اعتبارات شهرستان مشخص شده است.
کرد: ســـــهم شهرســـــتان همدان  وی بیان 
از اعتبـــــارات متوازن امســـــال  ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان، مالیر ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومـــــان، نهاونـــــد ۱۹ میلیـــــارد و ۷۰۰ میلیـــــون 
تومـــــان، تویســـــرکان ۹ میلیـــــارد و ۴۰۰ میلیون 
تومـــــان، اســـــدآباد ۹ میلیـــــارد و ۶۰۰ میلیـــــون 
تومان، رزن ۶ میلیـــــارد و ۴۰۰ میلیون تومان، 
درگزیـــــن ۵ میلیـــــارد و ۶۰۰ میلیـــــون تومـــــان ، 
فامنین ۸ میلیارد تومان، بهار ۷ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
گر بـــــرای پروژه های  کـــــرد: ا صیدایی بیان 
خاتمـــــه یافتنـــــی اعتبـــــاری اختصـــــاص یابـــــد 
محدودیت فصل برنامه را الزم نیســـــت ضمن 

اینکه صددرصد اعتبار تخصیص می یابد.
کرد: هیچ یک از شهرستان های  وی عنوان 
گذشـــــته نتوانســـــتند اعتبارات  استان ســـــال 
که امیدوارم امســـــال  کنند   تبصره ۱۹ را جذب 

مورد توجه باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان 
کـــــرد: اداره کل میراث فرهنگی اســـــتان نیز  بیان 
درخواســـــت ابطال موافقتنامه تاسیس منطقه 

نمونه گردشگری باغ میوه را دارد.

احمدحسین فالحی:

ک دولتی به بخش خصوصی شفاف باشد گذاری  امال وا

فارس: نماینده مـــــردم همدان و فامنین در 
گفت: یکی از مشکالت  مجلس شورای اسالمی 
کـــــه بیکاری افـــــراد را نیز به  موجود در جامعه 

ک دولتی  گذاری های امـــــال دنبـــــال داشـــــته وا
که بســـــیاری از این  به بخش خصوصـــــی بوده 

گذاری ها روند دقیق حقوقی را طی نکردند. وا
حجت االسالم احمدحسین فالحی با اشاره 
کرد:  به ضرورت مبارزه با فساد در جامعه اظهار 
نگاه ما در حوزه مبارزه با فساد مشخص است و 

قبل از شروع کار مجلس این کار را آغاز کرده ایم.
گام دوم  وی بـــــا بیان اینکـــــه طبق بیانیـــــه 
انقالب تا مبارزه با فســـــاد نباشـــــد عدالت اجرا 
گفت: نـــــگاه و موضع گیری های  نخواهد شـــــد 

که  رئیس مجلـــــس و نماینـــــدگان این اســـــت 
مجلس قبل از اینکه ســـــمت قانونگذاری برود 
که یکی از  کند  باید جنبه های نظارتی را تقویت 

موضوعات آن مبارزه با فساد است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
کدستی،  شـــــورای اســـــالمی با بیان اینکه با پا
روحیه جهادی و انقالبی می توان جلوی فساد 
کـــــه وامدار دیگری  کســـــی  کرد:  کید  گرفت تأ را 

نباشد به طور حتم می تواند موفق باشد.
کـــــه در مقابله با  وی با بیـــــان اینکه افرادی 

فســـــاد موفق نبودند یا توانمندی نداشـــــتند 
کدســـــتی  کرد: پا کید  کدســـــت نبودنـــــد تا یا پا
و مقابله با مفســـــدان بدون مالحظـــــه کاری و 
برخورد بـــــا آنها در هـــــر جایگاهی مـــــورد توجه 
کثر  که خوشبختانه این روحیه و نگاه در ا است 

نمایندگان مجلس وجود دارد.
فالحی بـــــا بیـــــان اینکه یکی از مشـــــکالت 
که بیکاری افـــــراد را نیز به  موجود در جامعه 
ک دولتی به  گذاری های امال دنبال داشته وا
گفت: بسیاری  بخش خصوصی بوده اســـــت 

گذاری ها روند دقیق حقوقی را طی  از این وا
که در اســـــتان نیز با مـــــواردی مواجه  نکردند 

هستیم و با پیگیری ها برخی برگشته اند.
گذاری  وی با اشـــــاره به اینکه در اجـــــرای وا
ک دولتی به بخش خصوصی مشـــــکالتی  امـــــال
که در حـــــال حاضر نیز مشـــــکالت  وجـــــود دارد 
مســـــکن و... اضافه شده اســـــت خاطرنشان 
کرد: برخورد بـــــا دالالن حوزه مســـــکن و ... به 
عنوان مفسدان اقتصادی و اخاللگران زندگی 

اجتماعی باید در اولویت باشد.

رییس کل دادگستری همدان در مراسم معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان

منافع برخی مسئوالن با قاچاق کاال گره خورده است
کل دادگســـــتری همدان بـــــا بیان  رییـــــس 
گره  کاال  اینکه منافع برخی مسئوالن با قاچاق 
گفت:  خورده و بر این مشـــــکل دامن می زنند، 
که هزینه هایی به  کاال هرچند  مبارزه با قاچاق 

گرفته است. دنبال دارد، اما شدت 
محمدرضـــــا عدالتخواه در مراســـــم معارفه 
مدیرکل تعزیـــــرات حکومتی همدان با اشـــــاره 
کشـــــور  کنونی بازار و اقتصاد  به اینکه وضعیت 
ناشـــــی از تحریم و سوءمدیریت هاســـــت اظهار 
کرد: بـــــا این وجـــــود بـــــرای برون رفـــــت از این 
مشـــــکالت، عمل به منویات رهبـــــری به ویژه 
که با عنوان »جهـــــش تولید«  در ســـــال جاری 

نامگذاری شده، اهمیت باالیی دارد.
وی حل مشـــــکالت و ایجاد ثبات اقتصادی 
گـــــرو عمل بـــــه منویات رهبری دانســـــت  ار در 
کرد: ســـــازمان تعزیـــــرات حکومتی با  و اظهـــــار 
اقدامات و برنامه های پیشـــــگیرانه می تواند از 

کند و این  تخلف در صنوف مختلف جلوگیری 
کارها و  که نتیجه  گونه می توان انتظار داشـــــت 

برنامه ها برای مردم ملموس بوده است.

 پدیده شـــــوم قاچـــــاق مانع اصلی رشـــــد   �
تولیدات داخل و تجارت و اشتغال است

افزود:  کل دادگســـــتری همـــــدان  رییـــــس 
خطرات جدیدی مانع تولید، تجارت و اشتغال 
شده و این حوزه را تهدید می کند و حتی مانع 
که آن پدیده  رشـــــد تولیدات داخلی می شـــــود 

کاال است. شوم قاچاق 
کـــــرد: برخی افراد ســـــودجو با  وی تصریح 
هدف اعمال نفـــــوذ در پرونده هـــــای قاچاق 
تأمین  فریبنـــــده ای همچون  با عناوین  کاال، 
کاالی قاچـــــاق خود را  نیاز مـــــردم و جامعه، 
قاچاق ندانســـــته و عمل خالفشان را توجیه 

می کنند.

کرد: در اینجا باید فعاالن  عدالتخواه عنوان 
که آنان را  عرصه تعزیـــــرات حکومتی و قضاتـــــی 
همراهی می کنند از نفوذ افراد ســـــودجو در هر 
کاال  ســـــطحی به پرونده های مرتبط با قاچاق 

کنند. جلوگیری 
کرد: متأســـــفانه در زمینه قاچاق  وی اظهار 
کـــــه منافـــــع برخی از  گاهـــــی پیـــــش آمده  کاال 
گره خورده و بر این مشکل  مسئوالن هم با آن 
دامن می زنند، بـــــا این حال مبـــــارزه با قاچاق 
که هزینه هایی به دنبال دارد، اما  کاال هرچند 

گرفته است. شدت 

اجـــــرای خوب قوانیـــــن مانـــــع بزرگی برای   �
جلوگیـــــری از اعمـــــال نفـــــوذ در پرونده های 

قاچاق کاال
کل دادگستری استان همدان ادامه  رییس 
داد: قاچاق در هر نوع آن مضر اســـــت چه برای 

تولیدکننده و مصرف کننـــــده و چه برای چرخه 
اقتصـــــادی، از ایـــــن رو باید با اجـــــرای خوب و 
گســـــترش  مناســـــب قوانین مانـــــع بزرگی برای 

کرد. قاچاق ایجاد 
گونه اعمـــــال نفوذ در  گفت: بایـــــد از هر  وی 
این حوزه جلوگیری شـــــود تا سودجویان مسیر 

کاال را با عناویـــــن به ظاهر  مبارزه بـــــا قاچـــــاق 
موجه و رنگ لعاب، منحرف نکنند.

در این آییـــــن از تالش هـــــا و زحمات بیش 
از هفت ســـــاله »علیرضا حســـــن پور« تجلیل و 
»داریوش جودکی« به عنـــــوان مدیرکل جدید 

تعزیرات حکومتی همدان معرفی شد.

۸ اثر در جشنواره طنز کرونا برگزیده شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســـــالمی همدان از ارســـــال ۱۶۰ اثر به دبیرخانه 
جشنواره سراسری کرونا خبر داد و گفت: ۸ اثر منتخب این جشنواره شدند.

احمدرضا احســـــانی در آییـــــن اختتامیه جشـــــنواره مجازی سراســـــری 
کرونـــــا فعالیت های  کرونا با بیـــــان اینکه در ایام شـــــیوع بیماری  شـــــعر طنز 
کرد: بالفاصله  کشـــــیده شد، اظهار  مجموعه های فرهنگ و هنر به تعطیلی 
شورای سیاست گذاری و نشست های هم اندیشی برای اجرای برنامه های 

کوتاه مدت و بلندمدت در استان برگزار شد.
وی افزود: در حوزه ایجاد نشاط اجتماعی، امیدبخشی و روحیه بخشی 
به جامعه، تالش ما بر این بود که مســـــئولیت اجتماعی خود را انجام دهیم 
کاریکاتور، شعر، اســـــتندآپ کمدی و قرآن و  و در این راســـــتا چهار جشنواره 

عترت برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســـــتان همدان با بیان اینکه فراخوان 
کرد: ۱۶۰  جشنواره شعر از ابتدای اردیبهشت ماه منتشـــــر شد، خاطرنشان 
که هشت اثر در ســـــالروز والدت با سعادت امام  اثر به دبیرخانه ارســـــال شد 

هشتم)ع( به عنوان آثار منتخب، معرفی می شوند.
ح فاصلـــــه گذاری  کمیتـــــه فرهنگی طر وی در خصـــــوص فعالیت هـــــای 
اجتماعی، یادآور شـــــد: در این ایام بیش یک هزار و ۴۰۰ اثر تولید و در فضای 

مجازی منتشر شد و همدان در این زمینه یکی از استان های برتر بود.
احسانی از بازگشایی ســـــینماها و مجتمع های فرهنگی خبر داد و افزود: 
سینماها روزانه با ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان 

مردم بوده و بازرسی های مداوم در حال انجام است.
نماینده مردم همـــــدان و فامنین در مجلـــــس نیز با بیان اینکه شـــــاید 
ساعت ها جلسه و سخنرانی نتواند تاثیرگذاری یک اثر هنری را داشته باشد 

کرد: هنر در عرصه های مختلف اثرگذار است. اظهار 
حجت االسالم احمدحســـــین فالحی یکی از ابزارهای جنگ نرم در ابعاد 
مثبت و منفی را هنر عنوان کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس نیز تالش 

هنرمندان در حضور رزمندگان در جبهه های جنگ قابل مشاهده بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه هنر حرف های 
کرونا و اضطراب مردم در  گفتن دارد یادآور شد: در ایام شـــــیوع  زیادی برای 
که می تواند فشـــــار روانی را کاهش  خصوص این ویـــــروس، یکی از اقداماتی 

دهد، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری است.

برگزاری جشن های عید غدیر با محوریت 
مساجد محالت

دبیر ستاد مردمی غدیر استان همدان از برگزاری جشن های عید غدیر 
با محوریت مساجد محالت خبر داد.

کرد:  مهدی صلواتی در نشست شورایاران محالت شـــــهر همدان اظهار 
برگزاری جلســـــات با معتمدین محـــــالت، ائمه مســـــاجد و هیئات مذهبی 
که مساجد در  کمک شـــــایانی به ســـــتاد جهت نشـــــر پیام غدیر می کند چرا

محالت دارای نقش مؤثری هستند.
وی افزود: درصدد هستیم جشن عید غدیر را نسبت به سال های قبل 
گسترده برگزار شـــــود، ســـــتاد مردمی عید غدیر نیز به  باشـــــکوه و به صورت 

منظور تحقق این مهم به ریاست آیت اهلل شعبانی تشکیل شد.
کمیته  دبیر ســـــتاد مردمی غدیر در اســـــتان همدان بـــــا بیان اینکـــــه ۹ 
کمیته های ۹گانه شامل علمی  در ستاد تشـــــکیل شـــــده اســـــت ادامه داد: 
محتوایی، فضاسازی شهری، رسانه و فضای مجازی، پشتیبانی و خیرین، 
کودک و  خدمات اجتماعی، اطعام و افطار، مراسم، جشنواره و مسابقات و 

نوجوان تعریف شده است.
کرد: نصب سه پرچم بر ســـــردرب مغازه ها و منازل در محالت  وی بیان 
که ستاد مردمی غدیر استان همدان پیگیری  شهر مهم ترین اقدامی است 

می کند و محالت در تحقق این امر نقش اساسی دارند.
که پرچم ها با هزینـــــه نازل در اختیار  صلواتی افزود: تالش بر این اســـــت 
ح شـــــاهد ایجـــــاد فضایی به  که در صـــــورت تحقق این طر گیرد  مردم قـــــرار 
که همه افراد را متوجه غدیر و  صورت بصری در ســـــطح شـــــهر خواهیم بود 

عظمت والیت امیرالمؤمنین)ع( خواهد کرد.
کرد: برگزاری جلســـــات با معتمدین محالت، ائمه مســـــاجد و  وی بیان 
که  کمک شایانی به ســـــتاد برای نشر پیام غدیر می کند چرا هیئات مذهبی 

مساجد در محالت دارای نقش مؤثری هستند.
دبیر ستاد مردمی غدیر در استان همدان خاطرنشان کرد: در زمینه اطعام و 
افطار به دنبال اطعام و افطار به صورت دسته جمعی نیستیم بلکه باید اعطای 
اطعام توسط خانواده ها به همسایه خود به مناسبت جشن عید غدیر در سطح 
شهر فرهنگ سازی شود. وی از تشـــــکیل کمیته خدمات اجتماعی خبر داد و 
افزود: ارائه خدمات اجتماعی شامل حضور پزشـــــک، مشاور خانواده و مشاور 
حقوقی در محالت توسط این کمیته انجام خواهد شد که به صورت رایگان به 

مناسبت عید غدیر خدماتی را به مردم ارائه دهند.
کمیته مراسمات متشـــــکل از هیئات حسینی عضو  کرد:  صلواتی اضافه 
کانون بســـــیج  جامعه ایمانی مشـــــعر، هیئـــــت رزمندگان ثـــــاراهلل همدان و 
مداحان اســـــت و مقرر شـــــد این هیئات عالوه بر برگزاری جشـــــن عید غدیر 

آذین بندی ویژه مساجد در محالت را بر عهده بگیرند.
که چاپ تمام بنر و آذین بندی ها با شـــــعار  کرد  کرد: باید توجه  وی بیان 
»امامت تنها صراط مستقیم الهی« انجام خواهد شـــــد و به دنبال برگزاری 
جشن ویژه در بلوار ارم هســـــتیم. دبیر ستاد مردمی غدیر در استان همدان 
ادامه داد: در این راستا به مدت ۱۵ شب توسط ۱۵ هیئت در  فضای باز تاالر 

قرآن و مرکز همایش های همدان جشن عید غدیر برگزار خواهد شد.

زاویــــه
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عکس نوشت...

مراسم وداع با پیکر شهید نسیم افغانی

حضور کاروان »زیر سایه خورشید« در همدان

نماینده جدید مالیر در حاشیه نشست علنی مجلسحاشیه نسشت علنی مجلسجدال طبیعت با انسان

نشست خبری سردار علی فضلی

مراسم تجلیل از خادمان ستاد مردمی کرونا

ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

بست و گسترش ورزش زورخانه ای در دستور کار است
مدیـــــرکل ورزش و جوانـــــان اســـــتان همدان، 
کیدات مقـــــام معظم رهبری  گفت: با توجـــــه به تأ
و توجه ایشـــــان بـــــه ورزش زورخانه ای، بســـــت و 
کار ورزش و جوانان  گسترش این ورزش در دستور 

استان همدان است.
اســـــتخر  کـــــرد:  اظهـــــار  جهانشـــــیر  محســـــن 
سرپوشیده قهرمانی از دغدغه های اصلی استان 

همدان بوده و خواهد بود.
وی بـــــا اشـــــاره به پیســـــت دوچرخه ســـــواری 
گفت: این پروژه از پروژه های  معروف به باغ میوه، 
مربوط به شرکت توسعه اســـــت لذا به دنبال این 

کنیم. کار را آغاز  هستیم امسال بخشی از 

مدیـــــرکل ورزش و جوانـــــان اســـــتان همدان 
بابیـــــان اینکـــــه احیـــــا پروژه های موجـــــود دارای 
گفت:  کار اســـــت،  ردیف اعتبـــــار ملی در دســـــتور 
ســـــاماندهی پروژه های نیمه تمام توجه به صرف 
هزینه از بیت المال یکی از مهم ترین دغدغه های 
کمک همه دلســـــوزان  ماســـــت لذا امیدواریـــــم با 
اســـــتان بتوانیم این مهم را آن چنان که شایسته و 

کنیم. هدف گذاری شده است را دنبال 
وی در ادامه با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد 
گذشته در حال انجام  هیئت های استان در سال 
گفت: امیدواریم با تأمین منابع موردنیاز  اســـــت، 
بتوانیم مراسم تجلیل از قهرمانان، مدال آوران و 

ورزشکاران استان در میادین مختلف را در هفته 
دولت انجام دهیم.

وی با اشـــــاره بـــــه ایجـــــاد ثبـــــات مدیریتی در 
مجموعه ورزش و جوانان استان و شهرستان ها، 
گفت: در حـــــال حاضر پـــــس از انتصابـــــات جدید 
گذراندن  سرپرستان ادارات شهرســـــتان در حال 
که پس از اتمام این  دوره مدیریتی خود هســـــتند 

دوره حکم ایشان صادر خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
به اهمیت ورزش زورخانـــــه ای و توجه رهبر معظم 
گفت: مقام معظم رهبری در  انقالب به این ورزش، 
خصوص بست و گسترش ورزش زورخانه و پهلوانی 

توصیه داشـــــتند لذا باید تالش شـــــود این مهم در 
استان همدان حمایت و توسعه یابد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۰ پروژه سالن 
زورخانه ای در شهرســـــتان های اســـــتان همدان 
گفت:  در دست ســـــاخت و بهره بـــــرداری اســـــت، 
امیدواریم بـــــا به بهره برداری رســـــاندن این پروژه 
بتوانیم ورزشـــــکاران نام آور و مســـــتعد برای آینده 
ورزش اســـــتان پرافتخار و ورزش دوست همدان 

کنیم. تربیت 
جهانشـــــیر در پایان ضمن تقدیـــــر از همراهی 
و همدلـــــی اصحـــــاب رســـــانه اســـــتان همـــــدان 
خصوصـــــًا خبرنـــــگاران ورزشـــــی نویـــــس، تصریح 

کرد:خوشـــــبختانه در حوزه خبر اســـــتان همدان 
که قلم و رســـــالت خبری خود  فردی وجود ندارد 
کند لذا خرســـــند هســـــتیم در  گذار  کســـــی وا با به 
کثر قریب به اتفاق  که ا اســـــتانی فعالیت می کنیم 
دلسوزان ورزش آن برای توسعه هرچه بهتر ورزش 

در حوزه زیرساخت و مدال آوری تالش می کنند.

زنگ خطر مدعیان لیگ برتر برای کشتی همدان
گرچه هنوز زمان دقیق آغاز رقابت های  ایرنا: ا
کشور مشـــــخص نشده، اما  کشـــــتی آزاد  لیگ برتر 
کنـــــون در حال تکمیل  مدعیـــــان قهرمانی از هم ا
ترکیب حضورشان در این ماراتن جذاب و دیدنی 
کشتی همدان  هســـــتند و این زنگ خطری برای 

است.
کشورمان به عنوان مطرح  کشتی آزاد  لیگ برتر 
ترین لیـــــگ در ســـــطح جهـــــان از اهمیـــــت باالیی 
برخوردار است و همه ساله شـــــاهد حضور بهترین 
کشـــــتی المپیک و جهـــــان در ایـــــن عرصه از  های 

مسابقات هستیم.
استان همدان نیز در ادوار گذشته توفیق حضور 
کرد و ســـــابقه  در این میدان بـــــزرگ جهانی را پیدا 
کســـــب عنوان های نایب قهرمانـــــی، چندین دوره 

سومی و چهارمی مسابقات را در کارنامه خود دارد.
۲ ماه از موافقت قطعی سیدســـــعید شاهرخی 
اســـــتاندار همدان از حضور تیمداری در لیگ برتر 
کشور سپری می شـــــود و در این میان  کشتی آزاد 
که هنوز اقدام اساســـــی صورت  به نظر می رســـــد 

نگرفته است.
شاهرخی موافقت و حمایت از حضور همدان 
کشـــــور را به احترام عرق  کشـــــتی آزاد  در لیگ برتر 
کشـــــتی این  ریختن و زحمـــــات بزرگان و نام آوران 

کرد. استان عنوان 
گفت: این اســـــتان سهم بزرگی  وی در این باره 
در افتخارات تاریخ کشتی کشور دارد و به نوابغ این 
گودرزی، ابراهیمی،  رشته از جمله برادران جوکار، 
سلطانی، رضایی منش، مالمیر، بیگلربیگی و سایر 

پیشکسوتان و بزرگان به خود می بالد.
کشتی همدان حق  کرد:  شاهرخی خاطرنشان 
کشور  کشتی  گردن فدراســـــیون و جامعه  بزرگی بر 

دارد و باید به دوران اوج خود بازگردد.
کشتی ریشه تاریخی در ورزش  کرد:  وی اضافه 
همدان دارد و نشـــــان از منش پهلوانـــــی بزرگانی 
کشـــــور در میادین  که تاریخ پرافتخار را برای  دارد 

مهم بین المللی رقم زده اند.
گذشت ۲ ماه از این حمایت همه جانبه  اما با 
استاندار، هنوز اقدام اساسی از سوی متولیان امر 
در راستای ایجاد بسترهای الزم در جهت حضور 
قدرتمند همدان در این دوره از مسابقات صورت 

نگرفته است.
که اغلب تیم هـــــای بزرگ  این در حالیســـــت 
ح برای حضـــــور قدرتمند در ایـــــن عرصه از  و مطر
کشـــــتی  مســـــابقات نســـــبت به یارگیری و جذب 

کرده اند. ح اقدام  گیران مطر
تیم هایی همچون دانشـــــگاه آزاد، بازار بزرگ 
ایران، ثبت جهانی توس مشـــــهد مدعیان اصلی 
کنون نفرات شاخص و عنوان  کشـــــتی تا لیگ برتر 
گام به این  کرده اند تا با خیال آسوده  دار را جذب 

مسابقات بگذارند.
در این بین هنوز اقدام اساســـــی از سوی کشتی 
گیری تیم و آماده سازی الزم  همدان برای شـــــکل 

برای حضور در مسابقات صورت نگرفته است.
کید استاندار مبنی بر حضور پرقدرت  با وجود تا
در لیگ برتر کشتی آزاد کشور، همچنان شرایط برای 
جذب حامی مالی انجام نگرفته و این در حالیست 

که شاهرخی دســـــتور الزم را به معاونان خود مبنی 
بر تامین منابع مالی با رایزنی صنایع و شرکت های 

تولیدی به عنوان اسپانسر داشته است.
فرصت ســـــوزی در شـــــکل گیری تیم با انتخاب 
گیران مدنظر باعث می شود تا  کشـــــتی  کادر فنی و 
نفرات شاخص جذب سایر تیم ها شوند و همدان 

کام بماند. در ماراتن نقل و انتقاالت نا
اســـــتاندار همـــــدان در شـــــرایطی موافق حضور 
که همدان بتواند در این عرصه  در لیگ برتر شـــــده 
از مســـــابقات صاحب ســـــکوهای قهرمانی شود اما 
بالتکلیفی در تامین اسپانسر مالی سبب شده هنوز 

اقدام اساسی در این عرصه صورت نگیرد.
همدان در ادوار گذشته نیز از همین بالتکلیفی 
گیری تیم باعث شد  ضربه خورده و تاخیر در شکل 
تا نتواند تا پایان مســـــابقات در جنـــــگ با حریفان 

قدرتمند خود به موفقیت کامل برسد.
کشـــــتی جذب  ح  کنون ملـــــی پوشـــــان مطر ا
گر همدانی  سایر تیم های قدرتمند شـــــده اند و ا
ها به دنبال بســـــتن تیمی مدعی هستند باید به 
گیران شاخص غیرملی پوش و نوابغ  کشتی  سراغ 
کشـــــورها بروند تا حداقل بتوانند  کشـــــتی ســـــایر 
گیری  تعادل الزم را در اوزان مختلف برای شـــــکل 

کنند. تیمی قدرتمند ایجاد 
همدان به لحاظ مربی در شـــــرایطی خوبی قرار 
دارد و نیاز به مربی غیربومی نیســـــت منتهی از نظر 
کشتی گیر فاقد نفرات شاخص است و باید نسبت به 

جذب کشتی گیران مطرح و صاحب نام اقدام کند.
حضور مســـــعود مصطفی جوکار نایب قهرمان 

المپیـــــک ۲۰۰۴ آتن با کولـــــه باری از تجربـــــه در کنار 
حمیدرضا یاری به عنوان نایب رییس هیات بدون 
تردید کمک شایانی به این رشته ورزشی در همدان 

خواهد داشت.
کشـــــتی آزاد  که هم اینک مربی تیم ملی  جوکار 
کشور است، به خوبی می تواند به یاری  بزرگساالن 
در برنامـــــه ریزی جهـــــت حضور قدرتمنـــــد در لیگ 
برتر برنامه و مشـــــاوره بدهد هر چند براساس قانون 
کادر فنـــــی تیم های  عضویت مربیان تیـــــم ملی در 

باشگاهی ممنوع است.
حضور بزرگان و قهرمانان صاحب نام کشتی نظیر 
علی محمد مالمیر از تویســـــرکان، سعید ابراهیمی، 
داریوش و مسعود کمروند از نهاوند، علیرضا مخزنی، 
محمدحسین سلطانی، عباس بیگلربیگی، جمال 
میرزایی، مصطفی یونسی نیا و مســـــعود نوروزی از 
همدان، محمد نظری، ســـــعید و صـــــادق گودرزی 
و جالل لطیفی از مالیر می تواند به ارتقا سطح فنی 
و مدیریتی کشتی اســـــتان برای حضور قدرتمند در 

لیگ برتر کمک شایانی داشته باشد.
انتظار می رود تدبیر الزم برای شکل دهی تیمی 
قدرتمند از اســـــتان همدان در ایـــــن دوره از رقابت 
های لیگ برتر هرچه ســـــریعتر عملیاتی شـــــود تا در 
کورس مدعیان از جذب کشتی گیران شاخص عقب 
نمانیم. قرار گرفتن در پیچ و خم های تصمیم گیری 
کشـــــتی این استان در  بدون تردید نتیجه ای برای 
لیگ برتر نخواهد داشت و چه بسا با صرف هزینه ها، 

انتظار استاندار و مردمان دیار الوند برآورده نشود.
بنابراین توقع جامعه کشتی در این است که هر 
که از سوی استاندار مامور رسیدگی و حل  مسوول 
دغدغه های موجود در مســـــیر حضور این استان 
کشتی است، نســـــبت به وظیفه خود  در لیگ برتر 

کامی تیم نشود. کوتاهی نکرده و اسباب نا
امـــــروز مهم ترین نیـــــاز در لیگ برتری شـــــدن 
کشتی همدان استفاده از مدیریت زمان و روشن 
شـــــدن تکلیف منابع مالـــــی برای جـــــذب نفرات 

شاخص است.

رییس هیأت اسکواش استان همدان

اسکواش همدان 
در صدر لیست ارزیابی کشور

گفت: اســـــتان همدان در  رییس هیأت اسکواش اســـــتان همدان 
ارزیابی عملکرد سه ماهه نخست ســـــال جاری موفق شد جایگاه دوم 

کند. را از آن خود 
اســـــداهلل ربانی مهر با اشـــــاره به ارزیابی عملکرد هیأت های اسکواش 
کشورمان در هر سه ماه، عملکرد  کرد: فدراسیون اسکواش  کشور، اظهار 

هیأت های استانی را بر کفه ترازو قرار می دهد تا آنها را ارزیابی کند.
وی ادامـــــه داد: از همیـــــن رو و در ارزیابـــــی ســـــه ماهـــــه نخســـــت 
ســـــال جاری، هیأت اســـــتان همدان با ۵۹۹ امتیاز موفق شـــــد عنوان 
کند و این در حالی است  کسب  کشور  دوم را در بین دیگر استان های 
که در پایان سال ۹۸ استان همدان با ۲۱۵ امتیاز در جایگاه هجدهم 

حضور داشت.
کرد: این ارزیابی در  رییس هیأت اســـــکواش اســـــتان همدان بیان 
حوزه همگانی و قهرمانی و بر اساس شـــــاخص های ارزیابی اعمال و بر 

گزارش شده است. اساس مستندات موجود استخراج و 
کرد: در این لیســـــت، اســـــتان  خراســـــان رضـــــوی رتبه  وی اضافه 
کرمان نیز بعد از استان همدان، عنوان سوم  نخست را دارد و اســـــتان 

را در لیست ارزیابی فدراسیون دارد.
ربانی مهر با اشاره به هیأت اسکواش همدان در ارزیابی سال های 
گذشته فدراســـــیون در رتبه های وســـــط جدول امتیازها بوده است، 
کرد: این موفقیت نشـــــان از یک عـــــزم و اراده ای فراتر از انتظار  تصریح 
فدراسیون به رغم عدم امکانات زیرســـــاختی و سخت افزاری مناسب 
که در  گرفته اســـــت  می باشـــــد. وی افزود: این مهـــــم در حالی صورت 
کرونایی،  ســـــه ماهه نخســـــت ســـــال جاری به دلیل محدودیت های 
کثر هیأت های اســـــتانی تعطیل بوده اما هیأت اســـــکواش همدان با  ا
برگزاری مســـــابقات مختلف در فضای مجازی عماًل فعالیت های خود 

را تعطیل نکرده بود.
کسب  کرد:  رییس هیأت اســـــکواش اســـــتان همدان خاطرنشـــــان 
رتبـــــه دوم در ارزیابـــــی عملکـــــرد فدراســـــیون، حاصـــــل تـــــالش همه 

همکاران و ورزشکاران هیأت اسکواش در استان همدان است.

خارج از گود
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گفته هایی از  «حاج میرزا سلگی« به روایت همسرش نا

با پاهای قطع شده باز هم به جبهه رفت
که نباید حتما در البـــــه الی منظومه های   تســـــنیم: عشـــــق را 
کنیم عشق را می توان در  گر اندکی دقت  کرد ا عاشقانه جست وجو 

گردوغبار بمب هاوموشک ها جست. جنگ در پس 
»آب هرگز نمی میرد« روایت زندگی ســـــردار شـــــهید حاج میرزا 
که دوران جوانی مؤمنانه  محمد سلگی، جانباز ۷۰ درصدی است 

گذرانده و با اقتدا به علمدار  خود را در جبهه های حق علیه باطل 
کرد تا او نیز مانند  کربال دوپای خود را در راه اسالم و انقالب تقدیم 
کثیر معرکه جهاد  کمر بســـــتگان شـــــهادت از اجر  دیگر رزمندگان و 
کـــــه در نهایت خدای متعال اجر  اصغر بی بهره نماند. بزرگ مردی 

کرد. مجاهدت هایش را با شهادت پرداخت 
که ســـــهم او از اجر مجاهدت ها  این راوی شهید همسری دارد 
کمتر  گر از سهم همســـــر جانباز و شهیدش بیشـــــتر نباشد قطعا  ا
که در ۱۳ ســـــالگی به عقد جوانی ۱۹ ساله  هم نیســـــت. بانویی 
کانـــــون خانواده و  گرم نگه داشـــــتن  درآمد و دوشـــــادوش او با 
تحمل ســـــختی ها، دشـــــواری های معرکه جهاد اصغـــــر را برای 

کرد. همسر جانبازش تحمل پذیر 
گفت وگـــــوی مهربانانه و  آنچـــــه پیـــــش رو داریـــــد 
گذشـــــت، بانـــــو پروین  صمیمی همســـــر صبور و با 
کتاب "آب هرگز نمی میرد"  ســـــلگی همســـــر راوی 
که رهبر معظم انقالب بر  کتابی  است همان 
آن یادداشـــــتی زدند و همین تقریظ ایشان 
نیز ســـــبب شـــــد تا افراد بســـــیاری با سردار 
شـــــهید حاج میرزا محمد ســـــلگی و همسر 

صبور و مقاوم او آشنا شوند.
همسر سردار شهید میرزامحمد سلگی 
دربـــــاره نحـــــوه آشـــــنایی و ازدواج بـــــا 
گفت: ما با هم نسبت  همسرشـــــان 
فامیلی داریم یعنـــــی عموی حاج 
آقا شوهر خاله من هستند و چند 
نفر از قوم وخویش های ما نیز به 

همین منوال با هم نسبت دارند.

وی با بیان اینکه آنجا بیشتر به صورت فامیلی ازدواج می کنند 
برای همین ها تشخیص ارتباط افراد با هم و نسبت هایشان برای 
که آنجا زندگی نمی کنند ســـــخت اســـــت، درباره فعالیت  کســـــانی 
انقالبی شهید سلگی افزود: ایشـــــان چه قبل از انقالب و چه بعد از 
کردستان و  پیروزی انقالب فعالیت هایی داشـــــتند، با شروع قائله 
جنگ تحمیلی نیز راهی جبهه ها شـــــدند البته مدتی هم در پایگاه 

هوائی شهید نوژه فعالیت می کردند.
همسر ســـــردار شـــــهید ســـــلگی درباره ســـــختی های زندگی در 
کرد:  ابتدای ازدواجمان در روســـــتا زندگی  دوران جنگ نیز عنوان 
که برادرحاج آقا به همراه همسرش  می کردیم اما اوایل جنگ بود 
کردند همســـــرمن نیـــــز هم عازم جبهه شـــــد و من  کوچ  به نهاوند 
ماندم و بچه ها به همین دلیل نیز ما هم بـــــه همراه آنها به نهاوند 

کردیم. آمدیم و خانه مشترکی را باهم اجاره 
وی افزود: با وجود اینکه آن زمان دو فرزند داشـــــتم در تشییع 
جنازه بیشـــــتر شهدا شـــــرکت می کردم، همزمان در بســـــیج و دیگر 
کردم برای همین هم تا ساعت  کالس ها نیز شرکت می  جلسات و 
کارها  کارهای خانه را انجـــــام می دادم. بعد ازانجام  ۹ صبح تمامی 
هم یا عازم پایگاه بسیج می شـــــدم یا در جلسات قرآنی و سخنرانی 
شـــــرکت می کردم. البته در کالس های هنری هم شرکت می کردم و 
گلســـــازی و بافتنی هم بلدم.هم برای  گلیم بافی،  االن قالی بافی، 

تک تک نوه هایم لباس می بافم.
کتاب تحسین شـــــده "آب هرگز نمی میرد" درباره  همســـــر روای 
روزهای مجروحیت همسرشان و ســـــختی های این دوران نیز ابراز 
کرد: وقتی دو پای ایشـــــان قطع شـــــد بار هفتم مجروحیت شان در 
جبهه بود. نخســـــتین بار از ناحیه سر مجروح شـــــدند یعنی ترکش 
کرده بود آن موقع من هنوز در روستا بودم   به ســـــر ایشـــــان اصابت 
به همین دلیل وقتی با سر باندپیچی شده به روستا آمد فهمیدم 

مجروح شده است.
بار دوم از ناحیه پا مجروح شـــــدند. بار ســـــوم ترکـــــش به پهلو و 
کرده بود به همین دلیل وضعیتشـــــان  نزدیکی قلبشـــــان اصابت 
که دو پایشان  ک تر از وقتی  ک بود حتی بدتر و خطرنا خیلی خطرنا
را از دســـــت دادند، آن زمان نزدیک عید بود و مـــــن در حال خانه 
تکانی بودم، شب قبلش به دلیل شدت وزش باد لوله بخاری جدا 
شده بود و آتش از بخاری به داخل خانه می آمد. فردایش درحال 
که برادر ایشـــــان به همراه پسرعمویشان  کردن دوده ها بودم  ک  پا
به ســـــراغم آمدند و خبر مجروحیت میرزا را به مـــــن دادند، آن روز 

که برادر شـــــوهرم هنوز هم می گوید"  حالم خیلی بد شـــــد این قدر 
هیچ وقت آن صحنه را از یاد نمی برم".

که  کار درباره آخرین مجروحیت ســـــردار سلگی  این بانوی فدا
که ایشان  گفت: آن زمان  سبب قطع شدن دو پای ایشان شد نیز 
مجروح شدند در خانه خودمان زندگی می کردیم، نزدیک ظهر بود 
گرفتند و بعد از احوال  که یکی از دوســـــتان ایشـــــان با منزل تماس 
که اتفاقی افتاده است  پرسی از نوع حرف زدنشان متوجه شـــــدم 
گفتند حاج میـــــرزا از ناحیه پا  کردم تا اینکه ایشـــــان  آن قدر اصرار 
مجروح شده اند و در یکی از بیمارستان های تبریز بستری هستند. 
با هر مشـــــقتی بود به همـــــراه چند نفـــــر از اعضای خانواده ســـــوار 
مینی بوس شده و راهی تبریز شدیم. وقتی به بیمارستان رسیدم 
که  هر دو  روی پاهای حاج میرزا را پوشـــــانده بودند اما معلوم بود 
پایش قطع شده اســـــت اما حقیقتش خودم باور نمی شد این طور 

آسیب دیده باشند.
بعد از چند روز  نیز ایشـــــان را از تبریز به تهـــــران انتقال دادند و 
چون مجروحیت ایشان خیلی ســـــخت بود روند درمان با مشکل 
رو به رو شـــــد. آن زمان پزشکان به علت ســـــوختگی، شکستگی و 
که در بدن ایشـــــان مانده بود نمی توانســـــتند  ترکش هـــــای زیادی 
گرفتند او را به آلمان  کاری انجام دهند. برای همین هم تصمیـــــم 

کنند. اعزام 
وی با تشریح ماجرای اعزام شهید سلگی به آلمان  برای درمان 
و سختی های  این دوران اظهار داشت: ایشان ۶ ماه در آلمان بودند 
و در این مدت یکبار به کشور باز گشـــــتند البته سفر ایشان به آلمان 

کرده وســـــختی ها خیلی بیشتر شده بود.  مشکالت من را چند برابر 
درست است که در زمان جنگ دیر به دیر از ایشان خبردار می شدم 

اما سختی ها به اندازه وقتی که به آلمان رفتند نبود.
همســـــر شـــــهید ســـــلگی افزود: بعد از بازگشـــــت از آلمان چون 
گذاشته بودند مدتی طول کشید تا بتوانند  برایشان پای مصنوعی 
کنند و راه بروند اما بعد از مدتی دوباره  خود را با آن شرایط ســـــازگار 
راهی جبهه شـــــدند و با همین وضعیت در عملیات مرصاد شرکت 
کس  کردند. برخی اوقات بـــــا خنده می گویم یعنـــــی آن موقع هیچ 

نبود که شما مجبور شدی با این وضعیت راهی مرصاد شوید.
بعد از مرصاد هم به مـــــرور زمان وضعیت برای ایشـــــان بهتر 
که به ایشان  شد ایشـــــان روحیه بســـــیار باالئی داشـــــتند اینقدر 
می گفتم شـــــما جانباز نیســـــتید من جانباز هســـــتم، آسیب من 

بیشتر از شما است.
وی درباره روزهای پس از پایان دوران دفاع مقدس نیز  تصریح 
کرد:من در این مـــــدت همچنان بـــــه فعالیت های خـــــودم ادامه 
می دادم و تا چهار ســـــال قبل از اینکه به همدان بیایم هنوز عضو 
که عهده دار برخی  فعال بسیج بودم. حتی االن هم اصرار می کنند 

کارها شوم ولی خودم دیگر قبول نمی کنم.
کید  کتاب تحسین شـــــده "آب هرگز نمی میرد" با تا همسر روای 
براینکه ســـــختی های دوران دفاع مقـــــدس و پس از آن نتوانســـــته 
کرد: بیشتر از ۳۰  ذره ای محبت بین او و همســـــرش را کم کند، بیان 
گر باز هم به گذشته بازگردم  سال است که با ایشان زندگی می کنم و ا

با ایشان ازدواج می کنم من ایشان را عاشقانه دوست دارم.

یک روز امام رضایی برای اهالی رسانه همدان
کرامت  هیات زینبیون )فعاالن رســـــانه ای همدان( در دهه 
به همـــــراه خادمان دفتر آســـــتان قـــــدس رضوی در ۶ رســـــانه 

یافتند. حضور 
ســـــه روزنامه محلی ســـــپهر غرب، همدان پیام، هگمتانه، 
خبرگزاری هـــــای ایســـــنا و برنا و پایـــــگاه خبـــــری همدان آنالین 
میزبان پرچم متبرک رضوی بودند، پرچم و هدایای تبرکی در 
دســـــت خادمین رنگ و و بویی ویژه به این برنامه داده بود به 
که بر چشـــــمان همه دلتنگان و عاشقان حرم علی ابن  گونه ای 

کرد. موس الرضا علیه السالم  اشک دلتنگی را جاری 
با این اتفـــــاق یک روز زیبـــــا و امام رضایی برای اهالی رســـــانه 
رقم خورد چه برای اعضای هیـــــات زینبیون و چه حاضرین دفاتر 
که به خادمین با آن لباس خادمی شـــــان و  رســـــانه ها؛ چشـــــم ها 
که می افتاد  پرچم حرم علی بن موســـــی الرضا)ع( در دستشـــــان 
کـــــه چند ماهی بـــــر روی زائران  دل ها روانه حرم می شـــــد حرمی 

کرده بود. بسته بود و همه را به شدت دلتنگ 

بعد از ماه هـــــا عقـــــده دلتنگی ها باز شـــــد و آقـــــای مهربان 
کرد؛ الحمدهلل... به گونه ای دیگر ما را زائر خود 

پخش صلـــــوات خاصه امـــــام رضا)ع( بـــــا نوای حـــــاج رضا 
انصاریان از ســـــوی خادمیـــــن و عرض ادب و ارادت به ســـــوی 
حـــــرم باصفای آقـــــا از دیگـــــر برنامه هـــــای اجرا شـــــده در دفاتر 

رسانه ها بود.
 خادمیـــــن در تـــــک تـــــک دفاتـــــر عاشـــــقانه و مخلصانه به 
کرامات امـــــام مهربانی ها پرداختنـــــد و در بیان خاطرات  بیان 
کرامات اشـــــک بـــــر دیدگان جاری می شـــــد و  خادمیـــــن از این 

دل ها در این لحظه منقلب.
حســـــین صادقیان، مدیر تحریریه روزنامه ســـــپهر غرب در 
کـــــرد: ما هر چه داریم از اهل بیت)ع( اســـــت،  این آیین اظهار 
که از طـــــرف خداوند متعال  حضور پرچم رضـــــوی توفیقی بود 
شـــــامل حال اهالی رســـــانه شـــــد و دعا می کنیـــــم در آخرت در 

مقابل حجت او روسفید باشیم.

کیهـــــان در همدان  غالم رضا فریدونی، سرپرســـــت روزنامه 
و عضو شـــــورای مرکزی هیات زینبیون نیز ضمن تبریک میالد 
کرونـــــا اینگونه رقم  کرد: شـــــرایط  سراســـــر نور امام رضا)ع( ابراز 
که به جای برگزاری جشـــــن اینگونه به محضر امام رضا)ع(  زد 

کنیم. عرض ادب 
کراتی با دفتر آســـــتان قدس موفق  وی ادامـــــه داد: طی مذا
کمک خادمین و حضور پرچم حرم و هدایای تبرکی  شـــــدیم با 
اینگونـــــه در دفاتر حاضر شـــــویم و دل های خودمـــــان را از این 

کنیم. طریق به امام رضا)ع( متصل 
روزنامـــــه  مســـــئول  مدیـــــر  طاقتی احســـــن،  نصـــــرت اهلل 
کرد: افتخـــــار ما ایرانی ها  همدان پیام نیز در ایـــــن آیین عنوان 
که خود را دوستدار و خادم همیشگی  و همدانی ها این اســـــت 
که با ســـــالمتی همه  اهل بیـــــت)ع( می دانیـــــم و دعا می کنـــــم 

هم استانی ها این بحران را پشت سر بگذاریم. 
فاطمه عزیزی هرمز، معاون فرهنگی جهاد دانشـــــگاهی نیز 

کـــــرد: این روزها به شـــــدت دلتنگ حرم هســـــتیم و واقعا  بیان 
کنیم. اهتزاز پرچم در آغاز روز باعث شد روز خوبی را آغاز 

که قرار است این اتفاق در  وی ادامه داد: از وقتی شنیدیم 
خ دهد قرار از دل هایمان رفته و بسیار  دفتر خبرگزاری ایســـــنا ر

از این اتفاق خوشحال هستیم.
کل  حمـــــداهلل چاروســـــایی، مدیر روابـــــط عمومـــــی اداره 
ورزش و جوانـــــان و رییس خبرگـــــزاری برنا در همـــــدان نیز با 
بیان اینکه امروز رســـــالت اصلی ما به عنوان اصحاب رســـــانه 
گفت:  تبییـــــن ارزش های دینی و ســـــیره اهل بیت)ع( اســـــت 
گرفتـــــن زیر ســـــایه خورشـــــید برای مـــــا و مردم اســـــتان  قـــــرار 

افتخار است. همدان 
کرد: خبرگـــــزاری برنا همواره در تالش اســـــت تا  وی تصریح 
گرانقدر، معصومین)ع( و همچنین ســـــیره و راه  ســـــیره امامان 
که برگرفته از  گرانقدر جمهوری اســـــالمی ایران  روش شـــــهدای 

کند. مکتب ناب اسالم محمدی است را برای جوانان تبیین 

وقتی دو پای ایشان 
قطع شد بار هفتم 

مجروحیت شان در 
جبهه بود. نخستین بار از 

ناحیه سر مجروح شدند 
یعنی ترکش به سر ایشان 

اصابت کرده بود آن موقع 
من هنوز در روستا بودم  

به همین دلیل وقتی 
با سر باندپیچی شده 

به روستا آمد فهمیدم 
مجروح شده است
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که دیگر سرپناه نیست َمسکنی 
مهرداد"حمزه""

کاالهای اساســـــی  گرانی و تورم اجناس و  این روزها آن چنان بحث 
گذشته رجوع  گر فردی تنها به چند ســـــال  که ا گرفته  زندگی مردم باال 
گذاشـــــته  کند، بـــــه لحاظ تفاوت قیمت انگار چند قرن را پشـــــت ســـــر 

است!
خ داده در  در این میان قیمت سرســـــام آور بازار َمسکن و اتفاقات ر

کاالهای ضروری دارد! این حوزه خود حکایتی جدا از سایر 
این اتفاق در شـــــهری نظیر همدان به نسبت سایر شهرهای ایران 
حتی تهران، وضعیت وخیم تری دارد و حال و روز َمســـــکن در همدان 

کرونا در شهرهای با وضعیت قرمز بدتر است! از حال و روز 
همدان بـــــه دلیل خوش آب و هوا بـــــودن و به  خاطـــــر نزدیکی به 
از متمولین پایتخت نشـــــین  پایتخت همواره مـــــورد توجه بســـــیاری 
که بســـــیاری از آنان در این شـــــهر خانـــــه ای برای ایام  بوده تا جایی 

دارند! ییالق 
از طرفی نبود ظرفیت های ســـــرمایه گذاری در شهر و استان باعث 
شده سرمایه های مردم به ســـــمت بازار َمسکن سرازیر شود و این دو 
گرانی بی حد و حصر مســـــکن در همدان  عامل از مهم ترین عوامـــــل 

است!
کنار این دو عامل، نبود نظارت بر بازار َمســـــکن، محدود بودن  در 
ح جامع تفصیلی شـــــهر همدان  زمین های شـــــهر و عدم تصویب طـــــر
ح تفصیلی قبلی  گذشـــــت چندین ســـــال از اتمام زمان طـــــر علی رغم 
و...، باعث شـــــده تا رویای خانه دار شـــــدن به ویژه بـــــرای جوانان و 
که پس از ســـــال ها زندگی نتوانسته اند ســـــرپناهی برای خود  کســـــانی 

کنند، تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شود. فراهم 
که همه مســـــووالن اســـــتان و شـــــهر  خ داده  این اتفاق در حالی ر
کـــــه باید چـــــاره ای بـــــرای وضعیـــــت موجود  کید دارنـــــد  همـــــدان تا

اندیشیده شود اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد!
گالیه هـــــای نماینـــــده محترم ولـــــی فقیـــــه در همـــــدان از وضعیت 
نابه سامان مسکن در اســـــتان و تقاضای ایشـــــان برای ورود دستگاه 
که حال َمســـــکن  گواه بر این مدعاســـــت  قضایی به ایـــــن مقوله خود 

خوب نیست،
گرفته تا معاون  اما آنچه مسلم است، مدیران استان از اســـــتاندار 
امور عمرانی ایشان، فرماندار، مدیرکل مســـــکن و شهرسازی استان، 
شورای شـــــهر و شـــــهردار همدان، نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســـــالمی و دیگر مدیران و نهادهای ذی ربط هیچ برنامه مشـــــخصی 
گر  که ا برای وضعیت افسارگســـــیخته مســـــکن نداشـــــته و ندارند، چرا 
برنامه ای داشـــــتند حداقل تـــــا به امروز یک جلســـــه فوریتـــــی در این 

زمینه برگزار می کردند!
کرده و آژیـــــر قرمز آن به  امروز وضعیت مســـــکن از مرز بحـــــران عبور 
کنـــــد به مردم  کـــــس در این زمینه ســـــکوت  صدا درآمده اســـــت و هر 

کرده است! خیانت 
که تـــــا همین چندی پیش مخالف توســـــعه شـــــهر  امـــــروز آن هایی 
بودند و حتی برای الحاق چند روســـــتا به شـــــهر فریاد وامصیبتا ســـــر 
که دیدند و  می دادند باید پاســـــخ گوی وضع فعلی باشـــــند. آن هایـــــی 
شـــــنیدند، یک ســـــال و اندی پیش فردی زمینی را در یکی از مناطق 
خوب شـــــهر همدان در یک مزایده چند برابر قیمت خرید تا در آینده 
کند، باید  نه چنـــــدان دور قیمت زمین هـــــای آن منطقه را چند برابـــــر 

کردند! که چرا سکوت  پاسخ گو باشند 
امروز شـــــورای شـــــهر به جای لیســـــت باالبلند ســـــوال از شـــــهردار 
که پاســـــخ خیلی از آن هـــــا دردی از مـــــردم دوا نمی کند بایـــــد بگویند 
بـــــرای تســـــهیل در رونـــــد صـــــدور پروانـــــه بـــــرای ایجاد شـــــهرک های 
کردند!؟ شـــــهردار همدان بایـــــد بگوید جز  مســـــکونی جدید و.... چه 
پیاده روســـــازی، لکه گیری آســـــفالت و جدول گذاری چه اقدامی برای 
گره ساخت و ســـــاز در خیلی از نقاط  کرده  اســـــت!؟ چرا  توسعه شـــــهر 

شهر از جمله بلوار آیت اهلل نجفی باز نشده است!؟
امروز مســـــکن و شهرســـــازی باید جوابگـــــو باشـــــد، زمین های این 
گرفته اســـــت!؟  کســـــانی قرار  مجموعه با چـــــه قیمتی و در اختیار چه 

مردم عادی چه بهره ای از این زمین ها برده اند!؟
که در همه جلســـــات ســـــند راهبردی سه ساله  اســـــتاندار همدان 
خود را به عنوان یک ســـــند افتخـــــار اعالم می کند بایـــــد بگوید در این 
ســـــند چه برنامه ای برای بخش َمســـــکن به عنوان یکـــــی از مهم ترین 

کرده است! بخش های اقتصادی داشته و تا چه حد پیشرفت 
و  اقدامـــــات  بایـــــد  بودنـــــد  قبـــــل  از  کـــــه  مجلســـــی  نماینـــــدگان 
کننـــــد و نمایندگان جدید  پیگیری های خـــــود برای این بخش را بازگو 

هم از برنامه هایشان بگویند!
برخی عدم ارائه مجوز ســـــاخت در دامنه الوند و عدم صدور مجوز 
گرانی مســـــکن عنوان  مرتفع ســـــازی در رینـــــگ اول شـــــهر را از عوامل 
گر همه این ســـــال ها فکری اساسی  گفت ا که در مجموع باید  می کنند 
گر چند  برای توسعه شـــــهر از سمت شمال و شرق و غرب شـــــده بود، ا
گرهای بســـــیار دیگر؛ امروز با بحران  شهرک جدید احداث شده بود و ا

مسکن مواجه نبودیم.
شهر همدان از شـــــمال تا جورقان و حتی پلیس راه جاده تهران، از 
کیلومتر ها به سمت  غرب تا شـــــهرهای مریانج و بهار و... و از شـــــرق تا 
مالیر به راحتـــــی می تواند بـــــا حفظ باغـــــات و محیط زیســـــت و منابع 
کســـــی دلش نمی خواهد این شهر  کند اما انگار  گسترش پیدا  طبیعی 
توســـــعه یابد چون این توسعه مســـــتلزم ارائه برخی خدمات به مردم 
کـــــه خانه های فراوان در شـــــهر  خواهد بـــــود و احتمـــــاال منافع برخی 

دارند در خطر خواهد افتاد.
که همدان بن بست است!  کنند  پس بهتر اســـــت این گونه وانمود 
که شهرداری اش پنج سال اســـــت درگیر ساخت یک پل روگذر  شهری 
که خیلی از مدیرانش غیربومی بوده و تعلق  اســـــت، شـــــهر و اســـــتانی 
که برخـــــی مدیران بومی و  خاطری به این مرز و بوم ندارد، اســـــتانی 
گاه برای مردن خرگوشی،  غیربومی دنبال حاشـــــیه هســـــتند تا اصل و 
که امروز مردم آن شـــــهر باید در  غوغا به پا می کنند، مشـــــخص اســـــت 

آتش بی خانمانی بسوزند و فریادشان به جایی نرسد!
کالم آخر اینکـــــه با وضعیت امروز مســـــکن در همـــــدان به جرات  و 
که مسکن دیگر در این شهر ســـــرپناه نیست و حتی فکر  گفت  می توان 
که دیگر  کردن به آن انسان را دچار سردردهای شـــــدید می کند آن قدر 
ُمســـــّکن هم جواب نمی دهد. تا اوضـــــاع وخیم تر از این نشـــــده لطفا 

فکری بکنید. همین.

یادداشت
امام جمعه همدان:

دشمن دنبال تشدید تهاجم فرهنگی است 
در فضای مجازی انقالبی عمل نکرده ایم

امام جمعه همدان با بیان اینکه دشـــــمن 
دنبـــــال تشـــــدید تهاجـــــم فرهنگـــــی در فضای 
گفت: مـــــا در فضـــــای مجازی  مجازی اســـــت 
انقالبـــــی عمـــــل نکرده ایـــــم، درخواســـــت ما از 

مسئوالن فرهنگسازی در این عرصه است.
آیـــــت اهلل حبیب الـــــه شـــــعبانی در مراســـــم 
افتتاحیـــــه قـــــرارگاه رســـــانه ای طالب اســـــتان 
کرد: امـــــروز اهمیت و ضرورت در  همدان اظهار 
ورود به فضای مجازی بر همگان روشن است 
کنتـــــرل و مدیریت این فضا به شـــــدت  که  چرا

گرفته است. مورد هجمه دشمن قرار 
وی افـــــزود: اینکه اظهـــــار نظرهـــــا در مورد 
فضای مجـــــازی و مدیریت آن، مـــــورد هجمه 
دشـــــمن قرار می گیرد نشـــــان دهنده آن است 
که وضعیت فعلـــــی مطلوب دشـــــمنان نظام و 
اسالم اســـــت و ابزاری برای هجمه بر ارزش ها و 

گرفته است. هنجارها قرار 
کید بـــــر اینکه این  امام جمعـــــه همدان با تا
حجـــــم از هجمـــــه نشـــــاندهنده برنامه ریـــــزی 
دشـــــمن بـــــرای فضای مجـــــازی اســـــت، بیان 
که این فضا را  کرد: دشمن به دنبال آن اســـــت 
کند تـــــا بتواند  به همین شـــــکل موجود حفظ 

تهاجم فرهنگی خود را با شدت انجام دهد.
وی با بیـــــان اینکـــــه همه دلســـــوزان نظام 
معتقد به مدیریـــــت فضای مجازی هســـــتند 

کســـــی غیرت دینـــــی و تعصب  گر  کرد: ا ح  مطر
نسبت به اسالم داشته باشد نمی تواند نسبت 

به این موضوعات بی تفاوت باشد.
شعبانی با اشاره به اینکه انسان دغدغه مند 
بـــــا دیدن ایـــــن حجـــــم از هجمه هـــــا نمی تواند 
کنی  گفـــــت: نفرت پرا شـــــب به راحتی بخوابد، 
و هجمه های دشـــــمنان نســـــبت به اســـــالم و 

مقدسات دینی برای ما قابل تحمل نیست.
گالیـــــه از اینکه مـــــا در فضای مجازی  وی با 
کرد: عدم برگزاری  انقالبی عمل نکرده ایم بیان 
جلســـــات شـــــورای فضای مجازی و یا برگزاری 
که  گله مندی به جایی اســـــت چرا بی اثـــــر آن، 

مطالبه ما مدیریت این فضاست.

بـــــه تعطیلـــــی فضـــــای مجازی   � اعتقادی 
نداریم

نماینـــــده ولی فقیـــــه در اســـــتان همدان با 
کید بر اینکـــــه اعتقاد ما بـــــه تعطیلی فضای  تا
کرد: درخواست ما از مسئوالن  مجازی نیست 

فرهنگسازی در عرصه فضای مجازی است.
کار قرارگاه  وی در ادامه با اشـــــاره به آغاز به 
رســـــانه ای طالب اســـــتان گفت: یکی از حرکت 
که در شورای تبلیغ تصمیم گیری  های مبارکی 
شـــــد ورود طالب در عرصه رســـــانه ای و فضای 

مجازی است.

شـــــعبانی با بیان اینکه حرف ما بر اســـــاس 
کـــــرد: هماهنگی فطرت  ح  فطرت اســـــت، مطر
که بایـــــد قدر آن  جوانـــــان با ما، نعمتی اســـــت 
را بدانیـــــم و از آن برای تبلیغ حـــــرف حق خود 

کنیم. استفاده 
کرد: دشـــــمن به قدری در حال  وی تصریح 
که ما نمی توانیم حرف حق  برنامه ریزی است 
کنیم  خودمان را به راحتـــــی و ســـــادگی تبلیغ 
کار و مقابله با  بنابراین برای موفقیت در ایـــــن 
دشمن نیازمند هم افزایی و تشکیل جبهه ای 
آن هم در نه سطح استان، بلکه در سطح ملی 

هستیم.
کار  نماینده ولـــــی فقیه در اســـــتان همدان 
گفت:  کشـــــور دانست و  تشکیالتی را نیاز امروز 
آن قدر باید در عرصـــــه عملیات فضای مجازی 
که دشـــــمن از طراحـــــی در این  قوی باشـــــیم 

فضای پشیمان شود.
گر فـــــردی روحانیت و یا  کـــــرد: ا وی تصریح 
سیاســـــت را مورد انتقاد قرار دهد، قابل تحمل 
که نســـــبت مقدسات توهین  کسی  است، اما 

کند به هیچ وجه قابل تحمل نیست. می 
که چرا مسئوالن  ح این سوال  شعبانی با طر
اجازه فعالیت بـــــه این صفحـــــات را می دهند 
گفـــــت: ورود حـــــوزه علمیه در ایـــــن عرصه یک 
ضرورت بـــــود و مطالبـــــه اصلی حـــــوزه علمیه 

کردن  و روحانیـــــت از مســـــئوالن نیـــــز  فراهـــــم 
زیرساخت های مورد نیاز در فضای مجازی در 

کشور است.

فضـــــای مجـــــازی تبدیل بـــــه جوالنگاهی   �
برای ذبح فرهنگ اســـــالمی و ایرانی شـــــده 

است
کنـــــار آنکه  وی با بیـــــان اینکـــــه مجلس در 
اولویت اصلی خود را اقتصـــــاد قرار داده باید به 
مسائل فرهنگی هم توجه داشـــــته باشد بیان 
کرد: امروز فضای مجازی بیشـــــترین تاثیر را در 
کشـــــور ما دارد و متاســـــفانه تبدیل به  فرهنگ 
جوالنگاهی برای ذبح فرهنگ اسالمی و ایرانی 

شده است.
کید بـــــر اینکه  امـــــام جمعه همـــــدان بـــــا تا
مســـــئوالن باید نسبت این مســـــائل حساس 
کرد: مســـــئوالن به یاد داشته  باشـــــند، عنوان 
گردن  که این یک مســـــئولیت شرعی به  باشند 

آنهاست.
وی با بیان اینکه معنـــــای عبارت »آتش به 
که نباید منتظر انجام اقدام  اختیار« این است 
که از مسئوالن  گفت: انتظاری  دیگران شـــــد، 
که از این قرارگاه  متولیان وجود دارد این است 

کنند. حمایت 
کاری را  شـــــعبانی مهم ترین رکن در انجـــــام 
کرد:  ح  تقـــــوا و اخالص در آن برشـــــمرد و مطـــــر
کرونا خالص شـــــویم به جای  امیدواریم از درد 
آن درد دین و درد نســـــبت به مســـــائل دینی و 

کنیم. فرهنگی در جامعه  پیدا 
وی علت موفقیت شهید مطهری و شهید 
بهشـــــتی را داشـــــتن دغدغه دین توســـــط آنها 
گفت: امروز باید درد مردم را داشته  دانســـــت و 
که ما غصه مشکالت  باشیم و به مردم بگوییم 
اقتصادی شـــــما را می خوریـــــم و این قـــــرارگاه 
فرصتی است تا مردم بدانند حوزه علمیه غصه 

درد مردم را می خورد.

استاندار همدان:

همدان در مرحله هشدار کرونا قرار دارد
اســـــتاندار همدان با بیـــــان اینکـــــه ادارات 
هرچه سریع تر لیســـــت اموال مازاد را در اختیار 
گفت: امروز ما بـــــه این زمین ها و  ما قرار دهند 
که متعلق به بیت المال اســـــت  ســـــاختمان ها 
که باید  کند  کسی نباید فکر  نیاز داریم بنابراین 

آنها را تا ابد نگه دارد.
شـــــورای  در  شـــــاهرخی  ســـــعید  ســـــید 
برنامه ریزی و توســـــعه اســـــتان همدان با بیان 
اینکـــــه امروز ملـــــت بزرگ ایـــــران ســـــربلندتر از 
کرد: تاریخ  گذشـــــته اســـــت اظهار  ســـــال های 
پرافتخاری داریم و امروز افتخـــــارات ما در اوج 
اســـــت به دلیل اینکه در این شـــــرایط بســـــیار 

کارهای بزرگی انجام شده است. سخت 
وی با اشـــــاره به اینکـــــه امروز شـــــرایط دنیا 
کرونا ســـــخت شده و شـــــدیدترین مشکالت  با 
اقتصادی در بزرگترین سیستم های اقتصادی 
کرده  دنیا به شکل فلج کننده ای چالش ایجاد 
گفت: ایران با وجود شـــــرایط ســـــخت  اســـــت 
که در اقتصاد  بین المللی و به نسبت ســـــهمی 
کـــــه می پذیـــــرد، به عالوه  دنیـــــا دارد و تاثیری 
دوش  روی  کـــــه  بی ســـــابقه ای  تحریم هـــــای 

کرده است. اوست، افتخاراتی را کسب 
استاندار همدان با بیان اینکه تحریم های 
کنونی در تاریخ ایران  اعمال شده در شـــــرایط 
بی ســـــابقه اســـــت افزود: قبـــــل از برجـــــام ۶۰ 
میلیـــــارد دالر یعنـــــی بیش از ۲۵۰ بشـــــکه نفت 
می فروختیـــــم و در حال حاضـــــر آن را نداریم و 
کـــــه هم صادر  برای تبـــــادل پـــــول آن چیزی را 

می کنیم، مشکل اساسی داریم.
وی با اشـــــاره به اینکه کشور برای اداره پول 
کشورهایی نظیر ایاالت  کرد:  می خواهد عنوان 
متحده و عربســـــتان  به دنبال ایـــــن بودند در 
کشـــــور ایران را اعالم  آبان ســـــال ۹۷ فروپاشی 

کنند اما با مقاومت مردم موفق نشدند.
کرد: تمام ثروت دنیا  شاهرخی خاطرنشان 
تحت فشار آمریکا ایران را در تحریم قرار داد اما 
که ایـــــن افتخار بزرگی  کردند  ملت ما مقاومت 

کرد. است و باید برای این مردم جانفشانی 

کنم سرمایه گذاری معطل   � نمی توانم قبول 
نامه نگاری این اداره و آن اداره شود!

گفتمان  وی با اشاره به اینکه در دنیا ایران 
کرونا  جدیدی را به راه انداخته اســـــت افـــــزود: 
گذاشـــــته و تحریم ها  تاثیرش را در تمـــــام دنیا 
که حتما  کشور داشـــــته  نیز فشـــــار مضاعفی بر 
تاثیر خود را بر زندگی مـــــردم می گذارد بنابراین 
کشور باید به بهترین وجه در  منابع موجود در 
کنترل تورم  راستای رفع مشکالت و رفاه مردم، 

و بازار استفاده شود.
استاندار همدان با اشـــــاره به اینکه امروز در 
دولت دوازدهم شـــــاهد ســـــخت ترین روزهای 
کشـــــور هســـــتیم اما با عزم ملت و تالش  تاریخ 
کرد  دولت و نظام از این فشار نیز عبور خواهیم 
گفت: امروز دنیا مبهوت مانـــــده چطور با همه 
فشارها این شرایط را پشت ســـــر می گذاریم؛ ما 

گرانی داریم اما کمبودی نداریم.
وی با اشـــــاره به اینکه در خصوص بیماری 
کشـــــورهای اقتصادی  کرونا دنیا ایـــــران را بـــــا 
کرد افزود: اینهـــــا حاصل وحدت،  دنیا قیـــــاس 

همدلی و وفاق ملی است.
کرونا  که در  شـــــاهرخی با بیان اینکه اتفاقی 

افتاد رمز موفقیـــــت ما از تمام بحران هاســـــت 
که در حوزه  کرونـــــا   گفت: در مقابله با بیماری 
کار  کامال یکدست بودیم و  دنبال پیشبرد  کرونا 

کار را نمی گرفت. بودیم و کسی جلوی 
استاندار همدان با اشـــــاره به اینکه ویروس 
کرونـــــا وجود دارد و به شـــــکل مرموزی رشـــــد و 
نمو می کند و حتما باید اقدامات پیشـــــگیرانه 
را افزایـــــش دهیـــــم اما با همیـــــن نـــــگاه باید از 
گفت:  کنیـــــم  مشـــــکالت اقتصادی نیـــــز عبور 
گـــــروه، نهاد یا یک  گردن یک  تقصیرها را نباید 

که ایران در شـــــرایط  قوه انداخت و بایـــــد دید 
مالی از لحاظ واردات و صـــــادرات و تولید نفت 

در چه وضعیتی قرار دارد.
وی بـــــا اشـــــاره بـــــه اینکه وجود مشـــــکالت 
که برای اســـــتقالل و ارزش  هزینه هایی اســـــت 
کید  های خود داده ایـــــم و باید هـــــم بدهیم تا
کرد: هرآنچه منابع قابل توجه داریم باید برای 

گیریم. کار  ارتقای سطح زندگی مردم به 
شـــــاهرخی با توصیه بـــــه اعضای شـــــورای 
برنامه ریـــــزی در افزایش ارتباط گیـــــری با مردم 
گفت:  آن هم به صورت نزدیـــــک و متواضعانه 
گردن ما حـــــق دارند بنابراین باید  این مردم به 

کنیم. مشکالت را با همفکری حل 

سطح توقع مردم ما بســـــیار پایین است   �
اما چرا نمی دانم مدیران آنها را نمی بینند!

وی با اشاره به اینکه ســـــطح توقع مردم ما 
بســـــیار پایین اســـــت اما چرا نمی دانم مدیران 
کنند افـــــزود: به طور  آنها را نمی بینند تـــــا حل 
مثال یک رودخانه باید سرپوشـــــیده شود اما 
ســـــازمان شـــــهرداری و امـــــور آب نمی توانند با 

کار را انجام دهند. همکاری هم این 
کید به اینکه خواهش  استاندار همدان با تا
کید  می کنم با مردم در ارتباط نزدیک باشید تأ
که در  کرد: این فرصـــــت را خداوند به مـــــا داده 
طول ۲۴ ساعت شـــــبانه روز ۵ تا ۶ ساعت برای 
خود و بقیه را با مردم باشـــــیم، نمی توانم قبول 
کنم ســـــرمایه گذاری وارد استان شـــــود و بگوید 
هزینه ای از شـــــما نمی خواهـــــم و فقط زمینی 
گلخانه بزنـــــم اما دو ماه  کـــــه ۱۰۰ هکتار  بدهید 
کشـــــاورزی و مثال  یک نامـــــه بیـــــن اداره جهاد 

منابع طبیعی بماند!
وی با بیان اینکه به معاون اقتصادی خود 

که منتـــــج به نتیجه  که هر جلســـــه ای  گفته ام 
گذاشـــــتن ندارد خاطرنشان  نشود ارزش وقت 
کرد: ما وقت نداریم بارها در مورد یک موضوع 
گر دانـــــش، قدرت  کنیـــــم، مدیـــــران ا صحبت 
کار  تصمیم گیری و مدیریـــــت دارند باید بمانند 

را به اتمام برسانند.
کرد:  شـــــاهرخی  خطـــــاب بـــــه جمع بیـــــان 
کـــــه موضوعـــــی بارها در جلســـــات  شـــــیوه ای 
کنار بگذارید البته این  ح شـــــود را  مختلف مطر
اتفاق عمومیـــــت ندارد اما یک مـــــورد نیز قابل 

قبول نیست.
گاوداری ۶ هزار  وی با اشـــــاره به اینکه هـــــر 
گذاری است  راسی، ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
که در اســـــتان توزیع  کل پولی  یعنی به انـــــدازه 
گفت: امروز مسوولیت ما سنگین است  کردیم 
گذرد و بعد حسرت می  و زمان هم ســـــریع می 

کار انجام دهیم اما نکردیم. ماند که می شد 

کنـــــار بروید؛   � کنید  کاری  گـــــر نمی توانیـــــد  ا
ثواب هم دارد

گر  اســـــتاندار همـــــدان بـــــا بیـــــان اینکـــــه ا
کنـــــار بروید و ثواب هم  کنید  کاری  نمی توانید 
کار انجـــــام دهید افزود:  گر می توانیـــــد  دارد و ا
دوســـــتی از خشـــــم من بابت اینکه جواب یک 
کشیده، ناراحت نشود چون  نامه دو ماه طول 

این روند معنی ندارد و حرکت جهشی نیست.
وی با اشـــــاره به اینکه توقـــــع دارم تا روزی 
که دولـــــت را تحویـــــل دهیم مثـــــل روز اولی که 
کار هـــــم می کنیم  کنیم و  کار  اول آمدیم بایـــــد 
کسی  گر  کرد: همه باید همراه باشـــــند و ا بیان 
نمی توانـــــد خودش بـــــرود ؛ البته قـــــدردان ۹۷ 

گرفته  درصـــــد مدیران هســـــتم امـــــا خلق مـــــا 
گلخانـــــه در درگزین  که ۳۰۰ هکتـــــار  می شـــــود 
گیرودار اداری شـــــده اســـــت، باید این  گرفتـــــار 

موارد حل شود.
شـــــاهرخی بـــــا بیـــــان اینکـــــه در دوره قبل 
مجلس با همکاری نمایندگان یک هزار میلیارد 
تومان پروژه توسط شستا برای استان مصوب 
کار در حال انجام اســـــت افزود:  که امروز  کردیم 
این پروژه ها برای ما ارزشـــــمند و ماندگار است 

چون باعث رونق اشتغال می شود.

وی با اشـــــاره به اینکه مشـــــکل بزرگی را در 
کردیم و خوشبختانه شاخص های  استان حل 
گفت: بـــــه برکت وجـــــود نعمت  خوبی داریـــــم 
نمایندگان استان در خصوص پروژه های ملی 

کارستان. کردیم  کاری 
اســـــتاندار همدان ادامـــــه داد: در خصوص 
که در شهر  راه آهن هشـــــت پروژه خوب داریم 
کار می شـــــود و ایســـــتگاه داخل  همدان خوب 
شهر همدان نیز اقدام خوبی شـــــده و در بقیه 

مسیرها هم همینطور پیش می رویم.
وی با بیان اینکـــــه پروژه های همدان قابل 
تقدیر اســـــت اما نگاه ما به آینده اســـــت افزود: 
به هیچ شـــــهری مانند همدان قطار شـــــهری 
که  اختصاص نمی یابد اما از مســـــیری رفته ایم 
این امر محقق شده است، آقای حاجی بابایی 
نماینده مـــــردم همدان و فامنیـــــن در مجلس 

کرده است. تالش زیادی در این زمینه 

پیگیری راه اندازی قطار شهری طی سال   �
آینده در همدان

وی از پیگیری راه اندازی قطار شـــــهری طی 
ســـــال آینده در همدان خبر داد و افزود: ارزش 
که  ۷۲ پروژه ملی بسیار باالســـــت اما اعتباری 
تنها در ســـــال ۹۹ باید برای آنها در نظر بگیریم 

بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است.
کید به اینکه باید نگاهمان  شـــــاهرخی با تا
کرد: از سه  کنیم بیان  کار  بلند باشد و جهادی 
گالیه دارم و وقـــــت هم نداریم  درصد مدیـــــران 
کار انجام دهند و  کنیم، باید آنهـــــا  مدیر عوض 
که به سختی سرمایه ای را  نباید اینطور باشـــــد 
کارمنـــــد اداره ای این  وارد اســـــتان می کنیم اما 

موضوع برایش مهم نیست.
وی با اشـــــاره به اینکه پروژه هـــــا باید روزانه 

گفت:  کسی ســـــنگ اندازی نکند  رصد شوند و 
کار دولت بخش عمده ای  باید بتوانیم تا پایان 
کارهایی  کنیم، بنده همه  از پروژه ها را اجرایی 
که بایـــــد انجام شـــــود را هـــــم در اتاقـــــم نصب 

کرده ام.
کار ما با  اســـــتاندار همـــــدان بیـــــان اینکـــــه 
مدیران انجام پروژه هاســـــت و تعهد داده اند و 
باید انجام شود افزود: با توجه به دستور رئیس 
که در اختیار ماســـــت متعلق  جمهور، اموالـــــی 
به مردم و بیت المال اســـــت و باید با تبعیت از 

کنیم. سیاست های دولت آنها را احیا 
وی با اشـــــاره به اینکه اموال را باید از حالت 
گفـــــت: همه  کد بـــــه حالـــــت فعـــــال درآوریم  را
که ســـــاختمان و زمیـــــن مازاد  دســـــتگاه هایی 
کنند و به بنده  دارند به سرعت آنها را لیســـــت 
بدهند، این تفویـــــض اختیار به اســـــتان داده 
شـــــده و اجازه هیچ وزیری و مدیـــــری هم الزم 

نیست.
شـــــاهرخی با بیـــــان اینکه ما امـــــوال دولتی 
گر مازاد باشـــــد یا می فروشـــــیم یا در اختیار  را ا
ســـــاخت مســـــکن ارزان قیمت قرار می دهیم 
افزود:  برخی از دستگاه های استان در بهترین 
نقطه شـــــهر زمین دارند و فـــــرق نمی کند حتی 
پایین شهر هم باید زمین ها تبدیل به آپارتمان 

شوند.

مدیری حق ندارد در ساختمان مازاد دو   �
تا میز بگذارد و فضا را اشغال کند

کید بـــــه اینکه مدیـــــری حق ندارد  وی با تا
در ســـــاختمان مازاد دو تا میز بگـــــذارد و فضا را 
کند گفت: تشخیص با مدیران نیست و  اشغال 
که هر اداره ای به چه زمین  تشخیص با ماست 

و ساختمانی احتیاج دارد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه لیست ها 
باید به ســـــرعت تا پایان تیرماه در اختیارم قرار 
کنم افزود:   گذاری را آغاز  کار وا گیرد تا مردادماه 
امروز ما به ایـــــن زمین ها و ســـــاختمان ها نیاز 
که باید تا ابد آنها  کند  داریم و هرکسی نباید فکر 

را باید نگه دارد.
کمیته شناســـــایی و  وی بـــــا بیـــــان اینکـــــه 
ح  گذاری اموال مـــــازاد برای فـــــروش و یا طر وا
گفت: فرمانداران  اقدام ملی مسکن فعال شود 
کار را انجام دهند و  که این  نیز مکلف هســـــتند 
کردن زمین ها و ساختمان ها  تیمی برای پیدا 

اختصاص دهند.
گذاری  کمیته وا شاهرخی با اشاره به اینکه 
کنید  پروژه را هفته آینده با حضـــــور بنده برگزار 
افزود: تـــــداوم مدیریـــــت فـــــردی در جایگاهی 
گـــــذاری پروژه هاســـــت و معنا ندارد  حقیقتا وا

سفت پروژه ها را نگه داریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر۲۰ میلیارد 
که به عنوان مشـــــوق هر  تومان اعتبار داریـــــم 
گیـــــرد، حمایت  فردی پروژه هـــــا را به دســـــت 
گفت: دســـــتگاه های نظارتی حضور  می شـــــود 
گر در این زمینه رفتار خالفی  خواهند داشت و ا

باشد ورود خواهم کرد.
گفت: متاسفانه  استاندار همدان در پایان 
کرونا قرار  همدان در مرحله هشـــــدار بیمـــــاری 
که شـــــنبه هفته آینده در این مورد  گرفته است 
کنیم تا  کاری  کـــــرد و بایـــــد  صحبـــــت خواهـــــم 

شرایط عادی شود.

 کرونا تاثیرش را در تمام 
دنیا گذاشته و تحریم ها 
نیز فشار مضاعفی بر کشور 
داشته که حتما تاثیر خود 
را بر زندگی مردم می گذارد 
بنابراین منابع موجود در 
کشور باید به بهترین وجه 
در راستای رفع مشکالت و 
رفاه مردم، کنترل تورم و 
بازار استفاده شود.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

مشترکین برق با مدیریت مصرف پاداش می گیرند
طلب ۱۲۰ میلیارد تومانی شرکت برق از مشترکین

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
که  کردیم  با بیان اینکه با مشـــــترکین قراردادی منعقد 
گر در ساعات پیک صرفه جویی مصرف داشته باشند  ا
به آنها پـــــاداش پرداخت می کنیم از طلـــــب ۱۲۰ میلیارد 

تومانی این شرکت خبر داد.
کرد:  شیرزاد جمشـــــیدی در جمع خبرنگاران اظهار 
قریب به ۴۲ نشریه و بیش از ۱۰ خبرگزاری و سایت خبری 
در استان با شـــــرکت توزیع برق تعامل دوســـــویه دارند 
که جای خوشـــــحالی اســـــت از طریق آنها توانســـــته ایم 

اقدامات را به سمع مردم به رسانیم.
گذشـــــته ۱۱۴ میلیون  وی با اشـــــاره به اینکه ســـــال 
گهی و فرهنگســـــازی در نشـــــریات و  ج آ تومان برای در
خبرگزاری هزینه شد و قراردادهایی هم تنظیم شده تا 
گفت: بیش از ۱۵۰ خبر در نشریات مکتوب  منعقد شود 
و بیش از ۳۰۰ خبر را در خبرگزاری ها به سمع و نظر مردم 

رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
کشـــــور  اشـــــاره به هفته مدیریت مصـــــرف آب و برق در 
گفت: تقریبا پیـــــک و اوج مصرف بـــــرق از ۱۵ خرداد آغاز 
می شود؛ در طول چند سال اخیر با افزایش دما افزایش 

بار مصرف برق را شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه معموال تیرماه و ابتدای مردادماه 
گذشته یک  خ می دهد افزود: ســـــال  اوج مصرف برق ر
که از ۶۸۷  درصد پیک مصرف اســـــتان رشـــــد داشـــــت 

مگاوات به ۶۹۴ مگاوات رسید.
گذشته سال  کید به اینکه ســـــال  جمشـــــیدی با تا
خوبی برای اســـــتان بود و مدیریت مصرف و طرح های 
پاسخگوی بار به شکل مناسبی جواب داد گفت: تعرفه 
کشـــــاورزی، خانگـــــی، تجاری،  مصرف بـــــرق در بخش 
عمومی و صنعتی است و تقریبا امســـــال ۸ هزار و ۵۵۴ 
تفاهم نامه بـــــرای اجرای برنامه های پاســـــخگوی بار با 

مشترکین این بخش ها منعقد شده است.
وی با بیان اینکـــــه طبق این قـــــرارداد از ۱۵ خرداد تا 
۱۵ شهریورماه مشترکینی با ما همکاری الزم را خواهند 
که قرار اســـــت همکاری  داشـــــت افزود: از ۱۶۷ مگاواتی 
که عدد قابل  کنون ۵۰ مگاوات عملیاتی شـــــده  کنند تا
توجهی اســـــت ضمن اینکه برای اولین بار در اســـــتان 
شـــــاهد این میزان همکاری مشـــــترکین در تعرفه های 

مختلف هستیم.

۵۷۳ هزار و ۱۷۷ مشـــــترک الگـــــوی مصرف خود را   �
رعایت کردند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
ادامـــــه داد: انتظار داریـــــم در بخش خانگـــــی حدود ۱۰ 
که ۲۰  کنند  درصد از مشـــــترکین همراهی و همـــــکاری 
کاهـــــش پیدا می کند،  درصد هزینه هـــــای مصرفی آنها 

البته پاداشی نیز برای آنها در نظر می گیریم.

گر هنگام پیک،  وی با بیان اینکه مشترکین خانگی ا
مصرف خود را پایین آورنـــــد از پاداش برخوردار خواهند 
که یکی  گفت: ســـــاعت پیک در دو ساعت اســـــت  شد 
ساعت پیک کشوری است و شامل استان نیز می شود، 
از ساعت ۱۲ تا ۱۷ هر روز ساعت پیک را در استان داریم و 

مشابه آن در  کشور اتفاق خواهد افتاد.
جمشیدی با بیان اینکه پیک دیگر ساعت ۲۰ تا ۲۴ 
است که انتظار می رود مشـــــترکین با مدیریت مصرف از 
کرد: بخش  مزایا و پاداش بهره مند شـــــوند خاطرنشان 
عمده ای از ۸ هزار و ۵۵۴ مشـــــترکی که تفاهم نامه امضا 

کردند در بخش صنایع و کشاورزی هستند.
کید اســـــتاندار بر مدیریت مصرف انرژی در  وی از تا
ادارات خبـــــر داد و گفت: ســـــازمان ها در ســـــاعت پیک 
مصرف حداقل باید ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشند 
که به صـــــورت هفتگی میـــــزان مصرف این ســـــازمان ها 
توسط شرکت نیروی برق استان رصد و با مدت مشابه 

سال قبل مقایسه می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشاره به تقدیر از ادارات همراه و تذکر به دستگاه هایی 
کرد:  که همراهی نمی کننـــــد  در ادامه ســـــخنانش بیان 
گر الگوی مصرف خود را از ابتدای  مشـــــترکین خانگی ا
کاهش  کنند و  کنتـــــرل  خردادماه تا پایان شـــــهریورماه 
مصرف داشـــــته باشـــــند حتما از تخفیف بهای برق به 

میزانی که کاهش دادند برخوردار می شوند.
گذشـــــته قبوض  کـــــرد: از مهرماه ســـــال  وی عنوان 
کامل  کاغذی حذف شـــــده و از طریق پیامک اطالعات 
به مشترکین داده می شـــــود و در این زمینه سایتی هم 
معرفی شده تا تمام اطالعات خود را در خصوص برق از 

طریق آن به دست آورند.
جمشـــــیدی با بیان اینکه از ۵۹۶ هزار و ۷۸ مشترک 
خانگی ما ۵۷۳ هزار و ۱۷۷ مشترک الگوی مصرف خود 
کرد: از  کید  که جای خرســـــندی دارد تا کردند  را رعایت 
این تعداد ۳۱۰ هزار و ۶۴۵ مشـــــترک مشـــــمول تخفیف 
شـــــدند و ۱۱۰ میلیون تومـــــان در قبوض خـــــود پاداش 

تخفیف در یافت کردند.
وی با اشاره به اینکه متاســـــفانه همچنان ۲۲ هزار و 
گفت: به الگوی  ۹۰۱ مشترک پرمصرف در استان داریم 
که الگوی مصـــــرف را رعایت  مصرف مشـــــترکین عادی 
کردند هفت درصد نســـــبت به ســـــال قبل اضافه شده 

است.

۲۶ میلیـــــون تومـــــان بـــــرای ۵۴ مشـــــترک تجاری   �
تخفیف پاداش در نظر گرفتیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیـــــان اینکه مشـــــترکین پرمصـــــرف عالوه بـــــر جریمه 
تابستان باید ۱۶ درصد بیشـــــتر از سایر مشترکین یعنی 
در مجموع ۲۳ درصد بیشتر نسبت به سال قبل هزینه 

گذشته ۸۱ مشترک  کنند افزود: سال  مصرفی پرداخت 
اداری با ما همکاری داشتند که یک مگاوات برق  صرفه 
جویی شد و ۴۸ میلیون تومان پاداش پرداخت کردیم.

وی با اشـــــاره به همـــــکاری ۵۴ مشـــــترک تجاری با 
کرد: در همین راستا طی سال  شرکت توزیع برق عنوان 
گذشته ۲۶ میلیون تومان برای آنها تخفیف پاداش در 

نظر گرفتیم.
جمشیدی با بیان اینکه تعدادی از مشترکین دارای 
مولد برق هستند افزود: با درخواست ما در مدت زمان 
که مولد  مشخص شـــــده و پیک مصرف ۶۰ مشـــــترکی 
کردند، ۲۳۵ میلیون تومان پاداش  اضطراری استفاده 

گرفتند.
وی با اشاره به اینکه ســـــال گذشته در حوزه صنایع 
کشـــــاورزان ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیـــــون تومان به همه  و 
گفت: قریب به ۲ ۵.  مشـــــترکین پاداش پرداخت شـــــد 

میلیارد تومان از این مبلغ سهم کشاورزان بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشـــــاره به اینکه بخش صنایع توانستند قریب با ۵۴۹ 
گفت: این موضوع  کنند  میلیون تومان پاداش دریافت 
کار بودند و در زمان  نشان می دهد مردم اســـــتان پای 

پیک مصرف ما را یاری کرده اند.
کـــــرد: در مرکـــــز پایش هـــــر ۱۵ دقیقه یکبار  وی بیان 
کشاورزی  اطالعات و نحوه مصرف مشترکین صنعتی و 

کسانی همراهی  را مشاهده می کنیم و اطالع داریم چه 
و همکاری می کنند.

گذشته با  جمشیدی با اشاره به اینکه طی چند روز 
کنتوره ای فهام و  حضور وزیر نیرو توانستیم مرکز پایش 
ســـــامانه مصرف بار را افتتاح کنیم گفت: در حال حاضر 
۶ نیروگاه خورشـــــیدی و ۴ نیروگاه دیزل ژنراتوری داریم 
که به صورت لحظـــــه ای مصرف برق در آنها مشـــــخص 

می شود.
گذشته مدیریت خوبی در  وی با بیان اینکه از سال 
گرفته اســـــت افزود: ســـــهمیه ای بر  صنعت برق صورت 
که هر پنج شنبه به  اساس پیک مصرف مشخص شده 

استانها ســـــهمیه هفته بعد ابالغ می شود که موظف به 
رعایت سقفی هستیم که اعالم می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
کید بر اینکه سال ۹۸ خاموشی ها به خوبی مدیریت  با تأ
گذشتیم مصرف  که مدتی از پیک  شـــــد و امســـــال نیز 
گفت: همه اســـــتانها باید با عدالت  خوب بوده اســـــت 

سقف را رعایت کنند و به سمت همکاری بروند.

کیلووات و   � الگوی مصرف در ساعت غیر اوج، ۲۰۰ 
در ساعات اوج ۳۰۰ کیلووات در ماه

کیلووات  وی الگوی مصرف در ساعت غیر اوج را ۲۰۰ 
و در ساعات اوج ۳۰۰ کیلووات در ماه عنوان کرد و افزود: 
کیلووات مصرف ماهانه  از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شـــــهریور ۳۰۰ 
کنیم ســـــال را بدون خاموشی طی  گر رعایت  که  ا است 

خواهیم کرد.
کید به اینکه مشترکین باید مصرف  جمشیدی با تا
درستی داشته باشند تا به اهداف برسیم افزود: اقلیم ما 
گر هم  طوری است که خیلی نیاز به کولر گازی نیست و ا

استفاده می شود دمای آن باید تنظیم شود.
کز مسکونی و تجاری دور کند  وی با بیان اینکه در مرا
گفت: تلفات شبکه های  کولر آبی هم پاســـــخ می دهد 
برق و تاسیسات در اســـــتان فعال دو رقمی و ۱۰.۲ درصد 
اســـــت که با برنامه ریزی اتخاد شده امسال باید تلفات 

را تک رقمی کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
کنـــــون قریب بـــــه ۴.۵ درصد پیک  با اشـــــاره به اینکه تا
گذشـــــته یک درصد بوده  مصرف رشد داشـــــته و سال 
کشاورزی  گفت: انتظار است مشترکین در بخش  است 
و صنایع مدیریت مصرف داشـــــته باشند تا همان یک 

درصد رشد پیک سال گذشته را تکرار کنیم.
وی از  ۴.۵ درصد رشد فروش انرژی در سطح استان 
گذشـــــته خبر داد و افزود: رشـــــد ما بیشتر در  طی سال 
تعرفه صنعتی بوده و این نشـــــان می دهـــــد تولید رونق 

گرفته و اقدامات خوب و موثر صورت گرفته است.
گذشته ۹۶.۴ درصد  جمشیدی با بیان اینکه سال 
وصول مطالبات را داشـــــتیم و نســـــبت به ســـــال ۹۷ با 
کرد: دلیل  کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شـــــدیم تصریح 
آن فرصت داده شـــــده به مشـــــترکین به دلیل شـــــیوع 

بیماری کرونا بود.
وی با اشـــــاره به اینکـــــه در ابتدای اردیبهشـــــت ماه 
وضعیت پرداختی مردم نســـــبت بـــــه پرداخت بدهی 
قبوض بهتر شـــــده است با درخواســـــت از مردم نسبت 
گر برق  به پرداخت به موقع بدهـــــی قبوض خود گفت: ا
کنند تا  غیرمجازی در اســـــتان وجود دارد به ما مراجعه 

انشعاب را به صورت اقساطی مجاز کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکه تاپایان سال ۹۸، ۱۱۰ میلیارد تومان طلب 

کرونا و مشکالت  ما از مشترکین بود و با توجه به شیوع 
مردم، مبلغ به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است 
کرد: درخواســـــت داریم مردم صنعت برق  خاطرنشان 
کننـــــد تا مدیریت بهتر انجـــــام دهیم و با عدم  را کمک 

خاموشی به ارائه خدمات بپردازیم.
وی بیشترین بدهی به شـــــرکت توزیع نیروی برق 
اســـــتان را مربوط به صنایع و ادارات دانست و افزود: 
سرانه مصرف خانوارها در سال گذشته یک هزار و ۸۹۶ 
که نسبت به ســـــال قبل دو درصد رشد  کیلووات بوده 

داشته است.
کشـــــوری  جمشـــــیدی با بیان اینکه عدد ما از نرم 
پایین تر اســـــت اما فاصلـــــه معناداری با نـــــرم جهانی 
کرد: در حوزه تاسیســـــات و شـــــبکه ها و  داریم تصریح 
گذشته، ۱.۶ درصد نسبت به  ترانسفورماتورها در سال 

سال ۹۷ رشد داشته است

ظرفیت و تعداد نیروگاه های خورشـــــیدی استان   �
۲۰ درصد رشد داشت

گذشته  کرد: سال  کید  وی در ادامه ســـــخنانش تأ
انرژی تقریبی ما ۴.۸ درصد و فروش انرژی ۴.۵ درصد 

رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکه ظرفیت و تعداد نیروگاه های خورشیدی 
در استان از ۵ نیروگاه در سال ۹۷ به ۶ نیروگاه در سال 
۹۸ رسید و ۲۰ درصد رشد داشـــــت افزود: قریب به ۶۰ 
مگاوات تولیدی نیروگاه های خورشـــــیدی و ســـــی اچ 
که نزدیک به ۵۰ مگاوات بهره برداری شـــــده  پی بوده 

است.
وی با بیـــــان اینکه ظرفیـــــت نیروگاه های اســـــتان 
۵۱ درصد نســـــبت به ســـــال ۹۷ رشـــــد داشـــــته است 
گذشـــــته از نیروگاه  کرد: ۱۷ مشترک سال  خاطرنشان 
که به ۳۸ مشـــــترک  کردند  پنج مگاواتی اســـــتفاده می 

رسیده و ۱۱۲ درصد ظرفیت رشد داشته است.
که دلیل تغییر  جمشیدی در پاسخ به این ســـــوال 
نیروها در بدنه شـــــرکت توزیع برق اســـــتان چیست؟ 
کرده  و  کار  گفت: قریب به ۱۵ ســـــال در این مجموعـــــه 
که انجام  کامل به موضـــــوع دارم، تغییراتی  شـــــناخت 

کدام  داده ام بیشـــــتر برای تحرک اجرایی بوده و هیچ 
سیاسی نبوده است.

کرونـــــا برق هیچ  وی با اشـــــاره به اینکـــــه در دوران 
مشـــــترکی قطع نشـــــده اســـــت گفت: در این دوران به 
که  کسانی بود  که بیشـــــتر به  مردم پیام اخطار دادیم 
کرونا داشتند و برق هیچ مشترکی در ایام  بدهی قبل از 
کرونا به دلیل عدم پرداخت بدهی در این ایام و حتی 

قبل از آن قطع نشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
که از مردم به خاطر بهای برق  با اشاره به اینکه مبلغی 
کمتر از  قیمت اصلی آن است  دریافت می کنیم خیلی 
افـــــزود: ۴۰ میلیارد تومان از ۱۲۰ میلیـــــارد تومان طلب 
ح   گذشـــــته با طر ما در دســـــت ادارات اســـــت اما سال 

استانداری توانستیم مدیریت خوبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تعدادی از مشـــــترکین مشکل عدم 
دسترســـــی به موبایل و ســـــایت برای پرداخت بهای 
کارگزاران شـــــرکت مخابرات  که از طریق  قبوض را دارند 
به دنبال حل مشکل هســـــتیم و به زودی این مسئله 

نیز رفع می شود.
جمشـــــیدی با بیان اینکـــــه تقریبـــــا ۸۰ خدمت را 
که قریـــــب به ۲۵  کامـــــل انجام مـــــی دهیم  به صورت 
گفت:  خدمت به صورت الکترونیکی انجام می شـــــود 
زیرســـــاخت ها فراهم می شود تا امســـــال بتوانیم تمام 

کنیم. خدمات را غیرحضوری 
وی در پاســـــخ به ســـــوالی مبنی بر اینکه با افزایش 
قیمت تجهیزات، چه میزان سرقت شده است افزود: 
کارهای خوبی  هر سرقتی در شـــــبکه ثبت می شـــــود، 
گرفته  کار  که جلـــــوی این  گرفته  در این زمینه صورت 
کاهش ۵۰ درصدی سرقت مواجه  که با  شود به طوری 

بودیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با بیان اینکه بخشی از شـــــبکه ها نیاز به مقاوم سازی 
گرفته است  که در بودجه ســـــالیانه قرار  و اصالح دارند 
گرفت و خاموشی  که صورت  کار خوبی  گفت: امســـــال 
که هر  کاهش داد ایـــــن بود  را به میزان قابـــــل توجهی 
توســـــعه ای بدون قطعـــــی و به صورت »هـــــات الین« 

انجام شد.

مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اســـــتان همدان 
بابیان اینکه ۱۸ روســـــتا در اســـــتان همدان بـــــا تانکر 
گفت: بیشـــــترین تعـــــداد این  آبرســـــانی می شـــــوند، 

روستاها به شهرستان فامنین اختصاص دارد.
سید هادی حسینی بیدار در مصاحبه مطبوعاتی 
با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۸ روستا در استان همدان 
کاهش این  گفت به دنبال  با تانکر آبرسانی می شوند، 

تعداد هستیم چرا که این وضعیت قابل قبول نیست.
حســـــینی بیدار با بیان اینکه بیشترین روستاهایی 
که با تانکر آبرســـــانی می شوند در شهرســـــتان فامنین 
گفت: در ســـــایر شهرســـــتان ها نیـــــز در هر  قرار دارند، 

شهرستان یک یا دو روستا با تانکر آبرسانی می شوند.
وی مطالبات شرکت آب و فاضالب استان همدان 
از ادارات و دســـــتگاه های اجرایی را ۱۷ میلیارد تومان 
کرد و با بیان اینکه میزان مطالبات از مشـــــترکین  اعالم 
گفـــــت: طی ۳ ماهه  خانگی ۱۰ میلیارد تومان اســـــت، 

نخســـــت ســـــال جاری ۸۰۰ میلیون تومـــــان درآمد در 
بخش روستایی حاصل شده که بسیار اندک است.

مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اســـــتان همدان 
کیفیت  با بیان اینکه خط قرمز شـــــرکت آب و فاضالب 
کیفیت نداشته باشد ترجیح می دهیم  گر آب  است و ا
کارها به صورت تعهدی  گفت: بیشتر  کنیم،  آن را قطع 
کارها را  اجرا می شـــــود و پیمانکاران و نیروهای شرکت 

پیش می برند.
کنتور خراب در روستاها  وی از شناســـــایی ۱۴ هزار 
کنتور خراب در شهرهای استان همدان خبر  و ۷ هزار 

کنتورها هستیم. داد و گفت: به دنبال تعویض این 

مصرف آب افزایش یافته است  �
حسینی بیدار در ادامه با بیان اینکه با توجه به آغاز 
کرونا مصـــــرف آب افزایش  گرما و شـــــیوع بیماری  فصل 
گفت: در استان همدان یک میلیون و ۱۰۰  یافته است، 

هزار نفر در ۳۰ شهر اســـــتان همدان مشترکین شهری را 
شامل می شوند که از این مجموعه خدمات می گیرند.

وی تعـــــداد مشـــــترکین آب شـــــهری را ۴۴۳ هـــــزار 
کرد و با اشـــــاره به شناسایی ۲۶۱ حلقه  مشترک عنوان 
چاه و بیان اینکـــــه از این تعـــــداد ۱۸۰ حلقـــــه در مدار 
گفت: تعداد ســـــه دهنه چشمه و  اســـــتفاده قرار دارد، 
۴ رشته قنات آب برای شهرهای استان همدان مورد 

استفاده است.
مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اســـــتان همدان با 
یادآوری اینکه همدان در زمینه تحت پوشش قرار دادن 
مشترکین فاضالب از میانگین کشور وضعیت بهتری دارد 
گفت: در  کشـــــوری است،  و ۲۶ درصد بیشتر از میانگین 

استان همدان ۲ آزمایشگاه فاضالب فعال است.
وی با بیان اینکه ۶۲۰ هزار و ۸۸۹ نفر در روستاهای 
کن هســـــتند و درصـــــد جمعیت  اســـــتان همدان ســـــا
که نشـــــان می دهد  روســـــتایی ۳۵.۷ درصـــــد اســـــت 

گفت:  جمعیت همدان بیشتر روستانشـــــین هستند، 
که ۱۹۰ و  ۱۰۶۳ روســـــتا در اســـــتان همدان وجود دارد 

۱۳۶ خانواده روستایی را در بر می گیرد.

۱۴ درصد روســـــتاهای اســـــتان تحت پوشـــــش   �
خدمات این شرکت نیستند

حســـــینی بیدار با بیـــــان اینکه تعداد روســـــتاهای 
تحت پوشش خدمات آبرسانی ۸۰۳ مورد و حدود ۸۶ 
درصد جمعیت روســـــتایی تحت پوشش آبرسانی قرار 
دارند و ۱۴ درصد مابقی تحت پوشش خدمات شرکت 
گفت: ۱۶۸ هزار مشترک روستایی در استان  نیستند، 
همدان وجود دارد و جمعیت تحت پوشـــــش شـــــبکه 
فاضالب در روســـــتاهای اســـــتان همـــــدان ۰.۷ درصد 
که آمار قابل قبولی نیســـــت هرچند از میانگین  اســـــت 

کشوری باالتر است.
وی اظهار داشت: سعی بر آن اســـــت تا شهریورماه 

امســـــال ۵ مجتمع آبرســـــانی در روســـــتاهای اســـــتان 
که ایـــــن مجتمع ها ۵۲  همدان به بهره برداری برســـــد 

هزار نفر جمعیت را زیر پوشش قرار می دهد.
مدیرعامل شـــــرکت آب و فاضالب اســـــتان همدان 
اعتبار هزینه شـــــده برای راه اندازی ایـــــن مجتمع ها را 
گفت: ۶ مجتمع نیز در  کرد و  ۴۷ میلیارد تومان عنوان 

دست مطالعه برای جذب اعتبار است.
گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده و شیوع  وی 
کرونا و در پیش بودن فصل تابســـــتان مصرف  بیماری 

آب ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و شهرستان اسدآباد 
گر مدیریت  کـــــه ا در این زمینه رکورد به ثبت رســـــانده 
مصرف مورد توجه قرار نگیرد در ماه های تابســـــتان با 

مشکل آب مواجه خواهیم شد.
حســـــینی بیدار با بیان اینکه در حال حاضر مصرف 
با میزان مصرف در ســـــال ۸۹ مطابقـــــت دارد و افزایش 
گفـــــت: در حـــــال حاضر با  قابل توجهی یافته اســـــت، 
کنترل  لحاظ مدیریت فشار در شبکه آبرسانی مصرف را 

می کنیم اما باید مردم همراهی بیشتری داشته باشند.

گزارش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:

مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند
۱۸ روستا در استان با تانکر آب رسانی می شوند

 الگوی مصرف در ساعت 
غیر اوج را ۲۰۰ کیلووات و در 
ساعات اوج ۳۰۰ کیلووات 
در ماه عنوان کرد و افزود: از 
۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ۳۰۰ 
کیلووات مصرف ماهانه 
است که  اگر رعایت کنیم 
سال را بدون خاموشی طی 
خواهیم کرد.



سال نهمشماره  89 شنبه  14 تیر ماه  51398 گردشگری

خ داده در الوند پیرامون اتفاقات و حواشی ر

کمیته »حفاظت از کوهستان الوند« 
سریع تر تشکیل شود
مهرداد"حمزه""

کوهنـــــوردان، فعاالن محیط  که برخی  بیش از یک ماه اســـــت 
کوه الوند بوده و بر  خ داده در  زیســـــت و خبرنگاران پیگیر اتفاقات ر
گنج نامه به دشـــــت میشـــــان تعریض  که جاده قدیمی  این باورند 

کوه افسانه ای الوند زده است. شده و این مسأله آسیب جدی به 
پیرو این اعتراضات، مســـــئولین ذی ربط از معاونین اســـــتاندار 
تا فرماندار همـــــدان و مدیران کل مرتبط با این حوزه و مســـــئولین 
نهادهای نظارتی و قضایی چندین مرتبه در صحنه حاضر شدند تا 

کنند.  خ داده را از نزدیک مشاهده  روند اتفاقات ر
کـــــه تقریبا همه مســـــئولین  این مســـــأله تا جایی پیـــــش رفت 
گرفته تا دیگر مدیران اجرایی  اســـــتان همدان از نماینده ولی فقیه 
کنش واداشـــــت. در آخرین اتفاق روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹  را به وا
تمامی مسئولین مرتبط با دعوت رییس شـــــورای شهر همدان)که 
البته خود در برنامـــــه حاضر نبود( در ارتفاعات الوند حاضر شـــــدند 
تا از نزدیک در جریان مســـــائل قـــــرار بگیرند. در ایـــــن بازدید جمع 
کوهنـــــوردان، فعاالن محیط زیســـــت و خبرنگاران  قابل توجهی از 

مسئولین را همراهی می کردند. 
مطالب پیرامون این اتفاق بسیار اســـــت اما در این فرصت ذکر 
چند نکته را ضروری می دانم و در فرصتی دیگر به ابعاد دیگر ماجرا 

خواهم پرداخت. 
خ داده در الونـــــد را رضوان   � یکم: شـــــروع اعتراض به اتفاقـــــات ر

کوهنوردی  سلماســـــی، عضو شـــــورای شـــــهر و یکی از افتخـــــارات 
کوهســـــتان و  کلید زد. در اینکه ایشـــــان دلســـــوز طبیعت،  همدان 
محیط زیست هستند هیچ شک و شبهه ای نیست. سلماسی تنها 
یک نام نیســـــت در این شهر، بلکه بخشـــــی از تاریخ افتخارات این 
کار تبلیغاتی است، بنده و  گر بگویند او دنبال  شـــــهر اســـــت و حتی ا
گذاشته  بسیاری از فعاالن فرهنگی و محیط زیستی به وی احترام 
چون او در زمره انســـــان های دغدغه مند جامعه اســـــت و نباید به 
این راحتی ما سرمایه های اجتماعی خود را از دست بدهیم.)افراد 
زیادی  می دانند شخصا با وی در بسیاری از موارد اختالف نظر دارم 
اما هم چنان رضوان سلماســـــی به عنوان یک شهروند دغدغه مند 

برای بنده جایگاه ویژه ای دارند.( 
گنج نامه به دشت   � خ داده در جاده  دوم: در ارتباط با اتفاقات ر

میشان نوک پیکان حمالت به ســـــمت مدیریت مجموعه دهکده 
که دستگاه های مختلفی  گنج نامه بوده و هست. به نظرم در حالی 
از این جاده اســـــتفاده و بهره برداری می کنند و حفاظت و حراست 
کوهستان بر عهده دســـــتگاه های مختلف اجرایی است، سعید_ از 
گنج نامه خود را  ترابیان سرمایه گذار و رییس هیات مدیره دهکده 
کرد تا این  کم کاری دســـــتگاه های اجرایی استان  کوتاهی و  قربانی 
بار نیز در تقابل دولـــــت و بخش خصوصی، ایـــــن بخش خصوصی 

باشد که سرش را می ُبرند!

کل مســـــیر   � ســـــوم: با توجه به اینکه تمام مدیران مرتبط هم از 
کردند، به نظرم بزرگ نمایی و ادامه  بازدید داشتند و هم اظهار نظر 
کار درســـــتی نیست. ختم  بحث پیرامون این مســـــأله در رسانه ها 
که در حال بررسی پرونده بوده و در  گفتند  کالم را دادستان همدان 

صورت تخلف پرونده به دادگاه ارجاع و حکم صادر می شود. 
وظیفه رسانه ها، اطالع رسانی درســـــت و صحیح است. تعیین 
تکلیـــــف و صدور حکم بـــــر عهده دســـــتگاه های نظارتـــــی و قضایی 
گرفته و  اســـــت. اطالع رســـــانی در این مـــــورد به حـــــد نیاز صـــــورت 
حساســـــیت های الزم در جامعه ایجاد شـــــده اســـــت. باید منتظر 
بررســـــی پرونده در دســـــتگاه های نظارتی و قضایی بود و از حاشیه 

کرد تا شائبه خصومت شخصی با افراد ایجاد نشود. دوری 
که با حضور معاون سیاســـــی و امنیتی   � چهارم: در جلســـــه ای 

اســـــتانداری و مدیـــــران مرتبط با موضـــــوع برگزار شـــــد، به عنوان 
کمیته ای  مدیرعامل خانـــــه مطبوعات اســـــتان پیشـــــنهاد دادم 
کوهستان_الوند زیر نظر اداره  برای حفاظت از همه قســـــمت های 
کل میراث فرهنگی اســـــتان و با حضور نمایندگان دســـــتگاه های 
کوهنـــــوردان، خبرنگاران و...  اجرایی، ســـــازمان های غیردولتی، 
کوهســـــتان الوند به  تشـــــکیل شـــــود تا برای حفاظت و حراست از 
که این پیشـــــنهاد  کنند  عنوان شناســـــنامه_همدان برنامه ریزی 
با موافقت معاون اســـــتاندار و حاضرین در جلســـــه همـــــراه بود. 
کمیته می تواند پاسخی به دغدغه های دوستداران  تشـــــکیل این 

الوند داده شود. 
کمیته می تواند حدود و اختیارات ســـــرمایه گذار مجموعه  این 
گنج نامه را مشـــــخص و با تصویب نهادهای ذی ربط به آن  دهکده 

مجموعه ابالغ شود تا شاهد چنین چالش هایی نباشیم.
ح بوده،  گر بحث تخریب_کوهســـــتان مطر آنچه مسلم اســـــت ا
گرفته شـــــود. امروز شـــــاهد  باید همـــــه قســـــمت های آن در نظـــــر 
کوه خواری های فـــــراوان به نـــــام معدن در قســـــمت های مختلف 
کوهســـــتان الوند هستیم. ســـــاخت وســـــازهای عجیب وغریبی در 
که هیچ کدام به مجموعه دهکده  خ می دهد  کوهســـــتان و... ر این 

گنج نامه ارتباطی ندارد! 
کوهســـــتان الوند  کالم آخـــــر اینکه وظیفـــــه همه ما حراســـــت از 
اســـــت اما باید همه چیز را با هم ببینیم و خود را دلسوز تر از دیگران 

نبینیم. همین.

نگاه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان:

هدف تله کابین 
جاده سازی و راه شکافی نبود

مدیرکل منابع طبیعـــــی و آبخیزداری همدان 
با بیـــــان اینکـــــه هـــــدف تله کابین جاده ســـــازی و 
که به وظیفه  گفت: تنها اداره ای  راه شکافی نبود 
کرد، مـــــا بودیم اما مورد اتهام  قانونی خود را عمل 
نیز هستیم، از رسانه ها می خواهم به این موضوع 
کنش ما در قالب شـــــکایت  دامن نزنند چـــــون وا

انجام شده است.
اردشـــــیر خزائی در نشســـــت بررســـــی وضعیت 
کوهســـــتان الوند با عنوان »نجـــــات الوند« با بیان 
اینکـــــه منابع طبیعی اســـــتان همـــــدان ۹۰۵ هزار 
کرد: ۸۲۲ هزار هکتار از منابع  هکتار اســـــت اظهار 

طبیعی همدان مرتع است.
وی با اشاره به اینکه همدان یک درصد مراتع 
کشور را تامین  کشور را دارد اما ســـــه درصد علوفه 
می کند افزود: اســـــتان همـــــدان ۴۵ هـــــزار هکتار 
جنگل طبیعی، جنگل کاری و پارک های جنگلی 
که از  گیاهـــــی دارد  گونـــــه  دارد و یک هـــــزار و ۵۶۸ 

ارزش ژنتیکی باالیی برخوردار است.
مدیرکل منابـــــع  طبیعی و آبخیزداری اســـــتان 
همدان ادامه داد: در ســـــال ۹۸، یک هزار و ۳۲۲ 
فقره آرای له از ســـــوی دادســـــتانی داشتیم و ۶۶۱ 
که  هکتار در راســـــتای همین آرا تخلفاتی اســـــت 

بازگشت شده است.
وی با بیان اینکه در ســـــه ماهه سال ۹۹، ۲۴۹ 
که از قضات و دادگستری  فقره آرای له داشـــــتیم 
برای پیگیری پرونده ها قدردانـــــی می کنم افزود: 
منابع طبیعی اســـــتان به عنوان نماینده دولت و 

در بحث انفال به تخریب کنندگان 
را  طبیعـــــت  در  دخالـــــت  اجـــــازه 

نمی دهد.
وی در پاسخ به یکی از رسانه ها 
کـــــه شـــــکایت منابـــــع طبیعـــــی از 
کرده بود  تله کابین را دروغ عنوان 
گفت: ۱۳ خردادماه شـــــکایت ما از 
تله کابین به دادگستری ارائه شده 
گویا دادســـــتانی در جریان این  که 
شـــــکواییه نبوده و در مصاحبه آن 

رسانه این گونه عنوان شده است.
کیـــــد بـــــر اینکه مر  خزائـــــی با تا

کار خود را  قانون در حوزه ما اجرا شـــــده و دولـــــت 
کرد: در  کوتاه نیامده اســـــت تصریح  انجام داده و 
کارهای ویژه ای شـــــده و  گیاهی  گونه های  حفظ 

هیچ وقت هم با کسی مماشاتی نداریم.
وی بـــــا بیـــــان اینکـــــه تنها نیـــــم درصـــــد آرای 
کرد:  کید  دادســـــتانی، علیه منابع طبیعی است تا
۹۹.۵ درصد آرا به نفع منابع طبیعی  صادر شـــــده 
کارش  که منابع طبیعی  که نشاندهنده این است 

را قانونی انجام داده است.
مدیرکل منابـــــع طبیعی و آبخیزداری اســـــتان 
همدان ادامه داد: با قدرت می گویم رویکرد علمی 
گذشته بوده  که استانداری دارد، بیشتر از دوران 
کســـــی مجوزی برای ایجاد  گنج نامه،  و در زمینه 

جاده و راه نداده است.
در همین حیـــــن یکی از خبرنـــــگاران در مقابل 
گفت؛ چطـــــور در مصاحبه ها  توضیحات خزائـــــی 
کنده  می گویید در تسطیح جاده میشان بوته ای 
گفـــــت: واقعا  که مدیرکل منابـــــع طبیعی  نشـــــده 
که  کنده نشده البته شاید یک مورد باشد  بوته ای 

طبیعی است و من در همه صحبت هایم واقعیت 
را گفتم.

وی ادامـــــه داد: بنده بـــــه عنـــــوان مدیر اعالم 
می کنم ۱۳ خرداد شـــــکایت منابع طبیعی تنظیم 

کارشناسی است. شده و پرونده تحت 
خزائـــــی ضمن تشـــــکر از رســـــانه ها بـــــه خاطر 
کید برای اینکه همـــــواره باید  حساســـــیت ها و تا
کارشناسان ما  گفته شـــــود افزود: باید  واقعیت ها 
کنند چه اتفاقی افتاده است  کارشناسی و تحقیق 
بنابراین ســـــه روز زمان برای تنظیم پرونده صرف 
که باید به دادستان  شد هرچند من مقصر هستم 

اطالع می دادم که ندادم.
که همـــــواره حین  وی در مقابـــــل خبرنگارانی 
کنش  گالیه هایی را برای وا صحبت های مدیرکل 
منابع طبیعـــــی به تله  کابین در ایجاد راه میشـــــان 
که تنها اداره ای  گفت: من از این ناراحتم  داشتند 
کـــــرده، ما بودیم  که وظیفه قانونـــــی خود را عمل 
اما مورد اتهام نیز هســـــتیم بنابراین از رســـــانه ها 
خواهش می کنم به این موضوع دامن نزنند چون 

کنش ما در قالب شکایت انجام شده است. وا
مدیـــــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســـــتان 
کرد: داخل حریم به منابع طبیعی  همدان اضافه 
ج از حریم بـــــه من مربوط  مربوط نیســـــت اما خار

است که وظیفه قانونی را نیز انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه در جاده ســـــازی در هر هفت 
کنده شـــــود افزود: حال  متر مربع باید یـــــک بوته 
کنده  گر یک بوته نیز در اقـــــدام دهکده تله کابین  ا

خ  شـــــده اتفاقی نیفتاده هرچند نباید این اتفاق ر
می داد و باید مجوز می گرفتند.

کیـــــد بر اینکه ما زمســـــتان ســـــال  خزائـــــی با تا
گیاهی در راه  گونه های  کاشـــــت  گذشـــــته درباره 
کردیم افزود: ما اعالم  میشان با دهکده همفکری 
که نهالســـــتان های مـــــا آمادگی در  کردیم  آمادگی 

اختیار گذاشتن بوته های هستند.
وی بـــــا بیان اینکـــــه انتظار از یک ســـــرمایه گذار 
کمک  کند و مـــــا باید  که جنگل کاری  این نیســـــت 
می کردیم بیان کرد: از سال ۴۵ جاده میشان وجود 

داشته و متعلق به امروز و سال های اخیر نیست.
کید  مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با تا
کمتر اســـــت  بر اینکه تخریب در طبیعت ما خیلی 
که به شرکت تله کابین وارد  کرد: تنها اشکالی  بیان 
اســـــت اذن نگرفتن از دولت برای تسطیح جاده 

میشان بوده است.
کیـــــد بـــــر اینکـــــه اقـــــدام تله کابیـــــن  وی بـــــا تا
کرد:  جاده سازی و راه شـــــکافی نبوده است بیان 
گیری در این خصـــــوص به قاضی پرونده  تصمیم 

برمی گردد.
خزایی با بیـــــان اینکـــــه ثبت الوند بـــــه عنوان 
ثبت ملی توســـــط میراث فرهنگی انجام می شود 
ج از حریم شهر  کرد: منابع طبیعی در خار تصریح 
حفاظت، احیا، توســـــعه و بهره برداری را بر عهده 

کرده ایم. دارد و ما دقیقا برابر مقررات اقدام 
وی وجود جاده میشان را برای سالمت جان 
انسان ها مهم دانســـــت و افزود: من هم توجیهی 
برای عبور خـــــودرو از جاده میشـــــان نمی بینم اما 

کرد. کاری نمی توان 

کوه   � ک را به  کامیون خا سعید ترابیان: ۲۴۸ 
گرداندیم باز

رییـــــس هیـــــات مدیـــــره دهکـــــده تفریحی و 

گنج نامه نیز بـــــا بیان اینکـــــه دهکده  توریســـــتی 
گنج نامه نفعی از جاده ســـــالمت نمی برد گفت: ما 
در برابر شـــــهر و منابع طبیعی مســـــئول هستیم و 
که انجام می شـــــود، خیر  گر نیت ما در اقداماتی  ا

نباشد باید پاسخگو باشیم.
ســـــعید ترابیان با بیان اینکه احساس می کنم 
خ داده و  در جریان اتفاقـــــات اخیر ســـــوءتفاهم ر
کرد: در تسطیح  چیزی جز این وجود ندارد اظهار 
که دچـــــار آبگرفتگی شـــــده بود،  جاده میشـــــان 
که عرصه خود ما  قسمتی تعریض و تسطیح شـــــد 

بوده و تعریض آنجا منفعتی برای ما ندارد.
گذشـــــته و امسال  وی با اشـــــاره به اینکه سال 
۹۰ میلیون تومان هزینه های ســـــیالب های روان 
که ژنراتور ما نیز ســـــوخته  کردیم  جاده را پرداخت 
که در جـــــاده انجام  اســـــت افزود: طـــــی اقداماتی 
کوه بازگرداندیم تا  ک را به  کامیون خا شـــــد، ۲۴۸ 
کوه را شســـــته است، ترمیم  که آمده و  آبریزهایی 

شود.
کیـــــد بـــــر اینکـــــه مـــــا بایـــــد بـــــا نگاه  وی بـــــا تا

گروه از جاده  کرد: ۱۱  کنیم بیان  منطقی تری نگاه 
گنج نامه در  میشان استفاده می کنند اما دهکده 
کرده و  این ۱۰ ســـــال یک بار از این جاده استفاده 
که به علت نقص فنی تله کابین،  آن هم زمانی بود 
که باال مانده بودند  کسانی  نیروهای هالل احمر 

کرد. را به پایین منتقل 
رییـــــس هیـــــات مدیـــــره دهکـــــده تفریحـــــی 
کید بر اینکه تمام  گنج نامه همدان با تا توریستی 
کوه دارند  تله کابین های جهان جاده دسترسی از 
کرد: این جاده از قبل از زمان اتقالب بوده  تصریح 
کردیم اما  و ما تنها برای سال های اول اســـــتفاده 
هالل احمر و پناهگاه باالی میشـــــان نیز استفاده 

می کنند.
وی بـــــا بیـــــان اینکه ما بـــــرای انتقـــــال مصالح 

کم هزینه تر  کابین راحت تـــــر و  ســـــاخت و ســـــاز با 
کرد: حتی  مصالح را به باال منتقـــــل می کنیم بیان 
برای ساخت مزار شهدای میشان نیز در مواقعی 

کابین مصالح را باال بردیم . با 
ترابیان با قبـــــول اینکه بایـــــد از مراجع ذیربط 
کمتری  گفت: ما تعامل  مجوز الزم را اخذ می کـــــرد 
کافی  که البته دلیل آن هم نبود فرصت  داشـــــتیم 

به علت مشغله های موجود در تله کابین بود.
گنج نامه متعلق به  کید بر اینکه پـــــروژه  وی با تا
همه بوده و امانت است گفت: ۱۰ شرکت در دهکده 
کس سرســـــوزنی  دخیل هســـــتند بنابرایـــــن هیچ 

ناصداقتی از صحبت های ما نداشته باشد.
رییس هیات مدیره دهکده تفریحی و توریستی 
گنج نامه همـــــدان با بیان اینکه جاده ســـــالمت به 
چه درد ما می خـــــورد و ما نفعی از جاده ســـــالمت 
گفت: مـــــا در برابر شـــــهر و منابع طبیعی  نمی بریم 
که انجام  گر نیت ما در اقداماتی  مسئول هستیم و ا

می شود، خیر نباشد باید پاسخگو باشیم.
وی بـــــا بیان اینکـــــه من هم مانند همه شـــــما 

کرد: بنده  کوهنورد هســـــتم بیـــــان  کوه و  طرفدار 
ح تله کابین از قبل  ســـــال ۸۰ به همدان آمدم و طر
گردشگری محیط زیستی  ح  آماده بود هرچند طر

و منابع طبیعی ما تایید شده است.

رییس شـــــورای اســـــالمی شـــــهر همدان: ۱۰   �
کوهســـــتان الوند  ســـــازمان مرتبط با وضعیت 

هستند
رییس شـــــورای اســـــالمی شـــــهر همدان گفت: 
کوهستان الوند به  ۱۰ ســـــازمان مرتبط با وضعیت 
کتبی به شورا اعالم  گزارش خود را به صورت  زودی 

می کنند که با حضور رسانه ها بررسی می شود.
گنج نامه در  کرد: دهکده  گردان  اظهار  کامران 
ح جاده سالمت را ارائه  گردشـــــگری طر کمیسیون 
ح مخالفت  که همه با ایـــــن طر کرد 

کردند و تصویب نشد.
وی بـــــا بیان اینکه بـــــرای جاده 
گنج نامه نیز در شـــــورای  برگشـــــت 
شـــــهر طرحی وجـــــود نـــــدارد بیان 
کرد: بکـــــر بـــــودن الونـــــد و اهمیت 
ح  گردشـــــگری از دالیـــــل رد این طر
گیاهی  گونه های  که  بود به طوری 
آنجا در هوای همـــــدان تاثیر دارد و 
تحت  نیز  زیســـــت محیطی  مسائل 

تاثیر قرار می گیرد.
کیـــــد بر اینکـــــه همه با  وی با تا
ح ایجاد جاده سالمت مخالفت داشتند بیان  طر
کرد: هیچ مصوبه ای چه در دور پنچم و چه ششم 
داده نشـــــده و باید در کمیسیون زیربنایی بررسی 

می شد که در آنجا نیز خبری نیست.
رییـــــس شـــــورای اســـــالمی شـــــهر همـــــدان 
را  آنهـــــا  مطالبه گـــــری  رســـــانه ها  بـــــه  خطـــــاب 
ســـــتودنی دانســـــت و افـــــزود: باالخـــــره همـــــه 
کـــــه مشـــــکل الوند باید حل شـــــود و  معتقدند 

گیرد. صورت  تخریبی  نباید 
که پی به  وی با بیان اینکه در اولیـــــن فرصتی 
کرد:  کردیم بیان  تخریب در دل الوند بردیم ورود 
شورای شهر ضمن بررســـــی ترتیب بازدید از آنجا را 
که در آنجا نیز ضمن بررســـــی، توضیحاتی داده  دا 

شد اما به این نیز بسنده نکردیم.
کرد: شـــــورای شـــــهر به ۱۰  گردان خاطرنشـــــان 
که توضیحات خود را  سازمان مرتبط نامه نوشته 
کتبی  در خصوص تخریب جاده میشان به صورت 
کرده  که طی یک جلسه آنها را دریافت  ارائه دهند 

و رسانه ای می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:

کمیته مبارزه با فرار مالیاتی در ستاد درآمد استان همدان
 تشکیل شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
کمیته مبارزه با فرار مالیاتی در ســـــتاد  از تشـــــکیل 

درآمد استان همدان خبر داد.
ســـــیدناصر محمودی در مصاحبه مطبوعاتی 
با خبرنگاران با اشـــــاره به اینکه جذب سرمایه گذار 
فقط در اختیار یک ســـــازمان و دســـــتگاه اجرایی 
نیســـــت و عزم همه را می طلبد، افـــــزود: اقدامات 
راهبردی جدیدی در سال جاری در حال پیگیری 

است.
وی به موضوع فرار مالیاتـــــی پرداخت و با بیان 
کمیته  اینکـــــه در ســـــتاد درآمد اســـــتان همـــــدان 
مبارزه با فرار مالیاتی تشکیل شـــــده است، افزود: 
سال گذشـــــته ۶ هزار پرونده فرار مالیاتی در استان 
همدان شناسایی شـــــده و در اختیار اداره کل امور 
مالیاتی قرار گرفته و بـــــرای افزایش درآمد مالیاتی از 

این محل در تالش هستیم.
وی در رابطه با برنامه های دستیابی به جهش 
تولید افزود: پنج محور از جمله تأمین منابع مالی، 
گذاری، توســـــعه تجارت خارجی،  تقویت سرمایه 
کار و انضباط دولت مدنظر  کسب و  بهبود محیط 

قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
با اشاره به اینکه ۲۰ برنامه به دستگاه های ذی ربط 
کمک رسانی  کرد: بررسی نحوه  اعالم شده، عنوان 
به واحدهـــــای تولیدی، رصد وضعیـــــت پرداخت 
تســـــهیالت، شـــــیوه تأمین مالی از طریق بانک ها، 

بازار پایه پولی و سرمایه برخی از برنامه ها هستند.
وی در رابطه با تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
یادآور شد: تاریخ تســـــلیم اظهارنامه مالیاتی سال 
کـــــرده و تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شـــــده اما  ۹۸ تغییر 
از نظر حقوقی و حقیقی توصیـــــه می کنیم مودیان 

مالیاتی زودتر اظهارنامه های خود را ارائه دهند.
محمودی در ادامـــــه به موضـــــوع ضریب نفوذ 
کرد و با بیان اینکه  بیمه در استان همدان اشـــــاره 
وضعیت بیمه استان همدان خوب است، افزود: 
ضریب نفـــــوذ بیمـــــه اســـــتان همدان نســـــبت به 
ســـــال های قبل بهتر شـــــده و مجموعه سندیکای 
بیمه را رصد می کنیم و امیدواریم ضریب نفوذ بیمه 

افزایش بیشتری پیدا کند.

کاهش ریســـــک های ســـــرمایه   � تالش بـــــرای 
گذاری در همدان

وی با اشـــــاره به اینکه صنعت بیمه نســـــبت به 
حوزه هـــــای دیگر فعالیت بهتری داشـــــته اســـــت، 
افزود: بیمه ها در ایام سفرهای نوروزی و سفرهای 
موردی ضریب نفـــــوذ خوبی را تحت پوشـــــش قرار 
داده اند و در بخش های مختلـــــف بیمه ها برنامه 
عملیاتـــــی تدویـــــن کرده اند و امیدواریـــــم با کمک 
گذاری  مدیران صنعت بیمه ریسک های سرمایه 

را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
در ادامه با بیان اینکه در حوزه پیامدهای ویروس 

کرونا، ســـــهام عدالت، راهکارهـــــای جهش تولید، 
کار اقداماتی انجام شـــــده  کســـــب و  بهبود فضای 
کرد: برنامه عملیاتی سال ۹۹ نهایی  است، عنوان 

شده است.
وی در ادامه به آزاد ســـــازی سهام عدالت اشاره 
کرد و افزود: آمار آزاد ســـــازی ســـــهام عدالت نهایی 
کشـــــور روش  نشـــــده اما حدود ۳۰ درصد مردم در 
کردند و امیدواریم تا مرداد ماه  مستقیم را انتخاب 
کردند را  که اقدام به فروش ســـــهام  کسانی  تعداد 

اطالع رسانی کنیم.
محمودی با بیان اینکه مردم برای فروش سهام 
عدالت عجله نکننـــــد، افزود: ســـــهام عدالت ارزش 

خوبی پیدا کرده و امیدوارم به ارزش ها افزوده شود.
وی با بیان اینکه صندوق etf سود خوبی داده 
اســـــت، افزود: دولت و مجلس طرحـــــی را پیگیری 
که افراد جا مانده از ســـــهام عدالت هم به  می کنند 

این حوزه وارد شوند.
مدیـــــرکل امـــــور اقتصـــــادی و دارایی اســـــتان 
همدان با بیان اینکه در بازار سرمایه هم با جدیت 
گاهی مردم از  کـــــرد: برای آ کردیم، بیان  ورود پیدا 
کالس مجازی برگزار  چگونگی ورود به بازار بورس 

می کنیم.
وی در ادامه بـــــا بیـــــان اینکه جـــــا ماندگان 
گروه  ســـــهام عدالـــــت در اســـــتان همـــــدان دو 
هســـــتند، افـــــزود: برخـــــی بایـــــد برگه هایـــــی در 
که حـــــدود ۱۸۰ هزار نفر  ســـــامانه ثبت می کردند 

کار انجام نشده است. هستند و این 
که روش  محمودی بـــــا بیـــــان اینکه افـــــرادی 
کردند خود مدیریت سهام را  مستقیم را انتخاب 
که روش غیر  بر عهده می گیرند، ادامه داد: افرادی 
کرده اند شرکت های سرمایه  مســـــتقیم را انتخاب 
گذاری بـــــه نیابت از آنهـــــا خرید و فروش ســـــهم را 

انجام می دهند.
کل اقتصاد و دارایی اســـــتان همدان در  مدیر 
کرونـــــا نیز افزود:  رابطه با پیامدهـــــای اقتصادی 
برای حمایت از اصناف و مشاغل وام هایی در نظر 
گرفته شده و در ستاد تســـــهیل یا توجه به مسائل 
گمـــــرک و تأمیـــــن اجتماعـــــی اقداماتی  مالیاتی، 

گرفته است. صورت 

کارهای آســـــیب دیده به   � کسب و  شناسایی 
دلیل شیوع کرونا

کارهایی  کسب و  محمودی با اشـــــاره به اینکه 
کرونا آســـــیب دیدند شناسایی  که به دلیل شیوع 
شـــــده اســـــت، افزود: با این اقـــــدام وزارتخانه ها 

کارها را خواهند داشت. حمایت مالی از کسب و 
وی با اشاره به اینکه از اموال مازاد استان ۲۴ 
گفت: فرایند فروش  پروژه شناسایی شده است، 
این ۲۴ پروژه در حال نهایی شدن است و فعاًل به 

مرحله ارزش گذاری نرسیده ایم.
مدیـــــرکل امـــــور اقتصـــــادی و دارایی اســـــتان 
کید بر اینکه دو پروژه سرمایه  همدان در ادامه با تا
کار است  گذاری در حوزه انرژی خورشیدی آماده 
گذار هســـــتیم، افزود: به سرمایه  و منتظر سرمایه 

گذاران تسهیالت نیز پرداخت می شود.
وی با اشـــــاره بـــــه اینکـــــه پروژه های ســـــرمایه 
گرفته شده  گذاری در همه شهرســـــتان ها در نظر 
است، افزود: دو پروژه نیروگاه خورشیدی مربوط 

به همدان و نهاوند است.
وی با بیان اینکـــــه در حوزه تیرانـــــدازی برای 
ایجاد سایت اهداف پروازی می توانیم در خدمت 
کرد: برای ایجاد  کید  گذاران باشـــــیم تا ســـــرمایه 
سایت اهداف پروازی زمین را به قیمت دولتی در 

اختیار سرمایه گذار قرار خواهیم داد.
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ح کرد چهره برتر هنر انقالب اسالمی استان همدان مطر

آرزوی تقریظ رهبری بر کتاب
»حدیث حاضر غایب« 

 هنر انقالبی، هنری عمیق، پویا، 
گر  که ا دینی و در حال رشـــــد اســـــت 
نتوانـــــد تحول معنـــــوی در مخاطب 
کند دیگر نمی تـــــوان آن را هنر  ایجاد 
انقالبی و اســـــالمی نامید زیـــــرا این 
هنر صرفا بر مبنـــــای عقالنیت فردی 
و مـــــادی تعریف شـــــده اســـــت. بی 
تردیـــــد در دو دهه اخیر، نـــــگاه ویژه 
مقام معظم رهبری به حوزه ادبیات 
پایداری سبب شـــــد تا در چند سال 

اخیر شاهد رشـــــد و بالندگی نویســـــندگانی در این  حوزه باشـــــیم. بررسی ها 
نشـــــان می دهد که رهبر انقالب اســـــالمی، بیش از۵۰ تقریـــــظ بر کتاب های 
کثر محتواهای این تقریظ ها به تقدیر از  فارسی دفاع مقدس نگاشته اند که ا

نویسندگان، توجه به نقش زنان در دفاع مقدس و تاریخ سازی اشاره دارد. 
به همین مناســـــبت سراغ محســـــن صیفی کار نوســـــینده حوزه ادبیات 
پایداری که در ســـــال ۹۹ به عنوان »چهره برتر هنر انقالب اســـــتان همدان« 
انتخاب شدند، رفتیم که در ادامه شما را به خواندن صحبت های شنیدنی 

این نویسنده خوش ذوق دعوت  می کنیم. 
کار می گوید: از سال ۸۳ فعالیت در حوزه ادبیات پایداری  محسن صیفی 
را آغاز کرده و قبل از نویســـــندگی، مقاالتی در حوزه ادبی و فلســـــفی به چاپ 

رسانده است.
وی عنایت شهدا را رمز موفقیت و پیروزی در این مسیر سخت عنوان کرد 
و گفت: در بسیاری از زمان ها با حضور بر مزار شهدا و یاری گرفتن از دوستان 
که به قلمم توان  کارم باز می شـــــود و این انگیزه الهی اســـــت  گره  از  شهیدم 

نوشتن می دهد. 
این نویسنده همدانی حضور در جبهه و زندگی با شهدا و سایر رزمندگان 
را از دیگر انگیزه هـــــای خود در زمینه نگارش خاطـــــرات دوران دفاع مقدس 
عنوان کرد و افزود: هرگز از انتخابم و قرار گرفتن در این مسیر پشیمان نیستم 

چرا که این راه نمایان گر حقیقتی روشن و ناب است.
وی با اشاره به اینکه نخســـــتین کتابم در حوزه ادبیات پایداری با عنوان 
کنون بیش از  کرد: تا » آیینه تر از آب« در سال ۸۴ به چاپ رسید خاطرنشان 
کتاب در مرحله چاپ، پژوهش  کتاب را به چاپ رساندم و ۷ عنوان  ۲۰ جلد 

و نگارش قرار دارد.
کتاب»حدیث حاضر غایب«  گذشـــــته از  صیفی کار اظهار داشت: ســـــال 
که شـــــامل مفاهیمی صاف، ساده، عمیق و پرفراز و نشـــــیب از زندگی سردار 
سرلشـــــکر »حاج حســـــین همدانی« به روایت ســـــردار حاج جعفر مظاهری 
رونمایی شد. وی به کتاب »آن شـــــش ماه« اشاره کرد و گفت: این اثر بیانگر 
کارنامه تاریخی اســـــتان همدان در ۶ ماهه نخســـــت آغاز جنگ تحمیلی با 
نقش آفرینی نهادهای نظامی، انتظامی و پشتیبانی است که در هزار صفحه 

به نگارش درآمده و کار تحقیقی آن ۱۰ سال به درازا کشیده است.
این نویســـــنده انقالبی ادامه داد: بهتریـــــن خاطراتـــــم در زمان نگارش 
کتاب »ده متری چشمان کمین« شـــــامل خاطرات سردار جعفر مظاهری از 
رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس همدان رقم خورد و همین گفت وگوها 
کنون  کرد و از آن زمان تا زمینه آشنایی ام را با ســـــردار جعفر مظاهری فراهم 
کتـــــاب به عنوان »الگوی  با یکدیگر ارتباط خانوادگی داریم. همچنین این 
کید بر  کشور« معرفی و در چهار نوبت به چاپ رسید. وی با تا تاریخ شفاهی 
گنجینه دفاع مقدس استخراج و شهامت رزمندگان اسالم بیان  اینکه باید 
شود افزود: شـــــهدا دین خود را به ما ادا کردند و این ما هستیم که باید دین 
خود را نسبت به شهدا، اسالم و انقالب ادا کنیم، به تعبیر امام راحل بشکند 

قلم هایی که ننویسد بر خمینی و بسیجیانش چه گذشت.
کتاب های  کـــــودک و نوجوان  صیفی کار با ابراز تاســـــف از اینکه در بخش 
کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری  کمتر به چشم می خورد تصریح  پایداری 
جامعه و به خصوص نســـــل جوان و نوجوان به آثار و تولیـــــدات فرهنگی با 
گر کشـــــوری با فرهنگش بیگانه شود دیگر توانایی دفاع  محتوا نیاز دارد زیرا ا

کش را ندارد. از آب و خا
کید کرد: نتیجه اســـــتخراج و بهره  گیـــــری از گنجینه دفاع مقدس،  وی تا
تربیت جوانانی همانند شـــــهید حججی ها می شود به طوری که نسل امروز 
کنون این  دفاع از حریم اهل بیت)ع( را از جوانان گذشته  دیروز آموختند و تا

جوشن فرهنگی در مقابل هجمه های فرهنگ غربی ایستاده است.
این نوسینده همدانی افزود: در آمریکا بیش از یک هزار موزه جنگ وجود 
که هیچ کدام نشـــــان از جنگ عادالنه نبوده، بلکه حاصل قتل و تجاوز  دارد 
است در حالی که کشور جمهوری اسالمی ایران از نظر فرهنگی، بسیار غنی تر 
کشورهای پیشرفته دنیاســـــت و باید این فرهنگ به دنیا شناخته شود.  از 
گام دوم انقالب  وی در ادامه بیان داشـــــت: رهبر معظم انقالب در بیانیـــــه 
کنید و با نگاه جهانی برای  خطاب به هنرمندان فرمودند: »همت ها را بلند 
صدور ارزش های دینی و انقالبی تـــــالش کنید و غیرت دینی را در کنار همت 

دینی حفظ و تقویت کنید«.
چهره برتر هنر انقالب استان گفت: هنر متعهدانه باید بتواند بذر تعالی را 
در جان انسان بکارد از این رو هر هنری که بتواند همت ها را برانگیزد، تحول 
کند و جایگاه انسان را از رذائل به فضائل برساند،  درونی در انسان ها ایجاد 

پیروز میدان است.
کار افزود: نویســـــنده انقالبی باید بتواند با قلمش سرباز مخلص  صیفی 
کند و آن را برای ظهـــــور حضرت حجت آماده  برای امام زمان)عج( تربیـــــت 
کند. این نویســـــنده خـــــوش ذوق همدانی وجـــــود مقام معظـــــم رهبری را 
کرد و گفت: قبل از رحلـــــت امام خمینی بارها از خود  ذخیره ای الهی عنوان 
که تکلیف این انقالب بعد از ایشـــــان چه می شود؟ اما با  ســـــوال می کردیم 
کنار رفت و حقیقـــــت نور بر ما  انتخاب حضـــــرت آقا، تمام پرده هـــــای تردید 
نمایان شـــــد. وی با بیان اینکه در همه حال خود را ســـــرباز والیت می دانم 
خاطرنشان کرد: امیدوارم کتاب »حدیث حاضر غایب« مورد مطالعه ایشان 
کامل از شـــــهید همدانـــــی در دوران فرماندهی  کتاب روایتی  گیرد این  قرار 

جنگ و پس از آن است.
کار با اشاره به اینکه قدر شـــــهدا را فقط شهیدان می دانند اظهار  صیفی 
کیان کجا دانیم  کیان محجوب یا افال داشـــــت:  به فرموده امام راحل، ما  خا

که این »ارتزاق عند رب الشهدا« چیست؟

دریچه محمد حسین توکلی دوست و هم رزم شهید:

شهید سید احمد برقعی
 در امر به معروف پیش قدم بود

همدان ســـــالم، ســـــیده لیال آقامیـــــری؛  در 
که حضرت  توصیف مقام شهادت همین بس 
امام )ره( آن را اوج بندگی و ســـــیر و ســـــلوک در 
عالم معنویـــــت می دانـــــد و می فرماینـــــد: »ما 
شـــــهادت را برای خودمان حیـــــات می دانیم و 
مکتب اسالم اینگونه است،  این     مکتب اسالم 
که شهادت را زندگی می داند« و چه زیبا  است 
کالس درس عاشـــــقی حاضر  یاران خمینی در 
شدند و به مقام »عند ربهم یرزقون« رسیدند.  
آری، فرهنگ شـــــهادت طلبی با ایجاد تحولی 
درونـــــی و فکـــــری، جوانـــــان و نوجوانـــــان را به 
کشـــــاند و موجب رشد و بالندگی  گاهی  سمت آ
که شـــــهید ســـــید احمد برقعی یکی از  آنها شد 
نمونه های بارز تربیت شده این فرهنگ اصیل 
که  بود. برای پاسداشـــــت این شهید سید عزیز 
به عنوان شهید شـــــاخص شهرستان همدان 
در ســـــال ۹۹ معرفی شده اســـــت به سراغ یکی 
از یادگاران دفـــــاع مقدس، جانبـــــاز ۷۰ درصد، 
محمد حســـــین توکلی رفتیم. حاج حسین به 
قول معـــــروف رفیق فابریک ســـــید احمد بوده 
و بعد از بارهـــــا جانبازی، در آخریـــــن مرحله در 
ســـــال ۶۵ در منطقه فاو بر اثر اصابت ترکش به 
ستون فقرات ، قطع نخاع شده و ویلچرنشین 
کنـــــون مشـــــاور اســـــتاندار  می شـــــود. وی هم ا
همدان در امور ایثارگران اســـــت . در ادامه شما 
را بـــــه خوانـــــدن صحبت های همرزم شـــــهید 

برقعی دعوت می کنیم. 
محمد حسین توکلی دوست و هم رزم شهید 
برقعـــــی می گوید: دوســـــتی من با ســـــید احمد 
به ســـــال های ۵۷ و اوایل انقالب بـــــاز می گردد، 
نخســـــتین بار احمد را در تجمع های اعتراضی 
علیه شـــــاه ملعون در همدان دیدم آن زمان ۱۴ 

سال بیشتر نداشتم.
وی با بیـــــان اینکه آن روزها ســـــید احمد به 
همراه شـــــهیدان مصباحـــــی و قدســـــی به طور 
منظم در اعتراضات خیابانی شـــــرکت می کردند 
افزود: از همان ابتـــــدا عالقه خاصـــــی به احمد 
داشتم زیرا او فردی با تقوا و متدین بود که چهره 
نورانی ش بر دل می نشســـــت و در بین دوستان 

و آشنایان به ســـــید احمد شهرت داشت، همه 
اینها مقدمه ای شد تا چهار سال دبیرستان را در 

مدرسه شریعتی با یکدیگر باشیم.
کار  این جانبـــــاز ۷۰ درصد همدانـــــی انجام 
جمعی و فعالیت در انجمن ها و احزاب اسالمی 
کرد و یادآور  را از ویژگی های ســـــید احمد عنوان 
شد: عضو فعال حزب جمهوری اسالمی بود و در 

انجمن اسالمی نیز فعالیت می کرد.
کرد: شهید برقعی عاشق  توکلی خاطرنشان 
امام خمینی)ره( و شهید بهشتی بود و به همین 
خاطر بعد از شـــــهادت شهید بهشـــــتی هر سال 
مراســـــم یادبودی برای این شـــــهید در همدان 
که  برگزار می کرد و بـــــه جهت مدیریـــــت باالیی 
کننده  داشـــــت او را به عنوان مســـــئول برگـــــزار 

مراسم معرفی کرده بوند.
وی در ادامه اشاره ای به حضور شهید برقعی 
گفت: بعـــــد از آنکه آموزش های  کرد و  در جبهه 
گرفتیم ابتدا بنـــــده به جبهه اعزام  نظامی را فرا 
شـــــدم و در مرحله بعدی، سال ۶۱ احمد هم به 
جمع دوستان پیوست و با ما راهی جبهه های 

جنگ شد.
کـــــرد: خانواده ی ســـــید احمد  کید  توکلی تا
بســـــیار متدین و وضع مالی خوبی داشتند اما 
که به امام و شـــــهدا  به خاطر عشـــــق و عالقه ای 
کـــــرد و به جمـــــع رزمندگان  داشـــــت همه را رها 

اسالم ملحق شد.
همرزم شـــــهید برقعـــــی، ادامـــــه داد: اولین 
گرمای طاقت  اعزام مان به قصر شـــــیرین بـــــود، 
که شرایط را  فرســـــای این منطقه به حدی بود 
برای ماندن و مقابله با دشـــــمن سخت می کرد 
اما در همان شرایط سخت احمد عالوه بر انجام 
امور نظامی به کارهای فرهنگی هم می پرداخت 
کتاب های مذهبی  و در بیـــــن رزمندگان نـــــوار و 
توزیع می کرد و  مسائل شـــــرعی را به آنها آموزش 

می داد.
وی با اشـــــاره به اینکه شهید برقعی همیشه 
کرد: به نماز  موذن نماز صبح بود خاطرنشـــــان 
اول وقت اهتمام فراوانی داشـــــت و در بیشـــــتر 
زمان ها برای ســـــالمتی امـــــام زمان )عـــــج( دعا 

می کرد و تا زمانی که با هم بودیم دعای توسلش 
ترک نشد.

توکلی یادآور شـــــد: در چهـــــار منطقه جنگی 
که به  با هم بودیم، در عملیات والفجر ۵ زمانی 
عقب بازگشت ناراحتی از ســـــر و رویش می بارید 
با چند نفر از دوســـــتان علت را جویا شـــــدیم اما 
تمایلی به صحبت نداشـــــت تا آنکه آخر شب با 
گفت، چند نفر از دوستانم در این  حزن بســـــیار 
عملیات به شهادت رسیده اند و حاال من، خود 

را جا مانده از این کاروان می دانم!
دوســـــت وهمرزم شـــــهید برقعی ادامه داد: 
دوری از جمع شهدا برای احمد عذاب آور شده 
بود و درست زمانی که در عملیات فاو به عنوان 
کرد مورد اصابت  نیروی خط شکن حضور پیدا 
گرفت و شـــــربت  تـــــک تیراندازان دشـــــمن قرار 

شهادت را نوشید.
وی با اشـــــاره به اینکـــــه تا چند ســـــاعتی از 
شـــــهادت ســـــید احمد خبـــــر نداشـــــتم افزود: 
خبـــــر شـــــهادت احمـــــد را از زبان شـــــهید علی 
گم  کتـــــاب وقتـــــی مهتاب  خوش لفـــــظ)راوی 
شـــــد( شـــــنیدم، همان لحظه ســـــرم را در بین 
گرفتم و برای لحظه ای با چشمان  دو دســـــتم 
گذشت.  بسته تمام خاطرات دوستی از نظرم 
کیلومتری  حاال پیکـــــرش در فاصله ای چنـــــد 
دورتر از من بر زمیـــــن مانده بود، بعد از مدتی با 

گرفتیم برای  شهید علی چیت سازیان تصمیم 
بازگرداندن پیکر شـــــهدا به محل شهادت سید 
احمد برویم امـــــا وقتی پیکر یکی از شـــــهدا را از 
که دشـــــمن به  کردیم پیکر با تله ای  زمین بلند 
کار بسته بود منفجر شـــــد و ما مجبور شدیم با 

دست خالی به عقب برگردیم.
همرزم شـــــهید ادامه داد: دشمن اطمینان 
داشت عده ای درصدد انتقال پیکرهای مطهر 
گذاری زیر  به سمت عقب هســـــتند لذا با مین 
گرفتن انتقام بود بنابراین  پیکر شهدا درصدد 
گفت،  کـــــرد و  شـــــهید چیت ســـــازیان رو به ما 
که با تـــــکان دادن  گاهـــــی بداند  کســـــی با آ گر  ا
پیکرهای شهدا جان خود را از دست می دهد 
به نوعی خودکشی اســـــت لذا پیکر نازنین سید 

گذشت ۱۰ سال از شهادتش در ام  احمد بعد از 
القصر تفحص و به میهن بازگشت.

کید بر اینکه احمـــــد در هیچ زمانی  وی با تا
انجام فریضه امر بـــــه معروف و نهـــــی از منکر را 
کبیره  گناهان  کـــــرد: از  ترک نکرد خاطرنشـــــان 
همچون دروغ، غیبت و تهمـــــت تا حّد زیادی 
گـــــر در این مجالـــــس حضور  دوری می کـــــرد و ا
گناه بود در  داشت با تذکر درصدد جلوگیری از 
گناه ادامه داشـــــت  گر اصرار به  غیر این صورت ا

مجلس را ترک می کرد. 
همرزم شـــــهید برقعی در خصوص ســـــال ها 
گفت: هنوز هم  جدایی از دوســـــت و همرزش، 
به خوابـــــم می آید یک بار در عالـــــم رویا روبرویم 
ایســـــتاده بود و من در ذهنم ســـــواالت زیادی 
کرد و  که از او بپرسم به چشـــــمان نگاه  داشتم 
گفت، »ما شما را یاد می کنیم، شما هم ما را یاد 

کنید«
توکلی در بخش دیگری از ســـــخنانش ادامه 

کردن  کمرنگ  داد: متاسفانه عده ای به دنبال 
و از بین بـــــردن فریضه امر به معـــــروف و نهی از 
که توجه به  منکر در جامعه هســـــتند در حالی 
این مهم یکـــــی از اصول اعتقادی شـــــهدا بود 
کاری پا بر روی  و ما نباید بـــــه خاطر مالحظـــــه 
کار از  اعتقادات دینی مان بگذاریم زیـــــرا با این 

راه و رسم شهدا دور خواهیم شد.
مشاور استاندار همدان در امور ایثارگران با 
ابراز تاســـــف از اینکه برخی از مسئوالن نسبت 
به مفهوم شهادت و ایثار در جامعه بی تفاوت 
کرد: غفلت از این  و غافل هستند خاطرنشـــــان 
مفاهیـــــم ارزشـــــمند موجب خســـــارت جبران 
کشـــــور می شـــــود لذا همه  ناپذیری به فرهنگ 
گرفته تا مردم باید در  افراد جامعه از مســـــئول 

نشر فرهنگ ایثار و شهادت به صورت آتش به 
کنند. اختیار عمل 

کـــــرد: نباید از  کید  این جانبـــــاز همدانـــــی تا
آرمان ها و خط فکـــــری انقالب و اندیشـــــه امام 
کبیر انقالب  راحل دور شـــــد و  به تعبیر معمـــــار 
اسالمی »نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت 
در پیچ و خم  زندگی روزمره خود، به فراموشـــــی 

سپرده شوند«.
توکلـــــی تامل و عمـــــل به وصیت نامـــــه امام 
خمینی و شهدا را رمز عاقبت خیری عنوان کرد و 
گفت: بنا برتوصیه امام عزیز مطالعه وصیت نامه 
کرامت است و نسل  شـــــهدا دنیایی از معرفت و 

امروز بیش از هر زمانی تشنه این مفاهیم است.
ســـــید  شـــــهید  امســـــال  اســـــت  گفتنـــــی   
احمد برقعی از شـــــهدای بســـــیجی لشـــــگر ۳۲ 
انصارالحســـــین )ع( اســـــتان همدان، به عنوان 
شهید شـــــاخص شهرســـــتان همدان انتخاب 
شده است. وی متولد ۱۳۴۳ در عملیات هایی 

همچون والفجـــــر۲، حاجـــــی عمـــــران، والفجر 
پنج، چنگولـــــه، ادامه خیبر، مجنـــــون و والفجر 
هشت- فاو شرکت کرد و سرانجام در سال ۱۳۶۴ 
درعملیـــــات والفجر۸ و در منطقه فـــــاو به درجه 

شهادت نائل آمد.
آنچـــــه می خوانیـــــد قســـــمتی از وصیتنامه 

شهید »سیداحمد برقعی« است:
»خدایا چشـــــم امیدم به توســـــت، امیدوارم 
گاه از یاد توغافل نشـــــوم، دعای شـــــب و  هیـــــچ 
کـــــه درعملم اخالص باشـــــد و  روزم این اســـــت 
کنم. ای  ک  بتوانم لحظه لحظه عمرم را از ریا پا
برادران، دوســـــتان و عزیزان شـــــما را شدیدًا به 
رعایت اصول امربه معروف و نهی ازمنکر توصیه 

می کنم.«

کتـــــاب »همـــــا« عاشـــــقانه ای از مهر،  ایرنا: 
کاری بانویـــــی ایثارگر در همراهی  محبت و فدا
با یـــــک مـــــرد آســـــمانی، بانویـــــی به نـــــام هما 
شـــــالباف زاده همسر ســـــردار شـــــهید محسن 
که فقط محســـــِن همـــــا نبود و امید  امیدی، او 

همه بود.
روزها از پی هم می گذشـــــت و فاطمه شبها 
کرد  که غـــــروب می  کـــــرد آفتاب  بی قراری می 
گریه هایش شروع می شد و تا خود صبح ادامه 

داشت.
کنم محسن هم نبود  کار  نمی دانستم چه 
و تنهایی پابـــــه پای فاطمه تا صبـــــح بیدار می 
گریه های  ماندم و توی خانه می چرخانمدش 

کرده بود. شبانه اش گیجم 
گفت دل پیچه دارد دارو داد  بردمش دکتر 
ولی اثر نکرد و فاطمه تا خود صبح ونگ می زد 
گرمتر می شـــــد و جای خالی  روز به روز هم هوا 

محسن خودش را بیشتر نشان می داد.
مامان می آمد ولی بچه توی بغل او هم آرام 
گفتند وقتی محســـــن  گرفت یک عده می  نمی 
بچه دار شـــــود قید منطقه را می زند آخر همه 
می دانستند محسن چقدر بچه دوست دارد، 
که داداشـــــش  گرفت  گرم می  آنقدر با بچـــــه ها 
گفت محســـــن! خدا بهت  همیشـــــه بهش می 
یکی دوجین بچه قد و نیم قـــــد بدهد تا ببینم 
کله بچه ها می زنی یا  باز اینجوری توی ســـــر و 
نه، ولی عشـــــق محســـــن به انجام وظیفه چیز 

دیگری بود.
جبهـــــه از همـــــان اول بنـــــد نـــــازک دنیایی 
کرده بود وقتی ایـــــن حرفها به  محســـــن را پاره 
گفت: بهشان  گوشش رسیده بود زنگ زد بهم 
که دیگـــــر خیال محســـــن از تنهـــــا نبودن  بگو 
گذاشته  همایش راحت است و نماینده اش را 

پیش هما؛ حرفش به دلم نشست.
درک محســـــن برای همه راحـــــت نبود ولی 
من او را می فهمیدم می دانستم فاطمه همه 
دنیایش اســـــت ولی اعتقادش آن قدر اســـــتوار 
که با همه عشق و عالقه اش به بچه، االن  بود 

توی خط بود و جانش کف دستش.

که محســـــن با  فاطمـــــه بیســـــت روزه بـــــود 
صورتی آفتاب سوخته از منطقه برگشت دردی 
کردم ولی خودش  را از چشـــــمهایش حس می 

هیچ چیز به زبان نمی آورد.
کرده و شرجی بود و فاطمه  هوا حسابی دم 
کولر  کرد از طرف ســـــپاه به ما  هم بی قراری می 
که برق قطع و  پنجره ای داده بودند ولـــــی بس 
وصل می ش، قابل استفاده نبود و سر همین 

خانه شده بود جهنم.

کرده بود مدام  گرما حال محســـــن را هم بد 
که به آن  گرفت و با تکان هایی  پیراهنش را می 
کند  می داد مثال می خواست خودش را خنک 

کارها چاره ساز نبود. گرما این  ولی توی آن 
زادگاه من اهواز بود و عادت داشتم به این 
هوا ولی محسن از خنکی هوای نهاوند می آمد 
گرما برایش ســـــخت بـــــود البته هرچه  و تحمل 
گرما نمی تواند دلیل این همه  کردم دیدم  فکر 
ضعف محسن باشـــــد او مقاوم تر از این حرفها 

بود.
که خودش را باد می  انگار درد داشت هر بار 
زد رعشـــــه خفیفی می افتاد به صورتش، از من 

گفت چه اتفاقی  اصرار و از محســـــن انکار نمی 
کـــــه دیگر  برایش افتـــــاده آخر های شـــــب بود 

طاقتم طاق شده بود.
که اینقدر نازک نارنجی  - محســـــن جان تو 
نبودی یعنی از هـــــوای اینجا از فـــــاو و مجنونو 
نمی دونم خط بدتره ... باز اینجا یه سرپناهی 
که اینقدر بی  گرماس  هســـــت ... نگو به خاطر 

که باور نمیکنم! تابی 
انگار چاره ای نداشـــــت تن صدایش را آورد 

پایین.
- چیـــــزی نیســـــت هما جـــــان یـــــه التهاب 

گرم میشه  که وقتی  کمرم هست  پوستی روی 
و عرق می کنم یک کم می سوزه .

که بهـــــش زده بودم  قلبم ریخـــــت از حرفی 
کنارش و زیرپوشش  کشیدم نشستم  خجالت 
کنار زدم پوســـــتش به شدت قرمز شده بود و  را 

بعضی جاهاش به کبودی میزد.
کمرش هم پر از تاول بود، محســـــن به  دور 
که نهاوند  درد مقاوم بود مثل همان موقع ها 

بودیم و با سر باندپیچیشده برگشته بود.
کنده بود  ترکش خمپاره پوســـــت ســـــرش را 
کردم پاهام سســـــت شده بود  و وقتی نگاهش 
ولی با آن درد هم محســـــن دســـــت از شوخی 

نکشیده بود.
کردم!  - دیدی هما تیر غیبو دســـــت به سر 
می خواســـــت بخوره توی قلبم ولی من با سرم 

ردش کردم.
انـــــگار درد روی محســـــن اثر نداشـــــت؛ ولی 
کـــــرد نوع زخمهایش با هر  اینبار ماجرا فرق می 
دفعه فرق داشـــــت تاول هـــــای عجیب و غریب 

گرمای جهنمی روییده بود. توی 
که انگار آبجـــــوش رویش ریخته  طوری بود 
گله قرمز شـــــده بـــــود و تکه تکه دلم  گله به  اند 

ضعف رفته بود و صدایم به ناله می مانست.

- هما بمیره تو اینجـــــوری و هیچی نمیگی 
؟! پاشو بریم دکتر

خیره شـــــد بـــــه چشـــــمهام. من هـــــم دیگر 
محســـــن را نمی فهمیـــــدم اصال مگـــــر آدم هم 
کسی این همه  اینجور می شود مگر می شـــــود 
درد داشته باشد و حتی خم به ابرویش نیاورد.

که  - شـــــلوغش نکـــــن همـــــا جـــــان ... این 
چیزی نیســـــت... بچه ها تـــــوی منطقه دارن 
گلوله  دم به دقیقه تیر می خـــــورن و زیر بمب و 
گن  تیکه تیکه می شـــــن ولی باز چیـــــزی نمی 

صداشونم درنمی آید.
که چیزیم نشـــــده دکتـــــرم رفتم پماد  - من 

داده دوتا... اصال به خاطر همین اومدم اهواز.
دیگر چیزی نمی توانستم بگویم و فقط می 
خواســـــتم در تحمل دردهایش ســـــهیم باشم 
کوله اش برداشـــــتم و با خون دل  پمادها را از از 
مالیدم به پشـــــتش و تنها دلخوشی ام این بود 
که محســـــن چند روزی پیش من و فاطمه می 

ماند.
گفـــــت: برم  کرد و  بعدش فاطمـــــه را بغـــــل 
راحت بخوابم مـــــی خواهم تا صبـــــح دخترم را 

بغل کنم
با سماجت پرســـــیدم: من خوابم نمی بره 
باشـــــه فاطمه بغل تو، ولی باید بگی چی شـــــد 

کمرت اینجوری شد؟
گتونده،  کردن توی ســـــد  - به خاطر شـــــنا 
اونم زیر تیغ آفتاب حاال شـــــما برو دراز بکش و 

من و دخترم را تنها بزار
کردن بلد نیست  می دانستم محسن شـــــنا 
ولی دیگر چیزی نگفتم و رفتم تا خلوت دختر و 

پدری به هم نریزد.
کتاب »هما« بخوانید  ادامه داســـــتان را در 
کـــــه در ســـــال ۱۳۹۹ با شـــــمارگان یک هـــــزار و  
۲۵۰ نســـــخه به همت حوزه هنـــــری همدان و 

انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
کتـــــاب خاطـــــرات هما شـــــالباف زاده  این 
همسر سردار شهید محســـــن امیدی فرمانده 
کـــــه در اردیبهشـــــت ۱۳۶۵ در جبهه  ای غیور 
جزیـــــره مجنـــــون به شـــــهادت رســـــید؛ مردی 
که فقط محسن هما نبود و امید همه  آسمانی 

بود.
هما عاشـــــقانه ای اســـــت از مهـــــر محبت و 
کاری بانویی ایثارگر در همراهی با همســـــر  فدا
که ربابه جعفری و جمشید طالبی  شـــــهیدش 

خاطره نگاری آن را به عهده داشتند.
که چشم به  وصف هما وصف آنانی اســـــت 
آسودگی نبستند خستگی را به چشم و دل راه 
گلستان زندگی  ندادند و صبورانه باغبان ثمره 
شـــــان بودند و برای فرزندانشان هم پدر بودند 

و هم مادر.

هما؛ عاشقانه ای در دل جنگ
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