
روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان

اطمینـان  نماییـم.  عـرض  تبریـک  را  جنابعالـی  انتصـاب  می دانیـم؛  الزم  خـود  بـر 
داریـم در سـایه تأییـدات الهی، در ایـن عرصـه خطیر و خدمـت به شـهرمان موفق 

و سـربلند خواهیـد بـود.

جناب آقای 

سردار سلمان امیری
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

تبریک و تهنیت

نوید مســرت بخش انتصــاب جنابعالی مایه خرســندی و امید وافر 
شد.  توفیق روز افزون و سالمتی مدام آن جناب را از درگاه وحدانی 

خدای متعال مسألت داریم.

روزنامه هگمتانه 

جناب آقای

سردار سلمان امیری 
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

تبریک و تهنیت

 شورای اسالمی شهر همدان                 عباس صوفی - شهردار همدان

تبریک و تهنیت

توانایی هـای  از  بـارزی  نمـاد  کـه  را  حضرتعالـی  انتصـاب  افتخـار  و  مسـرت  کمـال  بـا 
عـرض  تبریـک  می باشـد،  خسـتگی ناپذیرتان  تالش هـای  و  شـما  ارزشـمند 
می نماییـم. امید اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد اهـداف عالی نظـام موفق 

باشـید. سـربلند  و 

جناب آقای

سردار  سلمان امیری
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

تبریک و تهنیت     

انتصـاب جنابعالی که بیانگـر تعهد، کارآمدی و شایسـتگی های برجسـته 
شـما در صحنه هـای خدمـت صادقانه به نظـام و میهن اسـامی اسـت را 
تبریک عرض نموده، موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان 

مسـئلت داریم. 

جناب آقای

سردار  سلمان امیری
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

ناصــر   ندیمـــی

تجـارب  و  شایسـتگی  تعهـد،  مراتـب  مبّیـن  کـه  جنابعالـی  بجـای  انتصـاب 
ارزنده تـان می باشـد، را صمیمانـه تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده، امیدواریـم 
و  موفـق  همـواره  شـریفمان  مـردم  بـه  خدمـت  راسـتای  در  گذشـته  همچـون 

باشـید. مؤیـد 

جناب آقای

سردار سلمان امیری
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

روابط عمومی شهرداری منطقه چهار همدان

تبریک و تهنیت

انتصـاب شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب 
و  افـزون  روز  توفیقـات  می نماییـم.  عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  را  شـما  انتصـاب 

می نماییـم. آرزو  منـان  خداونـد  درگاه  از  را  شـما  سـالمتی 

جناب آقای

سردار سلمان امیری
فرماندهی محترم انتظامی استان همدان

روابط عمومی شهرداری منطقه سه همدان

تبریک و تهنیت

تومان   3000 چاپ:   بهاء  ندارد     قیمت  روزنامه  صفحه      ۸ دوم     و  بیست  سال      463۸ شماره      ۲0۲0 اکتبر    14     144۲ صفر   ۲6     1399 مهـــر   ۲3 چهار شنبه 

۲   
حه

صف اقدامات شهرداری منطقه چهار برای ورود به فصل بارش

اصالح معابر و پاک سازی رودخانه ها ۲   
حه

صف رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا:
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گریه بر بدآموزی های بازار

بستری 7۲0 بیمار کرونایی در همدان
آماده سازی نقاهتگاه ارتش برای بستری بیماران

معاون سیاسی امنیتی اســــتاندار همدان از بستری 720 بیمار کرونایی در 
بیمارستان های همدان خبر داد و گفت: 73 درصد ابتال ناشی از دورهمی 

خانوادگی است.
روز  آزادبخت  مصطفــــی  هگمتانه،  گزارش  به 

گذشــــته اظهار کــــرد: با توجه به موج ســــوم 
کرونا ورودی و بستری ها به بیمارستان 

زیاد اســــت اما تــــا االن خوشــــبختانه 
موفق به کنترل بیماری شده ایم.
وی تأکیــــد کــــرد: بایــــد مــــردم و 

مســــؤوالن دست به دست 
هــــم دهنــــد تــــا ورودی به 
بیمارســــتان ها کم شــــود 

به زودی؛ راه اندازی 10 ایستگاه دوچرخه سواری در سطح شهر

: افتخار شهر فعال شهردار
در حوزه ورزش همگانی کشور  را داریم

شــــهردار همدان گفت: افتخــــار می کنیم که هم اینک نامزد شــــهر فعال 
در حوزه ورزش همگانی کشــــور هســــتیم و باید این جایگاه را در سطوح 

آسیایی و جهانی مطرح سازیم.
عباس صوفــــی در آیین آغاز رســــمی مرحله ارزیابی پروژه ملی شــــهرهای 
فعال ایران "شفا" در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین اظهار کرد: ورزش 
همگانی همدان افتخار کشور اســــت و تاکنون اتفاقات بسیار خوبی در 

این حوزه رقم خورده است.
وی اضافه کرد: همدان نامزد شــــهر فعال کشــــور اســــت و امروز شــــاهد 
ارزیابــــی این شــــهر در قالــــب پروژه ملــــی شــــهرهای فعال ایران "شــــفا" 

هستیم.

شهردار همدان خبر داد:

٣٠٠تاکسیفرسودهنوسازیمیشود
برنامه برای خداحافظی با تاکسی پیکان های فرسوده

همین صفحه  

شهردار همدان خبر داد:

٣٠٠تاکسیفرسودهنوسازیمیشود
برنامه  برای خداحافظی با تاکسی پیکان های فرسوده

هگمتانه، گروه خبر همدان: آیین جشــــن نوسازی تاکسی های 
 ، فرسوده شــــهر همدان با حضور رئیس شــــورای اسالمی شهر
، برخی از معاونان و مدیران شــــهری و برخی از رانندگان  شــــهردار

خطوط تاکسی شهر همدان برگزار شد.
به گــــزارش مدیریت ارتباطــــات و امــــور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ رئیس شــــورای اسالمی شهر همدان در این مراسم که 
روز گذشته برگزار شد، گفت: توسعه حمل و نقل عمومی یکی 
از مهمترین مؤلفه های مدیریت شــــهری است که در این بین 
تاکسی های درون شهری ســــهم زیادی در این حوزه و خدمات 

رسانی به مردم دارند.
سید مســــعود عســــگریان افزود: افزایش بی ســــابقه قیمت 
خودرو در کشــــور طی ســــال های اخیر مشــــکالت زیادی را برای 
شهروندان و به ویژه رانندگان تاکسی به همراه داشته است که 

متأسفانه علی رغم تأکیدات شورای شهر و شهرداری همدان در 
جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی، متأسفانه تدابیر الزم از سوی 
مســــؤوالن امر و خودروســــازان در این حوزه اندیشیده نشده 

است و شاهد مشکالت عدیده ای در این زمینه هستیم.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته شاهد 
نوسازی تعدادی از تاکسی های فرسوده شهر همدان هستیم 
کــــه امیدواریم با برنامه ریزی هــــای الزم و ادامه این روند، شــــاهد 

حذف کامل خودروهای فرسوده از شهر همدان باشیم.
شهردار همدان نیز در آیین جشن نوسازی تاکسی های فرسوده 
شهر همدان، گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی 
از درخواســــت های مهــــم شــــهروندان و از اولویت هــــای اصلی 
مدیریت شهری است که متأسفانه در دو سه سال اخیر به دلیل 
مشکالت اقتصادی کشور و نوسانات شدید قیمت خودرو این 

موضوع با ُکندی روبه رو شده است و عمال نوسازی تاکسی های 
فرسوده شهر همدان با چالش جدی روبه رو شده است.

عباس صوفی ادامه داد: علی رغم تمامی مشــــکالت موجود در 
این زمینه به دنبال آن هستیم تا پایان سال جاری تمامی تاکسی 
پیکان های فرســــوده در شــــهر همدان را از چرخــــه خارج کنیم 
تا بتوانیم با اســــتفاده از خودروهای جدید ســــطح کمی و کیفی 

خدمات رسانی به شهروندان را افزایش دهیم.
وی بیان کرد: طبق آمار ٣٠٠ دســــتگاه تاکســــی پیکان فرســــوده 
در شــــهر همدان وجود دارد که تا پایان سال نوسازی می شوند 
که تاکنون منابع نوســــازی 60 دستگاه تاکســــی فرسوده درون 
شهری تأمین شده است که از این تعداد ٢٠ دستگاه تاکسی نو 
به تاکســــیرانان تحویل داده شده اســــت و مترصد آن هستیم 
با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان ســــال نیز سایر تاکسی های 

فرســــوده را نوســــازی و بــــه راننــــدگان تحویل دهیــــم. معاون 
تاکسیرانی ســــازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
نیز در ادامه گفت: تاکنون 20 دســــتگاه تاکســــی صفر کیلومتر 
در مدل های "پژو 405" و "ســــمند" به صورت پرداخت نقدی به 
رانندگان تاکسی تحویل شده و 40 دستگاه دیگر نیز تا پایان آبان 
ماه مجوز "یــــورو 5" را دریافت می کنند که با ترخیص آنها ناوگان 

تاکسیرانی شهر همدان نوسازی می شود.
میالد کریمی با اشاره به اینکه پیگیریم تا پایان سال حذف پیکان 
در همدان را داشــــته باشــــیم، تصریح کرد: ابتــــدای هفته جاری 
جلســــه ای پیرامون این موضوع در وزارت کشور برگزار شد تا وام 
نوسازی خودرو به پیکان تاکسی های فرسوده اختصاص یابد که 
امیدواریم تا پایان سال شاهد حذف کامل تاکسی پیکان های 
فرسوده در همدان باشیم. وی عنوان کرد: با تبدیل 60 دستگاه 

پیکان فرســــوده به جدید، 240 دســــتگاه پیکان فرسوده باقی 
خواهــــد ماند که به دنبال آن هســــتیم تا پایان ســــال جاری این 

تعداد خودرو فرسوده را نوسازی کنیم.
کریمی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل بعد از 10 سال فعالیت 

فرســــوده به حســــاب می آید، افزود: در حال حاضر تاکسی های 
مدل پراید، روا و آر دی باید تبدیل شــــوند اما تالش ما این است 
ابتدا خودروهای پیکان تبدیل شــــوند چون تــــردد با آنها دیگر 

امکان پذیر نیست و بسیاری از آنها کامل فرسوده شده اند.

سردار اشتری در مراسم تقدیر از کامرانی صالح و معرفی فرمانده جدید انتظامی استان همدان:

همدانجزواستانهایامنایران
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استان۲

گریه بر بدآموزی های بازار
صفورا کاظمیان  �

که در  آموزشــــگاه هایی هســــت  می گویند در ژاپن 
آمــــوزش می دهند. یکی  آن به مردم گریــــه کردن را 
از دالیلــــی که ســــبب شــــده ژاپنی ها گریــــه کردن از 
یادشان برود برچســــب ها و تعاریف اجتماعی این 
عمل است که فرد گریان را ضعیف معرفی می کند؛ 
از این رو در ژاپن مردم برای این که ضعیف پنداشته 
نشــــوند گریســــتن را از یاد برده اند. دلیل دیگر کار 
که ژاپنی ها از خودشــــان می کشــــند  زیادی اســــت 
که باعث شــــده زمانی برای تخلیه فشــــارهای روانی 
کودتا علیه این طبع بشری  نداشته باشند؛ پی آمد 
ظهور شغل جدیدی با عنوان " معلم آموزش گریه" 
بوده که در آموزشــــگاه هایی به نام "رویکاتســــو" به 

گریه آموزی مشغولند. شغل شریف 
شــــاید با توجــــه به طبع عاطفــــی ما ایرانی هــــا به نظر 
برســــد چنین شــــغلی هرگز در ایران ایجاد نشــــود؛ 
چراکــــه نیــــاز جامعــــه آن را مطالبه نخواهــــد کرد اما 

ممکن است این ارزیابی چندان درست نباشد.
زیاد  مشــــغله  و  قدرت طلبی  به خاطــــر  ژاپنی هــــا  اگر 
آن قدر بغضشــــان را خوردند تا اشکشان خشکید 
در عوض ایرانی ها در این ســــال ها نه از روی تالش 
بــــرای َقــــَدر بــــودن بلکــــه بــــا قرارگیــــری در معرض 
، متوســــل به  شــــوک های هر روزه و هر ثانیه ای بازار
دور زدن بازار شــــدند و یادگرفتند به جای زانوی غم 
بغــــل کردن و اشــــک ریختن، با داللی، دســــت بازار 

شوک شده را از پشت ببندند.
شــــاید باورش ســــخت باشــــد اما افراد بسیاری که 
تعدادشان روزبه روز در حال افزایش است دست 
به دعا هســــتند کــــه دالر پایین نکشــــد، مثل بازار 
کشیده  پایین  خودرو  بفهمند  اگر  می شوند  شوکه 
و چه قــــدر ناراحت شــــدند وقتــــی کرونــــای ترامپ 
مثبت شــــد! ولی این ناراحتی دوام نداشــــت چون 
بــــا این که با اعالم کرونای ترامپ دالر شــــوکه شــــد 
و کمــــی پایین کشــــید در عــــوض وقتــــی پرزیدنِت 
کرونایی، ماســــکش را موقع صحبت با خبرنگاران 

برداشت دالر جهش تاریخی دیگری را تجربه کرد.
بازار  بدآموزی هــــای  ایرانی هــــا  مــــا  از  برخــــی  خالصه 
بــــرای  خوبــــی  شــــاگردان  و  آموختیــــم  خــــوب  را 

آموزش های صحیح نبودیم.
ما یاد گرفتیم حتی وقتی یــــک ریال هم ته جیبمان 
نیســــت در صــــف خریــــد خودروهــــای بــــاالی 200 
را  داللی مــــان  حــــق  و  بایســــتیم  تومــــان  میلیــــون 

بگیریم.
آموزشــــگاه های  بــــا ایــــن رویه،عنقریب اســــت که 
گریه در ایران هم دایر شــــود تا به مــــردم تحت تأثیر 
بدآمــــوزی بازار یاد بدهد فلج شــــدن تولید، فســــاد 
اقتصادی و دســــت در دســــت تخریب گران کشور 

داشتن تاوان دارد.

یادداشت

تومانشد غ21هزار مر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــر اداره نظارت و 
بازرســــی ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــــدان با تکذیب قیمــــت 30 هــــزار تومانی مرغ در 

بازار همدان، گفت: قیمت مرغ 21 هزار تومان شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، داریوش صفاری بــــا تأکید بر 
اینکه اســــتان همدان در کنترل قیمت مرغ بهترین 
عملکرد را در کشور داشته است، اظهار کرد: قیمت 
مرغ زنده در بازار 15 هزار و 200 تومان است و قیمت 
مــــرغ برای مصــــرف کننــــده تا 21 هــــزار تومــــان جای 

افزایش دارد.
وی با بیان اینکه همچنان به مرغ فروشــــی ها تأکید 
داریم قیمت مصــــوب را رعایت کننــــد، تصریح کرد: 
قیمت مصوب مرغ در همدان 15 هزار و 750 تومان 
بود اما با توجه به اینکه قیمت در ســــایر اســــتان ها 

باالتر است، خروج مرغ از استان را داریم.
صفاری با تأکید بر اینکه قیمت مرغ در کشور افزایش 
داشته اســــت، یادآور شــــد: به علت افزایش قیمت 
نهاده ها در کشور قیمت مرغ افزایش داشته است و 
فقط مختص همدان نیست اما انتظار داریم قیمت 

مصوب ستاد تنظیم بازار را رعایت کنند.
مدیر اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســــتان همدان در ادامه با اشــــاره به اینکه 
قیمت تخم مرغ نیز متعادل است، مطرح کرد: روزانه 
20 تن تخم مرغ در اســــتان همدان توزیع می شود و 
در حال حاضر قیمت تخم مرغ متعادل شده است.

وی خاطرنشــــان کــــرد: در حــــال حاضــــر قیمــــت هر 
کیلوگــــرم تخم مــــرغ در بــــازار همدان 14 هــــزار و 500 
تومان اســــت اما اشــــتباهی که در فروش تخم مرغ 
رخ داده این است که مردم گمان می کنند هر شانه 
تخم مرغ 14 هزار و 500 تومان اســــت در حالی که هر 
شــــانه تخم مرغ حداقل دو کیلــــو و 100 گرم وزن دارد 

بنابراین هر شانه تخم مرغ 30 هزار تومان است.
به نقل از ایسنا، صبح دیروز مرغ گرم در بازار همدان 
بیــــن 21 هزار تــــا 21 هزار و 500 تومان عرضه می شــــد، 
قیمت مرغ زنجــــان 22 هزار تومان بــــود و ران مرغ با 
قیمت هــــای متفاوت 18 هــــزار و 800، 16 هزار و 800 و 
17 هزار و 900 تومان و ران مرغ گرم شــــمال با قیمت 

16 هزار و 500 تومان به فروش می رسید.

خبــر

فرماندار همدان:

میهمانیها
971همدانیراکروناییکرد

مسافرت و حضور در بازار در اولویت های دیگر سرایت کرونا
میانگین رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم همدان 65 درصد است

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: فرماندار همــــدان با تأکید 
بــــر اینکه دلیــــل اول ابتال به کرونا شــــرکت در دورهمی ها 
و مهمانی هــــا اســــت، گفــــت: 971 نفر به علــــت حضور در 

مهمانی و دورهمی به این بیماری مبتال شده اند.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، حســــین افشــــاری ظهر 
سه شــــنبه در جمع خبرنگاران با بیــــان اینکه در موج دوم 
کرونا میزان ابتال نسبت به موج قبلی بیشتر شده است، 
عنــــوان کرد: متأســــفانه میــــزان رعایت مردم کم تر شــــده 
اســــت به طوری کــــه از 85 درصد در فروردیــــن ماه میزان 
رعایــــت مردم به 56 درصد قبل از آغاز موج ســــوم کاهش 

یافته است.
وی با اشــــاره به اینکه میزان رعایت مردم در روســــتا 55 
و در شــــهر 68 درصد اســــت، گفت: در مجموع میانگین 
میزان رعایت مردم در همــــدان در حال حاضر 65 درصد 

است.
فرمانــــدار همدان با اشــــاره به اینکه اطراف شــــهر و جایی 
که تراکم جمعیت باالســــت خطرناک تر اســــت، بیان کرد: 
اقداماتی در راســــتای اجتماعی کردن مقابله با کرونا انجام 

شد که در مرحله اول، خودمراقبتی قرار دارد.
افشــــاری شستشوی دســــت ها، رعایت فاصله اجتماعی 
و اســــتفاده از ماســــک را از ضرورت ها عنوان کرد و گفت: 
پیشگیری کار آســــانی است اما چرا مردم توجه نمی کنند؟ 

بــــی توجهی مــــردم نیــــاز بــــه مطالعــــه جامعه شناســــی و 
روان شناسی دارد.

اگر مــــردم رعایت نکنند جایی بــــرای پذیرش بیمار  �
نخواهیم داشت

وی خواســــتار یاری رســــانه ها در اجتماعی کــــردن مبارزه با 
کرونا شــــد و افزود: ظرفیت بیمارستان ســــینا از چهار روز 
پیش پر شــــده اســــت و دیگر ظرفیت خالی برای بیماران 
کرونایی نداریم اما بیمارستان بعثت و آتیه و ارتش به این 
امر اختصاص داده شــــده است که اگر رعایت نشود تمام 
بیمارســــتان ها پر می شــــود و آنگاه دیگر جای خالی برای 

پذیرش بیماران نخواهیم داشت.
فرماندار همدان با اعالم اینکه 74 گروه بازرسی با 148 نفر 
مکان های آلوده را بازرســــی کردند، اظهار کرد: این گروه ها 
به 92 تیم بــــا 200 نفر افزایش یافت کــــه واحد های صنفی 
شــــامل نانوایی ها، باشــــگاه ورزشــــی، مطب ها، بانک ها، 

مراکز پست، و... را بازید می کنند.
افشــــاری در این باره توضیح داد: گروه های بازرســــی ابتدا 
تذکــــر می دهنــــد و در صــــورت ادامه تخلــــف واحد پلمب 
می شــــود و اگر واحد اداری باشــــد به واحد تخلفات اداری 
معرفی و اگــــر خصوصی باشــــد به مراجــــع قضایی معرفی 

می شود.
افشاری از درخواست عزل یک مدیر شهرستان به دلیل 

عدم کنترل و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی  در 
اداره تحــــت مدیریت وی خبر داد و گفت: بیشــــترین آمار 
بیماران کرونایی بر اساس اطالعاتی که از آنها گرفته شده 
اســــت مربوط به دورهمی ها و مهمانی ها است که 971 نفر 

در میهمانی ها مبتال به کرونا شده اند.
وی رفتن به مســــافرت و حضور در بــــازار را در اولیت های 
دیگر ســــرایت بیماری اعالم و اضافه کــــرد: 25 چادر عرضه 
ماسک در شــــهر مستقر شده و شهرداری از آنها هزینه ای 
دریافت نمی کند که این چادرها ماســــک دولتی با قیمت 

1200تومان عرضه می کنند.
فرمانــــدار همدان با بیان اینکه اگر نیاز باشــــد از نقاهتگاه 

ســــپاه اســــتفاده می شــــود، بیان کرد: نظام پزشــــکی هم 
بازرســــی ها را از مطب هــــا و کلینیــــک دارد که نســــبت به 
قبل رعایت بهتر شــــده اما در خصوص کلینیک ها چون 

جمعیت بیشتر است جای نگرانی وجود دارد.
وی ســــالمت مردم را اولویت جامعه عنــــوان کرد و گفت: 
تبلیغات محیطی توســــط شهرداری شــــروع شده است و 
در فضای مجازی و شــــبکه های اجتماعی نیز آموزش ها و 
هشدارها انجام می شــــود که امیدواریم نتیجه آن کاهش 

ابتال باشد.
افشاری اظهار کرد: چنانچه وزارت بهداشت اعالم کند که 

ضدعفونی محل ها مؤثر است این کار را انجام می دهیم.

وی در قســــمت دیگر ســــخنانش بــــه اجرای یک ســــری 
طرح هــــا بــــرای نظارت بــــر مشــــاورین امالک اشــــاره کرد و 
گفت: ســــهم مشــــاوران امالک در فروش از نیم درصد به 
25 درصد و یــــک چهارم و در قرارداد اجاره به یک هشــــتم 

کاهش یافته است.
افشــــاری با اشاره به تعطیلی مشــــاوران امالک متخلف به 
ممنوعیت معامله با سندهای قدیمی منگوله دار و الزام 
به انجام معامله با ســــند تک برگی نیز اشــــاره کرد و افزود: 
اســــتعالم قراردادهای با ســــند عادی از جهاد کشــــاورزی، 
شــــهرداری و اوقاف و امور خیریه در ساماندهی مشاوران 

امالک مؤثر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا:

حماسه 30 مهر  مردم همدان در کشور معرفی شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی 
و اجتماعی شــــورای اسالمی شهر همدان بر شناساندن و 
معرفی حماســــه 30 مهر سال 57 همدان در کشور تأکید 

کرد.
به گــــزارش هگمتانــــه، اکبر کاوســــی امید در کمیســــیون 
فرهنگی و اجتماعی شورا، گفت: پرداختن به واقعه 30 مهر 

سال 57 که نقطه عطفی در آغاز انقالب بود، ضروری است.
 ، کاوسی امید با اشــــاره به فرارسیدن سالروز حماسه30 مهر
یادآور شد: 30 مهر سال 57 نقطه عطفی برای دارالمؤمنین 

همدان بود که متأسفانه مغفول مانده است.
وی تأکیــــد کــــرد: باید بــــا برنامه های صحیــــح در خصوص 
، اقداماتی انجام داد تا این روز در حد  حماسه بزرگ 30 مهر

جایگاه اصلی خود در کشور معرفی شود.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان؛ حماســــه 30 مهر را هویتی برای شــــهر و اســــتان 
همدان معرفی کــــرد و گفت: این مهــــم می تواند الگویی 

برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.
کاوســــی امید ادامه داد: الزم است یادمانی برای یادبود این 

روز و حماسه ارزشمند دانش آموزان، طراحی و نصب شود.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه انجمــــن اســــالمی دانش آموزان، 
نخبــــگان جامعــــه دانش آمــــوز را در اختیــــار دارد، افــــزود: 
می  توانیــــم از ظرفیت ایــــن انجمن و دانش آمــــوزان آن در 
مباحث آموزش شــــهروندی به عنوان ســــفیران آموزش 

شهروندی در مدارس استفاده کنیم.
کاوسی  امید همچنین با بیان اینکه دو سیاست کلی برای 

کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای شــــهر همدان در 
سال پایانی شورا پیش بینی شده است، گفت: در راستای 
تحقق این سیاست ها باید سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری، برنامه ریزی الزم را داشته باشد.
به گفتــــه وی؛ معرفــــی کارهای خیــــر به مردم یکــــی از این 
سیاست هاســــت که باید بســــتر و زمینه هــــای الزم برای 
این مهم، فراهم شــــود تا مردم دانــــای همدان برای عمل 
به معروف و کار خیر با یکدیگر مسابقه بدهند و در اصل 

مردم را به کار نیک و خیر سوق دهیم.
رئیــــس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای شــــهر 
همــــدان دیگر سیاســــت پیش بینی شــــده کمیســــیون 
را فراهــــم ســــاختن زمینه هــــای الزم برای رشــــد گروه های 
فرهنگــــی و نخبه ها برشــــمرد و یادآور شــــد: در این زمینه 
باید بسیار دقت عمل داشــــت و به خوبی ورود پیدا کرد؛ 
زیرا گروه های مختلف فرهنگی و انجمن ها باید رشــــد الزم 

را داشته باشند.
کاوســــی امید همچنین با اشاره به واگذاری مراکز فرهنگی 
و فرهنگســــراها به مردم؛ گفت: اگــــر چنانچه این واگذاری 
به درستی انجام شــــود و مراکز فرهنگی و فرهنگسراها در 
اختیــــار ســــمن ها و انجمن های فعال قرار گیــــرد، توفیقی 
برای مدیریت شــــهری خواهد بود؛ زیرا مردم بهترین افراد 

در مدیریت فرهنگسراها هستند.
واگــــذاری  زمینــــه  در  کــــه  صورتــــی  در  کــــرد:  تأکیــــد  وی 
فرهنگســــراها بــــه ســــمن ها و تشــــکل های مردمی، قدم 
درستی برداشته شــــود، زمینه اقدامات صحیح بعدی نیز 

فراهم خواهد شــــد؛ در غیر این صورت آســــیبی بر آرمان و 
تفکر احداث این فرهنگسراها وارد خواهد شد.

 مولوی: 30 مهر در تقویم استان گنجانده شود �
نایب رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه رخداد 
30 مهر را که توسط دانش آموزان همدانی در سال 1357 

رقم خورد، اقدام ارزشمند و حماسی برشمرد.
ابراهیم مولوی افزود: این حماســــه در سالی که منتهی به 
پیروزی انقالب اســــالمی شــــد رخ داد و یک تلنگر و اتفاق 
خــــاص بود کــــه موجب شــــد رونــــد شــــکل گیری انقالب 

سرعت بیشتری بگیرد.
وی با بیان اینکه حماســــه 30 مهر ســــال 57 متأســــفانه 
مفغول مانده اســــت، گفت: ضروری اســــت حماســــه 30 
مهر به عنوان یک برنامه و رویداد مهم فرهنگی در تقویم 
استان همدان گنجانده شود، زیرا دانش آموزانی که در آن 
ایام، این حرکت حماســــی را آفریدند بعدها در ســــال های 
نورانی دفاع مقدس با ایثار و جانفشانی خود صحنه زرین 
دیگری رقم زده و بســــیاری از آن عزیزان شــــربت شهادت 

نوشیدند.
به گفته وی؛ امروز دشــــمنان بــــه گونــــه ای برنامه ریزی کرده 
و عمــــل می کنند که قشــــر دانش آموز نســــبت بــــه نظام و 
ارزش هــــای انقالب بی تفاوت باشــــند؛ بر این اســــاس بهتر 
است آنچه را که در توان داریم برای بازیابی این واقعه و حماسه 

ارزشمند به کار گیریم تا ارزش های آن را زنده نگه داریم. 
مولــــوی تأکید کرد: نیاز اســــت در راســــتای شناســــاندن 
اهداف این قیام دانش آموزان، گا م های مثبتی برداشــــته 

شــــود و اقدامات مؤثری به همراه برنامه ریزی مناســــب و 
کمترین هزینه در راستای پاسداشت و گرامیداشت این 

رخداد مهم انجام دهیم.
« همــــراه با  �  سلماســــی: طراحــــی یادمــــان »ســــرباز

جانمایی مناسب
عضو شــــورای شــــهر همدان هم در این جلسه با تأکید بر 
اینکه سربازان در خط مقدم حراســــت از کیان و مرز و بوم 
ایران زمین قــــرار گرفته اند؛ گفت: ضروری اســــت یادمانی 
با مضمون ســــرباز بــــرای انتقــــال ارزش های ایــــن جامعه 
هدف، طراحی و اجرا و همراه با جانمایی مناسب و حداکثر 

تأثیرگذاری نصب شود.
رضوان سلماسی افزود: در نام گذاری معابر و میادین باید 
با برنامه اقدام شــــود تا ارزش و جایــــگاه مباحث مختلف 

حفظ شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در گرامیداشت حماسه های 

تاریخی دوران انقالب اســــالمی و دفاع مقدس نباید تنها 
به ارائه عملکرد بســــنده کرد، گفت: اقدامات و روش های 
اطالع رســــانی بســــیار حائز اهمیت اســــت؛ زیرا باید تمام 
جوانب را در نظر گرفت و از روش های نوین برای اثرگذاری 

مفاهیم استفاده کرد.
سلماسی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: با 
توجــــه به اینکه جوانان و نوجوانان ما در شــــرایط کنونی 
از طریــــق فضــــای مجازی اطالعــــات را کســــب می کنند، 
مفاهیم  انتقــــال  در  را  مجــــازی  فضــــای  اثرگذاری  نبایــــد 
بــــه تبلیغات   

ً
گرفــــت و صرفا 30 مهر نادیــــده  حماســــه 

کرد. بسنده  محیطی 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان؛ در 
پایان این جلسه نمایندگان انجمن اسالمی دانش آموزان 
اســــتان همدان به ارائه برنامه های این انجمن در سالروز 

گرامیداشت 30 مهر پرداختند.

همدان کروناییدر بستری720بیمار
آمادهسازینقاهتگاهارتشبرایبستریبیماران

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان از بســــتری 720 بیمار 
کرونایــــی در بیمارســــتان های همــــدان خبــــر داد و گفــــت: 73 درصــــد ابتال ناشــــی از دورهمی 

است. خانوادگی 
به گــــزارش هگمتانــــه، مصطفی آزادبخت روز گذشــــته اظهار کــــرد: با توجه به موج ســــوم کرونا 
ورودی و بســــتری ها به بیمارستان زیاد اســــت اما تا االن خوشــــبختانه موفق به کنترل بیماری 

شده ایم.

کید کرد: باید مردم و مســــؤوالن دســــت به دســــت هم دهند تا ورودی به بیمارستان ها  وی تأ
کم شــــود یعنی با رعایــــت فاصله گــــذاری و دوری از اجتماعات می توانیم کمک زیادی داشــــته 

باشیم.
کید بــــر اینکه بایــــد رفت و آمــــد خانوادگی و  معــــاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان بــــا تأ
دورهمی هــــا کاهش یابد گفت: طبق بــــرآورد صورت گرفته 73 درصــــد مبتالها از دورهمی های 
خانوادگی اســــت که از مردم درخواســــت داریــــم فعال این دورهمی هــــا را تعطیــــل کنند مگر بر 

باشد. ضرورت  اساس 
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بیماران بســــتری در بیمارســــتان ها باالســــت گفت: باید 

بــــا رعایت بیشــــتر موارد بهداشــــتی ورودی به بیمارســــتان ها را کم کنیم تا بیمــــاران ترخیص و 
شود. خالی  تخت ها 

آزادبخت با بیان اینکه نقاهتگاه بیمارســــتان ارتش نیز برای بیماران کرونایی پیش بینی شده 
اســــت گفت: فعال این نقاهتگاه اســــتفاده نشــــده زیرا هنوز مرحله اول ظرفیت بیمارستان ها 

تکمیل شــــده که نگران کننده است و نشان از این اســــت که همه باید رعایت کنیم.
به نقل از فارس، وی ضمن قدردانی از کادر درمان، پزشــــکان، پرســــتاران و نیروهای درمانی که 
شــــبانه روزی تالش می کنند تصریح کرد: همه در هر جایگاهی باید شیوه نامه ها را رعایت کنند 

زیرا استفاده از ماســــک 92 تا 98 درصد از ابتال جلوگیری می کنند.

گشنیز و رازیانه استاندارد می خواهد
۲7 محصول جدید به سبد استاندارد همدان اضافه شد

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیرکل اســــتاندارد 
همــــدان گفــــت: گشــــنیز و رازیانــــه 2 محصــــول بومی 
همدان هستند که کشــــاورزان این منطقه در کشت 
آن ها اســــتعداد ویژه ای دارند و تدوین استاندارد برای 

توسعه تولید و صادرات ضروری است.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد مددی روز سه شــــنبه از 
صــــدور پروانه نشــــان اســــتاندارد بــــرای 27 محصول 
جدید خبر داد و گفت: این روند نشــــان دهنده ایجاد 
واحدهــــای تولیدی و توســــعه صنایع موجود اســــتان 

است.
وی اظهــــار کرد: با اضافه شــــدن ایــــن محصوالت در 6 
ماه نخست امسال شمار کاالهای دارای نشان پروانه 

استاندارد به 677 رسیده است.
25 اســــتاندارد ملــــی در همدان  وی با بیــــان اینکــــه 
تدوین می شــــود افــــزود: این اســــتانداردها در زمینه 
محصــــوالت بومی، فلــــزی، غذایی و صنایع نســــاجی 
هســــتند که تا پایان ســــال جاری فرآیند تدوین آن ها 

به پایان می رسد.
مدیرکل اســــتاندارد همــــدان گفت: گشــــنیز و رازیانه 
2 محصــــول بومــــی همــــدان هســــتند که کشــــاورزان 
این منطقه در کشــــت آن ها اســــتعداد ویــــژه ای دارند 
و تدوین اســــتاندارد برای توســــعه تولیــــد و صادرات 

ضروری است.
مددی به اجرای اســــتاندارد حد مجــــاز آالینده ها برای 
کــــرد و افزود:  کشــــاورزی اســــتان اشــــاره  محصوالت 
تاکنون بــــرای 12 محصــــول گواهینامه صادر شــــده و 
این محصوالت عاری از هرگونه ســــموم و آالینده های 

زیست محیطی هستند.
مــــددی خاطرنشــــان کرد: همــــدان از مناطق پیشــــرو 
در زمینه صــــدور پروانه حد مجــــاز آالینده محصوالت 
، ســــیب درختی، نخود،  ، پیاز کشــــاورزی اســــت و انگور
، ســــیب زمینی و گوجه فرنگی برخــــی از این گروه  خیار
محصوالت تولید شــــده هســــتند که با برچسب های 

مخصوصی روانه بازار مصرف شده است.

بــــه  همچنیــــن  همــــدان  اســــتاندارد  مدیــــرکل 
کرد  اشــــاره  کیفی  کنتــــرل  مدیــــران  توانمندســــازی 
کیفیــــت  بــــه  توجــــه  و  استانداردســــازی  گفــــت:  و 
محصــــول یکــــی از نیازهای جهش تولید اســــت که 
در ایــــن زمینــــه به طور مســــتمر آمــــوزش تخصصی 

می شود. اجرا 
به گفته مددی با وجود شــــرایط ســــخت بیماری کرونا 
430 فقــــره نمونه بــــرداری در 6 ماه گذشــــته از صنایع 
استان انجام شده تا کیفیت محصوالت تولیدی مورد 

ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
104 واحد  مدیرکل اســــتاندارد همدان با بیان اینکه 
لبنیات  ســــیمان،  صنایــــع  مانند  ژی َبــــر  انر صنعتــــی 
و کمپوت و کنســــرو در اســــتان وجــــود دارد افزود: 
نظارت مســــتمر بر این واحدها از وظایف استاندارد 

است.
بــــه نقل از ایرنا، مدیرکل اســــتاندارد همــــدان گفت: با 
هدف ناامن کردن بازار برای عرضه کاالهای بی کیفیت 
2 هزار و 200 فقره بازرســــی از واحدهای صنفی اســــتان 
انجام شــــده تا اجناس مورد نیاز مردم مطمئن و سالم 

به دستشان برسد.

اقدامات شهرداری منطقه چهار برای ورود به فصل بارش

اصالح معابر و پاک سازی رودخانه ها
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون خدمات شــــهری 
شــــهرداری منطقه چهار همدان، با بیان اینکه اقدامات 
گســــترده ای درخصــــوص رفــــع نواقــــص و روان ســــازی 
آب های ســــطحی انجام شــــده اســــت، گفت: شهرداری 
همدان آمادگی کامل در مواجهه با مشــــکالت ناشی از 

بارش ها را دارد.
به گزارش هگمتانه، احمد نوروزی گفت: با توجه به ورود 
به فصل پاییز و شروع بارندگی ها، شهرداری منطقه چهار 
همدان طبق ســــال های گذشــــته اقداماتی را در دســــتور 
کار قرار داد تا شــــهروندان روزهای پیــــش رو را با کمترین 

خسارت و مشکل بگذرانند.
وی با بیان اینکه در ســــال گذشــــته 6 نقطه حادثه خیز 
در منطقه چهار شناســــایی شــــده بود، گفت: امســــال 
بروز  عــــدم  و  ســــطحی  آب های  روان ســــازی  منظــــور  به 
خســــارت به ســــازه های شــــهری، 3 نقطــــه عیب یابی و 
آینده رفع نقص  3 نقطه دیگر هــــم در روزهای  اصالح و 

شد. خواهد 
وی با اشاره به اینکه بیشــــتر مشکل آب گرفتگی در این 
نقــــاط مربوط به زیــــر پل ها می شــــود، ابراز کــــرد: خدمات 
شهری شهرداری منطقه چهار با حدود 200 نیروی آماده و 
تجهیزات و ماشین آالت متعدد آماده مواجهه با هرگونه 

مشکل احتمالی خواهد بود.
نوروزی با تأکید بر اینکه کارشناســــان معاونت خدمات 
شهری در روزهای گذشــــته تمامی معابر منطقه را زیرنظر 
داشته و به طور منظم بازرســــی کرده اند، خاطرنشان کرد: 
تمامی رودخانه ها به صورت کامل پاک ســــازی و الی روبی 
شــــده اند و زباله ها و موانع موجود در آن ها به طور کامل 

برداشته شده است.
وی همچنیــــن بــــه اصــــالح دریچه های خروجــــی آب های 
ســــطحی اشــــاره کرد و افــــزود: برخی دریچه هــــا معیوب و 
شکســــته شــــده بود که با تعویــــض آنها و شستشــــو و 
، و همچنین اصالح و ترمیم جداول  پاک سازی برخی دیگر
آب های ســــطحی  و جوی ها، نگرانی ها درخصوص خروج 

برطرف شد.

، ضمن  معاون خدمات شــــهری شــــهرداری منطقه چهار
اشــــاره به نگاه مثبــــت یوســــفی نوید مدیر ایــــن منطقه 
نسبت به ســــاماندهی  رودخانه های منطقه چهار گفت: 
در ســــال جاری حــــدود 2 کیلومتــــر از رودخانه ها در کوی 
فرهنگیــــان، کــــوی صادقیه، حیــــدره و جنب بــــاغ ایرانی 
دیوارچینی شــــد کــــه این اقــــدام عالوه بــــر هدایت حجم 

وســــیعی از نزوالت، از بروز ســــیالب و خســــارت به منزل 
شهروندان نیز جلوگیری خواهد کرد.

احمد نوروزی همچنین از شهروندان خواست با نزدیک 
شدن به فصل بارش و بروز مشکالت احتمالی، موارد را با 
سامانه 137 درمیان بگذارند تا کارشناسان شهرداری در 

اسرع وقت پیگیر حل مشکالت آنها باشند.
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هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معیشــــت بیــــش از 70 
درصد مردم شهرســــتان تویسرکان به صورت مستقیم 
و یا غیر مستقیم وابســــته به تولید گردو است درحالی 
که گره زدن همه ظرفیت های اشــــتغالزایی شهرســــتان 
آن هم در شــــرایط کنونی کشــــور به خام فروشــــی گردو 

نمی تواند راهگشــــای مشکالت اقتصادی مردم باشد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، گــــردش مالی حاصــــل از خرید و 
قابل  و  بــــاال  تویســــرکان  شهرســــتان  در  گــــردو  فروش 
توجه اســــت اما بدیهی است که میزان برخورداری همه 
تویســــرکانی ها از باغ های گردو هرگز یکســــان نیست و 
برخی از تولیدات بســــیار زیاد ایــــن محصول برخوردارند 
و برخی ســــهم اندکی از آن را به خود اختصاص داده اند.

معیشــــتی  و  اقتصــــادی  مشــــکالت  کــــه  شــــرایطی  در 
در کشــــور معضــــالت زیــــادی ایجــــاد کرده، مســــؤوالن 
تویســــرکان باید با توجه بــــه الگوی تولیــــدات داخلی و 
بومی به ســــمت و ســــوی فــــرآوری محصول بــــا کیفیت 
گردو و توســــعه صنایــــع تبدیلــــی گردو حرکــــت کنند تا 
ارزش افــــزوده حاصــــل از این حرکــــت چندیــــن برابر و 

شود. مضاعف 
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اسالمی 
به دفعــــات بیان کرده که بزرگترین معضل تویســــرکان 
بــــاال بودن نــــرخ بیکاری اســــت و راه حل بــــرون رفت از 
را جذب ســــرمایه گذاران در حوزه تولیدات  این معضل 

است. دانسته  صنعتی 
همچنیــــن اختصــــاص دو عنــــوان شــــهر ملــــی منبــــت 
گلریز به تویســــرکان و دهکده ملی منبت به روســــتای 
اشــــترمل ایــــن شهرســــتان در کنــــار دریافــــت نشــــان 
جغرافیایــــی مبل و منبت می تواند در ســــال های آینده 

را  تویســــرکان  شهرســــتان  در  اشــــتغالزایی  ظرفیــــت 
افزایش دهد به شــــرطی که کارگاه های پر شــــمار تولید 
مبــــل و منبت در تویســــرکان که بیش از چهــــار هزار و 
 با مشــــکالتی همچون نبود 

ً
500 کارگاه هســــتند دائمــــا

ســــرمایه در گردش و مشــــکل تأمین چوب مــــورد نیاز 
نباشند. روبه رو 

از ظرفیت های  نباید برخورداری شهرســــتان تویسرکان 
 ، خوب و باال در حــــوزه تولید محصوالتی همچون ســــیر
لو و عســــل را نادیده گرفت و در شرایطی که تا  سماق، آ
چندین ســــال قبل تولید فرش دست باف منبع اصلی 
درآمدزایــــی برای بخش قابــــل توجهــــی از خانواده های 
روســــتایی این شهرســــتان بوده بــــه راحتــــی از کنار آن 

کرد. عبور 
گلخانه ای  واحدهــــای  بــــه  ویــــژه  توجه  دیگــــر  ســــوی  از 
تویســــرکان و تــــالش بــــرای توســــعه بازارهــــای فروش 
آنهــــا و همچنین بــــازار یابی فعــــال و فراگیر  محصوالت 
بــــرای تولیدات صنایع دســــتی تویســــرکان کــــه بیش از 
23 درصــــد از تولیــــدات این حوزه را در اســــتان همدان 
درآمدزایی  شــــاخص  می تواند  داده  اختصــــاص  خود  به 

عمومی در شهرســــتان تویسرکان را بهبود ببخشد.
ســــهمیه  گفته  خود  اظهــــارات  در  تویســــرکان  فرماندار 
 ،99 ایجاد اشــــتغال در شهرستان تویســــرکان در سال 
یک هزار و 530 فرصت شــــغلی جدید است که تا کنون 
با ایجاد یــــک هزار و 97 شــــغل جدید،یعنی 72 درصد از 

است. شده  محقق  سهمیه  این 
ایــــن در حالی اســــت که در ســــال های گذشــــته و اخیر 
آمار را به  برخی از کارشناســــان و عموم مردم ایــــن گونه 
معنای ایجاد اشــــتغال پایدار نمی دانند، هر چند ســــید 

که  کرده  کید  تأ تویســــرکان  فرماندار  حســــینی،  رســــول 
که تحت پوشــــش تأمین  آمار بر اســــاس افــــرادی  این 

اجتماعی قرار می گیرند اعالم و ثبت می شــــود.
نکته جالب توجه دیگر اینکه در شــــرایطی که تویسرکان 
به عنوان شهرستان دوم اســــتان از نظر جذب اعتبارات 
اشتغالزایی روستایی معرفی شده، از استان اعالم شده 
تویسرکان  به  روســــتایی  اشتغالزایی  تسهیالت  فعاًل  که 
تعلــــق نمی گیرد، در حالی کــــه تعداد زیــــادی از طرح های 
گردشــــگری، تولیــــدات صنعتــــی و  اشــــتغالزا در حــــوزه 
مواردی از این قبیل در شهرســــتان برای فعالیت نیاز به 

دریافت تسهیالت اشتغالزایی دارند.
مســــؤوالن  بــــا  نشســــتی  طــــی  تویســــرکان  فرمانــــدار 
دســــتگاه های اجرایــــی تویســــرکان تصریح کــــرده همه 

توسعه  ســــاله  سه  ســــند  اســــاس  بر  اجرایی  دســــتگاه 
100 درصدی تعهد اشتغال خود  استان مکلف به ایجاد 
در طول ســــال هستند و در این میان از نبود فعالیت و 
آوری تویسرکان به  کارآفرینانه در پارک علم و فن  تحرک 

است. کرده  انتقاد  شدت 
همچنین ســــید رســــول حســــینی از عملکرد نه چندان 
رضایــــت بخش اتاق اصنــــاف و اتحادیه هــــای صنفی به 
عنــــوان یکی از اثــــر گذارترین مؤلفه های حــــوزه اقتصاد 
شهرســــتان نیــــز انتقاد کــــرده و متذکر شــــده که گاهی 
احســــاس می شــــود ناهماهنگی هــــا و کــــم کاری هــــای 
خواســــته یا ناخواسته به روند حل مشــــکالت مختلف 
از  انگار استفاده  آســــیب وارد می کند و  در شهرســــتان 

خرد جمعی در برخی حوزه های کاری اثر گذار نیســــت.

در عیــــن حال شهرســــتان تویســــرکان با برخــــورداری از 
221 اثــــر تاریخی، فرهنگی و جاذبه گردشــــگری و با وجود 
تالش هــــای زیاد مســــؤوالن در ســــال های اخیــــر هنوز 
آنگونه که باید بهره وری حداکثری از بخش گردشــــگری 
را ایجــــاد نکرده و با برخورداری از بــــارگاه حبقوق نبی)ع( 
همچنان اقتصاد تویســــرکان در این بخــــش به پویایی 

است. نرسیده  مطلوب  و  انتظار  قابل 
بــــه نقــــل از تســــنیم، به نظــــر می رســــد با اجــــرای کامل 
طرح هــــای چهار بانده کردن جاده شــــریانی تویســــرکان 
، روند حضــــور گردشــــگران در ایام  بــــه کنگاور و جــــوکار
مختلف ســــال در تویســــرکان تســــهیل می شود و این 
موضوع می تواند ســــرمایه گذاران حــــوزه اقتصاد را برای 

کند. ترغیب  تویسرکان  در  سرمایه گذاری 

پلمب 7 واحد صنفی متخلف کرونایی در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار اسدآباد از پلمب هفت واحد صنفی متخلف کرونایی در این 

شهرستان خبر داد و گفت: 21 واحد صنفی نیز اخطار گرفت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مجیــــد درویشــــی در ســــتاد مدیریــــت و پیشــــگیری از کرونا شهرســــتان 
اســــدآباد اظهار کرد: با بازرســــی و نظارت های صورت گرفتــــه از واحدهای صنفی بــــه منظور رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی هفت واحد صنفی متخلف پلمب شد.

وی با بیان اینکه 21 واحد صنفی ســــطح شهرســــتان نیــــز اخطار گرفت گفت: بنــــا به گزارش های 
ارســــالی 90 درصد از واحدهای صنفی ســــطح شهرستان موارد و دســــتورالعمل های بهداشتی را 

می کنند. رعایت 
فرمانــــدار اســــدآباد خاطرنشــــان کــــرد: از ایــــن پــــس عــــدم اســــتفاده از ماســــک و عــــدم رعایــــت 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی از هیچ یک از واحدهای صنفی و نیز شهروندان پذیرفتنی نیست و 

در این راستا هیچ تعارفی وجود ندارد.
وی در ادامه ســــخنانش تأکید کرد: طبق قانون ابالغی ســــتاد ملی مقابله با کرونا افرادی که اصول 

بهداشتی را رعایت نکنند جریمه خواهند شد.
درویشــــی با اشاره به بازرســــی های صورت گرفته در شهرســــتان عنوان کرد: با بازرســــی از 50 واحد 

نانوایی، 15 واحد اخطار کتبی گرفته و 6 واحد نیز به تعزیرات معرفی شده اند.

رئیس مرکز بهداشت نهاوند:
معرفی25رانندهتاکسیمتخلف

بهتعزیرات
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس مرکز بهداشت 
نهاوند گفت: 25 راننده تاکسی که شیوه نامه های 
بهداشــــتی را رعایت نکرده بودند به اداره تعزیرات 

نهاوند معرفی شدند.
گــــزارش هگمتانه، علی احســــان خویشــــوند با  به 
بیان اینکه این رانندگان چندین بار تذکر شــــفاهی 
دریافــــت کــــرده بودند اما بــــه خاطــــر بی توجهی به 
تعزیــــرات حکومتی معرفی شــــدند گفــــت: تخلف 
رانندگان عمدتا اســــتفاده نکردن از ماسک، سوار 
کردن مسافر بیش از ظرفیت و گرفتن پول اضافی 

بوده است.
رئیــــس مرکز بهداشــــت نهاوند با اشــــاره به اینکه 
بازدیــــد از اصنــــاف، مراکز ورزشــــی و نــــاوگان حمل 
و نقــــل شــــهری بــــه صــــورت روزانــــه با همــــکاری 
در  گفت:  می شــــود  انجــــام  مربوطه  دســــتگاه های 
بازدیدهای صورت گرفته دو مورد از اماکن ورزشــــی 
که بدون توجه به مصوبات ســــتاد ملــــی مقابله با 
کرونا مبنی بر تعطیلی سالن های ورزشی همچنان 

فعالیت داشتند با حکم دادستانی پلمب شدند.
وی با بیــــان اینکه عــــالوه بر ممنوعیــــت فعالیت 
سالن های ورزشی مراکز بازی های رایانه ای نیز باید 
تعطیل شوند افزود: وضعیت شهرستان به لحاظ 

کرونا قرمز و بحرانی است.
خویشــــوند گفــــت: بــــا توجــــه بــــه وضعیــــت قرمز 
شهرســــتان، محدودیت هایی در ســــطح شــــهر به 
وجــــود آمــــده و تعــــدادی از مدافعان ســــالمت با 
لباس های مخصوص بخش کرونا در ســــطح شهر 
تردد کرده و به افــــرادی که شــــیوه نامه ها را رعایت 

نمی کنند تذکر شفاهی می دهند.
وی در گفتگــــو بــــا فــــارس بــــا تأکیــــد بر برخــــورد با 
متخلفــــان و تهدیدگران ســــالمت جامعه افزود: با 
توجــــه به اعالم محدودیت های اســــتانی از ســــوی 
اســــتاندار بازرســــان ما به صورت منسجم با حضور 
در مراکــــز مختلف بــــر روند اجــــرای شــــیوه نامه ها 
نظارت کــــرده و طبق قانــــون با متخلفــــان برخورد 

خواهند کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
همدان خبر داد:

غیرمجاز دستگیری2حفار
تویسرکان در

دستگاه گنج یاب کشف شد

هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده یگان حفاظت 
از دســــتگیری دو حفار  میراث فرهنگــــی همــــدان 
غیرمجاز در عملیات پلیس تویســــرکان خبر داد و 
گفت: از این افراد یک دســــتگاه گنــــج یاب و دیگر 

وسایل حفاری کشف شد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ محمد حاجی عزیزی 
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی در 
سطح شهرستان تویسرکان قصد حفاری به منظور 
کشف عتیقه جات و آثار باستانی را دارند، رسیدگی 
بــــه موضوع در دســــتور کار مأمــــوران انتظامی این 

شهرستان قرار گرفت.
وی ادامــــه داد: پس از اطمینــــان از صحت موضوع 
تیمــــی از مأمــــوران انتظامی کالنتری والشــــجرد به 
محل اعزام و دو نفر را با یک دستگاه فلزیاب که در 

حال نقطه زنی بودند دستگیر کردند.
میدانی  بررســــی های  از  پس  گفت:  عزیزی  حاجی 
که این افراد  و تحقیقات پلیس مشــــخص شــــد 
درصــــدد حفاری غیرمجاز در ســــطح شهرســــتان 
تویســــرکان هســــتند کــــه از ایــــن حفــــاران یــــک 
کشف  گنج یاب و دیگر وسایل متفرقه  دستگاه 

شد.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند خبر داد:
تأمینمسکنخانواده

اسکان چادر بیبضاعتیکهدر
داشتند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره بهزیستی 
نهاوند گفت: در پی دستور دادستان نهاوند مبنی 
بر تأمین مســــکن یکی از نیازمندان شهرستان با 

همکاری خیرین مسکن مورد نظر تأمین شد.
به گزارش هگمتانه، مریم سلگی اظهار کرد: در پی 
دستور دادســــتان نهاوند مبنی بر تأمین مسکن 
یکی از نیازمندان شهرســــتان بــــا همکاری خیرین 

مسکن مورد نظر تأمین شد.
وی گفــــت: بــــا توجه بــــه اینکــــه ســــاماندهی افراد 
نیازمنــــد یکی از وظایف بهزیســــتی اســــت در این 

زمینه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است.
رئیس اداره بهزیســــتی شهرســــتان نهاوند افزود: 
در این راســــتا یکی از خانواده هــــای بی بضاعت که 
به علت عدم توانایی مالی در داخل چادر اســــکان 
یافتــــه بودند با دســــتور دادســــتانی به بهزیســــتی 
معرفی شــــدند که با همکاری خیرین ســــاماندهی 

شده و اسکان یافتند.
وی افزود: بــــا توجه به اینکه این خانــــواده به لحاظ 
مالی فاقد بضاعت برای ادامه تحصیل فرزندشــــان 
بود از سوی واحد مددکاری بهزیستی اقدامات الزم 
در خصوص ثبت نام فرزند به عمل آمد و امکانات 

اولیه زندگی برای آنان تهیه شد.
خانواده  مشــــکل  کامــــل  رفع  تــــا  گفت:  ســــلگی 
مقرر شــــد کــــه بازدیــــد هفتگــــی از محــــل زندگی 
این مددجــــو به عمل آید و مشــــکالت اولیه آنها 

شود. برطرف 

خبــــــر

امام جمعه مالیر تأکید کرد:

جلوی تولید کاالهای غیراستاندارد و زیرزمینی 
گرفته شود

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: امــــام جمعــــه مالیر 
تولید با کیفیت را باعث تشــــویق مردم به استفاده 
از کاالهــــای داخلــــی و افزایش توان رقابــــت با دیگر 
کشــــورها دانست و خواســــتار جلوگیری از فعالیت 
تولیدکننــــدگان کاالهای غیراســــتاندارد و زیرزمینی 

شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــالم محمدباقر 
برقراری در دیدار رئیس و مسؤوالن اداره استاندارد 
با تأکید بر لزوم توســــعه استانداردسازی در جامعه 
اظهار کرد: تولیدکنندگان کاال و خدمات مســــؤول 
انجــــام امور بــــه نحــــو عالــــی و رعایت اســــتانداردها 

هستند.
وی با اشاره به اینکه تولید با کیفیت باعث تشویق 
و ترغیــــب مــــردم بــــه اســــتفاده از کاالهــــای داخلی 
و افزایــــش تــــوان رقابــــت در عرصه بازارهــــای دیگر 
کشــــورها می شــــود تصریح کرد: همه ما باید در این 
حوزه خود را مسؤول بدانیم و در استقرار کامل نظام 
استانداردسازی در کشور در کنار سازمان استاندارد 

باشیم.
امام جمعه مالیر بــــا بیان اینکه جمهوری اســــالمی 
ایران در زمینه اســــتاندارد حالل باید پیشــــتاز باشد 
بر تســــهیل اخذ مجوزهای مربوط به استاندارد برای 
تولیدکنندگان تأکیــــد کرد و خواســــتار جلوگیری از 

فعالیت تولیدات غیرمجاز و زیرزمینی شد.
رئیــــس اداره اســــتاندارد مالیر نیز با اشــــاره به اینکه 
اســــتانداردها یکــــی از عوامــــل اعتمــــاد ملت ها به 
دولت ها هســــتند اظهار کرد: توجه به استانداردها 

آرامش و آسایش را تقدیم انسانها خواهد کرد.
داریــــوش خالقی با بیــــان اینکــــه در شــــرایط کنونی 
محافظــــت از زمیــــن بیــــش از پیش نیازمنــــد توجه 
انســــانها اســــت گفت: امسال که شــــعار روز جهانی 
استاندارد »حفاظت از زمین با استانداردها« نامگذاری 
شده است، نشان دهنده نقشه راه برای تمام ملل به 

منظور حفظ این سرمایه ارزشمند خواهد بود.
وی انجــــام اقدام حقوقــــی علیه واحدهــــای تولیدی 
متخلف در راستای حفظ ســــالمت تولیدات را امری 

مهم برشــــمرد و گفت: امسال نیز از 19 مهرماه تا 24 
مهرماه به عنوان هفته استاندارد با عناوین مختلف 
نامگذاری شــــده که فرصتی مناسب برای شناخت 
بیشــــتر مردم با حوزه اســــتاندارد و استانداردسازی 

است.
رئیس اداره اســــتاندارد مالیر با اشــــاره بــــه اقدامات 
اداره اســــتاندارد طی یک سال گذشــــته از انجام 242 
مورد بازرســــی از واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح 
کــــرد: نمونه برداری از واحدهــــای تولیدی برای انجام 
آزمون مطابقت با استاندارد نیز طی این مدت 374 

مورد بوده است.
وی اضافه کرد: در راســــتای بازرســــی طرح طاها )طرح 
اجــــرای هماهنگ اســــتاندارد( از واحدهــــای صنفی 
یک هزار و 577 مورد بازرســــی طی یک سال گذشته 

انجام شده است.
در ادامه مســــؤوالن این اداره با فرماندار مالیر دیدار 

کردند.
فرمانــــدار ویــــژه مالیر نیــــز با اشــــاره به اینکــــه حوزه 
اســــتاندارد حوزه بســــیار مهم و ارزشــــمندی است 
اظهار کرد: امروز نیز مردم نســــبت به گذشته بیش 
از گذشــــته به موارد مهم اســــتانداردهای کاال توجه 

می کنند.
قدرت اهلل ولدی تأثیر رســــالت اســــتاندارد در ایجاد 
آرامش روانی شــــهروندان را مهم برشــــمرد و گفت: 
مــــردم وقتی از اســــتاندارد بــــودن یــــک کاال مطمن 
هستند با خیالی آسوده اقدام به خرید آن کاال دارند.

وی بــــا تأکیــــد بیشــــتر بــــر لــــزوم استانداردســــازی 
همــــه کاالها گفــــت: خوشــــبختانه اداره اســــتاندارد 
شهرســــتان مالیــــر بــــا تالش هــــا و جدیــــدت در کار 
تاکنون موفق عمــــل کرده و یــــک اداره پویا و فعال 
اســــت که در ایــــن زمینــــه جــــای تقدیر و تشــــکر از 

مسؤوالن این اداره دارد.
بــــه نقل از فــــارس، فرمانــــدار مالیر خواســــتار اطالع 
رســــانی عمومــــی در حوزه هــــای استانداردســــازی و 
کمک هــــای مردمــــی در راســــتای برخــــورد بــــا تولید 

کاالهای غیر استاندارد شد.

میراث 700 ساله »تخت خلیل« در زباله دان!
هگمتانه، گروه شهرستان: کمتر کسی آوازه این بنای 
مهجور را شــــنیده اســــت و از پیشــــینه آن خبــــر دارد، 
جاذبــــه تاریخی دیدنی و منحصربفردی که اهالی محلی 

اعتقاد دارند بیش از 700 سال قدمت دارد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، »تخت خلیل« بنــــای فراموش 
شده ای است که در روستای هدف گردشگری "کاج" 
شهرســــتان "رزن" قرار دارد و با وجــــود اهمیت فراوان 
نه تنها تاکنون در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده 

بلکه در آستانه تخریب است.
این بنا که مورد بی مهری مســــؤوالن قــــرار گرفته برای 
گردشــــگران و حتــــی همدانی هــــا گمنام و ناشــــناخته 
اســــت، گذر زمان نیــــز »تخت خلیــــل« را در وضعیت 
نامناسبی قرار داده و بسیاری از بخش های آن با خطر 

ریزش مواجه شده است.
از روستاهای خوش  کاج  گردشــــگری  روستای هدف 
آوازه اســــتان همدان در حوزه صنایع دســــتی اســــت 
و ویژگی هــــای خاصــــی دارد، وجــــود این بنــــای تاریخی 
می توانست در جذب گردشگر به روستا تأثیر فراوانی 
داشــــته باشــــد که متأســــفانه تاکنون اقدامی در این 

زمینه انجام نشده است.
پس از گذشــــت ســــالیان دراز علت نام گذاری این بنا 
مشــــخص نیســــت، نکته جالــــب توجه دیگــــر درباره 
این جاذبــــه تاریخــــی منبع آبی اســــت که وســــط این 
قلعه تعبیه کرده اند که متولیــــان امر باید در مورد آن 

اظهارنظر کنند.
محسن حجاری مکان، دهیار روستای کاج در این باره 
می گوید: روســــتای کاج تنها اسم روستای گردشگری 
را یدک می کشــــد و متأسفانه قلعه روستا که نماد کاج 

است، در حال تخریب است.
وی ادامه می دهد: »تخت خلیل« در باالی تپه روســــتا 
واقــــع شــــده و قدمــــت زیــــادی دارد، نامه نگاری هایی 
بــــا میــــراث فرهنگی بــــرای ثبــــت آن انجــــام دادیم اما 

متأسفانه نتیجه ای نداشت.
حجاری مــــکان با اشــــاره به اینکــــه کاج از ســــال 86 به 
عنوان روســــتای هدف گردشــــگری شــــناخته شــــده 
اســــت، خاطرنشــــان می کنــــد: در طول این ســــال ها 
میــــراث فرهنگی هیــــچ  هزینه ای بابت ایــــن قضیه به 

روستا نداده و خود نیز هزینه ای صرف نکرده  است.
سرپرســــت معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی استان همدان 
نیز بیان می کند: حدود 10 روز قبل با مســــؤول میراث 
فرهنگی شهرســــتان رزن و مسؤول باستان شناسی 
اداره میراث فرهنگی همدان از این بنا بازدید کرده ایم.
ســــیده مریم مختاری موسوی با بیان اینکه متأسفانه 
تخریب زیــــادی در این بنا اتفاق افتاده اســــت، اضافه 
می کند: بــــرج و باروهای بنــــا باقی مانــــده اما اتصاالت 

قلعه و معماری درون بنا تخریب شده است.
متأسفانه درصد تخریب زیاد است �

وی ادامه می دهد: در این بازدید مستنداتی از »تخت 
خلیل« تهیه کردیم و قرار اســــت در جلســــه شــــورای 
اســــتان کــــه در هفته های آینــــده برگزار خواهد شــــد، 

تصمیم نهایی گرفته شود.
مختاری موســــوی اظهــــار می کند: با توجه به شــــرایط 
فعلــــی باید ببینیم آیــــا »تخت خلیــــل« قابلیت ثبت 
آثــــار واجــــد ارزش را دارد یا  ملی یا ثبت در فهرســــت 
؟ و اعضاء در مــــورد بنا تصمیــــم خواهند گرفت  خیــــر
اما طبق مشــــاهدات انجام شــــده متأســــفانه درصد 

تخریب زیاد است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی همدان می گوید: 
فضایــــی که به عنــــوان منبــــع آب در بنا تعبیه شــــده 
فضای بتونی اســــت و طبق گفته مسؤول شهرستان 

مربوط به تأمین آب آشامیدنی روستاست که احتمااًل 
توسط بنیاد مسکن یا امور آب انجام شده است.

وی بــــا بیان اینکــــه ســــاماندهی »تخــــت خلیل« در 
گرفته  قــــرار  همدان  فرهنگــــی  میــــراث  کار  دســــتور 
اســــت، یادآور می شــــود: اینکــــه چه نتیجــــه ای برای 
ایــــن بنا گرفته شــــود بــــه اظهارنظر اعضای شــــورای 
ارسال  وزارت خانه  به   

ً
متعاقبا و  دارد  بستگی  استان 

می شــــود و نظر نهایــــی را دفتر ثبــــت وزارت خانه به 
می کند. اعالم  استان 

مختاری موســــوی درباره قدمت بنا مطــــرح می کند: با 
توجــــه به معماری بنا تاحدودی می تــــوان قدمت آن را 
مشــــخص کرد اما برای دســــتیابی به تاریخ ساخت آن 
باید مطالعــــات و نمونه برداری هایی انجــــام گیرد و در 

آزمایشگاه بررسی و قدمت دقیق مشخص شود.
به نقــــل از ایســــنا،بنای تاریخی »تخــــت خلیل« بیش 
از آنچه به نظر می رســــد مغفول مانده اســــت چراکه با 
توجه به پیشینه تاریخی آن تاکنون هیچ گونه اطالعاتی 
مانند وجه تسمیه نام بنا، تاریخ دقیق ساخت یا حتی 
تاریخ تقریبی آن و ســــازندگان بنا در دســــت نیســــت 
و جالب تــــر اینکه آیا حفظ و نگهــــداری این بنا دغدغه 
هیچ مسؤولی نبوده است و نمی شد پیش از تخریب 

و از دست رفتن بنا به فکر چاره بود؟

سالمت"در "نذر برگزاریمانور
وضعیت تویسرکانبرایخروجاز

کرونایی قرمز
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شهرســــتان تویسرکان 
که بیش از دو ماه اســــت در شــــرایط قرمــــز کرونایی 
قرار دارد حــــاال با تدابیر ویژه ســــتاد مدیریت کرونای 
شهرســــتان از جمله مانور »نذر سالمت« عزم خروج 

کرده است. را  از وضعیت قرمز 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، گرچــــه بســــیاری از افــــراد به 
ارتباطی  گردنه های متعدد در راه هــــای  دلیل وجــــود 
آن، تویســــرکان را یک  کلــــی  تویســــرکان و موقعیت 
شــــهر قرار گرفته در بن بســــت جغرافیایی می دانند 
اما در حقیقت این شهرســــتان شاهد حضور پرتردد 
مســــافران و میهمانان در ایام مختلف سال است و 
همین موضوع تویســــرکان را مســــتعد افزایش افراد 
کرده است. کرونا  کووید-19 و شیوع بیشتر  مبتال به 

مدیر شــــبکه بهداشت و درمان تویســــرکان معتقد 
که حضور مســــافران و میهمانان مناسبتی در  است 
تویســــرکان، کار را برای کنترل شــــیوع گسترده کرونا 
کرده و متأسفانه بسیارند  این شهرستان سخت  در 
کرونا  که به هشدارهای ســــتاد ملی مدیریت  افرادی 

توجه  ضــــروری  غیر  ســــفرهای  از  خــــودداری  بر  مبنی 
. نمی کنند

در برخــــی مقاطع نیــــز عالوه بر ســــاده انــــگاری و بی 
توجهی بخشــــی از مردم تویسرکان شاهد فعالیت پر 
خطر برخــــی اصناف و صاحبــــان حرفه های خصوصی 
که  آنگونه  که به نظر می رسید  در شهرســــتان بودیم 

باید مورد نظــــارت و رصد دقیق قرار نمی گرفتند.
"نذر  اکنون اما فرماندار تویســــرکان با برگــــزاری مانور
ســــالمت" و حضــــور جوانان هــــالل احمر بــــا رعایت 
فاصلــــه اجتماعــــی در خیابان های اصلی تویســــرکان 
و توزیــــع ماســــک رایــــگان در بین مــــردم در یک روز 
خاص و تدابیر جدی تر قانونی ذیل مصوبات ســــتاد 
همدان،  اســــتاندار  ابالغ  و  اســــتان  کرونای  مدیریت 
تــــالش کرده تا نقطــــه عطفی را بــــرای مدیریت هر چه 
ایجاد  تویسرکان  شهرســــتان  در  کرونا  بهتر  و  بیشتر 

. کند
کید کرده که باید شهرستان  سید رسول حســــینی تأ
کنیم  کرونایــــی خارج  را از وضعیت قرمز  تویســــرکان 
و رســــیدن به ایــــن هدف با همــــکاری و هــــم افزایی 
مســــؤوالن و مردم محقق می شــــود نه تنها فعالیت 

کرونا. مدیریت  ستاد  و  فرمانداری 
وی بــــه صراحت اظهار کرده کــــه میزان رعایت اصول 

و نکات بهداشــــتی و به ویژه اســــتفاده از ماسک در 
شهرســــتان تویســــرکان در چند وقت گذشته قابل 
قبول و راضی کنند نبوده و اســــتفاده از ماسک باید 

به یک فرهنگ عمومی در شهرســــتان تبدیل شود.
سراسر  در  کرونا  شیوع  وضعیت  تویسرکان  فرماندار 
، اســــتان همدان و شهرســــتان تویسرکان را  کشــــور
کــــرده نبایــــد و نمی توان این  کید  قرمز می دانــــد و تأ

گرفت. شوخی  را  جدی  خطر 
در شــــرایطی که اســــتاندار همدان به صراحت عنوان 
کــــرد که اگر مــــردم اســــتان همدان شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی را رعایــــت نکنــــد بایــــد منتظــــر رخ دادن 
بــــدون تردید  کنترل باشــــند،  یک فاجعــــه غیر قابل 
شهرســــتان تویســــرکان نیز از این قاعده مســــتثنی 
نیســــت و همه امروز شــــاهد آن هســــتند که دولت 
و ســــتاد ملی مبــــارزه با کرونا مجبور شــــد بــــه اعمال 
قوانین ســــختگیرانه بیشتری نســــبت به قبل مانند 

شود. مالی  جریمه های 
همه  گفت:  رابطه  همین  در  نیز  تویســــرکان  فرماندار 
مســــؤوالن، عموم مردم، اصناف، ادارات و شــــاغالن 
در بخش هــــای مختلــــف دولتی و خصوصــــی باید با 
عزم و اراده جدی و رعایت اصول و نکات بهداشــــتی 
کرونایی  از وضعیت قرمــــز  برای خــــروج شهرســــتان 

شوند. میدان  وارد 
سید رسول حسینی اظهار کرد: فعاًل و تا اطالع ثانوی 
تاالرهای   ، تئاتــــر برگــــزاری  فضــــای  تفرجگاه ها،  بایــــد 
پذیرایی، بقاع متبرکه، باشــــگاه های ورزشــــی، اماکن 
زیارتی، مراکز گردشــــگری و تفریحی، تفرجگاه ها، کافی 
خانه ها و باشگاه های ورزشی وغیره  شاپ ها و قهوه 

شوند. تعطیل 
بدون شــــک این بایدی کــــه برای تعطیلــــی اماکن پر 
بیرون  صورت  به  رســــتوران ها  فعالیت  صرف  و  خطر 
بری از سوی فرماندار عنوان شــــده باید مداوم مورد 
نظارت و رصد قــــرار گیرد و تنها در حد یک ســــخن و 

نماند. باقی  شعار 
اگر  شــــد:  متذکــــر  همچنیــــن  تویســــرکان  فرمانــــدار 
مختلــــف،  بخش هــــای  در  اصنــــاف  ماننــــد  اماکنــــی 
آرایشــــگاه ها و دفاتــــر پیشــــخوان دولــــت و بانک ها 
اصول بهداشــــتی را رعایت نکنند بــــا قاطعیت با آنها 

می شود. قانونی  برخورد 
16 گروه ویــــژه برای رصــــد و نظارت بر  وی بیان کــــرد: 
و  دولتــــی  اداری،  مختلــــف  مجموعه هــــای  عملکــــرد 
خصوصی با نظارت یــــک نفر از نیروهای فرمانداری بر 
هر گروه در شهرســــتان شکل گرفته که باید در مورد 
رعایت اصــــول بهداشــــتی به صــــورت روزانه گزارش 

دهند. ارائه  کتبی 
حســــینی همچنین بر مدیریت و کنترل شیوع کرونا 
کید کــــرد و افزود:  در روســــتاهای تویســــرکان نیــــز تأ
عــــالوه بر اینکه در هــــر اداره یک نفر بــــازرس بر روند 
اجــــرای اصول بهداشــــتی نظــــارت می کنــــد و گزارش 
روزانــــه مکتوب می دهد، هر یک از هفت دهســــتان 
تویســــرکان نیز با حضور شورای روســــتا، معتمدین، 
تشــــکیل  را  کانون هایی  بســــیج،  پایگاه  و  روحانیون 
می دهند تا بر روند رعایت اصول و نکات بهداشــــتی 

در روســــتاها نظارت جدی و فراگیری داشته باشند.
گرچه این تدابیر و ســــاز و کارهــــا اثر بخش و خوب به 
نظر می رســــند اما باید توجه داشــــت تــــا عموم مردم 
بــــرای اجرای دقیــــق این شــــیوه نامه هــــا و مصوبات 
ابالغی همــــکاری الزم و مطلوب را نداشــــته باشــــند، 
همچنــــان ســــایه خطرنــــاک کرونــــا بــــر ســــر مردمان 

کرد. خواهد  سنگینی  تویسرکان 
اجرایی  دســــتگاه های  تسنیم،مســــؤوالن  از  نقل  به 
باید بــــا دغدغه منــــدی، جدیــــت و قاطعیت ویژه ای 
در زمیــــن عمل به مصوبات ســــتاد مدیریت کرونای 
حقیقی  و  ویژه  حساســــیت  تا  کنند  عمل  شهرستان 
ایــــن موضوع به اقشــــار مختلــــف مردم نیــــز منتقل 

شود.

برایتولید جذبسرمایهگذار
معضالتاقتصادی راهحلبرونرفتتویسرکاناز

اقتصاد تویسرکان نباید تنها وابسته به خام فروشی »گردو« باشد



آگهی حصر وراثت
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ف
م.ال

خانم فاطمه خلیلی دارای شناسنامه شماره 903 به شرح دادخواست به کاسه 469/99 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهرا افشاری به شناسنامه شــماره 4040419685 در تاریخ 88/02/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- محمدتقی افشاری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 13490 متولد 58/01/03 پدر متوفیه 
2- فاطمه خلیلی حاذب فرزند رمضانعلی به شــماره شناســنامه 903 متولد 56/12/05 مادر متوفیه. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجینماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

بدینوسیله به: علیرضا ســوری نام پدر: مصطفی تاریخ تولد: 1387/09/26 شماره ملی: 
1364849798 و شماره شناسنامه 1364849798 به نشانی: نهاوند، روستای ده سرخه 
- امیرمحمــد ســوری نام پــدر: مصطفی تاریــخ تولــد 1384/12/24 شــماره ملی 
3950688498 شماره شناسنامه 3950688498 به نشانی: نهاوند، روستای ده سرخه 
- لیا زنگنه نام پدر: مراد تاریخ تولد: 1356/10/01 شماره ملی: 3961189005 شماره 

شناسنامه: 370 به نشانی نهاوند، روستای ده سرخه 
- بکمراد سوری نام پدر: بابا مراد تاریخ تولد: 1334/05/03 شماره ملی 5849809686 

شماره شناسنامه: 4 به نشانی: نهاوند، روستای ده سرخه 
ابــاغ می گردد خانم - لیا زنگنه نام پدر: مراد تاریخ تولد: 1356/10/01 شــماره ملی 
3961189005 شــماره شناسنامه: 370 به نشــانی: نهاوند، روستای ده سرخه موجب 
پرونده اجرایی کاســه 9800504 تشــکیلی در اجرای ثبت نهاوند موضوع سند ازدواج 
شــماره 27857 مورخ 1382/12/27 دفتر ازدواج شماره 12 نهاوند جهت وصول تعداد 
30 سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در سند فوق مبادرت به صدور اجرائیه نموده است و 
چون برابر گزارش مأمور اباغ آدرس شما شناسایی نگردیده لذا برابر درخواست بستانکار 
و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشــار منتشــر می گردد. چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت. 
م.الف 719

آگهی ابالغ اجرائیه 

در تاریخ 1399/06/31 به شماره ثبت 14321 به شناسه ملی 14009453801 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات بازرگانی و تجارت و تولید و تهیه و توزیع و پخش وارادت و صادرات کاالهای مجاز و گشایش اعتبارات وال سی و اخذ وام و اعتبارات 
بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی برای شــرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شــعب و دفتر 
نمایندگی - بازاریابی )غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیراینترنتی( و ارائه خدمات برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی و شرکت در کلیه مناقصات و 
پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، محله قلیانی، بلوار چیت سازیان، 

خیابان جعفرطیار، پاک 6، طبقه اول کدپستی 6514776975.
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی عبد نیکوئی پور به شماره ملی 3860718592 دارنده 
500000 ریال سهم الشــرکه آقای کیوان آزادی به شــماره ملی 4010134054 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی عبد نیکوئی پور به شماره 
ملی 3860718592 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای امیر عبد نیکوئی پور به شــماره ملی 3873348675 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای کیوان آزادی به شــماره ملی 4010134054 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای مهدی عبد نیکوئی پور 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بتنهایی که همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
1021533

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود شینا سازیان یوتاب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

در اجرای پرونده اجرایی کاســه 9900097 مفتوح در شــعبه اجرای احکام مدنی 
دادگاه عمومی بخش صالح  آباد محکوم علیهم اکبر رضایی، علی اصغر رضایی، نورالدین 
رضایــی، محمد رضایی، اعظــم رضایی همگی فرزندان امامعلی محکوم هســتند به 
فروش ماترک به جا مانده از مرحوم امامعلی رضایی و تقسیم ثمن حاصله از آن طبق 
قواعد ارث در حق محکوم لهم محمدمهــدی مهری، آغچه رضایی، جهانگیر رضایی، 
غامحســین مهری، مهســا مهری. لذا با توجه به درخواست طرفین پرونده این اجرا 
طبق نظر کارشــناس مضبوط در پرونده، اقدام به مزایده نموده اســت که در مورخه 
99/08/11 ســاعت 10 الی 11 صبح اقدام به عملیات مزایده جهت فروش می نماید. 
معهذا کســانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند، می توانند در مدت 5 روز قبل از 
مزایده اموال مشــروح ذیل را ماحظه نماینــد. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه 

صالح آباد برگزار می گردد.
شرح مال: )همه شش قطعه اموال زراعی بوده در روستای همه کسی واقع است(

اراضی قابلیت تقســیم ندارند، زمین ها دارای سند زراعی نسقی مشاع است لیکن در 
قطعات مفروز محلی می باشــد و فقط مقداری از زمین شماره دو )آبی( به شرح ذیل 
دارای ســند رسمی است. 1- یک قطعه باغ انگور متروکه پشت راهدارخانه 900 متر 
180 میلیون تومان بر اســاس وصیت نامه 200 مترمربع از آن وقف شــده است 2- 
شــش قطعه اراضی آبی نزدیک به هم کلیه 7000 متر 175 میلیون تومان مساحت 
2971 مترمربع از آن دارای ســند رســمی 111/612 می باشد. 3- یک قطعه زمین 
جای خرمن پایین ســیلو 500 متر یکصد میلیون تومــان. 4- یک قطعه زمین دیم 
6000 متر 12 میلیون تومان. 5-  یک قطعه زمین دیم 6000 متر 12 میلیون تومان 
جمع کل مبلغ 479 میلیون تومان می باشد. بدیهی است برنده مزایده کسی است که 
بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که می بایست در صورت موافقت دادورز، ده درصد 
را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. 
در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس 

از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

آگهی مزایده

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آبادم.الف 369
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/07         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابــر رأی شــماره 139960326005000492 - مــورخ 1399/06/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی 
صفیه غامی عبد حسین به شــماره شناسنامه 17 به شماره ملی 4209894338 - 
صادره از نورآباد فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 280/44 
مترمربع تحت قسمتی از پاک 3791 - اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان نهاوند 
که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی جهان بانو قیاســی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 703

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/07         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابــر رأی شــماره 139960326005000491 - مــورخ 1399/06/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی 
فرانک عادلی چراغ به شماره ملی 3950376917 - صادره از نهاوند فرزند اله مراد در 
ششــدانگ یک ساختمان به مساحت 225/77 مترمربع تحت قسمتی از پاک 3791 
- اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از 
مالک رسمی جهان بانو قیاســی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 702

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابر رأی شماره 1399/695 مورخه 1399/06/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای رسول امامی فرزند امامعلی به شماره شناسنامه 502 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83/63 مترمربع در قسمتی از 
پاک 1710 اصلی واقع در اســدآباد، خیابان جنتی، کوچه باغات خریداری 
باواسطه از مالک رسمی آقای سید هاشم فرخ پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 237
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابر رأی شماره 1399/694 مورخه 1399/06/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای مصطفی امامی فرزند امامعلی به شــماره شناســنامه 4000077597 
صادره از اســدآباد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 86/33 
مترمربع در قسمتی از پاک شــماره 1710 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان 
جنتی، کوچه باغات خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای سید هاشم 
فرخ پور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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استان4

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

کیف پول الکترونیکی یک گام دیگر به سوی شهر هوشمند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت: 
کیف پول الکترونیکی برای اســــتفاده آســــان مردم در بهره مندی از خدمات مهم است و باید 

گیرد. قرار  استفاده  مورد 
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز نشســــت هم اندیشــــی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــــهرداری همدان با مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شــــهرداری همدان با موضوع کیف 

پول الکترونیکی در ســــازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار شد.

رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان در این نشست اظهار کرد: کیف 
پول الکترونیکی در کشــــورهای توسعه یافته برای استفاده آسان مردم در استفاده از خدمات 

به کار می رود که امیدواریم این امکان در شــــهر همدان به خوبی به کار گرفته شود.
کید کرد: امیدواریم بتوانیم فضایی ایجاد کنیم تا فناوری اطالعات به روز شــــود  رحیم الوندی تأ

و فعالیت های خوبی در عرصه شــــهر هوشمند صورت گیرد.
وی در ادامه خاطرنشــــان کرد: شهر هوشــــمند اهداف مختلفی دارد و ما در این راستا به دنبال 

هستیم. صرفه جویی  و  هزینه ها  کاهش 
کید بر اینکه می توان با شهر  رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان با تأ

هوشمند سرگرمی هایی برای شــــهروندان ایجاد کرد، خواستار توجه به این موضوع شد.
به نقل از فارس، ســــیامک سلیمی سرپرست ســــازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
کید بر لزوم نیازســــنجی همه حوزه های شــــهری و تدوین اســــناد باالدســــتی  همــــدان نیز بــــا تأ

مناســــب این حوزه در این زمینه اعالم آمادگی کرد.

سردار اشتری در مراسم تقدیر از کامرانی صالح و معرفی فرمانده جدید انتظامی استان همدان:

همدانجزواستانهایامنایران
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: فرمانده نیــــروی انتظامی 
کشــــور گفت: وظیفــــه ناجا تأمیــــن امنیت مردم اســــت 
چراکه اگر امنیت نباشــــد هیچ نوع فعالیت علمی و رشــــد 

اقتصادی در جامعه نیز به وجود نخواهد آمد.
به گزارش هگمتانه، ســــردار حسین اشــــتری صبح دیروز 
در مراســــم تودیع و معارفه فرمانده جدید انتظامی استان 
همدان اظهار کرد: وظیفه ناجا تأمین امنیت مردم اســــت 
چراکه اگر امنیت نباشــــد هیچ گونه فعالیت علمی و رشد 

اقتصادی نیز به وجود نخواهد آمد.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه حضــــور نیروهای مســــلح در کنار 
یکدیگر ســــبب وحدت بیشــــتر و اقتدار آنها بوده است، 
مطرح کرد: در مراســــم نیروهای مسلح اگرچه هرکدام از ما 
لباســــی با رنگی متفاوت داشــــتیم اما همه باهم یکرنگ 
بودیم که همین موضوع سبب شد وحدت زیبایی حاکم 

شود.
اشــــتری بــــا اعــــالم اینکــــه نیــــروی انتظامی ضمــــن اینکه 
مسؤولیت تأمین امنیت را بر عهده دارد در حال خدمت 
گــــزاری به مردم نیز هســــت، عنــــوان کرد: در هنــــگام بروز 
بالیــــای طبیعــــی و غیرطبیعــــی و خدمت رســــانی به مردم 

نیروهای مسلح پیشگام هستند.
اشــــتری بابیان اینکه اربعین یکــــی از زیباترین جلوه های 
همکاری و اطاعت مردم از فرمایشات رهبر معظم انقالب 
بود گفت: در ســــال های گذشــــته در مرزها شاهد حضور 
میلیونــــی مردم بودیــــم اما امســــال به دلیــــل تأکید رهبر 
معظــــم انقالب مبنــــی بر عدم ســــفر به عراق بــــرای زیارت 

اربعین مردم در خانه ماندند و به مرزها مراجعه نکردند.
وی با قدردانی از مردم برای عمل به قانون اظهار کرد: برای 
تأمین امنیت باید همه مشــــارکت داشــــته باشند وگرنه 

امنیت به خودی خود ایجاد نمی شود.
فرمانــــده نیروی انتظامی کشــــور اســــتان همــــدان را جزو 
استان های امن کشور برشمرد و گفت: بسیاری در تالش 
هستند تا امنیت موجود در کشور را از بین ببرند بنابراین 
همه باید بــــرای حفظ این امنیت تــــالش کنیم وگرنه باید 

هزینه باالیی بپردازیم.
اشتری با قدردانی از خدمات سردار کامرانی صالح فرمانده 
ســــابق انتظامی همــــدان افــــزود: وی توانســــت در طول 
خدمت خود در اســــتان همدان باتدبیر و عقالنیت کارها 
را پیش برده و خدمات شایســــته ای را چه در همدان و چه 

استان های دیگر ارائه دهد.
وی درباره ســــردار امیــــری فرمانده جدید ناجــــای همدان 
نیــــز گفــــت: وی فرمانــــده دانشــــکده دانشــــگاه علــــوم 
انتظامــــی بوده و دکترای امنیــــت دارد؛ و عالوه بر فعالیت 
در بخش هــــای عملیاتــــی و اجرایــــی، از اســــاتید خوب در 

دوره های مختلف و دافوس نیز هست.
فرمانده نیروی انتظامی کشــــور بابیان اینکــــه امیدوارم با 
ظرفیــــت خوب ســــردار امیری و تعامل با اعضای شــــورای 
تأمیــــن، نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان و دیگــــر نهادها 
اقدامات خوبی انجام شــــود، عنوان کــــرد: کارکنان نیروی 
انتظامــــی در طول ســــال بااقتــــدار و جدیت بــــا متخلفان 

برخورد کرده و در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای پلیس همدان دارای روحیه 
جهادی بوده و در دیگر مناطق الگو هستند، مطرح کرد: از 

همه کارکنان ناجای همدان قدردانی می کنم.
امــــام جمعــــه همــــدان: نیــــروی انتظامــــی مظهــــر  �

قانون گرایی و دفاع از قانون است
امام جمعــــه همدان نیــــز گفت: نیــــروی انتظامــــی مظهر 
قانــــون گرایی و دفــــاع از قانون اســــت و از آنجا کــــه امر به 
معــــروف هیچ چیــــز فراتر از عمــــل به قانــــون نمی خواهد، 
بنابراین نیروی انتظامی باید نســــبت به اجرا شدن قانون 

حساسیت داشته باشد.
آیت ا... حبیب اهلل شعبانی افزود: حفظ امنیت داخلی هم 
در دوران صلح و هــــم در دوران جنگ و فعالیت در عرصه 
مبارزه با دشــــمن بیرونی منطبق با وظایف ناجا و نیروهای 

مسلح ما است.
وی با اشــــاره به اینکه بزرگانی چون مقداد، ابوذر و سلمان 
را جزء نیروی انتظامی باید بدانیــــم، گفت: این افراد دارای 
کــــه دقیقــــا ویژگی هــــای نیروی های  ویژگی هایــــی بودند 

مسلح ما است.
آیت ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکه باید قــــدر این نعمت 
و حضــــور در ایــــن عرصه را بدانیــــم، گفت: امــــروز در نظام 
اسالمی و بر اساس قانون اساسی، متولی امنیت داخلی 
کشــــور نیروی انتظامی اســــت و لذا با مشاهده مالک ها و 
برایندهای بیرونــــی باید بگوییم که انصافــــا در این زمینه 

موفق بوده اند.
امام جمعه همــــدان ایجــــاد امنیت در کشــــوری که در پر 
خطرترین منطقه عالم قرارگرفته را تأکیدی بر فعالیت های 

نیروهای مســــلح برشــــمرد و اظهار کرد: البته این امنیت 
نشــــان دهنده ســــرمایه اجتماعی شماســــت کــــه همان 

اعتماد و مشارکت عمومی مردم است.
وی با بیان اینکه ده ســــال پیش برقــــراری امنیت تنها در 
عرصه هــــای بیرونی بود، گفت: امــــروز برخی فعالیت ها در 
فضای مجازی نیز ممکن اســــت خطری برای امنیت ملی 
باشــــد و لــــذا از آنجا که بســــترهای ایجاد امنیت توســــعه 
پیدا کرده اســــت، نیروهای مســــلح ما نیز بایــــد مدیریت 

هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشند.
آیت ا... شــــعبانی با تأکید بــــر اینکه در فضــــای مجازی کار 
پیچیده تــــر و جرایم حرفه ای تر شــــده اســــت، مطــــرح کرد: 
امنیتــــی که در قانون اساســــی معرفی شــــده، بــــه معنای 
امنیــــت عمومی اســــت و این یعنی نیــــروی انتظامی برای 
همه مردم فــــارغ از مذهــــب و زبان و یــــا زن و مرد، موظف 

است تا امنیت عمومی را ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: سربازان 
شــــما به خاطر امنیــــت ناموس ایــــن کشــــور در مرزها به 
شهادت رسیدند و این تأکیدی بر این است که نیروهای 

مسلح فدائیان امنیت و ناموس کشور هستند.
وی امر به معروف را بسترســــاز طراوت انسانی دانست 
و خاطرنشــــان کرد: امر بــــه معروف مبتنــــی بر مهرورزی 
اســــت و نه پرخاشــــگری و تعرض به حق دیگــــران، چرا 
که نه اســــالم اجازه ایــــن کار را می دهد و نــــه قانون و نه 

نظام. سیاست های 
امام جمعه همــــدان با بیان اینکه حجــــاب و عفاف هم 
آن حســــاس باشــــد،  که ناجا باید به  یک قانون اســــت 
عنــــوان کرد: امــــر به معروف دارای بســــتر گســــترده ای 
اســــت که حجاب و عفاف نیز شــــامل آن می شود و آن 

است. زی  مهرور بر  مبتنی  هم 
وی با اشــــاره بر لزوم ترویج قانون مداری در جامعه، اظهار 
کــــرد: عــــده ای می گویند که مــــا تصمیمات ســــتاد کرونا را 
قبول نداریــــم، اما زمانی که قانون اســــت بایــــد آن قانون 

انجام و رعایت شود، حتی اگر آن را قبول نداشته باشیم.
آیت ا... شعبانی تأکید کرد: همه مردم را به قانون پذیری در 
مورد مصوبات ســــتاد ملی و استانی کرونا دعوت می کنم 
و باید بدانیــــم زمانی که تصمیمی به عنــــوان قانون مطرح 

می شود، همه ملتزم به اجرای آن هستند.
اســــتاندار همدان: هیچ تهدیــــد امنیتی در درون  �

استان ایجاد نشده است
اســــتاندار همدان هــــم بابیــــان اینکه ناجــــا تأمین کننده 
امنیــــت در جامعه اســــت، گفــــت: وقتی از مقولــــه ایجاد 
امنیت حــــرف می زنیــــم منظور مــــا بیــــش از 30 میلیون 
خدمتی است که در سال توسط پلیس به مردم ارائه شده 
و نتیجه آن امنیتی است که مردم آن را احساس می کنند.
ســــید ســــعید شــــاهرخی با تأکید بر اینکه به دلیل وفاق 
و همدلــــی همــــه ارکان در اســــتان در همه شــــاخص های 
مختلف همدان در بین اســــتان های دیگر رتبه مناســــبی 
دارد، عنــــوان کــــرد: اگرچــــه کمبودهایی در اســــتان داریم 
اما در مقایســــه با دیگر اســــتان ها وضعیت ما مطلوب تر 
است چراکه کارها با محوریت نماینده ولی فقیه در استان 

همدان انجام می شود.
شــــاهرخی با اعالم اینکه استان همدان یکی از امن ترین 
اســــتان های کشــــور به شــــمار می آید مطرح کرد: باوجود 
جایــــگاه مهمی کــــه در غرب کشــــور داریم هیــــچ تهدید 
امنیتــــی در درون اســــتان ایجاد نشــــده کــــه این حاصل 
زحمات بی بدیل دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی 

استان است.

وی با قدردانی از تالش های مســــتمر سردار کامرانی صالح 
وی را فردی متدین، با اخالق و پرکار دانســــت و گفت: وی 
در سه سال گذشته نقشــــی بی بدیل در شورای تأمین و 

ایجاد امنیت در استان داشت.
ســــردار کامرانــــی صالح: ارتقــــا امنیــــت اخالقی در  �

استان و فضای مجازی
فرمانده ســــابق انتظامی اســــتان همدان هم ارتقا امنیت 
اخالقی در اســــتان و فضای مجازی،کاهش میزان فوتی ها 
در تصادفــــات جــــاده ای و غیره را از دیگــــر اقدامات ناجای 
همدان برشــــمرد و گفت: همدان جزو ســــه اســــتان برتر 

کشور در بخش امنیت است.
ســــردار بخشــــعلی کامرانی صالــــح اظهار کــــرد: یک لحظه 
خدمت در نظام اســــالمی توفیق الهی است و من توفیق 

داشتم 37 سال در این نظام خدمت کنم.
وی بابیان اینکه در ســــه سال گذشــــته برنامه ای در 11 بند 
تدوین کرده و تالش کردم تا حد مطلوب آن را اجرایی کنم، 
افزود: ارتقا بنیه فرهنگ، ایثار و شهادت جزو اولویت های 
ما در اســــتان بود به گونه ای که در تمام شهرستان یادواره 

شهدا را برگزار کرده و خادم شهدا بودیم.

فرمانــــده ســــابق انتظامــــی اســــتان همــــدان با تشــــریح 
جان فشــــانی کارکنــــان ناجا در حفظ و ارتقا امنیت کشــــور 
که سبب به شــــهادت رسیدن بســــیاری از آنها در مقاطع 
مختلف و در مبارزه با اشــــرار شده است، گفت: در بخش 
کمک های مؤمنانه نیز 600 بسته معیشتی توسط ناجای 

همدانی تهیه و توزیع شده است.
وی ارتقــــا ســــطح رزمــــی، دفاعــــی و عملیاتی آموزشــــی را از 
دیگر اقدامات خــــود در ایــــن دوره از فرماندهی بر ناجای 
همدان برشــــمرد و عنوان کرد: در برخورد با اراذل واوباش 
ســــختگیر و جدی بوده به گونه ای که در ماجرای شهادت 
حجت االسالم قاسمی توانستیم در کمترین زمان ممکن 
قاتــــل او را شناســــایی کنیم، فــــردی که در زمــــان درگیری 

کشته شد.
به نقل از تسنیم، سردار کامرانی صالح با اشاره به اینکه در 
اعتراضــــات مربوط به گرانی بنزین از معدود اســــتان هایی 
بودیم که نگذاشــــتیم خســــارتی وارد شــــود بیان کرد: در 
اغتشــــاش زندان همدان نیز با مشارکت اعضای شورای 
تأمین و دیگر گروه ها توانســــتیم این مســــأله را به خوبی 

مدیریت و مهار کنیم.

بازآفرینی راهکار کاهش بحران بافت های فرسوده
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: بازآفرینی یعنی نوســــازی، 
نوســــازی ای کــــه بــــر پایــــه زوایــــای فرهنگــــی، اجتماعی، 

اقتصادی و زیست محیطی باشد.
به گزارش ســــازمان عمران و فضا های شهری شهرداری 
 یکــــی از بزرگ تریــــن کارهــــا در بازآفرینی 

ً
همــــدان، قطعــــا

شهری، کاهش بحران های بافت های فرسوده و ارتقای 
سطح زندگی در آنهاست.

بازآفرینــــی را می تــــوان سیاســــتی جامــــع و یکپارچه برای 

حل مشــــکالت شــــهرها دانســــت به نحوی کــــه باعث 
ارتقای قابلیت زیســــت پذیری شــــهرها و کیفیت زندگی 
شهروندان می شود. در بازآفرینی، احیا و نوسازی محالت 
تاریخی به دلیل فرســــودگی ها و پیری بافت بیشتر مورد 

توجه قرار می گیرد.
اســــتانی  ســــتاد  کلــــی  اهــــداف  مطلــــب،  ابتــــدای  در 
ور خواهیــــم کــــرد. ســــتاد بازآفرینــــی  بازآفرینــــی را مــــر
مقام هــــای  از  کــــه  اســــت  عضــــو   39 دارای  اســــتانی 

از نماینده ولی فقیه در اســــتان،  ارشــــد اســــتانی اعم 
 ، ، معاون هماهنگی امور عمرانی اســــتاندار اســــتاندار
 ، اســــتاندار راهبردی  نظــــارت  و  برنامه ریــــزی  معــــاون 
،  شهردار  استاندار اجتماعی  امنیتی،  سیاســــی  معاون 
شــــهر مرکز استان، فرماندار شهرســــتان مرکز استان 
فرهنگــــی،  میــــراث  شهرســــازی،  و  راه  کل  مدیــــران  و 
فاضــــالب  و  آب  شــــرکت  زیســــت،  محیــــط  حفاظــــت 
گاز و مخابرات،  وســــتایی، شــــرکت برق و  شــــهری و ر

ســــازمان  رئیس  اجتماعی،  رفــــاه  و  کار  تعــــاون،  اداره 
ورش اســــتان،  صنعــــت معدن و تجارت، آموزش و پر
ســــازمان ثبــــت اســــناد و امــــالک، امــــور اقتصادی و 
دارایی، مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان، بهزیســــتی 
اوقاف  صداوسیما،  حرفه ای،  و  فنی  ســــازمان  استان، 
مسکن  بنیاد  اســــتان،  زی  کشاور جهاد  خیریه،  امور  و 
وی انتظامی،  انقالب اسالمی، فرماندهان ســــپاه و نیر
اطالعات  مدیرکل  و  اســــتان  دادگســــتری  کل  رئیس 

اســــتان و رئیــــس دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی در این 
دارند. عضویت  ستاد 

این ستاد اهدافی از جمله �
فرهنگ ســــازی برای ایجاد وحدت رویه و زبان مشترک 
بین دستگا ه های اجرایی اســــتان در مورد محدوده ها 
و محالت هدف برنامه های احیا، بهســــازی و نوســــازی 
شهری در چارچوب ســــند ملی راهبردی احیا، بهسازی، 
نوســــازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شــــهری و تصویب نامــــه ذیربط هیأت وزیــــران، تدوین 
سازوکارهای تعامل و اقدام مشــــترک نهادهای دولتی 
محلــــی  و  منطقــــه ای  ســــطوح  در  مردمــــی  و  -عمومــــی 
برای تحقــــق مدیریــــت یکپارچه و هماهنگ شــــهری و 
هماهنگــــی بیــــن بخشــــی و همسوســــازی برنامه های 
دســــتگاه های مرتبط اســــتانی با امر بازآفرینی به منظور 
انجام اقدام مشــــترک و جلوگیری از دوباره کاری و انجام 

اقدامات موازی را دنبال می کند.



4638 1399  شماره  23  مهــــــر  چهار شـــنبه   

5
انعکاس

نخستین دستگاه سونوگرافی بومی کشور رونمایی شد
آیت ا... رئیسی دستور داد: 

برخوردبامتخلفان
ماجرایاوباشگردانیاخیر در

، رئیس قوه قضاییه  در ماجرای اوباش گردانی اخیر
ازهمان لحظــــات اولیه اطالع، به دادســــتان تهران 
تعدی  مصادیق  درخصوص  اســــت  داده  دســــتور 
از قانون و نقض حقوق شــــهروندی، بــــا متخلفین 
اعــــم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شــــود. رئیس 
کید بر برخورد قاطع و بی امان  قوه قضاییه ضمن تأ
بــــا اراذل و اوبــــاش، حکــــم بــــه تشــــهیر را صرفا در 
صالحیــــت دادگاه و آن هم در چارچــــوب قوانین و 
مقــــرارت می داند کــــه تعرض به متهــــم ولو اوباش 

قطعا مجاز نیست.

نحوهمحاسبهافزایشحقوق
کشوریولشکری بازنشستگان

حداقل دریافتی بازنشســــتگان کشوری با ٣٠ سال 
سابقه ٣ میلیون و 500 هزارتومان و بازنشستگان 
لشــــکری نیز 4 میلیون و 500 هــــزار تومان خواهد 

بود.

اختالف50درصدیقیمت
تولیدتامصرف گوشتاز

مدیرعامــــل اتحادیــــه دامداران با اشــــاره بــــه اینکه 
دالالن و واســــطه گران بازار گوشــــت را در دســــت 
گرفته اند، گفت: گوشــــت با اختــــالف قیمت 50 تا 
60 درصدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده 
می رســــد. در حقیقــــت حلقه هــــای واســــط مازادی 
در ایــــن بین وجود دارنــــد که هرکدام بــــازار را تغییر 

می دهند.

درخواستافزایشقیمت
مجددلوازمخانگی

گفت:  لــــوازم خانگی ایــــران  دبیــــر انجمن صنایــــع 
مؤلفه هــــای تولید نســــبت به ســــال گذشــــته 130 
درصد افزایش داشــــته اســــت.طبق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار در ســــال 1397 صرفا 25 قلم محصولی 
که از ارز دولتی اســــتفاده می کنند مشمول قیمت 
گذاری هســــتند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند 
طبق مســــتنداتی کــــه به ســــازمان حمایت مصرف 
باید  انــــد  داده  ارائــــه  تولیدکننــــدگان  و  کننــــدگان 

افزایش قیمت داشته باشند.

آزموندکتری نتایجنهایی
آبانماهاعالممیشود

بهداشــــت  وزارت  آموزشــــی  معــــاون  مشــــاور 
گفــــت: نتایج نهایــــی دکتری دانشــــگاه های علوم 
پزشــــکی آبان ماه اعالم می شــــود. ترم دانشجویان 
از  جدیدالــــورود در ســــه رشــــته پرطرفــــدار احتماال 

آغاز خواهد شد. بهمن ماه 

نرخماسکسهالیه1300تومان
گرانفروشان برخورد می شود با 

رئیس ســــازمان غــــذا و دارو گفت: از روز گذشــــته 
ماســــک های ســــه الیــــه در داروخانه ها بــــا قیمت 
مصــــوب 1300 تومــــان در اختیار مردم قــــرار گرفت 
و فــــروش ماســــک بــــا قیمت بیــــش از ایــــن رقم 
مصداق گرانفروشی است و با گرانفروشان برخورد 
می شــــود. طبق دســــتور رئیس جمهــــوری از امروز 
}روز گذشــــته{ رعایت قیمت 1300 تومانی ماسک 
بــــرای عرضــــه به مــــردم باید اجرا شــــود. حــــدود 60 
میلیون ماســــک برای توزیــــع در داروخانه ها آماده 
از نظــــر تأمین  توزیع اســــت بنابراین هیــــچ نگرانی 

ماسک مورد نیاز مردم وجود ندارد.

نرختورمامسال
به25درصدمیرسد

پیش بینی اکونومیســــت از اوضــــاع اقتصاد ایران: 
اقتصاد ایران پس از رشد منفی12 درصدی در سال 
جاری به شــــرط مهار کرونا با رشد مثبت 2 درصدی 
در ســــال آینده مواجه می شــــود. انتظار می رود نرخ 
تورم ســــال 2020 به 25 درصد برســــد، امــــا با یافتن 
روزنه هــــای جدید برای تجــــارت و افزایش خریداران 
نفت ایران، نرخ تورم طی ســــال های 2021 تا 2024 به 

طور متوسط به 15.5 درصد کاهش می یابد.

آمادهباشپلیسنیویورکبرای
بااعتراضاتانتخاباتی مواجهه

بنابر یادداشــــتی که به دســــت رســــانه ها رسیده، 
خوانــــدن  جنجالــــی  بــــا  نیویــــورک  پلیــــس  اداره 
انتخابــــات ریاســــت جمهوری پیــــش رو در آمریکا، 
از نیروهایش خواســــته خود را بــــرای دور جدیدی 
از اعتراضــــات در دوران قبــــل و بعــــد از انتخابات 
آماده کنند. اداره پلیس نیویورک از همه افســــران 
خود خواســــته برای اعزام از تاریخ بعــــد از 25 اکتبر 

باشند. داشته  آمادگی 
به گزارش خبرگزاری روســــی »اســــپوتنیک«، در این 
ســــند که گفته می شــــود کمیســــر »درموت شــــی« 
 ، آن را نوشــــته، انتخابــــات پیــــش رو در مــــاه نوامبر
جنجالی ترین انتخابات ریاســــت جمهوری در تاریخ 
مدرن توصیف شــــده که ممکن اســــت برنده آن تا 

نشود. تعیین  هفته ها 

اخبار کوتاه

ایرانوجهان

ح مجلس برای کمک به اقشار آسیب پذیر در دوران کرونا طر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نایب رئیس کمیســــیون اجتماعــــی مجلس از تدوین طرحی در این 

کمیسیون برای کمک به اقشار آسیب پذیر در دوران کرونا خبر داد.
ولی اســــماعیلی نایب رئیس کمیســــیون اجتماعی مجلس شورای اســــالمی، با بیان اینکه در این 
کمیســــیون طرحی درباره کمک به خانوارهای تحت حمایت نهادهای به مانند بهزیســــتی و کمیته 
امداد امام )ره( در دوران کرونا تدوین شــــده است، گفت: این طرح در راستای همان طرح معیشتی 

مجلس است که چند وقت پیش رئیس مجلس از آن رونمایی کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط کرونا و گرانی کاالهای اساسی برخی از اقشار جامعه به ویژه خانواده هایی 
که تحت حمایت نهادهایی مانند کمیته امداد امام )ره( و بهزیســــتی هستند باید مورد توجه ویژه 
قرار گیرند، ادامه داد: این طرح در کمیســــیون اجتماعی در حال بررسی است و احتمااًل هفته آینده 

در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.
نماینده گرمــــی در مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در تالش هســــتند تا در شــــرایط فعلی 
اقتصادی که اوضاع معیشــــتی مردم هر روز سخت تر می شــــود با اقدامات الزم و تدوین طرح هایی 

مانند کمک به اقشار آسیب پذیر به یاری این اقشار بشتابند.
کید بر اینکه دولت باید برای بهبود شــــرایط  نایب رئیس کمیســــیون اجتماعی مجلس بــــا تأ
 تصمیم گیری کند، اظهار کرد: قیمت اجناس به ویژه کاالهای اساســــی 

ً
اقتصادی کشــــور فورا

و کرده اســــت، که  وبه ر بــــه قدری افزایش یافتــــه که افراد کم درآمد را با مشــــکالت عدیده ای ر
در همین راســــتا باید مجلــــس و دولت با همفکری یکدیگر بــــرای بهبود این وضعیت تالش 

. کنند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس:

قراردادنفتیبادوتابعیتیها
دولتمردان خودتحریمی می کنند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: عضــــو هیأت رئیســــه 
کمیســــیون اصــــل 90 مجلــــس، گفــــت: 20 تــــا 30 درصد 
مشــــکالت اقتصادی به دلیل تحریم است و ما در داخل 
کشــــور خودتحریمی داریــــم و دولتی هــــا نمی خواهند کار 

کنند.
حجت االسالم سید محمود نبویان، با انتقاد از گرانی های 
افسارگسیخته و وضعیت سخت معیشتی مردم، گفت: 
دولت تصمیمات بســــیار ضعیفی در حوزه اقتصاد اتخاذ 
کرده و همین مســــئله باعث شــــده اســــت که مــــردم به 

سختی روزگار خود را سپری کنند.
بیش از 90 درصد بودجه دست دولت است �

وی با اشــــاره به اینکه 93 درصد بودجه مملکت و بیش از 
70 درصد مدیریت کشــــور دست دولت است، بیان کرد: 
به عبــــارت بهتر صنعت، کشــــاورزی و بخــــش عمده ای از 
تولید کشــــور تحت اختیار دولت است اما دولت در همه 
این عرصه ها عملکرد ضعیفی از خود نشان داده و باعث 

ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم شده است.
دولتی ها فقط می خواهند جیبشان را ُپر کنند �

نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای اســــالمی تصریح 
کرد: اگر نگویم در بدنه دولت کسانی هستند که عامدانه 
می خواهند مردم را از وضع کشــــور ناامیــــد کنند، حداقل 
باید بگویم بسیاری از دولتمردان نابلد و کسانی هستند 
که توان انجام هیــــچ کاری را ندارند و جای تاســــف دارد که 
عــــده ای در بدنه دولت فقط می خواهند جیب شــــان را ُپر 

کنند و بروند.
نبویــــان اظهار کرد: خوب اســــت یــــک نفر از آقــــای زنگنه 
بپرســــد قراردادهای نفتی در داخل کشــــور را با چه افرادی 
منعقد کرده اند؟ خودشــــان توان صادرات نفت را ندارند 
و اجازه هم نمی دهند که بخش خصوصی این کار را انجام 

دهد.

انعقاد قرارداد نفتی با افراد دوتابعیتی �
وی تصریح کــــرد: جای تاســــف دارد کــــه در وزارت نفت با 
افــــرادی قرارداد منعقد شــــده که اتهام شــــان دو تابعیتی 
بودن اســــت و زمانی که از مســــؤوالن وزارت نفت سوال 
می کنیم چرا اســــتعالم نگرفتید و متوجه نشــــدید که این 
 می گوینــــد که به ما چه 

ً
افراد دوتابعیتی هســــتند، صریحا

ارتباطی دارد!
کمیســــیون اصــــل 90 مجلــــس  عضــــو هیــــأت رئیســــه 
شــــورای اســــالمی با بیان اینکه دولت باید پاسخ دهد که 
مدیرعامل شــــرکت مهم نیکو چه کسی است، ادامه داد: 
رئیس جمهور می گوید ما در جنگ اقتصادی هســــتیم و 
سوال ما این اســــت که آیا در دوران جنگ اقتصادی باید 
یــــک فرد کم تجربــــه را به عنوان مدیرعامل شــــرکت نیکو 
منصوب کرد؟ آیا این جوان کم تجربه می تواند مشکالت 
ایــــران در صادرات نفت را حل کند؟ چرا دولت از کســــانی 
که نفت را در ونزوئال فروختند و از کســــی نترسیدند، برای 

صادرات نفت کمک نمی گیرد؟
بی اطالعی مســــؤوالن وزارت جهاد از میزان واردات  �

نهاده های دامی!
نبویان با اشــــاره بــــه اینکه مجلس طی جلســــات متعدد 
موضوع واردات نهاده های دامی را مورد بررســــی قرار داد و 
به این نتیجه رسیدیم که بدنه دولت در این زمینه بسیار 
ضعیف عمل کرده است، متذکر شد: بنده از معاون وزیر 
جهاد کشــــاورزی درباره میــــزان واردات نهاده های دامی و 
کشــــاورزی ســــوال کردم اما در عین ناباوری به بنده گفت 
کــــه نمی دانــــم! وی در توجیه عــــدم اطالع خــــود از چنین 
مســــئله مهمی می گوید که ســــامانه گمرک را در اختیار ما 
قرار نمی دهند! مگــــر گمرک و وزارت جهاد کشــــاورزی زیر 

نظر دولت نیست؟
وی تأکید کرد: متأســــفانه مدیریت کشــــور دست چنین 
افرادی اســــت که حتی از حوزه های تحت اختیار خود هم 
اطالعی ندارند و تمام بدبختی های مردم چنین مسؤوالنی 

هستند که توان انجام هیچ کاری را ندارند.
عضو هیأت رئیســــه کمیســــیون اصل 90 مجلس یادآور 
شــــد: دولت اصــــرار زیــــادی داشــــت کــــه وزارت بازرگانی 
تشــــکیل شــــود که مجلس با ایــــن مســــئله مخالفت و 
دولتی ها هم لج کردنــــد و بخش مهمی از اختیارات وزارت 
جهاد کشــــاورزی را به وزارت صمت دادنــــد، به گونه ای که 
ثبت ســــفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز نهاده های دامی 
در وزارت صمت انجام می شــــود در حالی که این مســــائل 

کاماًل در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است.
دولت عزمی برای حل مشکالت مردم ندارد �

نبویــــان با بیان اینکــــه دولت عزمی برای حل مشــــکالت 
مردم نــــدارد، تصریح کرد: مجلس وظیفــــه قانون گذاری و 
نظارت بر عملکــــرد دولت را دارد و قوه قضاییه هم باید به 
تخلفات رســــیدگی کند اما ما در مدیریت کشــــور دخالتی 
نداریم. عجیب اســــت کــــه دولتمردان به جــــای اینکه کار 
کنند، زمانی که می بینند مجلس نظارت می کند می گویند 
که کارهای نمایندگان، نمایشی است که پاسخ من به این 
افراد آن است که شــــما هم مشکل مردم را حتی نمایشی 

حل کنید.
وی با اشــــاره به اینکــــه کافر همه را به کیــــش خود پندارد، 
ادامــــه داد: وضع مــــردم فوق العاده بد اســــت و دولت به 
جای آنکه در این شــــرایط، مجلس و قــــوه قضاییه را مورد 
هجمه قرار دهــــد و به آنان اتهام نمایشــــی کار کردن بزند، 

بهتر است به مشکالت مردم رسیدگی کند.
پرونده گمرک روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس �

عضو هیأت رئیســــه کمیســــیون اصــــل 90 مجلس اظهار 
کرد: پرونده های گوناگونی در حال بررســــی در کمیسیون 
اصل 90 مجلس شــــورای اســــالمی به ویژه در زمینه های 
بورس، بورســــیه، گمــــرک و نهاده های دامی اســــت که در 

همه این موارد تخلفات دولت آشکار است.
نبویان گفت: مجلس تاکنون با دولت راه آمده اســــت و 
حتی گفتیم که ســــراغ استیضاح نمی رویم تا آنان کار کنند 
و گره ای از مشــــکالت مردم بگشــــایند اما دولــــِت غربگرا 
هیــــچ اقدامی برای برون رفت از مشــــکالت کشــــور انجام 
نمی دهد و اعتقادی به تکیه بر ظرفیت های کشــــور ندارد 
و هنوز تصور می کند که مشــــکالت ایران از طریق غربی ها 

حل می شود.
۲0 تا 30 درصد مشکالت اقتصادی به دلیل تحریم  �

است
وی تأکید کــــرد: 20 تــــا 30 درصد مشــــکالت اقتصادی به 
دلیل تحریم اســــت و مســــئله مهم تر این است که ما در 
داخل کشــــور خودتحریمی داریم و دولتی ها نمی خواهند 
کار کنند و از سوی دیگر اجازه نمی دهند بخش خصوصی 
و کسانی که به دنبال حل مشکالت کشور هستند، پا به 

عرصه بگذارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه دولت مســــکن مهر را مزخرف می داند، به اشتغال 
داخلــــی توجه نمی کند و جلوی هر کار درســــتی را می گیرد، 
گفــــت: جوانان زیادی هســــتند که می خواهنــــد تولیدات 
داخلــــی خود را بــــه دولــــت تزریق کننــــد امــــا دولتمردان 
نمی پذیرند چرا که می خواهند واردات داشته باشند و این 

مسئله جای تاسف دارد.

: جانشین پلیس راهور

" منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است "اعمال محدودیت برای سفر
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: جانشــــین رئیس پلیس 
راهور گفت: اعمال محدودیت برای سفرهای بین شهری 
منــــوط بــــه تصمیم نیــــروی انتظامــــی نیســــت و منوط به 

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است.
سردار تیمور حسینی؛ جانشین رئیس پلیس راهور درباره 
اینکه آیا پلیــــس راهور برنامه ای بــــرای اعمال محدودیت 
سفرهای بین اســــتانی به مانند فروردین ماه امسال دارد، 
اظهار کرد: این موضوع منوط بــــه تصمیم نیروی انتظامی 
نیست و منوط به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است.

گفتنــــی اســــت پیشــــتر مقام معظــــم رهبــــری در ارتباط 
دانش آموختگــــی  مشــــترک  مراســــم  بــــا  تصویــــری 
با  مسلح،  نیروهای  افســــری  دانشگاه های  دانشجویان 
کید بر ضرورت ضابطه گذاری هــــای الزامی در مبارزه با  تأ
بایســــتی  ضابطه گذاری ها  کردند:  کیــــد  تأ کرونا،  بیماری 
حاکمیتی و الزامی باشــــد البته این را من از مدتها پیش 
بــــه رئیس جمهور محتــــرم و به  به مســــؤوالن محتــــرم، 

دیگران هم گفته ام که بایســــتی الزام بشود.
ایشــــان خاطرنشــــان کردنــــد: یــــک مواردی اســــت که 
بعضــــی از فعالیتهــــا بایــــد تعطیــــل بشــــود، بعضــــی از 
ســــفرها بایــــد ممنــــوع شــــود همچنــــان کــــه مالحظــــه 
را مردم متدین و مؤمن ما  اربعین  کردید، ]منع[ ســــفر 
، نرفتند؛ این  وید به طرف مــــرز پذیرفتنــــد که گفتیــــم نر
ی 

ّ
خیلی مهم اســــت. در قضیه عزاداری ها که ســــتاد مل

مبارزه  با ایــــن بیماری ضابطه معیــــن کرد، مردم مؤمن 
کردند؛  رعایت  دقیق  را  ضابطــــه  پایبندند،  که  متدین  و 
و  کند  پیــــدا  تســــری  گوناگون  زمینه های  در  بایــــد  این 
بایــــد اجبــــاری و الزامی شــــود؛ جلوی بعضی از ســــفرها 
از ســــفرها  گرفتــــه بشــــود؛ گاهــــی بعضی   بایــــد 

ً
واقعــــا

موجب می شــــود که شــــیوع، بی محابا و بدون قابلیت 
 مایه تأســــف است.

ً
که واقعا کنترل انجام بگیرد 

به نظر می رســــد با توجه به تأکیدات مقــــام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه باید جلوی بعضی از ســــفرها گرفته شــــود، 

و ارتباط تأثیرات مستقیم ســــفرها با افرایش شیوع کرونا 
ســــتاد ملی مقابله با کرونا نیز بایــــد تصمیم نهایی در این 

رابطه بگیرد.

ح ایجاد یک میلیون شغل در سال شکست طر
1.۲ میلیون شغل از دست رفت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بودجه ســــنواتی ایجاد یک 
میلیون شــــغل ساالنه برای تحقق نرخ بیکاری 8 درصد در 
برنامه ششــــم را هدف گذاری کرده اســــت اما گزارش بازار 
کار نشــــان می دهد در یک ســــال اخیر بالغ بر 1.2 میلیون 

شغل از بین رفته است.
در چند سال اخیر در بودجه سنواتی کشور از محل منابع 
مختلف برای ایجاد اشــــتغال و کاهش نــــرخ بیکاری به 8 
درصــــد طبق برنامه ششــــم توســــعه برنامه ریــــزی صورت 

می گیرد.
سیاســــت اشــــتغال دولت و برنامه ریزی سازمان برنامه و 
بودجه توزیع پول از طریق تســــهیالت است که معموال با 
انحراف منابع روبرو بوده و هدف گذاری ایجاد ساالنه یک 

میلیون شغل را به بیراه می برد.
در حــــال حاضر برای تحقــــق ایجاد یک میلیون شــــغل در 

سال را می توان از طریق نرخ بیکاری بررسی کرد.
 افت مشارکت اقتصادی �

بررســــی وضعیــــت اشــــتغال و بیــــکاری فصل تابســــتان 
امســــال حکایــــت از کاهــــش نــــرخ مشــــارکت اقتصادی 
جمعیت 15 ســــاله و بیشــــتر را نشــــان می دهد و به 41.8 
درصد رسیده، به عبارت دیگر در صف شاغالن و بیکاران 

قرار می گیرند.
جزئیات گــــزارش مرکز آمار گویای این واقعیت اســــت که 
نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در 

نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر شده است.
شــــاخص های عمده بازار کار و تغییــــرات آن حاکی از آن 
اســــت که بالغ بر یــــک میلیون و 626 هزار نفــــر از افرادی 
که جویای کار بودند از بازار خارج شــــده اند این رقم برای 
مــــردان 615 هزار نفر و برای زنان یــــک میلیون و 10 هزار و 

618 نفر است.
وضعیت اشتغال �

در تابســــتان 99 میزان اشــــتغال ثبت شــــده بالغ بر 23 
میلیــــون و 541 هــــزار نفر بوده که نســــبت به تابســــتان 
ســــال قبل یک میلیون 209 هزار نفر از آن کاسته شد و از 
بازار کار خارج شده اند. از این میزان سهم زنان 749 هزار 

نفر بوده است.
کاهش بیکاری �

را  بیــــکاران  و  شــــاغالن  اقتصادی،جمعیــــت  مشــــارکت 
تشــــکیل می دهد کاســــته شــــود به تبــــع آن بیــــکاری نیز 

کاهش خواهد یافت گفت.
این موضوع ناشــــی از خارج شــــدن افراد از بازار کار و عدم 
تمایل به جســــتجوی کار جدید اســــت که می تواند ناشی 

از فضای بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
دو میلیــــون و 477 هزار نفر در تابســــتان امســــال بیکار 
شدند که نسبت به تابستان سال 98 بالغ بر 416 هزار نفر 
از آنها کاسته شد. از این میزان سهم زنان بیشتر از مردان 

بوده است. 260 هزار نفر از زنان از بازار کار خارج شدند.
 اشتغال در بخش های اقتصادی �

شرایط ناشی از کرونا و محدودیت فعالیت های اقتصادی 
و کسب و کار خدماتی بیشــــترین تأثیر نسبت به بخش 
کشاورزی و صنعت را به خود دیده است به طوری که بالغ 
بر 817 هزار نفر از شــــاغلین بخش خدمات بیکار و از بازار 
کار نیز خارج شده اند. ســــهم نیروی کار خارج شده بخش 

کشاورزی 346 هزار نفر و صنعت 43 هزار نفر است.
آمارها گویای شکســــت پروژه ایجاد ســــاالنه یک میلیون 
شــــغل است و معلوم نیســــت منابع ناشــــی از تبصره 18 

بودجه در کجا مصرف شده است.

محسن هاشمی:

نمی شود مسؤوالن در رفاه و آسایش باشند 
و از مردم انتظار تحمل داشت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس شــــورای اسالمی 
شهر تهران به سختی های شــــعب ابیطالب اشاره کرد 
و با مقایســــه آن با شــــرایط تحریم های اقتصادی ایران 
گفت: نمی شود مســــؤوالن در رفاه و آسایش باشند و 

از مردم انتظار تحمل داشته باشیم.
محسن هاشــــمی رئیس شورای شــــهر تهران در نطق 
پیش از دستور خود پیش از شــــروع جلسه دویست 
و چهل و دوم شــــورای شــــهر تهران با اشاره به اینکه در 
آستانه سالروز رحلت رسول خدا )ص( و شهادت امام 
حســــن مجتبی و امام رضا علیهما السالم قرار داریم. به 
سختی هایی که پیامبر اکرم )ص( در شعب ابی طالب 
متحمل شدند، اشــــاره کرد و با مقایســــه این شرایط با 
شــــرایط تحریم های اقتصــــادی ایران گفت: نمی شــــود 
مسؤوالن در رفاه و آســــایش برخودار باشند و از مردم 

انتظار تحمل داشته باشیم.
وی بــــا بیان اینکــــه جامعه ما امروز در شــــرایط بســــیار 
ســــخت اقتصادی قرار دارد و تحت شدیدترین تحریم 
هاســــت و مقایسه این شرایط با عصر پیامبر )ص( ابراز 
داشت: این فشار حداکثری در دوران شعب ابیطالب 
رقم خورد و مســــلمانان با تحمل فشــــار با سربلندی از 
تحریم ها خارج شــــدند که امیدواریم بــــه زودی با رفتن 
ترامپ، این دوره هم سختی هم به گشایش برای مردم 

تبدیل شود.
هاشــــمی اظهار کرد: البته یکی از دالیل اصلی حمایت 
از پیامبر در دوران سختی های صدراسالم،  مسلمانان 
همراهی رسول خدا )ص( با مردم در تحمل مشکالت 
بود، پیامبر در شعب ابیطالب در همان شرایط دشوار 
مردم زندگی کرد، نمی شود مسؤوالن از رفاه و آسایش 
برخوردار باشــــند و از مــــردم انتظار مقاومــــت و تحمل 

سختی را داشته باشند.
رئیس شــــورای شــــهر گفت: درس بزرگ پیامبر اکرم و 
امام حســــن و امام رضا علیهم السالم برای ما، افزایش 
مدارا و مهربانی با دیگران، خطاپوشی و گذشتن از آبرو 
و موقعیت خویش برای مصلحت جامعه وحفظ جان 
و نوامیس و معیشت عمومی اســــت، تصمیماتی که 
پیامبر اکرم، امام حسن و امام رضا، براساس عقالنیت 
و مصلحــــت دین و مــــردم گرفتند، اگرچــــه در آن روز با 
طعنه ها و تخریب هــــای گروهی از افراد تندرو و هیجانی 
مواجه شد اما مسیر صحیح را پیش روی جامعه باز کرد 
و منجر به ماندگاری راه اسالم برای قرن های متمادی و 

جوامع گوناگون گردید.
وی افــــزود: امیدواریم که این مســــیر عقالنیت، میانه 
روی و مــــدارا را بتوانیم برای نســــل های آینــــده باز نگه 

داریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

کنترل کرونا باید به شکل فعال باشد
کادر درمان خسته است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کل سازمان نظام 
پزشــــکی با تأکیــــد بر لــــزوم تدبیر جهت پیشــــگیری از 
بیماری کرونا و با بیان اینکه کادر درمان خســــته شده 
اســــت، گفت: علت مــــرگ و میر ناشــــی از کرونا باید به 
صورت علمــــی کنترل شــــود و روش های فعــــال برای 

کنترل بیماری در نظر گرفته شود.
دکتر محمــــد رضا ظفرقنــــدی در نشســــت روز جهانی 
بیهوشــــی ضمن تقدیر از زحمــــات کادر درمان گفت: 
گذشــــته های دور تاکنون اگر همــــکاران متخصص  از 
بیهوشــــی نبودنــــد بســــیاری از کارهــــای تیمــــی پیش 
نمی رفــــت. بنده شــــاهد خدمــــات ارزشــــمند این کادر 
از گذشــــته های دور بــــودم. در روزهای دفــــاع مقدس 
همکاران بیهوشــــی ما با تعداد کمــــی ده ها اتاق عمل 
را اداره می کردنــــد. آن چــــه که دســــت شــــهدای مدافع 

سالمت را می گیرد، خدمت آنها به بیماران است.
وی افزود: مســــووالن باید قدردان زحمات پزشــــکان 
باشــــند. اما هنوز مظلومیت و از خودگذشتگی آنها به 
شکلی که باید دیده نشده اســــت. از لحظه اول شروع 
بیماری کرونا در بیمارســــتان ها متخصصان بیهوشــــی 
در بخش های آی ســــی یو فعال بودنــــد. من به عنوان 
نماینده جامعه پزشــــکی وظیفه دارم این زحمات را ذکر 
کرده و از آنها قدردانی کنم. درمان کرونا مقابله با آن به 

شکل پیشگیری است.
وی با اشــــاره به این که بیماری کرونا یک بیماری جهانی 

اســــت، گفت: اما آمار مرگ و میــــر در میان مردم و کادر 
درمان در کشــــور قابــــل قبول نیســــت و این موضوع 
باید از پیش چاره اندیشــــی می شد. تذکرات کافی داده 
شــــد اما توجهی به آنها نشد. ابای از گفتن این موضوع 
نداریم کــــه کنترل بیماری باید به شــــکل فعال باشــــد 
که اگر انجام نشــــود مرگ و میرها بیش از این افزایش 

خواهد داشت.
ظفرقنــــدی درباره لــــزوم بررســــی علمی میــــزان آمار در 
ابتــــال و مرگ و میر ناشــــی از کرونا در کشــــورمان گفت: 
در هیچ جای دنیــــا بدون برخورد فعــــال امکان کنترل 
ابتــــال و مــــرگ و میر وجود نــــدارد. برخــــی تصمیمات به 
شــــکل کارشناســــی گرفته نشــــد مثل آن که مدارس 
با شــــکل الــــزام حضوری بودن بازگشــــایی شــــدند و یا 
آن  شــــیوه نامه هایی اعالم شــــد که الزامی برای رعایت 
وجود نداشــــت. مگر می تــــوان در خیابانی چــــراغ قرمز 

گذاشت و شاهد عبور و مرور افراد از آن بود؟
وی ادامــــه داد: پس از مدتهــــا از اعمال شــــیوه نامه ها 
اخیرا قرار شــــده اســــت جریمه برای متخلفــــان در نظر 
گرفته شود. کادر درمانی خســــته شده اند. ما از اسفند 
خواهش کردیم که به فکر دنبال کردن بیماری باشیم. 
درمان کرونا در آی ســــی یو امکان پذیر نیســــت. بلکه 
باید به فکر پیشگیری بود. علت مرگ و میر به صورت 
علمــــی کنترل شــــود و روش هــــای فعال بــــرای کنترل 

بیماری در نظر بگیریم.
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پلمب2باشگاهورزشی
نهاوند بهدلیلفعالیتغیرقانونیدر

هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس مرکز بهداشــــت نهاوند از پلمب دو باشــــگاه ورزشــــی بانوان و 
آقایان به علت بی توجهی به مصوبات ســــتاد اســــتانی پیشــــگیری، کنتــــرل و مقابله با ویروس 

کرونا و فعالیــــت غیرقانونی و غیرمجاز خبر داد.

علی احســــان خویشــــوند از پلمب دو باشــــگاه ورزشــــی بانوان و آقایان به علــــت بی توجهی به 
مصوبات ســــتاد اســــتانی پیشــــگیری، کنترل و مقابله با ویروس کرونا و فعالیــــت غیرقانونی و 

داد. خبر  نهاوند  در  غیرمجاز 
وی افزود: با توجه به شــــکل گیری موج سوم همه گیری و شــــیوع ویروس کرونا در شهرستان 
نهاوند، طبق مصوبات ستاد پیشــــگیری و مقابله با شیوع کرونا ویروس فعالیت باشگاه های 
ورزشــــی ممنوع و برای حفظ ســــالمت مردم با متخلفین و متصدیان باشــــگاه های ورزشی که از 
این مصوبات تخطی کنند برخورد قضائی به عمل خواهد آمد و باشــــگاه آنان به مدت دو هفته 

شد. خواهد  پلمب 
رئیس مرکز بهداشــــت نهاوند با تشــــکر از توجه دادســــتان، پلیس اماکن، نیــــروی انتظامی و 
اداره ورزش و جوانان در اجرای این مصوبه به گفت: اســــتفاده مشترک از وسایل و ابزار ورزشی 
در باشــــگاه ها یکــــی از راه های اصلی انتقال ویــــروس کرونا در بین ورزشــــکاران و خانواده های 

است. آنها 
خویشــــوند اضافه کرد: جوانان و ورزشــــکاران باید در شــــرایط بد کرونایی این روزها از تمرین و 

کنند. ورزش در این اماکن خودداری 

ورزشکاراننابینا
نیازمندحمایتهمهجانبه

هگمتانه، گروه ورزش: رئیــــس هیأت نابینایان و کم 
بینایان همدان با اشاره به مشکالت و شرایط خاص 
ورزشکاران نابینا گفت: هیچ گونه حمایت و درآمدی 

برای هیأت نیست و تمرینات تعطیل شده اند.
ســــمیه ســــهیلی، افــــزود: متأســــفانه شــــرایط اصال 
مناسب نیست و امسال ورزشــــکاران حتما نیاز به 
تمرینات مستمر برای ورود به مسابقات پارالمپیک 

برای کسب سهمیه داشتند.
وی افزود: نه تنها هزینه ســــال گذشته سالن هیأت 
پرداخــــت نشــــده بلکه هزینــــه گرفتن ســــرویس و 
رفت وآمد ورزشــــکاران برای هیأت دشــــوار است و 

نمی تواند هزینه آن را تأمین کند.
ســــهیلی ادامه داد: ورزش نابینایان نیاز به حمایت 
همــــه جانبــــه دارد چــــرا که مثل ســــایر ورزشــــکاران 

نیستند و شرایط خاص خود را دارند.
وی با اشاره به اینکه ورزشکاران پاورلیفتینگ و شنا 
و دوومیدانی تقریبا سه روز در هفته تمرین داشتند 
گفت: در حال حاضر ســــالن کامال تعطیل اســــت و 
از مسؤولین درخواســــت حمایت و توجه بیشتر به 

ورزشکاران پر تالش این هیأت ورزشی را داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان وعده داد:

به زودی تحول کیفی در ورزش 
و جوانان استان را خواهید دید

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان گفت: برای خدمتگزاری به همدان 
آمــــدم و به زودی تحــــول کیفــــی در ورزش و جوانان 

استان را خواهید دید.
حمید ســــیفی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه وزیر 
ورزش و جوانــــان به بنده تأکید کرده نگاه ویژه ای به 
جوانان و ورزش بانوان داشته باشم، تصریح کرد: ما 
نقش حمایتی از این افراد خواهیم داشــــت و تالش 

می کنیم این عزیزان را شکوفا کنیم.
وی خاطرنشــــان کرد: مــــا با یک روز بــــرای جوانان به 
جایی نمی رســــیم، هــــر روز باید متعلق بــــه جوانان 
باشد، شاید این کار از نظر مدیریتی غلط باشد اما به 
معاونانم گفتــــه ام کوچکترین اغماضی را نمی پذیرم 
و باید با جوانان و مراجعان بــــا احترام، ادب و نزاکت 

برخورد کنند چراکه ما برای خدمتگزاری آمده ایم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشاره به 
اینکه باید حرف و عملم یکی باشد و بتوانم به صورت 
عملیاتی و ویژه خدمت کنم، تبیین کرد: باید دست 
به دســــت هم دهیم و اســــتانی بســــازیم که در امور 

جوانان به ویژه در اشتغال جوانان بی نظیر باشد.
وی اذعــــان کرد: در حوزه ورزش هــــای همگانی همه 
یکســــان هســــتند و باید به همه امکانات و بودجه 
داده و در اختیــــار ورزش قــــرار دهیــــم اما یکســــری 
رشته ها مانند کوهنوردی این قابلیت را داشتند که 

خود را متمایز کنند.
سیفی با بیان اینکه باید به امور پایه علمی داده، کار 
تحقیقاتی انجام و رشــــته ها را توســــعه دهیم، ادامه 
داد: استان همدان را می شناسم و ظرفیت ویژه هر 
شهرســــتان را می دانم و معتقدم توازن بودجه باید 

صحیح، استاندارد و عادالنه باشد.
وی بــــا بیان اینکــــه استانداردســــازی بایــــد علمی و 
کادمیک باشد، ادامه داد: از بنده به عنوان یک فرد  آ
کادمیک نخواهید دید و  دانشــــگاهی برنامه ای غیرآ

درگیر مسائل سنتی نمی شوم.

همدانمیزبانمسابقات
دوچرخهسواری

هگمتانــــه، گروه ورزش: اســــتان همــــدان میزبان 3 
مسابقه مهم ورزشی در رشته های مختلف دوچرخه 

سواری شد.
طبــــق هماهنگی هــــای الزم هیأت دوچرخه ســــواری 
اســــتان همــــدان بــــا فدراســــیون دوچرخه ســــواری 
جمهوری اســــالمی ایران، اســــتان همدان با توجه به 
امکانات ســــخت افزاری خوب، و بــــا وجود جاده های 
خوب و استیج های مناسب رشــــته تریال، میزبان 3 
رویــــداد مهم دوچرخه ســــواری در ســــطح لیگ برتر و 

لیگ دسته 1 در تاریخ های 6 تا 9 آبان ماه شده است.
بر این اســــاس 2 مسابقه دوچرخه سواری، لیگ برتر 
تریال و مسابقه دوچرخه سواری کورسی جاده، لیگ 
دســــته 1 در بخش آقایــــان، به میزبانی شهرســــتان 
همدان، و مسابقات دوچرخه سواری کورسی جاده 
مرحله دوم لیــــگ برتر در بخش آقایــــان، به میزبانی 

شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

وپلمب3باشگاهورزشی اخطار
بهار در

هگمتانه، گروه ورزش: در راســــتای حفظ ســــالمت 
شهروندان سه باشگاه ورزشــــی در شهرستان بهار 

پلمب و اخطار گرفتند.
در راســــتای مصوبه ســــتاد اســــتانی کرونا و دستور 
اســــتاندار همــــدان مبنی بر تعطیلی اماکن ورزشــــی 
دولتی و خصوصی، در طول هفته گذشــــته چندین 
بار بازرسی از باشــــگاه های سطح شهرستان صورت 
گرفــــت که متأســــفانه برخــــی از باشــــگاه ها عالرغم 
اطالع رسانی کتبی و شفاهی از این مصوبه سرپیچی 
نموده و اقدام به بازگشــــایی کرده که با هماهنگی و 
دستور فرماندار و دادســــتان شهرستان، پلمب دو 
باشــــگاه در شهر بهار و یک باشــــگاه در شهر صالح 

آباد در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

خبــر

رونمایی از اولین فهرست ملی پوشان کشتی آزاد

جای خالی کشتی گیران همدان
« پای ثابت تیم ملی »جوکار

آزاد  هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم ملی کشــــتی 
اسامی نفرات مدنظر خود را جهت حضور در مسابقات 

جهانی 2020 اعالم کرد.
به نقل از "ورزش ســــه"، با توجه به اینکــــه تیم های ملی 
کشــــتی ایران حدود دو ماه تا شــــروع مسابقات جهانی 
آغاز اردوها  فرصت دارند، خیلــــی زود برنامه ریزی بــــرای 

بعد از اعالم اتحادیه جهانی آغاز شد.
رقابت های کشــــتی قهرمانی بزرگساالن جهان روزهای 
22 تا 30 آذرماه در شــــهر بلگراد کشور صربستان برگزار 
می شــــود و اولین مرحله از اردوی تیم ملی کشــــتی آزاد 
برای حضــــور در رقابت های جهانی صربســــتان روزهای 
25 مهر تــــا 8 آبان ماه در خانه کشــــتی شــــهید ابراهیم 

هادی برگزار خواهد شد.
غالمرضا محمدی 29 کشتی گیر را در مرحله اول به اردو 
دعوت کرده تا بعد از گذراندن تســــت کرونــــا وارد اردو 
شوند. البته اعالم شده با توجه به سوابق قهرمانی رضا 
یزدانی، او به فدراســــیون کشتی دعوت می شود تا پس 
از جلســــه با کادر فنی در خصوص حضــــور وی تصمیم 
گیری شود. باید دید پلنگ جویبار بعد از مدت ها دوری 

. بار دیگر می تواند به ترکیب تیم ملی بازگردد یا خیر
اســــامی نفرات دعوت شــــده به ایــــن اردو به شــــرح زیر 

است:
57 کیلوگــــرم: رضــــا اطــــری )مازندران( علیرضا ســــرلک 

)لرستان( رحمان عموزاد )مازندران(
61 کیلوگــــرم: بهنــــام احســــان پــــور )مازنــــدران( مجید 

داستان )تهران(

65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی )مازندران( امیرحســــین 
مقصودی )تهران( میثم نصیری )زنجان( پیمان بیابانی 

)تهران(
70 کیلوگرم: یونس امامی )تهران( امیرحسین حسینی 

)تهران( عرفان الهی )مازندران(
74 کیلوگــــرم: مصطفی حســــین خانی )تهــــران( محمد 

صادق فیروزپور )مازندران(
پیمــــان  )کرمانشــــاه(  تیمــــوری  بهمــــن  کیلوگــــرم:   79

یاراحمدی )لرستان( علی سوادکوهی )مازندران(
86 کیلوگرم: حسن یزدانی )مازندران( کامران قاسم پور 

)مازندران( احمد بذری )مازندران(
محمدجــــواد   ) )البــــرز کریمــــی  علیرضــــا  کیلوگــــرم:   92

ابراهیمی )مازندران(
97 کیلوگــــرم: محمدحســــین محمدیــــان )مازنــــدران( 

مجتبی گلیج )مازندران( علی شعبانی )مازندران(
شــــرقی(  )آذربایجــــان  هــــادی  پرویــــز  کیلوگــــرم:   125
امیرحســــین زارع )مازنــــدران( یداله محبی )کرمانشــــاه( 

عباس فروتن )مازندران(
همچنین در کادرفنی هــــم غالمرضا محمدی به عنوان 
سرمربی، ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری، »مسعود 
« از "همدان" و مهــــدی تقوی به عنوان  مصطفــــی جوکار
مربی معرفی شدند. حضور تقوی، قهرمان سابق جهان 
به عنوان مربی تیم ملی از نکات جالب این فهرست به 

شمار می رود.
همچنین محســــن کاوه به عنــــوان مدیرفنی تیم های 

ملی کشتی آزاد این تیم را همراهی خواهد کرد.

مینی گلف در کمای کرونا

هگمتانه، گــــروه ورزش: به دلیل شــــیوع بیماری کرونا 
تمرینات مینی گلف همدان فعال برگزار نمی شود.

روند تعطیلــــی تمرینات مینــــی گلف همــــدان به خاطر 
شیوع بیماری کرونا فعال ادامه دارد.

علــــی فیاض رئیــــس کمیتــــه مینی گلف هیــــأت گلف 
اســــتان بیان کرد: نظر به دســــتور العمل ستاد مقابله 
با کرونا در اســــتانداری همدان و اطالعیه اداره ورزش و 
جوانان در خصــــوص تعطیلی اماکن ورزشــــی تمرینات 

مینی گلف تا اطالع ثانوی برگزار نمی گردد.
وی افــــزود: هفتــــه ســــوم شــــهریور مــــاه پــــس از اخذ 
تأییدیه ها و مجوز هــــای الزم و کد بهداشــــتی مربوطه از 
ســــامانه وزارت بهداشــــت تمرینات مینی گلف را پس 
از چندین ماه تعطیلی با رعایت کامل شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و زدن ماســــک آغاز نمودیــــم و با اختصاص 
روز های دوشــــنبه به بانــــوان و روز های چهارشــــنبه به 

آقایان جلسات تمرینی را برگزار کردیم.

فیاض اعالم کرد: جلســــات تمرینی مینی گلف در محل 
ســــایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در مجموعه 
ورزشی سردار شهید علیرضا شمسی پور برگزار می شد 
اما متأســــفانه با توجه به شیوع گســــترده بیماری کرونا 
آمــــار مبتالیان به این بیمــــاری در هفته های  و افزایش 
اخیر در راســــتای اجرای دستور العمل ســــتاد مقابله با 
بیماری کوید 19 از هفته پیش تمرینات را به منظور حفظ 
سالمت بازیکنان و مربیان تا اطالع ثانوی لغو کرده ایم.

وی با ابراز تأســــف از این موضوع گفت: تمرینات مینی 
گلف در شهر همدان در سال های 96، 97 و 98 در بهار 
و تابستان همه روزه برگزار میشد و هیأت گلف همدان 
در رشــــته مینــــی گلف یکــــی از فعال تریــــن هیأت های 
ورزشی در کشور بود و قصد داشتیم برنامه های متنوع 
و متعددی جهت گســــترش و توســــعه این رشــــته در 
ســــال 99 اجرا کنیم که متأســــفانه با بروز بیماری کرونا 

همگی آنها به حالت تعلیق درآمد.

به زودی؛ راه اندازی 10 ایستگاه دوچرخه سواری در سطح شهر

فعال شهر :افتخار شهردار
حوزهورزشهمگانیکشور در

راداریم
هگمتانه، گــــروه ورزش: شــــهردار همدان گفــــت: افتخار 
می کنیم که هم اینک نامزد شــــهر فعــــال در حوزه ورزش 
همگانی کشــــور هســــتیم و باید این جایگاه را در سطوح 

آسیایی و جهانی مطرح سازیم.
عبــــاس صوفی در آیین آغاز رســــمی مرحلــــه ارزیابی پروژه 
ملی شهرهای فعال ایران "شفا" در پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمیــــن اظهار کــــرد: ورزش همگانی همــــدان افتخار 
کشور اســــت و تاکنون اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه 

رقم خورده است.
وی اضافه کرد: همدان نامزد شــــهر فعال کشــــور اســــت 
و امــــروز شــــاهد ارزیابــــی این شــــهر در قالب پــــروژه ملی 

شهرهای فعال ایران "شفا" هستیم.
شهردار همدان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری همدان 
در کنــــار توجــــه بــــه توســــعه زیرســــاخت های عمرانی، در 
مباحث انســــانی نیز توجه جدی داشته اســــت و همواره 
ســــعی داشــــته ایــــم ورزش همگانــــی را در ســــطح جامعه 

توسعه دهیم.
شهردار همدان بیان کرد: بســــترهای الزم را مهیا ساخته 
ایم تا همگان در کنار زندگی روزمره خود به ورزش بپردازند 
و در این راســــتا به دســــتگاه ورزش و هیــــأت ورزش های 

همگانی استان کمک کرده ایم.
وی با اشــــاره به اینکه همدان در حــــوزه ورزش پیاده روی 
و صبحگاهی در کشــــور مطرح اســــت، گفــــت: در همین 

راســــتا زیرســــاخت هایی را به خصوص برای پیاده روی در 
سطح شــــهر ایجاد کردیم و طرح پیاده روســــازی ها یکی از 
اقدام های مهم مدیریت شهری در راستای توسعه ورزش 

همگانی است.
وی بــــا تأکیــــد بر توســــعه ورزش هــــای همگانی در ســــایر 
رشــــته ها گفــــت: بــــه زودی طی قــــرارداد منعقد شــــده، 10 
ایســــتگاه دوچرخــــه ســــواری در ســــطح شــــهر راه اندازی 

می شود.
وی افزود: این ایســــتگاه ها با رعایت اســــتانداردهای الزم 

ایجاد خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این مراسم گفت: جامعه 
کرونایــــی امــــروز نیازمند توســــعه و ترویج هرچه بیشــــتر 

ورزش همگانی است.
حمید سیفی با تأکید بر ضرورت همگانی تر شدن ورزش 
در اســــتان با توجه به خمودگی ناشــــی از ویــــروس کرونا، 
گفت: امروز ویروس کرونا موجبات اســــترس و اضطراب 

بیش ازپیش برای خانواده ها را فراهم کرده است.
وی گفــــت: یکــــی از مهم ترین رســــالت های مــــا در حوزه 
ورزش همگانی فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز برای 

توسعه و ترویج این مهم است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: امروز 
یکی از بهترین راه هایی که می توان هم فعالیت ورزشــــی 
را ادامه داد و هــــم اینکه گرفتار این ویروس نشــــد فعال 

کــــردن جشــــنواره های ورزشــــی مجــــازی در حــــوزه ورزش 
همگانی اســــت که خوشــــبختانه اســــتان همدان در این 

حوزه از ابتدای سال جاری دارای سابقه است.
وی افزود: طرح ملی شــــهر فعال، ازجملــــه پروژه های ملی 
فدراســــیون ورزش هــــای همگانی اســــت که در راســــتای 
توسعه سیستم های فعال و اســــتفاده از ظرفیت عظیم 
شــــهرداری ها در توســــعه ورزش همگانــــی طراحی شــــده 

است.
ســــیفی تصریح کرد: خوشــــبختانه شــــهرداری همدان در 
راســــتای تأمین زیرســــاخت ها و فضاهای ورزش همگانی 

در بوستان های اســــتان همدان اقدامات بسیار خوب و 
شایســــته ای انجام داده که امیدواریم ایــــن مهم در آینده 

نیز تداوم داشته باشد.
دبیرکل شــــورای سیاستگذاری شــــهرهای فعال ایران در 
غاز رســــمی ارزیابی همدان گفت: طرح ملی »شــــفا«، 

ٓ
یین ا

ٓ
ا

ورزش همگانی را در شهرهای ایران نهادینه خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی؛ 
سیاســــتگذاری  شــــورای  دبیــــرکل  فروحــــی  رضــــا  محمد 
غاز رســــمی فرایند ارزیابی شهر 

ٓ
یین ا

ٓ
شــــهرهای فعال در ا

همدان به عنوان نامزد دریافت نشــــان ملی شــــهر فعال 

گفــــت: امروز مفتخریم که شــــاهد مشــــارکت بســــیاری از 
شهرداری های کشور در پروژه ملی شفا باشیم.

فدراســــیون  اســــتان های  و  مجلــــس  کمیتــــه  رئیــــس 
ورزش هــــای همگانی تأکید کــــرد: معتقدیم این طرح ملی 
موضــــوع ورزش همگانی را به شــــکلی یکپارچــــه و هم افزا 
در شهرهای کشور نهادینه خواهد کرد و زمینه مشارکت 
بیشــــتر شــــهرداری ها در حوزه ورزش همگانــــی را فراهم 

خواهد کرد.
غاز فراینــــد ارزیابی در 

ٓ
فروحــــی در پایان ســــخنان خــــود از ا

چندین شهر دیگر کشور نیز خبر داد.

مسافران توکیو بخوانند
الزام گرفتن تست کرونا از ورزشکاران المپیکی 7۲ساعت پیش از اعزام

هگمتانه، گروه ورزش: کمیته برگزاری بازی های المپیک 
توکیو در نشســــت با سرپرســــتان کشــــورها اعالم کرد، 
تیم ها 72 ســــاعت قبل از حرکت به ســــمت توکیو باید 

تست کرونا بدهند.
نشست سرپرســــتان کاروان اعزامی به بازیهای المپیک 
2020 توکیو صبح روز گذشــــته به صورت وبینار با بعضی 

از مدیران IOC و مدیران کمیته برگزاری بازی ها برگزار شد.
نصراله ســــجادی سرپرســــت کاروان اعزامی به بازیهای 
المپیک توکیو در خصوص نشســــت برخط روز گذشته 
گفت: وبینــــار هماهنگی امــــروز با حضور سرپرســــتان 
تمامی کشــــورهای شــــرکت کننده در بازیهای المپیک 
توکیو از ساعت 10:30 دقیقه آغاز و تقریبا تا ساعت 14 به 
طول انجامید که در آن عالوه بر مســــؤولین بخش های 
از  بعضــــی  بازیها،مدیــــران  برگــــزاری  کمیتــــه  مختلــــف 
بخش هــــای مختلف IOC نیــــز به صــــورت برخط حضور 
داشــــتند و پاســــخگوی ســــواالت بودند. در نشســــت 
امروز مروری شد بر مســــائل مختلف بازیهای المپیک 
2020 که قرار اســــت مرداد ماه سال آینده در توکیو برگزار 
شود که درباره تاریخ اعالم شده برای برگزاری مسابقات 
رشــــته های مختلــــف ورزشــــی تأکید و عنوان شــــد این 
تاریخ هــــا بر اعتبار خود باقی اســــت. همچنین در ارتباط 
با مســــابقاتی که بعضی فدراســــیون های بین المللی با 

رعایت اصول بهداشــــتی در برخی کشورها برگزار کردند 
عنوان شــــد چــــون در زمان برگــــزاری بازیهــــای المپیک 
با چنین شــــرایطی ممکن اســــت مواجه باشــــند نکات 
کلیدی خوبی برای مســــؤوالن برگزاری بازیهای المپیک 
و IOC داشــــت و می توان گفت تمریــــن خوبی برای آنها 
بود تا اگــــر تا آن موقــــع ویــــروس کرونا ادامــــه پیدا کرد 

چگونه بتوانند مسابقات را برگزار کنند.
ســــجادی ادامه داد: مســــؤوالن برگــــزاری بازیهــــا اظهار 
کردند که اگر تا شــــروع بازیهای المپیک شــــرایط همین 
گونه باشــــد 72 ســــاعت قبل از حرکت تیم های ورزشی 
کشورهای مختلف به سوی توکیو، آنها باید تست کرونا 

بدهند تا نتیجه منفی آنها مشخص شود.
مســــؤوالن برگزاری بازی ها بر این نکته تأکید کردند که 
تمامی تجهیزات و ســــالن های ورزشی در زمان بازیهای 
توکیــــو هــــر روز از نظر بهداشــــتی ضد عفونــــی خواهند 
شــــد اگر چه مســــؤوالن برگزاری بازیها عنوان داشــــتند 
امیدوارند واکســــن کرونا تولید و در دســــترس عمومی 
مردم جهان قرار گیرد ولی اگر کشــــورهایی نتوانســــتند 
در آن موقع واکســــن کرونا را تهیه کننــــد از طریق IOC و 
همچنین کمیته برگزاری بازیها در اختیار کاروان ورزشی 

آن کشورها قرار خواهد گرفت.
ســــجادی ضمن بیان این مطلب که مسؤوالن برگزاری 

بازیها بارهــــا بر عدم تغییــــر برنامه مســــابقات مختلف 
در تاریخ مقرر تأکید داشــــتند، گفــــت: همچنین در این 
وبینار عنوان شد 10 روز قبل از افتتاحیه بازیها، دهکده 
المپیک بصورت رســــمی بازگشــــایی خواهد شــــد و روز 
بعد از افتتاحیه دهکده، تمامی اماکن تمرینی در اختیار 
تیم ها و ورزشکاران حاضر با برنامه از قبل تعیین شده، 
قرار خواهد گرفت. در وبینار امروز اطالعاتی در خصوص 
و  دارو  ورود  چگونگــــی  تیم هــــا،  خــــروج  و  ورود  نحــــوه 
تجهیزات پزشکی تیم ها ارائه دادند.یکی از نکات قابل 
توجه وبینار امروز این بود که مســــؤوالن برگزاری بازیها 
عنوان داشتند همانند ادوار گذشته دیگر مراسم پرچم 
که با حضور مســــؤوالن تیم ها و کمیته برگزاری بازیها در 
دهکده المپیک انجام می شــــد برگزار نمی شود و حضور 
تماشاگران در سالن مسابقات با شرایط فعلی با رعایت 

اصول بهداشتی و بسیار محدود خواهد بود.
همچنین تأکید شــــد همه شــــرکت کننــــدگان موظف 
هســــتند در تمامی مکان های عمومــــی مانند فرودگاه، 
وســــایل نقلیه، دهکــــده بازی ها، مکان های ورزشــــی از 
ماسک استفاده کنند. ضمنا همه روزه کلیه مکان های 
دهکــــده ضدعفونی می شــــود. کمیته برگــــزاری بازی ها 
آمادگــــی خود را یکبــــار دیگر برای برگــــزاری این المپیک 

اعالم کرد.

داشتن مدرک حرفه ای، شرط سرمربیگری در لیگ برتر فوتبال
اتمام حجت فدراسیون و سازمان لیگ با باشگاه ها

هگمتانه، گروه ورزش: طبق اعالم فدراســــیون فوتبال 
و ســــازمان لیــــگ فوتبــــال، ســــرمربیان تمــــام تیم های 
لیگ برتری در لیگ بیســــتم بایــــد دارای مدرک حرفه ای 

مربیگری باشند.
 نامــــه ای از فدراســــیون فوتبال به ســــازمان لیگ 

ً
اخیرا

ارســــال و بر لــــزوم رعایت مقــــررات در جذب ســــرمربی، 
مربیان و مدیران تیم ها تأکید شده است.

 برخی 
ً
در بخشــــی از نامه فدراسیون آمده اســــت: »اخیرا

از باشــــگاه های لیــــگ برتری بــــدون توجه به مــــاده 15 
دســــتورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقای مربیان 
و آیین نامه مسابقات ســــازمان لیگ اقدام به استفاده 
از عنوان ســــرمربی یا مربی برای افرادی می کنند که فاقد 

شرایط الزم برای این عناوین می باشند.«
نکتــــه مهم این اســــت که در ایــــن نامه تأکید شــــده از 
اطالق عناوین ســــرمربی یــــا مربی به افراد فاقد شــــرایط 

پرهیز شود.
ســــازمان لیگ نیز در نامــــه ای خطاب به باشــــگاه های 
فوتبال و همچنین هیأت های اســــتانی شــــرایط حضور 

، لیگ یک،  مربیان و مدیران تیم های ســــطح لیــــگ برتر
لیگ دو و لیگ ســــه را طبق ماده 15 دستورالعمل نظام 
هماهنــــگ آموزش و ارتقــــای مربیان به شــــرح زیر اعالم 

کرده است:
� : لیگ برتر

سرمربی: مدرک پروالیسنس )حرفه ای(
مربی: مدرک سطح آ آسیا

مربی دروازه بانان: مدرک سطح 2 آسیا
: مدرک ســــطح یک یا بی آسیا + لیسانس  مربی بدنساز

تربیت بدنی
مدیر تیم: مدرک مدیریت

� : غیر از لیگ برتر
سرمربی: مدرک آ آسیا

مربی: مدرک بی آسیا
مربی دروازه بانان: مدرک سطح 3 آسیا

: مدرک سطح 2 آسیا مربی بدنساز
در پایــــان این نامه نیز تأکید شــــده اســــت کــــه از ثبت 
قرارداد اعضای کادر فنی که فاقد شــــرایط دستور العمل 

فوق باشند جلوگیری خواهد شد.
ایــــن نامه روز گذشــــته از ســــازمان لیگ بــــه هیأت ها و 
باشگاه ها ارســــال شــــده و این در حالی است که برخی  
از باشــــگاه های لیگ برتری افرادی را به عنوان سرمربی  
آ آســــیا  انتخاب کرده اند که فاقد مدرک حرفه ای یا حتی 
هســــتند. در سال های گذشــــته نیز فردی که به عنوان 
ســــرمربی تیم انتخاب می شــــد و فاقد مــــدرک الزم بود ، 
کارتش به عنوان مربی صادر می شــــد تا در ظاهر قانون 
دور زده شــــود ولی امســــال در نامه فدراســــیون ضمن 
تأکیــــد بر رعایت مقررات، تأکید شــــده از اطالق عناوین 
ســــرمربی یا مربی به افراد فاقد شــــرایط نیز پرهیز شــــود 
و این یعنی امســــال فــــردی که هدایت یــــک تیم لیگ 
برتری را برعهده دارد و فاقد مدرک پروالیســــنس است 

را نمی توان و نباید سرمربی خطاب کرد.
 فدراســــیون فوتبال 

ً
بــــا این شــــرایط باید دید کــــه واقعا

و ســــازمان لیگ طبق این دســــتور العمل بــــا تخلفات 
باشــــگاه ها برخورد می کننــــد یا اینکه مانند ســــال های 

گذشته چشم پوشی در دستور کار قرار می گیرد.

اماکن ورزشی کبودرآهنگ زیر ذره بین بازرسان
هگمتانه، گروه ورزش: همزمان با شــــیوع بیماری کرونا و تعطیلی باشگاه های ورزشی 
برای جلوگیری از انتشــــار این ویروس بیش از 20 مورد بازرســــی درهفته جاری از اماکن 

ورزشی سطح شهرستان کبودراهنگ انجام شده است.
حسین قراگوزلو رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه همزمان 
با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی برای جلوگیری از انتشار این ویروس بیش 
از 20مورد بازرسی از اماکن ورزشی برای برخورد با متخلفان انجام شده است، عنوان کرد: در 
راستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و طبق اطالعیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش، 

کلیه مسابقات و فعالیت های ورزشی درسطح شهرستان تعطیل است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان کبودراهنگ ادامه داد: باشــــگاه های ورزشی 
دولتــــی و خصوصی تا اخر هفته جاری تعطیل خواهند بود بازرســــی ها از باشــــگاه های 
شهرســــتان همچنان ادامه دارد و از عموم مردم دعوت می شــــود که ضمن ماندن در 
خانه به اصول پیشگیرانه و بهداشتی توجه جدی داشته باشند تا با مشارکت همگانی 

این ویروس را شکست دهیم.
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نویسنده و پژوهشگر همدانی در گفتگو با هگمتانه:

هجومخودروهابهچمنکلپاسدشود

هگمتانه، گــــروه محله ما - راضیه مهری: همدان شــــهری 
باســــتانی و به تعبیری باستانی ترین شــــهر منطقه جبال 
اســــت؛ شــــهری با موقعیت جغرافیایی خــــاص که عرصه 
 تاخت و تاز اقوام مختلف در طول تاریخ 

ً
آمد و شــــد و بعضا

پرفراز و نشــــیب خود بــــوده، بارها ویران شــــده اما دوباره 
رونق و اعتبار پیشین را تجدید کرده است؛ از این روست 
که شــــهری این چنیــــن تاکنون نام های بســــیار داشــــته؛ 
کســــایا، امدانا،  هنگمتانــــه، هگمتانه، هگمتان، اکباتان، آ
امــــدان و همدان و نیز القاب بســــیار همچون زینســــتان 
که پیــــش از اســــالم چنین خوانده می شــــد، دارالّســــنه از 
ســــده ســــوم تا ششــــم هجری، دارالملک در قرن ششم، 

دارالحشمه، بلده طّیبه، شهر هزارچشمه، انبار ایران و....
تردد جهانگشــــایان، بازرگانان، ســــیاحان و پژوهشگران 
در این شهر و اشــــارات آنان به گوشه هایی از چند و چون 
زندگی اجتماعی مردم شهر و شرایط بازار و بناها و محالت 
و... گویای اهمیتی اســــت که این شهر در هر دوره داشته 
اســــت. هوگو گروتــــه که به ســــال 1907 به همــــدان آمده 
می نویســــد که "باغ ها و بیشــــه های ســــبز و خرم، شــــهر را 
چون نگینی در بر گرفته انــــد و تقریبا هیچ دوره ای از تاریخ 
ایران نیست که رویدادهایش در همدان بازتاب نداشته 
باشد. همدان بارها محاصره شده و با خاک یکسان شده 

اما همیشــــه از برکت موقعیت مناســــب جغرافیایی اش 
دوباره از روی ویرانه ها سر برافراشته است."

اما شــــهر همــــدان از میانه دهــــه 1340 به این ســــو هر روز 
شــــاهد این بوده اســــت که بــــه نام توســــعه و بــــا عنوان 
، معمــــاری ســــنتی خانه هــــا و محالت را  پیشــــرفت شــــهر
دســــت خوش ویرانــــی کرده انــــد. چمن هــــا و بازارچه ها و 
رشــــته قنات هایی که بــــه نوعی عرصه پیونــــد مردمان هر 
محل بوده انــــد، دیگر وجود خارجی ندارند. بن بســــت ها 
را کوچه کــــرده اند و کوچه ها را خیابــــان و خیابان ها را بلوار 
و از هر گوشــــه ای خانه های عمودی بی هویــــت را قارچ وار 

رویانیده اند.
قدیمی هــــا به این باور رســــیده اند که در همــــداِن دیگری 
می زیســــته اند؛ چون امروز به هر طرف کــــه نگاه می کنند، 
آن کوچه هــــای طاقــــی پرپیچ وخــــم و باریــــک و آن فضای 
گســــترده ای را کــــه همــــه کوچه ها بــــدان وصل می شــــد، 
نمی بینند؛ و جوانان تحصیل کرده ما حتی نام های اصیل 
گوشــــه و کنار شــــهر خود را نمی دانند. )برگرفتــــه از کتاب 

فرهنگ نامجاهای همدان(
به واقــــع امروز اگــــر محله ای هســــت، حفظ هویــــت آن از 
جمله ضروریات اخالقی برای هر شهروند دلسوز همدانی 
است. محالت قدیمی همدان که تعداد انگشت شماری 

از آنها هنوز ســــیمایی از گذشــــته خود را دارند، با توســــعه 
شهرنشینی و گسترش خیابان ها در معرض نابودی قرار 

گرفته اند که از جمله آنها محله کهن و تاریخی کلپاست.
حفــــظ محالت قدیمــــی در گــــرو گذشــــتن از برخی  �

رفاهیات شهری
، نویســــنده و پژوهشــــگر همدانی در  محســــن صیفی کار
این خصــــوص به هگمتانه گفت: متأســــفانه بســــیاری از 
محله های قدیمی شــــهر همدان، بــــا تغییرات غیر اصولی 
در شهرسازی و خیابان کشــــی های جدید که بدون توجه 

به ساختار معماری تاریخی آنها انجام شد، از بین رفتند.
وی با تأکید بر اینکه حفظ بافت و هویت محالت قدیمی 
شــــهر همدان در گرو گذشــــتن از برخی رفاهیات شهری 
مدرن اســــت افزود: تــــردد خودرو ها ســــاختار محله های 
تاریخــــی ما از جملــــه محله کهــــن کلپا را به هــــم می ریزند، 
بنابراین اگر جلــــوی عبور و مرور بیــــش از حد خودروها از 
محوطــــه چمن کلپا گرفته شــــود می توان بــــه حفظ محله 
کمک شــــایانی کرد، هرچند که رفاه سرنشینان خودروها 

از بین برود.
صیفــــی کار اضافه کرد: در حال حاضر شــــهرداری همدان 
پیاده راه سازی های خوبی به شــــکل فنی در معابر انجام 

بهتر داده،  باشد شاید 

بخشی از محوطه چمن کلپا نیز پیاده راه شود تا این مرکز 
محله نیز مانند بسیاری از مراکز محالت ما از بین نرود.

وی با ابراز تاســــف برای تخریب حمام محله کلپا و تبدیل 
شــــدن آن به زمین خاکی برای پارک خودرو ها، عنوان کرد: 
اگر اجازه پــــارک خودرو ها در این محوطه را ندهند می توان 
یــــک بازارچه بــــا ســــاختار معماری ســــنتی ماننــــد بازارچه 
میرفندرســــکی در آن برپا کرد که عالوه بر رونق اقتصادی 
برای اهالــــی محل، دید و منظر مناســــبی نیز به محله کلپا 

خواهد بخشید.
اکثر چمن های همــــدان با تغییــــرات غیراصولی از  �

بین رفته اند
صیفــــی کار در ادامه ســــخنان خود به اتصــــال محله های 
قدیمی شــــهر همدان توســــط محورهای تعریف شده در 
فرهنــــگ همدانی ها به نام چمن ها اشــــاره کــــرد و گفت: 
متأســــفانه بخش قابل توجهی از چمن هــــای همدان، با 

تغییرات غیراصولی در شهرسازی ما، از بین رفته اند.
ایــــن نویســــنده همدانــــی بــــا بیــــان اینکــــه چمن ها یک 
مجموعــــه مذهبی تجاری فرهنگی در هر محله تشــــکیل 
می دادنــــد افزود: حول چمــــن و میدانچــــه آن، فضاهایی 
مانند مســــجد، حمام، زورخانه، ســــقاخانه، بقالی، نانوایی، 
قصابی، خیاطی، قنادی، ســــلمانی و... قرار داشتند و تمام 
خانه ها حول این مرکز شکل گرفته بودند که از کوچه ها و 

داالن های تنگ و باریک به هم راه پیدا می کردند.

محســــن صیفی کار ادامــــه داد: خوشــــبختانه مغازه های 
چمن کلپا همچنان باقی مانــــده اند اما حفظ آنها نیازمند 
مرمت ســــر در و جــــداره مغازه هاســــت تا بــــا نظارت های 

صحیح از تخریب آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مدیران غیر بومی دلشان برای 
همدان نمی ســــوزد اضافه کرد: خوشــــبختانه تــــا به امروز 
بسیاری از مســــاجد قدیمی ما ازجمله مسجد تاریخی کلپا 
مرمت شــــده اند اما باید از اعمال تغییرات ســــلیقه ای در 
چنین بناهــــای تاریخی جلوگیری گردد تا بــــدون انجام کار 
کارشناسی تغییری در معماری بناها صورت نگیرد و به در 

و دیوار آنها آسیبی وارد نشود.
شناسنامه محله در مراکز محالت نصب شود �

صیفــــی کار بر لــــزوم انجــــام کارهای فرهنگی بــــرای حفظ 
کیــــد  محــــالت قدیمــــی همــــدان تأ

کــــرد و گفــــت: متولیــــان فرهنگــــی در شــــهر می توانند 
شناســــنامه هر محله را همراه با نقشــــه هوایی قدیمی و 
جدیــــد آن تهیه کننــــد و آن را به شــــکل هنرمندانه ای در 

مرکز محله نصب نمایند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه چمن هــــا و مراکز محــــالت همدان 
نیازمنــــد احیاء علمی و تاریخی هســــتند افــــزود: با صرف 
هزینــــه و انجام یک کار پژوهشــــی مفید می تــــوان احیاء 

محالت را به انجام رسانید.
محســــن صیفی کار ادامه داد: هنوز هم خانه ها و بنا های 
ارزشمند قدیمی زیادی داریم که می توانیم برای حفظشان 

اقدام کنیم و آنها را به نسل های آینده بسپاریم.

همجواری بوستان و کتابخانه شهیدان حجازی، امتیازی برای محله کلپا
هگمتانه، گروه محله ما  : با توجه به آلودگی های ناشی 
از مصنوعــــات بشــــری و تخریــــب بی رویــــه جنگل ها و 
نیز افزایش جمعیت، موضوع ســــرانه فضای ســــبز در 
شــــهر ها به یکــــی از دغدغه هــــای مهم زندگی شــــهری 
تبدیل شــــده اســــت. این موضوع در مورد شــــهر های 

ایران هم مصداق عینی دارد.
فضــــای ســــبز در گذشــــته در محالت قدیمی شــــهرها 
یا به صورت عمومــــی میدانگاهی یا بــــه صورت باغچه 
خصوصی درون حیاط بناهای مســــکونی وجود داشته 

است.
فضای سبز خصوصی داخل هر حیاط، از اصول طراحی 
شــــهری قدیم محسوب می شــــد که نیاز فطری انسان 
نــــس بــــا طبیعت بــــرآورده می کرد؛ اما با توســــعه 

ُ
را در ا

شهرنشینی و تغییر در ســــبک زندگی، هر روز از میزان 
چنین فضاهایی کاسته می شود.

بنابراین با توجه به وضعیت نوســــازی های گسترده و 
تغییرات وسیع در محالت قدیمی، احداث فضای سبز 
عمومــــی به صورت پارک و بوســــتان اجتنــــاب ناپذیر و 

ضروری است.

چمن کلپا مایه رونق کسب و کار محل �
در محله کلپا نیــــز که به گفته برخی قدیمی های شــــهر 
همدان، در گذشته به علت داشتن دارودرخت فراوان 
و همچنین وجود چشــــمه ای که چمن کلپا را سرسبز و 
لٌپا نیز نامیده می شد، 

ُ
باطراوت نگه داشته بود، محله گ

قطعــــا فضای ســــبز عمومی کافــــی برای تمامــــی اهالی 
محل وجود داشته، امروز تغییراتی را شاهدیم که از آن 
سرسبزی چمن کاسته شده و تنها چند درخت قدیمی 

باقی مانده است.
اکثــــر کســــبه ای کــــه در مرکز محلــــه کلپا مشــــغول به 
فعالیتند رونق اقتصادی خود را مدیون وجود محوطه 
و چمن کلپا می دانند که از ســــالیان قبل به جا مانده و 

هویت آن محله را همچنان حفظ نموده است.
عالوه بر محوطه چمن کلپا که توســــط یک فرم نامنظم 
هندســــی به صورت میدانگاهی در مرکزیت محله کلپا 
تعریف شــــده و تعــــدادی درخت کهنســــال و نیز چند 

درخت نوپا در آن دیده می شــــود، بوستان دیگری هم 
در ســــال های پس از انقالب، برای ایــــن محله قدیمی 

ایجاد شد که بوستان شهیدان حجازی نام گرفت.

بوستان شهیدان حجازی فضای سبز مناسبی  �
برای اهالی کلپا

این بوســــتان به عنــــوان یک فضای ســــبز عمومی که 
فضای خوبی برای بازی کودکان نیز در آن تعریف شده، 
گذرانــــدن اوقات فراغــــت اهالی  محل مناســــبی برای 

محله کلپا می باشد.
خانم مســــنی که روی یکــــی از نیمکت های بوســــتان 
حجازی نشســــته بــــود وجود این پــــارک کــــه مزین به 
نــــام شــــهیدان حجــــازی اســــت را نعمتی بــــرای محله 
کلپا دانســــت و گفت: همــــه محله های همــــدان باید 
فضاهایی برای اســــتراحت و تفریح اهالی خود داشــــته 

باشند.
خانم صدیقی با دســــت به بچه های کوچکی اشاره کرد 
که داشتند در آن سوی بوستان بازی می کردند و افزود: 
آپارتمان های کوچــــک زندگی می کنند و  امروز مردم در 
بچه ها هیچ تفریحی ندارند بجز وقت گذراندن در کوچه 

همــــراه با بچه های همســــایه؛ پس بهتر اســــت چنین 
جایی نزدیک خانه خود داشته باشند و در محیطی امن 

مشغول بازی شوند.
وی ادامه داد: البتــــه حفظ امنیت چنین فضاهایی هم 
بسیار مهم اســــت، گاهی وقت ها وجود افراد معتاد در 
پارک هــــا مایه عذاب اهالی و خانه های اطراف بوســــتان 
می شــــود که پلیس بایــــد جلوی این مــــوارد را پیگیری 

کند.
از او درباره کاربری قبلی این محوطه پرســــیدم که گفت: 
در گذشــــته این زمیــــن متعلق بــــه یکــــی از مالکین و 
خان های همدان به نام دولتشــــاهی بود کــــه در اینجا 
خانه بزرگی داشــــت و ســــاکن محله کلپا بود که بعدها 
تخریــــب گشــــت؛ البته خان هــــای دیگری هــــم در این 
محله ســــاکن بوده اند و برخی محلــــه کلپا را محله خان 

نشین های همدان می نامند.

 ۲4 ســــال خدمات رســــانی کتابخانه شــــهیدان  �
حجازی در محله کلپا

درســــت در کنــــار بوســــتان حجــــازی در ســــال 1375، 
کتابخانه ای تاسیس شــــد که تا امروز مدت 24 سال از 

ارائــــه خدمات آن به اهالی محله کلپا و نیز شــــهروندان 
همدانی می گذرد.

کتابخانه عمومی شــــهیدان حجازی، در دو طبقه دارای 
بخش مخــــزن اصلــــی، بخــــش کمک درســــی، بخش 
نشــــریات، بخش کودک، بخش دفاع مقدس، استان 
بخش  نوجوانــــان،  بخش  کتــــاب،  تازه های  شناســــی، 
مرجع و... بوده و مکان مناسبی برای خدمت رسانی به 

عالقمندان کتاب و کتاب خوانی می باشد.
تعریــــف فضای مطالعــــه در کنار یک بوســــتان و نیز در 
نزدیکی مدرســــه پســــرانه خیام، مجموعه ای فرهنگی-
تفریحــــی را در محله کلپــــا ایجاد کرده کــــه امتیازی برای 
این محله به حســــاب می آید چون هــــم دانش آموزان 
را دعــــوت به محیط کتابخانه می کنــــد و هم محلی برای 

استراحت و تفریح را در اختیارشان می گذارد.
شــــاید وجــــود کتابخانــــه در تعریــــف فضایــــی محالت 
قدیمی همدان مرســــوم نبوده اما نیاز جامعه امروز به 
گونه ایست که شاید بهتر باشد احداث کتابخانه های 
بیشتری را در نقاط مختلف شهر همدان شاهد باشیم 
و فرهنگ مطالعه را در میان جوانان و نوجوانان بیش 

از پیش تقویت کنیم.

: اگر اجازه پارک خودرو در محوطه  صیفی کار
حمام تخریب شده کلپا را ندهند می توان یک 

بازارچه با ساختار معماری سنتی مانند بازارچه 
میرفندرسکی در آن برپا کرد.

متولیان فرهنگی در شهر می توانند شناسنامه 
هر محله را همراه با نقشه هوایی آن تهیه کنند 

و آن را به شکل هنرمندانه ای در مرکز محله 
نصب نمایند.

شهید سیدغفور هزاوه ای
وصیت شهید: از جان و مالمان برای انقالب 

بگذریم
هگمتانه، گروه محله ما: شــــهید ســــید غفور هزاوه  
ایــــی در منطقه شــــلمچه در عملیات کربــــالى 5 در 
تاریخ 21/10/65 و در ســــن 20 ســــالگی بر اثر اصابت 
ترکش بــــه فک و گردن و در حالی که ســــر مبارکش 
از بدنش جدا شــــده بــــود، بــــه آرزوى دیرینه خود که 

شهادت بود رسید.
بخشی از وصیتنامه شهید

... به تحقیق شــــهادت می  دهم که انقالب اســــالمی 
ایران و نظام جمهورى اســــالمی بــــه عنوان یک نظام 
اسالمی، تنها انقالب و حکومت حق در زمان حاضر 
است و به  حقیقت که حکومت کشور عزیزمان تنها 
کشــــورى اســــت که نماینده واقعی اسالم و مذهب 
راستین تشــــّیع در جهان اســــت و بر همه واجب و 
الزم اســــت که در راه حفظ ایــــن نظام از جان خویش 
مایه بگذاریم و با از دست دادن جان و مال و فرزند، 
به پاســــدارى از آن بپردازیم. بدانیم که به مصداق آیه 
شــــریفه «یکی از مهمترین صفــــات ممّیزه مؤمنین، 
خشــــونت و جنگ با کافران است و در ستیز بودن 
دائم با آنان اســــت». پــــس اگر شــــخصی را مالحظه 
کردیم که صورتش در اثر ســــجده، اثــــر پذیرفته ولی 
نســــبت به جهاد بی تفاوت است، در ایمان او شک 
کنید و روى از او بر کشــــید. مؤمن بایــــد به گونه  اى 
زندگی کند کــــه حیاتش مایه غیظ و خشــــم کافران 
و ملحدان باشــــد. قلب مؤمن و مجاهد بخصوص 
اگر شــــیعه علی(ع) و اوالد شریفش باشد، جاى یک 
خدا و یک مکتب اســــت نمی تواند با کفــــر کنار آید 
و دســــت در دســــت کافران گذارد، لذا واژه  صلح با 

دشمنان خدا و اولیاء او در قاموس ما نیست.
بدانیــــد که همه ما وصیت به امر بــــه معروف و نهی 
از منکر شــــده  ایــــم و خداوند دین اســــالم را به خاطر 
همین فریضه بر ادیان دیگر برترى داده اســــت. لذا 
در برخورد با مفاسد جامعه با زهد فروشان دروغین 
که بیشــــترین ضربــــه را بــــه انقــــالب وارد می  کنند با 
شــــدت مقابله کنید و از عزلت خوددارى نمایید. باز 

توصیــــه می کنم متوجه باشــــید همیشــــه انقالب از 
داخل ضربه خورده است تا از بیرون.

و در جایی دیگر خطاب به خواهرشان می نویسند:
خواهرم، حضرت امیر  )ع( )که امید ماســــت در دنیا 
و آخــــرت( درنهج البالغــــه می  فرماینــــد: »ایها الناس 
..« اى مردم دنیا  انما الدنیا دار مجاز و االخره دار القرار
دار و خانه گذر اســــت و آخرت خانــــه ثبات و ماندن. 
پس بگیرید از گذرگاه خود بــــراى آن جایی که ثابت 
می  ماند. پرده  هاى ســــّر و نهان خود را نزد کســــی که 
اسرار شما را نمی داند پاره نکنید و قلب هاى خود را 
از دنیا خارج کنید قبل از اینکه بدن هاى شما از دنیا 
خارج شــــود و در این دنیا امتحان می شــــوید و براى 

ابدّیت و آخرت خلق شده  اید.
خواهــــرم از آنها مبــــاش که وقتــــی می  میرند به قول 
حضرت رســــول )ص( تازه از خواب بیدار می شوند. 
هر چند بار این وصّیــــت را بخوان و با آن به یاد مرگ 
باش کــــه مرگ حق اســــت. زهــــرا جان نکنــــد که در 
زندگی از دعــــا و زیارتها فراموشــــت شــــود. زندگی و 
عمرى که در آن زیارت اهل بیت خوانده نشــــود اگر 
نباشــــد بهتر اســــت. خواهرم، از همه مهمتر اینکه 
قرآن را فراموش نکن «فاقرؤوا ماتیّســــر من القرآن. 
ســــعی کن ادب، اخالق، سرشت، فرهنگ، اعمال و 

گفتارت رنگ قرآنی داشته باشد.

آبروی محله
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حدیث

عکس روز
اقدامات شهرداری منطقه چهار برای ورود به فصل بارش

سرودهایبرایمدافعانسالمت
با چه تسکین دهم دلی را که

چای روضه ات دوایش بود؟
مهــــدی زاده  فاطمــــه  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
چارپاره ای برای مدافعان ســــالمت در این روزهای پر 

کار مقابله با ویروس کرونا سروده است.
شــــده ســــپید  خســــته ام  تــــن  بــــه 
حســــین عــــزای  پیرهن مشــــکِی 
در بــــر  مــــادرم  چشــــمان  مثــــل 
که به قول خودش: فدای حســــین
شــــد باعــــث  گذشــــته  خاطــــرات 
بکنــــم وا  گلــــوم  از  را  بغــــض 
قسمت این شد که در لباس سفید
بکنــــم ادا  را  امســــال  نــــذر 
عاشــــورا گذشــــته،  ســــال های 
ســــر هــــر کوچــــه ای قیامــــت بــــود
دست من، ســــال پیش، جای ِسُرم
بــــود هیــــأت  اســــتکان  ســــینِی 
درمانــــگاه تــــوی  امســــال  هیــــأت 
بیــــن ده هــــا مریض بدحال اســــت
هرکســــی روی تخت بیماری ســــت
همدمش خاطرات هرســــال است
خس خس هاش میــــان  پیرمردی 
اشــــکش بــــا  بــــود  کــــرده  خلوتــــی 
روضــــه می خوانــــد بی صــــدا در دل
مشــــکش حســــرت  و  علمــــدار  از 
دیــــدم شــــدم  نزدیکتــــر  کــــه  تــــا 
جملــــه ای بیــــن گریه هایــــش بــــود
با چــــه تســــکین دهــــم دلــــی را که
بــــود؟ دوایــــش  روضــــه ات  چــــای 
افتــــادم یــــادت  اینکــــه  بــــا  گفــــت: 
گرفتــــاری لحظــــه   در  بــــاز 
کــــه دوســــتت دارم آنــــی  از  بیــــش 
داری دوســــتم  تــــو  نــــدارم  شــــک 
گذاشت ناگهان دست روی سینه 
امــــا یــــا.....«  علیــــک  »الســــالم 
اجلــــش مهلتــــش نــــداد و نگفت
را عمــــرش  حســــین  یــــا  آخریــــن 
او که عمری نفس کشــــید: حسین
نفســــش هم که می برید: حســــین
در گوشــــش یــــواش گفتــــم: مــــرد
تــــو نگفتــــی، ولی شــــنید حســــین

شاعرانه

آیتا..اشرفیاصفهانی
پنجمینشهیدمحراب

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: امروز ســــالروز شــــهادت 
پنجمین شــــهید محراب آیــــت ا... عطاء ا... اشــــرفی 

اصفهانی امام جمعه کرمانشاه است.
عطاءاهلل اشرفی اصفهانی سال 1281 )شعبان 1322( 

در محله خوزان خمینی شهر متولد شد.
وی پــــس از گذراندن دوره مکتب خانــــه، در دوازده 
ســــالگی به توصیــــه پــــدرش، از خمینی شــــهر عازم 
اصفهان شــــد و دوره های مقدمات و ســــطح فقه و 
اصــــول را در حــــوزه علمیه اصفهان را نزد اســــتادانی 
ســــیدمحمد  و  درچــــه ای  ســــیدمهدی  همچــــون 
نجف آبــــادی بــــه پایان  برد و ســــپس به قــــم هجرت 
را  اصــــول  و  فقــــه  اجتهــــادی  و  عالــــی  دوره  کــــرده، 
نــــزد عبدالکریــــم حائــــری یــــزدی، ســــیدمحمدتقی 
ســــیدمحمد   ، صدر ســــیدصدرالدین  خوانســــاری، 
حجــــت، سیدحســــین طباطبایی بروجــــردی و امام 

خمینی)ره( فرا گرفت.
آیت ا... اشــــرفی اصفهانی یار و یاور امام راحل و محور 
مبارزات مردم کرمانشــــاه علیه رژیم پهلوی بود و در 
زمان پیروزی انقالب اسالمی نقش ویژه ای را در این 

استان ایفا کرد.
وی پس از پیــــروزی انقالب هم به عنــــوان نماینده 
ولــــی فقیه در کرمانشــــاه و امام جمعه این شــــهر در 
کــــردن توطئه های تفرقــــه افکنانــــه داخلی و  خنثی 

خارجی پیشگام بود.
این عالــــم ژرف اندیــــش، برای ایجــــاد وحدت میان 
تشــــیع و تســــنن تالش زیادی کرد و اجــــازه نداد که 
دشــــمنان میان مردم اســــتان کرمانشــــاه اختالف 

ایجاد کنند.
وی با وجود کهولت ســــن در دوران دفاع مقدس با 
حضور در جبهه های نبرد علیه باطل و روح مقاومت 

را در کالبد جوانان می دمید.
آیــــت ا... اشــــرفی اصفهانــــی، 23مهر ماه ســــال61 در 
مسجد جامع کرمانشــــاه به دست عناصر منافق به 
شهادت رسید و در گلستان شــــهدای اصفهان به 

خاک سپرده شد.

مناسبت

انصافایناستکهخوبوبدکاالمعلومباشد

در قرآن کریم آمده اســــت: وای بر کم فروشــــان، آنان کــــه وقتی برای خود 
وزن و پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، ولی هنگامی که 

می خواهند برای دیگران وزن و پیمانه کنند کم می گذارند.
پیامبر مکرم اســــالم)ص( فرموده اند: شــــما که می خواهید فرزندانتان در 
نیکی و محبت با شــــما به عدالــــت رفتار کنند، در کار بخشــــش با آنها به 

عدالت رفتار کنید.
حکایت: محمد بن مســــلم از امام محمد باقر علیه السالم چنین روایت 
می کند که درباره مخلوط گندم از ایشــــان سؤال شد که بد و خوب آن را با 
هم مخلوط می کنند و می فروشــــند. چنین پاسخ دادند که اگر همه آنها از 
خوب و بد دیده شوند عیبی ندارد به شرط آن که نوع خوب موجب دیده 

نشدن نوع بد نشود.
اگر ملک خواهی ره عدل پوش

وگر نی، ز دل آن هوس را بشوی
چنان زی که گر باشدت شرق جای

کنندت طلب اهل غرب از خدای

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

میز مطالعه

عاشقانه

»دیوان ابوطیاره« منتشر شد
چند شعر منتشر نشده از عمران صالحی

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: »دیوان ابوطیاره«؛ 
آثــــار زنده یــــاد عمــــران  از  شــــامل منتخبــــی 
، از  صالحی، از مشــــاهیر حــــوزه ادبیــــات طنز
ســــوی انتشــــارات مرواریــــد منتشــــر و روانه 

کتابفروشی ها شد.
آثار  »دیــــوان ابوطیاره«؛ شــــامل منتخبــــی از 
زنده یاد عمران صالحی، از مشــــاهیر ادبیات 
، از ســــوی نشــــر مروارید در  طنــــز در کشــــور
دســــترس عالقه مندان به ادبیات این حوزه 

قرار گرفت.
این اثر که به کوشش بهاره و یاشار صالحی، 
فرزندان او، گردآوری و منتشر شده، در واقع 
گزیــــده ای اســــت از آثار این طنزپــــرداز مطرح 
معاصر که یا در مجالتی پیش از این منتشر 
شــــده بود و یا هرگــــز مجال انتشــــار نیافت. 
گردآورنــــدگان »دیــــوان ابوطیاره« بــــرای این 
منظــــور هزار و 300 عنوان از اشــــعار منتشــــر 
شــــده از صالحی در مجــــالت مختلفی چون 
گل آقا و توفیق را بررســــی کرده و از آن میان، 
آثاری را انتخاب کردند که در درجه نخســــت، 
لبخند را بر لب مخاطب بنشــــاند. از ســــوی 
، توجه به اینکــــه اثر دربــــاره موضوعی  دیگــــر
 مرتبط 

ً
عمومی نوشته شــــده باشــــد و لزوما

با فرد یا مســــؤول خاصی نباشــــد نیز مد نظر 
بــــوده اســــت. در نتیجه آثــــاری کــــه مرتبط با 
موضوعــــات قدیمی تــــر بوده و بــــه اصطالح 

از ذکــــر در این  تاریــــخ مصــــرف داشــــته اند، 
مجموعه کنار گذاشته شدند.

در بخشــــی از مقدمــــه ایــــن کتاب بــــه چرایی 
انتشــــار این اثر اشاره شده اســــت: این کتاب، 
مجموعه ای است منتخب از طنزهای منظوم 
عمران صالحی که با اسامی مستعار مختلف او 
در نشریات چاپ شده اند یا در جمع دوستان 
یا در مجامعی خوانده و شــــنیده شــــده اند، اما 
تاکنــــون در کتابی بــــه طور مســــتقل به چاپ 
نرسیده اند. او در مورد اینگونه آثار گفته است: 
»ما یک طنز منظوم داریم که من اســــم شــــعر 
روی آن نمی گذارم. به فرض، کارهایی که از من 
در مجلۀ توفیق یا نشریات گل آقا چاپ شده، یا 

اصاًل چاپ نشده، طنز منظوم است«.
عمــــران صالحــــی در نظر داشــــت منتخبی از 
این آثــــار را در مجموعه ای بــــا عنوان »دیوان 
ابوطیــــاره« به چاپ برســــاند کــــه روزگار امان 
نداد. در ادامۀ تالش فرزندان او برای انسجام 
و ارائۀ آثــــار باقی مانده و چاپ نشــــده او، این 

کتاب شکل گرفته است.
کتاب از ســــه بخش تشــــکیل شــــده است؛ 
بخش نخســــت آن به ارائه آثاری می پردازد که 
در مجله توفیق منتشــــر شــــده بود. صالحی 
از ســــال 45 کار در مجله توفیــــق را آغاز کرد و 
پس از آن، وارد دنیای پژوهش در عرصه طنز 
رفت که حاصل آن، انتشــــار کتابــــی با عنوان 

»طنــــزآوران امــــروز ایران« بود که در ســــال 49 
منتشر شد. بخش بعدی کتاب به ارائه اشعار 
طنز صالحی در مجله گل آقا که یکی از مجالت 
معتبر و تأثیرگذار در حوزه طنز بود، اختصاص 
دارد. او در ایــــن مجلــــه با نام های مســــتعاری 
تعجب،  کمــــال  بالتکلیف،  ابوقراضــــه،  چون 
زرشــــک، تمشــــک، ابوطیاره، پیــــت حلبی و... 
فعالیت می کرد. صالحــــی در مجالت دیگری 
همچــــون خوشــــه به ســــردبیری شــــاملو نیز 
فعالیت کرده است. بخش ســــوم کتاب نیز 

« اختصاص داده شده است. به »سایر اشعار
صالحی،  ادبیات  قــــدرت  و  ویژگی  مهمترین 
چــــه از دید همــــکاران و همراهــــان او و چه از 
نگاه عمــــوم مردم، زبــــان بی پیرایه، ســــاده و 
به دور از تکلف او در کنــــار طنز گزنده اش به 
ویژه در مورد مســــائل اجتماعــــی بود. گویی 
عمــــران صالحی ماننــــد یک قلنــــدر در حوزه 
نقــــد اجتمــــاع با قلمــــی گیــــرا و در عین حال 
ساده و بی تکلف توانسته بود نبض شریان 
آن زیســــت  مخاطبــــان اجتماعــــی را کــــه در 
می کند، به دست گیرد. او توانست نام خود 
در ســــه دهه از درخشــــان ترین دوره ادبیات 

طنز کشورمان ثبت کند.
انتشــــارات مرواریــــد کتاب حاضــــر را در 550 
نســــخه و در 196 صفحه روانه کتابفروشی ها 

کرده است.

بهاستقبال مؤدبباشعر
شهدایخانطومانرفت

مودب  علی محمد  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
در اســــتقبال از شــــهیدان تازه تفحص شده 

خان طومان شعر جدیدی سرود.
علی محمد مودب در اســــتقبال از شهیدان 
تازه تفحص شده خان طومان شعر جدیدی 

"از زبان فرزندان این شهدا" سرود:
از سفر خسته نباشی پدرم!

دیده پاک تو را می بوسم
بی تو هر جمعه که دل تنگ شوم

پدرم خاک تو را می بوسم

دست هایی که پناه همه اند
نیست در خانه نوازشگر من

خون خود را به وطن بخشیدی
تا که باشد شرف کشور من

چشمه ها در دل کوهستان ها
مثل چشمان تو شب بیدارند

رود با شور تو در جریان است
کوه ها تکیه به نامت دارند

ایستادی که نریزد این سقف
آسمان آبی و زیبا باشد

پای این عشق، غم شیرینی ست
اینکه فرزند تو تنها باشد

بی تو  ام، گرچه تو با من هستی
راز لبخند تو را می دانم

صبح هنگام قنوتم هر روز
نام زیبای تو را می خوانم
پدرم قله بشکوه و بلند

تو نماز وطن من هستی
سجده ای تا به ابد در دل خاک

امتیاز وطن من هستی
خانه دلتنگ تو هر شب اما

روزهایم تویی و عید تویی
 ای به خون خفته، شهید وطنم!

تا ابد گرمی خورشید تویی

تشریح جزئیات اکران فیلم های جشنواره کودک و نوجوان
11 فیلمی که در تهران اکران حضوری می شود

ســــومین  و  ســــی  دبیــــر  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
 107 گفت:  کــــودک و نوجــــوان  جشــــنواره فیلم هــــای 
عنوان فیلم در پلت فرم های طراحی شــــده جشــــنواره 
وز به نمایش درمی آیند که از بین آنها دو  طی شــــش ر
فیلم ویژه نابینایان و ناشــــنوایان در نظر گرفته شــــده 

می شود. حضوری  اکران  تهران  در  فیلم  یازده  و 
ســــینما  در  فیلم  یــــازده  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  تابش 
فرهنــــگ تهران با حضــــور تعدادی از عوامــــل فیلم ها 
از ســــوی دبیــــر جشــــنواره دعوت  کــــه  و مخاطبینــــی 
می شــــود،  اکران  شــــیوه نامه ها  رعایــــت  با  می شــــوند 
گفت: اســــامی فیلم هــــای بلند ســــینمایی راه یافته به 
بخش مســــابقه ســــینمای ایران این دوره جشــــنواره 
به شــــرح زیــــر اعالم شــــد: بخش مســــابقه ســــینمای 
قوی تــــن،  علــــی  کارگــــردان:  زیبــــا،  وی  ز 1-آر ایــــران: 
فارابی،  ســــینمایی  بنیاد  قوی تــــن،  علی  تهیه کننــــده: 
فریــــدون  کارگــــردان:  ســــیب،  دره  2-بچه گرگ هــــای 
از اتفاق،  3-بعــــد   ، نجفــــی، تهیه کننــــده: مجید برزگــــر
کارگــــردان: پوریــــا حیــــدری اوره، تهیه کننده: شــــهاب 
کارگردان:  )تورنــــادو2(،  فضایــــی  جزیره   -4 حســــینی، 
هاشمی،  سیدجواد  تهیه کننده:  هاشــــمی،  سیدجواد 
5- خورشــــید، کارگردان: مجید مجیــــدی، تهیه کننده: 
6- ســــلفی با رســــتم،  مجیــــد مجیــــدی، امیــــر بنــــان، 
کارگــــردان: حســــین قناعــــت، تهیه کننــــده: حســــین 
قناعــــت، 7-لوپتــــو )پویانمایــــی(، کارگــــردان: عباس 

عســــکری، تهیه کننده: محمدحسین صادقی
جلیلی،  ابوالفضــــل  کارگــــردان:  معکوس،  مســــیر   -8
ســــینمایی  بنیــــاد  جلیلــــی،  ابوالفضــــل  تهیه کننــــده: 
فارابی، 9-مهران، کارگردان: رقیــــه توکلی، تهیه کننده: 
10-نارگیل،  فارابی،  ســــینمایی  بنیاد  پیرهادی،  محمد 
ابراهیم  تهیه کننــــده:  اطیابــــی،  ســــیدداود  کارگردان: 

حســــین  کارگــــردان:  امانتــــی،  11-والدیــــن  عامریــــان، 
قناعت حسین  تهیه کننده:  قناعت، 

وی همچنیــــن درباره بخش فیلم های بلند داســــتانی 
1-بازیگوش ها، کارگردان: نــــادره ترکمانی،  نیز گفــــت: 
بــــاش،  یــــادم  بــــه   -2 اکبــــری،  مهــــدی  تهیه کننــــده: 
مجتبی  تهیه کننــــده:  ســــعیدزاده،  مجتبی  کارگــــردان: 
محمــــد  کارگــــردان:  وانــــه،  پر و  پیلــــه   -3 ســــعیدزاده، 
صالحی نژاد  محمــــد  تهیه کننده:  دهکــــی،  صالحی نژاد 
4- حکم مــــادری، کارگردان:  دهکی و مهــــدی اکبری، 
ابراهیــــم  تهیه کننــــده:  صرافــــت،  ســــیامک  زنده یــــاد 
5-خداحافــــظ ســــینما، کارگــــردان: یاســــر  امیرخانــــی، 
ســــلیم،   -6 احمــــدی،  یاســــر  تهیه کننــــده:  احمــــدی، 
سیدمحســــن  تهیه کننده:  پاکــــزاد،  وحید  کارگــــردان: 
هــــادی  کارگــــردان:   ،29 شــــماره   -7  ، طباطبا یی پــــور
8- صفر  رحیمی خــــواص، تهیه کننــــده: مریم خلیلــــی، 
نصری،  احمدرضــــا  کارگــــردان:  )پویانمایی(،  ســــفر  در 
مرکــــز  محصــــول  نصــــری،  احمدرضــــا  تهیه کننــــده: 
9- گل  آفرینش های هنری بســــیج اســــتان اصفهان، 
تهیه کننده:  احمدیان،  داریــــوش  کارگردان:  مهربونی، 
مهــــدی کارآمد تبریزی و محمــــد نجفی زاده، 10- هدیه، 
مســــعود  طینت فرد،  فرخنــــده  مســــعود  کارگــــردان: 

طینت فرد فرخنده 
94 به  تــــا   84 گفــــت: کــــودکان متولد  وی همچنیــــن 
صــــورت رایــــگان می توانند در جشــــنواره ثبــــت نام و 
فیلم هــــا را ببیننــــد ویژگی این جشــــنواره این اســــت 
وه ســــنی بدون هیــــچ محدودیت قضاوت  کــــه این گر
وی پلتفرم ها می توانند  و داوری خــــود درباره کارهــــا را ر
فارابی  بنیاد  مثل  نهادی  سیاســــت های  دهند.  انجام 
ورشــــی می تواند  کانون پر ورش و  آموزش و پر کنار  در 

تســــهیل گر سینمای کودک و نوجوان باشد.

خبـــــر

نفسمادر

فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
زبانی  بازی  اســــت.  نثر  کاریکلماتور 
دارد تــــا بتوانــــد گفتنی هــــا را دیدنی 
از  و  دارد  طنــــز  کاریکلماتــــور  کنــــد. 
از  دارد.  صراحــــت  معنایــــی،  نظــــر 
چنــــد معنایی واژه ها ســــود می برد. 
بدیهیات  از  معمــــوال   ، کاریکلماتور
و روزمره ها و دم دســــتی هاســــت. 
سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان 

یک ژانر ندارد. اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد. جمالت 
در این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند و اندیشــــه هایی تو در تو را 
خلق می نمایند. در این ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده 

است.
آمدم، نبودی، نگاهم دست خالی به خانه چشمانم بازگشت.

نفس مادر نسیم خوشگوار باغ خانه است.
یارش، قد بلند بود، سر به هوا شد.

صدای گام هایمان، همسفر جاده زندگی است.
موش و گربه بازی در آورد، قهرمان دو شد.

یکلماتور کار

روایت حاتمی کیا از آقای رزمنده شنیدنی است

مستند پرتره اصغر نقی زاده آماده شد
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: مســــتند پرتره اصغــــر نقی زاده 
روایتی از بزرگان ســــینما درباره اوست؛ بازیگری که بیشتر 
در نقــــش رزمنــــده در فیلم هــــای دفاع مقدســــی حضور 

داشته است.
یاســــر فریادرس، از ساخت مســــتند پرتره ای درباره اصغر 
نقی زاده خبر داد و گفت: در این مستند پرتره به فعالیت 
کاری و زندگی شــــخصی اصغــــر نقی زاده، بازیگر باســــابقه 
ســــینما و تلویزیون پرداختیم. این مستند از زمان بچگی 
تا روزهایی که نقی زاده وارد ســــینما شــــده است را روایت 

می کند و از این نظر مستند پرتره جامعی درباره اوست.
وی افزود: همچنین در این فیلم مســــتند با کسانی که از 
نظر کاری به ایــــن هنرمند نزدیک بودند، گفت وگو کردیم؛ 
ابراهیم حاتمی کیا، رضا کیانیان، گلعلی بابایی و... از جمله 
افرادی انــــد که در برابر دوربین آمده و درباره اصغر نقی زاده 

صحبت کردند.

فریــــادرس بــــا اشــــاره به حضــــور نقــــی زاده در تعــــدادی از 
فیلم هــــای ســــینمایی و ســــریال های تلویزیونــــی دفــــاع 
مقدس گفت: به بهانه ســــینمای اصغــــر نقی زاده نگاهی 
بــــه حضور او در فیلم های دفاع مقدســــی داریم؛ این که او 
چگونه به ســــینمای دفاع مقدس گره خورد و توانســــت 
در ایــــن بخش آثــــار فاخری داشــــته باشــــد. حاتمی کیا در 
گفت وگویی که درباره او داشت خیلی خوب در مورد این 

مسئله توضیح داد.
تهیه کننــــده این مســــتند گفــــت: روند تولیــــد این فیلم 
مســــتند 70 دقیقه ای، 5-6 ماه طول کشید که عمده این 
زمان برای گرفتــــن مصاحبه با افراد مختلف بود. کارگردان 
این مستند، محسن نقی زاده، فرزند اصغر نقی زاده است؛ 
این اثر با مشارکت شبکه مســــتند و مرکز مستند سوره 

تولید شده است.
فریادرس در خصوص رونمایی از این مســــتند گفت: قرار 

بــــود این فیلم مســــتند در هفته دفاع مقــــدس رونمایی 
شــــود اما به دلیــــل بیماری کرونــــا و جلوگیــــری از برگزاری 
تجمعات امکان پذیر نشــــد؛ امیدواریم با بهبودی شرایط 
این مســــتند را در یکی از شب های خاطره دفاع مقدس با 
حضور رزمندگان رونمایی و از اصغر نقی زاده تجلیل کنیم.
براســــاس این گزارش، اصغر نقی زاده با حضور در فیلم »توبه 
نصوح« به طور حرفه ای وارد ســــینما شــــد و بعدها توانست 
در فیلم هــــای دیگری چــــون »مهاجر«، »آژانس شیشــــه ای«، 
»خاکستر سبز«، »از کرخه تا راین«، »گاهی به آسمان نگاه کن« 
و… بازی کنــــد. وی در دوازدهمین دوره جشــــنواره فجر نامزد 

بهترین نقش دوم مرد برای بازی در فیلم »خاکستر سبز« شد.
وی در مجموعه هــــای تلویزیونی نظیر وضعیت ســــفید، 
خوش رکاب، خوش غیرت، معراجی ها و... حضور داشــــته 
و آخریــــن کار او زیرخاکی اســــت که ماه رمضان امســــال از 

شبکه یک سیما پخش شد.


