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 روابط عمومی اداره کل فرهنگدر مرکز سامد استانداری همدان با شماره تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به سؤاالت مردمی است.
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صف فرمانده انتظامی استان همدان خواستار شد:

بسیج همه ظرفیت ها
برای کاهش طالق

ه  ۲
فح

ص زلزله 5.4 ریشتری در همدان 
بدون خسارت

فرماندار همدان: آماده باش کامل شورای مدیریت بحران شهرستان

ه  ۲
فح

ص آمار خیره کننده مصالحه در همدان

1۸ محکوم از قصاص رستند

صفحه  5

صفحه  6

صفحه  7

امام خامنه ای در دیدار حضوری 
اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کردند: 

چاره اندیشی تأمین اجتماعی 
و خّیران برای افراد بیکار شده 

بر اثر کرونا

همدان در یک قدمی ثبت 
اولین شهر فعال کشور

دومین مجمع شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران برگزار شد.
طرح »شــــفا« مخفف شــــهرهای فعال ایران اســــت که به دنبــــال طراحی و 
بازســــازی شــــهر به ســــمتی اســــت که از فعالیت های فیزیکی شهروندان 
حمایت کند. شــــهر فعال شهری اســــت که برای تمام اقشــــار زیرساخت، 
برنامه های مشارکت و کارهای آموزشی را توسط شهردار داشته باشد. این 
طرح با هماهنگی کمیســــیون کالن شهرها و مشارکت محوری شهرداران 

اجرایی می شود و به سمت اخذ استانداردهای الزم حرکت می کند  ...

کارآفرین حوزه هنرصنعت فرش:

هنر صنعت فرش دستباف 
مصداقی شفاف از اقتصاد مقاومتی

همین صفحه   

صفحه   ۲

استاندار همدان در راستای تأمین زمین برای ساخت مسکن خبر داد: 

 ۶۸۰ هکتار به مساحت همدان اضافه شد

در لبیک به فرمان رهبر انقالب

احیاء ستاد مردمی کرونا
آیت اهلل شعبانی: نیاز به کمک های مردمی برای آسیب دیدگان از کرونا بیشتر از قبل شده است

اقتصاد مقاومتی

در لبیک به فرمان رهبر انقالب

 احیاء ستاد مردمی کرونا
آیت اهلل شعبانی: نیاز به کمک های مردمی برای آسیب دیدگان از کرونا بیشتر از قبل شده است

هگمتانه-گروه خبر همــــدان: در لبیک به فرمان رهبر 
معظم انقالب اسالمی  ســــتاد مردمی کرونا در همدان 

دوباره آغاز به کار کرد.
به گزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در استان همدان 
پیش از ظهر  دیروز در جلســــه آغاز به کار ســــتاد مردمی 
کرونا در اســــتان همدان، با تسلیت ســــالروز شهادت 
امام حســــن عســــگری، اظهار کرد: پس از فرمایشــــات 
رهبر معظم انقالب در ستاد ملی مقابله با کرونا همه ما 

موظف هستیم تا به فرمان رهبری لبیک بگوییم.
آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی با تاکید بر اینکه شــــرایط 
فعلی ویروس کرونا نســــبت به قبل بسیار پیچیده تر 
شــــده اســــت، مطرح کرد: بعــــد از گذشــــت این مدت 
فعالیت های مردمی مقداری کم رنگ تر شده، در حالی 
که نیازمندی به این کمک ها در جامعه بیشــــتر شــــده 

است.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان افــــزود: بر این 
اســــاس و فرمایشات روز گذشــــته رهبر معظم انقالب 
نیاز اســــت تا ســــتاد مردمی کرونا در استان همدان بار 
دیگر تشکیل شود و در کنار ستاد استانی به مقابله با 
این ویروس منحوس و ریشه کن کردن آن کمک کند.
وی با بیان اینکه نواقصی در برخی از موضوعات در این 

ســــتاد وجود داشت، عنوان کرد: به لحاظ این که ایجاد 
این ستاد یک کار نو و تازه ای بود با نواقصی در آن روبه 
رو بودیم که در دور جدید راه اندازی این ستاد باید این 

مسائل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
امــــام جمعه همدان با تاکید بر اینکه همکاری بســــیج، 
قرارگاه خاتم و ســــایر گروه های مردمــــی باید به صورت 
فراگیر ادامه پیدا کند، گفت: از آنجا که نوع فعالیت های 
مردمی قدری متفاوت اســــت، باید با نیازسنجی دقیق 

بر این اساس وارد میدان شویم.
وی با اشاره به آموزش نیروهای ستاد مردمی در زمینه 
کمک به بخش درمان، یادآور شــــد: در حوزه نظارت ها 
آمــــاده کــــردن تجهیــــزات و همچنیــــن در موضــــوع  و 
کمک های مومنانه ســــتاد مردمی مــــی تواند ورود پیدا 

کند.
آیــــت اهلل شــــعبانی بهترین کمــــک و همــــکاری با کادر 
درمان را رعایت مسائل بهداشتی همچون استفاده از 
ماسک و حفظ فاصله اجتماعی برشمرد و عنوان کرد: از 
همه مردم می خواهیم تا با رعایت این مســــایل به کادر 
درمان که چندین ماه است مجاهدانه در حال خدمت 
هستند کمک کنند و جلوی شیوع بیشتر این بیماری 

را بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان همدان:

آمادگی برقراری ارتباط الکترونیکی بین کالنتری ها و دادسراها

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس کل دادگســــتری 
اســــتان همدان گفــــت: برای تســــریع در روند رســــیدگی 
بــــه پرونده ها آمادگــــی برقــــراری ارتبــــاط الکترونیکی بین 

کالنتری ها و دادسراها را داریم.
به گــــزارش هگمتانه، محمدرضا عدالتخواه در نشســــت 
تعاملــــی مســــؤوالن قضایــــی و انتظامی اســــتان همدان 
با تبریــــک هفته ناجا و انتصاب  ســــردار امیــــری به عنوان 
فرمانده جدید انتظامی اســــتان همــــدان، گفت: می توان 
با اجرای طرح های مبتکرانه ای ذیل ســــتاد تألیف قلوب، 
با همــــکاری و هماهنگی دو ســــویه بین دســــتگاه قضا و 
نیــــروی انتظامی بســــیاری از پرونده هــــا را از همان مراحل 
نخست در کالنتری ها به ســــمت صلح و سازش هدایت 

و مختومه کرد.
وی حضور ســــردار امیری را با توجه به سبقه او در خصوص 
گاهــــی طلیعه تغییــــرات بنیادین  آموزش یــــگان ویژه و آ
در نیروی انتظامی همدان و رفتن به ســــمت کادرســــازی 
با بهره گیــــری از ظرفیت های ناجای اســــتان در مدارج باال 

دانست.
وی در ادامه با بیان این که کشــــف علمی جرم مهم است، 
اظهــــار کرد: پلیس ما امــــروز در کنار ارتقــــا توانمندی های 
جســــمی باید در تمامی حوزه ها ســــیر علمی را همراه خود 
داشته باشد و این پشــــتوانه علمی و آموزشی در پرورش 
فرماندهــــان متعهد، متخصص و انقالبــــی بی تردید مثمر 

ثمر است.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان افزود: تعامل دو 
ســــویه دســــتگاه قضایی و نیــــروی انتظامــــی در مصالحه 
پرونده های ُخرد و قابل گذشــــت زمینه را برای رســــیدگی 

کیفی تر به پرونده های جرائم خشن فراهم می سازد.
عدالتخــــواه با اشــــاره به عملیاتی شــــدن طــــرح مبتکرانه 
ســــتاد تألیف قلوب و کمیته های مصلحین و معتذرین 

به عنوان کمیته های معین این ســــتاد در استان، گفت: 
ایجاد شــــرایط الزم برای صلح و ســــازش به ویژه در پرونده 
هــــای قتل غیر عمــــد و یــــا عذرخواهی متهم از شــــاکی در 
پرونــــده هایی با جرائم قابل گذشــــت، روحیــــه همدلی در 

جامعه را تقویت می کند.
رئیس کل دادگســــتری استان همدان تشــــریح کرد: سر 
زدن برخی اعمال مجرمانه از ســــوی عده ای به طور عمده 
گاهی از عمل خودشــــان است که در اینجا  به دلیل عدم آ
می طلب تا درخصــــوص بیان حق الناس به شــــیوه های 
مختلف گام پیش گذاشت تا با تشویق و ترغیب افراد به 

صلح و سازش، به سمت اصالح و تربیت متهمان حرکت 
کنیم.

عدالتخــــواه به تهیه کتابچــــه آموزشــــی درخصوص ثواب 
عذرخواهی و روایات مرتبط با عفو و بخشش هم پرداخت 
و عنــــوان کرد: می تــــوان با یک همــــکاری و هماهنگی دو 
ســــویه بین دســــتگاه قضا و نیــــروی انتظامی بســــیاری از 
پرونده هــــا را از همــــان مراحل نخســــت در کالنتری ها به 

سمت صلح و سازش هدایت و مختومه کرد.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همــــدان به بهــــره گیری 
بخــــش هایــــی از دســــتگاه قضایــــی اســــتان از ارتباطات 

الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این آمادگی را داریم تا برای 
ارتباط الکترونیکی کالنتری ها با دادســــراها و دادگستری 
ها در راستای تســــریع در انجام وظایف خود شرایط را مهیا 

سازیم.
عدالتخــــواه بــــر ضــــرورت افزایــــش آمادگــــی جســــمانی 
نیروهــــای پلیس و همچنیــــن کادر دســــتگاه قضا برای 
کید  داشــــتن توان الزم در حوزه عمل به وظایــــف خود تأ
کــــرد و گفت: بدین ترتیب می توان انتظار داشــــت که در 
، خوب و ورزیــــده و به ویژه به  انجام مأموریت ها جســــور

کنیم. موقع عمل 



4645 1399  شماره  5  آبان  دو شـــنبه   

استان۲

زلزله 5.4 ریشتری در همدان 
بدون خسارت

فرماندار همدان: آماده باش کامل شورای 
مدیریت بحران شهرستان

روز   15:04 ســــاعت  همــــدان:  خبر  هگمتانه-گــــروه 
شــــنبه زمین لــــرزه شــــدیدی بــــه بزرگی 5.4 ریشــــتر 
استان های قزوین و همدان را لرزاند که خوشبختانه 

این زلزله خسارت و تلفاتی در بر نداشت.
 بــــه گزارش هگمتانــــه، در پی این زمین لرزه شــــدید 
که عالوه بر همــــدان، شــــهرهای کبودراهنگ، رزن، 
تویســــرکان نیز این زلزله را احســــاس کردند، ستاد 
مدیریت بحران در همان دقایق اولیه وقوع زلزله در 

فرمانداری تشکیل شد.
بــــا اینکه خســــارتی ناشــــی از زلزلــــه اعالم نشــــد اما 
جمعیت هالل احمر همــــدان تیم های امدادی را به 
حالت آماده باش کامل درآورد و تیم های ارزیاب نیز 

به منطقه اعزام شدند.
حســــین افشــــاری فرماندار همدان نیز بــــا تأکید بر 
اینکه هیچگونه خســــارتی به واحدهای مســــکونی 
و تجــــاری مناطق شــــهری و روســــتایی شهرســــتان 
همدان ناشــــی از زلزله آوج - نوبران گزارش نشــــده، 
بر آماده بــــاش کامل مجموعه دســــتگاه های عضو 
شــــورای مدیریت بحران شهرستان همدان و آماده 
باش گروه هــــای ارزیاب و عوامــــل هالل احمر تأکید 

کرد.
بحــــران  مدیریــــت  مدیــــرکل  طالبــــی  علیمــــردان 
استانداری همدان هم از اعزام  گروه های امدادی به 
منطقه زلزلــــه زده خبر داد و گفت: مرکز کانون اصلی 
زلزله آوج بوده اســــت و تمام های تیم هــــای ارزیابی 
برای رصد در شهرستان ها و همدان فعال شده اند، 
که خوشبختانه تا به حال هیچ آسیبی گزارش نشده 

است.

 سهم  2۶درصدی ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

در انتقال کرونا

هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان حمل 
و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همــــدان تأکید کرد: 
شهروندان شــــیوه نامه های بهداشــــتی را در زمان 
اســــتفاده از نــــاوگان حمــــل و نقل عمومــــی رعایت 

کنند.
به گــــزارش هگمتانــــه، رحیــــم الونــــدی در بازدید از 
ایستگاه های اتوبوس شــــهر گفت: مطابق گزارش 
ســــتاد مقابله با کرونا ســــهم وســــایل حمل و نقل 
عمومــــی از جملــــه اتوبــــوس و تاکســــی در شــــیوع 

ویروس کرونا ۲۶.۷ درصد است.
وی تأکید کرد: از این رو از شهروندان درخواست می 
شود در زمان اســــتفاده از اتوبوس شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کنند.

تعطیلی 33 نانوایی

پلمب 57 واحد متخلف
هگمتانه-گروه خبر همدان: مدیر سالمت محیط و 
کار معاونت بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینا از پلمب 5۷ واحد متخلف در همدان خبر داد 

و گفت: هفته گذشته ۳۳ نانوایی تعطیل شد.
 به گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی از اقدامات تشدید 
معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  واحــــد  بازرســــی 
بهداشــــتی اســــتان در مقابله با کووید 1۹ خبر داد و 
اظهار کرد: طی هفته گذشته یعنی از ۲۲ تا ۲۸ مهرماه 
۳ هزار و ۳۷5 مــــورد از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن 
عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شد.

وی از پلمب 5۷ مرکز متخلف طی این مدت خبر داد 
و با بیان اینکه ۳۳ نانوایی تعطیل شــــد گفت: ســــه 
غذاخوری، 1۹ ســــوپرمارکت و خواروبارفروشــــی، یک 

مطب و یک پیشخوان دولت نیز تعطیل شد.
مدیــــر ســــالمت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیــــان اینکه 
4۷۹ مورد اخطار و معرفی به مراجع قضایی داشتیم 
افزود: در بازدید از واحدها 5۶ درصد شیوه نامه های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود.
وی با بیان اینکــــه ۲ هزار و 1۹۸ مورد رعایت شــــیوه 
نامه های بهداشــــتی و فاصله گذاری را شاهد بودیم 
گفت: ۷۳ درصد نیز نســــبت به رعایت اســــتفاده از 

ماسک حساس هستند بودند.
رفعتی با بیــــان اینکه رعایت بهداشــــت و حفاظت 
فردی ۷۷ درصــــد و ۲ هزار و 5۸۶ مورد بوده اســــت 

خواستار توجه به شیوه نامه های بهداشتی شد.

خبــر

انتقاد علی فتحی:

کوتاهی در معرفی مشاهیر معاصر همدان
هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون نظارت، بازرسی و امور 
اداری شورای اسالمی شهر همدان گفت: متأسفانه از سالیان گذشته 
تاکنــــون در خصوص معرفی مشــــاهیر و مفاخر معاصــــر همدانی کوتاه 

شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، علــــی فتحی در جمــــع خبرنــــگاران، افــــزود: طبق 
نظرســــنجی مختصری که انجام داده ایم، بلوارهــــا و مکان هایی که به نام 

مشــــاهیر شهر ما نام گذاری شده است، متأسفانه بعضی از همشهریان 
شناختی از این مفاخر و مشاهیر ندارند.

فتحی اضافه کرد: در راســــتای معرفی مشاهیر معاصر همدانی مقرر شد 
برنامه ای با همکاری هیأت علمی دانشگاه های استان، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، صدا و سیما، شــــورا و شهرداری همدان تهیه شود. وی 
با بیان اینکه این برنامه در صورت تهیه در شــــبکه صدا و ســــیمای مرکز 
همدان پخش خواهد شــــد، یادآور شد: تعداد 40 نفر از مشاهیر همدانی 
برای این برنامه شناســــایی شــــده اند و در صورت امکان از رسانه ملی نیز 
در سطح کشور پخش خواهد شــــد. رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و 

امور اداری شورای شهر همدان اظهار کرد: مقرر شده است که شهرداری 
ســــنگ نوشــــته هایی با ابعاد مشــــخص تهیه کرده و چندین ســــطر در 
خصوص معرفی همین مشــــاهیر حکاکی کند و این سنگ نوشته ها در 
ابتدای بلوارهایی که به نام این مفاخر نام گذاری شــــده نصب شــــود، اما 

برای تحقق این امر هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان، وی افزود: به دلیل 
، به مشــــاهیر و مفاخر  کــــم توجهی و کوتاهی مســــؤوالن گذشــــته و امروز
 آینــــدگان در مورد مــــا در این زمینــــه نظری خوبی 

ً
معاصــــر همدانــــی قطعا

نخواهند داشت چرا که این کوتاهی در گذشته بوده و امروز هم ادامه دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

تجهیزات مکانیزه 
امور شهری مناطق تأمین شود

هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد: در صورت 
اعمال تغییرات جدی در حوزه امور شهری مناطق به ویژه 
در حوزه تجهیزات، شــــاهد تحول بهتری در شهر خواهیم 
بود کــــه به نفع شــــهرداری و شــــهر خواهد بــــود؛ از این رو 
با توجه به گســــترش شــــهری باید امکانــــات و تجهیزات 

مکانیزه مورد نظر این واحدها تأمین شود.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در جلســــه هفته جاری 
کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورا با محوریت بررســــی 
موارد مرتبط با ســــازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
، مسؤوالن  و... با حضور معاون خدمات شــــهری شهردار
خدمات شهری و امور شهری مناطق چهارگانه شهرداری، 
گفت: مسؤوالن امور شهری مناطق چهارگانه شهرداری، 

خط مقدم شهرداری محسوب می شوند.
گردان اعالم کرد: در راســــتای تســــریع امور شهری، تمامی 
مباحــــث مرتبــــط بــــا مناطــــق در حــــوزه خدمات شــــهری 
جمع بنــــدی خواهد شــــد تــــا به منظــــور برطرف ســــاختن 
نیازهای ایــــن حــــوزه در تدویــــن بودجه 1400 شــــهرداری 

همدان دفاع کنیم.
وی با اشــــاره به اینکــــه هماهنگی مناطق با نواحی بســــیار 
مشــــهود بوده، معتقد اســــت: مدیران امور شهر مناطق 
 ، چهارگانه شــــهرداری همدان به عنوان نیروهــــای اثرگذار
ویترین شهر را در دست دارند که خوشبختانه نسبت به 
سال های گذشــــته، اقدامات شایسته ای صورت پذیرفته 

است.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
همچنین اظهــــار کرد: زیبایــــی و تمیزی شــــهر همدان در 

کشــــور زبانزد اســــت و در این زمینه شــــاهد رضایتمندی 
شــــهروندان و گردشگران هستیم که امیدواریم این روند 

به منظور حفظ آبروی همدان، تداوم داشته باشد.
گردان با اشــــاره بــــه نزدیکی به فصل بارندگــــی، اظهار کرد: 
انتظار می رود اقدامات حوزه امور شهری به بهترین شکل 
گرفتاری های ســــال گذشته  ممکن، پیش بینی شــــود تا 

تکرار نشود.
وی بــــا بیان اینکه شــــهرداری همدان اقدامــــات خوبی در 
حوزه هدایت آب های ســــطحی داشته اســــت؛ خطاب به 
مدیران امور شــــهری مناطــــق چهارگانه، گفــــت: ضروری 
اســــت پیش از بارندگی هــــا هر منطقه بر اســــاس وظیفه 
قانونی و اخالقی، بازدیدهای میدانــــی را برنامه ریزی کند تا 

نواقص موجود به مدیران شهری اعالم شود.
گــــردان با تأکیــــد بــــر بازنگــــری در جانمایی مخــــازن زباله 
افزود:  کسب رضایتمندی بیشتر شــــهروندان،  به منظور 
بایــــد بازدید میدانــــی از شــــرایط جانمایی مخــــازن زباله در 
سطح چهار منطقه شهرداری به ویژه نقاطی که مورد انتقاد 
شهروندان قرار دارد، صورت پذیرد و نظارت خود را به نحو 

احسن انجام دهند.
وی بــــر ضــــرورت اعمــــال تدابیــــر فرهنگــــی بــــرای رعایت 
، تأکید کرد. شهروندان به منظور عدم آلودگی بصری شهر

رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
همچنین در حوزه ســــیماومنظر و فضای ســــبز هم اظهار 
کــــرد: رویکرد سیاســــت های مدیریت شــــهری بــــر مبنای 
حــــذف چمن و بهره گیــــری از گونه های گیاهی ســــبز دائم 
به منظور حــــذف هدررفت هزینه ها باید مــــورد توجه ویژه 

قرار گیرد.

گردان با تأکید بر اینکه باید برنامه ریزی صحیحی در حوزه 
، آبیاری فضای سبز و هرس درختان  شست وشوی معابر
صورت گیرد؛ گفــــت: این اقدامات شــــهری باید به منظور 
افزایش زیبایی منظر بصری شهری، امنیت و جلوگیری از 
هدررفت هزینه ها و منابع، به شــــیوه مناسب تر در دستور 

کار شهرداری باشد.

 فتحــــی: همت بــــرای اختصاص بودجه مســــتقل   �
خدمات شهری مناطق

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر شــــاهد 
بهترین ترکیب تیم خدمات شــــهری در طول ســــال های 
اخیر هســــتیم؛ معتقد اســــت: هــــر یــــک از نیروهای این 
مجموعه که با اخالق و کاردان هســــتند، توانایی مدیریت 

در سایر بخش های شهرداری را دارند.
علی فتحی افزود: ساعت کاری نیروهای خدمات شهری، 

شبانه روزی و شرح وظایف آنان نیز بسیار گسترده است؛ 
از این رو در هر اقدام شهری، پیش قدم هستند.

بــــه گفته وی؛ باید تمــــام توان خــــود را به منظور اختصاص 
بودجــــه مســــتقل برای حــــوزه خدمــــات شــــهری مناطق 

چهارگانه شهرداری همدان به کار گیریم.
فتحی با اشــــاره به اینکه حدود ۸00 پاکبان در شــــهرداری 
فعالیــــت دارند؛ افــــزود: با توجــــه به وضعیــــت اقتصادی 
، باید حقوق، دســــتمزد و مزایای نیروهای خدمات  کشــــور
شــــهری به ویژه پاکبانــــان را به منظور ایجــــاد رضایتمندی 

، افزایش دهیم. بیشتر
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همــــدان همچنین گفــــت: فعال بــــودن یک مورد 
گروه رفع نقص در هر منطقه، پاســــخ گوی نیازهای شــــهر 
 ، نیست؛ اما باید برای جلوگیری از فرسایش تدریجی شهر
گروه های رفــــع نقــــص در بخش های مختلــــف معاونت 

خدمات شهری را بیشتر کنیم.

سلماســــی: نظرات تخصصی در اجــــرای پروژه های   �
شهری دریافت شود

رضوان سلماســــی، عضو شورای شــــهر همدان هم با بیان 
اینکه عدم اســــتعالم نظر تخصصی در پروژه های شــــهری 
مناطق چهارگانه، از واحد مربوطه، مشکل اساسی مجموعه 
مدیریت شهری اســــت؛ گفت: در راستای اجرای پروژه های 
شــــهری به منظور بهبود هزینه کرد بودجــــه و اجرای صحیح 

پروژه ها، نظر واحدهای مرتبط باید دریافت شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان؛ در 
پایان این جلســــه مدیران امور شــــهری مناطق چهارگانه 
شــــهرداری همدان نیز به شرح مشــــکالت و نقاط قوت و 
ضعیف مناطــــق پرداختند. همچنین حســــین خانجانی، 
مدیرعامل ســــازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز شهری 
همدان هم به ارائــــه گزارش عملکرد ۶ ماهه این مجموعه 

پرداخت.

انتقاد رضوان سلماسی در صحن شورا:

آفرودسواری بدون برنامه، به طبیعت همدان 
آسیب زده است

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: عضو شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان گفت: اتومبیل رانی و آفرودســــواری بدون 
برنامه ریزی و عدم محدودیت آســــیب جدی به طبیعت و 

محیط زیست منطقه وارد کرده است.
به گزارش هگمتانه، رضوان سلماســــی در ســــخنان نطق 
پیش از دســــتور جلســــه صحن شــــورا افزود: همانگونه 
که بارها از طبیعــــت همدان به عنوان یکــــی از بزرگ ترین 
مواهــــب الهی و از ســــرمایه های ملی این کهن شــــهر یاد 
شــــده و حفــــظ آن از دغدغه هــــای جــــدی و دارای اهمیت 
همشــــگی دوســــتداران طبیعت اســــت، بر این اســــاس 
کوهســــتان و مناطق مرتفع و محیط زیست آن در اقلیم و 

سالمت آب و هوایی این شهر اهمیت ویژه ای دارد.
سلماســــی با اشــــاره به اینکه چندی اســــت که با توجه به 
عالقه منــــدی برخی از شــــهروندان به ورزش هــــای مهیج 
مانند آفــــرود، موتور یا اتومبیل ســــواری و بــــه دلیل عدم 
، شــــاهد  برنامه ریــــزی در ایــــن حوزه از ســــوی متولیان امر
حضور آفرودسواران به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی 
در مناطق مختلف کوهســــتانی همدان از جمله میشان، 
چشــــمه ملک، خورزنه و... هســــتیم، اضافه کرد: این عدم 
برنامه ریزی و عدم محدودیت آســــیب جدی به طبیعت و 

محیط زیست منطقه وارد کرده است.

وی اظهار کــــرد: برای حل این مســــأله بایــــد برنامه ریزی و 
طراحی پیســــت محــــدود برای حضــــور آفرودســــواران در 
طبیعت، با حداقل آســــیب، از سوی متولیان امر و مراجع 

ذیصالح صورت پذیرد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
عضو شورای شهر همدان افزود: از اینرو به طور مشخص 
پیشنهاد می  شــــود جلســــه ای به صورت وبینار با حضور 
کل  اداره  شهرســــازی،  و  راه  اداره  فرمانــــداری،  نماینــــده 
ورزش و جوانــــان اســــتان همدان، منابــــع طبیعی، هیأت 
کوهنوردی، هیأت اتومبیل رانی، نیروی انتظامی، نماینده 
آفرودســــواران و حداقل ۳ نفر از اعضای شــــورای شهر به 
میزبانی شــــورا تشــــکیل و در این خصوص چاره اندیشی 

شود. 

استاندار همدان در راستای تأمین زمین برای ساخت مسکن خبر داد: 

 6۸0 هکتار به مساحت همدان اضافه شد

هگمتانه-گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان گفت: به 
منظور توســــعه و گسترش شهر و اجرای طرح اقدام ملی و 
تولید مسکن، ۶۸0 هکتار زمین به مساحت شهر همدان 

اضافه شد.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی در نشست 
بررســــی اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن در همدان 
گفت: محدودیت هایی از نظر تأمین زمین برای اجرای این 
طرح وجود داشــــت که با گسترش شــــهر این محدودیت 

برطرف می شود.
وی اظهار کرد: راه و شهرســــازی پیشــــنهاد الحاق یک هزار 
هکتار زمین را به وســــعت شــــهر همدان ارائه کرد که ۶۸0 
هکتــــار آن مصوب شــــد و مراحل نهایــــی تصویب آن، در 

کارگروه امور زیربنایی در دست اقدام است.
وی بیان کرد: تاکنون برای ساخت هفت هزار و ۷45 واحد 

از این طرح، زمین تأمین شده است.
اســــتاندار همــــدان افــــزود: از تعــــداد افــــراد متقاضی این 
مســــکن ها، یک هــــزار و ۳0۸ متقاضی وجه اولیــــه را واریز 

کردند.
شــــهرداری 50 درصد عوارض را تخفیف می دهد تا   �

قیمت تمام شده کاهش یابد
کیــــد کــــرد: تأمین زمیــــن و صــــدور پروانه  شــــاهرخی تأ
ســــاخت از مهم ترین اولویت های این طرح اســــت که 
بــــا تفاهم صورت گرفته، قرار شــــد شــــهرداری 50 درصد 
عــــوارض را تخفیف دهــــد تا قیمت تمام شــــده کاهش 

یابد.
وی اظهار کرد: تعهــــد تأمین ۲۳ هزار واحد  مســــکونی در 
طرح اقدام ملی و تولید مسکن بسیار مهم است و تأمین 

زمین آن اهمیت ویژه ای دارد.

آمار خیره کننده مصالحه در همدان

1۸ محکوم از قصاص رستند
کل دادگســــتری  هگمتانه-گروه خبــــر همدان: رئیس 
استان همدان از آمار باالی مصالحه در همدان و جلب 

توجه مقامات کشوری به این آمار خبر داد.
در  عدالتخــــواه  محمدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
گردهمایی رؤســــای دادگستری شهرســــتان ها، بخش 
ها و دادســــتان های حــــوزه قضایی اســــتان همدان که 
در تاالر شــــهید قدوسی ساختمان ســــردار شهید حاج 
قاسم ســــلیمانی دادگستری کل اســــتان همدان برگزار 
شــــد، با تأکید بر ضرورت ســــالمت  کامــــل در مجموعه 
های قضایی که خود عهده دار برخورد با مظاهر فســــاد 
در جامعه هســــتند، گفت: قاطعانه با هرگونه فســــاد در 

مجموعه های قضایی برخورد می کنیم.
وی با تأکید بر اقدامــــات در خور توجه مجموعه قضایی 
همدان در راســــتای اجــــرای قانون و برقــــراری عدالت و 
مبارزه با متعدیان به حقوق عامه، گفت: سالمت کامل 
در مجموعه هــــای قضایی که خود عهــــده دار برخورد با 

مظاهر فساد در جامعه هستند ضروری است. 
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان خودمحوری و 
بی اعتنایی به مقام شــــریف انسانیت را از جمله عوامل 
ســــقوط و گناه برشــــمرد و افزود: با هر فرد در هر رتبه ای 
که باشد و زمینه فساد و توسعه آن در مجموعه را فراهم 
کند، بــــدون اغماض برخــــورد قانونی می شــــود، در این 

حــــوزه به نهادهای نظارتی مجموعــــه های قضایی تاکید 
شده که هیچ گونه کوتاهی و مسامحه ای را روا ندارند.

 
نجات 1۸ محکوم به قصاص از طناب دار  �

وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنان خــــود با اشــــاره به 
ضــــرورت توجــــه مجموعــــه هــــای قضایی بــــه موضوع 
مصالحــــه، عنوان کــــرد:  تــــالش و اهتمام مســــؤوالن 
قضایی اســــتان ســــبب شــــده در حــــدود 11 مــــاه اخیر 
پرونــــده های 1۸ فقره قتل عمد غیــــر فجیع به مصالحه 
رســــیده و بــــا برقــــراری صلح و ســــازش محکومــــان به 

قصاص از طناب دار نجات یابند.
کرد:  کل دادگســــتری اســــتان همــــدان تصریح  رئیس 
برقراری صلح و سازش در پرونده های قضایی از اولویت 
های مجموعه محسوب می شود و آمار مصالحه استان 

مورد توجه مقامات کشور قرار گرفته است.

 سیاســــت حبس زدایی در دســــتور کار قضات   �
دادگستری

عدالتخواه به سیاســــت حبس زدایی بــــه عنوان یکی 
دیگــــر از اولویــــت های دســــتگاه قضایــــی پرداخت و 
ادامــــه داد: قضــــات هنگام رســــیدگی هــــای قضایی و 
آرا باید توجه کامل داشــــته باشــــند که مجازات  صدور 

زندان تنها بــــرای مواجهه با جرائم مهم، اراذل و اوباش 
و مجرمــــان حرفه ای متعدی به نظــــم و امنیت عمومی 
جامعه اعمال شود و در رابطه با سایر عناوین مجرمانه 
می بایســــت با رویکــــرد اصالح گرایانه از تاسیســــات و 
نهادهــــای ارفاقــــی و مجــــازات هــــای جایگزین حبس 

استفاده شود.
وی همچنین با اشــــاره به راه انــــدازی و فعالیت کمیته 
هــــای معتذریــــن که بــــا محوریــــت "معــــذرت خواهی"  
متهم یا محکوم از بزه دیــــده در تمامی مراحل تحقیق، 

رسیدگی و اجرای حکم انجام می شود تاکید کرد.
رئیــــس کل دادگســــتری اســــتان همدان در راســــتای 
انجام مطلــــوب این طرح ابتــــکاری که مبتنــــی بر آموزه 
هــــای اخالقــــی و دینی و ضروریــــات اجتماعی اســــت از 
مدیران قضایی استان خواست تا در حوزه رفع و رجوع 
و مختومــــه کردن پرونده ها از طریق صلح و ســــازش و 

کنند. رضایتمندی طرفین پرونده تالش 
عدالتخــــواه در ادامــــه در رابطه با پرونده هــــای معوقه 
در مجموعه قضایی اســــتان اعالم کرد: بــــا کار جهادی 
کــــه انجام شــــد ۲۲ هــــزار و 441 فقره پرونــــده معوقه در 
استان به ۸ هزار و ۶00 پرونده رســــیدو با امید به خدا با 
ادامه این روند مطلــــوب تمامی پرونده های موجود در 

مجموعه قضایی استان به روز می شود.

مکان یابی معتادان تزریقی در همدان  و نهاوند
هگمتانه-گــــروه خبــــر همدان: مدیر ســــالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: برآورد جمعیــــت معتادان 
تزریقــــی مشــــهود )مپینــــگ( بــــه روش مکان یابی در 
حال اجراست و در این راستا میزان جمعیت و پاتوق 
معتادان تزریقی شــــهرهای همدان و نهاوند بررســــی 

می شود.
به گزارش هگمتانه، مهتا سنگســــتانی روز یکشــــنبه 
بیان کــــرد: یکــــی از مهمتریــــن اهداف طــــرح مپینگ 
شناســــایی محل های تجمــــع معتــــادان تزریقی برای 
بــــا این  آســــیب اســــت  کاهش  ارایــــه بهتــــر خدمات 
بــــه معتادان در مکان  که مراکز ارایه خدمت  توصیف 
آســــان جمعیــــت هدف،  مناســــب از نظر دسترســــی 

شود. ایجاد 
وی اضافــــه کــــرد: روزانــــه با ارائه ســــوزن و ُســــرنگ به 
معتادان تزریقی از بروز بیماری های آمیزشــــی کاسته و 
از تزریق موادمخدر به  از معتــــادان  به مرور این طیف 

مصرف مواد به روش غیر تزریقی هدایت می شــــوند.
مدیــــر ســــالمت روانــــی، اجتماعــــی و اعتیــــاد معاون 
بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا ادامه 
داد: بــــا توجه بــــه اینکه بیشــــتر معتــــادان تزریقی بی 
خدمات  ارائــــه  مراکز  در  بنابرایــــن  هســــتند  خانمــــان 
کاهش گذری وســــایل رفاهی نظیــــر یک وعده غذای 
گــــرم، امکان اســــتحمام و لباس زیر نــــو در اختیار آنها 

می گیرد. قرار 
ایــــن ســــعی داریم با  سنگســــتانی افــــزود: عــــالوه بر 
از توان  بهره گیری از روش متادون تراپی با اســــتفاده 
پزشــــکان مجــــرب »دی.آی.ســــی« زمینه را بــــرای ترک 

ریقی در همدان فراهم کنیم. اعتیاد معتــــادان تز
از ســــوی وزارت بهداشــــت،  کــــرد: اعتباری  وی اظهار 
درمــــان و آموزش پزشــــکی به دانشــــگاه هــــای علوم 
پزشــــکی بر اســــاس تعداد مراجعان و میزان خدمات 

ارایه شــــده در مراکز کاهش آســــیب گذری اختصاص 
می یابد و بر اســــاس نتایج این طرح می توان ضرورت 
ایجاد، کاهش یا تغییر مکان مراکز دی.آی.ســــی مورد 

زیابی قرار داد. ار
مدیــــر ســــالمت روانــــی، اجتماعــــی و اعتیــــاد معاون 
بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: در 
اجرای طرح مــــکان یابی ابتدا میزان جمعیت معتادان 
تزریقی، مکان جغرافیایی حضور آنها، ایجاد و اســــتقرار 
مراکز کاهش آســــیب گذری و اثر بخشی فعالیت های 
آســــیب معتــــادان تزریقی  کاهش  گرفته برای  صورت 

می گیرد. صورت 
سنگســــتانی ادامه داد: طرح مکان یابی دارای ۶ مرحله 
اســــت کــــه مرحله نخســــت آن بررســــی تکوینــــی یعنی 
تهیــــه اطالعات اولیه و زمینــــه ای از پاتوق های معتادان 
تزریقی بــــه دنبال برگزاری نشســــتی بــــا ذی نفعان نظیر 
، حوزه پیشــــگیری انتظامی،  پلیس مبــــارزه با موادمخدر
شــــهرداری، معاونت درمان علوم پزشــــکی و بهزیستی 

است
وی افزود: تهیه فهرســــت مرجع و نهایی سازی پاتوق 
ها بــــا نشــــانی و ُکدبندی شــــده در مرحلــــه دوم طرح 
مکان یابی مد نظر اســــت و در مرحله ســــوم، تشکیل 
تیم های میدانی، توانمند ســــازی تیم ها و هماهنگی 

گیرد. می  صورت  اجرایی  های 
مدیــــر ســــالمت روانــــی، اجتماعــــی و اعتیــــاد معــــاون 
بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا توضیح 
داد: در مرحله ســــوم هر تیم ســــه نفره  بوده که یکی از 
آنها همتا نــــام دارد و همتا فرد تزریقــــی بهبود یافته ای 
اســــت که با محیط معتادان تزریقی، نحوه ورود به این 
پاتوق هــــا و چگونگی ارتبــــاط با این طیــــف از معتادان 

آشنا است.
دســــت  بــــه  اطالعــــات  کــــرد:  اضافــــه  سنگســــتانی 
ریقی  تز معتــــادان  پاتــــوق  از  تیــــم  این  توســــط  آمده 

افــــزار تلفن همــــراه وارد یک فهرســــت  یــــک نرم  در 
ونیکی شــــده و این اطالعــــات به صورت برخط  الکتر
برای ناظر دانشــــگاه علوم پزشــــکی قابل مشــــاهده 

. ست ا
وی ادامــــه داد: بازدیــــد از پاتــــوق ها و بررســــی مجدد 
آنها مرحله چهــــارم طرح مکان یابی اســــت که در این 
مرحلــــه تیم هــــا در یک زمان مشــــخص وارد پاتوق ها 
شــــده و فرم جدید را تکمیل می کنند و در صورت نیاز 

شود. می  اصالح  سابق  فرم  اطالعات 
مدیــــر ســــالمت روانــــی، اجتماعــــی و اعتیــــاد معاون 
بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا اظهار 
کــــرد: نظارت بر پاتوق هــــا به عنوان مرحلــــه پنجم این 
طرح بوده کــــه ناظر بر روند فعالیــــت تیم نظارت کرده 
همچنیــــن منطبق بودن اطالعات را در محل بررســــی 

می کند.
سنگســــتانی بیان کرد: برگزاری نشســــت با ذینفعان 
آخرین و ششــــمین مرحله این  آنهــــا  و مرور نتایــــج با 
که پس از تکمیل و جمع بندی اطالعات  طرح اســــت 
گزارش نهایی برای  نشستی با ذینفعان برگزار شده و 

تجزیه و تحلیل به وزارت بهداشــــت ارسال می شود.
وی درباره چرایی انتخاب شــــهرهای همدان و نهاوند 
بــــرای اجــــرای این طــــرح گفت: وجــــود مراکــــز کاهش 
در  شــــهرها  ایــــن  در  »دی.آی.ســــی«  گــــذری  آســــیب 
انتخاب ایــــن ۲ محل برای اجرای طرح مــــکان یابی بی 

است. نبوده  تاثیر 
مدیــــر ســــالمت روانــــی، اجتماعــــی و اعتیــــاد معاون 
سیناخدمات  ابن  پزشــــکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
ارائه شــــده در مراکز کاهش آســــیب گذری را شــــامل 
یــــک وعده غذای گــــرم، امکان اســــتحمام و لباس زیر 
با  آســــیب،متادون  تراپی  کاهش  بســــته  های  ارائه  نو، 
آستانه پایین )درمان با متادون(  و خدمات مشاوره 

دانست. روانشناختی  و  ای 
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فرماندار نهاوند: 

لزوم قیمت گذاری میوه توسط اصناف
نظارت در بازار نهاوند تقویت شود

فرمانــــدار نهاونــــد بــــا تاکیــــد بــــر اینکــــه نظــــارت در بــــازار 
نهاونــــد تقویت شــــود گفــــت: بایــــد بــــرای جلوگیــــری از 
قیمت گذاری های خودســــرانه از سوی اصناف نرخ گذاری 

الزم صورت گیرد و بر آن نظارت شود.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری در جلســــه ستاد تنظیم 
بازار اظهار کرد: در شــــرایط کنونی وضعیــــت بازار مطلوب 
نیســــت بنابراین باید بــــرای نظارت بر آن وقت بیشــــتری 

گذاشته شود.
وی گفت: با توجه بــــه محدودیت کنونی نیروی انســــانی 
بــــرای نظارت بر بازار مصــــرف، قطعا نمی تــــوان آن را با این 
شــــرایط کنتــــرل کــــرد بنابراین باید از ســــوی مســــوولین 

مربوطه اقدامات جدیدی در دستور کار قرار گیرد.
فرمانــــدار نهاوند بــــا ارائه پیشــــنهاد برای جبــــران کمبود 
نیــــروی  کمبــــود  جبــــران  بــــرای  گفــــت:  بــــازار  بازرســــان 
بســــیجی،  نیروهــــای  از  شــــود  مــــی  پیشــــنهاد  انســــانی 
هیات اندیشــــه ورزان جــــوان و دهیاران روســــتاها با ارائه 

آموزش های الزم استفاده شود.
وی بــــا اشــــاره بــــه وضعیــــت کشــــتارگاه نهاونــــد گفت: 
کشــــتارگاه شهرســــتان دارای امکانات خوبی است اما به 
لحاظ مدیریت ضعیف اســــت که همیــــن موضوع نگرانی 
قصابان شهرستان را در پی دارد بنابراین باید تالش شود 

این ضعف برطرف شود.
ناصری در خصوص تعیین نرخ ارائه خدمات در کشتارگاه 
افزود: بــــرای تعیین نرخ خدمات کشــــتار دام الزم اســــت 
میانگین نرخ خدمات کشتارگاه شــــهرهای اطراف گرفته 

شده و بر اساس آن برای شهرستان نرخ گذاری شود.
وی اظهار کرد: البته الزم است از سوی مدیر کشتارگاه نیز 
خدماتی که در شــــهرهای همجوار ارائه می شود به همان 

کیفیت ارایه شــــود نه اینکه فقــــط افزایش قیمت آنها مد 
نظر باشــــد. فرماندار نهاوند با اشــــاره به اینکه مسوولین 
مربوطــــه باید دالیــــل افزایش نرخ گوشــــت را بــــرای مردم 
توضیــــح دهند اضافه کــــرد: کمیته تنظیم بــــازار به عنوان 
نماینده فرماندار الزم است علت و عوامل گرانی گوشت 

را بررسی کرده و برای مردم توضیح دهند.
وی در خصــــوص گرانــــی میــــوه در بــــازار مصــــرف گفــــت: 
متاســــفانه نرخ عرضه میوه در خرده فروشــــی با بارفروشی 
تفاوت فاحشــــی دارد به گونه ای که میوه با قیمت نسبتا 
پائینــــی در بارفروشــــی عرضه می شــــود اما همیــــن میوه 

حداقل با دو برابر افزایش در مغازه ها نرخ گذاری می شود.
ناصری اظهار کرد: باید برای جلوگیری از قیمت گذاری های 
خودسرانه از ســــوی اصناف نرخ گذاری الزم صورت گیرد و 
بر آن نظارت شــــود. به نقل از فارس، وی در پایان با اشاره 
بــــه اینکه ما وظیفه داریــــم از گرانفروشــــی جلوگیری کنیم 
گفت: افزایش و گران بودن نرخ اجناس و کاال به دســــت 
مــــا نیســــت و در آن هیچ تاثیــــری نداریم امــــا می توانیم با 
گرانفروشی مقابله کنیم و نگذاریم برخی از فضای موجود 

سوء استفاده کرده و وضعیت را برای مردم حادتر کنند.

شورای شهر تویسرکان همچنان در گرداب اختالف ها
پس از اینکه حدود سه ســــال از شکل گیری و فعالیت  
دور پنجم شــــورای اسالمی شهر تویســــرکان می گذرد، 
این شــــورا که از روزهای نخســــتین کار خــــود با اختالف 
نظرهای بیش از حد اعضا دســــت به گریبــــان بود، این 
روزهــــا هم هنوز گرفتار اختالف ها و فراز و نشــــیب های 

زیادی است.
به گزارش هگمتانه ، دوره پنجم شــــورای اســــالمی شهر 
تویســــرکان در حالی شــــکل گرفت که ترکیبــــی از افراد 
جوان و تحصیل کرده و افراد با تجربه این پیام را به مردم 
تویسرکان می داد که مدیریت امور شهری روند بهتری را 

در پیش می گیرد.
این در حالی بود که بخشــــی از مردم که شاهد بروز برخی 
بداخالقی هــــای سیاســــی بودنــــد از ابتــــدای کار نیز امید 

چندانی به اثر بخشی شورای شهر نداشتند.
نقطه امید بخش مردم تویســــرکان برای فعالیت موثر و 
هدفمند شورای شهر خود اما خیلی زود گرفتار اختالف 
نظرهای بنیادین و حــــوادث و اتفاقات عجیب و غریبی 
در صحن شورا شد و به نوعی به چند قطبی شدن افکار 
عمومی مردم این شــــهر در مورد اعضای شــــورای شهر 

منجر شد.
گرچه دوره پنجم شــــورای اســــالمی شــــهر تویسرکان در 
ســــه ســــال گذشــــته اقدامات و کارهای اجرایی مفید و 
ســــازنده ای هم داشــــته اما حاشــــیه های فراوان سبب 
شد تا آنچه از این شــــورا بیشتر در اذهان عمومی نقش 

ببندد، اختالف نظر و کشمکش باشد.
اکنــــون پــــس از گذشــــت ســــه ســــال از آغــــاز فعالیت 
پنجمین دوره شورای شــــهر تویسرکان با کمال تعجب 
از هفت نفر عضــــو اصلی، پنج نفر از اعضا به صورت علی 
البدل وارد شــــورا شــــده اند و این نتیجه شــــکایت های 
مکرر اعضای شــــورا از یکدیگر و متهم کردن یکدیگر به 

زیر پا گذاشتن قانون است.
در چند روز گذشــــته نیز با بازگشــــت دو عضو مستعفی 
 اعالم 

ً
شورا که شش ماه پیش اســــتعفای خود را رسما

کرده بودند، شــــهردار تویسرکان به سرعت مورد سوال 
و اســــتیضاح قرار گرفت و در نهایت برکنار شد تا یکی از 
کارمندان شــــهرداری با تصمیم شــــورای شهر به عنوان 

سرپرست جدید شهرداری تویسرکان معرفی شود.
اکنــــون اما همچنان اختالف نظرها و کشــــمکش میان 
برخی از اعضای جدید شورا و اعضا سابق آن ادامه دارد و 
پرونده های شکایت آنها از اقدامات یکدیگر در دادگاه 

باز و در جریان است.
کنونی شــــورای اسالمی شهر  محمد شــــاهرخی، رئیس 
تویسرکان معتقد است که سه عضو سابق شورا یعنی 
فتانه شاه محمدی، علی اشــــرف پیری و مازیار عبدی در 
چند ماه اخیر تخلفات غیر قانونی داشــــتند که ســــبب 
شــــده تا دیوان عدالت اداری و استانداری همدان آنها را 

متخلف دانسته و از شورای شهر اخراج کند.
ایــــن در حالی اســــت کــــه فتانه شــــاه محمــــدی عضو 
ســــابق شــــورای شــــهر ایــــن ادعــــا را از پایه و اســــاس 
نادرســــت می داند و تصریح کرده که برخی از مسووالن 
تویســــرکان بــــر خالف قوانیــــن موجود در رونــــد ایجاد 
ترکیب جدید شورای شــــهر اعمال نفوذ کرده و اکنون 
پیگیری هــــای قضایی و قانونی را برای روشــــن شــــدن 

حقیقت این ماجرا دنبال می کند.
از سوی دیگر شاهرخی تصریح کرده که بر اساس حکم 
قانونی دیوان عدالت اداری، ترکیب جدید شــــورا شکل 
گرفته و بازگشت وی و مریم مرادیه به شورا کاماًل قانونی 
اســــت و از ســــویی نیز شــــاه محمدی متذکر شده که بر 
اســــاس قانون و اذعان محمد شــــاهرخی و مریم مرادیه 
پس از گذشــــت شش ماه از اســــتعفای خود و تأکید بر 

عدم بازگشت به شورا، برگشت آنها به شورا غیر قانونی 
است.

در ایــــن میــــان دو طرف همدیگــــر را به زیر پا گذاشــــتن 
قانون و اجرای برخی مصوبات شــــورا بدون تأیید کمیته 

انطباق از سوی طرف دیگرمتهم می کنند.
ایــــن ماجــــرا وقتــــی حســــاس تر می شــــود کــــه فرماندار 
تویسرکان در شــــورای اداری این شهرستان به صراحت 
اظهــــار داشــــته که ســــاخت و ســــازهای غیــــر اصولی در 
تویسرکان کوالک می کند و شــــاه محمدی عضو سابق 
شــــورا این موضوع را یک حقیقت تلخ می داند و از وجود 
زد و بندهای غیرقانونی در شــــورای شــــهر و بدنه اجرایی 

شهرداری سخن می گوید.
شــــاهرخی نیز وجود ســــاخت و ســــازهای غیــــر مجاز در 
تویســــرکان را رد نمی کند و از عزم شــــورا بــــرای برخورد با 
این ســــاخت و ســــازها می گوید. وی در اظهارات خود به 
صراحت به تعطیلی عمدی و غیر قانونی شــــورا به مدت 
دو ماه در تابســــتان امســــال به دلیل عــــدم حضور غیر 
موجه و غیر قانونی ســــه عضو سابق شــــورا یعنی پیری، 
عبدی و شــــاه محمدی اشــــاره کرده اما شــــاه محمدی 
می گوید بر اســــاس مدارک رســــمی پزشــــکی و به دلیل 
بیمــــاری مرخصی اســــتعالجی و غیبت موجه داشــــته و 

 نباید از شورا کنار گذاشته شود.
ً
قانونا

به نقل از تسنیم، اینکه اظهارات کدام یک از اعضا شورا 
که حــــاال حالــــت دو قطبی و شــــاید چند قطبــــی به خود 
گرفته بر اســــاس قانون اســــت به بررســــی های بیشــــتر 
کارشناسانه و رأی قانونی دادگاه و قوه قضائیه نیاز دارد 
اما آنچه در این میان روشن است این است که مردم از 
بروز این چنین شرایطی ضرر می کنند و مدیریت شهری 
در روند توســــعه بالنــــده خود دچار آســــیب های جدی 

می شود.

پیش بینی زمستان پربارش در تویسرکان
رئیــــس اداره هواشناســــی تویســــرکان گفت: براســــاس پیــــش بینی 
هواشناســــی بارش های پاییزه کمتر از حد نرمال و بارش های زمستانه 
بهتر از سال گذشته است.  به گزارش هگمتانه، علیرضا شمس اللهی 
افــــزود: طی ایــــن هفته بــــارش خاصی نداریــــم ضمن اینکــــه دمای هوا 
نیــــز کاهــــش می یابــــد.  وی گفت:  براســــاس پیش بینی هواشناســــی 
بارش های پاییزه در شهرستان کمتر از حد نرمال و بارش های زمستانه 
بهتر از ســــال گذشته اســــت. رئیس هواشناسی تویســــرکان از بهبود 

شرایط بارشــــی زمستان در شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: در فصل ســــرما اخطار در زمان بارش و یــــا وقوع بحران به همه 

ادارات داده می شود. 
وی با اشــــاره به اطالع رسانی وضعیت آب و هوا از طریق سامانه پیامکی 
برای فرماندار و اعضای اصلی ســــتاد مدیریت بحران خاطرنشــــان کرد: 
جهاد کشــــاورزی با بخش کشــــاورزی هواشناســــی در ارتباط تنگاتنگ 

است و طی جلساتی پیش بینی ها را صادر می کند.

150 هکتار از اراضی مالیر زیر کشت کلزا 
مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان مالیر گفت: امســــال 150 هکتار از 
اراضی شهرستان مالیر زیر کشت کلزا رفته است. به گزارش هگمتانه، 
ســــید داوود میرباقری با بیــــان اینکه  توجه به کشــــت دانه های روغنی 
یکــــی از اولویت هــــای وزارت جهاد کشــــاورزی و اداره جهاد کشــــاورزی 
شهرســــتان مالیر طــــی ســــال های اخیر بوده اســــت اظهار کــــرد: یکی 
از مهمتریــــن دانه هــــای روغنی کلزاســــت.  وی با بیان اینکه ســــهمیه 
شهرستان مالیر امســــال حدود ۳50 هکتار بوده است افزود: امسال 

150 هکتار از اراضی شهرستان زیر کشــــت کلزا رفته است. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان مالیر با بیان اینکه از نظر کشت دانه های روغنی 
کلزا جز شهرستان های ســــوم یا چهارم استان است گفت: پیش بینی 
می شود بین ۳50 تا 400 تن کلزا از اراضی شهرستان برداشت شود. وی 
در گفتگو با فارس، با بیان اینکه بیش از 4۶ هکتار از اراضی شهرستان 
زیر کشــــت انواع غالت اســــت گفــــت: در حال حاضر نیــــز محصوالت 

کشت پاییزه شامل گندم، جو توسط کشاورزان در حال انجام است.

عصــــر روز چهارشــــنبه 1۶ مهرمــــاه، جلســــه فــــوق العاده 
شورای اسالمی شهر مالیر برای تعیین وضعیت شهردار 
 تشکیل شــــد، در این جلسه اعضای شــــورا از پاسخ های 
شهردار قانع نشدند و »حسین  بابایی« استیضاح شد. در 
نهایت »مجید دماوندی« به عنوان سرپرســــت شهرداری 
انتخاب شد، او  پیش از این رئیس ترافیک و حمل و نقل 

شهرداری بود. 
به گزارش هگمتانه، اما در عرض دو هفته یعنی چهارشنبه 
۳0 مهرماه خبر رسید با دستور دادستان عمومی و انقالب 
، حســــین بابایی تا زمان اعالم نتیجه شورای تطبیق،  مالیر
به عنوان شــــهردار بازگشــــته و همچنان به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
قضیه از این قرار بود که دو هفته گذشــــته موضوع سوال 
از شــــهردار مالیر مطرح شد و اعضای شــــورای شهر مالیر 
سواالت خود را به شهردار ابالغ کردند. در این طرح سوال 
پنج پرســــش از شــــهردار مالیر طرح شــــد که موضوعاتی 
همچــــون تعیین تکلیف ســــاختمان شــــهرداری در بلوار 
کریم خان زند و عدم آغاز به کار پروژه تقاطع غیرهمســــطح 
میــــدان تعاون با وجود تهیه نقشــــه ها و تصویب در دوره 

قبل شورای شهر از جمله آنها بود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر مالیر در این رابطه با بیان 
اینکه شــــهردار مالیر در آخرین جلسه شورای شهر پاسخ 
ســــواالت را مکتوب به شــــورا ارائه داد، گفت: پاســــخ های 
شهردار مالیر در صحن قرائت و تصمیم گیری درباره قانع 

شدن یا نشدن اعضای شورا به جلسه بعد موکول شد.
رضــــا زهره ونــــد افزود: محور ســــواالت پرســــیده شــــده از 
شــــهردار درباره آغاز عملیات تقاطع غیرهم سطح تعاون، 
ســــاختمان پالک 1۷،  منابع درآمدی شهرداری، پروژه های 
عمرانی شهرداری، تعطیلی رستوران کوثر و هتل نیمه کاره 

پارک بود.
وی ادامه داد: با پایان نشســــت فوق العاده در ساختمان 
شورای اسالمی شــــهر مالیر و ارائه پاسخ به سواالت شورا 
، اعضای شورا از پاسخ های حسین بابایی  توسط شــــهردار
قانع نشــــدند و او را اســــتیضاح کردند و مجید دماندی که 
پیش از ایــــن مدیریت اداره مهندســــی، کنتــــرل و ایمنی 
ترافیــــک شــــهرداری مالیر را برعهده داشــــت، بــــه عنوان 

سرپرست شهرداری توسط اعضای شورا انتخاب شد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر مالیر در رابطه با بازگشت 
بابایی به شهرداری توضیح داد: او به دستور دادستان به 
محل کار خود برگشــــته و اکنون شورای شهر منتظر اعالم 

نظــــر کمیته تطبیق اســــت تا درباره مصوبه شــــورا مبنی بر 
، نظر نهایی خود را اعالم کند. استیضاح شهردار

وی با بیان اینکه شــــورا اعتقــــاد دارد فرآیند اســــتیضاح را 
درست طی کرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه 
ما در کمیته تطبیق به تصویب نرســــیده بود، دادســــتان 

دستور بازگشت بابایی به شهرداری را صادر کرد.
زهره وند با اشــــاره به اینکــــه ماده ۷۳ قانون شــــوراها می 
گوید هر زمان شهردار استیضاح شد، شورا موظف است 
فردی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کند و ما نیز 
بر همین اساس عمل کردیم، خاطرنشان کرد: ظرف چند 

روز آینده تکلیف شهردار مالیر مشخص می شود.

برکناری شــــهردار مالیر توسط شــــورا بدون رعایت   �
صحیح قانون بود

شهرســــتان  انقــــالب  و  عمومــــی  دادســــتان  ادامــــه  در 
و  وظایــــف  تشــــکیالت،  قانــــون  براســــاس  مالیرگفــــت: 
انتخابات شــــوراهای اسالمی و انتخاب شــــهرداران، کلیه 
 مصوبات اعضای شورای اسالمی شهر باید به تأیید هیأت 
تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی با  قوانین کشور برسد 

تا قابلیت اجرا پیدا کند.
 مسلم سلگی با اشاره به اینکه این هیأت در فرمانداری ها 
و  بخشــــداری ها دایــــر اســــت، افــــزود: بخشــــداری هــــا در 
مــــورد مصوبات شــــوراهای اســــالمی روســــتاهای تابعه  و 
فرمانداری ها در مورد مصوبات شــــوراهای اســــالمی شهر 

نظر می دهند. 
وی اظهــــار کرد: مصوبــــات شــــوراها تنها در زمانــــی که در 
چارچوب قانون بوده و به تأیید هیأت  تطبیق برســــد، الزم 
االجرا  می شــــود در غیر این صورت چنانچه هیأت تطبیق 
مصوبه را ناقص تشــــخیص دهد و یا  خالف قانون اعالم  و 

آن را رد کند، اعتبار و قابلیت اجرا ندارد. 
سلگی درباره نحوه استیضاح شــــهردار مالیر توضیح داد: 
اعضای شورای شــــهر مالیر برای  اســــتیضاح شهردار باید 
در چنــــد مرحله تشــــریفات قانونی را طی کننــــد؛ در مرحله 
اول باید در  مورد نواقص موجود تذکراتی از ســــوی رئیس 
شورا به شهردار داده شود، اگر شهردار آنها را برطرف  کند، 
به کار خــــود ادامه می دهد اما اگر نواقص برطرف نشــــود، 
اعضای شــــواری شهر باید سواالت خود را به صورت کتبی 
به شهردار اعالم کرده و شهردار نیز  موظف است ظرف 10 
روز در صحن شورا حضور پیدا کرده و پاسخگوی سواالت 

مطروحه  باشد. 

وی با اشــــاره به اینکه اگر پاسخ ها قانع کننده بود شهردار 
طبق روال به امور جاری خود می  پردازد، افزود: اگر پاسخ ها 
 باید در یک جلســــه  جداگانه، 

ً
قانع کننده نبــــود، مجــــددا

اعضاء برای  استیضاح شــــهردار رأی گیری انجام دهند، اگر 
آراء برای اســــتیضاح به حد نصاب قانونی رسید آن  زمان به 
شهردار ابالغ می شود که در جلسه ای موسوم به »جلسه 

استیضاح« حضور یابد و آخرین  مطالب خود را بیان کند. 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان مالیر خاطرنشان 
کرد: اگر در »جلسه اســــتیضاح« پاسخ های شهردار قانع 
کننده بود، به کارخــــود برمی  گردد اما اگر پاســــخ ها قانع 
کننده نبــــود، با رأی مجدد اعضای شــــواری شــــهر برکنار 

می شود.

خطای شورای شهر مالیر  �
وی با اشــــاره به اینکــــه نکته مهم در مورد خطای شــــورای 
شهر مالیر این بود که » جلســــه استیضاح« را طبق قانون 
برگزار نکردند و شــــهردار مالیر را در اقدامی شــــتاب زده و 
خالف قانون کنار  گذاشــــتند، تأکید کرد: این کار شــــورای 
شــــهر اگر نگوییم تعمــــد بر عدم اجرای قانون، برداشــــت 

کاماًل ناصحیح و نامعتبر از قانون بود. 
ســــلگی با بیان اینکه »جلسه استیضاح« نمی تواند بدون 
ابالغ قبلی به شــــهردار باشــــد، ادامه داد: برکناری  شهردار 
بالفاصله پس از جلسه  پرسش و پاسخ و بدون تشکیل 
جلسه  رســــمی اســــتیضاح، غیرقانونی بود و شورای شهر 
، از او می خواست تا در  مالیر باید با ابالغ رسمی به  شهردار
»جلسه استیضاح« حضور یابد و پس از شنیدن اظهارات 

او یا برکناری رأی می آورد و یا رأی  نمی آورد. 
وی با اشاره به اینکه شورای شــــهر مالیر در این کار عجله 
کــــرد و شــــهردار  را با ابالغ قانونی به »جلســــه اســــتیضاح« 
دعــــوت نکردند، اظهــــار کرد: دادســــتانی از ایــــن موضوع 
گاه شــــد و به عنــــوان مدعی العموم و عهــــده دار برخورد  آ
با اقدامات خــــالف قانون،  از رئیس شــــورای شــــهر طبق 
مقررات خواسته شد که مســــتندات موجود درباره نحوه 
اجــــرای تشــــریفات قانونی اســــتیضاح را برای دادســــتانی 
ارســــال کند تا بررســــی شــــود برکناری شــــهردار با رعایت 

تشریفات قانونی یا بر خالف مقررات قانونی بوده است.
ســــلگی اضافه کرد: از ســــوی دیگر این  مصوبه شورا برای 
هیأت تطبیق مالیر ارســــال شــــد و این هیــــأت اعالم کرد 
 مصوبه بدون رعایت کامل مقررات انجام شــــده و »جلسه 
اســــتیضاح« به نحو قانونی تشــــکیل نشــــده است و باید 

طبق قانون این جلسه برگزار  شود. 
وی تصریــــح کــــرد: از این ماجرا چند روز گذشــــته اســــت و 
شــــورای شــــهر تا زمانی که مصوبه به تأییــــد  نهایی هیأت 
تطبیــــق نرســــد و رأی قطعی صادر نشــــود، اجــــازه معرفی 
سرپرست را نداشته است  بنابراین حسین بابایی موظف 

بود به کارش بازگردد. 
دادســــتان مالیر با اشــــاره به اینکه شــــورا در ایــــن زمینه 
شــــتاب زده عمــــل کــــرده و قبــــل از تأیید نهایــــی مصوبه 
شورا از ســــوی  هیأت تطبیق، برای شهرداری »سرپرست« 
معرفی کرد، افزود: چندین بار به صورت غیررسمی و برای 
اینکه شائبه ای به وجود نیاید، تذکر داده  شد که به قانون 
تمکین کنند  اما توجه نکردند و در نخستین نامه دریافتی 
از شــــخص معرفی شده به عنوان سرپرســــت، به صورت 
رســــمی و کتبی بــــه او تذکر قانونی داده شــــد کــــه به لحاظ 
قانونی نبودن معرفی اش به عنوان سرپرست، حق  هیچ 

گونه مکاتبه و امضایی ندارد. 
وی ادامــــه داد: در نهایت و با احــــراز اصرار رئیس و اعضای 
شــــورا بر تداوم عدم بازگشــــت به مدار قانون، دادستانی 
به عنــــوان مدعــــی العموم و کســــی که وظیفــــه نظارت بر 
حقوق عامه و  نظــــارت بر اجرای صحیح قانــــون را برعهده 
 تذکر داد که 

ً
دارد، وارد عمل شد و به حســــین بابایی کتبا

 موظف اســــت به کار خود بازگردد و طبــــق قانون، وظایف 
قانونی اش را تا زمان انجام تشــــریفات قانونی اســــتیضاح 
به انجام رســــاند و اگر هر اتفاقی در شهرداری به علت عدم 

حضور او رخ  دهد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

تشکیل پرونده قضایی درباره اقدام برخی اعضای   �
شورا

وی در پاســــخ به ســــوالی مبنی بر تکلیف اقدام غیرقانونی 
شــــورای شــــهر مالیر مطرح کــــرد:  در ایــــن رابطــــه پرونده 

قضایــــی تشــــکیل داده شــــده و در حال بررســــی جوانب 
مختلف موضوع هستیم، اگر  این اقدام شورا با سوءنیت 
تشخیص داده شود، جرم محسوب و کیفر خواست تهیه 

و پرونده قضایی برای دادگاه  ارسال می شود. 
دادســــتان عمومی و انقالب مالیر با اشــــاره بــــه اینکه اگر 
ثابت شــــود، جرمی واقع نشده است، پرونده مختومه می 
شــــود، گفت: با اســــتناد به ماده ۸۳ قانون شوراها تحت 
عنــــوان » قانون تشــــکیالت، شــــرح وظایــــف و انتخابات 
شــــوراهای اسالمی شــــهر و انتخاب شــــهرداران« اعضای 

شورای  شهر مالیر خالف قانون عمل کرده اند. 
وی اظهار کرد: بر همین اســــاس و طبق مــــواد قانونی ۲۲، 
۲۹0 و ۲۹۳  قانون آیین دادرسی کیفری  و اصل 15۶ قانون 
اساســــی و ماده ۸۳ قانون شــــوراهای اســــالمی کشــــور و 
براســــاس  دســــتورالعمل نظارت بر حقوق عامه مصوب 
ریاســــت معظم قوه قضائیه، دادســــتانی به موضوع ورود 

پیدا کرده و  اقدامات قانونی الزم را انجام داده است. 
سلگی با تأکید بر اینکه ورود دادستانی به هیچ وجه مانع 
اســــتیضاح قانونی و مجدد شهردار توســــط  شورای شهر 
نیســــت و  اعضای شورای اسالمی شــــهر مالیر می توانند 
 برای اســــتیضاح شهردار 

ً
پس از طی مراحل قانونی مجددا

اقدام  کنند، تصریح کرد: دادستانی بر اجرای صحیح قانون 
و رعایت تشریفات قانونی تأکید دارد. 

به نقل از ایســــنا، وی بــــا بیان اینکه دادســــتانی جز اجرای 
دقیق و صحیح قانــــون، هیچ توجهی به اینکه چه کســــی 
شــــهردار خواهد بود، نــــدارد،  گفت: نه تنها در شــــهرداری 
بلکــــه در هر جایی خــــالف قانون، اقدامی صــــورت بگیرد 
 دادســــتانی ورود پیدا کــــرده و بدون اغماض و طبق 

ً
حتما

وظیفه  ذاتی، تصمیم قانونی اتخاذ می کند بنابراین توصیه 
می شــــود اگر امور بر مدار قانون باشد، نفع آن برای عموم 

مردم است. 

تش نشانان همدان نجات جان دختر 10 ساله توسط آ
دختر 10ساله همدانی توسط آتش نشانان از آتش سوزی 

در منزل مسکونی نجات پیداکرد.  
به گــــزارش هگمتانه، در ســــاعت 10/50دقیقــــه صبح روز 
شنبه شــــهروندان در تماس تلفنی با 1۲5  از آتش سوزی 
یک منزل مســــکونی در 1۸ متری رســــالت خبر دادند،که 
ســــتاد فرماندهی ســــازمان آتش نشــــانی بالفاصله آتش 
نشــــانان ایســــتگاه مرکزی و1۲و 1۸را به محل آتش سوزی 

روانه کرد.
با حضور آتش نشــــانان  در محل مشخص شد که میزان 
آتش سوزی به حدی بوده که  ساختمان فوق دچار حریق 
شــــده که بالفاصلــــه آتش نشــــانان  به صــــورت همزمان 
ضمن اطفاء حریق با عملیات جستجو یک نفر از ساکنان 
که دختر بچه ای 10ســــاله بود را از داخل دود و آتش خارج 
کردند.الزم به ذکر اســــت که شــــدت حادثه به حدی بوده 

اســــت که دختر 10ســــاله به علت دودزدگی شــــدید دچار 
بیهوشی شــــده بود که با مهارت آتش نشــــانان در انجام 
تنفــــس مصنوعــــی مصدوم بــــه هــــوش آمــــده و پس از 
رســــیدن عوامل اورژانس جهت اقدامات بعدی تحویل 
گروه ویژه فوریت های پزشــــکی گردید. خوشــــبختانه این 
حادثــــه هیچگونــــه تلفات جانــــی در پی نداشــــت و آتش 
نشــــانان پس از اتمام عملیات و ایمن سازی محل  آتش 
ســــوزی به ماموریت خــــود پایان داده و به ایســــتگاه های 

خویش بازگشتند. 

تش نشــــانان جدید  � شــــروع دوره های آموزشــــی آ
تش نشانی همدان الورود در سازمان آ

 سید صادق پورسینا سرپرست ســــازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همــــدان از برگزاری کالس های 

دوره ای آموزش نیروهای جدیدالورود آتش نشــــانی خبر 
داد وگفت : این کالس ها از ابتدای آبان ماه آغاز شــــده و 

به مدت حدودا ۳0 روز ادامه خواهد داشت . 
وی در ادامــــه گفت :دوره های آموزشــــی علمی و عملی برای 
پذیرفته شدگان در ایستگاه شــــماره 1۶شهید حیدر گوران 
پیش بینی شــــده وبرای اشنایی هرچه بیشترآتش نشانان 
جدید الورود با مهارت های تخصصی آتش نشــــانی،زیر نظر 
مربیان واســــاتید ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری همدان و اساتید خارج از سازمان برگزار خواهد شد.

 سرپرســــت ســــازمان آتــــش نشــــانی و خدمــــات ایمنــــی 
شهرداری همدان افزود:در دوره های فوق سرفصل های 
مختلفــــی از جمله ابزار شناســــی حریق،کار بــــا پمپ های 
آتش نشانی،امداد و نجات در چاه و جاده و آسانسور و در 

ضمن کمک های اولیه تدریس می شود. 

به نقل از روابط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات 
ایمنی شــــهرداری همــــدان ، وی در خاتمه بیان داشــــت : 
آتش نشانان انسان هایی هســــتند که با فدا کردن جان 

خود امنیت را به زندگی هم نوعانشــــان می بخشند . این 
انســــان های فداکار بارها حماســــه آفرینی کــــرده و از خود 

گذشتگی های بسیار تاریخی از خود بجای گذاشته اند.  

»حجت االسالم محققی« 
امام جمعه اللجین شد 

با حضور نماینده ولی فقیه در اســــتان، مدیر نمایندگی 
شورای سیاســــتگذاری ائمه جمعه در استان و جمعی از 
مســــووالن، روحانیون و معتمدین اللجین در مراسمی 
ضمن تقدیــــر از زحمات حجت االســــالم صیفی، حجت 
االســــالم محققی به عنوان امام جمعه این شهر معرفی 
شــــد. به گزارش هگمتانه ، با حضــــور نماینده ولی فقیه 
در اســــتان، در مراســــمی ضمن تقدیر از زحمات حجت 
االســــالم صیفی، حجت االســــالم محققی به عنوان امام 

جمعه این شهر معرفی شد.
در شــــروع این مراســــم حجــــت االســــالم صیفی ضمن 
ارائه گزارشــــی از عملکرد ۹ ســــاله خود در اللجین بر لزوم 
همراهی و همکاری با امام جمعه جدید این شهرســــتان 

تاکید کرد.
ســــپس آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی با تقدیر از زحمات 
حجت االســــالم صیفی و معرفی حجت االسالم محققی 
به عنوان امام جمعه اللجین، اظهار داشت: راه دستیابی 
به موفقیت در حرکت به ســــمت یک هدف مشخص، 

وجود وحدت است. 
وی افزود: اینکه خداوند در قرآن و پیامبر گرامی اســــالم 
بر تعاون، همــــکاری و وحدت افراد تاکید دارند، نشــــان 
دهنده اهمیت این موضوع در تحقق اهداف موجود در 

آن مسیر است.
 هدف همه ما خدمت به اسالم، فرهنگ و حفظ  �

هنجارها است
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
اختالف ســــلیقه  و تفاوت در برداشت ها، همه جا وجود 
دارد، مطرح کرد: بنای همه ما حرکت به سمت یک هدف 
واحد اســــت و آن نیز خدمت به اســــالم، فرهنگ و حفظ 

ارزش ها و هنجارها است.
تاکید دوباره آیت اهلل شعبانی: مسووالن اللجین  �

را در سطح جهانی معرفی کنند 
وی با گالیه از اینکه آن طور که باید شــــهر جهانی اللجین 
به جهانیان معرفی نشده، گفت: الزمه شهر جهانی، این 
است که باید در آن جهانی هم اندیشیده شود و لذا همه  
مسووالن و مدیران شــــهر اللجین باید با همت در این 

راه، اللجین را در سطح جهانی معرفی کنند.
آیت اهلل شــــعبانی با اشــــاره بــــه حضور حجت االســــالم 
محققــــی در اللجیــــن، مطــــرح کــــرد: از همه مســــووالن، 
روحانیون و گروه های این شــــهر می خواهم که به قصد 
قربت در کنار امام جمعه جدید این شــــهر باشــــند و در 
ســــایه وحدت به دنبال تحقق اهداف موجود باشند. به 
نقل از تســــنیم، در پایان این برنامه نیز حجت االســــالم 
موالیی مدیــــر نمایندگی شــــورای سیاســــتگذاری ائمه 
جمعه در اســــتان با قرائت متن انتصاب حجت االسالم 
محققی، ایشــــان را به عنوان امام جمعــــه جدید اللجین 
معرفی و از خدمات چندین ساله حجت االسالم صیفی 

تقدیر کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان خبر داد:

شناسایی 1۲7 هکتار بافت 
فرسوده در شهر نهاوند 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اســــتان همدان گفــــت: 1۲۷ هکتار بافت فرســــوده در 
نهاوند شناسایی شده که بیشتر در مناطق مرکزی شهر 

قرار دارند. 
به گــــزارش هگمتانه، علی مالمیر ظهر شــــنبه در بازدید 
از بافت تاریخــــی نهاوند گفت: میراث فرهنگی شــــامل 
آثار باقی مانده از گذشــــتگان و نشــــانگر حرکت انسان 
در طول تاریخ اســــت که با شناســــایی و حفظ آن، زمینه 
شــــناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می شود 
و از ایــــن طریــــق زمینه های عبــــرت برای انســــان فراهم 

می شود.
وی گفت: میــــراث فرهنگــــی و ابنیه هــــای تاریخی بیان 
کننده پیشــــینه تاریخی، تمدن و فرهنــــگ و جاذبه های 
طبیعی هر کشــــوری اســــت که شــــکل گیری و به وجود 

آمدن آن در طی سال های متمادی صورت گرفته است.
مالمیــــر بابیان اینکه نیروهــــا و عواملی کــــه پدیدآورنده 
این گونه آثار طبیعی و انســــانی هســــتند، در طول زمان 
و در شــــرایط مکانی خاص خود عملکردهــــای متفاوتی 
داشته اند، گفت: آنچه ما امروز شاهد آن هستیم و تحت 
عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می بریم در بعد 
طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل 
و تصرف عوامل انســــانی بر آنهاست که چشم اندازهای 

متنوعی را به وجود آورده است.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشــــگری و صنایع دســــتی 
اســــتان همدان گفــــت: 1۲۷ هکتار بافت فرســــوده در 
شهر نهاوند وجود دارد که این بافت فرسوده بیشتر در 
مناطق مرکزی شهر از جمله خیابان معلم، دوخواهران، 
گل زرد واقــــع اســــت و بافــــت میانــــی و مرکزی شــــهر را 

تشکیل می دهند.
مالمیر ادامه داد: شهرستان تاریخی نهاوند دارای حدود 
۲00 اثر تاریخی شــــناخته شده شــــامل بناها، محوطه ها و 
تپه ها است که از این ۲00 اثر تاریخی، حدود 100 اثر به ثبت 

آثار ملی رسیده است.
رئیس میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی 
نهاوند نیز از اتمام مرحله چهارم محوطه ســــازی ســــراب 

فارسبان نهاوند خبر داد.
محســــن جانجان گفت: در ســــه ســــال اخیــــر اقدامات 
زیرســــاختی متعدد و قابل توجهی در حوزه گردشــــگری 

نهاوند اجرایی شد.
، جانجان گفــــت: این اقدامات شــــامل  بــــه نقل از مهــــر
ســــاماندهی مبلمان محیطی و اجرای ســــنگ فرش به 
صورت طبیعی، ســــاخت نیمکت و اصالح ســــکوهای 
نشــــیمن داخــــل محوطــــه ســــراب در مرحلــــه چهــــارم 
ساماندهی با اعتبار دومیلیارد ریال و اجرای برج نوری در 

داخل سراب با اعتبار چهار میلیارد ریال بوده است.

خبــر

ورود دادستانی 
به ماجرای برکناری شهردار مالیر



شــرکت تعاونی مســکن کارکنان ســازمان عمران شــهرداری همدان به شــماره ثبت 4364 شناســه ملی 10820053469 شهرســتان 
همدان اســتان همدان به اطالع کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی می رســاند که جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این 
تعاونی در ساعت 15 روز شنبه مورخه 1399/08/17 در محل همدان، شکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایلگلی، دفتر شرکت تعاونی 

تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنــًا اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگــذار نمایند، تا تاریخ 1399/08/15 به اتفاق 
نماینــده خــود جهــت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل همدان، شــکریه، نبش 18 متری یحیوری و ایلگلی، دفتر شــرکت تعاونی 

مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.(
ضمنًا ساعت 14 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.

دستور جلسه:
1- تمدید مهلت فعالیت تعاونی

گهــی دعوت مجمــع عمومی فوق العاده تاریخ انتشار: 99/08/05 نوبت اولآ

هیئت مدیره اتحادیه/ شرکت تعاونی

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/21

برابــر رأی شــماره 139960326005000553 - مــورخ 1399/07/19 هیأت 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اســداهلل ظفری به شــماره شناسنامه 1629 و به شماره ملی 
3960844026 صادره از نهاوند فرزند علی محمد ششــدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 2100 مترمربع قسمتی از پالک 613 فرعی از 4 - اصلی بخش دو 
حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی 
محمدزمان فریادرس محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت 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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 725

چون اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند مالک ششدانگ پالک 3984 اصلی 
بخش یک برابر درخواســت 1469 - 99 مــورخ 1399/07/30 تقاضای 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نمــوده اند و برابر نامه 
شــماره 1469- 99 مورخ 1399/07/30 متقاضی مدعی می باشــد که 
مجاورین را نمی شناسد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصــوص تعیین طول اضالع و 
مساحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی 
مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر 
ابالغ می گردد که در تاریخ دوشــنبه مورخ 1399/08/12 ساعت 11:00 
در محــل وقوع ملک واقع در نهاوند جنب ایران خودرو ده پهلوان حضور 
یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام 
عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در 

همین روزنامه درج می گردد.
م.الف 730

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/05

برابــر رأی شــماره 99/697 مورخه 99/06/27 هیــأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مرضیه مرادیان اصلی فرزند شیخ مراد به شماره شناسنامه 141 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/54 مترمربع در قسمتی از پالک 
66 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه کاشانی 17 خریداری با واسطه 
از مالک رســمی آقای روح اهلل ســبزه ایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 259
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/05

برابــر رأی شــماره 598-99 هیأت پنجــم موضوع قانــون تعیین تکلیف ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی بختیاری فرزند حســین به شماره ملی 4051091155 و 
به شــماره شناســنامه 7739 صادره از مهاجران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مســاحت 51343/42 مترمربع قسمتی از پالک 4  اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملک بهار، اراضی مهاجران خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقایان عیسی خانی، ربیع 
صادقی، نعمت اله سبزی، نادعلی یوسفی، کاظم اسکندری، غالمرضا الهی، حسن اسکندری، 
عبدالحسین اسکندری، عیسی کاظمی، محمد مختاری، محمدعلی کاظمی و جعفر مختاری 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 356

4645 1399  شماره  5  آبان  دو شـــنبه   

استان4

فرمانده انتظامی استان همدان خواستار شد:

بسیج همه ظرفیت ها
برای کاهش طالق

حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اولویت پلیس

عرصه را بر مجرمان جرائم خشن تنگ می کنیم

هگمتانه-گروه خبــــر همدان: فرمانده انتظامی اســــتان 
بــــه دنبال فروپاشــــی  بــــا بیان اینکه دشــــمنان  همدان 
خانواده در ایران هستند، بر بسیج همه ظرفیت ها برای 

کید کرد. کاهش طالق تأ
به گــــزارش هگمتانه، ســــردار ســــلمان امیــــری در دیدار 
بــــا برخی از اعضــــای شــــورای مرکزی کانون هم اندیشــــی 
و اتحــــاد اندیشــــه ورزان انقالبــــی همدان، افــــزود: یکی از 
مهم ترین وظایــــف نیروی انتظامی حمایــــت از آمرین به 
معروف و ناهیان از منکر اســــت و پلیس به هیچ عنوان 
بر نمی تابد کسانی به هر نحوی از عناوین به خصوص با 
جرایم خشــــن امنیت جامعه را به خطر بیندازند و باعث 

اضطراب خانواده ها باشند.
وی بیــــان کرد: به کســــانی که نگاه ســــوء بــــه خانواده ها 
دارند به هیچ عنوان اجازه جرایم خشــــن داده نمی شود 
و مــــا در نیروی انتظامی و با همکاری دســــتگاه  قضایی و 
شــــورای تامین اســــتان با ایجاد کارگروه های تخصصی با 

این عوامل برخورد و عرصه را بر آنها تنگ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم نوکری مردم به زبان نیســــت 
بلکــــه باید با جان و دل به این مــــردم نجیب خدمت کرد 
و بــــا افرادی که با جرایم مختلــــف امنیت عمومی را تحت 
تاثیــــر قرار می دهند برخــــورد می کنیم و در این راســــتا از 
ســــازمان های مردمی انتظار داریم خدمــــات پلیس را به 
طرق مختلــــف به مردم اطــــالع دهند و پلی بیــــن مردم و 

باشند. انتظامی  نیروی 
ســــردار امیری نیروی انتظامی را ُپر کار دانســــت و گفت: 
خدمات این نیرو از نظر کیفــــی و کمی و تعداد مأموریت 
در سطح وسیعی قرار دارد و با جان، مال و ناموس مردم 
ســــر و کار دارد و حفــــظ فرهنــــگ و ارزش هــــای اخالقی و 

اسالمی مردم نیز از اولویت های این ارگان است.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفت: باور عموم مردم 
این اســــت که پلیس از نیروی خشن اســــتفاده می کند 
ولی نیروی انتظامی عالوه بر اقدامات سلبی که ضرورت 
 اقدامــــات ایجابــــی، فرهنگــــی و بســــترهای 

ً
دارد عمدتــــا

اجتماعی و مناســــب برای انجام مأموریت های خودش 
اســــتفاده می کند تا  به نیروی در تراز انقالب اسالمی که 

مد نظر رهبر انقالب و مطالبه ایشان است برسد.
وی پلیس را خادم و نوکر مردم دانســــت و افزود: پلیس 
بایــــد در پی کســــب رضایــــت خداونــــد و مردم باشــــد و 
رضایت مردم میســــر نخواهد شــــد مگر با حضور در کنار 
مردم و کســــب نظرات آنها وبازخوردگیــــری از اقدامات و 

عملیات هایی که انجا می گیرد.
ســــردار امیــــری گفت: برخــــی انتظــــار دارند در کشــــوری 
مثل ایران که نظام آن مردمی اســــت پلیــــس به تنهایی 
ماموریت هــــای خــــود را انجام دهــــد که انتظار درســــتی 
نیست به دلیل  اینکه اقدامات نیروی انتظامی در بستر 
مردمی بودن اســــت و مشــــارکت و حضور مردم در تمام 
عرصه ها بستر مناســــبی برای امنیت خواهد بود و برای 
برقراری آرامش در جامعه بایــــد تمام ارگان های فرهنگی 
و مردمی دســــت به دســــت هــــم بدهند که بــــا تکروی و 
جزیره ای عمل کردن کار به جایی نخواهد رسید و اکنون 
که در حوزه اقتصادی مردم دچار مشــــکل شده اند باید 
چــــاره اندیشــــی کرد و با کمــــک هم مشــــکالت را برطرف 
کنیم و این نیازمند همکاری تمام اقشــــار و سازمان های 

است. مختلف 
وی دغدغــــه اصلی این ارگان را برطرف کردن مشــــکالت 
فرهنگــــی و امنیتی عنوان کــــرد و گفــــت: دغدغه اصلی 
مــــا دغدغه فرهنگی اســــت و نبایــــد اجازه داد بــــا تقدیم 
شــــهدای گرانقدری مانند ســــردار همدانی و ۸000 شهید 
واالمقام اســــتان فرهنگ غنــــی و کهن مردم اســــتان به 
سمت فرهنگ مبتذل غرب سوق داده شود که این امر 
حضور نهادهای فرهنگی را می طلبد و مهم تر از آن مردم 
هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و برای تامین نظم 
و امنیت جامعه مشــــارکت نهاد های مردم نهاد را نباید 

نادیده گرفت تا کرامت جامعه در آن حفظ شود.
وی بــــا بیان اینکــــه تاکید مقام معظم رهبــــری نیز همین 
اســــت و ســــازمان های فرهنگــــی و ســــایر نهادهای غیر 

دولتی و ســــازمان های مــــردم نهاد برای کمــــک به حوزه 
کنند، گفت: پایان  ایفا  امنیت می توانند نقش اساســــی 
نامــــه دکتــــرای اینجانــــب دربــــاره منظومه فکــــری مقام 
معظم رهبری در امنیت اجتماعی اســــت که به زودی به 
چاپ خواهد رســــید و به فرموده ایشــــان در دنیا و آخرت 
مهمترین اصل حفظ کرامت انســــانی اســــت که در دین 
مبین اســــالم به خصوص در مکتب تشــــیع بر آن تاکید 
شــــده اســــت و باید کســــانی را کــــه دچار خطــــا و انحراف 
اجتماعی هســــتند بــــا حفظ کرامت انســــانی بــــه جامعه 

برگرداند.
افــــزود: اعتیاد یک  انتظامی اســــتان همــــدان  فرمانــــده 
کــــه می تواند مــــادر تمام  پدیده شــــوم اجتماعی اســــت 
جرایم مانند ســــرقت، طالق و بیکاری باشــــد و تالش ما 
در نیروی انتظامی این اســــت که بتوانیــــم این افراد را به 
جامعه برگردانیم و شایســــته نظام جمهوری اسالمی این 
نیســــت که کارتن خواب و معتاد متجاهر تهدیدی برای 
خانواده ها و فرزندان آنها باشــــد و باید این افراد از سطح 
اماکن عمومی جمع آوری شوند و بعد از آن با استفاده از 
ظرفیت های بهداشت و درمان، سازمان ها و ارگان های 

آنها را به جامعه برگردانیم. دولتی و غیردولتی بتوانیم 
وی ادامــــه داد: یکی از معضالتی که دشــــمن به شــــدت 
آن اســــت برهم زدن بنیــــان خانواده  به دنبــــال تخریب 
هاســــت، دشــــمن با برنامه ریزی های مختلف به دنبال 

فروپاشــــی بنیان خانواده هاست و باید مراقب باشیم تا 
از همه ظرفیت ها برای کاهش طالق استفاده کنیم و در 

این راستا همه مردم می توانند اثر گذار باشند.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفت: یکی از کارهایی 
کــــه باید انجــــام گیرد شناســــایی عناصر خــــوب اجتماع 
بــــرای گزینش نیــــرو و جذب آنهاســــت به دلیــــل اینکه 
بیشــــتر اقدامــــات نیــــروی انتظامی در مواجهــــه با افراد 
خرابکار اســــت باید از افــــراد مؤمن و انقالبی اســــتفاده 
کرد که به هوای نفس خود مســــلط باشــــند و استفاده 
از مشــــاوران و مددکاران در کالنتری ها یکی از اقدامات 
خوب پلیس اســــت که بیشــــتر آنها را پلیــــس افتخاری 

دارد. برعهده 
از  کــــه  بازدیــــدی  در  گفــــت:  پایــــان  در  امیــــری  ســــردار 
کالنتری های شــــهر انجام داده ام متأســــفانه ســــاخت و 
ســــاز و فضای داخلی و بیرونی این اماکن در شــــأن مردم 
همدان نیســــت و اعتبارات نیروی انتظامی هم محدود 
اســــت که باید از ظرفیــــت خیران اســــتفاده کنیم یکی از  
اقدامات اساسی این است که فضای داخلی کالنتری ها 
تغییر یابد تا از اســــترس مراجعه کننــــدگان بکاهیم و با 

آرامش به کارشان رسیدگی شود.
مدیر کانون هم اندیشــــی و اتحاد اندیشــــه ورزان انقالبی 
همدان نیــــز بــــر آمادگی این کانــــون برای مســــاعدت و 
همکاری ویژه بــــا نیروی انتظامــــی در زمینه های مختلف 

کرد. کید  تأ
علی اصغــــر ســــلیمانی ســــالمتی و امنیت را مهــــم ترین 
نعمت های خدادادی معرفی کرد گفت: اتحاد و انسجام 
الزمــــه جامعه مســــلمین اســــت و باید جوامــــع انقالبی، 
فرهنگی، هیأت های حســــینی و سایر ارگان ها و نهادها 
در کنار هم قرار گیرند و یک لشــــکر عظیم الهی تشکیل 
دهند تا در راســــتای منویات مقام معظم رهبری بتوانند 

موج عظیمی در حرکت انقالبی ایجاد کنند.
مدیر کانون هم اندیشــــی و اتحاد اندیشــــه ورزان انقالبی 
همــــدان در ادامــــه گفــــت: الزمــــه ایــــن حرکــــت انقالبی 
انســــجام در الیه های مردمــــی با مشــــارکت اجتماعی در 
مجموعــــه هــــای انتظامــــی، امنیتی اســــت تــــا همراهی و 

مشارکت جمعی ایجاد شود.
ســــلیمانی اظهــــار کــــرد: در کانــــون هم اندیشــــی و اتحاد 
اندیشــــه ورزان انقالبی اســــتان همــــدان به دنبــــال ایجاد 
بســــتری مناســــب برای مشــــارکت آحاد مردم بــــا توان و 
ظرفیت های متفاوت و در الیه های مختلف هســــتیم تا با 
مشــــارکت جمعی بتوانیم ضمن ایجاد انسجام و همدلی، 
مطالبه گــــری بــــه حــــق در حوزه هــــای مختلــــف فرهنگی، 
اجتماعــــی، سیاســــی، مذهبــــی، اقتصــــادی و عمرانــــی در 
پیشبرد اهداف انقالب داشــــته باشیم و از آنچه شایسته 
مردم کشــــور در تراز یــــک جامعه انقالبی اســــت برخوردار 

شویم.

به زودی انسولین قلمی توزیع می شود
هگمتانه-گروه خبر همدان: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 

ابن سینا از توزیع انسولین قلمی در همدان خبر داد.
 به گــــزارش همتانه، ایــــرج خــــدادادی در خصوص کمبود انســــولین در 
اســــتان اظهار کرد: طی روزهای اخیــــر مقدار کمی انســــولین خارجی وارد 
کشور شده و به استان نیز اختصاص یافته بود و با کمبود مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه روز پنجشنبه از سوی وزارت بهداشت 

اعالم شــــد که به زودی مقدار قابل توجهی انسولین در استان ها توزیع 
خواهد شد گفت: امیدواریم بعد از تعطیالت این توزیع صورت گیرد و ما 

بتوانیم در اختیار بیماران استان قرار دهیم.
معــــاون غــــذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا بــــا تأکید بر 
اینکه این مشکل کشــــوری است گفت:  انســــولین قلمی ارزبر است و 
محدودیــــت برای ورود این دارو داریم اما انســــولین تولیــــد ایران در بازار 

موجود است و کمبودی نداریم.
وی ادامه داد: تنها کمبود مربوط به انسولین های قلمی است که طریقه 

تزریق آن تســــهیل شده اســــت وگرنه انســــولین ایرانی موجود است و 
بیماران نباید نگران باشند چون می توانند با مراجعه به پزشک دز مربوط 
به انســــولین موجود در بازار را از طریق پزشک دریافت و نسبت به تزریق 

اقدام کنند.
خدادادی در خصــــوص اینکه آیا بیماران باید انســــولین را از طریق کارت 
ملی دریافت کنند؟ گفت: در حال حاضر نیز سعی می کنیم انسولین را از 
طریق نســــخ بیمه ای که از پرونده بیماران قابل ردیابی است توزیع کنیم 
امــــا وزارتخانه در نظــــر دارد بهتر رصد کند و ایــــن دارو از چرخه توزیع خارج 

نشود و به دست دالالن نیفتد که توزیع با کارت ملی خواهد بود.
وی تصریح کرد: وزارتخانه قصد دارد انســــولینی که در اختیار بیمارانی که 
دارای پرونده ثبت شده هســــتند، قرار می دهیم با  کد ملی بیمار باشد تا 

هر داروی انسولینی که وارد استان می شود قابلیت رصد داشته باشد.
معاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفــــت: از این 
طریق قابل رصد اســــت که دارو از طریق کدام شــــرکت پخش در استان 
توزیع شــــده و به کدام داروخانه رفته و به چه بیماری تعلق گرفته است تا 

اطمینان حاصل شود که دارو قاچاق نخواهد شد.

 تمدید یک هفته ای محدودیت های کرونایی 

هگمتانه-گــــروه خبــــر همدان: ســــتاد اســــتانی مقابله با 
کرونــــا در همدان بــــا صدور اطالعیــــه ای اعالم کــــرد: تمام 
محدودیت هــــای کرونایی از روز شــــنبه ســــوم آبان ماه به 

مدت یک هفته دیگر در استان همدان تمدید شد.
به گزارش هگمتانه، براساس مصوبه روز شنبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با توجه به اینکه اســــتان همدان در شرایط 
قرمز کرونا قرار گرفته، اعمــــال و تمدید محدودیت ها تا 10 

آبان ضروری است.
 براساس این اطالعیه، تعطیلی سینماها، تئاترها، موزه ها، 
فرهنگسراها و اماکن ســــیاحتی به مدت یک هفته ادامه 
دارد و در شهرهای با وضعیت قرمز نماز جمعه و نمازهای 
جماعت تعطیــــل و زیارتگاه ها، تکایا و اماکــــن متبرک نیز 

بسته است.
در این اطالعیه آمده اســــت: برخی اصناف همدان مانند 
قهوه خانه ها و چایخانه ها، اســــتخرهای شنا، شهربازی ها، 

گیم نت ها، تفرجگاه ها، تاالرهای پذیرایی، خانه مســــافرها 
و سوئیت های شهر تعطیل است.

بر اساس دستور ســــتاد کرونای اســــتان، برگزاری مراسم 
اجتماعــــی، فرهنگــــی، مذهبــــی و همایش ها لغو شــــده 
و تمامــــی فعالیت هــــا در دانشــــگاه ها و تمامــــی مقاطــــع 
پــــرورش فکری  تحصیلی، حوزه هــــای علمیه، کانون های 
کودکان، کتابخانه ها آموزشــــگاه های هنــــری مراکز علمی 

آزاد و زبانسراها غیر حضوری اعالم شده است.
طبق این اطالعیــــه مراکز حضوری مانند مطب پزشــــکان 
و کلینیــــک هــــای پزشــــکی، دفاتــــر پیشــــخوان، خدمات 
قضایــــی الکترونیک  و پلیس+10، تعویــــض پالک خودرو، 
آموزشــــگاه های فنــــی و حرفه ای، باشــــگاه های ورزشــــی، 
داروخانه ها، آزمایشــــگاه ها و  مهد کودک هــــا، در صورت 
متخلف  بهداشــــتی  نامه هــــای  شــــیوه  نکــــردن  رعایــــت 

محسوب شده و پلمب می شوند. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

ح پاییزه کتاب آغاز ثبت نام طر
افزایش ۲5درصدی سقف خرید پاییزه  

هگمتانه-گروه خبــــر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی اســــتان همدان از آغــــاز ثبت نام در طــــرح پاییزه 

کتاب خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضا احســــانی گفــــت: کتاب 
فروشــــی های اســــتان می توانند هم زمان با سراسر کشور 
از روز دوشــــنبه، 5آبان تا پنجشــــنبه 15آبان بــــا مراجعه به 
سامانه اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام در طرح 

پاییزه کتاب 1۳۹۹ اقدام کنند.
احســــانی اظهــــار کرد: کتــــاب فروشــــی هایی کــــه در طرح 
کتاب« مشارکت داشته باشند با یارانه۲0درصدی  »پاییزه 
کتاب هــــای عمومی، کودک و نوجوان و دانشــــگاهی را به 

مخاطبان ارائه می کنند.
احســــانی از افزایــــش ســــقف خریــــد بــــرای هر خریــــدار در 
طــــرح پاییزه کتاب خبــــر داد و افزود: ســــقف خرید برای هر 
خریدار در طــــرح پاییزه کتاب۹۹، با افزایــــش ۲5درصدی از 
150هزار تومان به ۲00هزار تومان رسیده است و خریداران 
می توانند از ۲0 درصــــد یارانه خرید کتاب تا ســــقف ۲00هزار 

تومان در این طرح بهره مند شوند.

وی بــــا بیــــان اینکــــه 15 کتاب فروشــــی در همــــدان و یک 
کتاب فروشی در شهرستان مالیر در طرح تابستانه کتاب 
مشارکت داشــــتند، خاطرنشــــان کرد: کتاب فروشی های 
عضو طرح های قبلی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، 
برای تأیید شــــرکت در طرح پاییزه کتاب۹۹ نیاز به ثبت نام 
مجدد ندارند و کافی اســــت با مراجعه به حســــاب کاربری 
خود شــــرایط شــــرکت در طــــرح را تأیید و اطالعــــات خود را 

کنترل و ویرایش کنند.

رودخانه عباس آباد وارد چرخه 
مصرف می شود

شــــرکت  مدیرعامل  همدان:  خبــــر  هگمتانه-گروه 
آب و فاضالب اســــتان همدان با بیان اینکه مصرف 
آب همچنان در همدان باالست گفت: طی روزهای 

آینده رودخانه عباس آباد وارد مدار خواهد شد.
 به گــــزارش هگمتانه، ســــید هادی حســــینی بیدار 
اظهــــار کرد: یــــک مــــاه از پاییــــز گذشــــته و بارندگی 

نداشتیم اما مشکلی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه طی ماه های آینده بارندگی ها شروع 
می شــــود گفت: تصفیه خانه عباس آباد نیز به زودی 
وارد مدار می شود که اگر عباس آباد وارد مدار شود، 

از آب سد کمتر برداشت خواهیم کرد.
مدیرعامل شــــرکت آب و فاضالب استان همدان با 
بیان اینکه این روزها وضعیت ســــد خوب است اما 
به نســــبت ســــال قبل ذخیره کمتری دارد افزود: با 

بارش های پیش رو ذخیره سد افزایش می یابد.
به نقــــل از فارس، وی گفــــت: با توجه بــــه وضعیت 
کرونامصرف آب همچنان باالســــت ولی با مدیریت 

مصرف مشکلی نخواهیم داشت.

یت های صنایع   راه اندازی فور
در همدان

پاسخ گویی ۲4 ساعته به مشکالت تولید
 و صنایع دستی

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: مرکــــز فوریت های 
بررســــی مشــــکالت واحدهای تولیــــدی و طرح های 
سرمایه گذاری در همدان راه اندازی شد تا به صورت 
شــــبانه روزی با حضــــور کارشناســــان به مســــائل و 
گرفتاری هــــای فعاالن اقتصادی اســــتان رســــیدگی 

شود.
بــــه گزارش هگمتانه، روز شــــنبه با حضــــور جمعی از 
مســــؤوالن اســــتان این مرکز در ســــازمان صنعت، 
معدن و تجارت آغاز به کار کرد و از ســــاعت هشــــت 
صبح تا هشــــت شــــب به تقاضا و درخواســــت های 
صاحبــــان صنایــــع و واحدهای تولیدی پاســــخ داده 

می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان 
در آییــــن راه انــــدازی ایــــن مرکــــز اظهــــار کــــرد: مرکز 
شــــبانه روزی رســــیدگی و رفــــع مشــــکالت تولید و 
کاهش  سرمایه گذاری در ســــال جهش تولید برای 
التهاب در حوزه های صنعتی و سرمایه گذاری ایجاد 

شده است.
ظاهــــر پورمجاهد با اشــــاره بــــه توصیــــه رهبر معظم 
انقالب برای پیگیری ویژه مشــــکالت بخش تولید 
گفت: براســــاس مصوبه ســــتاد ملی تسهیل و رفع 
موانع تولیــــد، در این مرکز باید به طور شــــبانه روزی 
یکی از نمایندگان عضو ســــتاد تسهیل و رفع موانع 

تولید استان حضور داشته باشد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: کارآفرینان و ســــرمایه گذاران 
اســــتان می توانند به طور شــــبانه روزی مشــــکالت 
پیــــش روی واحدهــــای تولیــــدی و صنعتــــی خود را 
به ایــــن مرکز اعــــالم کننــــد و دســــتگاه های مرتبط 
نیــــز موظف هســــتند تــــا در کمترین زمــــان ممکن 

مشکالت را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
*سال گذشته  ۸5 واحد راکد استان به چرخه تولید 

باز گشت
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان 
با بیان اینکه از سال گذشــــته ۸5 واحد راکد استان 
به چرخه تولید باز گشــــته اند افزود: پیش از این هم 
مســــؤوالن مربوطه به صورت تمام وقت مشــــغول 
رفــــع موانع و مشــــکالت فعاالن اقتصادی اســــتان 
بودنــــد اما بــــا راه انــــدازی ایــــن مرکز روند رســــیدگی 

سامان دهی شده و نظم بیشتری می گیرد. 
*رشد سرمایه گذاری و صادرات در همدان 

پورمجاهد با تأکیــــد بر ارزیابی و رصــــد عملکرد این 
، از کارشناســــان حاضر خواست نهایت تالش  مرکز
و دقت را برای جلــــب رضایتمندی متقاضیان به کار 
بگیرند تا آســــیبی به تولید و اشــــتغال اســــتان وارد 

نشود. 
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجــــارت همدان 
اســــتان نیز گفت: در این مرکز نمایندگان بانک ها، 
اســــتانداری، تأمین اجتماعی و دستگاه های اجرایی 
عضــــو هســــتند و در هــــر زمان کــــه نیاز باشــــد برای 
رســــیدگی به مشــــکالت واحدهای تولیدی جلسه 

تشکیل می دهند. 
حمیدرضا متین افزود: متقاضیان باید درخواســــت 
خود را با شــــماره 0۸1۳144۸۸۸۸ اعــــالم کنند و یا در 
ســــامانه http://tashil.stsm.ir ثبــــت کرده و منتظر 

پاسخ گویی کارشناسان باشند.  
بــــر طرح هــــای صنعتی،  کــــرد: عــــالوه  یــــادآوری  وی 
تولیدکننــــدگان بخش کشــــاورزی و فعــــاالن حوزه 
میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی هم 
می توانند در تمام زمینه ها ماننــــد مواد اولیه، موانع 
گمرکــــی و خدماتــــی را مطــــرح کنند تــــا در مدت ۷۲ 

ساعت به تقاضاهای اعالم شده پاسخ داده شود.
متین با اشاره به رشد سرمایه گذاری در سال جهش 
تولید گفــــت: از ابتدای ســــال جاری در زمینه صدور 
جواز تأســــیس و پروانه بهره برداری شــــاهد افزایش 
چشــــمگیری هســــتیم که نشــــان از همــــت باالی 
تولیدکنندگان در شــــرایط ســــخت تحریم و بیماری 

کرونا دارد. 
به نقــــل از ایرنا، رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و 
تجارت همدان به رشــــد 1۹ درصدی صادرات استان 
اشــــاره کــــرد و افزود: بــــرای توســــعه تولیــــد و رونق 
صــــادرات از هیچ کمکی دریغ نمی کنیــــم و گواه این 
ادعا افزایش ارزآوری محصوالت صادراتی همدان در 

نیمه نخست امسال است.  

خبــر



4645 1399  شماره  5  آبان  دو شـــنبه   

5 ایران و جهان

از پنجم تا آخر آبان ماه

نحوه دورکاری 50 درصدی 
کارکنان ابالغ شد

بخشنامه نحوه اجرای دورکاری 50 درصدی کارکنان 
از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به 
کلیه دســــتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری ابالغ شد و از پنجم تا سی 
ام آبان الزم االجراست. به موجب این بخشنامه، الزم 
اســــت دســــتگاه های اجرایی ضمن توجیه کارکنان 
خــــود در خصوص هدف ســــتاد مدیریــــت و مقابله 
بــــا کرونا از اتخاذ این تصمیم، بــــا اتخاذ روش هایی از 
قبیل نوبت بندی به صــــورت روزانه )حضور یک روز 
درمیان کارکنان(، کاهش حضور کارکنان در ادارات 
را به نحوی برنامه ریزی کنند که امکان مسافرت های 
بین شــــهری و ترددهای غیرضروری درون شهری به 

حداقل کاهش یابد.
ضمن  موظفند  اجرایــــی  دســــتگاه های  همچنیــــن 
برنامه ریزی برای ارائه خدمات حوزه مسوولیت خود 
با حضور 50 درصد کارکنان، ترتیبی اتخاذ کنند که در 
ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع، به ویژه »خدمات 

ضروری«، وقفه ای ایجاد نشود. 

 هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک 
مرزی، خط قرمز ایران است

فرمانده نیروی زمینی ســــپاه گفت: هر گونه ناامنی 
و تهدید در مرزهای ما که موجب آســــیب به امنیت 
و آرامش روانی مردم عزیزمان باشــــد با اقدام مقابله 
 امنیت مردم و 

ً
ای مــــا مواجه خواهد شــــد و اساســــا

منافع ملی کشــــورمان خط قرمز ماست.وی با اشاره 
به درگیــــری های اخیر بیــــن جمهــــوری آذربایجان و 
ارمنستان در منطقه  اظهار کرد: جمهوری اسالمی با 
هرگونه اشغال و تجاوز مخالف بوده و آن را محکوم 

می کند. 

واکنش دادستانی به اقدام 
عجیب یک مامور انتظامی

گفت:  دادســــتان نظامی اســــتان خراســــان رضوی 
پرونده ای در دادسرای نظامی درخصوص مرگ یک 
فرد در جریان دســــتگیری توســــط مأمــــوران نیروی 

انتظامی تشکیل شده است. 
وی افزود: معاون دادســــتان نظامی خراسان رضوی 
با حضور در پزشــــکی قانونی پس از کالبدشــــکافی، 
دســــتور نمونه برداری از ریه و بررســــی تأثیر اسپری بر 

مرگ متوفی را صادر کرده است.

 حمله پهپادی ارتش یمن 
به ۲ فرودگاه و یک پایگاه 

سعودی 
ملی  نجــــات  دولت  مســــلح  نیروهای  ســــخنگوی 
علیه  دقیــــق  پهپــــادی  عملیــــات  انجــــام  از  یمــــن 
جنــــوب  در  ســــعودی  عربســــتان  فرودگاه هــــای 
غرب این کشــــور خبر داد. ســــرتیپ یحیی سریع، 
عصر  دولــــت  این  مســــلح  نیروهــــای  ســــخنگوی 
شــــنبه در حســــاب توییتری خود نوشــــت که »به 
ســــه  با  حمله  ســــه  پهپادی  یگان  خداونــــد،  لطف 
۲ کی" در خاک عربســــتان  پهپــــاد از نوع "قاصــــف 

است«. داده  انجام  سعودی 
فرودگاه هــــای  عملیــــات،  ایــــن  در  کــــه  گفــــت  او 
پایــــگاه هوایــــی »َخمیــــس  بهــــا« و 

َ
»ا »جیــــزان« و 

مشــــیط« هدف حمالت پهپادهــــای انتحاری یمن 
گرفته  اند. قرار 

حرم های مطهر 
تعطیل نمی شوند

ری در شــــمار  بــــا وجودی که مشــــهد، قم و شــــهر
رســــانه ها  از  یکــــی  نیســــتند،  بحرانــــی  شــــهرهای 
حضــــرت  حــــرم  )ع(،  رضــــا  امــــام  حــــرم  تعطیلــــی   ،
)ع(  عبدالعظیم  حضــــرت  حرم  و  )س(  معصومــــه 
را خبــــری کرده بود که بــــا پیگیری ها معلوم شــــد 
این خبر نادرســــت اســــت. بهتر بود ستاد مبارزه 
ونا به جــــای اعــــالم مکــــرر خبر با  کر وس  بــــا ویــــر
عنوان »اعمال محدودیت های شــــدید« جزئیاتی 
از ایــــن محدودیت هــــا و اماکنی که بایــــد تعطیل 
شــــوند را هم اعــــالم می کــــرد. نگفتــــن جزئیاتی از 
موجب  شــــهر ها،  نام  جــــز  به  محدودیت ها  ایــــن 
نادرست  اخبار  انتشــــار  و  شــــایعه  واج  ر تشــــدید 

بود. خواهد 

کشور تا پایان سال 
کمبود روغن ندارد

مدیرعامل شرکت مارگارین با اشاره به اینکه ذخایر 
مواد اولیه روغن برای ماه های پیش رو کافی اســــت 
گفــــت: انتظار کمبود توزیع روغن در ســــطح کشــــور 

وجود ندارد.
حسن خلخالی با اشــــاره به اینکه در سال های اخیر 
بــــازار روغن یکی از باثبات ترین بازارهــــا بوده که نه با 
کمبــــود جدی روبه رو شــــده و نه قیمــــت آن چندان 
جهش داشــــته اســــت گفت: یکــــی از دالیــــل این 
ثبــــات در نبود صــــادرات روغن بوده اســــت که بازار 
را با کمبود روبه رو نکرده اســــت، با ایــــن حال باید از 
ظرفیت های تولید بیشــــتر استفاده کنیم تا بتوانیم 
عــــالوه بــــر تامین نیــــاز داخل صــــادرات هــــم انجام 

بدهیم.

اخبار کوتاه

واکنش بانک مرکزی به انتقادات:

 در »اولویت بندی« تخصیص ارز واردات نقشی نداریم
بانک مرکزی از ابتدای ســــال تاکنون علیرغم فشــــار تحریم ها، ارز کاالهای اساســــی را طبق مقررات 
تامین کرده است؛ ضمن آنکه تعیین »اولویت بندی« نوع و میزان ارز کاال ها برعهده وزارتخانه های 

ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با توجه به انتشــــار اخباری مبنی بر عــــدم تامین ارز نهاده های دامی و کاالهای اساســــی با نرخ 4۲00 
گاهی می رساند بانک  تومان، که منجر به تعطیلی برخی از شــــرکت های تولیدی شــــده اســــت، به آ

، را به طور کامل اجرا  مرکزی ســــقف تعیین شــــده در مصوبه ســــتاد اقتصادی دولت برای تامین ارز
 ، کرده اســــت و این، وظیفــــه وزارتخانه های مربوطه اســــت که با »اولویت بندی« در ســــقف مذکور

تعیین کنند برای چه کاالهایی و چه شرکت هایی تامین ارز شود. 
طی ســــال جاری بنا به مصوبه ســــتاد اقتصادی دولت، ســــقف ۸ میلیارد دالر ارز با نرخ 4۲00 تومان 
بــــه منظور تامین کاالهای اساســــی به تفکیــــک 5.5 میلیارد دالر برای اقالم کاالی اساســــی )ذرت، 
دانــــه روغنی، روغن خام، کنجاله، جــــو و گندم( و 1.5 میلیارد دالر بــــرای دارو و یک میلیارد دالر برای 

تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.

طی هفت ماه گذشــــته جمعا مبلــــغ ۶۲14 میلیون دالر توســــط بانک مرکزی بــــرای تامین کاالهای 
اساســــی در نظر گرفته شــــده و همان گونه که آمار نشــــان می دهد،  این بانک با توجه به گذشت ۷ 
ماه از ســــال جاری، تامین ارز کاالهای اساسی را طبق مصوبه ســــتاد اقتصادی دولت به طور کامل 

انجام داده است.
اگر شــــرکتی مدعی است که مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به »اولویت بندی« هایی برمی گردد که 
توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی 

در آن ندارد.

حضرت آیــــت اهلل خامنه ای با انتقاد شــــدید و صریح از اقدام 
برخی  در برخــــورد با دولت و رئیس جمهــــور و هتک حرمت 
وی، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت 
تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری 

به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
به گــــزارش هگمتانه، رهبر معّظم انقــــالب حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، صبح روز شــــنبه در دیدار حضوری رئیس جمهور 
و اعضای ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کرونــــا، ضمــــن قدردانی از 
عملکــــرد این ســــتاد، توصیه های مهمــــی را بیــــان و بر لزوم 
اتخاذ تصمیم های قاطع و حاکمیتی، اقنــــاع افکار عمومی و 
همکاری همه دستگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت 

تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اســــالمی همچنین با انتقاد شــــدید و صریح از 
اقــــدام برخی ها در برخورد با دولــــت و رئیس جمهور و هتک 
حرمت ایشــــان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با 
هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشــــور بیش از 

هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبــــر انقــــالب اســــالمی در ابتدای سخنانشــــان، هــــدف از 
تشکیل این جلســــه را که به دعوت ایشــــان تشکیل شد، 
وضعیت تأســــف بار بیمــــاری کرونا در کشــــور و لزوم تالش 
مضاعف و بکارگیری ابتــــکارات جدید بــــرای مواجهه با این 
ویروس، بیان کردنــــد و افزودند: البته اصــــل این موضوع و 
همچنین اوج پاییــــزی آن در همه دنیا فراگیر اســــت و فقط 

مخصوص ایران نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره به نحوه مدیریت مقابله 
با این ویروس در کشــــورهای مختلف، خاطرنشــــان کردند: 
در برخی کشــــورها همانند امریکا بدتریــــن مدیریت اعمال 
شده اســــت ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان 
و ســــالمت مردم و امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط اســــت، با 

بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشــــان الزمه ِاعمــــال مدیریت صحیح و مناســــب را »اتخاذ 
تصمیم هــــای قاطــــع حاکمیتی«، »اقنــــاع افــــکار عمومی« و 
»همــــکاری همه دســــتگاه ها و همچنین همــــکاری مردم« 
دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله 
بــــا کرونا نیســــت بلکه بایــــد در همه مســــائل به خصوص 
مسائل سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی 
قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی با 

مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی 
، به اقــــدام اخیر برخی هــــا در مواجهه بــــا دولت و  در کشــــور
شخص رئیس جمهور اشاره کردند و گفتند: اگرچه در میان 
این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و 

این موضوع را به طور صریح اعالم می کنم.
حضــــرت آیت اهلل خامنــــه ای، انتقاد را غیــــر از هتک حرمت 
دانســــتند و افزودنــــد: هتک حرمــــت در میان مــــردم حرام 
، به خصوص در میان  اســــت و نسبت به مسووالن بیشتر

. مسووالن باالی کشور
ایشان خاطرنشــــان کردند: ممکن اســــت انتقاد درستی 
داشــــته باشــــید، انتقاد کنید اشــــکالی ندارد امــــا انتقاد با 
اهانــــت و هتک حرمت متفاوت اســــت اینگونه رفتارها و 
هتک حرمت، روش امریکایی ها اســــت کــــه در مناظره ها 
و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رســــوا کرده اند تا جایی 
که یک شخصیت برجســــته سیاسی آنها می گوید، دنیا با 

هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اســــالمی تأکیــــد کردند: روش ما اســــالمی و 
قرآنی اســــت، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت 

انجام نمی گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع گفتند: 
باید حرمت رؤسای سه قوه و مسووالن کشور که در عرصه 

خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.

 اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، ســــالمت مردم   �
است

ایشــــان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا بازگشتند 
، امنیتی و اقتصادی  و با اشــــاره به جنبه های ســــالمت محور
تصمیم گیری هــــا درباره این بیمــــاری، و احتمال تعارض این 
، تأکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی  جنبه ها با یکدیگر
و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، بنابراین 

اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سالمت مردم است.
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله 
با کرونا و کمیته های وابســــته به آن، عملکــــرد کادر درمان و 
سالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل خواندند و 

در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.
»لزوم راه انــــدازی فوری یک عقبه قرارگاهــــی و عملیاتی برای 
اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« 

اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای 

تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.
رهبر انقالب اســــالمی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، 
مصادیق محدودیــــت را تعیین کرد، بقیه دســــتگاه ها باید 
، آنها را رعایت و اجرا کنند. بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر
حضــــرت آیت اهلل خامنــــه ای افزودند: کنتــــرل دقیق مبادی 
، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری  ورودی کشــــور
به همراه اقناع مردم و ِاعمال سخت گیرانه ضوابط در ناوگان 
حمل و نقل شهری و محیط های عمومی، از جمله مصادیق 
محدودیت ها اســــت که مســــوولیت اصلی اجرا و نظارت، با 

شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
»آمــــوزش همگانــــی دربــــاره راه هــــای شــــیوع و شــــیوه های 
پیشــــگیری به صورت محله محور و با اســــتفاده از ظرفیت 
مســــاجد و بســــیج و البته بــــا محوریت وزارت بهداشــــت و 
همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و »لزوم تصویب جرائم 
سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از ضوابط 
بهداشتی می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب اسالمی 

به مسووالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن شرایط 
زندگی برخی افراد و مشــــاغل با اجرای جرائم سخت گیرانه، 
خاطرنشــــان کردند: در ایــــن زمینه دولت باید بســــته های 
حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خّیرین و مردم نیز باید 
وارد میدان شوند و به کمک این افراد بیایند چرا که این کار 
جزو بهترین کارها و برترین وســــایل نزدیک شــــدن به خدا 

است.
ایشــــان همچنین با اشــــاره به اهمیت مقابله با بیماری در 
روزهای اول آن، گفتند: بر اســــاس گفته متخصصان اگر در 
یکی دو روز اول، مبتالیان شناســــایی و بــــرای معالجه آنها 
اقدام شــــود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار 

بسیار الزم است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن مراجعات 
به دســــتگاه های اجرایی با افزایش خدمــــات الکترونیک«، 
مســــووالن را به رعایت حداکثری ضوابط بهداشــــتی توصیه 
کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از مسووالن در رعایت 
مواردی مثل ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، 
کوتاهی می کنند که این بی اعتنایی ها بر رعایت های عمومی 

مردم هم اثر منفی می گذارد.
ایشــــان همچنین با تأکید بر لزوم اســــتخدام نیروی انسانی 
مورد نیاز وزارت بهداشــــت، از تحقیقات پژوهشــــگران برای 
 
ً
دستیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقا

تقدیر کردند.
»شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی مقابله با 

کرونا« توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
رهبر انقالب اســــالمی همچنین با اشــــاره به حضور پر شمار 
نیروهای داوطلب در ماه های اول شــــیوع بیماری و خدمات 
مؤثر آنــــان همانند کمک بــــه پرســــتاران، ضدعفونی کردن 
، راهنمایی خانواده هــــا و کمک به افراد  دســــتگاه ها و معابر
ســــالمند، اســــتمرار این فعالیتها را مورد تأکید قرار دادند و از 
نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح خواستند 

بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره به اینکه برخی افراد بیکار 
شده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین اجتماعی 
موظف است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این 

قضیه نیز ورود خّیرین از برترین انفاق ها است.

 اهمیت معجزه وار دعا، توسل و استغفار برای دفع   �
بال 

رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت معجزه وار 
دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: همه آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه به این 
ابزارها، جان و روح می بخشــــد پروردگار متعال است که باید 
با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت 

ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد.
ایشان خاطرنشــــان کردند: کارهای بزرگی در کشور در جریان 
اســــت و به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانســــته جمهوری 
اســــالمی را متوقف کند اما باید این موانــــع را که موجب ُکند 

شدن حرکت می شود، هر چه زودتر برطرف کرد.

: با اتکا به شــــرکت های دانش بنیان   � رئیس جمهور
تجهیزات بهداشتی را به سرعت تولید کردیم

پیــــش از ســــخنان رهبــــر انقالب اســــالمی، آقــــای روحانی 
رئیس جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های ستاد مقابله 
با کرونا در هشــــت ماه گذشــــته، گفت: برای مقابله با این 
ویروس فعاًل راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری 

وجود ندارد.
رئیس جمهــــور افزود: همانند دوران جنــــگ که اجازه خرید 
تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع کرونا نیز 
 هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل کیت تشخیص، 

ً
تقریبا

دســــتگاه تنفس، امکانــــات و تجهیزات آی ســــی یو و حتی 
ماســــک را به مــــا نداد ولی بــــا اتکاء به شــــرکت های دانش 
بنیان، این تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و اکنون هیچ 

مشکلی نداریم.
آقای روحانــــی ادامــــه داد: در ماجرای کرونا برای ما روشــــن 
شــــد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نــــگاه نکردن به 
دســــت دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم 
کــــه در روزهای مبــــادا باید روی پای خودمان بایســــتیم چرا 
 ، کــــه دیگران مــــا را حتی در مســــائل مربوط به حقوق بشــــر
بهداشــــت و درمان و نجات جان انسان ها یاری نمی کنند، 

اگرچه شعارش را می دهند.
آقای روحانی با اشــــاره به تفاوت ماهیــــت ویروس کرونای 
فعلی با ویرس زمان اســــفند مــــاه که کشــــور را درگیر کرد، 
افزود: هم وزارت بهداشــــت و هــــم متخصصان می گویند 
ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته اروپایی است 

که سرعت و قدرت انتقال آن، ۹ برابر شده است.
رئیس جمهور با گالیه از جدی نگرفتن توصیه های قانونی 
از طــــرف برخی از مــــردم، گفت: محدودیت های شــــدید در 
، مراقبت های الزم بــــرای جلوگیری از نقض  مناطق پر خطر
قرنطینــــه مبتالیان و جریمه های قانونی بــــرای متخلفان در 

نظر گرفته شده است.
آقای روحانی گفت: بــــرای کمک به تهیــــه و توزیع مایحتاج 
افراد در قرنطینه به کمک مســــاجد و بسیج مردمی نیازمند 

هستیم.
رئیس جمهور همچنین در خصوص تأمین مالی تحقیقات 
دارو و واکســــن، کمک های دولت به خانواده های نیازمند 
در دوران کرونــــا و پرداخت بخشــــهایی از کارانه کادر درمان 

گزارش داد.
در ادامــــه دکتر نمکــــی وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش 
پزشــــکی با تشــــکر از حمایت های بی بدیل و دلگرم کننده 
رهبر انقالب اســــالمی و زحمات تمامی مســــووالن و جهاد 
کادر درمان برای مقابله با کرونــــا، گفت: نیمی از تخت های 
آی ســــی یو بیمارســــتان ها را به بیماران کرونایی اختصاص 
دادیم اما هیچ بیمار غیر کرونایِی نیازمنِد تخت آی سی یو را 

نیز معطل نگذاشتیم.
وزیر بهداشــــت افزود: در هیچ جای دنیــــا نمی توان بیماری 
همه گیر را با خواهش و توصیه کنتــــرل کرد و باید با ِاعمال 
ضوابط و تشــــدید محدودیت های قانونی، ایــــن بیماری را 

مهار کنیم.

حزب اهلل عراق، سازش سودان با رژیم صهیونیستی را خیانت به فلسطین دانست
گــــروه مقاومت حزب اهلل عراق، توافق ســــودان با رژیم تل 
آویو را خیانت به فلســــطین و آرمان آن دانســــت و گفت 
کــــه تصمیمــــات حکومت های عربــــی واقعیــــت را تغییر 

نمی دهد.
گردان های حزب اهلل عراق اقدام ســــودان در توافق با رژیم 
صهیونیستی بر ســــر عادی ســــازی روابط با رژیم اشغالگر 

قدس را محکوم کردند. 
حزب اهلل عراق شنبه شب گذشته در بیانیه در واکنش به 
توافق خارطوم و تل آویو گفت: »گام هایی که دولت مزدور 
ســــودان و دولت های عربی در خلیج ]فارس[ برداشته اند 

خیانت به مردم فلسطین است«.

« دانســــت و  حزب اهلل عراق این گونه اقدامات را »اســــفبار
گفت که چنین گام هایی هرگــــز واقعیت را تغییر نخواهد 
داد و ملت هــــای این حکومت ها هســــتند کــــه در قضیه 

فلسطین فصل الخطاب هستند.
به گزارش شــــبکه المیادین، گردان هــــای حزب اهلل تأکید 
کــــرد کــــه انســــان های شــــریف و آزاده، هرچقــــدر هــــم که 
قربانی های زیادی در راه آرمان فلســــطین داده شود، آن را 

رها نخواهند کرد.
آمریکا و نخست وزیر  مقامات ســــودان، رئیس جمهور 
از توافق سودان  ژیم صهیونیســــتی طی تماس تلفنی  ر
وابط خبــــر دادند.  بــــر ســــر عادی ســــازی ر ژیم  ایــــن ر و 

منابعــــی در وزارت خارجه آمریکا و کاخ ســــفید گفته اند 
وابط  آویو و واشــــنگتن برای عادی سازی ر که شرط تل 
وریستی اعالم  این بود که ســــودان حزب اهلل لبنان را تر

. کند
سودان بعد از امارات و بحرین ســــومین کشوری است 
که دســــت به عادی ســــازی با رژیم اشــــغالگر قدس زده 
اســــت. مقامات بلند پایه صهیونیســــت از جمله رئیس 
موســــاد و افــــراد صهیونیســــت نزدیــــک بــــه ولی عهــــد 
ســــعودی نیز طــــی این مــــدت گفته انــــد که عربســــتان 
سعودی نیز تمایل به عادی سازی روابط با تل آویو دارد، 

ولی از پیامدهای آن می ترسد.

سردار سالمی:

 برخورد پلیس با اراذل و اوباش مورد قبول مردم بود
هیچ انفکاکی بین سپاه و ناجا نیست

فرمانده ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی با بیان اینکه 
 پلیس که نباشد هیچ چیزی بر سر جای خود نخواهد بود؛ 
گفت:برخورد پلیس با اراذل و اوباش بســــیار پســــندیده 
و مــــورد قبول مردم بود؛ باید برخــــورد مقتدرانه با مجرمان 

ضمن رعایت حقوق آنها ادامه یابد.
 سرلشکر پاســــدار "حسین سالمی" به اتفاق هیات همراه 
برای تبریک هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی ناجا 
حضور یافت و با ســــردار "حسین اشــــتری" فرمانده نیروی 

انتظامی دیدار و گفت و گو کرد.
سرلشــــکر پاســــدار ســــالمی در این دیدار ضمن تسلیت 
آغاز امامت  شهادت امام حســــن عســــگری )ع( وتبریک 
منجــــی عالــــم بشــــریت و نیــــز هفتــــه نیــــروی انتظامی به 
فرماندهان و آحاد کارکنان نیروی انتظامی اظهار داشــــت: 
امســــال هفته نیروی انتظامی همراه با پیام بســــیار خوب 
فرمانده معزز کل قوا بود که نشان از شخصیت باالی این 
ســــازمان دارد. روح اعتماد و اطمینان به نیروی انتظامی در 
ذهن و قلــــب رهبر انقالب متجلی اســــت و این محصول 
زحمــــات و مجاهــــدت هــــا و تالش هــــای طاقت فرســــای 
فرماندهان و کارکنان این نیــــرو و در کنار آن خانواده های 

عزیز آنان است.
وی گفــــت: ما به عنوان پاســــداران انقالب اســــالمی هیچ 
انفکاکی بین خود با شــــما نمی بینیم؛ همه ما پاســــداران 
انقالب اســــالمی هســــتیم اگر چه در دو ســــازمان جدا قرار 

گرفته ایم اما قلب های ما با هم است.
سرلشکر پاســــدار ســــالمی با بیان این مطلب که انقالب 
اسالمی دشــــمنان زیادی دارد، عنوان داشــــت: ما برادران 
واقعی هســــتیم که کارکردن کوچکترین تعامل ما است؛ 
ما برای هم ایثــــار می کنیم و برای یکدیگــــر می میریم و به 
دنبال این نیســــتیم کــــه کارها را برای خودمان و به اســــم 
خودمان بکنیم. ما بــــرای توفیقات همدیگر دعا می کنیم 

و به خود می بالیم.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: همه ملت 
ایران در مقاطعی از ســــال مثل نوروز و اعیــــاد مختلف در 
کنــــار خانــــواده های خود در آرامش هســــتند اما شــــما در 
همان لحظات به دور از خانواده در جاده ها، مرزها و بیابان 
هــــا در حال خدمت هســــتید فقط برای اینکــــه مردم ما در 

امنیت و آرامش باشند.
سرلشــــکر ســــالمی گفت:بنده به صورت ویژه از خانواده 
های شما که نقش اساسی در پشــــتیبانی از کارهای شما 
را دارند تقدیر و تشــــکر می کنم. قطعا همه مردم ایران می 
دانند که خانواده های شــــما خانواده هایی پاک، نجیب و 

مظلوم هستند.
وی بــــا بیان این مطلب کــــه ناجا تجســــم زیباترین معانی 
نظام حاکمیت اســــت، بیان داشــــت: هر نظامی با معانی 
خوب مثل نظم، عدالت، طهــــارت، اخالق، آرامش، عزت و 
اقتــــدار خود را معرفی می کند که نیــــروی انتظامی ما تجلی 
همه این معانی است. سرلشکر پاسدار سالمی ادامه داد: 
به طور مثال عدالت منصوب به قوه قضائی اســــت اما اگر 
امتدادی به عنوان ناجا وجود نداشــــته باشد این عدالت 
محقق نمی شــــود؛ همچنین امنیــــت، یک معنای دیگری 
اســــت که وظایف دولت ها اســــت اما مجری این امنیت، 

نیروی انتظامی است.

وی  بیان داشــــت: امروز تمامی دشــــمنان و کشــــورهای 
متخاصم دســــت به دســــت هم دادند تا امنیت کشور را 
خدشــــه دار کنند. اما تالش و زحمات شــــما موجب شده 
تا امروز کشــــور ما در برون مرزها توسط پلیس بین الملل 
و در مرزها توســــط پلیس مرزبانی و در داخل توســــط سایر 
، پلیس راه کشــــور و  گاهی، فتــــا، راهور عوامل انتظامــــی، آ
پلیس مبارزه با مواد مخدر از یک امنیت مطلوب برخوردار 

باشد.
فرمانده ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی با بیــــان این 
مطلب که "اگر یک روز پلیس نباشــــد چــــه اتفاقی خواهد 
افتاد" اظهار داشــــت: پلیس که نباشــــد هیچ چیزی بر سر 
جــــای خود نخواهد بود؛ بودن شــــما مســــاوی بــــا خیلی از 
هنجارها است، هر جا که نور اســــت خطایی نیست بلکه 
خطــــا و ناهنجاری مربــــوط بــــه تاریکی اســــت. پلیس چتر 

امنیت، آرامش و اعتماد عمومی است.
وی گفــــت: به عقیده من شــــغل پلیســــی پیچیــــده ترین 
شغل دنیاست چون با تمام ابعاد اجتماعی و روانی زندگی 
مردم جامعه سروکار دارد. پلیس باید یک روان شناس و 
یک جامعه شناس قوی باشد چرا که شناخت انسان یک 

هنر است که باید پلیس ما به آن مسلط باشد.
سرلشکر پاسدار سالمی با اشاره به این مطلب که جامعه 
امروز را نمی شــــود دســــتوری اداره کرد، گفت: باید بر قلب 
مــــردم حاکم شــــد؛ نقش هدایــــت گرانه در کنــــار مهربانی 
و اقتدار کار بســــیار ســــختی است. از شــــخصیت ظاهری 
، فــــن بیان، فن  پلیــــس تا تجهیــــزات، فضــــای فیزیکی کار
ارتباط اجتماعی و نفوذ کالم مسائل مهمی است که امروز 
الحمداهلل پلیس ما همه آنها را دارا است   و امروز پلیس با 

مردم یک برخورد اقناعی دارد.
وی با اشاره به این مطلب که نیروی انتظامی درگاه اعتماد 
به نظام است، گفت: برخورد شما با اراذل و اوباش و برهم 
زنندگان نظم عمومی بسیار پسندیده و مورد قبول مردم 
بود که باید با هوشیاری و هوشمندی و برخورد مقتدرانه با 

مجرمان ضمن رعایت حقوق آنها ادامه یابد.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به رفتارهای 
خــــوب پلیس تصریح کــــرد: هیچ وقت این رفتــــار خوب در 
ذهن مردم پاک نمی شــــود و توســــط آنها بازگو خواهد شد. 
نقش های حمایتی شــــما غوغا می کند و در کنار این نقش 

ها برخورد مقتدرانه با مجرمان بسیار مهم است.
وی با اشــــاره به این مطلب که نگاه مردم به نیروی انتظامی 
یک نگاه متعالی اســــت، افزود: امروز نیروی انتظامی طعم 
، آرامش، مهربانی و مردمداری دارد؛ مردم شــــما  عزت، اقتدار
را دوســــت دارند چون برای آنها فداکاری مــــی کنید و مردم 

قدردان و دعاگوی شما هستند. 

بی مهری بانک ها به حوزه مسکن ادامه دارد

 پوشش 4 درصدی ساخت مسکن
توسط تسهیالت بانکی

در شــــرایطی کــــه ۲0 درصــــد از تولید ناخالــــص ملی متعلق 
به بخش مســــکن اســــت اما این حوزه تنهــــا از 5.۶ درصد 
تســــهیالت بانکی بهره می گیــــرد. در حقیقت منابع داخلی 
بانک ها در ۶ ماهۀ ابتدایی سال پاسخگوی تنها 4 درصد از 

تقاضای ساخت مسکن بوده است.
اقتصاد یک کشور از چهار بخش کشاورزی، صنعت، مسکن 
و خدمات تشــــکیل می شــــود. در این میان حوزه مســــکن 
بــــا توجه به نقش گســــترده در ســــبد هزینه خانــــوار و ارتباط 
با اساســــی ترین نیاز خانوارهای کشــــور از اهمیت بیشتری 
نســــبت به ۳ بخش دیگر برخوردار اســــت. در همین ارتباط 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در تشریح نقش مسکن 
در حوزه اقتصاد کالن و همچنین اشاره به نقاط مثبت توجه 
به این حوزه، گفت: » بخش مســــکن از معدود بخش هایی 
است که عوامل کافی برای تولید وجود دارد و همه نهاده های 
آن داخلی است و از هیچ عامل خارجی تأثیرپذیر نخواهد بود، 
بنابراین اگر اعتمادآفرینی انجام شود، بخش مسکن می تواند 

سهم خود در تولید را به دست بیاورد.«
۲0 درصــــد از تولید ناخالــــص ملی متعلــــق به حوزه  �

مسکن است

وزیر راه و شهرســــازی در بیان آمار ارقام مرتبط با تاثیرگذاری 
، تاکید  بخش مسکن در شاخص های اقتصاد کالن کشور
کرد:» سهم حوزه مســــکن 40 درصد از تولید خالص ملی و 
۲0 درصد از تولید ناخالص ملــــی را در بر می گیرد، همچنین 
اشــــتغال ناشــــی از ســــاخت مســــکن نزدیک به 1۳ درصد 
است.« اسالمی با اشاره به اینکه جریان پایدار تولید مسکن 
به طور کامل در کشــــور قابل بررســــی و اجرا اســــت، گفت: 
» تمامی مراحل ســــاخت و عرضه مســــکن از تهیه زمین و 
نقشه تا ساخت، تحویل و واگذاری، جزو جریان پایدار تولید 
مسکن اســــت که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش 
خصوصی آن را انجام می دهد.« اســــتناد بــــه موارد مذکور در 
ارتباط با نقش مســــکن در اقتصــــاد کالن بیان کننده لزوم 
توجه ویژه حوزه های سیاســــت گذاری بــــه این بخش مهم 
است. در همین راســــتا یکی از اساسی ترین موارد مرتبط با 
رونق حوزه مسکن بحث تامین مالی بخش مسکن است. 
در همین خصوص، بررسی تسهیالت پرداختی بانک ها طی 
۶ ماهۀ ابتدای ســــال جاری به بخش های اقتصادی بیانگر 
این امر اســــت که تنهــــا 5.۶ درصد از تســــهیالت پرداختی 

بانک ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است.

انعکاس
خ در گلستان برداشت طالی سر

»وامنان« روســــتایی از توابع آزادشــــهر در دل کوه های البرز چندســــالی اســــت به مرکز کشت زعفران در استان گلســــتان تبدیل شده و محصول 
برداشت شده مزارع آن، جزء با کیفیت ترین زعفران های کشور شناخته می شود.

امام خامنه ای در دیدار حضوری اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کردند: 

چاره اندیشی تأمین اجتماعی و خّیران 
برای افراد بیکار شده بر اثر کرونا

دولت بسته های حمایتی برای آسیب دیدگان کرونا در نظر بگیرد
لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع، اقناع افکار عمومی و همکاری همگانی 

، آمریکایی  است هتک حرمت رئیس جمهور حرام و حرف غلطی بود؛ این رفتار
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داوران فوتبال همدان تست دادند
رئیس کمیته داوران اســــتان همدان گفت: تســــت آمادگی جسمانی 1۲ 

داور لیگ برتری و دسته اولی فوتبال استان همدان برگزار شد.
علی خســــروی با اشاره به برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال 
اســــتان همدان اظهار کــــرد: به دلیل شــــرایط خاصی که کرونا در کشــــور 
ایجاد کرده تنها تســــت داوران لیگ برتر و دســــته اول انجام می شود که 

خوشــــبختانه امســــال تعداد داوران به ۷ داور و 5 کمک داور در این دو 
لیگ رسیده است.

وی افزود: سال های گذشته و در شــــرایط عادی که کرونا وجود نداشت 
تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال لیگ دسته دوم و سوم هم انجام 

می شد که تعداد در مجموع به ۳5 داور می رسید.
رئیس کمیته داوران اســــتان همــــدان با بیان اینکه بحــــث آموزش را در 
این ســــال ها جدی گرفته ایم، گفت: تعــــداد داوران از حدود 50 نفر به 1۷0 

نفر رســــیده و امســــال 50 داور فوتسال از درجه ســــه به درجه ۲ ارتقا پیدا 
خواهند کرد.

خسروی عنوان کرد: در بخش بانوان نیز داوران زیادی را به کشور معرفی 
کرده ایم که نمونه آن بهاره ســــیفی در فوتبال و گالره کاظمی در فوتسال 

هستند.
وی بــــا بیان اینکه به دنبــــال این بودیم که همدان کوپل داوری داشــــته 
باشــــد، بیان کرد: در فوتســــال و لیگ دســــته اول این کار را کردیم اما در 

لیگ برتر هنوز به این موفقیت نرسیده ایم.
40 ســــال در داوری تجربه دارم و بــــه همین  وی گفت: بنــــده  خســــر
داوران  مالــــی  حامــــی  می کنــــم  دعــــوت  ســــرمایه گذاران  از  دلیــــل 

شوند. همدانی 
وی افــــزود: این قول را به کســــانی که حامی مالی داوران همدانی شــــوند 
می دهم که با ظرفیت داوران همدان در کشــــور مطرح شــــوند و بتوانند 

محصوالت خود را در تمام کشور عرضه کنند.  

دعوت از ۲ کبدی کار همدانی 
به اردوی تیم ملی کبدی 

ساحلی

دو نفر از کبدی کاران اســــتان همدان به اردوی تیم 
ملی کبدی ســــاحلی جمهوری اسالمی ایران دعوت 

شدند. 
بــــه گــــزارش روابــــط عمومی هیــــأت کبدی اســــتان 
همدان، ســــید مصطفی موســــوی گفت: نخستین 
اردوی تیم ملی کبدی ساحلی ایران به شکل تمرین 
انفرادی به مدت 10 روز با دعوت از دو بازیکن کبدی 

کار استان آغاز شد. 
رئیــــس هیــــأت کبــــدی اســــتان ادامــــه داد: بــــا نظر 
آقایان و شورای  ســــرمربی تیم ملی کبدی ســــاحلی 
فنی فدراســــیون، ۳۹ بازیکن از سراســــر کشــــور به 
این اردو دعوت شــــدند که آقایان "حمید میرزایی" و 
"میالد جباری" از استان همدان به اولین اردوی تیم 

ملی دعوت شدند. 
وی افــــزود: اولین اردوی تیم ملی با توجه به شــــیوع 
آمادگی بازیکنان  ویروس کرونا و به منظور بررســــی 
به صــــورت انفــــرادی برگزار مــــی گــــردد و در صورت 
آماده نبــــودن بازیکنان امکان خط خــــوردن نام آنها 
از فهرست دعوت شدگان به اردوی تیم ملی وجود 

دارد. 
موسوی با اشاره به ضرورت حفظ سالمت و آمادگی 
ورزشــــکاران در شــــرایط کنونی بیان داشت: با توجه 
به شــــیوع بیماری کرونا از ســــتاد مقابله بــــا کرونا در 
اســــتان همــــدان و شهرســــتان کبودرآهنگ تقاضا 
داریم تا شــــرایط الزم را برای تمریــــن بازیکنان دعوت 
شده در مکان های ورزشی فراهم آورند تا در رقابت 
با ســــایر دعوت شــــدگان برای عضویت در تیم ملی 

موفق شوند. 
رئیــــس هیأت کبــــدی اســــتان در ادامه بــــا تاکید بر 
ضرورت حفظ ســــالمتی بازیکنان در شــــرایط فعلی 
گفت: ضروری اســــت بــــرای عقب نمانــــدن دعوت 
شدگان از سایر رقبای خود، فضای ورزشی مناسب 
و استاندارد در اختیار آنها قرار گیرد تا با حفظ فاصله 
اجتماعی و رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی 
 ، ابالغی از ســــوی ستاد و نظارت دســــتگاه های ناظر

تمرینات خود را به صورت انفرادی ادامه دهند. 
موســــوی ضمــــن اشــــاره به رقابــــت ســــنگین برای 
پوشــــیدن لباس تیم ملی در بین بازیکنان دعوت 
شده بیان داشت: این دو بازیکن افتخار و نماینده 
ورزش اســــتان هســــتند و همه ما باید تالش خود را 

برای مساعدت به آنها به کار گیریم.  
وی ادامه داد: اکنون نبود فضای مناســــب ورزشــــی 
برای تمرین بــــه اصلی ترین دغدغه بازیکنان تبدیل 
شــــده اســــت که امیدواریم با همکاری مســــوولین 

شهرستان به زودی این مشکل مرتفع شود. 
رئیس هیأت کبدی اســــتان با تاکید بــــر لزوم ایجاد 
انگیزه در میان جوانان و ورزشــــکاران افزود: حضور 
بازیکنان در رقابت هــــای بین المللی می تواند باعث 

ایجاد انگیزه در جوانان و پویایی جامعه گردد.
در  ورزشــــکاران  حضــــور  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
رقابت های بین المللــــی و قهرمانی می تواند ارز آوری 
خوبی برای کشور داشته باشد و باید از این ظرفیت 

استفاده کرد.
موســــوی در پایــــان اضافه کرد: امیدواریــــم تیم ملی 
کبدی ساحلی همچون گذشــــته در این مسابقات 
نیــــز بدرخشــــد و خوش رنگ ترین نشــــان المپیک 
ورزش های ساحلی ۲0۲1 در کشور چین را برای میهن 

اسالمی به ارمغان آورد. 

پاس با پاشا استارت زد

تمرینات تیم پاس همدان با حضور مهدی پاشازاده 
سرمربی جدید این تیم آغاز شد.

پاسی ها از شنبه گذشــــته زیر نظر پاشازاده تمرینات 
خود را شروع کردند.

قاســــم ســــیانکی دســــتیار پاشــــازاده نیز در تمرین 
پاسی ها حضور داشت. 

در تمرین پاســــی ها چندین بازیکن با ســــابقه لیگ 
یک و دویی کشور حضور داشتند. 

بــــا پیگیری هــــای عباس صوفــــی رئیس  همچنین 
هیات فوتبــــال، اعضای تیم پاس در روزهای اخیر در 

هتل وندیک مستقر شدند.
در تیم جدید پاس بازیکنان بومی نیز حضور دارند.

قرار است ظرف روزهای آینده نیز چند بازیکن جدید 
به تیم اضافه شود. 

خبــر

دومین مجمع شــــورای سیاست گذاری شــــهرهای فعال 
ایران برگزار شد.

طرح »شــــفا« مخفف شــــهرهای فعال ایران اســــت که به 
دنبــــال طراحی و بازســــازی شــــهر به ســــمتی اســــت که از 
فعالیت های فیزیکی شهروندان حمایت کند. شهر فعال 
شهری است که برای تمام اقشــــار زیرساخت، برنامه های 
مشــــارکت و کارهای آموزشــــی را توســــط شــــهردار داشته 
باشــــد. این طرح با هماهنگی کمیســــیون کالن شهرها و 
مشارکت محوری شــــهرداران اجرایی می شود و به سمت 
اخذ استانداردهای الزم حرکت می کند و با ایجاد انگیزه در 
تالش اســــت تا زیرساخت های توســــعه فعالیت بدنی در 
پیاده روها و مســــیرهای دوچرخه سواری و سایر رشته ها را 
توسعه بدهد. این پروژه شــــهرداران را به سمت طراحی و 

ساخت شهر فعال تشویق می کند.
سیاســــتگذاری  شــــورای  مجمع  دومیــــن  اســــاس  براین 
شــــهرهای فعال ایران با حضور معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانــــی و معــــاون عمرانــــی و شهرســــازی وزارت 
کشور و شهرداران و نمایندگانی از شهرهای ایران در هتل 

پارسیان آزادی تهران برگزار شد. 
در این نشست شهرداری همدان به عنوان اولین شهری 
که مرحله ارزیابی شهرهای فعال در آن آغاز شده معرفی و 

در صورت موفقیت می تواند به عنوان اولین شــــهر فعال 
کشور معرفی گردد.

 وجدی هویدا رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری همدان نیز بــــه نمایندگی از شــــهردار همدان 
در این مجمع حضور داشــــت که فعالیــــت صورت گرفته 
شــــهرداری همدان را به عنوان نامزد شهر فعال بیان کرد. 
همچنین وجدی باتوجــــه به امکانات و زیرســــاخت های 
شهر همدان ۳ پیشنهاد را ارائه داد که مورد توجه اعضای 

مجمع شورای سیاست گذاری قرار گرفت. 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان پیشــــنهاد محله محوری شــــدن ورزش همگانی، 
کشــــوری ورزش شــــهروندی و انعقاد  برگــــزاری المپیــــاد 
تفاهم نامه با آموزش و پرورش جهت استفاده از محوطه 

مدارس برای ورزش بانوان را ارائه داد. 
 
همدان 5 ظرفیت تعیین شــــده در شــــهر فعال را   �

داراست
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان در این باره گفت: برای توسعه ورزش همگانی در 

کشور باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد. 
روح اهلل وجــــدی هویــــدا افــــزود: همــــدان جــــزو دومیــــن 

شــــهرهای ایران بود که تفاهم نامه همــــکاری را امضا کرد. 
اولین شــــهری بود که ارزیابی کاندیداتوری آن فعال شد و 
حدود ۲ هفته است که کارشناسان مربوطه ظرفیت های 
موجــــود در همــــدان را بــــرای ایــــن کاندیداتــــوری ارزیابی 
می کننــــد. معتقدم بــــرای توســــعه ورزش همگانــــی که از 

الزامات است باید از همه توانایی ها استفاده کرد.

او اضافه کرد: خوشبختانه همدان در این رابطه ظرفیت های 
خوبی دارد و آن 5 ظرفیت تعریف شــــده برای شهر فعال را 
داراســــت که بحث مسیر های ایجاد شــــده برای پیاده روی 
است، پیست دوچرخه سواری، محل های اختصاصی جدا 
برای ورزش هــــای همگانی و... که در تالش هســــتیم همه 
این امکانات را اگر نیاز به تقویت دارند اقدامات الزم را انجام 

دهیم و در غیر این صورت هم این امکانات برای استفاده 
شهروندان در اختیار مردم قرار بگیرد. 

وجدی گفت: مهمتریــــن برنامه ای که طراحی شــــده طرح 
ورزش شــــهروندی است که بر اســــاس این قرار است در 
همه محالت همدان تیم های ورزشــــی و در رده های سنی 

مختلف در قالب یک المپیاد ورزشی برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان خواستار شد:

ارتباط ورزش با دانشگاه و صنعت بیشتر شود

مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان با اشــــاره 
بــــه ایجاد کمیته مشــــترک هیأت های ورزشــــی اســــتان 
همدان،  گفت: ارتباط هیأت های ورزشــــی با دانشگاه و 

صنعت بیشتر شود.
حمید ســــیفی در جلســــه هیأت هــــای ورزش اســــتان 
همدان با بیان اینکه استان همدان دارای ظرفیت های 
ورزشــــی بســــیار زیادی اســــت، گفت: هیأت هــــا باید با 
تعامل و همراهــــی با اداره کل ایــــن ظرفیت های بالقوه 
را بالفعل کنند، خوشــــبختانه از گذشته تاکنون روسای 
هیأت های ورزشی اســــتان با وقت گذاشتن و پیگیری 
امور و صــــرف جوانی خــــود در این راه موجبــــات ارتقای 

جایگاه ورزشی استان را فراهم آورده اند.
وی تأکید کرد: امروز دور هم آمدیم تا به اثبات برســــانیم 
در هر شــــرایطی بــــرای ارتقا جایگاه ورزش اســــتان در هر 

شرایط پای کار هستیم و می توان کار کرد. 
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، خاطرنشــــان 
کــــرد: بایــــد یادمان باشــــد از کجا بــــه کجا رســــیده ایم و 
این مهم را فرامــــوش نکنیم برای کســــب افتخارات ما 
شــــهدای گرانقدر با نثار جان خود موجبات آن را فراهم 

آوردند.
وی با بیان اینکه امروز ما نیز وظیفه داریم ادامه دهنده 
راه این عزیزان باشــــیم، گفت: باید با حمایت و همراهی 

برادرانه توام با وحدت و همدلی موجبات تقویت جامعه 
ورزشی استان همدان را فراهم کنیم.

سیفی با اشــــاره به اینکه جامعه ورزشی استان همدان 
یک خانــــواده همدل و متحد اســــت و بایــــد روز به روز 
تقویت شــــود، گفت: بــــرای کار جهادی توأم با کســــب 
توفیق بایــــد از تخریب یکدیگر و حواشــــی دوری کنیم 
و روحیــــه انجام کار تیمــــی برنامه های راهبــــردی خود را 

انجام دهیم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه هیأت های ورزشــــی پیشــــران امور 
ورزش و جوانــــان اســــتان همدان هســــتند، گفت: رفع 
نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقطــــه قوت با حفظ روحیه 
کار جمعی می توانــــد در عمل باعث موفقیت در ورزش 

شود.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره به 
اینکــــه امروز فرصت آزمــــون و خطــــا در ورزش را نداریم، 
گفــــت: پژوهش محوری در امور اشــــتباهات در کار را به 

حداقل می رساند.
وی با بیان اینکه هیأت های ورزشــــی اســــتان باید رابطه 
بهتر و بیشــــتری با دانشــــگاه ها برقرار کنند تا صنعت را 
وارد ورزش کنند، گفت: اســــتان همــــدان باید در تولید 
لوازم ورزشــــی خود کفا باشــــد چراکه موجــــب کارافرینی 

ورزشی می شود.

ســــیفی با تأکید بر اینکه دنیای امروز دنیای کیفی سازی 
اســــت، گفت: باید در حــــوزه ورزش همگانی و قهرمانی 
آمار به روز داشــــته باشــــیم و بــــا برنامه به ســــوی آینده 

حرکت کنیم. 
وی ادامه داد: متأســــفانه تــــا به امروز  ورزش اســــتان با 
ساختار درست فعالیت نکرده و از لحاظ مالی به صورت 
غیر کارشناسی و بیشتر با بکارگیری سلیقه عمل شده 

است.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان، گفــــت: 
اســــتعداد یابی باید یکی از مولفه هــــای اصلی و اجرایی 

هیأت های ورزشی باشد.
وی بــــا تأکید بر اینکه در همدان بایــــد کمپ های ملی را 
میزبان بود چراکه شرایط آب هوایی در آن فراهم است، 
گفت: میزبانی تیم های ورزشــــی موجــــب موجب رونق 

حوزه گردشگری استان همدان نیز می شود.
کیــــد بر اینکــــه دنیا امــــروز دنیــــای ارتباطات  وی بــــا تأ
ارتباط بیشــــتری  از ســــازمان  اســــت لذا باید با بیرون 
توســــعه  برای  را  عملیاتی  اقدامات  و  باشــــیم  داشــــته 
ورزش انجــــام دهیــــم، گفــــت: توســــعه ارتباطــــات در 
ورزش  از  حمایت  بــــرای  بهتری  نقش  می تواند  ورزش 

کرد. ایفا  ورزشکاران  و 
سیفی با بیان اینکه ما حق نداریم کاری کنیم جوانان بی 
انگیزه شوند، گفت: باید از شهدا الگو بگیریم و همواره 
از چراغ راهی که ایشان در زمینه های مختلف فرهنگی و 

اجتماعی برای ما روشن کرده اند بهره مند شویم.
وی در پایــــان بر ضرورت ایده پــــردازی، رعایت حرمت ها 
و جایگاه ها و کســــوت ورزشــــکاران تأکید کــــرد و گفت: 
امیدواریم بتوانیم موجبات درخشــــش ورزش اســــتان 

همدان را با همراهی شما عزیزان فراهم کنیم.
وی بــــر ضرورت ایجاد تمرکزمنابــــع و پویایی در مدیریت 
و مشــــارکت فکری و اجرایــــی تأکید کرد و دســــتور داد 
تا کمیته مشــــترک هیأت های ورزشــــی اســــتان همدان 

توسط معاونت ورزشی ایجاد شود.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: در 
برنامه هــــای مــــدون ورزش و جوانان اســــتان به دنبال 
جذب حامی مالی هســــتیم و در همین مدت کوتاه نیز 
اقدامــــات مؤثری جهت جلب نظر ســــرمایه گــــذاران در 
ورزش شــــده اســــت و با توافقات انجام شــــده به زودی 

اخبار خوبی را شاهد خواهیم بود.

ذوالفقارنسب: 

جوان شدن مربیان 
تنها راه حل پیشرفت فوتبال ایران نیست

 مربی اســــبق تیم ملی فوتبال گفــــت: جوانگرایی در بین 
مربیان فوتبال ایران اتفاق بســــیار خوبی است اما این راه 

تنها عامل پیشرفت فوتبال ما نیست.
»بیژن ذوالفقارنســــب« درباره اســــتفاده بیشتر از مربیان 
جوان در بیســــتمین دوره رقابت های لیــــگ برتر فوتبال 
با بیان این مطلب افزود: همان طور که در ســــایر حوزه ها 
همیشــــه به تفکر و خون جدید نیازمندیم، در فوتبال نیز 
همین گونه اســــت و بایــــد از آن پیروی کنیــــم. البته باید 
عنوان کنم این موضوع به تنهایی کافی نیســــت. باید به 
جز جا به جایی نسلی در کادر فنی، در سایر حوزه های این 
رشته جذاب و دیدنی نیز تغییر و تحول اساسی تر صورت 

گیرد تا شاهد پیشرفت این ورزش در کشور باشم.
وی ادامه داد: از اینکه در لیگ بیستم تعداد مربیان جوان 
افزایش پیدا کرده، بسیار خوشحال هستم و آن را به فال 

نیک می گیرم اما تأکید می کنم این کافی نیست.
این کارشــــناس فوتبــــال تصریــــح کــــرد: در تازه ترین دور 
رقابت های لیگ قهرمانان آســــیا به خوبی از ظرفیت های 
جوانان ایرانی اســــتفاده شد و نتیجه آن را دیدیم و پیروزی 

به دست آمده را جشن گرفتیم.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ادامه داد: بدون شک فوتبال 
ایران باید در آسیا از جایگاه مستحکم تری برخوردار باشد 
و این مســــأله بــــا اســــتفاده از تمامی ظرفیت هــــای منابع 
انســــانی کار آزموده این رشــــته در داخل و خارج از کشــــور 

امکان پذیر خواهد بود.
از این  ذوالفقارنســــب اظهار داشــــت: متأســــفانه امروزه 
فرصت ها بــــه خوبی بهــــره نمی گیریــــم به عنــــوان نمونه 
باشــــگاه های داخلــــی از منابع درآمدی حاصــــل از فوتبال 
بهره مند نمی شــــوند؛ این درحالی اســــت که ســــایرین به 
خوبــــی از این منابع به ســــودهای کالن دســــت یافته اند. 
فوتبــــال مــــا با رونــــد کنونی در ســــال آینده با مشــــکالت 
عدیده ای روبه رو خواهد شــــد کــــه توصیف آن در یک خط 

نمی گنجد.
وی بار دیگــــر به موضوع اســــتفاده از کادر فنــــی جوان در 
تیم هــــای لیگ برتری اشــــاره کــــرد و افــــزود: همان طور که 
عنــــوان کــــردم این موضــــوع تصمیمی درســــت بــــود. اما 
متأسفانه پس از اینکه باشگاه ها با کادر فنی مورد عالقه 
خود به توافق رسیدند، فدراسیون فوتبال داشتن مدرک 

مربیگری آ آســــیا را برای مربیان در لیگ برتر الزم و ضروری 
دانست.

کارشــــناس فوتبــــال عنــــوان کــــرد: آیا مســــؤوالن  ایــــن 
فدراسیون فوتبال متوجه عواقب این الزام در این شرایط 
هســــتند؟ چرا پیــــش از این مســــأله را عنــــوان نکردند تا 

باشگاه ها و مربیان دچار مشکالت جدید نشوند؟
وی خاطرنشــــان کــــرد: هرچند اجــــرای تصمیمــــات خلق 
الســــاعه در فوتبال ایران امری عادی است اما مسؤوالن 
فدراسیون نیز باید همگام با سایر بخش ها حرکت کرده 
و از صدور دستورات این چنینی که بدون سابقه هستند، 

پرهیز کنند.
مربی اســــبق تیم ملــــی تأکید کــــرد: البته من با داشــــتن 
مــــدرک معتبر حرفه ای در فوتبال مشــــکلی نــــدارم و آن را 
الزم می دانم اما سؤال این است که آیا فدراسیون فوتبال 
نمی توانســــت این الزام را حداقل یک سال زودتر به اطالع 

باشگاه ها برساند.
ذوالفقارنسب اضافه کرد: بی شــــک گروهی از مربیان که 
در فصــــل جدید امکان ارائه مــــدرک الزم را ندارند از حضور 
در لیگ برتر محروم خواهند شد که اصال به صالح فوتبال 

ایران و این جوانان نیست.
وی ادامــــه داد: این مربیــــان ســــرمایه های واقعی فوتبال 
ایــــران هســــتند و نباید بــــا یک تصمیــــم ناگهانی مســــیر 
زندگــــی شــــان تغییر کند یــــا بدون دلیــــل قانــــع کننده از 
سوی مسؤوالن فدراســــیون فوتبال یک فصل از زندگی 
و فوتبال دور بمانند؛ این موضوع یعنی بازگشت به اصل 

فوتبال.

کلنگ زنی سه کورت بین المللی شیشه ای اسکواش در همدان
با حضور جمعی از مســــؤوالن استان و فدراسیون، کلنگ 

سالن ۳ کورت بین المللی اسکواش همدان زده شد.
بــــا حضور نایــــب رئیس فدراســــیون اســــکواش، معاون 
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، 
رئیس هیأت اسکواش استان و جمعی از پیشکسوتان، 
مربیان و ورزشــــکاران این رشــــته کلنگ ســــالن ۳ کورت 

بین المللی اسکواش همدان زده شده شد. 

پیشرفت اسکواش همدان بی نظیر بوده است  �
نایب رئیس فدراســــیون اسکواش در این مراسم با بیان 
این که مدت ۲0 ســــال در فدراســــیون اســــکواش حضور 
دارم، امــــا رئیس هیأتی بــــه فعالی رئیس هیــــأت همدان 
ندیــــدم اظهــــار داشــــت: رئیس هیــــأت اســــتان همدان 
توانسته اســــت اتحاد خوبی بین اهالی اسکواش در این 

استان ایجاد کند.
بابک فقیه افزود: تحول خوبی در هیأت اســــتان همدان 
ایجاد شــــده اســــت و در مدت زمانی کوتاه ایــــن هیأت با 

ارتقاء جایگاه خود در رتبه سوم کشور ایستاده است.
وی با اشــــاره به تأکیــــد وزارت ورزش و جوانان به توســــعه 
ورزش در شهرستان ها گفت: هیأت های استانی باید این 

امر را مورد توجه قرار دهند و در کنار توسعه زیرساخت ها 
در مرکز اســــتان به این امر در شهرســــتان های استان نیز 

توجه کنند. 

حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از  �
رشته اسکواش

معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان نیــــز در این مراســــم با بیــــان این کــــه در هیأت 
اسکواش همدان در ۶ ماه گذشته با حضور رئیس جدید 
شــــاهد اتفاقات خوبی بودیم که یک نمونه بارز آن را امروز 

شاهد هستیم.
عباس قهرمانی افزود: در گذشــــته نتوانستیم آن طور که 
باید اســــکواش را در همدان گســــترش دهیم، اما در این 
مدت کوتاه هیأت اسکواش همدان در بین ۳ هیأت  برتر 

کشور ایستاده است. 
وی با اشــــاره به این که شهرســــتان های اســــتان همدان 
از اســــتعدادهای بی شــــماری در حــــوزه ورزش برخــــوردار 
هستند، گفت: باید از این ظرفیت استفاده بهینه شود و 

به امر استعدادیابی در شهرستان ها بپردازیم. 
قهرمانــــی تأکیــــد کــــرد: اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 

همدان برای توسعه ورزش اســــکواش که مناسب همه 
سنین است از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد. 

۸00 میلیون تومان اعتبار مرحله نخســــت ســــالن  �
بین المللی اسکواش

رئیــــس هیأت اســــکواش اســــتان همــــدان نیــــز در آیین 
کلنگ زنی کورت تخصصی اســــکواش همدان با اشــــاره به 
این که از اســــفندماه سال گذشــــته فعالیت خود را در این 
هیأت آغاز کردم اظهار داشت: با همکاری جامعه اسکواش 
استان علی رغم شــــیوع کرونا و بســــیاری از محدودیت ها 

جایگاه هیأت همدان را در کشور ارتقاء دادیم. 
اســــداهلل ربانی مهــــر افزود: امــــروز هیأت اســــتان همدان 
در بیــــن هیأت هــــای اســــکواش کشــــور رتبه ســــوم را به 
خــــود اختصــــاص داده اســــت کــــه ایــــن اتفــــاق حاصل 
برنامه ریزی هــــای کوتاه مدتی اســــت که بــــا کمک هیأت 

رئیسه اجرایی کردیم.
وی با اشاره به این که در شروع کار سعی کردیم این هیأت 
را به خوبی بــــه خانواده های همدانــــی معرفی کنیم گفت: 
توسعه زیرساخت ها، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران 
و مربیان با آموزش مناســــب از برنامه هــــای بلندمدت ما 

خواهد بود.
رئیــــس هیأت اســــکواش همــــدان با اشــــاره بــــه این که 
یکی از مشــــکالت اســــکواش همدان عدم برخورداری از 
زیرساخت مناســــب اســــت عنوان کرد: با همکاری اداره 
کل ورزش و جوانان اســــتان همدان زمینــــی را در بهترین 
نقطه شــــهر تدارک دیدیم و امروز کلنگ ســــالن ۳ کورت 

بین المللی همدان زده شد.
ربانی مهر مســــاحت این زمیــــن را ۹00 متر مربــــع عنوان و 

اظهار کرد: در مرحله نخســــت ۸00 میلیــــون تومان اعتبار 
برای سالن در نظر گرفته شده است. 

کید کرد: در گذشــــته هیچ کدام از شهرســــتان های  وی تأ
 4 امــــروز  امــــا  ایــــن رشــــته فعــــال نبودنــــد،  اســــتان در 
، بهار و اســــدآباد در اسکواش  شهرســــتان نهاوند، مالیر

فعال شده اند. 
ربانی مهر تصریح کرد: به زودی یک تیم از اســــتان همدان 

نیز در لیگ برتر اسکواش کشور شرکت خواهد کرد. 

همدان 
در یک قدمی ثبت 

اولین شهر فعال کشور
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مرادی: فرش دستباف به عنوان شناسنامه 
و پرچم دوم کشور شناخته شده و هیچ 

کاالیی مثل فرش دستباف حامل فرهنگ، 
هنر و تمدن ایرانی در جهان نیست

هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتی: جهانیان از گذشته های 
دور مردم ایران زمین را با دو ســــند افتخارشان که شاعری 
و بافندگی است می شناســــند و این دو هنر در آمیخته با 
خالقیت، تالش و شور و عشــــق، که مظهر تجلی فرهنگ 
مردم این خــــاک هســــتند و در طول تاریخ چــــون تاجی بر 

فرهنگ و هنر ایران خودنمایی می کرده اند. 
از شــــعر و هــــزار راز نهانش کــــه عبور کنیــــم، ذوق ایرانی و 
ذائقه زیباشــــناختی ایرانیان از جهت ماده در فرش تجلی 
یافته و امروزه چون یک اثر هنری بــــی بدیل، گرد زندگی را 
در خانه های فرهنگ دوســــتان می پاشد و روح حیات را در 

خانه هایشان می دمد.
آنطــــور که مرکــــز ملی فرش ایران می نویســــد، در اســــتان 
همــــدان از قدیــــم االیام بافت قالــــی و قالیچه در اســــتان 
همدان شهره جهانیان بوده و همچنین حکایات تاریخی 
نشــــان می دهند کــــه فرش رزن در گذشــــته از شــــهرت و 
مرغوبیت باالیی برخــــوردار بوده و امروزه نیز آوازه این هنر 
بی نظیــــر به خاطر رنــــگ، طرح و نقش هایــــش در همه جا 

پیچیده است.
از طرح های خاصی که در همدان بافته می شود می توان به 
چهار فصل، کف ســــاده، چهار گل، پرطاووسي، شکارگاه، 
افشــــان، ماهي، مهربان، انجالس، شهرباف، حاج خانمي، 

لچك ترنج، شاه عباسي، بیجار اشاره کرد.
الزم به ذکر است که بیشتر بافت ها در استان همدان به 
صــــورت دو پود با گره متقارن و تنها دربعضي ازمناطق گره 
بصورت غیر متقارن ویك پود انجام مي شــــود و همچنین 
، ابعاد، شیوه بافت وجود  برخي ویژگي ها مانند رجشــــمار
پرزهاي بلند وگوشــــتي بــــودن فرش ها وشــــیرازه متصل 

درفرش هاي استان دیده میشود.
حال هنــــر بافندگی در اســــتان همدان یکی از مشــــاغل 
خانگی به شمار می آید که در مقایسه با مشاغل دیگر هم 

پرسودتر بوده و هم اصالت هنر را به رخ می کشد.
آرزو معصومــــی از بافندگان فرش های ابریشــــمی و  خانم 
تابلــــو فرش های نفیس در اســــتان همدان اســــت که در 
گفت و گــــو با روزنامه هگمتانه بافندگــــی را عالقه می داند 
و می گوید: از کودکی عالقه بســــیار زیادی به کارهای هنری 
داشتم در حالی که مشغول به تحصیل بودم ولی از انجام 
کارهــــای هنری لذت خاصــــی می بردم. تا اینکــــه تصمیم را 
قطعی کردم و در کنار هنرهایی که آموخته بودم مشغول 
یادگیری دوره قالیبافی شدم و تازه در آن زمان دریافتم که 
گمشــــده خود را پیدا کرده ام زیرا زمانی که مشغول به کار 
بافت و یا حتی آموزش می شــــوم متوجه گذر زمان نیستم 
و چون باید بــــا تمرکز به ایــــن کار بپردازم بعــــد از پایان کار 
احساس زیبا و لطیفی از آرامش دارم چون با این کار تمام 
ذهن و فکر خود را از مســــائل و مشکالت خالی می کنم و 
روی کار دقیق می شوم به نوعی برایم ورزش فکری است.

وی در ادامــــه کار بافندگی را در کنار وجود هنری اش حرفه 
ای اقتصادی می داند و ادامه می دهد: اگر شخصی که وارد 
کار می شــــود، آموزش های الزم را ببیند و مهارت کســــب 
کند خود به خود شــــیفته فرش و قالی شده واز کار بافت 

لذت می برد. 
خانــــم معصومــــی معتقدند که انســــان ها طــــوری آفریده 
شــــده اند که می توانند از قدرت های درونــــی و به کارگیری 
آنها استفاده کنند و حتی مســــیرهای سخت را برای خود 
هموار سازند پس به جرات می گویم که کار سختی نیست 
و با کمی همت و پشــــت کار می توان به سر منزل مقصود 
رسید که همان حرفه ای شــــدن در این هنر است و الزمه 
آن فقط استفاده از تجربه اســــتادان این فن و به کارگیری 
آن اســــت، کار قالیبافی خود به خود فرد را صبور می کند و 

پرحوصله.
وی برای فرش های بافته شــــده از طرح های ویژه اســــتان 
همدان اســــتفاده کرده و تأکید می کند: تمام اجزای فرش 
اصیــــل همدان زنده اســــت و معمواًل پــــس از پایان کار با 
تماشــــای قالی یــــا تابلو حس بافنــــده و طــــراح آن به همه 
منتقــــل می شــــود و این همان کار دل اســــت کــــه بانوی 
همدانــــی با تمام وجودش برای آن مایه گذاشــــته و خود را 

وقف این هنر کهن و اصیل نموده است. 
این بافنده فرش در ادامه خاطرنشــــان کرد: به سبک های 
مختلف فرشبافی آشنا و مســــلط هستم زیرا فرش ایرانی 
نشــــانه ای درخشــــان از هزاران نشانه کشــــور ماست که 
همیشه در تمامی ادوار مایه فخر ایران و ایرانی بوده است 
و لیکن در مســــیر پرتکاپــــوی این هنر همیشــــه موانعی 
بــــوده که با درایت هنرمندان جهشــــی در مســــیر صورت 

گرفته و ســــبب رشــــد مجدد فرش ایران شده است. این 
در حالی است که هنر فرشبافی، مسیر فراموشی را در بین 

خانواده ها طی می کند!
وی در خصــــوص وضعیــــت بافندگی در اســــتان و توجه 
بــــه این حرفه به عنــــوان یکی از مشــــاغل خانگی پذیرفته 
شــــده از ســــوی اداره کار اعالم کرد: بیمه بازنشستگی و از 
کار افتادگــــی و درمانی قالیبافان طرح بســــیار مفیدی بود 
که اتحادیه قالیبافان زیر نظــــر وزارت صنعت این امر را به 

عهده دارد.
وی همچنیــــن ادامه داد: موضوع بیمــــه قالیبافان باعث 
شــــد کســــانی که ســــال ها از این هنر فاصله گرفته بودند 
مجــــدد بــــه آغوش ایــــن هنــــر برگردنــــد و با بیمــــه تأمین 
آینده خود داشته  اجتماعی احســــاس امنیت خاطر برای 

باشند و با دلگرمی بیشتری به کار و فعالیت بپردازند.
معصومی همچنین در خصــــوص بهبود وضعیت بافت 
فرش و آموزش بهینه آن بــــه عالقه مندان این هنر اظهار 

کرد: ارائه تســــهیالت و حمایت از بافندگان که رکن اصلی 
تولید فرش هســــتند، ارتقای ســــطح دانــــش و معلومات 
هنرمنــــدان قالیباف، بازپســــگیری دوباره بــــازار در زمینه 
، هنر و فرهنگ خود را در قالب فرش  فرش زیرا ایرانی تفکر

به دنیا عرضه می کند.
عصمت مرادی، یکــــی از بانوان کارآفرین با ذوق و هنرمند 
اســــتان همدان اســــت که بــــا کارآفرینــــی از جنس فرش 
دســــتباف با عزم راســــخ خود ضمن حفظ این هنر اصیل 
فاخر ایرانی و صادرات تولیداتش به کشــــورهای همسایه 
و حتــــی آمریکا توانســــته برای جمعــــی از بانــــوان این دیار 
اشــــتغال ایجاد کند و راه را بــــرای عالقمندان به یادگیری و 

حفظ این هنر اصیل هموار سازد.
این بافنده صادرکننده فرش دستباف و کارآفرین نمونه 
اظهار کرد: فرش دســــتباف به عنوان شناســــنامه و پرچم 
دوم کشــــور شــــناخته شــــده و هیــــچ کاالیــــی مثل فرش 
دســــتباف حامل فرهنــــگ، هنر و تمــــدن ایرانی در جهان 

نیست.
مرادی با اشــــاره به فعالیت خــــود در زمینه تولید، آموزش 
و صادرات فرش دســــتباف، گبه و گلیم گفت: سالیانه به 
صورت میانگین بســــته به سفارشــــات ۷0 تا ۸0 متر تولید 
فرش دســــتباف و تابلو فــــرش، گلیم و گبــــه دارم که این 
سفارشــــات عالوه بر داخل کشــــور به خارج از کشــــور نیز 

صادر می شود.
 مــــرادی با اشــــاره به اینکه از صفــــر تا 100 تولیــــد، فروش و 
گرفتن سفارشــــات بازاریابی را خود انجــــام می دهم و حتی 
 خــــود تولیداتم را تا پــــای هواپیما 

ً
بــــرای صادرات شــــخصا

می برم، خاطرنشــــان کــــرد: در حــــال حاضر اربیــــل عراق و 
استانبول ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تولیداتم 

را به این کشورها صادر می کنم.
این بانوی کارآفرین با بیان اینکه کشــــورهای برون مرزی 
 طرح هــــای مورد نظرشــــان را بــــه بنده 

ً
 خود شــــخصا

ً
اکثــــرا

ســــفارش می دهند، تصریح کرد: در داخل کشــــور به طرح 
اصیل ایرانی )طرح هندسی( بیشتر عالقه دارند و اکثریت 

سفارش ها در داخل کشور در این رابطه است که نسبت 
به تولید آن اقدام می کنیم.

وی تابلو فرش، فرش های زیرپایی یک زرع و نیمی تا شش 
متــــری و ۹ متری و 1۲ متری را بســــته به ذائقه بــــازار از ابعاد 
تولیدات فرش دســــتباف خود دانســــت و بیــــان کرد: در 
روستای منورتپه اســــدآباد یک کارگاه تولید فرش داشتم 
که برای ۳0 نفر نفر از زنان روستا به صورت مستقیم و برای 
50 نفر به صورت غیرمســــتقیم اشــــتغال ایجاد کرده بود 
اما به علت مشــــکالت اقتصادی از اواســــط سال گذشته 
 
ً
بــــه صــــورت نیمه فعــــال در حــــال فعالیت اســــت و اکثرا
سفارشات متفرقه را بافندگان فرش کارگاه بنده دیگر در 

منزل انجام می دهند.
مرادی با بیان اینکه تاکنون از هیچ تســــهیالتی اســــتفاده 
نکرده ام، خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت اقتصادی، 

تحریم هــــا، گرانی مصالح فرشــــبافی، باال بودن دســــتمزد 
فرش بافــــان و نیمه فعال شــــدن کارگاه اکنــــون نیازمند 
حمایــــت مســــؤوالن در بحــــث پرداخت تســــهیالت در 
راستای سرپا نگه داشــــتن این کارگاه تولیدی فرش برای 

حفظ اشتغال بانوان بافنده فرش در کارگاه خود هستم.
وی هدف خود در تولید فرش دســــتباف را عالوه بر حفظ 
این شاهکار و هنر فاخر ایرانی اصیل، ایجاد اشتغال برای 
زنان بی سرپرســــت، بدسرپرست و آســــیب پذیر عنوان 
کرد و گفت: بسیاری از بانوان به ویژه در روستاها با بافت 
این هنر ارزشمند اصیل آشنا هستند و به علت نداشتن 
سرمایه اولیه متأســــفانه قادر به نشان دادن هنر خود در 
این زمینه نبوده اند که بنده با راه اندازی این کارگاه ضمن 
ایجاد اشتغال برای این بانوان، به ویژه زنان بی سرپرست، 
بدسرپرست و آســــیب پذیر به برخی از شغل ها در بحث 

رنگرزی خامه رونق داده بودیم.
مــــرادی تصریــــح کــــرد: ارائــــه تســــهیالت الزم بــــا حمایت 

مســــؤوالن به کارگاه فرشــــبافی ما موجب آن خواهد بود 
تا ضمن افزایش تولیدات و حفظ اشــــتغال پایدار کارگاه و 
ارتقاء بخشیدن به بحث اشــــتغال بانوان بی سرپرست، 
بدسرپرست و آسیب پذیر بحث فرش دستباف اسدآباد 

را بیشتر مطرح کنیم.
وی تحریم هــــا، گرانی مــــواد مصرفی مصالح فــــرش بافی و 
باال بودن دســــتمزد بافندگان فرش را از عمده مشکالت 
کنونی بافت فرش دســــتباف دانســــت و افــــزود: این امر 
موجب شــــده تا میــــزان تولید فــــرش از جملــــه در کارگاه 
تولیدی ما کاهش یابد که در ایــــن رابطه نیازمند حمایت 

هستیم.
این بانوی کارآفرین ادامه داد: تحصیالت بنده کارشناسی 
صنایع دســــتی بوده و ۲۷ ســــال ســــابقه تدریس در زمینه 
آموزش بافــــت قالی، گلیــــم و گبــــه دارم و از کودکی ضمن 
تحصیــــل به بافــــت فرش عالقمنــــد بــــودم و بافت فرش 
دستباف توسط مادرم در منزل در این عالقه بی تأثیر نبود.

وی بــــا بیــــان اینکه صدای خــــوش دفه و گــــره و طرح زدن 
هنرمندانه مادر بر فرش دســــتباف از همــــان کودکی مرا 
به شــــوق فراگرفتن این هنر زیبا ســــوق داد، یادآور شــــد: 
در سن 10 تا 1۳ ســــالگی در کنار مادر قالیبافی را فراگرفتم 
و از 1۳ ســــالگی به بعــــد در کنار ادامــــه تحصیل به صورت 

مستقل از مادر در منزل فرش می بافتم.
ایــــن بانوی کارآفریــــن ن مطرح کرد: از ســــال ۸5 در منزل 
تولید فــــرش را آغاز کردم و سفارشــــات را در منزل تولید و 
تحویل می دادم که در ســــال ۹۳ بــــا راه اندازی کارگاه بافت 
فرش دســــتباف کار خــــود را گســــترش داده و برای برخی 
از بانوان به ویژه بانوان بی سرپرســــت و آســــیب پذیر نیز 

ایجاد اشتغال کردم.
وی بــــا بیان اینکــــه هنر صنعت فرش دســــتباف مصداق 
کامل اقتصاد مقاومتی در آن محقق می شود، گفت: فرش 
تنها هنر صنعتی است که 100 درصد در بحث تولید و تمام 
جوانــــب کارش در داخل کشــــور محقق می شــــود و تمام 
امکانات از مواد اولیــــه تاروپود و نیروی انســــانی در داخل 

کشور تأمین و تنها هنر صنعت ارزآور در کشور است.
مرادی با اشــــاره به اینکه اگر مسؤوالن توجه کنند خود به 
خود این امر جاذبه در افــــراد و بانوان ایجاد می کند، مطرح 
کرد: این هنر و صنعت جذاب سرآمد همه هنرهای اصیل 
فاخر ایرانی اســــت و ضمن حفظ هویت ایــــن هنر ایرانی، 
اشــــتغال خوب و با کمترین ســــرمایه گــــذاری را برای فرد 

ایجاد می کند.

رئیــــس  مقاومتــــی:  اقتصــــاد  گــــروه  هگمتانــــه، 
کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همــــدان در خصوص حمایت شــــورا از مشــــاغل 
خانگــــی در شــــهر همــــدان بیــــان کرد: مســــؤول 
مشــــخصی در شــــهرداری و شــــورای شــــهر بــــرای 
ایجاد اشــــتغال تعریف نشــــده اما ارائــــه طرح برای 
نارســــایی ها و کمبودهــــای جامعه به مســــؤوالن 

جامعه از وظایف شوراها است.
حمیــــد بادامی نجــــات با بیــــان اینکه بیــــش از ۸0 
درصــــد مراجعات بــــه شــــورای شــــهر در موضوع 

اشتغال و اقتصاد است و این موضوع زمان زیادی 
از شــــورا و شــــهرداری را به خود اختصاص می دهد، 
افزود: از آنجایی که شعار ســــال با عنوان »حمایت 
از کاالی ایرانی« انتخاب شــــده، طرح بهنام توســــط 
شورای شــــهر همدان با هدف حمایت از کاالهای 
همدانی ایجاد شــــده اســــت و ۸0 درصــــد تخفیف 
برای تبلیغات کاالهای همدانی در نظر گرفته شــــد 
 کاالهای ساخت 

ً
و شهرداری را ملزم کردیم که حتما

همدان را در داخل این نهاد استفاده و در اولویت 
دوم کاالی ایرانی خریداری شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ ســــازی در شــــورای شهر 
در رأس امور قرار گرفته اســــت، تأکید کرد: بازرسی 
از واحدهای تولیدی در ســــطح شــــهر یکــــی دیگر 
از اقدامــــات در راســــتای حمایــــت از کاالی ایرانی و 

حمایت از کسب کارهای خانگی است.
بادامی نجــــات با اشــــاره به اینکه مشــــاغل خانگی 
 در حوزه شــــهری تعریف شــــده و به عنوان 

ً
عمدتــــا

بخشی از مسؤولیت های شهرداری با اداراتی که به 
طور مســــتقیم در این حوزه دخیل هستند، مرتبط 
اســــت، گفت: حداقــــل کاری که می توانیــــم انجام 
دهیــــم حمایــــت در بخش فــــروش محصوالت در 
بازارچه های محلی اســــت و روزبازارها و بازارچه های 
محلی در اختیار فروشندگان محصوالت مشاغل 
خانگی قــــرار می دهیم و این حــــوزه نیازمند متولی 

خاص است.
وی اظهار کرد: متأسفانه روزبازارها و شب بازارهایی 
که در سطح شــــهر برپا می شود به ســــمتی که باید 
برود، نرفته اســــت و ما مخالف برپایی شب بازارها 

نیستیم بلکه با فروش محصوالت چینی و خارجی 
توسط افراد غیربومی در مکان هایی که با عوارضی 

که از سوی مردم همدان ساخته شده، مخالفیم.
عضو شــــورای اسالمی شــــهر همدان با بیان اینکه 
شــــب بازارها نیازمند ساماندهی هســــتند، اضافه 
کــــرد: مــــا در شــــهرداری ایــــن آمادگــــی را داریم که 
بازارهای شبانه را برای فروش محصوالت مشاغل 

خانگی و صنایع دستی همدان ساماندهی کنیم.
وی بیشــــترین دغدغــــه در حوزه تولیــــد را فروش 
محصول دانســــت و تأکیــــد کرد: این امر توســــط 
شــــهرداری قابل حل اســــت و در مرکــــز مطالعات 
شــــورای شــــهر در کنار وظایــــف ذاتی طرح »شــــهر 
قابل  همدان  در   » کســــب وکار توســــعه  دوستدار 
اجرا اســــت که موافقت های اولیه انجام شده و به 
دنبال ایجاد یک فرآیند اکوسیســــتمی در حد توان 
هســــتیم تا مجموعه هایی که می تواننــــد در حوزه 
کسب وکار در شهر همدان می توانند مفید باشند 
را وارد کنیم و همدان را به عنوان پایلوت شهری که 

حداقل موانع کسب  کار را دارد معرفی کنیم.
بــــا بیان اینکــــه انتظار داریــــم مابقی  بادامی نجات 
ارگان هایــــی که هنــــوز نمایندگان خــــود را در حوزه 
کسب وکار به شورا معرفی نکرده اند، معرفی کنند، 
ادامه داد: در کنار طرح شــــهر کســــب وکار در حوزه 
مشــــاغل خانگی، شــــورا طرحی را مصوب کرده که 
کند  یک سوغات ســــرای مدرن در همــــدان ایجاد 
چرا که مشــــاغل خانگی به صــــورت فله ای اقدام به 

فروش محصوالتشان می کنند.
وی ارائــــه ارزش افــــزوده بــــه محصــــوالت تولیــــدی 

مشــــاغل خانگی را به عنوان یکی از اقدامات شــــورا 
دانســــت و گفــــت: یکــــی از ایــــن راه هــــا تخصیص، 
مکان هایی است که فضا و مکان مناسب برای ارائه 
این محصــــوالت در اختیار آنها قرار گیــــرد و نیازمند 
آن است که شــــهرداری، اداره کل کار و دستگاه های 

ذیربط کمک و مشارکت و هم افزایی کنند.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همدان بــــا تأکید بر 
اینکه همدان در مسیر تردد بسیاری از استان های 
غرب و مرکز کشــــور قــــرار دارد و می توانیــــم از این 
ظرفیت اســــتفاده کرده و محصوالت همدانی را به 
مســــافران ارائه دهیم، 1۷ فرهنگسرای سطح شهر 
را به عنوان زیرســــاخت معرفی کــــرد و گفت: بارها 
« را  اعالم کرده ایم توانایی ایجاد »فرهنگســــرای کار
در سطح شــــهر داریم و شــــهرداری زیرساخت را در 
اختیار حوزه آموزش فنی و حرفــــه ای قرار می دهد تا 

در راستای اشتغال فعالیت کنند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری تمام مجوزهای الزم 
بــــرای ایجاد سوغات ســــرا ارائه خواهــــد داد، افزود: 
اداره کل کار باید مشاغل خانگی را ساماندهی کند  
و بازارچه های فصلی در بهترین و پرترددترین نقاط 

شهر همدان ایجاد شود.
این عضو شــــورا با بیــــان اینکه به دنبال مشــــاغل 
کاهش  کرد: شوراها توانایی  پایدار هستیم، تأکید 
عــــوارض نمایشــــگاه های فصلی را دارنــــد بنابراین 
آمادگــــی داریم مکان هــــای موردنظر بــــرای فروش 
محصوالت در فصل تابستان را طبق تفاهم نامه با 

تخفیف ارائه دهیم.
در همیــــن راســــتا رئیــــس اداره فرش همــــدان در 
گفت و گو با هگمتانه خاطرنشــــان کرد: فرش بافی 
از ارزنده تریــــن حرفه هــــا در ایجاد اشــــتغال بوده و 
در حــــوزه فرش دســــتباف ۲5 شــــغل جانبی نظیر 
پشم چینی، حالجی، نخ ریســــی، پرداخت و بازرگانی 
فرش نهفته است که اگر به حوزه فرش توجه شود 

اشتغال قابل توجهی از این طریق ایجاد می شود.
خزندی بــــا بیان اینکه حــــوزه فرش دســــتبافت از 
پشم ریســــی تا تولید تجــــارت 10 میلیون نفــــر را در 
سطح کشــــور در دل خود جای  داده است، گفت: 
جامعه فرش جامعه کوچکی نیســــت بلکه قشــــر 

زیــــادی از جامعــــه را تحــــت پوشــــش قــــرار داده و 
مدیریت و اشتغال ایجاد می کند.

رئیــــس اداره فرش اســــتان همــــدان با اشــــاره به 
تحریم های حاکم بر کشــــور گفت: خوشــــبختانه با 
مشــــکل کمبود مواد اولیه بــــرای بافندگی مواجه 
نیســــتم اما کیفیت نخ ها نســــبت به قبل کاهش 
یافته و این موضوع می توانــــد در آینده تأثیر خوبی 

بر روی صادرات این کاال نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بیشتر بافت های فرش دستبافت 
اســــتان همدان به صورت دو در ســــه، دو زرع و یک 
زرع و نیم اســــت، گفت: شــــیوه های نقش پردازی، 
اســــتفاده از رنگ های گرم مانند قرمز و الکی، بافت 
فرش با پرزهــــای بلند، تنوع در تولیــــدات، کیفیت، 
دوام و عمر باال، استفاده از شیرازه و متصل در حین 
بافت، داشــــتن گــــره متقارن و برخی مواقع فارســــی 
در برخی مناطق و ضخامت و ســــنگینی مهمترین 

مزیت فرش دستباف همدان است.
خزنــــدی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه دوره هــــای آموزش 
بافندگی تأثیر مستقیم با میزان فروش فرش دارد، 
گفت: بافندگانی که در دوره های بافندگی شرکت 
کرده انــــد تمامــــی نکات مهــــم بافندگــــی را رعایت 
می کنند و این امر باعث استقبال بیشتر قالی این 

افراد در بازار می شود.
رئیس اداره فرش استان همدان با بیان اینکه قیمت 
باالی فرش دســــتباف خانگی باعث کاهش قدرت 
خرید مردم شده است، عنوان کرد: تاکنون مذاکرات 
بســــیاری با بانک ها در جهت رفع این مشکل انجام 
شــــده و بــــه زودی تســــهیالت بــــه خریــــداران فرش 

دســــتباف داده می شــــود که امیدواریم بــــا پرداخت 
تسهیالت این مشکل حل شود.

رئیس اتحادیه فرش فروشــــان همدان نیز ادامه داد: 
با توجه به اینکــــه ۹0 درصد فرش های بافت اســــتان 
همدان تجاری هستند متأسفانه این روزهای وضعیت 

صادرات فرش دستباف همدان خوب نیست.
محسن قشــــمی با اشــــاره به اینکه فرش همدان 
شــــهرت جهانی دارد و هر صادر کننده فرش برای 
اینکه جنســــش جور باشــــد، باید از فرش همدان 
داشــــته باشــــد، افزود: همدان اســــتانی است با ۲0 
منطقه که هر یــــک از این مناطق، فرش مخصوص 

به خود را دارد و جزو فرش های صادراتی هستند.
وی تأکیــــد کرد: یکی از بزرگترین مشــــکالت پیش 
روی صنعت فرش نبود بازار تعریف شــــده اســــت 
چون بعد از تحریم هــــای ظالمانه، بازارهای هدف را 
از دست دادیم و حال برای به دست آوردن مجدد 
این بازار نیازمند سیاست گذاری و توجه بیشتر به 

این حوزه هستیم.
رئیس اتحادیه فرش فروشــــان اســــتان همدان با 
بیان اینکه در حوزه فرش مشــــکالت زیادی داریم، 
گفت: متأسفانه فرش در بحث کرونا جزو مشاغل 
ســــخت در نظر گرفته نشده اســــت و فروشنده و 

تولیدکننده بسیار متضرر شده اند.
وی با اشــــاره به اینکــــه فرش می توانــــد در تقویت 
اقتصاد کشــــورمان به شــــدت مؤثر باشــــد، گفت: 
متأســــفانه میزان اثربخشــــی فرش در اقتصاد کم 
است زیرا که به صادراتی بودن فرش توجه چندانی 

نشده است.

اقتصاد 
مقاومتی

کسب درآمد با قالی بافی
هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتــــی: هر فردی )معمواًل 
خانم هــــا( کــــه وارد کار قالیبافــــی شــــود، ۲ هفته طول 
می کشد تا آموزش ببیند، از هفته سوم می تواند فرش 

ببافد و ۲ ماه بعد درآمدش شروع خواهد شد.
در برخــــی از نماشــــگاه ها وزارت صنعــــت و معــــدن و 
برخــــی نهاد های دیگر ممکن اســــت مکانی در اختیار 
شــــما قرار دهند تا محصوالت بافته شــــده خــــود را در 
معرض فروش قرار دهید. برای تهیه مواد اولیه مانند 
نخ ابریشــــم می توانید بــــه نمایندگی های فــــروش در 
، مشهد، قم و مراکز سایر شهرها مراجعه نمایید.  تبریز
ســــرمایه اولیه حــــدود 10 میلیون تومــــان و درآمد ۸00 
هزار تومان تا 5 میلیونی قالیباف ها و حتی دیده شده 
قالی های ابریشمی را تا ۳0میلیون تومان هم خریده اند.

نمونه هایی از طراحی سنتی ایران در قالی: �
طرحهای ایلی، هندسی، محرمات، محرابی، ماهی درهم، 

گلدانی، گل فرنگ، قابی، شکار گاه، تلفیقی و…
امکانات و ابزار قالی بافی: �

برای بافت فرش بــــه این لوازم ها نیاز داریــــم: دار قالی، 
دفه، شــــانه، کاردک، قیچی، چله، کوجی، ســــک و سیخ 

پود کشی
مراحل بافت قالی: �

ابتدا مرحله چله کشی صورت می گیرد یعنی نخ پنبه ای 
یا پشــــمی را به صــــورت عمودی از باال بــــه پایین وصل 
« معروف است. بعد از چله  نموده که در اصطالح به »تار
کشی باید نقشــــه را رو به روی خود قرار دهیم تا بدانیم 
به چه طریقی پیش برویم. ســــپس به وســــیله کرک یا 
پشــــم های رنگی مرحله بافتن آغاز می شود بعد از هر 
 » ردیف »گــــره« یی ردیف »پود رو« و یــــی ردیف »پود زیر
انجام می گیرد. به طور معمول فرش از یک گوشه بافته 
و عرض آن تکمیل می شــــود که به اصطالح رج نامیده 
می شــــود. بعد از پایان هر رج روی هر یک از تار و پودها 
باید گره زده شــــود و با دفه روی آن می کوبند تا این گره 
محکم شود. این کار تا پایان بافت فرش ادامه خواهد 
داشــــت. زمانی که فرش به قول معروف به اندازه چهار 
انگشتی رســــید باید قیچی و پرزهای اضافی آن گرفته 
شود تا این پرزها جلوی گره های جدیدتر را نگیرد و این 

کار را نیز با قیچی مخصوص انجام می دهند.
نقشه خوانی �

نقشــــه خوانی فرش به این گونه اســــت که افراد طرح 
شــــطرنجی فرش را رو به روی خود قــــرار می دهند و این 
طرح ها همیشه یک ســــانتی متر در یک سانتی متر در 
نظر گرفته می شود. نقشه خوان که معموال کنار بافنده 
قرار می گیرد و نقشه را با صدای بلند می خواند به بافنده 
می گوید که در فاصله چند گره از رنگ خاصی استفاده 

کند و چند گره بعد رنگ دیگری را به کار ببرد.
الزامات یا مقدمات مورد نیاز جهت راه اندازی  �

شغل
طی کردن دوره آموزشــــی بــــه مدت ۳ مــــاه و فراهم 
، وســــایل و مــــواد اولیه همچــــون کرك،  آوردن ابزار
کاموا، پشــــم، ابریشــــم، خامــــه، دار قالیبافــــی )چهار 
قطعه چوب که به صورت چهارگوش وصل شــــده(، 
، قیچی  قالب، شــــانه قالی، قیچی قالیبافی پشت دار

قالیبافی صاف و نقشه.
ویژگی های متصدی شغل: �

طی کردن دوره آموزشــــی به مدت ۳ ماه )4۸0 ساعت( و 
داشتن عالقه و استعداد فراوان )آنچه در این شغل حائز 
اهمیت است داشتن تجربه کافی است تا حدی که هر 

چه تجربه افزایش یابد کیفیت کار نیز باالتر مي رود(.
نیازمندی های آموزشی شغل: �

آشــــنایی مقدماتی با ابزار کار به صــــورت تئوری و به 
مدت ۲ ساعت

آموزش چله کشــــی بــــه صورت عملــــی و به مدت ۸ 
ساعت

آمــــوزش گره زدن نخ هــــای رنگی )مرحلــــه بافت( به 
صورت عملی و به مدت 40 ساعت

آموزش زدن پودهای زیــــر و رو به صورت عملی و به 
مدت ۲0 ساعت

آمــــوزش روگیــــری )قیچی کردن نخ هــــای اضافی( به 
صورت عملی و به مدت 10 ساعت

آموزش شانه زدن به صورت عملی و به مدت 10 ساعت
آموزش نقشــــه خوانی به صــــورت عملی و به مدت 

10 ساعت
آموزش رفوگری به صورت عملی و به مدت ۲0 ساعت

گره هاي نهایی به  آموزش چیدن ریشه های قالی و 
صورت عملی و به مدت 10 ساعت

بافت قالــــی از ابتدا تــــا انتها به صــــورت عملی و به 
مدت ۳50 ساعت

برآورد مدت زمان مورد نیــــاز جهت راه اندازی  �
شغل:

بعد از طی کــــردن دوره آموزشــــی )به مــــدت ۳ ماه( 
و تهیه مــــکان و ابــــزار الزم می توان کار قالــــی بافی را 

راه اندازی نمود.
بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی: �

به دلیــــل افزایش تقاضــــا )به علت تنــــوع در بافت، 
طرح، نخ، و... پیش بینی می شــــود تعداد 50 کارکاه با 

.) ظرفیت ۲50 نفر راه اندازی شود )هر کارگاه 5 نفر
برآورد تعداد فرصت های شغلی جدید: �

قالیبافی از جمله مشــــاغلی است که می توان با کمی 
ذوق واستعداد رشته های جدیدی خلق نمود مانند:

تصویربافی، چندبعدی بافی، تابلو فرش و…
نتایج حاصل از راه اندازی شغل

نتایج اقتصــــادي شــــامل افزایش درآمــــد خانواده و 
کاهش بیکاری

نتایج فرهنگي مانند گســــترش و اشــــاعه فرهنگ از 
طریق طرح ها، نقشه ها و نوع بافت ها

توسعه صادرات داخلی و خارجی �
و در نهایت ایجاد یک اشتغال پایدار برای بانوان و همزمان 

ایجاد کارآفرینی در استای تحقق اقتصاد مقاومتی.
به نقل از بیگ والت

حمایت شورای شهر در اجرای شهر
دوستدار توسعه کسب  و کار

بادامی عضو شورا: بازارهای شبانه برای فروش محصوالت مشاغل خانگی  باید ساماندهی شود

کارآفرین حوزه هنرصنعت فرش:

هنر صنعت فرش دستباف 
مصداقی شفاف 

از اقتصاد مقاومتی

بادامی نجات: 
متأسفانه روزبازارها و 
شب بازارهایی که در 
سطح شهر برپا می شود 
به سمتی که باید برود، 
نرفته است و ما مخالف 
برپایی شب بازارها 
نیستیم بلکه با فروش 
محصوالت چینی و 
خارجی توسط افراد 
غیربومی در مکان هایی 
که با عوارضی که از سوی 
مردم همدان ساخته 
شده، مخالفیم.



دوم

شــركت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه همــدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصه های مشــروحه ذیــل را از طریق ســامانه تداركات 
  www.setadiran.ir الكترونیكــی دولــت برگــزار نماید. كلیه مراحــل برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تداركات الكترونیكی دولت )ســتاد( بــه آدرس

انجام خواهد شد و به درخواست ها و مداركی كه غیر از سامانه مذكور ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ف
دی

ر

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاری 

اسناد در سامانه ستاد
تاریخ جلسه توجیهی

تاریخ بازگشایی 
پاکت ها

1
الیروبی و رنگ آمیزی 

مخزن شماره 13 نفتگاز 
انبار ایثارگران 

از تاریخ 99/07/30 لغایت 4/719/052/952235/952/648
99/08/07

تا ساعت 14 روز 
چهارشنبه مورخ 

99/08/21

ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه

مورخ 99/08/19 
در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز  شنبه مورخ 

99/08/24

2
الیروبی و رنگ آمیزی 

مخزن سقف ثابت شماره 
14 انبار ایثارگران

از تاریخ 99/07/30 لغایت 4/719/052/952235/952/648
99/08/07

تا ساعت 14 روز 
چهارشنبه مورخ 

99/08/21

ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه 

مورخ 99/08/19 
در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10:30 صبح 
روز  شنبه مورخ 

99/08/24

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

نفتی منطقه همدان الزامی است. 

مدت قرارداد:  پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت سه ماه شمسی می باشد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز: 

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

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

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

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

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

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

 )مضافًا اینكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملكرد شــركت كنندگان در مناقصه از ســایر ادارات، ارگان ها و ســازمان های مربوطه اقدام و از نتیجه آن در  ارزیابی مناقصه اســتفاده نماید. همچنین در صورت داشــتن 
قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با كارفرما الزامی می باشد(

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

 در صورت اعالم مناقصه گزار، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده كلیه مدارک فوق )در دفاتر  اسناد رسمی( از سوی شركت كنندگان الزامی خواهد بود.   
 ضمنًا بازگشایی پاكت ها با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد.

تلفن تماس: 08138262140،  08138264899  )داخلی 189 - 126 ( -  شماره فاکس 08138275010        
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 99/08/05 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدانتاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 99/07/30 

مواظب سالمت جامعه باشیم
از  کنید  سعی  ید،  دار واگیردار  بیماری  وقتی 
حضور در اماکن شلوغ و عمومی خودداری کنید 

تا از سرایت بیماری به دیگران جلوگیری شود.

 1399 آبان ماه   5 دو شنبه 
 ۲0۲0 ۲6 اکتبر     144۲ 9 ربیـــع االول 
4645 شماره 
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حدیث

محبت به خداوند 
برتر از ترس از اوست

در قرآن مجید آمده اســــت: بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند انتخاب 
می کنند و آنها را همچون خدا دوست دارند اما آنها که ایمان دارند عشقشان 

به خدا شدیدتر است.
حضرت امام صادق علیه الســــالم فرموده اند: محبت به خداوند برتر از ترس از 

اوست.
حکایت: حضرت عیســــی)ع( از جوار جمعی می گذشــــت، رنگ صورتشان 
را پریده یافت. از آنان ســــؤال کرد چرا رنگ پریده هســــتید؟ گفتند: از ترس 
خــــدا و جهنم. حضــــرت گفت: خداوند هر ترســــانی را ایمن مــــی دارد. برخی 
گفتند: ما به شــــوق بهشــــت هســــتیم. عیســــی)ع( فرمود: خداوند شما را 
به آنچه شــــوق دارید می رســــاند. تعــــداد قلیلی از آنها گفتند: ما را دوســــتی 
و عشــــق به خدا این گونه کرده. حضرت عیســــی)ع( فرمودند: شما مقربان 

هستید. احدیت  درگاه 
دولت سراپرده محبت اوست

دیده آئینه دار طلعت اوست
من که سر درنیاورم در دو کون

گردنم زیر بار منت اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عاشقانه ای داستانی از جنگ 
در رمان »صفر مطلق« 

»صفــــر مطلــــق« رمانی عاشــــقانه و متفاوت اســــت که 
نگاهــــی خاص به جنــــگ دارد. در این رمان با مســــتند 
جنــــگ و صحنه هــــای تلــــخ و دردنــــاک جبهــــه رو به رو 
نیستیم، بلکه فضای داستان پوششی از زندگی مردم 
رنج دیده اســــت که ناخواســــته گرفتار جنگی سرکش 

شده اند.
معصومــــه باقری، نویســــنده این اثــــر در گفت وگویی 
درباره آن اظهار داشــــت: »صفر مطلق« رمانی است که 

به تازگی از سوی نشر پایتخت منتشر شده است.
وی پیرامــــون این کتاب ابــــراز داشــــت: »صفر مطلق« 
رمانی عاشــــقانه و متفاوت اســــت که نگاهی خاص به 
جنگ دارد. در این رمان با مســــتند جنگ و صحنه های 
تلــــخ و دردنــــاک جبهه رو بــــه رو نیســــتیم، بلکه فضای 
داســــتان پوششــــی از زندگی مردم رنج دیده اســــت که 

ناخواسته گرفتار جنگی سرکش شده اند.
این نویســــنده ادامــــه داد: در بین فصل هــــای کتاب، 
مســــلم شــــخصیت نوجوان رمان، به جبهــــه می رود و 
تصاویری کــــه ما در صحنــــه  جنگ مالحظــــه می کنیم، 
لحظاتی کوتاه و گاه بلند از رشــــادت ها و قهرمانی های 
مســــلم و دیگر رزمندگان غیــــور اســــت. در واقع، نوع 
نــــگارش این نویســــنده از جنگ فرق می کنــــد و در آن 

بیش تر به زندگی مردم عادی پرداخته است.
باقــــری در بخش دیگری از ســــخنانش با بیــــان اینکه 
»صفــــر مطلــــق« رمانی بــــا غنــــای معرفتی و در ســــبک 
داد:  توضیح  معناگراســــت،  ظاهری  رئالیســــم  نگارش 
ساختار رمان، گرایش واقع گرایانه همراه با اندیشه های 
ملمــــوس دارد. خواننــــده در متن کتــــاب و دیالوگ ها 
با خســــارت ها، تلخی ها، از دســــت دادن هــــا، ویرانی ها 
و حمالت وحشــــتناک ناشی از جنگ آشــــنا می شود و 
ناخواسته روی سرنوشت شخصیت ها مترکز می شود 

که هر کدام به صفر می رسند.
این مؤلف به پایان کتاب هم اشاره کرد و گفت: در آخر 
کتاب همین صفر مطلق شــــروعی دوباره اســــت برای 
انسان هایی که از جنگ جان ســــالم به در ُبرده اند تا به 

شهر و زادگاهشــــان بازگردند. زادگاهی که خرمشهری 
ویران و سوخته در دسِت بازسازی و آبادی است. یکی 
از نکاتی که در تالیف به آن توّجه داشــــتم بازتاِب انگیزه 
و امید در شــــخصیت های داستان اســــت. یعنی درِک 
عوامــــل روانشــــناختی و مرور سرنوشــــت راوی و دیگر 
شــــخصیت ها و همچنین فضای رئالیسم در داستان 

است. 
وی افزود: »صفر مطلق« رمانی اجتماعی و جریان محور 
اســــت که در آن شــــخصیت های داســــتان هــــر کدام 
ماجرای خود را دارند و در کنار هم یک رمان کامل را پدید 
می آورند. با وجود این که سرنوشــــت شــــخصیت های 
داســــتان به هم نزدیک نیست، ولی گاهی طی اتفاقاتی 
ناخواســــته و عجیــــب سرنوشت شــــان به هــــم پیوند 

می خورد و یک موضوع منسجم و کلی را پدید می آورد.
از رزمندگانی اســــت  »صفر مطلق« روایتــــی قهرمانانه 
که در عرصــــه دفــــاع مقــــدس ایســــتاده اند و در برابر 
هجوم بی رحمانه دشمن مقاومت و پایداری کرده اند. 
روایِت رزمندگانی که هیچ ترســــی به دل راه نداده اند و 
آرزوها و آرمان ها و جاِن خود را در این راه نثار کرده اند . 
ماجــــرای کتاب در مناطق خوزســــتان می گذرد و محور 
اصلی این قصــــه، تقابل مرگ و زندگی اســــت. جنگی 
تلخ که مــــرگ به همراه دارد و جنگــــی دیگر برای ادامه  
زندگــــی. هر کــــدام از شــــخصیت های ایــــن رمان یک 
قهرمــــان در طول داســــتان هســــتند، اّما اســــطوره و 
مبالغه آمیز نیســــتند. آن ها مردمان عادی هستند که 
جنــــگ را پذیرفته اند و با آن مبارزه کرده اند، تا جایی که 

پیروز و سربلند شده اند.

قسمتی از متن کتاب:
با خــــودش فکر کرد جنــــگ چه قدر خانه هــــا که خراب 
نکرده. چه قدر جان ها کــــه نگرفته. چه قدر جنین ها که 
توی شــــکم مادر نُکشــــته. چه قدر عشــــق ها که ویران 
… که مثِل بخاری از  نکرده. مثِل عشــــِق ســــلما و یاســــر

روی چای برخاست و توی فضا محو شد!

عکس روز
برگزاری حلقه کودک پایگاه شهید حضرتی حوزه حضرت خدیجه)س(

سی نما

مسیر 

کامبیز دیرباز در قامت تک تیرانداز

 زندگی برترین شکارچی جنگ فیلم می شود
کامبیز دیربــــاز به عنوان بازیگــــر اصلی فیلم 
سینمایی »شکار شــــکارچی« معرفی شد. او 
قرار است نقش »شهید عبدالرسول زرین« 

برترین تک تیرانداز دفاع مقدس را ایفا کند.
« به عنــــوان بازیگــــر فیلــــم  »کامبیــــز دیربــــاز
کارگردانی علی غفاری  »شکار شــــکارچی« به 
و تهیه کنندگــــی ابراهیــــم اصغری بــــا نگاهی 
جنگ های  تک تیرانــــداز  برترین  حماســــه  به 
معاصر و هشت سال دفاع مقدس »شهید 

عبدالرسول زرین« معرفی شد.
رین« جزء نیروهای اصلی و  »عبدالرســــول ز
بنیان گذاران لشــــکر امام حسین)ع( بود و 
ایفا  را  منحصربه فــــردی  نقــــش  جبهه ها  در 
شــــهید  دقیق  نشــــانه گیری های  می کــــرد؛ 
زرین بیشــــترین آسیب ها را به دشمن زده 

است.
او با رکورد بیش از ۳ هزار شــــلیک موفق و با 
به هالکت رساندن نظامیان بعثی و چندین 
تک تیرانــــداز ماهــــر و فرمانده عراقــــی خود را 
به عنــــوان ماهرتریــــن تک تیرانــــداز جهان در 

جنگ های معاصر ثبت کرده است.
ایــــن مجاهد واالمقام در اســــفندماه ســــال 
1۳۶۲ و در جزیــــره مجنون و عملیات خیبر به 
درجه رفیع شــــهادت نائل آمد. شهید خرازی 

می گوید: پس از شــــهادت زریــــن، برادران در 
که  بی سیم ها و رادیو دشمن شنیده بودند 

می گفتند »صیاد خمینی« را زدیم!
بــــه  شــــکارچی«  »شــــکار  ســــینمایی  فیلــــم 
همــــت انجمــــن ســــینمای انقــــالب و دفاع 
مقــــدس بنیــــاد فرهنگی روایت فتــــح بعد از 
ســــه ماه پیش تولید در شــــهرک ســــینمای 
انقــــالب و دفاع مقدس مراحــــل تولید خود 
را بــــرای حضور در ســــی و نهمین جشــــنواره 

بین المللی فیلم فجر آغاز کرده است.
برخی از عوامل 1۲0 نفره این فیلم ســــینمایی 

: عبارت اند از
مجید  کارگردان،  مشاور  خوشبخت  مهرداد 
، عباس دقاقی  کرباسیان دستیار و برنامه ریز
تولید،  دســــتیار  اصغری  جــــواد  تولید،  مدیر 
محســــن ملکی طراح گریم، شــــهرام متولی 
باشــــی مدیر صدابرداری، ســــعید براتی مدیر 
فیلم برداری، عباس بلونــــدی طراح صحنه و 
لباس، امیر حســــین خنجری طراح بدلکاری، 
ایمان کرمیان طراح جلوه های ویژه و میدانی.
ســــایر بازیگران این فیلم سینمایی به زودی 

معرفی خواهند شد.

عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن
ــــی، روابــــط خارجــــی، مرزبنــــدی بــــا دشــــمن: این هر ســــه، 

ّ
عــــّزت مل

روابــــط  در  مصلحــــت«  و  حکمــــت،  »عــــّزت،  اصــــِل  از  شــــاخه هایی 
بین المللی انــــد. صحنه جهانی، امروز شــــاهد پدیده هایی اســــت که 
تحّقــــق یافتــــه یا در آســــتانه  ظهورند: تحــــّرک جدید نهضــــت بیداری 
اســــالمی بــــر اســــاس الگــــوی مقاومــــت در برابــــر ســــلطه آمریکا و 
صهیونیســــم؛ شکست سیاســــت های آمریکا در منطقه غرب آسیا 
و زمین گیر شــــدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گســــترش حضور 
قدرتمندانه سیاســــی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع 

آن در سراسر جهان سلطه.
اینهــــا بخشــــی از مظاهــــر عّزت جمهوری اســــالمی اســــت کــــه جز با 
شــــجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران 

 شــــامل فریب و 
ً
نظــــام ســــلطه نگرانند؛ پیشــــنهادهای آنهــــا عموما

 ، ت ایران عالوه  بر آمریکای جنایت کار
ّ

خدعه و دروغ اســــت. امروز مل
تعــــدادی از دولتهــــای اروپایــــی را نیز خدعه گــــر و غیر قابــــل اعتماد 
می داند. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دّقت 
ی خود، یک گام هم عقب نشینی 

ّ
حفظ کند؛ از ارزشــــهای انقالبی و مل

نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراســــد؛ و در همه حال، عّزت کشــــور 
ت خود را در نظر داشــــته باشــــد و حکیمانه و مصلحت جویانه و 

ّ
و مل

 خود را با آنان حل کند. 
ّ

البّته از موضع انقالبی، مشــــکالت قابل حــــل
 هیچ مشــــکلی متصّور نیســــت و مذاکره با آن جز 

ّ
در مورد آمریکا حل

زیان ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داشت.
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران 1397/11/22

رفتیــــم اگــــر ملــــول شــــدی از نشســــت مــــا
مــــا دســــت  ز  برآیــــد  کــــه  خدمتــــی  فرمــــای 
برخاســــتیم و نقش تو در نفــــس ما چنانک
هر جا که هســــت بی تو نباشــــد نشست ما
ی سعد

له: آ پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

]گاه[ بنده نماز می خواند، اما یک ششم و یک دهم آن هم برایش 
نوشته نمی شود؛ تنها آن مقدار از نماز بنده به حساب می آید که با 

شناخت و توّجه همراه باشد.
بحاراألنوار : 41/۲49/۸4

نهنگ سفید
فیلم پویانمایی »نهنگ ســــفید« از تولیدات مرکز گســــترش سینمای 

مستند و تجربی به کارگردانی امیر مهران است. 
این پویانمایی کوتاه ده دقیقه ای، موضوعی جهانشمول دارد و روایتگر 
تالش مردی تنهاســــت که در پی یافتن دوســــتانی اســــت که سالیان 
پیش در یک حمله هوایی از دست داده است. یک نهنگ سفید تنها 

نشانه ای است که او دارد...
»نهنگ ســــفید« محصول مرکز گسترش ســــینمای مستند و تجربی 

بوده و پخش بین المللی آن بر عهده فهیمه )رها( پورقاسم است.
عوامل ســــاخت این فیلم پویانمایی که بدون دیالوگ است، عبارتند 
: نویســــنده، کارگردان و تهیه کننده: امیر مهران، متحرک سازی: جالل  از
نعیمی، طراحی فضا و کانسپت: نعیم آزاد، طراحی شخصیت: ابوالفضل 
: پژمــــان خلیلی، صداگذاری و ترکیــــب صدا: آرش  برومندی، آهنگســــاز
قاســــمی و محمد قاســــمی، افکت و کامپوزیت ســــه بعدی: مســــعود 
تقی مؤمنــــی، کامپوزیــــت و تدویــــن: امیر مهــــران، اســــتوری بورد: عمار 
: حمیدرضا فطوره چیان. برنا جمشــــیدی،  قنبرزاده، تصحیــــح رنگ و نور
: آرین وزیردفتری،  مدل سازی سه بعدی: محمد شهرابی، ســــاخت تیزر

مجری طرح: استودیو آدورن.
نهنگ سفید در نخســــتین حضور بین المللی خود موفق به دریافت 

جایزه بهترین فیلم پویانمایی جشنواره »ورشو« لهستان شد.

پویانمایی

قدر داشته هایتان را بدانید
روزنامه هگمتانه به شما مخاطبان عزیز تعلق 
دارد. در ستون هم صحبت پای حرفهای شما 
می نشــــینیم تــــا از دیدگاه هــــای ارزشــــمندتان 
درباره مســــائل مختلف جامعه استفاده کنیم. 
امــــروز نظــــرات یکــــی از همشــــهریانمان خانم 

صوفی 29ساله از همدان را می خوانید.
من به عنــــوان یــــک زن می توانم در کشــــورم خیلی 
ســــودمند باشــــم. احســــاس خوبی کــــه در خیلی از 
زن هــــای دوروبرم می بینم. اینکــــه جامعه ما فضایی 
برایمــــان ایجاد کرده که بتوانیم فعال و پویا باشــــیم 
و در عرصه هــــای مختلف کار کنیم خیلی ارزشــــمند 
است. مادرم همیشه به ما می گوید قدر این فضایی 
که داریــــد را بدانید. قدیم ها ما اصــــال این طور راحت 
آســــوده نمی توانســــتیم در محیط بیرون از منزل  و 
فعالیت کنیــــم. زمان ما شــــرایط جــــوری دیگر بود، 
محیط بیرون از خانه امنیــــت الزم و کافی را برای یک 
زن نداشــــت. اما حاال شــــماها می توانید با فراغ بال 

وارد عرصه های ورزشی، هنری، علمی و... شوید.
وقتــــی من خاطــــرات مادر و پــــدرم و یــــا مادربزرگم را 
گــــوش می کنم متوجه تغییرات خوبی می شــــوم که 
در کشورم به برکت انقالب اســــالمی رخ داده است 
و حــــاال ما را در راهی به ســــمت پیشــــرفت قرار داده 

است.
زنان ما ایــــن روزهــــا در خیلی از مجامــــع بین المللی 
باعث افتخارنــــد برای ایــــران. اینکه مــــا حجابمان را 
به دنیا معرفــــی می کنیم بــــا چنین شــــیرزنانی، این 

بزرگترین تبلیغ برای دین و انقالبمان است. 

هم صحبت

شهید امیر لعلی:

ولی فقیه که نایب حجت 
خداست را یاری کنید

شــــهید امیر لعلــــی در تاریــــخ ۳1 مرداد 4۶ در شــــهر 
همدان چشم به جهان گشود. وی تحصیالت خود 
را تا دوم متوسطه ادامه داد و از طرف بسیج به جبهه 
اعزام شــــد و به عنوان رزمنده به ایفای مســــوولیت 
پرداخت. شــــهید امیر لعلــــی در تاریــــخ ۳ فروردین 
۶4 در مریوان کردســــتان به دســــت دشمن بعثی 
به فیض شــــهادت نائل آمد. اکنون پیکر پاکش در 

گلزار شهدای همدان آرام گرفته است.
آنچــــه می خوانیــــم وصیت نامه شــــهید امیــــر لعلی 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

گمان مبریــــد آنان که در راه خدا کشــــته می شــــوند 
مرده انــــد، بلکه زنده انــــد و در نزد پــــروردگار خویش 

روزی می خورند.
با ســــالم بر مهدی صاحب الزمان)عج( و با سالم به 
امــــام امت خمینــــی و روحانیت مبــــارز و در خط امام 
و درود بــــر ملــــت قهرمان  و شــــهیدپرور که بــــا نثار 
خونشان درخت اســــالم را بارور کردند و دین خدا را 
یاری رســــاندند و نگذاشتند اســــالم در معرض خطر 

قرار گیرد.
اکنون که این وصیت نامه را می نویســــم بار گناهان 
بر دوشــــم ســــنگینی می کنــــد. من در خــــودم هرگز 
لیاقت شــــهادت را نمی بینــــم، اما خدایــــا از رحمت 
گاهم که تــــو توبه پذیری و  تو ناامید نیســــتم. خدایا آ
توبه بندگان گنهــــکارت را قبول می کنــــی. خداوندا 
تو گواهی که هــــدف ما در این جنــــگ اعتالی کلمه 
حق و ســــرنگونی ستمگران اســــت؛ من پای در این 
دانشگاه عظیم گذاشته ام تا در مرحله اول به اسالم 
خدمت کرده باشــــم و در مرحله بعد به خودســــازی 

مشغول باشم.
این جوانانی که مردم از دست داده اند جزو بهترین 
جوانان بوده اند، پس شــــما مردم مدیون خون این 
شــــهدا هســــتید، امید اســــت راه آنها را ادامه دهید 
و امامتــــان را یــــاری کنید زیرا ولی فقیــــه نائب حجت 
خداســــت از دســــتورات امــــام اطاعت کنیــــد که ما 

مدیون این امام هستیم.
پدر و مادر عزیزم خوشــــحال باشید که افتخار بزرگی 
نصیب شــــما شــــد و امانتی را که باید لحظه به لحظه 
از او مواظبت می  کردید به صاحب اصلی آن تحویل 

دادید و من نیز به آرزویم که لقاء اهلل بود رسیدم.
پدر و مادرم از شــــما می خواهم حق خویش را بر من 
حالل کنید که نتوانســــتم جبران خوبی های شما را 
کنم، از شما می خواهم هر زمان که بر مزار من حاضر 

شدید نخست بر سر مزار شهیدان گمنام بروید.
برادر و خواهرانم از شــــما می خواهم مــــرا حالل کنید 
زیــــرا می دانم که حق برادری را بر شــــما ادا نکردم. چند 
کلمه با دوستان و کســــانی که مرا می شناسند دارم: 
دوستان، من با ایمانی که به خدا و روز قیامت داشتم 
وظیفه شرعی خود دانستم که به میدان نبرد آمده و از 
اسالم و قرآن دفاع کنم. من به این علت درسم را رها 
کردم و به جبهه آمدم که امام خمینی فرمودند: تزکیه 

قبل از تعلیم و تربیت است.
بــــرادران از شــــما می خواهم با هم مهربان باشــــید و 
نمازجمعه و دعای کمیل و ســــایر ادعیه را فراموش 
نکنیــــد و امــــام را تنهــــا نگذارید، در هر ســــنگری که 
هســــتید آن را حفظ کنید و در آخر از همه شما طلب 

حاللیت دارم.

ایستگاه آسمان

میز مطالعه


