
شهروندان محتـرم؛
هنگام عملیات سمپاشی دقت فرمایید؛

   کلیــه پنجره هــا را بســته و از قــراردادن مواد 
غذائی پشت پنجره ها خودداری نمایید.

 از پارک خودرو در مسیرهای سمپاشی خودداری 
نمایید و با پیمانکاران سازمان ســیما منظر و فضای 

سبز شهری نهایت همکاری را داشته باشید. 

 از تجمع و ایستادن در مسیرهای سم پاشی جداً 
خودداری نمایید. 

 از حضور کودکان و افراد مسن در سطح پارک ها 
و محل های سم پاشی جدا خودداری نمایید.

روابط عمومی
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شورای اسالمی و  شهرداری مریانجشهرداری همدان

انتخـاب بجا و شایسـته جنابعالـی که بیانگـر تعهـد، کارآمـدی لیاقت و 
شایسـتگی های شـما در صحنه هـای خدمت صادقانـه به نظـام و میهن 
اسـامی اسـت را تبریک عرض نمـوده، موفقیت و سـربلندی شـما را از 

درگاه خداونـد منـان مسـئلت داریم. 

جناب دکتر 
حاجی بابایی

ریاست محترم
 کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

با کوچکترین تعلل و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تبعات 
شیوع کرونا و کاهش محدودیت های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

تقدری و سپاس

تصمیمات ارزشمند شـما عزیزان به عنوان اولین شـهر کشـور در پیروی از دسـتورات رئیس محترم جمهوری 
و وزیر محترم کشـور در خصوص اصاح فرایند و تسـهیل و کاهش مسـیر صـدور پروانه  سـاختمانی گروه های 

»الف« و »ب« موجبات دلگرمی و زحمتکشـان صنعت سـاختمانی و عمرانی اسـتان گردیده است. 
ضمـن تأیید ایـن تصمیم سـازنده و ارزشـمند، حمایـت خـود را بر پایـه سـال ها تجـارب در این حـوزه، اعام 

نموده و تشـکر و سـپاس قلبی خـود را از شـما عزیـزان ابـراز می داریم. 

شهردار محترم همدان

جناب آقای مهندس صوفی
معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان

جناب آقای مهندس عراقی
معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری همدان

جناب آقای مهندس فتحیان نسب

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

55

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

رقابت 500 اثر داخلی و خارجی 
ی  در جشنواره مجاز
یکاتور همدان کار

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان:

فعال شدن 12 شورای اجتماعی 
محله در همدان
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اکبری7 محمد  عکس ها: 

صفحه 2

گزارشی از فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

بازآفرینی تمثال شهیدان 
چیت سازیان و قاسمی

سرپرست سازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهری شــهرداری همدان از احیا و بازآفرینی نقاشی 
دیواری سردار شهید علی چیت سازیان و سردار شهید ناصر قاسمی به مساحت 220 مترمربع خبر داد.

صفحه 5

صفحه 7

مدیر منطقه 3 شهرداری درباره اختصاص درآمد این منطقه خبر داد:

یال به حمل و نقل و ترافیک تخصیص0 28 میلیارد ر

معاون معماری و شهرسازی شهردار همدان:

همدان پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران

به همت منطقه 4 شهرداری همدان افتتاح و کلنگ زنی شد

216 میلیارد ریال برای 30 پروژه شهری 
گردان: رویکرد شهرداری همدان در اجرای پروژه ها مثبت است

صوفی: 4٠ ُتن آسفالت در سه ماه نخست امسال در شهر توزیع شده است
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هدر رفت آب در عباس آباد
آب مجازی با کنترل واردات و صادرات 

محصوالت کشاورزی مدیریت شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل آب و 
فاضالب استان همدان گفت: بارش های زیادی 
در عباس آبــاد همدان صــورت می گیرد که به 

علت نبود تجهیزات، آب ها هدر می رود.
به گزارش هگمتانه، ســید هادی حسینی 

بیدار روز ســه شــنبه بیان کرد: باید با نظارت 

بــر واردات و صادرات محصــوالت آب بر، آب 

مجازی را مدیریت کرد.

وی گفــت: مدیریــت واردات و صــادرات 

آب مجازی یعنی کاالهای کــم آب بر صادر و 

کاالهای پر آب بر وارد کشور شود چراکه تولید 

یک کیلوگرم گندم نیازمند یک هزار و 300 لیتر 

آب است.

مدیرعامــل آب و فاضالب همــدان با بیان 

اینکه وضعیت دسترســی مردم جهان به آب 

آشامیدنی دشوار شده است اظهار کرد: بخش 

قابل توجهی از مردم برای به دست آوردن آب 

آشامیدنی سه ســاعت در روز باید پیاده روی 

کنند.

حسینی بیدار ادامه داد: اقدام های صورت 

گرفته در شــهر همدان موجب مدیریت منابع 

آبی شــد با این وجود در ســال 86 متوســط 

آب تولیدی شــهر همدان یک هزار و 950 لیتر 

در ثانیه بود اما ســال گذشــته نــه تنها تولید 

افزایش نیافت بلکه کاهش نیز داشته است.

وی علت ایــن امــر را مؤلفه هایی همچون 

افزایش جمعیت، رشــد شهرنشینی، حاشیه 

نشینی و افزایش ساختمان ها دانست.

حسینی بیدار ادامه داد: میزان تولید آب در 

سال گذشــته به یک هزار و 650 لیتر در ثانیه 

رســید که 300 لیتر در ثانیه کاهش داشــت با 

این وجود مصرف مدیریت شده است.

مدیرعامل آب و فاضالب همدان ادامه داد: 

شــیوع ویروس کرونا در میــزان مصرف آب 

تأثیر داشت که از مردم درخواست کمک برای 

پایدار کردن این شرایط داریم.

حسینی بیدار درباره آب رسانی از سد تالوار 

به همدان گفت: اجرای این طرح باید در سال 

90 پایان می یافت و آب در اختیار شــرکت آب 

و فاضالب همدان قرار می گرفــت اما با وجود 

گذشــت 9 ســال به علت کمبود اعتبارات این 

طرح به نتیجه نرسیده است.

وی ادامــه داد: در ســال های گذشــته نه 

تنها آب ســد تالوار به همدان نرسید بلکه آب 

چاه هــا نیز از یک هــزار لیتر در ثانیــه به 300 

لیتر کاهش یافــت با این وجــود با مدیریت 

آب و فاضالب و همــکاری تیمی، مصرف آب 

مدیریت شد.

وی گفت: برای تأمین آب مورد نیاز شــهر 

همدان از اســتخر عبــاس آباد شــهر همدان 

نزدیک 200 لیتر در ثانیه آب به مدت چند ماه 

تأمین می شود که قرار اســت با نصب تصفیه 

خانه در این مکان میــزان آب دریافتی از تپه 

عباس آباد را بــه 300 لیتــر در ثانیه افزایش 

دهیم.

مدیرعامــل آب و فاضالب همــدان گفت: 

بارش هــای زیــادی در این محــدوده صورت 

می گیرد که به علت نبود تجهیزات، آب ها هدر 

می رود در حالی که می توان آب های موجود در 

این محدوده را مدیریت کرد.

وی با یــادآوری اینکه تنظیم فشــار آب بر 

اساس ساعات شــبانه روز نیز موجب کاهش 

هدر رفت آب در این اســتان شده است اظهار 

کرد: توان تولید آب در همدان شامل 400 لیتر 

در ثانیه توســط ســد اکباتان و یک هزار لیتر 

تصفیه خانه کوی شــهید بهشتی به همراه آب 

تأمین شده توسط تپه عباس آباد است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب همدان 

افزود: چنانچه مصرف آب در همدان به بیش 

از یک هزار و 750 لیتر در ثانیه برسد در تأمین 

آب با مشکل مواجه می شویم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب همدان در 

گفتگو با ایرنا بیان کــرد: 92درصد آب تولیدی 

این اســتان در بخش کشــاورزی، 2 درصد در 

بخش صنعت و 6 درصد بــرای مصارف خانگی 

در مناطق شهری و روستایی استفاده می شود.

خبــــــــر

مدیر منطقه دو شهرداری همدان:
هگمتانه امین مردم

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــر منطقه دو 
شــهرداری همدان ابــراز کرد: هگمتانــه اصل بی 
طرفی را رعایت می کند بنا بر این امین شهروندان 

است.
حامد جلیلوند ظهر روز گذشــته بــا حضور در 
دفتر روزنامه هگمتانــه در جمع اعضای تحریریه 
افزود: خبرنگاران به عنوان چشم امین و دیدبان 
جامعه همواره برای اصالح امور و رفع کاســتی ها 
و تضــارب مطلوبیت کیفیت زندگــی عامه تالش 
دلســوزانه از خود نشــان می دهند کــه این مهم 

شایسته قدردانی است.
مدیر شــهرداری منطقه دو همدان تأکید کرد: 
روزنامه هگمتانه به عنــوان قدیمی ترین روزنامه 
اســتان همدان، صاحب اعتبار و اهمیت ویژه در 
اســتان همدان اســت که رفتار حرفه ای و منش 
صادقانه می تواند این رســانه را در نیل به اهداف 

عالی خود توفیق دهد.
وی همچنین با اشاره به غنای فرهنگی استان 
همدان تأکید کرد: زمینــه تعالی برای مراکزی که 
در حوزه تقویت فرهنگ شهروندی فعالیت دارند 
همواره فراهم است از این رو هر حمایتی که الزم 

باشد از رسانه انجام خواهیم داد.
جلیلوند در پایان خاطرنشــان کرد: هم افزایی 
بدنه کارشناسی شــهرداری با فعاالن در تحریریه 
روزنامــه می توانــد افــق روشــنی را پیش روی 

مدیریت شهری همدان متصور کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:
استفاده از ماسک در اماکن 

عمومی اجباری است

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیــر روابط 
عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا گفت: 
اســتفاده از ماســک در اماکن عمومــی همدان 

اجباری است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری اظهار کرد: 
آمار ابتال به کرونا در استان همدان رو به افزایش 

است.
وی گفت: از نیمه دوم خرداد مــاه با افزایش 
تعــداد موارد مثبــت کووید 19 در اســتان مواجه 
هســتیم و هنوز به وضعیت کنتــرل و ثبات این 

بیماری نرسیده ایم.
وی با تأکید بر اینکه اســتفاده از ماسک را در 
تمام اماکن عمومی استان اجباری اعالم کردیم، 
تصریــح کرد: اگــر مــردم رعایت نکننــد باید به 

استقبال وضعیت شدیدتر این بیماری برویم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با بیان اینکه باید ترددهای غیرضروری و 
حضور در اجتماعات به حداقل برســد، ابراز کرد: 
پیشــنهاد ممنوعیت ورود مســافران به استان را 

ارائه کرده ایم.
طاهری با تأکیــد بر اینکه در ایــن روزها باید 
بسیار هوشیار تر از قبل باشــیم، تصریح کرد: اوج 
بیماری در اســتان شروع شــده و برای مقابله با 
آن نیازمند همکاری همه جانبه مردم و مسؤوالن 

هستیم.
وی با بیان اینکه رویکرد ویروس دچار تغییر 
شده و عالوه بر عالمت های تنفسی عالئم گوارشی 
نیز ظاهر می شــود، تأکید کرد: شســت و شوی 
مرتب دست ها، پرهیز از ســفرهای غیرضروری، 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و توصیه های 
بهداشتی از مهم ترین راه های پیشگیری و مبارزه 

با این ویروس است.
وی با تأکید بر اینکه تعــداد بیماران کرونایی 
بســتری در بیمارستان های اســتان نیز افزایش 
یافتــه، تصریح کــرد: تخت های بیمارســتان ها 
محدود است و اگر آمار به همین روال پیش برود 

با کمبود امکانات مواجه خواهیم بود.
طاهری برگــزاری هرگونــه مراســم ترحیم، 
عروســی و برپایــی میهمانی هــای خانوادگی را 
ممنوع اعالم کرد و گفت: بسیاری از بیماران مبتال 
به کرونا بر اثــر حضور در ایــن میهمانی ها و عدم 
رعایت توصیه های بهداشتی به این ویروس مبتال 

شده اند.

خبــر

مدیرکل پزشکی قانونی همدان:

افزایش 6 برابری مسمومیت با الکل در همدان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیرکل پزشــکی 
قانونی همــدان گفت: آمار مســمومیت با الکل در 
همدان 6 برابر شده است که می توان آن را به کرونا و 

شایعه خواص ضد کرونایی الکل ربط داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــه، آرتین کمالی ظهر 
سه شنبه در نشســت خبری با اعالم اینکه همدان 
طبق آمار کشــوری در رتبه هشــتم نزاع قرار دارد، 
عنوان کرد: تمام شهرســتان های استان همدان به 

غیر از فامنین دارای مرکز پزشکی قانونی هستند.
وی با اشــاره به اینکه کمبود پزشک در پزشکی 
قانونی اســتان یکی از مشــکالتی اســت که با آن 
مواجه هستیم، اظهار کرد: یکی از اهداف ما انتقال 
سالن تشریح به کنار آرامستان است، که درخواست 
داریم 2 هزار متر زمین در کنار آرامستان به ما بدهند 
که 400 متر آن را برای سالن تشریح استفاده کنیم 

و هزار متر هم سوله بحران ایجاد کنیم.
وی در ادامه ســخنان خود مجمــوع معاینات 
سرپایی در ســال 98 را 40 هزار و 469 مورد اعالم 
کرد و گفت: در سال گذشــته تعداد یک هزار و 292 
جسد کالبدشکافی شــد و این تعداد در سال 97، 
یک هزار و 245 جســد بود که در ایــن زمینه 3.7 

درصد رشد داشتیم.
کمالی تعداد صدور مجوز سقط درمانی در استان 

را 189 مــورد اعالم کرد و با بیان اینکــه این آمار در 
سال 97، 204 مورد بوده و 7.3 درصد کاهش دارد، 
عنوان کرد: سقط جنین شــرایط خاص دارد و یک 
تفاهم فقهی، قانونی، پزشکی صورت می گیرد و هر 
اختالل جنینی منجر به صدور جواز ســقط نیست و 
این مجوز تنهــا تا 19 هفتگی قبل از دمیده شــدن 
روح در بدن جنین صورت می گیــرد و اگر 19 هفته 
گذشــته باشــد از نظر قانونی دیگر کاری نمی توان 
انجام داد و حتی اگر چنین مشکلی داشته باشد از 

نظر قانونی نمی توانیم کاری انجام دهیم.
این مسؤول میزان فوتی ناشــی از مسمومیت 
با مونوکسیدکربن را در سال گذشــته 15 هزار مورد 
عنوان کرد و با اشاره به اینکه این تعداد در مقایسه 
بــا ســال 97، 27.5 درصد کاهــش دارد، تصریح 
کرد: فوتی ناشــی از مصرف قرص برنج 3 نفر بوده 
که با کاهش 13.3 درصدی روبه رو اســت و فوتی 
ناشی از ســوختی 24 نفر با افزایش 20 درصدی و 
برق گرفتگی 12 نفر و غرق شــدگی 27 نفر در سال 
گذشته اســت که نســبت به ســال 97 که 18 نفر 

غرق شدگی بود با 4 درصد افزایش روبه رو است.
کمالی در ادامه تعداد کمیســیون قصور پزشکی 
در سال 98 را 781 مورد اعالم کرد و با اشاره به اینکه 
این میزان در ســال 97، به تعــداد 778 مورد بود، 

گفت: تعداد کمیســیون های قصور پزشکی با 0.3 
درصد افزایش روبه رو است.

وی با بیان اینکه 449 نفر در ســال گذشته طی 
تصادفات فوت شــده اند، عنوان کــرد: این میزان 
نســبت به ســال 97 با 8.2 درصد کاهش مواجه 
اســت که طی دو ماه ســال 99 نیز میــزان فوتی 
تصادفات 20 نفــر بوده کــه این تعــداد در دو ماه 

نخست سال گذشته 50 نفر است.
مدیرکل پزشــکی قانونی همدان در پاســخ به 
ســؤال خبرنگار هگمتانــه در خصوص اعــالم آمار 
پرونده هــای تصادفات ســاختگی با بیــان اینکه 
نمی توانم آمار و تعداد این را اعالم کنم، افزود: آمار 
تصادفات ســاختگی سال 98 نســبت به سال 97 

کاهش یافته است.
کمالی با بیان اینکه میزان خودکشــی در سال 
98 نسبت به ســال 97، 8.8 درصد کاهش دارد، 
تصریح کرد: در مجموع نزاع های سال گذشته 14 
هزار و 509 مورد معاینه بوده که نســبت به ســال 
97 به مقــدار 2.9 درصــد کاهــش دارد و از این 
تعداد 4 هزار و 204 نفر خانم و 10 هزار و 305 نفر 

آقا هستند.
وی میزان مســمومیت با الکل را 6 نفر فوتی در 
سال گذشــته اعالم کرد و با بیان اینکه در سال 97 

این عدد یک نفر بود، گفت: این آمار 6 برابر شــده 
است که می توان آن را به کرونا و شایعه خواص ضد 

کرونایی الکل ربط داد.
این مسؤول در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر 
جنسیت در همدان انجام می شــود بیان کرد: آمار 
آن را نمی توانم بیان کنم اما یکــی از وظایف ذاتی 
پزشــکی قانونی تغییر جنســیت اســت اما این 
موضوع روند خاص خــود را دارد و هرکس بخواهد 
در همدان انجام می شود اما افرادی که این عمل را 
انجام می دهند به دلیل تبعات اجتماعی آن ترجیح 

می دهند به شهرهای بزرگ مانند تهران بروند.
وی فوت ناشــی از حوادث کار در سال 98 را 36 
مورد و در سال 97 را 38 مورد اعالم کرد و گفت: در 

این خصوص 5.2 درصد کاهش داریم.
کمالی تعداد فوت ناشــی از ســوء مصرف مواد 
مخدر را در سال گذشــته 108 نفر اعالم کرد و گفت: 
این مقدار در ســال 97، 122 نفر بود که 11.2 درصد 

کاهش دارد.

بازگشایی سینماهای همدان
نمایش »خوب، بد، جلف« و »شنای پروانه« در سینماها

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســینماهای 
مؤسسه بهمن ســبز همدان از بازگشایی سینماها 
از امروز چهارم تیرماه خبــر داد و گفت: »خوب، بد، 
جلف« و »شنای پروانه« در سینماهای فلسطین و 

قدس اکران می شود.
به گزارش هگمتانه، ســعید شرفی دیروز اظهار 
کرد: چهارم تیرماه نخســتین روز کاری سینماها 
پس از شیوع ویروس کروناست که با رعایت تمام 

موارد بهداشتی انجام می شود.
وی با بیــان اینکه دو فیلم بــرای اکران در روز 
نخســت در نظر گرفته شــده اســت بیــان کرد: 
»خوب، بد، جلف« و »شــنای پروانه« از امروز در 

سینماهای فلسطین و قدس اکران می شود.
مدیر ســینماهای مؤسســه بهمن سبز همدان 
در خصوص موکول شــدن اکران از یکم تیرماه به 
چهارم تیرماه تصریح کرد: با توجــه به اینکه هنوز 

تصمیم اکران فیلم ها گرفته نشــده بــود بنابراین 
اکران از امروز آغاز می شود.

شــرفی از همه تماشــاگران خواســت ضمن 
رعایت مسائل بهداشتی، به تذکرات عوامل سینما 
توجه کنند تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی اکران ها را 

در برنامه داشته باشیم .
اعمــال  وجــود  بــا  وی خاطرنشــان کــرد: 
فاصله گــذاری اجتماعی قیمــت بلیت ها تغییری 

نکرده و همچنان طبــق روال گذشــته بلیت ها به 
فروش می رسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:

رونق اقتصادی نیازمند چرخش مالی
بخش اعظم گرفتاری های تولیدی ها مربوط به بانک هاست

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان منابع 
مالی را از ابزارهای توســعه برشمرد و تأکید کرد: 
برای رونــق اقتصادی اســتان نیازمند چرخش 
مالی درست هســتیم و تنها برخورداری از منابع 

انسانی ماهر و متخصص کافی نیست.
به گــزارش هگمتانه، ظاهــر پورمجاهد روز 
سه شنبه در جلسه اعضای ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان با اشاره به کمبود منابع مالی 
در اســتان گفت: تعامل نظــام بانکی و بخش 
خصوصی گره گشــای بســیاری از مشــکالت 

اقتصادی در بخش تولید و تجارت است.
وی اظهار کرد: بسیاری از طرح های تولیدی 
برای تأمین سرمایه مورد نیاز به بانک ها متکی 
هستند و از ســوی دیگر بدهی های معوق این 

واحدها موجب رکود بانک ها شده است.
وی با تأکید بــر تعامل بیشــتر بین فعاالن 
اقتصادی و نظــام بانکی گفــت: مهمترین راه 
خروج از این رکود، گردش درست منابع بانکی و 

متعهد بودن وام گیرندگان به تعهداتشان است.
به گفته معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار همدان بخش اعظمی از مشــکالت 
و گرفتاری هــای صنایع و واحدهــای تولیدی 
مربوط به بانک هاســت که در کارگروه ســتاد 
تســهیل و رفع موانــع تولید به طور مســتمر 

بررسی می شود.
پورمجاهد خاطرنشــان کرد: طبق برآوردی 
که از جلسات ســال جاری این کارگروه صورت 

گرفته خروجی رضایت بخش و مؤثری داشته 
و توانســته ایم بــاری از دوش بخــش تولید 

برداریم.
وی افزود: در برخی از مــوارد اختالف هایی 
بین صاحبــان صنایع و بانک ها وجــود دارد که 
رفع و رجوع آنها به هیأت خبرگان بانکی استان 

واگذار می شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان به معافیت اعمال شــده برای 14 رسته 
صنفی و صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحدها 
بر اثر شــیوع کرونا دچار خســارت هایی شده 
بودند کــه به تشــخیص دولت مــورد حمایت 
قــرار گرفتند، اما اصنــاف و صنایــع دیگر باید 
به پرداخــت به موقع اقســاط بانکــی و بهای 

حامل های انرژی مانند گذشته پایبند باشند.
پورمجاهد منابع مالی را از ابزارهای توســعه 
برشــمرد و تأکید کــرد: برای رونــق اقتصادی 
اســتان نیازمند چرخش مالی درست هستیم 
و تنهــا برخــورداری از منابــع انســانی ماهر و 

متخصص کافی نیست.

خبــر
معاون استاندار همدان:

سانسور مبارزات ایران با موادمخدر
 توسط رسانه های استکباری

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار همــدان بر نقش 
رسانه ها در آگاه ســازی مردم تأکید کرد و گفت: 
اقدامات  نمی گذارنــد  اســتکباری  رســانه های 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه مبارزه با مواد 

مخدر به مردم دنیا اطالع رسانی شود.
به گزارش هگمتانه، مصطفــی آزادبخت روز 
سه شنبه در جلســه اعضای شــورای هماهنگی 
مبــارزه با مــواد مخدر اســتان همــدان افزود: 
رســانه های اســتکباری نمی گذارنــد اقدامات 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه مبارزه با مواد 

مخدر به مردم دنیا اطالع رسانی شود.
وی با بیان اینکه مواد مخدر مقوله ای بســیار 
پیچیده است و پیشــگیری بهترین راه مقابله با 
آن اســت، اظهار کرد: خانواده های مذهبی که با 
هم ارتباط تنگاتنگی دارنــد کمتر در معرض این 

بالی خانمان سوز قرار می گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همدان گفت: در این اســتان 35 شهید و هفت 
جانباز را در زمینــه مبارزه با مــواد مخدر تقدیم 

انقالب اسالمی کرده ایم.
وی عنوان کرد: ما در مبارزه با مواد مخدر آینده 
روشــنی داریم و بعد از خانواده آموزش و پرورش 

نقش مهمی در مقابله با مواد مخدر دارد.
آزادبخت افزود: بر اســاس آمــار، میانگین 
همراهی مردم کشــور بــا مســؤوالن در رابطه با 
مقابله با بیماری کرونا 83 درصد بود اما این آمار 

برای مردم همدان 86 درصد به ثبت رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همدان اظهار کرد: صدا و سیما می تواند با پخش 

برنامه های ممتــاز، خانواده ها را بــرای مقابله با 
مواد مخدر هوشیار کند.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
همدان نیز در این جلســه گفت: برخورد با خرده 
فروشــان یکی از مهمترین اولویت های کشور در 
مبارزه با مواد مخدر اســت که این سیاســت در 

استان همدان نیز به جد پیگیری می شود.
یزدان آزرمی افــزود: با مردمــی و همگانی 
کردن موضــوع مبارزه بــا مواد مخــدر همچون 
مبارزه با کرونا امیدواریم این بالی خانمان سوز 

از جامعه ریشه کن شود.
مدیرکل بهزیســتی همدان نیز گفت: ســال 
1398 نزدیک به 150 نمایشــگاه و 23 همایش 
پیشــگیری از اعتیــاد و آســیب های اجتماعی 

برگزار شده است.
حمیدرضا الوند اظهار کــرد: بیش از یک هزار 
نفر از کارکنان نیروهای مسلح، روحانیان و دیگر 
دســتگاه ها در کارگاه های پیشــگیری از اعتیاد 

شرکت کردند.
به نقل از ایرنا، وی افزود: از یکم تیر ماه همه 
45 کمپ تــرک اعتیاد همدان با رعایت شــیوه 

نامه های بهداشتی بازگشایی شده اند.

خبــر

گزارشی از فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

بازآفرینی تمثال شهیدان چیت سازیان و قاسمی
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شــهری شهرداری همدان 
از احیا و بازآفرینی نقاشــی دیواری ســردار شهید 
علی چیت سازیان و سردار شــهید ناصر قاسمی به 

مساحت 220 مترمربع خبر داد.
به گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهری 
شــهرداری همدان، حســین خانجانــی از اجرای 

نقاشی دیواری در شهر و همچنین انجام فراخوان 
راویان ایثار و تهیه و نصب ســرچراغ در بوستان ها 

خبر داد.
وی اعــالم کــرد: احیــا و بازآفرینی نقاشــی 
دیواری سردار شــهید علی چیت سازیان و سردار 
شهید ناصر قاســمی به مســاحت 220 مترمربع 
در راستای طرح یکسان ســازی تمثال های اجرا 
شــده با موضوع شــهدا واقع در میدان امامزاده 
عبدهللا، و همچنین پیش از این در قالب فراخوان 
راویان ایثــار حدود 900 مترمربع نقاشــی دیواری 
با موضوع شهدا و گرامیداشــت یاد و خاطره آنان 

طراحی شده است.
وی افــزود: با توجــه به فــرا رســیدن فصل 
تابستان و حضور بیشتر شــهروندان در بوستان ها 
و نیاز به ســاماندهی وضعیت روشنایی بوستان ها 
و همچنیــن به منظــور کاهش مصــرف انرژی و 
افزایش لومــن نــوری اقدامات ویــژه ای در این 

خصوص انجام شده است.
خانجانی اظهار کرد: در همین راســتا، بیش از 
110 عدد پایه روشــنایی و پروژکتور در بوستان های 
بزرگ شــهید مدنی، شــهروند، امامــزاده خضر و 
جگریان با همکاری شــهرداری منطقه سه نصب و 

راه اندازی شده است.
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انعکاس تراژدی سنندج

»آقاتهرانی« 
رئیس کمیسیون فرهنگی 

مجلس شد

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی بعد از ظهر دیروز )سه شنبه سوم تیر 
ماه( با دستور کار انتخاب اعضای هیأت رئیسه 
کمیسیون برگزار شد که بر این اساس، مرتضی 
آقا تهرانی به عنوان رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلس یازدهم انتخاب و مجیــد نصیرایی به 
عنوان سخنگوی این کمیســیون برگزیده شد. 
همچنین بیژن نوباوه وطن و غالمرضا منتظری 
به عنوان نــواب اول و دوم این کمیســیون در 
مجلس یازدهم انتخاب شدند. حسین جاللی 
و زهره ســادات الجوردی نیز به عنــوان دبیران 

کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند.

22 برابر شدن 
ارزش سهام عدالت

ارزش روز 49 شــرکت حاضــر در پرتفــوی 
سهام عدالت در پی رشد شــاخص و نمادهای 
معامالتی در بازار سهام در حال حاضر به بیش 
از 5887 هزار میلیارد ریال رسیده است و این 
موضوع نشــان از بیش از 22 برابر شدن ارزش 

سهام عدالت مشموالن دارد.

تغییرات قیمت خودرو در 
راه است

نظــام  در  ســایپا گفــت:  مقــام  قائــم 
قیمت گــذاری خودرو شــاهد تحــول خواهیم 
بود بــه گونه ای که بــا منطقی شــدن قیمت ها 
شرکت های خودروسازی از حاشیه زیان خارج 

می شوند.

آزادسازی باقی سهام عدالت 
تا یک سال آینده

معاون ســازمان خصوصی ســازی اظهار کرد: 
براســاس صحبت های انجام شــده قرار اســت 
تا شورای عالی بورس در یک ســال و به صورت 
تدریجی اقدامات الزم برای آزادسازی باقی سهام 
عدالت را انجام دهد اما نحوه اجرای آن تاکنون به 

سازمان خصوصی سازی ابالغ نشده است.

افزایش 3٠ درصدی قیمت 
الستیک

در حالی که هفته گذشــته طرح افزایش30 
درصدی قیمت الستیک به صورت علی الحساب 
در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز 
افزایــش 30 درصدی قیمــت انواع تایــر را به 

شرکت های تولیدکننده ابالغ کرد.

ودیعه اجاره به خانوارهای 
واجد شرایط پرداخت می شود

مدیــرکل دفتر اقتصــاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی گفت: در پرداخــت ودیعه اجاره، 
تالش می شــود تــا خانوارهای اجاره نشــینی 
که جزو خانواده هــای کم درآمد هســتند و در 
واحدهای مسکونی با مساحت کم و پایین تر از 
الگوی مصرفی زندگی می کنند، ودیعه اجاره از 

سوی دولت دریافت کنند.

اصالح طلبان  مجلس 
فراکسیون  سیاسی تشکیل 

نمی دهند
تعــداد اصالح طلبــان  مجلــس یازدهم به 
16 نفر رسیده اســت و این  تعداد عدد مناسبی 
برای تشکیل فراکســیون  سیاسی نیست. یک 
نماینــده اصالح طلب مجلس گفــت مدل های 
مختلفی برای کار فراکســیونی مطرح شده که 
یکی از آنها ائتالف با مســتقلین و تشکیل یک 

فراکسیون مشترک است.

گزارش کمیسیون تحقیق 
درباره اعتبارنامه 

تاجگردون امروز به هیأت 
رئیسه ارسال می شود

فیــروزی، ســخنگوی کمیســیون تحقیق 
مجلس گفت: اطالعــات ما دربــاره اعتبارنامه 
آقای تاجگردون خام اســت و فعال نمی توانیم 
درباره آن اظهارنظر کنیم.جلســات متفرقه ای با 
بعضی از اعضای شــورای نگهبان نیز برگزار شده 
که در جلسه کمیسیون تحقیق مورد بررسی قرار 
می گیرد.گزارش کمیسیون تحقیق درباره پرونده 
اعتبارنامه آقای تاجگردون امروز به هیأت رئیسه 

مجلس ارسال می شود.

اخبــار کوتاه

وزیر دفاع:

تولید بیش از 7٠ درصد قطعات هواپیماها 
و بالگردها در داخل کشور

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر دفاع گفت: 
با وجــود اینکه ما جــزو کشــورهای تولید کننده 
هواپیما و بالگرد نیســتیم اما با توجه به توفیقات 
کسب شده طی 40 سال گذشته امروز بیش از 70 
درصد قطعات بالگرد و هواپیما در داخل کشــور 

تولید می شود.
امیرســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و 
پشتیبانی نیروهای مســلح در نشست غیرعلنی 
دیروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی حضور 

یافت.
در همین زمینــه، ابوالفضــل ابوترابی  نماینده 
مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگویی، با اشــاره به نشســت غیرعلنی روز 
گذشته مجلس گفت: در این جلسه امیرسرتیپ 
امیر حاتمی وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح گزارشــی را از تــوان دفاعی کشــور در 
حوزه های موشکی، تولید شناورها و هوافضا و... 

به نمایندگان ارائه کرد.
وی افــزود: وزیــر دفــاع عنــوان کــرد که با 

تالش های صورت گرفته در طول 40 سال گذشته 
امروز به نقطه ای رسیده ایم که بیش از 70 درصد 
قطعات هواپیمــا و بالگرد در داخل کشــور تولید 

می شود.
نماینده مــردم نجف آباد در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: امیر حاتمی گفــت با وجود 
اینکه ما جزو کشــورهای ســازنده و تولید کننده 
هواپیما و بالگرد نیستیم اما توانسته ایم ساخت 
قطعات در این حوزه ها را بومی سازی کنیم وجزو 
معدود کشورهایی هستیم که به این توان دسته 

یافته ایم.
ابوترابی خاطرنشــان کرد: وزیر دفاع افزود که 
این توفیق در تولید و ســاخت قطعــات هواپیما 
و بالگرد در کشــور در حالی اســت که ما از تنوع 

بالگردها و هواپیماها در کشور برخورداریم.
وی در پایان گفت:  وزیر دفاع همچنین عنوان 
کرد در حوزه هوا فضا ما امروز پیشرفت هایمان به 
روز اســت و توفیقات زیادی در این عرصه کسب 

کرده ایم.

خبــر

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد:

کشف 9٠ درصد تریاک و 26 درصد هروئین جهان 
توسط ایران

هگمتانه، گروه ایران و جهان: طبق گزارش سال 
2020 ســازمان ملل، 90 درصد تریاک، 26 درصد 
هروئین و 48 درصد مرفین در ســطح جهانی از 

سوی ایران کشف می شود.
الکســاندر فدولوف روز گذشــته در نشســت 
تخصصی با مسؤوالن و دست اندرکاران امر مبارزه 
با مواد مخدر گفت: مواد مخدر معضلی پیچیده و 
برشی از مسائل بهداشــتی و اجتماعی در جامعه 
است و ســاالنه نیم میلیون نفر در دنیا بر اثر سو 
مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: مواد مخــدر دارای ابعــاد بحرانی 
اســت و جامعه بین الملــل مصمم اســت که با 

معضل جهانی مواد مخدر مقابله کند.
نماینده دفتــر UNODC بیان داشــت: طبق 
شعار امسال ســازمان ملل در روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر، دانش بیشتر، موجب مراقب بهتر 
می شــود و این دفتر تالش خواهد کــرد تا این 

شعار و اهدافش به خوبی در دنیا منعکس شود.
فدولوف گفت: از مــواد مخدر به عنوان اختالل 
مزمن باید پیشگیری شــود و دانش کنترل مواد 

مخدر نیز توسعه یابد.
وی بر حل مشکالت زنان، یکپارچگی جامعه 
جهانی برای پیشگیری از جرم و خشونت، انجام 
پژوهش ها و تحلیل ها برای سیاســت گذاری و 

ایجاد همکاری بین المللی در امــر مبارزه با مواد 
مخدر تأکید کــرد و گفــت: UNODC مصمم به 
همکاری تنگاتنــگ برای مقابله بــا چالش های 

مواد مخدر است.
نماینــده دفتر UNODC افــزود: تالش ایران 
در کشــفیات مواد مخدر بســیار قابل توجه است 
به گونه ای که در گزارش ســال 2020 مدیر اجرایی 
دفتر مقابله با مــواد مخدر و جرم ســازمان ملل، 
90 درصد تریــاک، 26 درصد هروئین و 48 درصد 
مرفین در ســطح جهانی از ســوی ایران کشــف 

می شود.
فدولــوف افزود: تــالش دولت ایــران برای 
مشــارکت در چالش جهانی مبارزه با مواد مخدر 
ســتودنی اســت و UNODC برای ارتقا سطح 
همکاری ها و مباحث مشــترک در مواد مخدر با 

ایران تالش دارد.

دیدگاه

نامه 230 نماینده مجلس به رهبر انقالب 
درباره جاسوسی از طریق جریان نفوذ

هگمتانه، گــروه ایــران و جهان: 
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی در نامه  ای به رهبــر معظم 
انقالب اسالمی اعالم کردند: بسیاری 
از اهداف جریــان نفوذ نــه از طریق 
جاسوســی های متعدد، بلکه با قالب 
کردن الگوهــای توســعه  وارداتی و 

لیبرال سرمایه داری محقق می شود.
روح هللا متفکــرآزاد عضــو هیأت 
رئیسه مجلس شــورای اسالمی در 
جلســه علنی دیروز )سه شنبه، سوم 
تیر 99( پارلمــان، نامــه 230 تن از 
نمایندگان مجلس را به محضر مقام 

معظم رهبری قرائت کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

»اهتمام و حساســیت حضرت عالــی در زمینه 
الگوهای توســعه و پیشــرفت بر کســی پوشیده 
نیست و همواره بر هویت اسالمی و ایرانی و عدالت 
انقالبــی به عنــوان ویژگی های الینفک پیشــرفت 
مطلوب تأکیــد کرده اید؛ در طرف مقابل، بســیاری 
از اهــداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوســی های 
متعدد، بلکه با قالب کردن الگوهای توسعه  وارداتی 

و لیبرال سرمایه داری محقق می شود.
مشهدالرضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسالم 
و پایتخت معنوی ایران اسالمی یکی از کانون های 
چالش بیــن الگوی پیشــرفته ایرانی اســالمی و 

الگوهای توسعه منهای هویت و عدالت بوده است.

اجــرای دقیــق و کامــل دســتورات صریح و 
مکتــوب فروردیــن 1386 حضرت عالی خطاب به 
اســتاندار وقت می توانســت در طول سیزده سال 
گذشته از تضییع گســترده حقوق شرعی و قانونی 
جمعیــت بزرگی از مجــاوران حــرم مطهر رضوی 
جلوگیــری نمــوده و مانع تــاراج هویــت معنوی 
پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( و لطمه به اعتماد 
عمومی و ســرمایه اجتماعی نظام شــود. شایان 
ذکر اســت همین جریان خسارت ســاز مســائل 
زیســت محیطی پایتخــت معنــوی کشــور را نیز 
علی رغم هشدارها و نهی صریح حضرت عالی مورد 

تهدید قرار داده است.
متأســفانه در ماه های اخیــر هم افزایی غافالنه 

یــا متعمدانه برخی عناصــر، مراکز و 
ایســتادگی در برابر مصوبــه قانونی 
شــورای عالی شهرســازی و معماری 
کشــور نور امیدی را که بــرای اصالح 
برخی کج رفتاری های دو دهه گذشته 

روشن شده است، تهدید می کند.
ایســتادگی در برابــر قانوندانــان 
قانون شــکن که به دنبال خــم کردن 
قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی 
خود و تداوم انفاذ الگوهای بی هویت 
توســعه و صیانت از منافــع عده ای 
قلیــل به ضــرر عامــه مــردم و نفی 
هویت تمدنی مشــهد الرضا هستند 
بــا تصریح مجــدد منویــات نورانی 

حضرت عالی تحکیم خواهد شد.
مــا نماینــدگان مجلــس یازدهــم کــه اصالح 
روندهــای غلط و تقویــت مبانــی گفتمانی انقالب 
اســالمی در سیاســت گذاری و نظــارت بــر امور 
کشــور را فلســفه وجودی این مجلس می دانیم، 
از حضرت عالــی می خواهیــم فرزندان خــود را در 
پیگیــری منویــات و دغدغه هایتان در ایــن امر و 
بازنگــری در طــرح بافــت پیرامون حــرم رضوی 
به منظور تقویت هویت اســالمی ایرانــی پایتخت 
معنوی کشــور و احقــاق حقوق مجــاوران و زائران 
ثامن الحجــج و پیگیــری تخلفــات و جرم انگاری 
قانون گریزی های صورت گرفته راهنمایی و حمایت 

بفرمایید«.

رئیس جمهور وعده داد:

شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا بوده 
و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد

هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: رئیس جمهور 
گفت: همه مســؤوالن اقتصادی کشــور موظف به 
پیگیری و اجرای سیاســت های مصوب برای کنترل 

ارز هستند.
رئیس جمهور  روحانی  حجت االســالم حســن 
روز گذشــته در یکصد و چهل و ششــمین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، افــزود: برنامه 
اجرایی این سیاســت به طور منســجم آغاز شده 
اســت و موضوعاتی نظیر فعال کــردن بورس برای 
عرضه منطقی ســهام یا فعــال کــردن معادنی که 
عده ای مالکیت آن را در طی ســال های گذشته در 
اختیار گرفته اند اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، 

پیگیری می شود.
وی تأکید کــرد: انچه امروز دولت بــه دنبال آن 
اســت،هدایت نقدینگی براســاس سیاســت های 
پایدار در جهــت تقویت تولید و پایه هــای اقتصاد 

مولد است.
رئیس جمهور افزود: فروش اوراق به صورت کامال 
اقتصادی و باصرفه به مــردم و از آن مهمتر فروش 
امــوال و زمین های دولتی برای ســاخت مســکن 
از دیگــر اقدامات مهــم دولت برای تحــول پایدار و 
اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به 

سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
*تشکیل بورس امالک باعث تولید مسکن در 

سطح گسترده خواهد شد
روحانی تشــکیل بورس امالک را نیــز از جمله 
اقداماتی برشمرد که موجب تشــویق و حمایت از 
سرمایه گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از 
طریق تأمین زمین و تســهیالت مالی الزم خواهد 

شد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: دولت بــا جدیت 
سیاســت های پولی خود را اعم از کنترل نقدینگی 
و تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و به ویژه 

قیمت ارز، دنبال می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم شــریف ایران 
شرایط کشور و مشکالتی که ناخواسته مانع پیشبرد 
برنامه های اقتصادی کشــور شــده اســت را درک 
می کنند، گفت: اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از 

این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد.
*عملیــات روانــی دشــمن از عوامــل اصلی 

آشفتگی ارز
روحانی بــا تأکید بــر اینکه نوســانات اخیر در 
بازار ارز و شوک ایجاد شــده دلیل و ریشه بنیادی 
اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحــرکات و عملیات 
روانی در عرصه بین المللــی علیه ایران و همچنین 
ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل 

اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
وی بــا بیان اینکه مســؤوالن اقتصادی کشــور 
به ویــژه دســت اندرکاران اصلــی بازارهــای مالی 
می بایســت با قوت و جدیت اجرای سیاســت ها و 
برنامه های تصویب شــده برای کنتــرل و مدیریت 
این بازار را در دستورکار داشــته باشند، گفت: همه 
باید تالش کنیم تا مانــع از ایجاد بــار روانی تأثیر 
افزایش قیمت ارز بر قیمت ســایر اقــالم و کاالها 
شــویم و مراقبت کنیم که نوســانات کوتاه مدت و 

گذرای ارز کنترل شود.
*مطمئن ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد 
صادرکنندگان برای برگشــت ارز بــه چرخه اقتصاد 

است
رئیس جمهور بــا بیان اینکه همه دســتگاه های 
نظارتــی و انتظامــی در کنــار بانک مرکــزی و با 
همکاری مؤثــر خود مانــع از برخــی فعالیت های 
ســودجویانه از سوی سوداگران شــوند، اظهار کرد: 
مطمئن تریــن راه بــرای آرامش بــازار ایفای تعهد 
صادرکنندگان برای برگشــت ارز بــه چرخه اقتصاد 
و مدیریــت بانک مرکزی در فضــای آرام و با ثبات 

بازارها است.
روحانی بــا تأکید بر اهمیت نقش رســانه ها در 

ایجاد فضای آرام در اقتصــاد و کاهش نگرانی های 
مردم و بار روانی نوســانات کوتاه مدت و گذرای ارز، 
گفت: کمک دستگاه های تبلیغی و رسانه ها در کنار 
مســاعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در دســت 
اجرای بانک مرکزی، هیجانــات غیر واقعی را مهار 

می کند.
وی همچنیــن گزارش های واصله مبنــی بر باز 
شدن مرزها و بازگشــت وضعیت صادرات و واردات 
به شــرایط قبل از شــیوع کرونــا را در آرامش بازار 
مالــی و ارز مؤثر خواند و افــزود: افزایش صادرات 
و تالش های موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای 
ارزی به کشــور و همچنیــن عرضــه ارز حاصل از 
صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام تری را 

در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
در بخــش دیگری از جســله ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت، موضــوع تنظیم بازار مســکن 
به ویژه بــازار اجاره بهــا مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت و رئیس جمهور با اشــاره به شرایط ناشی از 
محدودیت های ایجاد شــده برای مقابله با شــیوع 
کرونا و تأثیــرات آن در فضای اقتصادی کشــور و 
درآمد و معیشــت مــردم، گفت: سیاســت دولت 
مســاعدت و حمایت از قشــرهای کم برخــوردار و 
آسیب دیده از این شرایط اقتصادی است و در کنار 
بسته های حمایتی و ارائه تســهیالت برای کسب و 
کارها، پیش نویس بسته حمایتی برای تنظیم بازار 
اجاره مسکن آماده شده است که به زودی در ستاد 
ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای 

ایجاد شده را کاهش دهد.

جدیدترین آمارهای کرونا در جهان؛

9 میلیون مبتال و 474 هزار قربانی ویروس کرونا
هگمتانه، گروه ایران و جهان: روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-19 کــه تاکنون در 213 
کشور و منطقه در جهان شــیوع یافته، ادامه دارد و 

این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
تازه ترین آمارها حاکی از آن اســت که شــمار 
قربانیان کروناویــروس جدید به 474 هزار و 339 
نفر رسیده و تاکنون ابتالی 9 میلیون و 188 هزار و 

363 نفر نیز به این بیماری تأیید شده است.
هم چنین بنابــر تازه ترین آمارهــا تاکنون چهار 
میلیون و 973 هزار و 282 نفــر از بیماران مبتال به 

کووید-19 بهبود یافته اند.
از میان ســه میلیون و 776 هــزار و 742 مورد 
ابتالی فعال در سراسر جهان سه میلیون و 718 هزار 
و 854 مورد معــادل 98 درصد از کل موارد وضعیت 
خفیف داشته و تنها 57 هزار و 888 مورد معادل دو 

درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند.
هم چنین از پنــج میلیــون و 411 هــزار و 621 
پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا چهار میلیون 

و 937 هــزار و 282 نفر معادل 91 درصــد از موارد 
بهبود یافته و 474 هزار و 339 نفر معادل 9 درصد 

از موارد جان خود را از دست داده اند.
آمریــکا همچنان درصدر فهرســت کشــورهای 
درگیر با بیماری کووید-19 قرار داشــته و بیشترین 
آمار قربانیان و مبتالیان به ایــن بیماری را به خود 
اختصاص داده است. از سوی دیگر برزیل و روسیه 
به لحــاظ تعداد مبتالیــان به ترتیــب در رتبه های 
دوم و ســوم جای گرفتند و برزیــل و انگلیس نیز 
پس از آمریکا بیشــترین شــمار قربانیان ناشی از 

کروناویروس را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رســانی »ورلدُامتر«، 
تعــداد مبتالیــان و قربانیــان ایــن بیمــاری در 
کشــورهایی که بنا بر گزارش های رســمی باالترین 
آمارها را داشــته اند تا لحظه انتشــار ایــن خبر به 

ترتیب به شرح زیر است:
1. ایاالت متحــده دو میلیــون و 388 هزار و 153 

مبتال، 122 هزار و 610 قربانی

2. برزیل یک میلیــون و 111 هزار و 348 مبتال، 51 
هزار و 407 قربانی

3. روسیه 592 هزار و 280 مبتال، 8206 قربانی
4. هند 440 هزار و 450 مبتال، 14 هزار و 15 قربانی

5. انگلیس 305 هزار و 289 مبتال، 42 هزار و 647 
قربانی

6. اســپانیا 293 هزار و 584 مبتال، 28 هزار و 324 
قربانی

7. پرو 257 هزار و 447 مبتال، 8223 قربانی
8. شیلی 246 هزار و 963 مبتال، 4502 قربانی

9. ایتالیا 238 هزار و 720 مبتــال، 34 هزار و 657 
قربانی

10. ایران 207 هزار و 525 مبتال، 9742 قربانی
پس از آن کشــورهای آلمان با 192 هــزار و 119 
مبتال، ترکیه بــا 188 هــزار و 897 مبتال، مکزیک با 
185 هزار و 122 مبتال، پاکســتان با 181 هزار و 88 
مبتال، عربســتان ســعودی با 161 هــزار و 5 مبتال، 
فرانسه با 160 هزار و 750 مبتال، بنگالدش با 115 هزار 

و 786 هزار مبتال، کانادا با 101 هــزار و 637 مبتال و 
آفریقای جنوبی با 101 هزار و 590 مبتال تاکنون بیش 

از 100 هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.
سپس قطر با 88 هزار و 403 مبتال، چین با 83 
هزار و 418 مبتــال، کلمبیا با 71 هــزار و 183 مبتال، 
بلژیک با 60 هزار و 550 مبتال، بــالروس با 59 هزار 
و 23 مبتال، ســوئد با 58 هزار و 932 مبتال، مصر با 
56 هزار و 809 مبتال و اکوادور با 50 هزار و 640 مبتال 

بیش از 50 هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند.
همچنین کشــورهای هلنــد، اندونــزی، امارات 
متحده عربی، آرژانتین، ســنگاپور، کویت، پرتغال، 
اوکراین، عراق، لهستان، سوئیس، عمان، فیلیپین، 
افغانســتان، جمهوری دومینیکن، پاناما، بولیوی، 
ایرلند، رومانی، بحرین، ســرزمین های اشــغالی، 
نیجریه و ارمنستان بیش از 20 هزار مبتال را تاکنون 

ثبت کرده اند.
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مراسم جشن و سوگ 
عامل خیز مجدد کرونا

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دانشکده 
علوم پزشــکی اســدآباد گفت: برگزاری مراسم 
جشن و سوگ به ویژه در محیط های بسته باعث 

خیز مجدد ویروس کرونا شده است.
به گــزارش هگمتانــه، بهنام رضا مخصوصی 
با بیان اینکه از مردم شــریف اسدآباد قدردانی 
می کنم که تا به امــروز با مدافعین ســالمت، 
همکاری و تعامل الزم را داشــته اند اظهار کرد: 
مســووالن شهرســتان زحمــات زیــادی را در 
مهار کرونا کشــیده اند که از آنها نیز باید تشکر 
کرد زیرا با همت آنها اســدآباد به عنوان اولین 
شهرســتان استان به وضعیت ســفید کرونایی 

دست یافت.
وی گفت: متأسفانه در چند روز اخیر با توجه 
به کاهش حساســیت جمعی در کشــور شاهد 
خیز بیماری کووید-19 هســتیم کــه ده ها نفر 
از هموطنان را راهی بیمارســتان ها و متأسفانه 

عده ای از آنها را به کام مرگ کشانده است.
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی اســدآباد 
خواســتار رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی از ســوی مردم شــد 
و افــزود: مهمترین دلیل شــیوع و خیز مجدد 
ویروس کرونــا، عــدم رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی هوشــمند و برگزاری مراسم جشن و 

سوگ در محیط های بسته است.
وی در گفتگو با فــارس، تأکید کرد: از مردم 
به ویژه شهروندان اسدآباد تقاضا می کنم برای 
حفظ ســالمت خــود و ســالمندان و والدین، 
حتمًا با رعایت فاصلــه گذاری اجتماعی)فاصله 
حداقــل 2 متــری از همدیگر(، شستشــوی 
مرتب دست ها، اســتفاده از ماســک در تمام 
اماکن سر بســته و عدم برگزاری و عدم حضور 
در برنامه های جشــن و ســوگ و رعایت تمام 
موازین بهداشتی به خدمت گزاران خود در نظام 

سالمت و مدافعین جبهه سالمت کمک کنند.

حرکت با دنده عقب جان 
کودکی را در قهاوند گرفت

هگمتانه، گــروه شهرســتان: رئیس پلیس 
راه اســتان همدان گفت: حرکت بــا دنده عقب 
در حیاط یک منزل مســکونی در قهاوند همدان 

جان کودک را گرفت.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ رضا عزیزی 
روز سه شــنبه بیان کرد: راننده نیسان در داخل 
حیاط یک خانه واقع در روســتای »شــیرین 
آباد« در حــال حرکت بــا دنده عقــب بود که 
متوجه حضور کودک در پشــت خودرو نشده و 

خواهر زاده خردسال خود را زیر گرفت.
وی اضافــه کرد: این ســومین مــورد مرگ 
کودک در ســال جاری در منازل مســکونی به 
علت حرکت با دنده عقب است که در یک مورد 
کودک پنج ســاله زیر چرخ هــای تراکتور جان 

باخت.
رئیس پلیــس راه اســتان همــدان گفت: 
رانندگان بایــد پیش از خــروج از حیاط منزل 
مســکونی از نبود بچه در داخل حیاط اطمینان 
حاصل کــرده تا از بــروز چنین حــوادث تلخ و 

دلخراشی جلوگیری کنند.
ســرهنگ عزیزی بیان کرد: کودکان به علت 
قد و قامت کوچکشــان هنگام تــردد در حوالی 
خودرو از داخل آیینه قابل رویت نبوده بنابراین 
رعایــت احتیــاط و اطمینان از نبــود کودک در 

داخل حیاط ضروری است.
به نقل از ایرنا، اســتان همــدان دارای پنج 
هــزار و 400 کیلومتــر انواع راه اســت و ســال 
گذشــته 464 تن در ســوانح رانندگی درون و 
برون شهری آن جان باختند که این رقم نسبت 
به ســال 97 حدود هفت درصد معادل 30 نفر 

افزایش داشته است.

خبــر

»سد خرمرود«تویسرکان
2 سال آینده به اتمام می رسد!

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرعامل شرکت 
آب منطقــه ای اســتان همدان از پیشــرفت 30 
درصدی پروژه ســد خرمرود تویسرکان خبر داد 
و گفت: ســد خرمرود دو ســال آینــده به اتمام 

می رسد.
به گزارش هگمتانه، منصور ســتوده با اشاره 
به آغاز عملیات اجرایی این پروژه، اظهار کرد: از 
ابتدای خردادماه ســال جاری عملیات حفاری 
تزریق این ســد آغاز شــده و پیمانکار نیروهای 

خود را در محل پروژه مستقر کرده است.
وی با بیان اینکه سد خرمرود با هدف تأمین 
آب شــرب روســتاهای اطراف احداث می شود، 
خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر روســتاهای 
مجاور این ســد از طریق چاه آبرسانی می شوند 
که با احداث این سد تأمین آب شرب روستاها 

صورت می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان خاطرنشــان کرد: ســد خرمرود توسط 
بخش خصوصی احداث شــده و کل هزینه این 
پروژه 320 میلیــارد تومان خواهد بــود که 180 

میلیارد تومان آورده پیمانکار است.
وی با بیان اینکه سد خرمرود قرار بود امسال 
به اتمام برسد، افزود: به علت افزایش قیمت ها 
و مباحثــی که در دو ســال اخیر اتفــاق افتاده، 
سرمایه گذار نتوانســته آورده خود را به طور کامل 
تأمین کند و دنبال راهــکار دیگری بود که با آغاز 
عملیــات اجرایی پروژه پیش بینی می شــود دو 

سال آینده این سد به اتمام برسد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همــدان دربــاره وضعیــت آبــی اســتان نیز 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر وضعیت منابع 
آبی اســتان خوب اســت و مشــکلی در تأمین 
آب وجود نــدارد اما مردم همچنــان باید الگوی 

مصرف را رعایت کنند.
وی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه سد اکباتان 
دارای 33 میلیون مترمکعب آب است، یادآور شد: 
در حال حاضر ســد اکباتان و سد آبشینه تقریبًا پر 
هستند اما با رعایت شهروندان همدانی امیدواریم 

تابستان امسال مشکلی نداشته باشیم.

نماینده مردم مالیر در مجلس:
مالیر با کمبود پزشک 

فوق تخصص مواجه است
هگمتانــه، گروه شهرســتان: نماینــده مردم 
مالیر در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
این شهرســتان با کمبود پزشــک فوق تخصص 
مواجه اســت گفت: مالیر تنها دارای یک پزشک 
فوق تخصص است و باید تعداد بیشتری پزشک 
فوق تخصص برای خدمت رســانی بــه مردم این 

شهرستان جذب شوند.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجــت االســالم 
احدآزادیخواه روز دوشــنبه در دیــدار با مدیرکل 
بیمــه ســالمت اســتان همــدان اظهــار کرد: 
بیمارســتان های مالیــر همزمان میزبــان چند 
شهرستان برای دریافت خدمات درمانی هستند 
و اهالــی شهرســتان های نهاوند، تویســرکان و 
اراک هم برای دریافت خدمات درمانی به مالیر 
مراجعه می کنند بنابراین نیازمند تاســیس یک 

بیمارستان جامع در شهرستان هستیم.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: فعالیت مناسبی در حوزه بهداشت 
و درمــان این شهرســتان در حال اجــرا بوده یا 
اجرایی شده است که بخش عمده آن مربوط به 

حوزه درمان است.
وی افزود: در زمینه آزمون »وسع« از سازمان 
بیمه سالمت انتظار می رود افرادی که توانایی و 
استطاعت مالی برای پرداخت حق بیمه مصوب 
را ندارند مورد توجــه و حمایت ویژه قرار گیرند و 
چنانچه این افراد جهت دریافــت دفترچه بیمه 
درمانی مراجعه نمایند نیازی به پرداخت هزینه 

نداشته باشند.
عضو فراکســیون روحانیت مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: فرایند فعالیت بیمه سالمت 
مرتبط و در پیوند با حوزه بهداشت و درمان کشور 
و عمده فعالیت های صورت گرفته در طرح تحول 

سالمت به دوش این سازمان است.
حجت االســالم آزادیخواه اضافه کرد: اجرای 
طرح تحول نظام ســالمت یک جراحی مناسب 
در حوزه بهداشــت و درمــان کشــورمان بود که 
موجب برقراری عدالت نســبی در حوزه بهداشت 

و درمان شد.
بــه نقــل از ایرنــا، وی بیــان کــرد: برخی 
شــهروندان گالیه های درباره بیمه سالمت دارند 
که در صــورت اطالع رســانی دقیق بــه مردم و 
آگاهی بخشــی، مراجعه کنندگان هم تشخیص 
می دهنــد بیمه ســالمت درگاهی بــرای توزیع 
عادالنــه منابع و ســرمایه های ملــی در بخش 

سالمت است.

خبــر

شهرستان

تویسرکان در آستانه وضعیت قرمز کرونا
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار تویسرکان از 
قرار گرفتن تویسرکان در وضعیت نارنجی در موج دوم 
کرونا خبر داد و گفت: با بی توجهی نســبت به رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در وضعیت 

قرمز قرار می گیریم.
به گزارش هگمتانه، ســید ســول حســینی در 
جلسه مشترک دهیاران با تأکید بر اینکه بخشداران 
با همیاری و کمک دهیاران با هــدف واگذاری کار از 
دولت به ســازمان های مردم نهاد تالش کنند اظهار 
کرد: بانک اطالعاتــی افراد عالقه منــد در حوزه های 
مختلف برای فعال سازی ســازمان های مردم نهاد در 
روســتاها در قالب طرح »هر روستا، یک سمن« در 

مدت زمان 10 روز آینده ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه ســازمان مردم نهاد با مبنای 
علمی می تواند مطالبه گر از مســوول باشــد افزود: 
دهیاران بــرای طرح »هر روســتا، یک ســمن« را 
با بررســی و شناســایی ظرفیت های روستا با هدف 

بهره وری درست و راهبردی اقدام کنند.
فرمانــدار تویســرکان با بیــان اینکه مســائل و 
مشــکالتی کــه در روســتا رخ می دهــد بــه موقع 
اطالع رسانی شــود بیان کرد: اگر اطالع  داده شود ما 
شــاهد اتفاقاتی چون قطع بی رویه درختان به ویژه 

درختان مثمر نخواهیم بود.
وی بــا تأکید بــر اقناع اربــاب رجوع از ســوی 
دهیاران، آگاه ســازی مردم در امور مختلف فردی و 
اجتماعی را سبب کاهش گالیه و ســردرگمی ارباب 

رجوع دانست و در ادامه با اشــاره به کاهش سرقت 
در تویسرکان گفت: دهیاران نسبت به امنیت روستا 
بیــش از پیش حساســیت داشــته باشــند، هفته 
گذشته از 12 روستا سرکشــی کردم اما هیچ یک از 

دهیاران از حضور ما در روستا مطلع نشدند.
حســینی با اشــاره به تبدیل وضعیت تویسرکان 
از زرد به نارنجی در موج دوم شــیوع کرونا با تأکید 
بر انجــام مســتمر ضدعفونی ها در روســتاها گفت: 
دهیاران بر رعایت اصول بهداشتی در روستاها دقت و 
توجه بیش از گذشته داشته باشند، برگزاری مراسم 
عزا، عروســی و انجام مسافرت، بســتری برای ابتال 
افراد بیشــتر به کروناســت باید رعایت این موارد و 
اصول بهداشــتی در برنامه دهیاران قرار گیرد در غیر 

این صورت وضعیت ما قرمز خواهد شد.
وی با تأکید بر فرهنگ سازی برای صرفه جویی در 
مصرف آب، خطاب به دهیاران تأکید کرد: هر میزان 
با مردم و در میان آن ها باشــیم مشارکت آن ها هم 
بیشتر اســت که بهترین راهکار برای تحقق این مهم 

راه اندازی سازمان های مردم نهاد است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان تویسرکان با تأکید 
بر اینکه چرخ های اصلی در مجموعه بهداشت و درمان 
در کنتــرل بیماری بهورزان هســتند گفــت: فعالیت 

بهورزان منوط به همکاری خوب دهیاران است.
ابراهیم طواف زاده بــا بیان اینکه بیمــاری کرونا 
چون سرماخوردگی با ما خواهد بود افزود: افراد باید 
اصول بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

کنند، ماندگاری ویروس کرونا زیاد است و تا زمانی 
که دارو یا واکسن ساخته نشــود هیچ کس در امان 
نخواهد بود. وی با اشــاره به اینکه متأسفانه ما دچار 
موج دوم کرونا شدیم برای کنترل این بیماری نباید 
از رعایت اصول بهداشــتی خسته شــویم بیان کرد: 
تویســرکان در موج دوم کرونا بــه وضعیت نارنجی 
رســیده یعنی نزدیک به وضعیت هشدار؛ پس باید 

این موضوع را جدی بگیریم.
رئیس بهداشت و درمان تویســرکان با تأکید بر 
رعایت شیوه نامه بهداشت و درمان برای دفن اموات 
مشــکوک و مبتال به کرونا، و عدم برگزاری مراسمی 
که منجــر به تجمــع افــراد می شــود، را از دهیاران 
خواســت و تصریح کرد: بیــش از 90 درصد افراد در 

این برنامه ها به کرونا مبتال می شوند.
معاون فرهنگی و امور جوانــان، اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان همدان نیز اظهار کرد: سازمان های 
مردم نهاد رابــط بین دولت و مردم در راســتای رفع 

نیازهای اجتماعی بدون هیچ گونه طلبی هستند.
محرم روزبه با اشاره به اینکه تویسرکان به عنوان 
اولین شهرستان آزمونه اجرای طرح »هر روستا، یک 
سمن« در اســتان همدان انتخاب شده است افزود: 
تأکید اســتاندار برای راه اندازی ســازمان های مردم 

نهاد در روستاهاست.
وی با اشــاره بــه اینکــه ســمن ها می توانند در 
همــه حوزه هــا ورود کننــد، شــکل گیری و تربیت 
مثبت اندیشــی بــرای جوانــان را از اهــداف ایــن 

طرح دانســت و گفت: با توجه اینکه بــه رکن اصلی 
تصمیم گیری ها جوانان هستند پس باید تالش ها را 

برای مشارکت جوانان در این طرح قابل توجه باشد.
رئیــس اداره ورزش و جوانان تویســرکان نیز با 
تأکید بر ایجاد ســمن ها در روســتاهای شهرستان 
با توجه به قابلیت آن روســتا افزود: تویســرکان در 
بخش های مختلــف دارای توانمندی باالی اســت 
پس می توان ســمن ها در خصوص مبــل و منبت، 

گلخانه ها؛ روستاگردشی و... فعال کرد.
به نقــل از فارس، محســن شایســته بــا بیان 
اینکه طرح » هر روســتا یک ســمن« در روستاهای 
تویسرکان طبق برنامه تدوین شده با اهداف مشخص 
اجرا می شود بیان کرد: ساماندهی افراد جویای کار در 

این طرح در عرصه های مختلف قابل انجام شود.

تجلیل از نشان آور بین المللی شیرین سو
»حسنا اسکندری« دارنده نشان برنز مسابقات نقاشی بنسکا کشور بلغارستان

شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
حسنا اســکندری، کودک شش ساله 
شیرین سو در مسابقات نقاشی بنسکا 
کشور بلغارستان شــرکت کرد و دیپلم 
افتخار و نشان برنز این مسابقات را از 

آن خود کرد.
بــه گــزارش هگمتانه، صبــح روز 
گذشته در آیین تجلیل از این نشان آور 
بین المللــی کشــورمان کــه بــه همت 
شــهرداری شــیرین ســو برگزار شد؛ 
شهردار شیرین ســو ضمن عرض خیر 
مقــدم به مدعویــن و تبریــک والدت 
حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و 
روز دختر بیان کرد: شــهر شــیرین سو 
یکی از شــهرهای منتخب استان برای 
کسب عنوان شهر دوســتدار کودک در 

سطح کشــور انتخاب شده اســت و اقدامات خوبی 
در حوزه های مختلــف از جمله عمرانــی، فرهنگی و 

اجتماعی در خصوص کودکان در حال انجام است.
ســید مصطفی موســوی، ضمن ارائه گزارشی از 
عملکرد شــورای کودکان در شیرین ســو افزود: در 
بخش عمرانی پروژه محور ســالمت بــرای کودکان 
و نوجوانان با پیشــرفت فیزیکــی 80 درصد در حال 
انجام است که این پروژه از محل درآمدهای داخلی 

بود و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: در حوزه بهبود عبور و مرور و ورزش 
اقداماتی نظیر خط کشی خیابان ها و بهسازی معابر 
شهر شیرین ســو از پروژه های در دست اقدام برای 

کودکان است.
موســوی در ادامــه اضافه کــرد: اولین شــورای 
کودکان در سطح کشور در شــهر شیرین سو تشکیل 
شــده و تاکنون جلســاتی را نیز با اعضای منتخب 
کودکان شهر برگزار و نقطه نظرات آنها نیز اخذ شده و 
شــهرداری نیز تمام توان خود را برای افزایش رفاه و 
آسایش کودکان به کار گرفته و از نظرات آنها استفاده 

می کند.

شهردار شیرین ســو با اشــاره به افتخارآفرینی 
دختــر اهل شیرین ســو در مســابقات نقاشــی در 
کشــور بلغارســتان برای کشــور عزیزمــان ایران و 
شهر شیرین ســو بیان کرد: شهر شــیرین سو دارای 
اســتعدادهای ناب اســت که با فراهم شدن شرایط 
می تواند شــکوفا شــده و موجبــات افتخارآفرینی 
برای کشور در عرصه های مختلف ملی و بین المللی 

شوند.
وی ادامه داد: با توجه به شروع کار کارگروه شهر 
دوستدار کودک در شهر شــیرین سو اعالم می کنیم 
ضمن فراهم کردن تمامی زمینه های رشد و استعداد 
کودکان مستعد شهر، تمام توان خود را برای حمایت 

همه جانبه از آنها به کار خواهیم بست.
*محرومیت نمی تواند مانع پیشرفت شود

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان نیز ضمن تشــکر از شهردار شــیرین سو به 
دلیل برگزاری آیین تجلیل از کودک نشان آور استان 
و توجه به کودکان گفت: شــهر شــیرین ســو جزء 
شــهرهای برتر اســتان در حوزه کودک بوده و توجه 

مدیریت شهری به حوزه کودکان قابل تقدیر است

بهنــاز ضرابــی زاده ضمــن تأکیــد بــه اهمیت 
برنامه ریزی اقدامات حوزه کــودکان و نظرخواهی از 
آنان افزود: خوشــبختانه رویکرد شهرداری شیرین 
ســو بر این منــوال بــوده و در همین راســتا اولین 
انتخابات شــورای کودکان در سطح کشور نیز در شهر 

شیرین سو برگزار شد.
وی با اشــاره به محرومیت بخش شیرین ســو 
اضافه کرد: بــا توجه به شــرایط موجــود در بخش 
شیرین ســو و نیز کمبود امکانات آن، یکی از کودکان 
خوش ذوق شیرین ســو موفق به کســب رتبه برتر 
در مسابقات نقاشــی در کشور بلغارســتان شده که 
این نشانگر آن اســت که محرومیت نمی تواند مانع 
پیشــرفت گردد و با ایجاد شــرایط مناسب و تالش 
مضاعف می توان به قله افتخار رسید و امیدواریم که 
در آینده نه چندان دور شاهد درخشش استعدادهای 

ناب در حوزه های مختلف بخش شیرین سو باشیم.
وی در ادامه با اشــاره به مشکالت کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شــیرین سو گفت: کانون 
محل  شــکوفایی استعدادها اســت که اگر شرایط و 
امکانات الزم در آن فراهم شود می تواند موجب رشد 

و شــکوفایی نوجوانان و کودکان عزیز 
گردد لذا از مســؤولین تقاضا دارم تا با 
همکاری بــا این اداره کل مــا را در رفع 

مشکالت کانون بخش یاری کنند.
در ادامه امــام جمعه شیرین ســو 
ضمن تبریک ایام دهــه کرامت گفت: 
اســتعدادهای  دارای  ســو  شــیرین 
بالقوه فراوان اســت و می تــوان از این 
اســتعدادها در راســتای پیشــرفت و 
تعادل بخش و شهرستان استفاده کرد.

افزود:  االســالم منصــوری  حجت 
حضرت معصومــه )س( دارای فضائل 
معنوی بســیاری اســت و همانطور که 
در زیارتنامــه ایشــان نیز بیان شــده 
است یکی از شــفاعت کنندگان در دنیا 
و آخرت می باشــد لذا دختــران عزیز 
می توانند با تأســی از این بانوی بزرگــوار به درجات 

باالی معنوی و موفقیت برسند.
در ادامــه بخشــدار شــیرین ســو با اشــاره به 
ظرفیت های فرهنگی شــیرین ســو گفــت: بخش 
شیرین ســو یک بخش فرهنگی اســت و از دیرباز 
فعالیت های گســترده فرهنگی در آن صورت گرفته و 
زادگاه بسیاری از فرهیختگان و هنرمندان سرشناس 

کشوری است.
ســید ایوب موســوی منور اضافه کرد: تمام توان 
خــود را بــرای حل مشــکالت بخش بــه خصوص 
درحــوزه کودک بــه کار گرفتــه و جلســاتی را نیز با 
مسؤولین شهرســتانی و استانی برای حل مشکالت 
کانون پرورش فکری برگزار کرده که انشاهللا با کمک 
تمامی دســتگاه های بخش بتوانیم مشکالت را حل 

کنیم.
به نقل از روابط عمومی شهرداری شیرین سو، در 
پایان از کودک افتخارآفرین خانم حسنا اسکندری و 
مربی وی خانم ستاره طاقتی احسن با اهدای نشان 
برنز مســابقات بین المللی، لوح سپاس و هدایایی 

تقدیر گردید.

زندان تویسرکان خالی از محکومان مالی و جرائم غیر عمد
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دادگســتری 
شهرستان تویسرکان با بیان اینکه هیچ محکوم مالی 
و جرائم غیر عمدی در زندان تویسرکان نداریم گفت: 
این موضوع بدان معناســت که فعالیت ستاد تالیف 
قلــوب و کمیته های معیــن آن یعنــی مصلحین و 

معتذرین در شهرستان قابل قبول بوده است.
به گــزارش هگمتانــه، محمد ساســانی ظهر روز 
گذشته در دیدار با امام جمعه تویســرکان در آستانه 
فرا رســیدن هفتم تیرماه، سالروز شــهادت آیت ا... 
بهشتی و به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه 
اظهار کرد: در یک ســال اخیــر بــا ورود یک هزار و 
184 پرونده به دســتگاه قضایی تویســرکان روبه رو 
بودیم، با این وجود روند رســیدگی بــه پرونده ها در 

کوتاه ترین زمان  ممکن محقق شده است.
وی نوســانات اقتصادی، بازار ناپایــدار و اقتصاد 
بیمار را یکی از علت های افزایش تعداد پرونده های 
وارده به دادگاه ها و دادســراها دانســت و افزود: با 
این وجود همکاران ما بــا برنامه های متعددی چون 
تشکیل ســتاد تالیف قلوب و کمیته های مصلحین 
و معتذریــن به عنوان کمیته های معین این ســتاد، 
بهره مندی از ظرفیت شورای حل اختالف و جلسات 
امر به معروف و نهی از منکــر، تعداد قابل توجهی از 
این پرونده ها را ســمت صلح و سازش بین طرفین 

هدایت کرده اند.
* بیش از 40 درصد پرونده های شــوراهای حل 

اختالف به  صلح منجر می شود
رئیس دادگستری شهرســتان تویسرکان افزود: 
فعالیت شورای حل اختالف بر مبنای افزایش صلح 
و ســازش بین طرفین پرونده های کیفری و حقوقی 
مثبت است، به طوری که تاکنون 40 درصد پرونده ها 
در شــورای حل اختالف به صلح و سازش ختم شده 

است.
وی تصریــح کــرد: هــدف از ارجاع تعــدادی از 
پرونده هــا بــه کالنتری ها بــرای دنبال کــردن روند 
پرونده ها فراهم ســاختن شــرایط الزم بــه منظور 
مصالحه بین طرفین پرونده بوده کــه در این زمینه 
حدود 30 درصــد در خصوص موضوعــات متعدد به 

سازش ختم شده است .
ساسانی در ادامه به مسئله حبس زدایی به عنوان 
یکی از رویکردهای اساسی دســتگاه قضا پرداخت 
و عنــوان کرد: بــا توجه بــه الیحه جدیــد اصالحی 
مجازات اســالمی و ظرفیت های قانونی برای تعیین 
مجازات های جایگزین حبس البته نه در مورد جرائم 

خشن، عملکرد مثبت و قابل قبولی داشتیم.
وی با بیان اینکــه در حال حاضــر هیچ محکوم 
مالی به ویــژه از نوع مهریه و جرائــم غیر عمدی در 

زندان تویســرکان نداریم گفت: ایــن موضوع بدان 
معناســت اقدامات قابــل توجهی از ســوی مراجع 
قضایی برای کمک به این گونه پرونده با هدف جلب 
رضایت شاکی انجام شــده تا حبس زدایی در عمل 

محقق شود.
رئیس دادگســتری شهرســتان تویســرکان به 
تشریح برنامه افزایش مرخصی به محکومان زندانی 
در روزهای کرونایی پرداخت و افزود: خوشــبختانه 
با توجه به رعایت شــیوه نامه ها و نکات بهداشــتی 
تاکنون هیچ کدام از زندانیان این شهرستان به کرونا 

مبتال نشده اند.
*پرونده تخلف معدن باالدست سرابی با عنوان 

تهدید علیه بهداشت عمومی تشکیل شده است
وی در ادامه با تأکید بر اینکه احیای حقوق عامه 
یکی از شاخصه های اصلی دســتگاه قضا محسوب 
می شــود بیان کرد: رســیدگی و پیگیری مجدانه در 
برخورد بــا متخلفــان در خصوص فعالیــت معدن 
باالدست سد ســرابی یکی از همین اولویت ها بود تا 
جایی که رســیدگی به این پرونده با کیفرخواستی با 
عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی آغاز شده و روند 

قضایی آن در دستور کار قرار گرفته است.
ساســانی پیگیــری اصــالح نقــاط حادثه خیز 
جاده خیرآباد که در حال حاضر به نتیجه رســیده و 

همچنیــن برخورد با کشــاورزان کــه از آب فاضالب 
برای تولید صیفی جات استفاده می کردند را از دیگر 
موارد حمایت از حقوق عامه از سوی دستگاه قضا در 

تویسرکان برشمرد.
*نبود پلیس فتا و سالن تشریح پزشکی قانونی 
در تویسرکان روند رســیدگی به پرونده ها را به تاخیر 

انداخته است
وی بــه مشــکالت پیــش روی ایــن نهــاد در 
شهرستان پرداخت و گفت: اســتقرار زندان در مرکز 
شــهر و کمبود تجهیزات الزم و نبود سالن تشریح در 

پزشکی قانونی جزو این مشکالت است.
ساسانی با ابراز از تاسف از عدم راه اندازی پلیس 
فتا در تویســرکان حتــی با وجــود پیگیری های دو 
ســاله اخیر اظهار کرد: نبود پلیس فتا در شهرستان 
نه تنها رســیدگی بــه پرونده  های مربوطه و کســب 
استعالمات الزم را در مراجع قضایی با تاخیر مواجه 
می کند بلکه مشــکالتی هم برای مــردم ایجاد کرده 

است.
بــه نقــل از فــارس، وی از راه انــدازی ســامانه 
ســی ام ِاس و آغاز فعالیت دو واحــد دفتر خدمات 
قضایی در تویســرکان خبر داد و عنــوان کرد: بدون 
تردید راه انــدازی دفاتــر قضایی برای تســریع در 

تشکیل پرونده و کمک به مردم مثمر ثمر است.
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تأکید رئیس کل دادگستری استان همدان به فعاالن اقتصادی:

مجتمع رسیدگی به دعاوی فعاالن اقتصادی تشکیل شود
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس کل 
دادگســتری اســتان همدان به فعاالن اقتصادی 
تأکید کرد: مجتمع ویژه رســیدگی به دعاوی فعاالن 

اقتصادی تشکیل شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، محمدرضــا عدالتخواه 
گفت: یکی از برنامه های تدوین شــده برای حضور 
مجموعه قضایی اســتان در عرصه تولید و اقتصاد 
در سال 99 بازدیدهای هفتگی از تولیدی هاست که 
اولین بازدید انجام شده در سال جاری در سومین 
روز از هفته قوه قضائیه در شــرکت صنایع قضایی 

سحر همدان محقق شد.
وی گفت: این بازدیدها در طول سال استمرار و 

ادامه خواهد یافت.
عدالتخواه در این بازدید کــه به همراه جمعی از 
معاونان دادگستری و نیز جانشــین فرمانده سپاه 
انصارالحســین )ع( اســتان همدان روز گذشته از 
شرکت صنایع غذایی ســحر همدان صورت گرفت، 
طی نشســتی با حضــور مدیران و مســؤوالن این 
شرکت به بررسی مســائل و موضوعات عنوان شده 

از سوی آنان پرداخت.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان در این 
نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در این واحد 
تولیدی که از شــهرت و کیفیت مطلوبــی برخوردار 

اســت اظهار کرد: عالوه بر تخصــص، وجود اخالق 
مداری و تقوای در کســب نیز در این واحد تولیدی 
مشهود است و انجام کار علمی و تحقیقاتی در کنار 

تولید بسیار ارزشمند است.
محمدرضــا عدالتخواه تشــکیل شــورای حل 
اختالف در این واحد تولیدی را موجب تســهیل و 
تســریع در حل اختالفات دانســت و عنــوان کرد: 
راه انــدازی کمیتــه مصلحین از زیــر مجموعه های 
ســتاد تألیف قلوب که طرحی ابتکاری در اســتان 

همدان جهت حل و فصل مشــکالت از طریق افراد 
مورد وثــوق در اجتماعات اســت، می تواند بخش 
قابــل توجهی از مرافعــات و اختالفــات کارگران و 
کارکنان ایــن قبیل واحد هــای تولیــدی را بدون 

مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل کند.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان تشکیل 
شــعبه تخصصی رســیدگی به مســائل اقتصادی 
را الزم دانســت و افزود: این کافی نیســت و باید 
فعــاالن اقتصادی اســتان همت کنند تــا مجتمع 

ویژه رســیدگی به دعاوی فعاالن اقتصادی تشکیل 
و راه اندازی شــود و به تمامــی موضوعات مختلف 
حقوقــی، خانوادگــی و جزایی مربوط بــه فعاالن 
اقتصادی با رعایت شــأن آنان و با ســرعت و دقت 

الزم به صورت تخصصی رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان موفقیت 
هر واحد تولیــدی در عرصــه مبارزه بــا تحریم ها 
را همســنگ با تأثیــر موشــک هایی که بــر فرق 
تروریســت های آمریکایی فرود آمد توصیف کرد و 
افزود: نام گذاری ســاالنه ای که توسط مقام معظم 
رهبری انجام می شود ترســیم هدف برای تمامی 
مســؤوالن و فعاالن اقتصادی اســت کــه باید در 
جهت تحقق کامل این هدف ها به صورت جهادی و 

انقالبی برنامه ریزی و اقدام کنند.
در این بازدید و نشســت توتونچیان مدیرعامل 
این شــرکت تولیدی و ســایر مدیران و مسؤوالن 
واحد اقتصادی مذکــور به بیان نظرات و مســائل 

موجود در مسیر تولید پرداختند.
گفتنی اســت رئیس کل دادگســتری اســتان 
همــدان با فعــال کــردن ســتاد اســتانی اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان 
پذیرای تقاضا های متنوع حدود 43 شرکت و واحد 

تولیدی در استان و پیگیر معضالت آنان شد.

مشاور عالی شهردار همدان مطرح کرد:

ضرورت ایجاد کمیته های تخصصی برای ارتقای سالمت شهروندان و اقتصاد شهرها

هگمتانه، گروه خبــر همدان: هفتمین جلســه 
هیأت اجرایی مجمع شــهرداران آســیایی با عنوان 
» بهداشــت و اقتصاد شهری شــهرهای آسیایی در 
همه گیری پس از کرونا ویــروس« به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی شــهرداری همدان، 
مشــاور عالی شــهردار همدان در این نشست که 
روز دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست 
شــهرداران و نمایندگان تمامی شــهرهای عضو و 

کارشناسان مدعو شرکت داشــتند و تجارب ملی 
و اقدامــات انجــام شــده در کنترل و مبــارزه با 

ویروس همه گیر کرونا را به اشتراک گذاشتند.
حســن محمدی افزود: در این نشســت که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، سیاســت ها و 
برنامه های اصلی در شرایط کنونی و آینده شهرهای 
عضو در جهت حفاظت از ســالمت، امنیت، ایمنی، 
معیشــت، اقتصاد و مشــاغل شــهروندان و شهر 
مطرح و تبیین شد و حناچی شهردار تهران و فاطما 
شاهین شهردار غازیانتپ ترکیه به عنوان سخنرانان 
این مراســم به بیان آخرین اقدامات انجام شــده 
در خصوص ویروس کرونا و شــرایط پس از کرونا 

ویروس پرداختند.
وی در ادامــه این نشســت و در جمــع هیأت 
اجرایــی مجمع شــهرداران آســیایی اظهــار کرد: 
مدیریت بحران یکی از مهمتریــن مباحث در بروز 
حوادث غیرمترقبه اســت که بایستی با نیازسنجی 

و پیش بینی های الزم، مشــکالت پیــش رو را به 
حداقل برسانیم.

مشــاور عالی شــهردار همدان در این باره ادامه 
داد: ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن و شیوع 
گســترده آن نه تنها ســالمت جامعه بلکه اقتصاد 
کشورها و به تبع آن شــهرداری های سراسر جهان 
را تحت الشــعاع قرار داد که درکنار نکات منفی این 
ویروس هولناک، باید از این ظرفیت به وجود آمده 
در جهت آماده ســازی در جهت مقابلــه با حوادث 
احتمالی در آینده برنامه ریزی مناسب و کارشناسی 

تهیه و تدوین شود.
محمدی ضمن بیان برخی اقدامات انجام شده 
توسط شهرداری همدان طی ماه های اخیر در رابطه 
با پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: 
با توجه به شیوع گســترده این ویروس مرگبار که 
تمامی کشــورها جهان را در برگرفته است، توجه به 
سالمت بهداشتی و روانی شهروندان بیش از پیش 

ضروری اســت که در ایــن میان اهمیــت و نقش 
شهرداری ها در اداره امور شهرها غیرقابل انکار است، 
از این رو معتقدم تشکیل کمیته های تخصصی در 
جهت ارتقای ســالمت فردی و روانی شهروندان و 
همچنین پویایی اقتصاد شــهرها بــا هدف گذاری 

مناسب ضرورت دارد.
در ادامه اعضای هیأت اجرایی مجمع شهرداران 
آسیایی به بیان آخرین دیدگاه ها، نظرات و تجارب 
خود در خصوص پیشــگیری و مبــارزه با ویروس 
کرونا و راه های پیشــنهادی برون رفت از وضعیت 

کنونی پرداختند.
در پایــان نیــز دکتر مظفــری دبیــرکل مجمع 
و فاطمــا شــاهین رئیــس مجمــع در خصوص 
صورت های مالــی، میزبانی نشســت بعدی، نحوه 
تعییــن اعضای هیــأت اجرایــی مجمع و ســایر 
موضوعات نکاتی را مطرح و بــه بحث و تبادل نظر 

گذاشتند.

هگمتانه، گروه خبــر همدان: رئیس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: 

12 شورای اجتماعی محله در همدان فعال است.
به گــزارش هگمتانه، رئیس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان بعداز ظهر دوشنبه در جمع رؤسای 
شــورای اجتماعی محالت همــدان گفت: 
طبــق برنامه ریزی هــای صــورت گرفته تا 
پایان تابســتان امسال شــورای اجتماعی 

تمامی محالت همدان فعال خواهد شد.
روح هللا وجدی هویدا عنــوان کرد: بعد 
از پیــروزی شــکوهمند انقالب اســالمی 
مــردم  اجتماعــی  مشــارکت  افزایــش 
یکــی از دغدغه هــای اصلی نظــام بوده و 

دســتگاه های مختلفی از جمله نیــروی انتظامی، 
علوم پزشــکی و ســایر دســتگاه ها برای افزایش 
مشارکت مردمی پیش قدم شــده اند به طوری که 
در تهران موضوع شورایاری ها و در مشهد شوراهای 

اجتماعی محالت اجرا شد.
وی بابیان اینکه با سیاست شورای اسالمی شهر 
همدان به نمونه شــورای اجتماعی محالت مشهد 
رسیده و نسخه بومی آن برای همدان طراحی شده 
اســت، گفت: دبیرخانه شــورای اجتماعی محالت 

همدان افتتاح شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان با بیان اینکه ســال 97 شورای 
اجتماعی محــالت در همــدان فعال شــد، گفت: 
تابستان سال گذشــته نیز در 8 محله دیگر شورای 
اجتماعی محالت فعال شــد و در حــال حاضر 12 

شورای اجتماعی محالت در همدان فعال است.
وجــدی هویــدا عنــوان کــرد: بــر اســاس 
برنامه ریزی ها تا پایان تابســتان امســال شورای 

اجتماعی تمامی محالت همدان فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســند راهبری محالت همدان 
بــه زودی تدوین خواهد شــد، بیان کــرد: هویت 
بخشــی به محالت قدیمی همدان از جمله جوالن، 
کلپــا، کبابیان و ســایر محالت قدیمــی همدان از 
برنامه های پیــش رو اســت تا محــالت قدیمی 

همدان را احیا کنیم.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان عنوان کــرد: همچنین موضوع 
نخبه یابی و الگوسازی در محالت همدان در دستور 

کار است.
وجدی هویــدا با بیان اینکه افزایش مشــارکت 
مردمــی از مهم تریــن دغدغه ها اســت، گفت: در 
توســعه شــوراهای اجتماعــی محــالت کاهش 

آســیب های اجتماعی با همکاری کالنتری ها را در 
نظر داریم.

وی افزود: نیروی انتظامی می تواند کمک حال 
شهرداری باشد تا شــوراهای اجتماعی محالت به 
خوبی قوام پیدا کنــد و پیشــنهاد می دهیم پایان 
هر سال کالنتری هایی که بیشــترین همکاری را با 

شوراهای اجتماعی محالت داشته اند تقدیر شوند.
* کامرانــی صالــح: در کنار شــورای اجتماعی 

محالت همدان خواهیم بود
فرمانده انتظامی استان همدان اظهار کرد: شوراهای 
اجتماعی محالت همدان باید در زمینه افزایش مشارکت 
مردم، ایجاد احساس مسؤولیت در شهروندان و آموزش 

و آگاه سازی افراد جامعه قدم بردارد.
ســردار علــی کامرانــی صالــح گفــت: امنیت 
موضوعی مهم و مشــارکت مــردم در ایجاد امنیت 

انکارناپذیر است.
وی با بیــان اینکــه در ایــن زمینه شــوراهای 
اجتماعی محالت با جذب مشارکت های مردمی به 
ایجاد بهتر امنیت کمک خواهند کرد، گفت: اعضای 
شوراهای اجتماعی محالت همدان عالوه بر ارتباط 
مســتمر با کالنتری هــا می توانند بــا پلیس های 
تخصصی ما نیز ارتباط داشــته و مشکالت محالت 

خود را مطرح کنند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان بــا بیان اینکه 
یکی از اهداف این شوراها آگاه سازی و اطالع رسانی 
است و با آگاه سازی مردم جامعه می توان بیش از 
70 درصد مانع از وقوع جرم در جامعه شــد، گفت: با 
آگاه سازی و اطالع رسانی مناسب در جامعه می توان 

جلوی انجام بسیاری از جرایم را گرفت.
وی با اشــاره به معضل اعتیــاد در جامعه بیان 
کرد: سال گذشــته بیش از 7 تن انواع مواد مخدر 
در استان همدان کشف شد و بر روی یک باند مواد 

مخدر حداقل 4 ماه کار اطالعاتی انجام شــد تا به 
موفقیت دست پیدا کردیم.

فرمانــده انتظامی اســتان همدان عنــوان کرد: 
موضوع مبــارزه با مواد مخــدر بایــد در خانواده ها 
فرهنگ سازی شــود کمااینکه ارتقا سواد رسانه ای 

یکی از اولویت های مهم جامعه ما است.
سردار کامرانی صالح گفت: حوزه فضای مجازی 
یکی از دغدغه های اصلی است چراکه امروز کسانی 
که به طــور تفریحــی در فضای مجــازی فعالیت 

می کردند در این فضا غرق شده اند.
وی بابیان اینکه امروز فضای مجازی به جوانان 
ما خوراک می دهــد و تمامی مشــکالت فرهنگی 
اجتماعی و ضد ارزشــی حاصل فضــای مجازی و 
شــبکه های ماهواره ای اســت به برقراری بیش از 
یک میلیون تماس بــا مرکز فوریت های پلیس 110 
اشــاره و بیان کرد: در حال حاضــر 92 درصد اعالم 
رضایت منــدی از تماس های برقرار شــده با مرکز 

فوریت های پلیس 110 را شاهدیم.
وی با اشــاره به لزوم ارائــه آموزش های متعدد 
به شــهروندان گفت: بیش از 4 هــزار و 500 دقیقه 
از طریق صدا و ســیما آموزش هــای الزم به مردم 
ارائه شــده و سال گذشــته 35 هزار نفر در مساجد 
و کالنتری ها مــوارد آموزشــی را فراگرفته و 7 هزار 

پرونده خانوادگی نیز به مصالحه ختم شده است.
فرمانــده انتظامی اســتان همدان عنــوان کرد: 
اهمیت شــورای اجتماعی محــالت در آموزش به 
شــهروندان انکارناپذیر اســت چراکه یــک نفر از 
شــورای اجتماعی هر محلــه می تواند بــه عنوان 

معتمد پلیس در آن محله شناخته شود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در هر لحظه در 
کنار شوراهای اجتماعی محالت همدان خواهد بود، 
بیان کرد: با تمام توان و ظرفیت در کنار شــوراهای 

اجتماعی محالت همــدان خواهیم بــود و از هیچ 
کمکی دریغ نخواهیم کرد.

سردار کامرانی صالح افزود: شــوراهای اجتماعی 
محالت همدان بایــد در زمینه مشــارکت 
مردم، ایجاد احساس مسؤولیت، آموزش و 
آگاه سازی افراد جامعه و تأکید لزوم نصب 

دوربین در محالت قدم بردارند.
می تواند  انتظامی  نیروی  *سلماسی: 
در تصمیمــات مهم شــوراهای اجتماعی 

محالت تأثیرگذار باشد
رئیس کمیســیون فرهنگی  اجتماعی 
شورای اســالمی شــهر همدان نیز گفت: 
اعتماد مردم همدان به شــورای اجتماعی 

محالت افزایش پیدا کرده است.
رضوان سلماســی گفت: همدان بــا تالش های 
شبانه روزی کارکنان انتظامی از برترین استان ها در 

حوزه امنیت است.
وی افزود: همــدان از امنیت باالیــی برخوردار 
اســت و امیدواریــم بــا فعال شــدن شــوراهای 
اجتماعی محالت همدان شاهد افزایش روزافزون 

امنیت در همدان باشیم.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همدان با اشــاره به سیاست های 
شورای اسالمی شــهر همدان در دوره پنجم گفت: 
سیاســت بر مبنــای افزایش مشــارکت مردمی با 
فعال شــدن شــوراهای اجتماعی محــالت بوده و 
امروز شــورای اجتماعی محالت در بیــن مردم از 

جایگاه باالیی برخوردار است.
سلماسی بابیان اینکه شاهد مشارکت مردمی و 
اعتماد روزافزون آنان در اجرای برنامه های شوراهای 
اجتماعی محالت هســتیم، گفــت: در حال حاضر 
12 محله همــدان دارای شــورای اجتماعی محالت 
هستند و تا پایان شهریور ماه تمامی محالت همدان 

صاحب شورای اجتماعی خواهند شد.
وی با بیان اینکه باید مشارکت سایر دستگاه ها 
عــالوه بــر شــهرداری را در شــکل دهی شــورای 
اجتماعی محالت همدان داشــته باشیم، بیان کرد: 
در حال حاضر ســاکنان محالت همدان پیش قدم 
شده اند و در محله خود شــورای اجتماعی تشکیل 
داده اند از این رو باید دستگاه ها به کمک این شورا 

در محالت بیایند.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همدان عنوان کرد: نیروی انتظامی 
می تواند کمک بسیار ویژه ای به شوراهای اجتماعی 
محــالت کنــد و در تصمیمــات مهم این شــوراها 

تأثیرگذار باشد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار همدان:

همدان پایلوت شهر دوستدار کودک در ایران

هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون معماری 
و شهرســازی شــهردار همدان گفت: طبق مصوبه 
کمیته ملی شــهر دوســتدار کودک و بر اســاس 
ارزیابی هــای دقیق توســط اعضــای آن کمیته، 
همدان به عنوان یکی از شــهرهای آزمونه شــهر 

دوستدار کودک در ایران انتخاب شده است.
به گــزارش هگمتانــه، امیر فتحیان نســب 
روز گذشــته با ذکر شــاخص های اصلی مربوط 
بــه ارزیابی ها خاطرنشــان کرد: سیاســت های 
مدیریت شــهری در همدان بــرای ارائه خدمات 
به کــودکان در چارچوب دیدگاه شــهردار همدان 
جایگاه ویــژه ای دارد بنابراین همــکاران ما برای 
تحقق آرمان واقعی شــهر دوستدار کودک همواره 

مساعی جدی دارند.
دبیر شــورای اجرایی همدان شــهر دوستدار 
کودک افزود: در شــهرداری همدان نــگاه جامع 
االطرافی به خدمات شــهروندی برای قشر کودک 
وجود دارد به نحوی که در هــر یک از بخش های 
خدمت گزاری در شــهرداری پیوســت خدمت به 

کودکان تعبیه می شود.
وی تصریح کرد: بــه طور مثــال در جانمایی 
مبلمان شهری همواره سازه هایی با ابعاد مناسب 

برای قشر کودک در نظر گرفته می شود.
وی توجه به شــاخص های آموزشی و تربیتی 
را از دیگر اقدامات حائز اهمیت برای شــهرداری 
برشــمرد و اذعان کرد: روزنامه هگمتانه به عنوان 
رســانه شــهروندی که تولیــت آن را شــهرداری 
همدان بر عهده دارد، هر هفته ضمیه 8 صفحه ای 
تمام رنگی بــا محتوای تولیدی ناب برای قشــر 
کودک منتشر می کند که در نوع خود در کشور به 

عنوان یک اقدام کم نظیر به شمار می رود.
فتحیان نسب در ادامه یادآور شد: در پارک ها 

و بوستان های شــهری، ایجاد اتاق مادر و کودک 
به منظور تأمین فضای مناسب برای شیردهی و 
رسیدگی به بهداشــت کودکان و نونهاالن و محل 
اســتراحت موقت کودکان در نظر گرفته شده که 
تعداد پر شــماری از ایــن اتاق هــا در روز جهانی 

کودک بهره برداری خواهد شد.
گفتنی اســت با همکاری یونیســف و وزارت 
کشور، 12 شهر به عنوان شــهرهای منتخب برای 
آزمونه شهر دوســتدار کودک تعیین شدند. این 
شــهرها به ترتیب الفبا شــهرهای ِاوز ) در استان 
فــارس(، بندرعبــاس، تبریــز، تهران، رشــت، 
سمنان، شــیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و 
یزد هستند. مرحله آزمونه رســمًا پس از امضای 
تفاهم نامه میان شــهرداری  شــهرهای آزمونه و 

وزارت کشور شروع خواهد شد.
چشــم انداز ابتــکار شــهر دوســتدار کودک 
یونیسف این است که »همـــه کـــودکان بایـــد 
بتواننـد ازکودکـی و جوانـی خـود لـذت ببرنـد و 
از طریـق احقـاق برابـر حقـــوق خـود در شـهر و 
اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به 

طور کامل به فعل درآورند.«
ایــن ابتــکار، با حمایــت دولت هــای ملی 
و محلــی، ســازمان های مردم نهــاد، بخــش 
خصوصی، رســانه ها، دانشــگاه ها و با همکاری 
یونیسف، بیش از 30 میلیون کودک را در 3000 
شــهر و جامعه محلی در بیش از چهل کشــور 

تحت پوشش قرار داده است.
شــایان ذکر اســت که دریافت نشــان شهر 
دوســتدار کــودک یونیســف زمانــی صــورت 
می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر دوستدار 
کودک را بــه صورت موفقیت آمیــز تکمیل کرده 

باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

رقابت 5٠٠ اثر داخلی و خارجی در جشنواره مجازی 
کاریکاتور همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: بیش از 500 
اثر از 27 اســتان و چند کشور همسایه به دبیرخانه 

جشنواره مجازی ملی کاریکاتور ارسال شد.
به گزارش هگمتانه، در آیین پایانی جشــنواره 
مجازی ملی کاریکاتور با موضــوع کرونا، با بیان 
اینکه این جشــنواره با شــعار »زندگــی، کرونا، 
امید« بــرای اولین بار برگزار شــد، اظهــار کرد: 
کمیته فرهنگی طرح فاصله گــذاری اجتماعی با 
آغاز شیوع کرونا تشکیل و برنامه های فرهنگی و 

هنری در فضای مجازی اجرا شد.
وی با بیان اینکه بیش از یــک هزار و 400 اثر 
در این کمیته تولید شد، خاطرنشان کرد: همدان 
رتبه اول کشور را در زمینه تولید محتوا کسب کرده 
و وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با ارسال لوح 

سپاس از تالش های این کمیته قدردانی کرد.
احســانی در خصوص برگزاری چهار جشنواره  
مجازی با موضوع کرونا در اســتان، یادآور شــد: 
جشــنواره های کاریکاتور، خانه های بهشــتی در 
حوزه قرآن و عترت، استندآپ کمدی و شعر طنز 

کرونا در استان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان با تأکید بر اینکه هنرمند بر اساس رسالت 
خود در راستای رشــد تفکر و اندیشــه ورزی در 
جامعه تالش می کند، گفت: تالش ما این است 
با تمام قدرت و در حد توان، بخش های مختلف 
فرهنگی و هنری را در جای جای اســتان تقویت 

کنیم.

احســانی خاطرنشــان کرد: از ابتدای تیرماه 
همه برنامه های فرهنگی و هنری با رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی در استان برگزار خواهد شد.
*نادری فر: فرهنگ و هنر تعطیل نمی شود

مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری همدان نیز گفت: فرهنــگ و هنر در 
ایام تعطیلــی بخش های مختلف، بــه فعالیت 
خود ادامه داد و می تــوان گفت که فرهنگ و هنر 

تعطیلی ندارد.
مهرداد نادری فر با بیان اینکه در شرایط سخت 
جامعه و نگرانی مردم درباره کرونا، این جشنواره 
نشــاط، امید و شــادی را به همراه داشت، اظهار 
کرد: از همدان با علما، دانشمندان و هنرمندانش، 
همین انتظار می رود که در چنین شرایطی حضور 

قابل توجه داشته باشند.
نادری فر بــا بیان اینکــه در اســتان همدان، 
هنرمندان در خدمــت تعالی روح هنــر بوده اند، 
یادآور شد: هنر فاخر در این اســتان ظهور و بروز 

پیدا کرده که نتیجه تالش پیشکسوتان است.
نادری فر با بیان اینکه هنــر دولتی و اجباری 
نیســت، یادآور شــد: هنر حاصل یک جوشش 
درونــی ا ســت کــه کارآمدتریــن روش انتقال 
مفاهیم به شمار می رود و هنرمندان یک موضوع 
و دغدغه اجتماعــی را به تصویر کشــیده و آن را 

ماندگار می کنند.
وی همچنین تصریح کرد: برگزاری جشــنواره 
مجازی ملی کاریکاتور اقــدام خوبی بود که باعث 

ایجاد شور و نشاط بین هنرمندان شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

فعال شدن 12 شورای اجتماعی محله در همدان



آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 271
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک تویسرکان به موجب رأی شماره 1391144426004000416 مورخه 
1391/05/13 تصرفــات مفروزی و مالکانه آقای علیمراد کلهری به شــماره ملی 5849834516 فرزند 
سهراب متقاضی پرونده کاسه 1391114426004000416 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
56/85 مترمربع قسمتی از پاک شماره 3786- اصلی واقع در بخش یک- تویسرکان به آدرس تیمورآباد  
خریداری مع الواســطه از نصرت اله و حبیب اله سگوند محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد 
ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. 
در  صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه 
دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست 
تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست 
را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را 

برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1366/04/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/04 

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 269
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000260 مورخه 
99/03/26 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فریدون محمدظاهری به شماره ملی 3979345343 فرزند 
محمدحسین متقاضی پرونده کاسه 1398114426004000099 در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 87/70 مترمربع قسمتی از باقیمانده یک/2362 اصلی واقع در بخش یک تویسرکان ضمناً فوقانی 
داالن عبور مجاور ضلع شــرق 19/46 مترمربع متعلق به مورد تقاضا می باشد خریداری و مورثی از خانم 
بتول محمدظاهری به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در  صورتی که شــخص یا اشخاص 
ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه 
نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1366/04/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/04 

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

م.الف 62

برابر رأی شماره 99/168 مورخه 99/02/25 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم االهه محمودی فرزند نصرتعلی به شماره شناسنامه 8164 صادره 
از تهران در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11/07 مترمربع به شماره پاک 494 اصلی واقع 
در اســدآباد، بازار قدیم، پایین تر از مســجد جامع خریداری از مالک رسمی آقای سیف اهلل فیضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت 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 رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالکصادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

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

م.الف 79
برابر رأی شــماره 99/236 مورخــه 99/03/08 هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مقصود صمدی فرزند نصرت اله به 
شــماره شناسنامه 1859 صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
89/88 مترمربــع پاک 107 فرعی از 22 از 1725 اصلی واقع در اســدآباد، خ جانبازان، 
نرســیده به ترمینال روســتایی، کوچه بن بســت خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی 
جباری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

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

م.الف 74
برابر رأی شماره 99/235 مورخه 99/03/08 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی خانم کبری صفری فرزند قربان به شــماره شناسنامه 1042 صادره از 
اســدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 171/30 مترمربع در قسمتی از پاک 66 
اصلی واقع در اسدآباد، بلوار 22 بهمن، کوچه شهید سرمدی چراغی خریداری با واسطه از مالکان 
رســمی آقایان یداهلل مؤذن، سیف اهلل ظهیری، عبداهلل زهری، حمداهلل زیوری محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

با ما همراه باشید

ورزشچهار شنبه 4 تیر ۱۳۹۹    ۲ ذی القعده  ۱44۱   ۲4 ژوئن  ۲۰۲۰  شماره 64546

مانورهای نمایشی راکبان این دسته از موتورها به ویژه مدل های تریل نه تنها لذتی برای تماشای 
شهروندان ندارد بلکه اغلب نیز نگران آسیب دیدن از این موج هیجان توام با سرعت و شتاب 

هستند.
در روزهای تعطیلی هفته نیز همواره شاهد ویراژ گروهی موتورسواران مسابقه ای در سطح شهر 

هستیم که برای جلب نظر مردم اقدام به مانورهای نمایشی می کنند.



تیم های همدان توان صعود 
به لیگ دسته اول را دارند

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان همدان گفت: تیم های همدانی 
حاضر در لیگ دســته دوم ظرفیت باالیی برای 

صعود به لیگ دسته اول را دارند.
محســن جهانشــیر با اشــاره به وضعیت 
تیم های همدانــی حاضر در لیگ دســته دوم 
فوتبــال کشــور، اظهار کــرد: دو تیــم پاس و 
شــهرداری با توجه به امکانات سخت افزاری و 
داشتن مدیران، کادر فنی و بازیکنان با ظرفیت 
ســطح باال، می توانند به لیگ دسته اول صعود 

کنند.
وی ادامه داد: اگر از حق نگذریم، در این چند 
ســال اخیر دو تیم همدانی یکی از بهترین های 
لیگ دسته دوم بودند که اسیر بدشانسی شدند 

زیرا همواره جزو مدعیان هستند.
وی افزود: امــروز می بینیم کــه تیم پاس 
مدعی اصلی از گروه خود است و شهرداری نیز 
با توجه به ســطح فنی باال، از شــانس کمتری 

برای صعود برخوردار است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفــت: ظرفیت این دو تیم بســیار باالســت و 
جایــگاه فوتبال همدان قطعًا لیگ برتر کشــور 
است، پس همه جامعه فوتبالی و مدیران ارشد 
استان باید دست در دست هم شرایطی را رقم 
بزنند که دوباره نام همدان در لیگ برتر فوتبال 

کشور و حتی دسته اول مطرح باشد.
وی خاطرنشــان کرد: بدهی های تیم پاس 
متأســفانه از گذشــته انباشته شــده است و 
پرداخت آنهــا نیازمند یک عزم جدی از ســوی 

مسؤوالن ارشد استان است.

خبــر

پاره شدن رباط 
مهاجم همدانی استقالل

هگمتانه، گروه ورزش: مهاجــم همدانی تیم 
فوتبال اســتقالل گفت: هنوز باور نمی کنم رباط 
پایم آســیب دیده باشــد چون در طول فوتبالم 

اصال آسیب دیدگی جزئی نداشتم.
تبریزی افزود: من بعد از کرونا بهترین بازیکن 
ممکن بودم و آمادگی بســیار باالیی داشتم ولی 
متأسفانه در بازی دوستانه پایم را ستون کردم که 
توپ حریف را بگیرم اما رباط صلیبی و داخلی ام 
همزمان آسیب دید. باید برای رباط داخلی 15-10 
روز صبر کنم تا شرایطش بهتر شــود تا بعد از آن 

رباط صلیبی ام را عمل کنم.
وی بیان کرد: تیم ما یکی از بهترین کادرهای 
پزشــکی ایران را دارد، از نظر بدنسازی هم واقعا 
بهترین نوع تمرین هــا را انجام دادیــم ولی به 
نظرم همه چیز به خاطر دوری از تمرینات شــد. 
البته مــن رباطم ضربــه خورد و ربطــی به این 

مسائل نداشت.
تبریــزی افــزود:  ای کاش آن رقــم بــرای 
رضایتنامه من پرداخت نمی شد چون همه مرتب 
می گویند که فالن رقم برای رضایتنامه تو پرداخت 

شده و همین مساله خیلی من را اذیت می کند.

جامعه اسکیت دورهم 
جمع شدند

هگمتانه، گروه ورزش: جلســه هم اندیشــی 
هیأت های اسکیت شهرستان های استان همدان 

برگزار شد.
مهدی مجیدی رئیس هیأت اسکیت استان 
همدان در این نشســت به آغاز فعالیت مدارس 
تابستانی اســکیت در شهرســتان ها اشاره کرد و 
از روسای هیأت شهرســتان ها خواست با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
نسبت به بســط و توسعه این رشــته ورزشی در 

شهرستان ها اهتمام ورزند.
مجیدی افزایش آمار بیمه شده ها و برگزاری 
رویدادهای ورزشی در شهرستان ها را از محورهای 

ارزیابی هیأت های شهرستانی اعالم کرد.
در ادامه روســای هیأت شهرستان ها به طرح 

نظرات و مسائل شهرستان خود پرداختند:
مــرادی رئیس هیأت اســکیت شهرســتان 
مالیر بــا اعالم ایــن مطلب که مدت یکســال از 
خریدکفپوش خانه اســکیت شهرســتان مالیر 
میگذرد از عدم نصب کفپوش در سالن تخصصی 
اسکیت انتقاد کرد و خواستار حمایت مسؤولین 

هیأت اسکیت استان برای حل این موضوع شد.
همچنین اعزام مربیان تخصصی به شهرستان 
ها،برگزاری دوره های مربیگری،عدم بازگشــایی 
سالن های تخصصی اســکیت در شهرستان های 
کبودرآهنــگ اســداباد،ایجاد پیســت روباز در 
شهرستان ها از اهم مواردی بود که توسط روسای 

هیأت شهرستان ها مطرح شد.

مالیری ها به دنبال جذب 
خیرین ورزش

هگمتانه، گــروه ورزش: توجــه و جلب نظر 
خیرین شهرستان مالیر به ورزش از عناوین مهم 
دیدار سپهری با علی فراهانی رئیس هیأت مدیره 

مجمع خیرین مدرسه ساز استان بود.
ســپهری مســؤول اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان مالیر در دیدار با حــاج علی فراهانی 
رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین مدرســه ساز 
اســتان همکاری وی را در جــذب حامی مالی و 
توجه و جلب نظر خیرین شهرســتان را برای رفع 
مشــکالت موجود در ورزش , تکمیل پروژه های 
نیمه تمام و حمایت مالی از هیأت های ورزشــی 

شهرستان را خواستار شد.
علی فراهانی رئیــس هیأت مدیــره مجمع 
خیرین مدرســه ســاز اســتان نیز در این دیدار 
انتصاب سپهری به عنوان مســؤول و سرپرست 
جدید اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالیر را 
تبریک گفت و قول مســاعد داد که پیگیری های 
الزم را انجــام و جلســه ای نیز با چندیــن نفر از 
خیرین خیر اندیش این شهرســتان در خصوص 
تکمیل پروژه های نیمه تمــام و حمایت مالی از 
هیأت های ورزشــی برگزار و نیاز سنجی های الزم 

صورت پذیرد.
ســپهری در پایان از فراهانی به خاطر حمایت 
و همکاری وی در حل مشکالت و نیازمندی های 
الزم در ورزش شهرســتان خصوصــا« پروژه های 

نیمه تمام تقدیر و تشکر کرد.

ویراژ موتورهای مسابقه ای بر روان شهروندانخبــر
ویــراژ  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
موتورهای مســابقه ای با صداهای نهیب 
و گوش خراش در ســطح شــهر بــه ویژه 
محورهــای گردشــگری، اعتراض هــای 
شــهروندان همدانی را به دنبال داشــته 

است.
این روزها در شــرایط مســاعد آب و 
هوای تابســتانی همدان، هر چند باوجود 
شــیوع کرونا میل به گشــت و گــذار در 
همدانی ها به ویــژه در نقــاط طبیعت و 
تفرجگاه هــا افزایــش یافته امــا برخی 
ناهنجاری های اجتماعی سبب نارضایتی 

آنها نیز شده است.
موتورهای باالی 250 ســی ســی یا 
به اصالح موتور ســنگین در ایران وسایل 
نقلیــه ای خاصــی بــرای افــراد خاص 
محسوب می شــوند و بر اســاس قانون 
فعلی راهنمایی و رانندگــی این موتورها 

نمی توانند پــالک دریافت کننــد اما اســتفاده از 
نمونه های مجاز و سند دار آن ها برای برخی ترددها 

و مسابقات با رعایت کردن ضوابطی ممکن است.
این دسته از موتورها به دلیل ظرفیت در شتاب 
و قدرت اغلب دارای صداهای گوش خراش هستند 
و خانواده هــا نیز اســتقبال چندانی از دیــدن آنها 

نمی کنند.
مانورهای نمایشــی راکبان این دسته از موتورها 
به ویژه مدل های تریل نه تنها لذتی برای تماشای 
شهروندان ندارد بلکه اغلب نیز نگران آسیب دیدن 

از این موج هیجان توام با سرعت و شتاب هستند.
در روزهای تعطیلی هفته نیز همواره شاهد ویراژ 
گروهی موتورســواران مســابقه ای در سطح شهر 
هستیم که برای جلب نظر مردم اقدام به مانورهای 

نمایشی می کنند.
*موتورهای مسابقه ای ساماندهی شوند

اوج گیری این مانورهای نمایشــی دلخراش با 
درخواست شــهروندان همدانی مبنی بر ساماندهی 

موتورهای مسابقه ای همراه شده است.
اگرچــه اغلب ایــن موتورســواران نســبت به 
تجهیزات ایمنی توجــه الزم را دارند اما عشــق به 
ســرعت و حرکات نمایشــی، تهدیدی بر سالمت 

دیگران است.
برخی از شــهروندان می گویند: صدای ناهنجار و 
دلخراش این موتورها موجب رعب و وحشت افراد 

مسن و کودکان می شود.
به گفته آنان، موتورســواران هر اندازه که اشتیاق 
این صداها را دارند و از اینگونه ویراژها لذت می برند 

اما هرگز مورد اســتقبال خانواده ها قرار نمی گیرند 
و اغلب مانورهای نمایشــی آنها در فضای شهری را 

نمی پسندند.
خانواده ها خواستار فعالیت این دسته از موتورها 
در پیست ورزشــگاه شــهید مفتح همدان هستند 
و عنوان می کنند که چرا نباید راکبان این دســته از 
موتورسیکلت ها رعایت حال شهروندان را در فضای 

شهری داشته باشند.
برخی از موتورتریل ها از دل طبیعت و کوهستان 
همدان به یکباره وارد معابر و خیابان های گردشگری 
سطح شهر می شــوند و به هیچ عنوان درک این را 
ندارند که این مسیرها برای آرامش و لذت بردن از 

طبیعت ایجاد شده است.
ساماندهی این دســته از موتورهای مسابقه ای 
خواســته اصلی مردم از متولیان اجرایی اســتان 

است.
*دستگاه ورزش دست به کار شد

مــوج انتقادهای مردمــی و لزوم ســاماندهی 
موتورهای مسابقه ای باعث اقدام از سوی دستگاه 

ورزش و جوانان همدان شد.
براســاس اینکه اغلب این موتورســیکلت های 
مســابقه ای 250 ســی ســی تحــت نظــر هیأت 
اتومبیلرانی و موتورسواری فعالیت تمرینی و رقابتی 
دارند، دستگاه ورزش همدان به موضوع ساماندهی 

آنان ورود پیدا کرد.
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان با تشکیل نشســتی با حضور عوامل پلیس 
راهور و هیأت موتورســواری و کارشناســان اجرایی 

نسبت به ساماندهی این وضعیت تأکید کرد.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح ســاماندهی 
موتورســیکلت های مســابقه ای 250 سی سی در 
اســتان همدان گفت: خوشــبختانه دستگاه های 
ذی صالح در راستای اجرای این مهم اقدامات الزم 
را انجام و دســتورالعمل اجرایی آن نیز ابالغ  شده 

است.
جهانشیر با تأکید بر ســرعت بخشیدن در روند 
اجرای کد گــذاری موتورســیکلت های باالی 250 
سی  ســی ورزشــکاران، بیان کرد: در حال حاضر 

امکان تــردد موتورســیکلت بــا حجم 
موتور بیشــتر از 250 سی سی با توجه به 
محدودیت های موجود در شــهرها وجود 

ندارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان 
تبعیت از قوانین و ضوابط اجرایی کشور 
را خواســتار شد و گفت: بخشــی از این 
موتورســیکلت ها در اســتان فاقد سند 
مالکیت هســتند که با توجه بــه اینکه 
قانون گــذار برای به رســمیت شــناخته 
شدن متقاضیان برای ورود به مسابقات 
به این مهم اشــاره داشــته اســت، می  
توانیم با بهــره  گیری از توان دســتگاه 

قضایی این مهم را هویت ببخشیم.
وی با بیــان اینکــه تردد ایــن نوع 
موتورســیکلت ها از درِ منزل تا پیســت 
نیز باید برابر دســتورالعمل های شورای 
امنیــت ملی و شــورای تأمین اســتان 
انجام بگیرد، گفت: وظیفه همگان حفظ ســالمت 

جامعه با بکار گیری از اهرم های قانونی است.
جهانشــیر اضافه کرد: ورزشــکاران درخواست 
خود جهت کد گــذاری موتورســیکلت های دارای 
سند مالکیت رسمی را به اداره کل ورزش و جوانان 
تحویل دهند تا اقدام های الزم با هماهنگی هیأت، 
دستگاه های امنیتی و انتظامی و استانداری انجام 

شود.
*ساماندهی موتورها ضروری است

رئیــس هیــأت موتورســواری و اتومبیلرانی 
همدان نیز با تأکید بر لزوم ســاماندهی موتورهای 
مســابقه ای گفت: تابع ضوابــط و قوانین پیرامون 

این حوزه هستیم.
ســاماندهی  افــزود:  جهانیــان  اصغــر 
موتورســیکلت های با حجــم موتور بیــش از 250 
سی سی برای حضور در مسابقات و همچنین قهرمان 

 پروری در سطح استان بسیار ضروری است.
بــا  مســابقات  اغلــب  کــرد:  بیــان  وی 
موتورسیکلت های 250 سی ســی و یا باالتر برگزار 
می شــود و براین اســاس نیاز به ســاماندهی آنها 

براساس قانون داریم.
رئیس هیــأت موتورســواری و اتومبیــل  رانی 
همدان با بیان اینکه آماده همکاری همه  جانبه برای 
هویت بخشی به موتورســیکلت های مسابقه ای با 
دستگاهای اجرایی و نظارتی هستیم، گفت: هیأت 
اتومبیل رانی اســتان همدان در حال حاضر آمادگی 
حضور در برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشــی را 

دارد.

لزوم انجام تست »پی سی آر«
 در مسابقات فوتبال هر 1٠ روز یک بار

هگمتانه، گروه ورزش: ســتاد مبارزه با کرونا در 
هفدهمین اطالعیه خود،  تیم های فوتبال را در طول 
مسابقات لیگ، به گرفتن تســت پی سی آر هر 10 روز 

یک بار ملزم کرد.
ســتاد مقابله با کرونا در ورزش با صدور اطالعیه 
شماره 17 خود، تازه ترین تصمیمات را در خصوص 

از سرگیری فعالیت های ورزشی اعالم کرد.
در این اطالعیه آمده اســت: پیــروی برگزاری 
نشســت های تخصصی با وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی و ابالغیه معاونت بهداشت این 
وزارتخانه، جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده درباره 

فعالیت های ورزشی به این شرح اعالم می گردد:
1- تست پی ســی آر برای تیم های فوتبال حین 

برگزاری مسابقات، هر 10 روز یک بار انجام شود.
2- در صورت مثبت بودن تست پی سی آر در 25 
درصد کل تیم )بازیکنــان و کادر(، تیم مربوطه باید 

به قرنطینه برود.
3- تست پی ســی آر هنگام برگزاری مسابقات 

فوتبال لیگ های دسته 2 و 3 انجام شود.
4- مسابقات فوتبال ســاحلی و فوتسال بدون 
حضور تماشــاگران برگزار شــود و هنگام برگزاری، 

تست پی سی آر انجام شود.
5- در مکان هایی که مجوز تمرین صادر شــده 
اســت، برگزاری مسابقات بدون تماشــاگر بالمانع 

خواهد بود.
6- اســتخرهای سرپوشــیده با رعایت فاصله 
مجاز مطابــق بــا دســتورالعمل صــادره از وزارت 
بهداشــت و با 50 درصــد ظرفیــت در مناطق زرد، 

شروع به فعالیت نمایند. انجام ماساژ و استفاده از 
جکوزی و سونای مرطوب ممنوع است. میزان کلر 
آزاد باقیمانده تا حداکثر میــزان قابل تحمل یعنی 
3 پی پی ام و پی اچ بین 7.2 تا 7.6 باشــد. بدیهی 
است قبل از شــروع فعالیت باید از مرکز بهداشت 
شهرســتان و دفاتر خدمات ســالمت، اســتعالم 

مربوطه به عمل آید.
7- ورزش همگانی در فضای بــاز در گروه های 
حداکثر 50 نفره با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی دو متر بــا رعایت الزامات 

سالمت محیط و کار، منعی ندارد.
همچنیــن آغاز فعالیــت مدارس فوتبــال باید 
منطبق بر شــیوه نامه های آموزشــی اعالم شده از 

طرف وزارت بهداشت باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی 
ایران، ســتاد مقابله با کرونــا در ورزش در پایان، بار 
دیگر از جامعه ورزشــی کشــور می خواهــد رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را به جد مد نظر داشته باشند 
و جهت دریافت اطالعات و اخبار دقیق در این زمینه، 

به وبگاه فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کنند.

فراخوان مجامع انتخاباتی 3 هیأت ورزشی
 استان همدان

هگمتانــه، گــروه ورزش: عبــاس قهرمانی از 
فراخوان مجامــع انتخاباتی هیأت هــای والیبال، 

کوهنوردی، و سه گانه استان خبر داد.
معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان از فراخــوان انتخاب روســای 
هیأت های ورزشــی والیبال، کوهنوردی، و سه گانه 

خبر داد.
وی خاطر نشــان کرد: ثبت نــام از متقاضیان 
احراز تصدی این 3 هیأت ورزشی از روز چهارشنبه 
11 تیر ماه به مدت یک هفتــه کاری ادامه خواهد 

داشت.
وی ادامــه داد: از عالقمندان نامزدی ریاســت 
هیأت های نامبرده دعوت می شــود جهت ثبت نام 

و کسب اطالعات بیشــتر به امور مجامع اداره کل 
مراجعه کنند.

قهرمانی تصریح کرد: اعتقاد به نظام جمهوری 
اسالمی،داشــتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران، 
مدرک تحصیلــی حداقل کارشناســی، داشــتن 
حداقل 25 ســال ســن، اعتقاد به ادیان رســمی 
کشــور، عدم اعتیاد و ســو ســابقه کیفری،عدم 
امکان ثبــت نام از افراد باز نشســته یــا باز خرید 
شده،لزوم سکونت دائمی در اســتان همدان،ارائه 
معرفی نامه کتبی و رســمی از ســازمان ورزش و 
آمادگی جســمانی نیروهای مســلح صرفا جهت 
کارکنان نیروهای مسلح از جمله شرایط الزم برای 

داوطلبان است.
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مدیر منطقه 3 شهرداری درباره اختصاص درآمد این منطقه خبر داد:

تخصیص0 28 میلیارد ریال به حمل و نقل و ترافیک
هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیر منطقه ســه 
شــهرداری همدان بیان کــرد: 280 میلیارد ریال از 
درآمد این شهرداری در حوزه ساماندهی حمل و نقل 

و ترافیک هزینه می شود.
به گــزارش هگمتانه، محمدرضــا فیضی منش 
اضافه کرد: وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت در 
این منطقه لزوم خدمات بیشتر و اجرای پروژه های 
عمرانی متنــوع را ایجاب می کند و همین مســأله 
باعث شــده تا برنامه های متنوعی در این راستا به 

منظور رضایت شهروندان اجرا شود.
وی گفت: بــه منظور اجرای پروژه هــا در منطقه 
و در حوزه های مختلف در ســال 99 بودجه ای بالغ 
بر 900 میلیارد ریال مقرر شــده که از منابع داخلی 

شهرداری تأمین خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: تمامی مأموریت های 
شهرداری منطقه سه در سال 99 شامل بخش های 
مجزاســت که شــامل حوزه هایی از قبیــل کالبدی 
و شهرســازی، محیط زیســت و خدمات شهری، 
خدمات مدیریت، اجتماعــی و فرهنگی و حمل و 

نقل و ترافیک است.
فیضی منش با بیــان اینکه در حــوزه کالبدی و 
شهرسازی در مجموع هزینه ای بالغ بر 57 میلیارد 
و پانصد میلیون ریال مقرر شــده است اظهار کرد: 
رنگ آمیزی جداول، طراحی و نقاشــی دیواره ها، 
احداث و بازســازی میدان سردار شــهید همدانی، 
ســاماندهی میدان عاشــورا، بلوار ســردار شــهید 
همدانی، احداث و ســاماندهی جاده مالیر تا ســه 
راه سد اکباتان از اقداماتی اســت که در این حوزه 

پیش بینی شده است.
وی گفــت: چهــره ورودی های شــهر بــا توجه 
به جایگاه گردشگری کهن شــهر همدان در دنیا از 
اهمیت بسزایی برخوردار اســت، در همین راستا به 
دلیل اینکه 2 ورودی مهم شــهر همدان از ســمت 
جنوب و مرکز کشــور در حوزه این شــهرداری قرار 
گرفته لــزوم برنامه ریزی مناســب در این منطقه 

اجتناب ناپذیر است.
مدیر منطقه سه شــهرداری در ادامه ساماندهی 
معابر کوی شــهید مدنی، کوی قاسم آباد و حسن 
آباد، طراحی، اجرا و نصب مبلمان شهری، مطالعات 
پیوســت نگاری فرهنگی و اجتماعــی و همچنین 
طــرح مطالعاتی شناســنامه دار کــردن تجهیزات 
پارک ها را از دیگر وظایف شهرداری در حوزه کالبدی 
و شهرسازی دانست و افزود: به منظور اجرای بهتر 
این پروژه ها همکاری و مساعدت شهروندان عامل 

محرک به شمار می رود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه محیط زیســت 

یکی دیگــر از مباحث اساســی در حــوزه خدمات 
رسانی به شهروندان به شــمار می رود خاطرنشان 
کرد: توســعه نگهــداری فضــای ســبز و احداث 
بازارچه محلی در کوی شــهید مدنی به منظور رفاه 
شــهروندان این منطقــه از برنامه هــای راهبردی 

منطقه محسوب می شود.
فیضی منش احداث پارک 60هزار متری گلستان 
که مرحله اول آن با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال، 
احداث پارک دانش در بلوار دانشگاه آزاد اسالمی با 
8 میلیارد ریال، مکانیزه کــردن آبیاری بلوار حضرت 
امام)ره( فاز 2 بــا 7 میلیارد ریــال و احداث پارک 
کوی رضوان با اعتبار 3 میلیارد ریــال را از اقدامات 
مهم شــهرداری منطقه 3 در حوزه محیط زیســت 
دانست و تصریح کرد: گسترش آپارتمان نشینی در 
نقاط مختلف شــهر لزوم بهره گیری از این فضاها را 
برای خانواده ایجاد کرده است و شهرداری به عنوان 
عامل اصلی ایجاد این فضا نقش بســزایی در رفاه 

شهروندان ایجاب می کند.
وی بازسازی و ترمیم پارک کوی جنت با هزینه 
2 میلیــارد و پانصد میلیون ریال، بازســازی پارک 
آزادگان در زمین شــهری با هزینه 2 میلیارد ریال، 
بهبود محیط زیســت و بهداشت شــهری، هدایت 
آب های سطحی و دیوارکشی رودخانه جنب کوچه 
شــهید صفری فاز دو، بــا هزینه 5 میلیــارد ریال، 
ادامه دیوارکشی رودخانه پشت فرهنگسرای والیت 
فاز 3 در کــوی خضر با 12 میلیارد ریــال، به عنوان 

دیگر اقدامات برشمرد.
وی ادامه داد: پوشــش رودخانه جنب مجتمع 
فجر در کوی شهید مدنی با 25 میلیارد ریال، ادامه 
دیوارکشــی رودخانه جنب بلوار کوثر در کوی شهید 
مدنی با 4 میلیارد ریــال، ترمیم و الی روبی قنوات 
منطقه با 5 میلیارد و پانصد میلیــون ریال از دیگر 

اقدامات است.

مدیر منطقه 3 شــهرداری همدان با اشــاره به 
اهمیت حوزه حمل و نقــل و ترافیک و لزوم توجه 
ویژه به این حوزه خاطرنشــان کــرد: 280 میلیارد 
ریال از درآمد شــهرداری منطقه ســه به این حوزه 
اختصاص داده شــده اســت و اجرای مناسب این 
پروژه ها رفاه هر چه بیشتر شهروندان را رقم خواهد 

زد.
وی طرح بهبــود و بهســازی معابر شــهری با 
اجرای آســفالت در منطقه را با اعتباری بالغ بر 120 
میلیارد ریال پیش بینی و اضافه کرد: زیرســازی و 
جدول گذاری بلــوار قدر در کوی خضــر و همچنین 
خرید مصالح عمرانی در ایــن حوزه با اعتباری بالغ 
بر 20 میلیارد ریال از مهمترین اقدامات این منطقه 

در این حوزه است.
فیضی منش در ادامه خاطرنشان کرد: تعریض 
بلوار شــهید همدانی در فاز 2 با اعتبــار 15 میلیارد 
ریال، خط کشی معابر و بهســازی عالئم راهنمایی 
با اعتبــار 10 میلیارد ریال، طرح تأمیــن پیاده رو با 
اعتباری بالغ بر 31 میلیارد ریال از موارد پیش بینی 
شــده در حوزه حمــل و نقل و ترافیک محســوب 
می شود که به منظور رفاه حال شــهروندان اجرایی 

خواهد شد.
مدیر منطقه 3 شهرداری با اشاره به اینکه پیاده 
روســازی کوی رضــوان و کوی خضر، کف ســازی 
محوطه سرگذر و بازســازی پیاده راه خیابان شهدا 
از مهمترین اقدامات در حــوزه تأمین پیاده روها و 
پیاده راه هســتند اذعان کرد: طــرح تملک امالک 
در مســیر با اعتبار 51 میلیارد ریــال و طرح تأمین 
معابر شهری با 32 میلیارد و پانصد میلیون ریال و 
همچنین احداث کندروها و معابر به منظور رضایت 

شهروندان انجام شده است.
مدیر منطقه 3 شــهرداری همدان با بیان اینکه 
حوزه خدمــات مدیریت از دیگــر بخش های مهم 

وظایف شــهرداری ها اســت تصریح کرد: مباحت 
توســعه شــهرداری الکترونیک و ارتقا زیرساخت 
فنــاوری الکترونیــک و بایگانــی شــهرداری ها و 
همچنیــن پروژه های ممیزی امــالک در منطقه به 
منظور خدمات رسانی بهتر در کمترین زمان و بهبود 

امور اداری از اقدامات مهم این منطقه است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود توجه 
به مســائل اجتماعی و فرهنگــی را از دیگر وظایف 
ذاتی شهرداری منطقه 3 دانست که در بخش های 
مختلف به منظور پوشــش اهــداف از قبل تعیین 

شده اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: تعمیر و نگهداری فرهنگســرای 
والیت، احداث فرهنگســرای کســب و کار در کوی 
خضر، احداث ســالن ورزش فرهنگســرای والیت، 
پــارک حبیبی 8 متری ســیلو و تجهیــز فضاهای 
ورزشــی در این منطقه با اعتبــار 35 میلیارد ریال 

عملیاتی شده است.
فیضی منــش در ادامــه با اشــاره بــه تجهیز و 
استانداردسازی و استقرار وســایل بازی در 18 پارک 
منطقه از سال گذشــته تاکنون گفت: در راستای طرح 
شهر دوستدار کودک از مهمترین برنامه های شهرداری 
منطقه ســه به منظور رضایتمندی کــودکان خرید و 
نصب مجموعه بازی های اســتاندارد پلــی اتیلنی و 
کفپوش های گرانولی در 18 پار ک بوده که در نظر داریم 

این طرح در تمامی پارک های منطقه اجرا شود.
وی به منظور آشــنایی هر چه بیشــتر و اطالع 
مردم از معابر اولویت دار و نحوه اجرای طرح زمان 
بندی شده آســفالت معابر از شــهروندان خواست 
zone3. به وبگاه شهرداری منطقه ســه به نشانی

hamedan.ir مراجعه کنند.
مدیر منطقه 3 شــهرداری با اشــاره به شــیوع 
ویــروس کرونا در کشــور و لــزوم رعایــت اصول 
بهداشتی خاطرنشــان کرد: از همان ابتدا 5 گروه با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی وظیفه ضدعفونی 
کردن معابــر و بازار و امــکان پرتــردد را به صورت 

روزانه و در 3 نوبت عهده دار شدند.
وی اضافه کرد: به منظور تأمین سالمت نیرو های 
خدمــات شــهری و فضای ســبز و رعایت شــیوه 
نامه های بهداشــتی در این حــوزه محلول های ضد 
عفونی و ماسک در اختیار این افراد قرار گرفته است.

فیضی منش در پایان خاطرنشــان کرد: هدف 
اصلی این خدمات متنوع رضایت حال شــهروندان 
است و به همین خاطر از شــهروندان تقاضا داریم 
با پرداخت به موقع عوارض و مســاعدت شهرداری 
منطقه 3، فضــا را برای ارائه خدمــات با کیفیت تر 

فراهم کنند.

هگمتانه، گــروه خبر همدان: بیــش از 30 پروژه 
شــهری با حضور رئیس و اعضای شــورای اسالمی 
شــهر، شــهردار همدان، معاونان، مدیران شهری، 
معتمدان محالت و شــهروندان در منطقه چهار شهر 

همدان افتتاح و گلنگ زنی شد.
از  *گردان: شــاهد افزایش رضایتمندی مردم 

عملکرد مدیریت شهری هستیم
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری همدان، رئیس شــورای اســالمی شهر 
همدان در این مراسم، گفت: سیاست شورای شهر 
دوره پنجم و شــهرداری توسعه متوازن شهر، توزیع 
عادالنه خدمات و تصویب بودجه کارشناسی شده بر 
اساس نیازهای شــهروندان در مناطق مختلف و با 

هدف کسب رضایتمندی مردم است.
کامران گــردان با تقدیــر از عملکرد شــهرداری 
منطقه چهار در پیگیری و اجرای پــروژه ها، عنوان 
کرد: با اجــرای پروژه های مختلــف در منطقه چهار 
شــاهد افزایش نســبی رضایت مــردم از مدیریت 
شــهری هســتیم که در این میان باید از مشارکت 
باالی مردم در تعریض و بازگشــایی معابر تشــکر 

کرد.
وی در ادامــه افزود: جداســازی آب رودخانه ها 
از فاضــالب یکــی از اقدامات مناســبی اســت که 
خوشبختانه با همکاری شرکت آبفا شاهد اقدامات 
مناســبی در این زمینه هســتیم که این موضوع در 

مناطق دیگر نیز پیگیری و اجرا خواهد شد.
گردان ضمن حمایت کامل از اقدامات شهرداری 
همــدان در اجــرای پروژه هــای شــهری علی رغم 
مشکالت شــدید مالی، بیان کرد: خوشــبختانه با 
رویکرد مناسب شــهردار همدان و در قیاس با سایر 
شــهرداری های کشور شــاهد پیشــرفت و اجرای 
پروژه های کوچک و بزرگ در شــهر هستیم و حتی 
در زمینه حقــوق و مزایای کارکنان نیــز روند مثبتی 
را شــاهد هســتیم که با برنامه ریزی صورت گرفته 
موضوعات مهمــی نظیر طرح قطار شــهری، پروژه 
بزرگ میدان میوه و تره بار، توســعه فضای سبز و 
غیره نیز در دست پیگیری است و افق شهر همدان 

را روشن می بینیم.
*صوفی: رشــد متوازن و افزایش نسبی کیفیت 
سطح زندگی در مناطق مختلف شهر را شاهد هستیم
شــهردار همدان نیز در آیین افتتاح و کلنگ زنی 
پروژه های شــهرداری در منطقه چهــار، اظهار کرد: 
خدمات رسانی به شــهروندان باید اثرگذار باشد که 
خوشــبختانه با حمایت ها و سیاســت گذاری های 

شورای پنجم شاهد رشــد متوازن و افزایش نسبی 
کیفیــت ســطح زندگــی در مناطق مختلف شــهر 

هستیم.
عباس صوفی ادامــه داد: شــهرداری همدان با 
اجرای پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ در تمامی 
مناطق شهر به دنبال تحقق توسعه متوازن است که 
به لطف خداوند و تالش و همــت باالی مجموعه و 
علی رغم مشــکالت اقتصادی ســنگین و غیرقابل 
پیش بینی که در دو سال گذشــته به کشور تحمیل 
شده است شاهد روند رو به جلو در اجرای پروژه ها 

و وعده ها هستیم.
وی با اشــاره به اینکه مشکالت اقتصادی قدرت 
برنامه ریزی را دچار چالش می کند، تصریح کرد: در 
کنار تمامی مشکالت معتقدم نباید فرصت خدمت 
به مردم را به راحتی از دســت داد و در این مســیر 
با برنامه ریزی هــای صورت گرفته بــه دنبال تحقق 

عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی هستیم.
صوفی با تأکید بر اینکــه اعتماد مردم مهمترین 
سرمایه برای مسؤوالن است، گفت: امسال موضوع 
آســفالت معابر را زودتر از برنامه شروع کردیم و در 
سه ماه نخســت ســال جاری بیش از 40 هزار تن 
در نقاط مختلف شهر توزیع شــده است و به دنبال 

آن هســتیم در صورت مناســب بودن شرایط جوی 
تمامی کوچه های خاکی شهر را آسفالت کنیم.

وی بیان کرد: آب های ســطحی مشکالت زیادی 
را برای مردم ایجاد کرده بود که در ســال گذشته و در 
مرحله نخست پروژه انتقال آب های سطحی از بلوار 9 
دی به رودخانه صفری پیگیری و در حال اجرا است 
و امســال نیز در مرحله دوم به دنبال انتقال آب های 

سطحی از بلوار ارم به رودخانه منوچهری هستیم.
صوفی ســاماندهی ورودی های شــهر را از دیگر 
اقدامات مدیریت شهری دانست و گفت: تعریض، 
زیباســازی و ســاماندهی ورودی های شهر همدان 
در دو سال گذشــته با جدیت پیگیری شده است و 

شاهد اقدامات مناسبی در این حوزه هستیم.
شهردار همدان توســعه فضای ســبز را از دیگر 
اولویت های مهم دانســت و افزود: ساخت بوستان 
کوچک منطقــه ای، نــواری و فــرا منطقــه ای از 
ضرورت های مهم زندگی شــهر نشــینی اســت که 
با جدیت در حــال پیگیری اســت و در این زمینه 
عملیات احداث بوســتان 6 هکتاری در کوی خضر 
شروع شده اســت و احداث پارک 6 هکتاری بلوار 
آیت ا... نجفی نیز در دست پیگیری است، که عالوه 
بر این موارد عملیات اجرایی پارک فرامنطقه ای 100 

هکتاری والیت شروع شــده و مطالعات پارک 240 
هکتاری اکباتان نیز در حال انجام است و به زودی 

کلنگ زنی می شود.
وی توسعه زیرســاخت های ورزشی در محالت 
شهر را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: در کنار برگزاری 
مسابقات ورزشــی در رده های مختلف سنی آقایان 
و بانوان، تاکنون 17 زمیــن چمن مصنوعی در نقاط 
مختلف شهر به ویژه در مناطق کم برخوردار در حال 

ساخت و بهره برداری است.
صوفی گفت: اجرای قطار شهری از ضرورت های 
مهم زندگی شهرنشــینی اســت که با پیگیری های 
انجام شــده توسط شــاهرخی اســتاندار همدان و 
حاجــی بابایی نماینــده مردم همــدان در مجلس 
شورای اسالمی و همراهی رئیس و اعضای شورای 
شهر به دنبال اجرای این طرح مهم و اثرگذار در شهر 

همدان هستیم.
وی اجرای طرح جامع شــهر همــدان را از دیگر 
برنامه های مهم مدیریت شــهری دانست و گفت: 
اجرای طــرح جامع شــهر بســیار مهــم و حیاتی 
اســت چرا که تصویب آن منجر به باالبردن کیفیت 
زمین های اطراف شــهر و همچنین تعیین تکلیف 
زمین های نقاط مختلف شــهر خواهد شــد چرا که 

حریم شهر بزرگتر می شود و در بحث کنترل قیمت 
زمین و مسکن نیز بسیار راهگشا خواهد بود.

وی با تأکید بــر اینکه کیفیت زندگی در شــهر را 
باید افزایــش دهیم، گفت: پیاده رو ســازی، دیوار 
کشی و پوشش رودخانه ها، جداسازی فاضالب از 
آب رودخانه، تعریض و بازگشــایی معابر، فاز دوم 
تقاطع غیرهمسطح غدیر، توسعه و نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی، بازسازی 30 دستگاه اتوبوس 
درون شهری با مشــارکت شرکت شــهاب خودرو، 
مبارزه بــا ویروس کرونــا و غیــره از دیگر خدمات 
شــهرداری همدان در راســتای خدمات رسانی به 

مردم به شمار می رود.
*یوســفی نوید: بیش از 30 پروژه با اعتبار 216 
میلیارد ریال در منطقه چهار افتتاح و کلنگ زنی شد

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان نیز در ابتدای 
این مراســم گفت: اقدامات انجام شــده در سطح 
منطقه مرهــون حمایت ها و توجه بیــش از پیش 
اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار همدان توجه 

به مناطق کم برخوردار است.
راســتای  در  نویــد گفــت:  یوســفی  مجیــد 
خدمت رســانی به مردم و تحقق پروژه های شهری 
روز ســه شــنبه 18 پروژه بــا اعتبار بیــش از 134 

میلیارد ریال در منطقه چهار افتتاح  شد که در همین 
راســتا 12 پروژه نیز با اعتباری بالغ بــر 82 میلیارد 

ریال کلنگ زنی خواهد شد.
وی ادامــه داد: با تأکیــد ویژه شــهردار همدان 
امسال آســفالت ریزی معابر اصلی و فرعی را زودتر 
شــروع کردیم و تاکنون بــا هزینه کــرد 40 درصد 
بودجــه آســفالت منطقه، شــاهد توزیــع بیش از 
7 هزار ُتــن در نقاط مختلف هســتیم که در همین 
راستا و با توجه به درخواست شــهروندان و اجرای 
زیرســاخت های شــهری نظیر لوله گذاری فاضالب 
و با مشــارکت شــرکت آبفا تعداد 40 کوچه که قبال 
خاکی بوده اســت به صورت کامل آســفالت شد و 
بیش از 50 کوچه دیگر نیز به تناوب آسفالت خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: اجرای چمن مصنوعی، تعریض 
و ایجــاد راه دسترســی و دیوار کشــی رودخانه در 
بوســتان شــهید نفیســی، اجرای چمن مصنوعی، 
عملیات عمرانی، فضای ســبز و تجهیزات بوســتان 
عقیل اسالمشــهر، زیرسازی، آســفالت و جابجایی 
تیر برق در 20 معبر اطراف بوستان عقیل، لوله گذاری 
آبرو میدان شهید مدرس به بلوار شهید رجایی، پیاده 
رو سازی بلوار فلســطین و علویان، جدول گذاری 18 
متری باغستان، دسترسی بوستان شهید نفیسی به 
خیابان ســتاره، پیاده رو سازی کوی منوچهری، کف 
ســازی بازار راسته شیشــه برها، اصالح هندسی در 
معابر منطقه، پیاده رو ســازی کوی ولی عصر)عج(، 
بازگشایی چهار راه گلســتان کوی ولی عصر )عج( و 
غیره از جمله مواردی است که در سطح منطقه چهار و 
با اعتبار بیش از یک صد و سی و چهار میلیارد ریال 

به بهره برداری رسید.
در ادامه ایــن مراســم و به همت شــهرداری 
منطقه چهار؛ کلنگ زنــی پروژه هایی نظیر اصالح 
جــداول نهــری بلــوار آزادگان کوی الونــد، پیاده 
رو ســازی کوی ولی عصر)عج( فــاز دوم، پارک 
جیبی کوی ولی عصر)عج(، مرکز محله کوی ولی 
عصر)عج(، بوســتان شــهید کوچکی حصار شهید 
مطهری، احداث فاز سه بوســتان فدک، بازسازی 
پارک ســعدی فرهنگیــان، دیوارکشــی رودخانه 
بهنامجو، اصالح جداول بلــوار بهنامجو فرهنگیان، 
بهســازی و کف سازی راســتای قبله، کول گذاری 
قنات کــوی فرهنگیــان، دیــوار کشــی رودخانه 
فرهنگیان، اصالح جداول نهری بلوار آزادگان کوی 
الوند و غیــره با اعتباری بالغ بــر 82 میلیارد ریال 

انجام شد.

اهتزاز پرچم امام علی بن موسی الرضا)ع( در همدان

هگمتانه، گروه فرهنگی: با همکاری شــهرداری 
منطقه یک پرچم امام علی بن موسی الرضا)ع( در 

همدان به اهتزاز درآمد.
به گــزارش هگمتانــه، با آغــاز دهــه مبارک 
کرامت صبح روز گذشــته پرچم مزین به نام امام 
علی بن موســی الرضــا )ع( با هدف گســترش 
ســیره و آموزه هــای امام رضــا)ع( و بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و محدودیت هــای 
اجتماعی به دلیل کنترل شیوع ویروس کرونا، بر 

فراز شهر همدان به اهتزاز درآمد.
در این مراسم که با همکاری شهرداری منطقه 

یــک و کانــون فرهنگــی مذهبی شــبکه جوانان 
رضوی برگزار شــد پرچم مزین به نــام امام رضا 
)ع( به وسعت 150 مترمربع و طی مراسمی که با 
همراهی مردم و مسؤوالن بود در میدان پژوهش 

شهر همدان نصب شد.
گفتنی است این مراسم با حضور عباس صوفی 
شهردار همدان، رضوان سلماسی رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اســالمی شهر، دهبانی 
صابر مدیر منطقه یک شــهرداری همدان، یونسی 
جانشــین فرمانده ســپاه ناحیه همــدان، حجت 

السالم دهنوی و مهاجرانی حضور داشتند.

 در راستای طرح شهر دوستدار کودک 
از مهمترین برنامه های شهرداری 
منطقه سه به منظور رضایتمندی 
کودکان خرید و نصب مجموعه 
بازی های استاندارد پلی اتیلنی و 

کفپوش های گرانولی در ۱۸ پار ک 
بوده که در نظر داریم این طرح در 

تمامی پارک های منطقه اجرا شود.



به همت منطقه 4 شهرداری همدان افتتاح و کلنگ زنی شد

216 میلیارد ریال برای 30 پروژه شهری
گردان: رویکرد شهرداری همدان در اجرای پروژه ها مثبت است               صوفی: 4٠ ُتن آسفالت در سه ماه نخست امسال در شهر توزیع شده است



دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گــزار اجرای پروژه های ذیل  بر 

اساس فهارس بهای سال 1399 را به پیمانکاراني که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یك 

پروژه مرتبط در 5 سال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 

نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( واگذارنمایــد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و 

بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/04

 هزینه خریــد اســنادمناقصه: مبلــغ   500،000 ریال اســت کــه میبایســت به حســاب ســپهر بانك صــادرات شــماره 

0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب اســتان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/04/04 لغایت 1399/04/10 تاپایان وقت اداری.

 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/04/21 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/04/22 سالن جلسات مناقصه گزار.

  مبلغ تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبــق  بند الف 

ماده 6 آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659 ه   مــورخ 1394/9/22  ارائــه نماید.اصل تضمین 

شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1399/04/21 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

 نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ساعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

  اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :  مرکــز تمــاس 021-41934

دفتر ثبت نام:   88969737    و   85193768

 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir  درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادموضــــــوعشماره مناقصه
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت 
بازگشایی

خط لوله چدن داکتیل آبرسانی از ع/99/130
209900700100002010.704.541.181535.227.0599سنگستان به حسن آباد

اجرای شبکه محمدآباد، اصالح شبکه ع/99/132
20990070010000216.456.843.645322.842.1829:30مجتمع های شهرستان اسدآباد
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انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب اثر است و الزاما ديدگاه روزنامه نيست.

صبــا به لطــف بگــو آن غــزال رعنــا را
که ســر به کــوه و بیابان تــو داده ای ما را
شــکرفروش که عمــرش دراز بــاد چرا
را شــکرخا  طوطــی  نکنــد  تفقــدی 
حافظ

چهار شنبه 4 تیر ۱۳۹۹    ۲ ذی القعده  ۱44۱   ۲4 ژوئن  ۲۰۲۰  شماره 4546

امام باقر علیه السالم فرمودند:

»پشت سر برادران دینی ات دعا کن که این کار رزق و 
روزی را سرازیر می کند« و حضرت این فرمایش را سه 

بار تکرار کردند.

وسائل الشیعه، ج7، ص1٠8
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز مگر نباید امروز پدرها موی دخترانشان را شانه کنند؟

افراد شاکر به نام »ممادون« 
وارد بهشت می شوند

در قرآن مجید آمده است: برای نعمت هایی که به شما داده شده مرا شکر 
کنید و کفران نعمت نکنید.

حضرت امام جواد علیه الســالم فرموده اند: نعمتی که برای آن شکرگزاری 
نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد.

حکایت: حضرت رســول اکرم)ص( در موقعیتی فرمودند: »در روز قیامت 
عده ای را به نام ممادون ندا می کنند و پس از تجمع آنان همگی را به بهشــت 

وارد می کنند.«
از پیامبر اســالم)ص( ســؤال کردند که این گروه چه کســانی بوده و چه 
ویژگی هایی دارند؟! حضرت می فرمایند: اینان کســانی هســتند که در همه 
حال اعم از سختی و آسانی، تلخی و شــیرینی زندگی شکر و سپاس الهی را 

به جای آورده اند.
ستایش خداوند بخشنده را                 که موجود کرد از عدم بنده را

که را قوت وصف احسان اوست          که اوصاف مستغرق شأن اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

نسیم حیات بخش
سپاس خداى را که در پیکر ما
ابزار گشودن اندام را سوار کرد،

و آالت بستن آنها را مقرر فرمود،
و ما را از نســیم هاى حیاتبخش بهره  مند کرد،

و اعضاى انجام دادن کار بــه ما مرحمت فرمود،
کیزه خوراک داد، و ما را با روزی هاى پا

و به فضلش ما را بى نیاز کرد،
و به عطاى خود سرمایه بخشید،

آنگاه به ما دســتور داد تا فرمانبرداری مان را بسنجد،
و از انجام محرمات نهى فرمود

تا شکر ما را بیازماید،
بعد از این همه لطف از فرمانش ســر پیچیدیم،

و بر مرکب محرماتش سوار شدیم،
با این همه به عقوبت ما شــتاب ننمود،

و بر انتقام ما عجله نکرد، بلکه از ســِر رحمت و از باب کرم
با ما مدارا فرمود، و از ســِر مهربانى و از باب حلم

بازگشــت ما را از راه خطا انتظار کشید.
برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

 
ایستگاه آسمان

وصیت شهید حسن اسدیار

گسستگی  شما از والیت فقیه همانا 
و از بین رفتن شما همانا، پس هوشیار باشید

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر 
کدام آسمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت 
جاری می شد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کدام گلوله 
برایم نوشتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی با 
تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت 

را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
بسم هللا الرحمن الرحیم

سالم و درود بیکران بر مهدى موعود)عج( و سالم 

بر امام امت مرجع عالیقدر امام خمینــى، که با قیام 
خود ملت ستمدیده ایران و توده هاى ستمدیده جهان 

را از زیر یوغ جهانخواران شرق و غرب بیرون آورد.
بارى...

برادرانــم و خواهرانم بدانیــد و آگاه باشــید دنیا 
کشــت زار آخرت اســت. در این دنیا اگر ما فنا شویم 
باکى نیســت. زیرا به آخرت ایمان داریم. بیاییم همه 
علیه دشمن اســالم و کافران بتازیم که مردن بهتر از 
زندگى با ننگ اســت. اگر کشته شویم شهید و پیش 
خــدا روزى داریم و اگــر بمیرانیم دنیا را از شــر کفار 
رهانیده ایم. وصیت دوم من بر ملت ســتمدیده ایران 
و بر مستضعفان ایران است، اى عزیزان بدانید و آگاه 
باشید که فعال لبه تیز شمشــیر به طرف والیت فقیه 
اســت، پشــتیبانى خود را از والیت فقیه اعالم کنید 
گسســتگى  شــما از والیت فقیه همانا و از بین رفتن 
شما همانا، پس هوشیار باشید بعضى ها از حسن نیت 

شما سوء استفاده نکنند تا بر شما سلطه جویی کنند.

على ابن ابى طالب)ع( مى فرماید: هر مکتبى الیق 
همان  حکومت که خــودش مى خواهد اســت؛ پس 
مواظب باشید خودتان کسى نباشــید که دشمن را بر 

خود سوار گردانید.
در آخر ســالم بر پــدر و مــادرم که مــرا راه رفتن 
آموختند. به من آموختند راهى که مــى روم راه باطل 

نیست؛ خداوند اجر دنیا و آخرت به آنها عطا فرماید.
برادران و خواهرانم مى خواهم پشــتیبان نهادهاى 
انقالبى باشــید زیرا اینها بازوى انقالب هستند. نکند 
خداى نکرده کارى کنید که خون ایــن عزیزان را هدر 
دهید. هر چند خون شهید هدررفتنى نیست. در آخر از 
خداوند خواهانم که همه را رحمت کند و از همه عزیزان 

خواهانم که براى من دعاى آمرزش کنند. والسالم.

وصیت نامه شهید حسن اسدیار
*شهید حسن اسدیار در تاریخ دوم شــهریورماه 1334 در همدان 
به دنیا آمد و یازدهم شــهریورماه ســال 60 در حوادث ناشی از درگیری 

مستقیم با دشمن در جبهه ها به شهادت رسید.

 

میز مطالعه

انتشار »کوچه باران«
هگمتانه، گــروه فرهنگی: کتــاب »کوچه باران« 
روایت 60 شــهید به قلم امیر اســماعیلی است که 
نشر پرنده در تازه ترین اتفاق خود آن را منتشر کرده 

است.
»کوچه  بــاران« روایت های 600 کلمــه ای از 60 
شــهید و بازماندگان آنهاست. روایت هایی شنیدنی 
که با خوانــدن هر کدام از روایت هــا باید لحظاتی، 
کتاب و چشــم ها را با هم بســت. این شــهدا از 
شهدای انقالب، شــهدای جنگ تحمیلی، شهدای 
مدافع حرم، شــهدای عملیات های آتش نشــانی، 
شــهید حادثه ســقوط جرثقیل در حریم کعبه و... 

هستند.
این کتاب بــا زبان ســاده  بیانگــر روایت  های 
جذابی است از پدران، مادران،همسران، فرزندان و 

دوستان شهدایی که بسیاری از آنها گمنام رفتند.

نویســنده در مقدمه کتاب آورده است: »پسرم! 
علی رضایم! محمدم! عباســم! رشــیدم! حسینم! 
همه شــان با تأکیدی خاص »م« مالکیــت را ادا 
می کردند و چه حظی می بردند. هنوز خیلی هاشان 
باور نکردند که فرزندشــان رفته است. شهید رفته 

است.
هنوز منتظرند کــه بیاید و زنگ خانــه را بزند. 
مادر شــهید محمدحســن امینی می گفت: »چند 
بار به حاجی اصرار کردم که این خانه را بفروشــیم 
و برویم جایــی دیگر. از بس در و دیــوار این خانه 
و خاطــرات محمدحســن در آن به روحم فشــار 
می آورد. حاجی هر بار بــه بهانه ای طفره می رفت تا 
یک روز به خون محمدحسن قسمش دادم که چرا 
دلش به رفتن رضا نمی شود... شانه هایش لرزید و 
گفت: »حاج خانم! اگر برویم و روزی محمدحسن 

برگردد و ما اینجا نباشیم، بچه ام سردرگم می شود. 
باشــیم اینجا که آمــد خانــه، پشــت در نماند.« 
پیکرمحمد حسن سر نداشــت و حاجی هنوز امید 

داشت که برگردد.«
عالقه مندان می توانند این کتاب 218 صفحه ای را 
با قیمت 35 هزار تومان از نشر پرنده تهیه و مطالعه 

کنند.

 

سی نما

پویانمایی »بنیامین« را در »عماریار« ببینید

هگمتانه، گروه فرهنگی: پویانمایی ســینمایی 
»بنیامیــن« از طریــق ســامانه نمایــش برخط 
)VOD( عماریار و شــبکه نمایــش خانگی عرضه 

می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران پویا بــه نقل از 

»عماریار«،
پویانمایی ســینمایی »بنیامین« به کارگردانی 
»محســن عنایتــی« و تهیه کنندگــی »مصطفی 
حســن آبادی«، از طریــق ســامانه نمایش برخط 
)VOD( عماریــار بــه نشــانی Ammaryar.ir و 

همچنین شبکه نمایش خانگی عرضه  شده است.
»بنیامیــن«، دومیــن پویانمایــی پرفروش  

تاریخ ســینمای ایران اســت که در ایــام اکران 
توانســت نظر بســیاری از مردم و نخبــگان را به 

خود جلب کند.
پویانمایی ســینمایی »بنیامین« با 5 میلیارد و 
221 میلیون تومان فروش در ســینماتیکت و 312 
میلیون تومان فروش در مناطق و شــهرهای فاقد 
سینما توسط سامانه توزیع عماریار )سینماسیار(، 
در مجمــوع 5 میلیــارد و 533 میلیــون تومــان 

فروش را پشت سر گذاشت.
این پویانمایی، داســتان دو دوست به نام های 
»آشر« و »بنیامین« را روایت می کند که خرابکاری  
آشــر، باعث اســارت مادر بنیامین توسط سربازان 

پادشــاه می شــود. بنیامین تصمیم می گیرد برای 
نجات مــادرش بــه ســفری پرخطر بــرود و این 
ســرآغازی اســت برای ماجراهای پرفرازونشیب 

بنیامین و آشر.
عالقه مندان بــرای تهیه پویانمایی ســینمایی 
»بنیامیــن«، می توانند بــه وبــگاه »عماریار« به 

آدرس Ammaryar.ir مراجعه کنند.
بنیامین، در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر، 
جایزه »تجلی اراده ملی« را به خود اختصاص داد 
و در ســی و دومین جشــنواره بین المللی کودکان و 
نوجوانان، جایزه »بهترین پویانمایی سینمایی« را 

کسب کرد.

 
هم صحبت

منتظر دیگران نباشیم
هگمتانه، گروه فرهنگی - اعظم مهری: روزنامه 
هگمتانه به شــما مخاطبان عزیز تعلــق دارد. در 
ستون هم صحبت پای حرف های شما می نشینیم 
تا از دیدگاه هــای ارزشــمندتان درباره مســائل 
مختلف جامعه اســتفاده کنیم. امروز نظرات یکی 
از همشهریانمان خانم شــریفی 45ساله را درباره 

تولید ملی می خوانید.
من همیشه برای رســیدن به آرزوهایم خیلی 
تالش کرده ام و خدا را شکر زندگی خوب و موفقی 
هم دارم. بر همین اســاس همــواره معتقدم اگر 

بخواهیم در عرصه ملی هم موفق باشیم باید برای 
رســیدن به اهداف و آرزوهایمان تــالش کنیم و 
فقط منتظر دیگران نباشیم. من خانه دارم ولی در 

خیلی از عرصه ها فعالیت می کنم.
همیــن کارم باعث شــده تجــارب زیادی 
در خــارج از منــزل داشــته باشــم و بــرای 
تولیــد و تولیــد کننده احتــرام قائل باشــم. 
چــون می بینم که چقــدر در پیشــرفت جامعه 
تأثیرگذار هســتند. مــا چند خانم هســتیم که 
با هم رودوزی های ســنتی انجام می دهیم و 

گاهی اوقــات هم ســفارش هایی می گیریم و 
می کنیم. آماده 

به نظرم کار کــردن و تولید کردن چرخ اقتصاد 
را بهتر می چرخاند و ما همه بایــد از تولید کننده 
حمایت کنیم. من وقتی خــودم می بینم به جای 
هنر دســتان خودمــان از جنس هــای چینی یا 
تایلندی یا... خریداری می شــود خیلی ناراحت 
می شــوم. بــرای همین خــودم همیشــه دقت 
می کنم، کاالی ایرانی بخــرم و حامی تولید کننده 

ایرانی باشم.

شهید محمد بلباسی


