
 شرکت عمران بعثت خاتم در نظر دارد ملک ذیل را از طریق مزایده عمومی حضوری به فروش برساند:

تلفن: 021-88808002-3 
www.omranbesat.ir

نشانیمورد مزایدهشهرستاناستانردیف
مساحت 
عرصه 

)متر مربع(

مساحت 
حدودی اعیان 

)متر مربع(

مبلغ پایه 
شیوه زمان و محل برگزاری)ریال(

پرداخت
هماهنگی 

بازدید

ششدانگ عرصه و اعیان تجاری نهاوندهمدان1
مسکونی اداری انباری

نهاوند، ضلع شمال 
1251.2920130.000.000.000غربی میدان عارف

روز سه شنبه  مورخ 
1399/04/31 ساعت 

11 صبح در محل ملک 
مذکور در شهرستان 

نهاوند

نقد
 و

 اقساط

 09362886680
09102089171

توجه:
1- متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از روز نشــر آگهی تا روز قبل از برگزاری مزایده، همه روزه با هماهنگی قبلی به صورت حضوری از ملک مذکور بازدید نموده و از وضعیت 

حقوقی، ثبتی و شهرداری آن، همچنین شرایط مزایده و پیش نویس  مبایعه نامه مطلع گردند.
2- ملک مورد مزایده با وضعیت موجود به فروش می رسد.

3-  برگزارنده مزایده یا مالک تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، در رد یا قبول مزایده مخیر بوده و تنظیم قرارداد واگذاری پس از برگزاری مزایده، منوط به قبول و موافقت مالک و 
شرکت برگزارنده می باشد، بنابراین برنده مزایده در هیچ شرایطی نمی تواند تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری ادعای حقی نماید.

مدارک مورد نیاز جهت حضور و شرکت در مزایده:
1- یک فقره چک تضمین شده بانکی معادل پنج درصد مبلغ پایه اعالمی )6/500/000/000 ریال( در وجه شرکت عمران بعثت خاتم به شناسه ملی 10102314914 )نماینده مالک( به 

عنوان سپردۀ شرکت در مزایده؛
2- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی؛

3- اصل و تصاویر دلیل سمت مدیران )صاحبان امضاء مجاز(، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اشخاص حقوقی، منتشره در روزنامه رسمی؛
4- تکمیل نمودن اوراق و اسناد الزم برای شرکت در مزایده )در روز مزایده(؛ 

شرایط پرداخت نقد و اقساط:
پنجاه درصد کل مبلغ به صورت نقدی و الباقی طی  شش ماه در اقساط مساوی، دریافت میگردد.

تذکر: الزم است متقاضیان با به همراه داشتن مدارک فوق، روز مزایده یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در محل برگزاری مزایده حاضر گردند.         

آگهی مزایده فروش امالک

سرکار خانم افسانه شهبازی
جناب آقای مجتبی دی آبادی

روزنامه هگمتانه

مصیبت وارده را خدمت شــما و ســایر بازماندگان تســلیت 
عرض نمــوده و از خداوند منان برای آن عزیز ســفر کرده علو 

درجات و برای شما صبر آرزومندیم.

جناب آقای مهدی کاشی

سرکار خانم فهیمه الماسی

روزنامه هگمتانه

مصیبت وارده را خدمت شــما و ســایر بازماندگان تســلیت 
عرض نموده و از خداوند منان بــرای آن مرحومه مغفوره علو 

درجات و برای شما صبر آرزومندیم.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان

اداره رفاه و خدمات عمومی شــهرداری همدان در نظر دارد جهت رفاه پرسنل اقدام 
به عقد قرارداد تخفیف و تقسیط با مراکز فروش و خدمات شهر همدان نماید.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره رفاه شهرداری همدان واقع 
در آرامگاه بوعلی، شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.

شهرداری همدان

اطالعیه
قابل توجه مراکز فروش و خدمات شهر همدان

78

هگمتانهگزارشمیدهد

پیامدهاینصبسرعتکاه
کاهشمخاطراتترافیکی در

پالستیک
تهدیدیبرایحیات

پالستیکی که شاید فقط بیست دقیقه 
کار شما را راه بیندازد 400 سال طول می کشد 
تا در طبیعت تجزیه شود و از بین برود
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مطالعاتوپژوهشهایشورایاسالمی رئیسمرکز
همدان: شهر

گاه ارتقاتابآوریبامدیرانآ
شــهر  اســالمی  شــورای  پژوهش هــای  و  مطالعــات  مرکــز  رئیــس 

گاه تأکید کرد. همدان بر ارتقا تاب آوری با مدیران آ
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  مولــوی  ابراهیــم 

رویکردهــای  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  هگمتانــه، 
مدیریــت بحــران بــه ســمت تــاب آوری اظهــار 

کــرد: قبــاًل در زمینــه مدیریت بحــران تمرکز بر 
پاســخ بود یعنی منتظر بودیــم اتفاقی بیفتد و 

بعــد برای جمع کــردن آن اقدام کنیم پس 
ح شــد  از آن رویکــرد آمادگی مطر

یعنــی عــالوه بــر اینکــه بتوانیم 
حادثــه را مدیریت کنیم  ...

2 صفحه 

برگـــزیده ها

بهداشت: معاونآموزشیوزیر

همدان کرونادر
طغیانجدیندارد

کرونا موردیاز
مهدهایکودکنداشتیم در

داد: معاوناجتماعیپلیسهمدانخبر

بهدلیلبرگزاری پلمب4تاالر
همدان مراسمعروسیدر

اخذمجوز انتظار «،در »پالیز
تأسیسشهرداری

ساختمانهایپزشکان
همدانغیراستاندارد

نگهداریراههایروستاییوفرعیراهداریکشور: مدیرکلدفتر

آسفالتراههایروستایی
همدانارتقایابد

ُکدری۲ ح:پویا طر

همدان: رئیسکمیسیوننظارتشورایاسالمیشهر

همدان تصویبالحاقسهروستابهشهر
باقانونشوراهاصورتگرفتهاست مغایر

رئیــس کمیســیون نظــارت بازرســی و امــور اداری شــورای اســالمی 
شــهر همــدان از مخالفــت نماینــدگان مــردم از 

الحاق سه روستا به شهر همدان خبر داد.
مســعود  ســید  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 

الحــاق  افــزود:  گفتگویــی  در  عســگریان 
روســتاهای قاســم آبــاد، علــی آبــاد و حســن 

آباد برخالف بند 34 ماده 80 قانون تشــکیالت 
وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســالمی 

کشور  ...

بازتولیداندوه
تهدیدیبرایجامعه

2 صفحه 

2 صفحه 

۲

حاجیباباییرئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلستاکیدکرد:

تکمیل سریع خط آهن همدان به غرب و جنوب
3ماهامسال در همدان:اشتغالزاییبرای1772نفر همدانبهاستانمرکزیفرماندار همدانبهقمبااجرایمحور کاهشمسیر

معاونبرنامهریزیوتوسعهمنابعانسانیشهرداریهمدان:

ایجاد منطقه 5 شهرداری 
یخی با رویکرد تخصصی به بافت تار
تأمینمیشوند شهرداری نیروهایموجوددر  از 5 کارکنانمنطقه
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معاونبرنامهریزیوتوسعهمنابعانسانی
شهرداریهمدان:

ایجادمنطقه5شهرداری
بارویکردتخصصی

بهبافتتاریخی
نیروهایموجود  از 5 کارکنانمنطقه

تأمینمیشوند شهرداری در

معــاون همــدان:  خبــر گــروه هگمتانــه،
برنامهریزیوتوســعهمنابعانســانیشهرداری
حکــرد:نــگاهمدیریتشــهریدر همــدانمطــر
ایجــادمنطقــهپنجــمشــهرداری،چابکســازی
عملکردیورویکــردتخصصیبهبافتتاریخی
انســانیموجــود بــهمنابــع بــاتوجــه وســنتی

است.
بــه گــزارش هگمتانــه، مرتضــی حضــرت زاده 
عنوان کرد: ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری 
از بافت تاریخی، ســنتی و فرهنگی مرکزی شــهر 
اســالمی  شــورای  و  شــهری  مدیریــت  همــدان 
شــهر را مجــاب بــه ایجــاد منطقــه تخصصــی در 
از تصویــب  کــه پــس  کــرده اســت  ایــن زمینــه 
کلیات تشــکیل آن، فرایند کارشناسی و مراتب 
اخــذ مجــوز از مراجــع قانونــی در حــال پیگیــری 

است.
حضــرت زاده بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون 
مســؤولیت اداره بافــت مرکــزی شــهر در اختیار 
مناطق چهارگانه شــهرداری است که در صورت 
 مسؤولیت ها و وظایف 

ً
ایجاد منطقه پنج قاعدتا

مرتبــط بــا موقعیــت آن منطقــه از عهــده ســایر 
ج می شــود، گفت: انتظار می رود این  مناطق خار
امــر در چابــک ســازی عملکــردی مناطق ســهم 
قابل توجهــی داشــته باشــد و منطقه پنــج نیز با 
توجــه به اهداف پیش بینی شــده خود در بافت 
اقتصــادی مرکــزی  و  تاریخــی، ســنتی، فرهنگــی 
شــهر به صــورت موفــق عمــل کــرده و خدمــات 

مناسب تری به شهروندان ارائه کند.
وی ضمن رد هرگونه افزایش نیروی انســانی 
موردنیــاز  نیروهــای  افــزود:  خصــوص  ایــن  در 
در واحدهــای مختلــف منطقــه پنــج از منابــع و 
کارکنــان موجــود در داخــل خــود شــهرداری بــا 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این نیروها 
ســطوح  در  شــهر  مرکــزی  بافــت  در  هم اکنــون 
مختلف مدیریتی، کارشناســی و کارگری در حال 
فعالیــت هســتند تأمین می شــود که فهرســت 

کارکنان موردنیاز تهیه و در حال بررسی است.

ساختمانهایپزشکان
همدانغیراستاندارد

همدان:رئیسسازمان هگمتانه،گروهخبر
استاندارد نظامپزشکیهمدانبااشارهبهغیر
بودنســاختمانهایپزشــکانهمــدانگفت:
بــدون پزشــکان ســاختمانهای  از بســیاری
باالتبدیل نظامپزشــکیباقیمتیبسیار مجوز
پزشــکی خدمــات ارایــه بــرای ســاختمانی بــه

میشود.
به گزارش هگمتانــه، علیرضا مدرکیان اظهار 
کــرد: مراکــز جراحی محــدود همــدان دارای آیین 
نامــه و اســتانداردهای الزم هســتند؛ امــا فضای 
فیزیکی بیشــتر ساختمان های پزشکان از هیچ 
نظر مناسب و جواب گوی نیاز بیماران نیست.

وی تصریــح کــرد: بایــد پیــش از راه انــدازی 
ایــن ســاختمان ها اخــذ مجــوز نظــام پزشــکی 
اصــول  رعایــت  و  دهنــد  قــرار  نظــر  مــد  هــم  را 
نظــر  از  چــه  و  ســاخت  نظــر  از  چــه  تخصصــی 
مســایل درمانــی و ارایــه خدمــات بــه بیمــاران 

مجوزهای الزم صادر شود.
بــا  پزشــکی همــدان  نظــام  رئیــس ســازمان 
تأکیــد براینکــه حتــی آسانســورهای ســاختمان 
گــوی  پاســخ  و  اســت  غیراســتاندارد  پزشــکان 
نیســت،  کننــدگان  مراجعــه  بــاالی  تعــداد  نیــاز 
گفت: برخی ســاختمان ها هم فاقد آسانســور و 

پله های استاندارد است.
اطفــا  ســامانه  اینکــه  بیــان  بــا  مدرکیــان 
حریــق این ســاختمان ها هــم بســیار ابتدایی و 
ناقــص اســت، اظهــار کــرد: وقتی فضا و ســاختار 
ســاختمان یــا کلینیک پزشــکان غیراســتاندارد 
ســینا  کلینیــک  ماننــد  حوادثــی  امــکان  باشــد 

تهران دور از انتظار نیست.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد پیــش از وقــوع 
از  کــرد:  ابــراز  بگیریــم،  را  آن  جلــوی  حــوادث 
مســؤوالن مربوطه می خواهیم در این موضوع 
ورود کننــد و ضمــن نظــارت بــر فضــای فیزیکی 
نظــام  از  مجــوز  اخــذ  پزشــکان،  ســاختمان 
ســاختمان ها  ایــن  راه انــدازی  بــرای  را  پزشــکی 

اجباری کنند.

خبــــــــر

بازتولیداندوه
تهدیدیبرایجامعه

کاظمیان صفورا

چنــدی پیــش نوجــوان 12 ســاله ای در برنامــه 
عصــر جدیــد ترانــه ای اجــرا کــرد کــه مــورد توجــه 
گرفــت و  قــرار  آریــا عظیمی نــژاد  بــه ویــژه  داوران 
هنــوز این خواننــده نوجوان وارد بند ســوم ترانه 
نشــده بود که موفق شــد رأی سفید عظیمی نژاد 
را بگیــرد. در این کــه ایــن اجــرا بــا توجــه بــه ســن 
محســوب  جــذاب  و  حرفــه ای  خواننــده،  پاییــن 
می شــد تردیدی نیســت اما با توجــه به مضمون 
اندوهنــاک ترانــه انتخــاب آن بــرای یــک نوجــوان 

سؤال برانگیز است.
جدیــد  عصــر  برنامــه  دیگــر  قســمت های  در 
اجراهایــی از ادبیــات عامیانــه یــا فولکلــور را هــم 
شــاهد بوده ایــم کــه در مقایســه بــا اجراهــای غیر 
عامیانــه بســیار شــاد بوده انــد. حــال ســؤالی کــه 
پیش می آید این اســت که چرا اندوه در اشــعار و 

ترانه های کنونی رسوخ فزاینده دارد؟
بــا نگاهی به مضامین ترانه هایی که به عنوان 
تیتــراژ پایانــی ســریال ها انتخــاب می شــود نیز به 
این نتیجه می رســیم که اندوه، حس یا تم غالب 

در ترانه های امروز است.
بســیار  تصنیــف   

ً
اخیــرا عقیلــی  ســاالر  حتــی 

غمگیــن » خاطــرات عمر رفتــه« را بازخوانی کرد در 
حالی کــه می توانســت تصنیف هــای شــاد یــادگار 
را در  کنــد. همیــن رونــد  را بازخوانــی  گذشــتگان 
ترانه »کاشــکی« محمد معتمدی کــه جزو آخرین 
اجراهــای ایــن خواننــده محســوب می شــود نیــز 
می بینیم. این گرایش فزاینده به اندوه باید برای 
مســؤوالن یــک هشــدار تلقی شــود؛ نبایــد اجازه 

داد غم اینچنین بتازد.
مســؤوالن بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــته 
باشــند که هنر هــر جامعه برآیند جــو حاکم بر آن 
اســت کــه هنرمنــد را بــرآن مــی دارد بــا بزرگنمایی 
آن، اثــر هنــری خــود را بــه واقعیت هــا نزدیک کند 

و همچون آینه  پیش روی وقایع اجتماع باشد.
انــواع  بــه جوالنــگاه  ســریال ها تبدیــل شــده 
تخلفــات، خیانت  هــا و غم های جانــکاه و ترانه ها 

به تبعیت از آن ها سروده می شود.
نمی توانیــم هنرمنــدان را واداریــم آینه جامعه 
نباشــند؛ غلبه یک احساس بر دیگر احساسات 
ثــار هنــری بایــد مثــل یــک نمــودار واقعــی از  در آ
انــدوه  کلیــت جامعــه محســوب شــود و وقتــی 
غلبــه می یابــد بایــد مســؤوالن نســبت بــه ایــن 
امر حســاس شــوند و شــرایط را بــرای بازگرداندن 

شادی به مردم فراهم کنند.
امیدواریم آیندگان وقتی به رمان ها، ترانه ها و 
آثار سینمایی و نقاشی ما می نگرند ما را مردمانی 
شــادکام و پیــروز قلمــداد کننــد، همان طــور کــه 
وقتی ما در تاریخ بیهقی به شهری به نام »شادی 
 محله ای بوده اســت 

ً
آباد« برمی خوریم- که ظاهرا

در غزنیــن و »طــرب آبــاد« دهلــی بــه تقلیــد از آن 
نام گــذاری شــده اســت- ناگزیر به دلیــل انتخاب 

چنین نامی برای یک شهر می اندیشیم.
بــه یقیــن آینــدگان بــه ایــن حجــم از انــدوه در 
ثــار هنــری مــا خواهند اندیشــید و مــا را قضاوت  آ

خواهند کرد.

یادداشتروز

همدان خبر 

حاجیباباییرئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلستاکیدکرد:

تکمیل سریع خط آهن همدان به غرب و جنوب
3ماهامسال در همدان:اشتغالزاییبرای1772نفر همدانبهاستانمرکزیفرماندار همدانبهقمبااجرایمحور کاهشمسیر

همــدان:نماینــدهمــردم هگمتانــه،گــروهخبــر
اســالمی شــورای مجلــس در فامنیــن و همــدان
گفــت:بــافعالیتدانشــگاهصنعتــی،پــارکعلمو
شــاهد فناوریهایبرتر فناوریومنطقهمبتنیبر
پیشــرفتقابلتوجهشــرکتهایدانــشبنیانو
برایجواناننخبههستیم. فراهمبودنزمینهکار
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی عصر 
پنجشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان 
اظهــار کــرد: حــدود 50 پــروژه ملــی در همــدان داریم 
کــه باید کمک کنیــم و مدیران ذیربط دســتگاه های 

اجرایی پیگیر باشند تا به سرانجام برسد.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش رضایتمنــدی مردم 
بایــد هــدف همــه مدیــران باشــد افــزود: همــه مــا 
مسؤولیت ســنگینی برعهده داریم و اگر در دوران 

مسؤولیت عادی کار کنیم گناهکاریم.
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس 
شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه راه آهن همدان-
ســریع تر  چــه  هــر  بایــد  همدان-ســنندج  و  مالیــر 
بــه بهره بــرداری برســد یــادآور شــد: راه هــای اصلــی 
همدان به اســتان های مجاور از وضعیت مطلوبی 
برخــوردار اســت و محــور همدان به اســتان مرکزی 
از طریــق قهاونــد نیــز در حــال اجراســت که مســیر 

همدان را به قم کاهش می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه ارتقای چند راه فرعــی از جمله 
محورهــای  و  راهجــرد  بــه  کمــر  ســیاه  محورهــای 
گردشــگری امامزاده محســن، ســد اکباتان و ابرو در 
حــال پیگیــری و انجام اســت افزود: مطالعــات قطار 
شهری همدان نیز به سرعت در حال انجام است و 

در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
حاجی بابایــی با بیان اینکه امروز در همدان یک 
انقــالب فنــاوری در حــال شــکل گیری اســت اظهار 
کــرد: بــا فعالیــت دانشــگاه صنعتــی، پــارک علــم و 
فنــاوری و منطقه مبتنی بر فناوری های برتر شــاهد 
پیشــرفت قابل توجه شــرکت های دانــش بنیان و 
فراهم بودن زمینه کار برای جوانان نخبه هستیم.

در  هگمتانــه  پتروشــیمی  بهره بــرداری  از  وی 
مهرمــاه ســال جــاری خبــر داد و اضافــه کــرد: هــم 
زمــان دو مــوزه در حــال ســاخت داریم کــه با جذب 
اعتبــارات ملی باید این موزه ها هم هر چه ســریع تر 

تکمیل و به بهره برداری برسد.
ســرمایهگذاری300میلیــاردتومانــیشســتادر�

رأسی گاوداری6هزار
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلــس 
شــورای اســالمی احــداث بیمارســتان هــزار تخــت 
خوابــی در همــدان را فرصتــی کم نظیر برای اســتان 
بــا  نیــز  رأســی  هــزار   6 گاوداری  گفــت:  و  دانســت 

در  شســتا  تومانــی  میلیــارد   300 ســرمایه گذاری 
همدان در حال تأسیس است.

حدر� افشــاری:60میلیــاردتومــانبــرای256طــر
همدان

فرماندار همدان نیز گفت: 60 میلیارد تومان اعتبار 
برای 256 طرح در شهرستان همدان توزیع شد.

حســین افشــاری از اختصاص 59 میلیــارد و 200 
میلیــون تومــان اعتبــار اســتانی بــه دســتگاه های 
در  ح  طــر  256 اجــرای  و  تکمیــل  بــرای  اجرایــی 

شهرستان همدان خبر داد.
وی گفت: 142 میلیارد و یک صد میلیون تومان 
ح در اعتبارات ســال جاری برای  اعتبــار برای 268 طر
ح ها و پروژه های شهرســتان از  تکمیــل و اجــرای طر

پنج محل پیش بینی و ابالغ شده است.
 59 میــزان  ایــن  از  افــزود:  همــدان  فرمانــدار 
میلیــارد و 200 میلیــون تومــان اعتبارات ابالغ شــده 
از منابع اســتانی اســت که شامل 27 میلیارد و 283 
میلیــون تومان اعتبار تملک دارایی ها، 1.5 میلیارد 

تومان از محل سه درصد نفت و گاز و 30 میلیارد و 
414 میلیون تومان اعتبار متوازن است.

وی با بیان اینکــه الزامات قانونی بودجه در توزیع 
اعتبارات مد نظر قرار گرفته است تصریح کرد: رویکرد 
مــا در توزیــع اعتبــارات اولویــت دادن بــه طرح هــای 
مردم محــور بــوده کــه از پیشــرفت فیزیکی بیشــتری 

برخوردار بوده تا سریع تر به بهره برداری برسد.
افشــاری افــزود: از محل منابــع مالیات بر ارزش 
افــزوده نیــز حــدود 13 میلیــارد تومــان اعتبــار ابالغ 
شــده کــه 12 میلیــارد و 908 میلیــون تومــان مربوط 
به ورزش های همگانی و یک میلیارد و 76 میلیون 

تومان مربوط به ورزش دانش آموزی است.
بیــن  اعتبــارات  جابجایــی  در  داد:  ادامــه  وی 
فصــول تعییــن شــده محدودیــت قانونــی داریــم و 
مدیــران بایــد پیگیــر تخصیــص اعتبــارات و اجــرای 

سریع تر پروژها باشند.
فرمانــدار همدان با اشــاره به ایــن که میزان تحقق 
تعهد اشتغال در شهرستان همدان طی سه ماه سال 
جاری 113 درصد بوده اســت، عنــوان کرد: میزان تعهد 
اشتغال شهرستان در سال جاری یک هزار و 574 مورد 
پیش بینی شــده که در ســه ماه نخست امسال برای 

یک هزار و 772 نفر اشتغال ایجاد شده است.
ایــن  از  اینکــه  بیــان  بــا  فــارس، وی  از  بــه نقــل 
تعداد یک هزار و 350 نفر بیمه شــده اجباری جدید 
هســتند افزود: در این راستا دســتگاه های اجرایی 
زمینــه اشــتغال زایی را بــرای ورود و فعالیت بخش 
خصوصــی فراهم کرده اند و در شهرســتان همدان 

ایجاد مشاغل پایدار را هدف گذاری کردیم.

همدان:معاونآموزشــی هگمتانــه،گــروهخبر
بــا پزشــکی آمــوزش و درمــان بهداشــت،  وزیــر
اســتانهمــدانبــه بیــاناینکــهتاکنــونکرونــادر
لزوممدیریت نشــدهاســتبر طغیانجدیمنجر
شــیوه رعایــت  خواســتار و کــرد تأکیــد وضعیــت

سویمردمشد. نامههایبهداشتیاز
به گزارش هگمتانه، علی اکبر حق دوســت صبح 
پنجشــنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا در شــرایط خوبی قرار دارد 
که با برنامه ریزی منســجم رشــد کمی و کیفی قابل 
مالحظه ای داشــته به طوری که هم  نیازهای استان 

و هم کشور را تأمین می کند.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
همــدان در کنــار دانشــگاه بوعلــی ســینا در تعالــی 
کشــور مؤثر اســت، گفت: در مورد کرونــا از ابتدا در 
کادر  توانمندســازی  بــرای  برنامه هایــی  کشــور  کل 
درمان انجام شده و گزارش ها و بازدیدهای صورت 
گرفته در این زمینه روند خوبی نســبت به متوسط 

کشور داشته است.
بــا  کارا  و  منســجم  صــورت  بــه  داد:  ادامــه  وی 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده و بــه کارگیــری علم و 
دانش در استان تاکنون طغیان جدی ایجاد نشده 
کــه امید اســت بــا درایــت بیماری در ســطحی که به 

طغیان نیانجامد مدیریت شود.
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه احســاس می کنم 
تــوان علمی دســت اندرکاران به انــدازه کافی بوده و 

رشــد خوبی پیدا کرده ایم در خصوص آموزش های 
کادر درمانــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا گفــت: بیمــاری 
جدیــد و دانــش مــا انــدک اســت؛ اما تالش بــر این 
بوده که مســتندات علمی به صــورت منطقه ای که 
حاصــل تحقیقــات کاربردی باشــد در عملکــرد وارد 

شود.
وی ضمن بیان این مطلب که بر اساس آخرین 
یافته هــای موجــود در دنیا در اســتان نقص خاصی 
ندیــدم در مــورد برنامــه  بــرای کاهــش تلفــات نیــز 
گفــت: بــه تدریــج تجربه و علــم ما در حــال افزایش 
اســت و برخــی مداخــالت دارویــی و درمانــی کــه در 
ج شده و شیوه های  شیوه نامه ها بود از درمان خار
جدیــدی وارد شــده کــه همیــن موضــوع منجــر بــه 
کاهــش میزان مرگ و میر در کشــور و جهان شــده 

است.
ســال  در  کــه  خصــوص  ایــن  در  حق دوســت 
تحصیلــی جدیــد پیــش رو آمــوزش حضــوری برگزار 
می شــود یــا غیــر حضــوری؟ اظهــار کــرد: در شــرایط 
جنگــی بایــد عاقالنــه مدیریــت کــرد و متناســب بــا 
شــرایط آرایــش جنگــی را تغییــر داد ســه مــاه مدت 
طوالنی اســت و نمی توان برای ســه ماه آینده گفت 

برنامه داریم.
کــردن فضــای  بــر اهمیــت ایمــن  بــا تأکیــد  وی 
و  حضــوری  و  مجــازی  آمــوزش  تلفیــق  و  آموزشــی 
فراهــم کــردن شــرایط بــرای تحصیــل دانشــجویان 
بــا کمتریــن خطر گفــت: احتمــااًل ورودی مهرماه به 

حداقل برسد.
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  آموزشــی  معــاون 
فعلــی  شــرایط  در  را  تجمعــات  پزشــکی  آمــوزش 
بــه شــدت خطرســاز دانســت و گفــت: بــا افزایــش 
جمعیت افراد خطر انتقال ویروس بسیار افزایش 
می یابــد و بــدون شــک عامل اصلی بــروز طغیان در 

برخی استان ها تجمعات بوده است.
حق دوســت همچنیــن در جمــع اعضــای هیأت 
رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: 
همدان جزو اســتان هایی بود که آرام، با طمأنینه و 

بدون تنش شرایط بروز کرونا را مدیریت کرد.
وی بــا تأکید بــر اهمیت رعایت ســیوه نامه های 
بهداشــتی توسط اصناف و در محیط های مختلف، 
این موضوع را نیازمند نظارت های بیشــتر دانست 
و گفت: دانشگاه ها امکانات محدودی دارند همه 
کســانی که در جامعه نقــش مدیریتی دارند باید به 

این موضوع ورود کنند.
حق دوست با بیان اینکه اتفاقات بیماری کرونا 
طغیانی اســت افــزود: بــا مراقبــت و عملکرد خوب 
تیــم  بیمارســتانی و بهره گیــری از تجربیــات موفــق 
در ایــن زمینه مرگ ومیرها بســیار کاهــش می یابد، 
همــکاران بالینــی نیــز در صــورت مواجهــه بــا مــوج 

کرونا نباید دستپاچه شوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریت توقعــات مهم 
اســت و فاصله بین خواســته ها و داشــته ها باعث 
نارضایتــی می شــود بــا تأکیــد بــر اینکــه توقعــات از 
مــردم، مســؤوالن و کارکنــان بایــد مدیریــت شــود، 
گفــت: بایــد بــا بــه حداقــل رســاندن عــوارض ایــن 
خ اقتصاد، آموزش و تولید  بیمــاری زندگی کرد تا چر

بچرخد.
درمــان  بهداشــت،  وزارت  آموزشــی  معــاون 
و آمــوزش پزشــکی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه بــا 
مدیریت خوب اســتان در همــدان با طغیان کرونا 
مواجــه نشــدیم، گفت: نقــش مدیریتی دانشــگاه 
در  خالقانــه  ایده هــای  و  اســت  ارزشــمند  بســیار 

مدیریــت و پژوهش های اثرگذار ضرورت دارد.
در  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی  فــارس،  از  نقــل  بــه 
شــرایط بــروز همــه گیــری شــامل بســیاری مــوارد 
تــرس، شــایعات،  بیمــاری،  گیــری  از جملــه همــه 
دســتورالعمل ها  و  گزارشــات  متعــدد،  جلســات 
پشــت ســر هم بــروز می کند، ابــراز امیــدواری کرد 
بــا تــالش جمعی ایــن مقطــع زمانی را بــا موفقیت 

بگذاریم. سر  پشت 

همدان: رئیسکمیسیوننظارتشورایاسالمیشهر

باقانونشوراهاصورتگرفتهاست تصویبالحاقسهروستابهشهرهمدانمغایر
همدان:رئیسکمیســیون هگمتانــه،گروهخبــر
اداریشــورایاســالمیشــهر نظــارتبازرســیوامــور
الحاقســه مخالفــتنماینــدگانمــردماز همــداناز

داد. همدانخبر روستابهشهر
به گزارش هگمتانه، ســید مســعود عســگریان در 
گفتگویــی افزود: الحاق روســتاهای قاســم آبــاد، علی 
آبــاد و حســن آبــاد برخــالف بنــد 34 مــاده 80 قانــون 
اســالمی  شــوراهای  انتخابــات  و  وظایــف  تشــکیالت 
کشور و اصول هفتم و یک صد و سوم قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرفته است.
همــدان  شــهر  شــورای  کــرد:  اضافــه  عســگریان  
الحاق ســه روســتا را به لحــاظ عدم ارائه پیوســت  ها 
بــه مباحــث فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی، زیســت 
و  توســعه  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  نیــز  و  محیطــی 
و  همــدان  شــهر  در  نشــینی  حاشــیه  گســترش 
ســاماندهی بافت های حاشــیه ای نامناسب موجود 

مصوب نکرد.
و  شــوراها  اعضــای  مخالفــت  بــه  همچنیــن  وی 

از طرفــی  کــرد:  اظهــار  اشــاره و  دهیــاران ســه روســتا 
اعضــای شــورای اســالمی روســتاهای مذکــور نیــز بــه 
دلیــل ارتقــای ســطح زندگی روســتاییان و کشــاورزان، 
 ، توســعه پایدار روســتاها و مناطق کشاورزی، رفع فقر
تقویت زیرســاخت های مناســب تولید، تنوع بخشی، 
گســترش فعالیت هــای مکمــل و اقتصــادی بــه ویژه 
صنایــع تبدیلــی و روســتایی و خدماتــی نویــن بــا ایــن 

الحاق مخالف بوده و هستند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای اســالمی شــهر 

همــدان، رئیــس کمیســیون نظــارت بازرســی و اداری 
 نیز 

ً
شــورای اســالمی شــهر همدان با بیان اینکه اخیرا

نماینــدگان مردم شهرســتان های همــدان و فامنین 
در مجلس شــورای اســالمی مخالفت خود را با الحاق 
این ســه روســتا به طور مکتوب اعالم کرده اند، یادآور 
شــد: امیدواریم هرچه ســریع تر الحاق این سه روستا 
کــه بر خالف خواســته مــردم بــوده و پیامدهای منفی 
زیــادی از جملــه بــروز زمینه توســعه حاشــیه نشــینی 
بــر مدیریــت شــهری و  گــزاف  و تحمیــل هزینه هــای 

روســتاییان ســاکن در ایــن روســتاها را در پــی دارد، 
به دلیل نداشــتن زیرســاخت های مناســب شهری از 

سوی مراجع ذیربط لغو شود.

همدان: مطالعاتوپژوهشهایشورایاسالمیشهر رئیسمرکز

گاه ارتقاتابآوریبامدیرانآ

مرکــز رئیــس همــدان:  خبــر گــروه هگمتانــه،
مطالعــاتوپژوهشهــایشــورایاســالمیشــهر
گاهتأکید ارتقــاتــابآوریبــامدیــرانآ همــدانبــر

کرد.
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  مولــوی  ابراهیــم 
هگمتانــه، با اشــاره به تغییــر رویکردهای مدیریت 
بحران به سمت تاب آوری اظهار کرد: قباًل در زمینه 
مدیریــت بحــران تمرکــز بر پاســخ بود یعنــی منتظر 
بودیــم اتفاقــی بیفتــد و بعــد بــرای جمــع کــردن آن 
ح شــد  اقــدام کنیــم پــس از آن رویکرد آمادگی مطر
یعنــی عــالوه بــر اینکــه بتوانیــم حادثــه را مدیریــت 

کنیم باید از قبل آمادگی پاســخ به حادثه را داشــته 
باشیم.

مولوی بیــان کرد: در ادامه انقالب ایدئولوژیکی 
خ داد و کاهش اثرات  در مدیریــت بحران در دنیــا ر
یعنــی  شــد  ح  مطــر حــوادث  از  ناشــی  خســارات  و 
اینکــه چــه کار کنیــم تا خســارت ها چه بــا اقدامات 
و  پاســخ  اقدامــات  بــا  چــه  و  آمادگــی  پیشــگیری، 

بازتوانی کمتر باشد.
مولــوی افــزود: نکتــه ای کــه بایــد مــد نظــر قــرار 
بگیــرد این اســت کــه اگر جامعــه ای آســیب دید با 
چه هزینه ای، با چه میزان اثربخشی و در چه مدتی 
بایــد جامعه را به حالــت اول برگرداند؟ که در اینجا 
بهــره روی خــود را پررنگ نشــان می دهد. وی ادامه 
داد: تمــام این هــا در کنــار هــم مفهوم تــاب آوری را 
تشــکیل می دهند. در واقع تاب آوری یعنی توانایی 
یــک نظــام، فــرد و یــا مجموعه ای کــه با اســتفاده از 
ظرفیــت داخلی خود و نــه نگاه به ظرفیــت بیرونی، 
با یک نگاه مثبت و با اســتفاده از فرصت هایی که 

از میــان تهدیدهــا بــه وجــود می آیــد بتوانــد حرکت 
و خســارات را مدیریــت کنــد و هــر چــه ســریع تر و 

مؤثرتــر به زندگی طبیعی بازگردد.
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان در بخش دیگر ایــن گفتگو 
بیــان کــرد: البتــه این مســائل به عوامــل معتددی 
و   فیزیــک شــهر 

ً
درایــن جــا صرفــا و  بســتگی دارد 

ح نیســت.  خــوب بــودن ســاختمان ها و معابر مطر
چــه بســا ممکــن اســت کــه معابــر و ســاختمان ها 
خــوب باشــند و بــه ایــن دلیــل کــه مــردم آمادگــی 
روانی نداشــته باشند و آموزش کافی ندیده باشند 
نتوانیــم جامعــه را از این بحــران بگذرانیم که مثال 
شــفاف در این زمینه ســیل سال گذشته است که 
همــدان را در بــر گرفــت و بــا وجــود اینکه خســارت 
کمــی در بــر داشــت؛ امــا تنهــا بــه دلیــل احســاس 
بیشــتر  کــه  دیدیــم  روانــی  آمادگــی  عــدم  و  تــرس 

سیستم مختل شد.
مولــوی بــا اشــاره بــه اینکه تــاب آوری یک شــهر 

بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد بــه ایــن عوامل 
اشــاره کرد و گفت: بحث های حاکمیتی و مدیریتی، 
ظرفیت های اجتماعی،  اقتصادی، زیســت محیطی، 

فرهنگی و طبیعی از جمله این عوامل هســتند.
همــدان،  شــهر  شــواری  عضــو  ایــن  گفتــه  بــه 
مطالعات نشــان می دهــد که مهمترین مســأله در 
، نظام  ارتقا تاب آوری یک شــهر این اســت که شهر
مدیریتی و حاکمیتی مناســب و مدعیان شایســته 
داشــته باشــد. وی در ایــن بــاره افزود: اگــر مدیران 
و  تأمیــن  زمینــه  در  قطعــا  باشــند  داشــته  گاهــی  آ
مصــرف منابــع و همچنیــن برنامه ریزی شــهر مؤثر 

خواهند بود.
در  چیــزی  مجمــوع  در  اینکــه  بیــان  بــا  مولــوی 
حــدود 30 درصــد عوامــل مربــوط بــه تــاب آوری بــه 
عوامــل حاکمیتــی و مدیریــت شــهر بــاز می گــردد، 
زیرســاخت ها  ماننــد  دیگــری  مــوارد  داد:  توضیــح 
از جملــه آب و بــرق و پل هــا تأثیرگــذار هســتند؛ اما 
بــر اســاس مطالعاتــی که در دنیا و کشــور مــا انجام 

شــده از آنجایی که تاب آوری رویکردی جامع اســت 
کــه همــه چیــز را بــا هــم می بینــد اگــر بخواهیــم بــه 
عوامــل مختلــف وزن بدهیــم بــرای تــاب آور بودن، 
عوامــل مدیریتــی و فرهنگی و اجتماعی خیلی مهم 

هستند.
وی در ایــن بــاره بیــان کــرد: گاهی دم از توســعه 
اتفــاق  پایــدار  پایــدار می زنیــم؛ ولــی عمــال توســعه 
را  شــهر  تــاب آوری  کــه  مدیرانــی  امــا  نمی افتــد؛ 
متوجــه می شــوند و ایــن امــر جــزو سیاســت ها و 
ســمت  بــه  قطعــا  می گیــرد  قــرار  اولویت هایشــان 

توســعه پایدار حرکت می کنند.
رئیــس مرکــز مطالعــات شــورا افــزود: آنچــه بــه 
عنــوان نماینــده مــردم شــهر همــدان در شــورای 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  دارم  انتظــار  شــهر  اســالمی 
موضــوع مــورد توجــه جــدی مدیران ارشــد اســتان 
همــدان قــرار بگیــرد و در حوزه مدیریــت هم وقتی 
صحبــت می کنیــم پــول نمی خواهــد و تنهــا تغییــر 

دیدگاه نیاز دارد.

بهداشت: معاونآموزشیوزیر

ندارد جدی  طغیان  همدان  در  کرونا 
بپرهیزند گونهتجمع  هر از مردم
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10میلیوننفر
جاماندگانسهامعدالت

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
گفــت:10 میلیــون نفر از جمعیت کشــور باید به 
جمــع دریافت کننــدگان ســهام عدالــت اضافــه 
طــی  زمان بنــدی  برنامــه  در  اســت  شــوند.قرار 
چنــد مــاه آینــده و تــا پایــان ســال کل 100 درصد 
مالکیت ســهام عدالت به مردم منتقل شود و 
این یکــی از مصوبــات ما در مجلــس نیز خواهد 
بود که کار تســریع شــود. اگر مــردم نیاز به پول 
فروش ســهام عدالت ندارند، تأکید این اســت 
ســهام را نگه دارند و از ســود ســاالنه اســتفاده 

. کنند

اعالمشرایطدریافتوامودیعه
مستاجران

وزیر راه و شهرســازی گفت: حداکثر مساحت 
واحــد مســکونی مســتاجران بــرای برخــورداری از 
تســهیالت ودیعــه در تهــران 75 متــر و در ســایر 
شهرها90 مترمربع در نظرگرفته شده است. نکته 
مهــم دیگر بــرای پرداخــت این تســهیالت وجود 
قــرارداد رســمی اجــاره، میــان موجــر و مســتاجر 
نهایی شــدن  از  پــس  تســهیالت  اســت.این 
به عنــوان کمک هزینــه ودیعــه مســکن از طریــق 
شــبکه بانکــی در اختیــار مالــکان قــرار می گیــرد و 
مســتاجران صرفــا کارمــزد تســهیالت را پرداخت 

می کنند.

آسیبپذیر اقشار
»وامیکمیلیونتومانیتکمیلی«

کرونامیگیرند
ســخنگوی تســهیالت حمایتــی کرونــا گفــت: 
نخســتین مرحلــه واریــز وام یک میلیــون تومانی 
یارانــه بگیــران نقــدی بــه طــور کامل انجام شــد و 
همزمــان بــا یارانه تیرماه اقســاط این تســهیالت 
نیز کســر می شود.براساس مصوبه دولت، چهار 
اقشــار خــاص شناســایی  میلیــون خانــوار جــزء 
شــدند کــه عــالوه بــر دریافــت وام یــک میلیــون 
تومانــی کــه بــرای تمــام یارانه بگیــران واریــز شــد، 
در صــورت تمایــل می تواننــد از وام تکمیلــی یک 
میلیــون تومانــی دیگر کــه برای آنهــا درنظر گرفته 
شــده بهره مند شــوند.برای چهــار میلیون خانوار 
یــک  تکمیلــی  وام  واریــز  پیامــک  آســیب پذیر 
میلیون تومانی ارسال شده است که متقاضیان 
 6369 سرشــماره  بــه  را  خــود  درخواســت  بایــد 

بفرستند.

وجه واریز در دالیلتاخیر
فروشندگانسهامعدالت

دبیــرکل کانــون کارگــزاران بــورس اوراق بهادار 
گفت:در حال حاضر مشــتری برای سهام عدالت 
عدالــت  ســهام  کار  و  ســاز  البتــه  دارد.  وجــود 
و  تجمیــع  کدهــا  بایــد  دارد؛  خاصــی  ویژگی هــای 
آن شــرکت  از  بعــد معامــالت انجــام شــود.پس 
ســپرده گذاری مرکــزی و تســویه وجــوه بایــد برای 
کارگــزار تعییــن کنــد کــه از ایــن معامــالت انجــام 
شــده، چه میزان برای کدام مشــتری است.گاهی 
این شرکت جزئیات معامالت را با چند روز تاخیر 
بــه کارگزار اعــالم می کنــد.در حالی که کارگــزار باید 
اطالعــات را داشــته باشــد تــا وجــوه مربوطــه را به 

سهام داران اختصاص دهد و واریز کند.

برگزاری آخرینوضعیتاز
مراسماربعینواعزامبهسوریه

گفــت:  زیــارت  و  حــج  ســازمان  رئیــس 
امیدواریــم تــا رســیدن زمــان برگــزاری مراســم 
اربعیــن، ویــروس کرونــا فروکــش کــرده باشــد 
تــا  اســت  قــرار  نیفتــاد  اتفــاق  ایــن  اگــر  کــه 
نمایندگانــی از گروه هــای مختلــف را برای اعزام 
ســاماندهی کنیــم کــه البتــه ایــن موضــوع نیــز 
در شــرایطی اســت که ظرفیت عــراق برای ارائه 
خدمــات بــه زائــران مهیا شود.ســوریه نســبت 
ویــروس  بــا  رابطــه  در  دیگــر  کشــور های  بــه 
کرونــا، شــرایط بهتــری دارد، امــا طبــق مصوبــه 
ســتاد ملــی کرونا قــرار شــد شــیوه نامه هایی را 
میان وزارت بهداشــت ایران و کشــور ســوریه، 
منعقــد و در آن الزامــات بهداشــتی برای اعزام 

شود. رعایت 

بنگاه 37هزار تأمینمالیبیشاز
سالگذشته کوچکومتوسطدر

مالــی  تأمیــن  »دســتورالعمل  مرکــزی  بانــک 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط در سال 
1399« را با هدف هموارســازی مســیر تولید ملی 
راســتای  در  اقتصــادی  بنگاه هــای  از  و حمایــت 
تحقــق شــعار جهــش تولیــد، هدایــت نقدینگی 
جامعــه بــه ســمت بخش هــای مولــد و تأمیــن 
مالــی تولیدکننــدگان داخلــی و تأمیــن ســرمایه 
در گردش بنگاه های اقتصادی به شــبکه بانکی 

کشور ابالغ کرد.

کوتاه اخبار

رئیسدانشگاهعلومپزشکیایران:

واکسن ایرانی کرونا تا 2 ماه آینده وارد مرحله انسانی می شود
هگمتانه،گروهایرانوجهان:رئیسدانشــگاه
علومپزشکیایرانگفت:مرحلهاولیهآزمایشگاهی
واکســنکروناانجامشدهوتا2ماهآیندهآزمایشو

تزریقانسانیآنانجامخواهدشد.
جلیل کوهپایه زاده، با اشــاره به اینکه در ســطح 
بین المللی تحقیقــات زیادی بر روی واکســن انجام 
شــده اســت، اظهار کرد: در کشــور ما نیز بیش از 10 
گــروه بــر روی تولید واکســن کرونــا تحقیق می کنند 
کــه فعــاًل دو گروهشــان بیشــتر از بقیــه کار را پیش 

برده اند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران افــزود: 
ترکیبات واکســن چند مرحله دارد و نوع واکسن ها 
نیز با یکدیگر متفاوت است؛ برخی واکسن ها برای 
ویروس های ضعیف کشته شده است، برخی دیگر 
از آنها ترکیبات نوترکیب ویروسی است و برخی هم 

ممکن است با روش های جدیدی ساخته شود.
کوهپایه زاده ادامه داد: پیش بینی ما این است 
که ایران تا فصل پاییز و یا اوایل زمســتان بتواند به 
نمونه هایــی از واکســن کرونا کــه قابل اســتفاده در 

سطح بین الملل هم باشد، دست یابد.
وی افــزود: البتــه ممکــن اســت این واکســن ها 

و  دارد  زمــان  بــه  بســته  کــه  بشــود  هــم  وارداتــی 
پیش بینی های وزارت بهداشت در این خصوص در 
حال انجام است. اما اگر بتوانیم به تولید واکسن در 
ایران دست یابیم، برای کشور ارزش افزوده باالتری 

خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان 
کرد: دو گروه محقق در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در حال کار بر روی تولید واکسن هستند که در حال 
حاضــر مرحله اولیه آزمایشــگاهی آن انجام شــده و 
 تا یکی دو ماه آینده 

ً
به اتمام رســیده اســت و تقریبا

تزریق و آزمایش انسانی آن انجام خواهد شد.
وی افــزود: در صــورت موفقیت آمیــز بــودن این 

مراحل واکسن به تولید انبوه خواهد رسید.

داد؛ مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعیخبر

اولمرداد اعمالافزایشحقوقبازنشستگانتأمیناجتماعیاز
مدیرعامــل جهــان: و ایــران گــروه هگمتانــه،
ســازمانتأمیــناجتماعیگفــت:افزایــشحقوق
اولمرداداعمال بازنشستگانتأمیناجتماعیاز

میشود.
مصطفــی ســاالری، بــا اشــاره بــه مصوبــه اخیــر 
دولــت مبنــی بر واگــذاری معــادل 32 هــزار میلیارد 
ایــن  افــزود:  دولتــی،  شــرکت های  ســهام  تومــان 
مصوبــه بــا تأکیــد بــر ایــن بــود کــه ســازمان تأمین 

اجتماعی دوباره به سمت بنگاه داری نرود.
وی ادامه داد: با واگذاری این ســهام به ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بابــت تادیــه دیــون دولــت، ایــن 
امکان برای این سازمان فراهم می شود تا متناسب 

سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
ســاالری اضافــه کرد: متناســب ســازی بــه این 

مفهــوم اســت کــه غیــر از افزایــش ســنواتی که در 
ابتــدای ســال داشــتیم و در خرداد اعمــال کردیم, 
متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشسته 
حقــوق  دوبــاره  افزایــش  خدمتشــان  ســنوات  و 

داشته باشیم.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، با اشــاره 
بــه اینکه بازنشســتگان این ســازمان حدود ســه 
اجرایــی  بــا  گفــت:  نفــر هســتند,  نیــم میلیــون  و 
ماهانــه  حقــوق  پرداخــت  موضــوع،  ایــن  شــدن 
مســتمری بگیــران این ســازمان از 400 تــا 800 هزار 
تومان اضافه خواهد شــد. ساالری افزود: تصمیم 
نخســت مــا ایــن بــود کــه ایــن موضــوع را از اول 
شــهریور اجــرا کنیــم اما در جلســه ای که داشــتیم 

مقرر شد از اول مرداد اعمال شود.

جهانیکروناویروس آمار

12میلیونمبتالبهکووید-19 بیشاز
مبتالیان هگمتانه،گــروهایرانوجهان:شــمار
رو همچنــان جهــان  در کروناویــروس قربانیــان و
بــهافزایشاســتوبراســاسآخرینآمارها،شــمار
و570 مبتالیــاناینبیمــاری12میلیــونو170هــزار

نفرشدهاست.
رونــد افزایــش آمــار مبتالیان بــه بیمــاری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشــور و منطقه در جهان شــیوع 
یافتــه، ادامــه دارد و ایــن بیمــاری همچنــان در دنیا 

قربانی می گیرد.
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان 
کروناویــروس جدید در جهان به 552 هزار و 112 نفر 
رســیده و تاکنون ابتالی 12 میلیون و 170 هزار و 570 

نفر به این بیماری نیز تأیید شده است.
هفــت  تاکنــون  آمارهــا  تازه تریــن  بنابــر  همچنیــن 
میلیــون و 69 هــزار و 283 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه 

کووید-19بهبود یافته اند.
از میان چهار میلیون و 549 هزار و 175 مورد ابتالی 
فعال در سراســر جهان، 99 درصد موارد یعنی چهار 
میلیــون و 490 هــزار و 897 نفــر وضعیــت خفیــف 
داشــته اند و تنهــا 58 هــزار و 278 مــورد معادل یک 

درصد از کل موارد در وضعیت وخیم قرار دارند.
همچنین از هفت میلیون و 621 هزار و 395 پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا هفت میلیون و 69 
هــزار و 283 نفــر معــادل 93 درصــد از مــوارد بهبــود 
یافتــه و 552 هــزار و 112 نفــر معــادل هفــت درصد از 

موارد جان خود را از دست داده اند.
کشــورهای  فهرســت  درصــدر  همچنــان  آمریــکا 
درگیــر با بیماری کووید-19 قرار داشــته و بیشــترین 
آمــار قربانیــان و مبتالیان بــه این بیمــاری را به خود 

اختصاص داده است.
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان 

بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم جــای گرفتند و 
برزیل و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار 
قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص 

داده اند.
«، تعداد  متر

ُ
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رســانی »ورلدا

مبتالیــان و قربانیــان ایــن بیمــاری در کشــورهایی 
را  آمارهــا  باالتریــن  گزارش هــای رســمی  بــر  بنــا  کــه 
داشــته اند تــا لحظــه انتشــار این خبــر بــه ترتیب به 

ح زیر است: شر
1. آمریــکا ســه میلیون و 158 هــزار و 932 مبتال، 134 

هزار و 862 قربانی
2. برزیــل یــک میلیــون و 716 هــزار و 196 مبتــال، 68 

هزار و 55 قربانی
3. هند 769 هزار و 52 مبتال، 21 هزار و 144 قربانی

4. روسیه 700 هزار و 792 مبتال، 10 هزار و 667 قربانی
5. پرو 312 هزار و 911 مبتال، 11 هزار و 133 قربانی

6. شیلی 303 هزار و 83 مبتال، 6573 قربانی
7.اسپانیا 299 هزار و 593 مبتال، 28 هزار و 396 قربانی

8. انگلیــس 286 هــزار و 979 مبتــال، 44 هــزار و 517 
قربانی

9. مکزیک 275 هزار و 3 مبتال، 32 هزار و 796 قربانی
10. ایران 248 هزار و 379 مبتال، 12 هزار و 84 قربانی

پس از آن کشورهای ایتالیا با 242 هزار و 149 مبتال، 
پاکستان با 240 هزار و 848 مبتال، آفریقای جنوبی با 
224 هزار و 665 مبتال، عربستان سعودی با 220 هزار 
و 144 مبتــال، ترکیــه با 208 هزار و 938 مبتال، آلمان با 
198 هــزار و 765 مبتــال، بنگالدش با 172 هزار و 134 
مبتال، فرانســه با 169 هزار و 473 هزار مبتال، کلمبیا 
بــا 128 هــزار و 638 مبتــال، کانــادا بــا 106 هــزار و 434 
مبتــال و قطر بــا 101 هزار و 553 مبتال تاکنون بیش از 

100 هزار مبتال به کرونا را گزارش داده اند.

ایران و جهان

معاوناولقوهقضائیه:

المال  بیت  به  را  افراد  ع  نامشرو ثروت های 
گردانیم برمی  آن  صاحبان  یا 

هگمتانــه،گــروهایــرانوجهــان:حجتاالســالم
اژهایبــابیــاناینکــهکســانیکــهثروتــیرابــهطریــق
المــال بیــت بــه را آن میکننــد، کســب نامشــروع
ثروتــیتوســط یــاصاحــبآنبرگردانیــم،گفــت:اگــر
فردیبهصورتنامشــروعکسبشد،قابلتحمل

نیست.
برنامــه  اژه ای در  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
بــدون توقــف با بیــان اینکه یکی از مســائلی که جزو 
اهــداف مهــم نظــام ماســت، این اســت که کســانی 
کــه ثروتــی را به طریق نامشــروع کســب می کنند، آن 
را بــه بیت المال یــا صاحب آن برگردانیــم، گفت: اگر 
ثروتی توســط فردی به صورت نامشروع کسب شد، 
قابــل تحمــل نیســت. یکــی از وظایــف قــوه قضائیه 
ایــن اســت کــه با افــرادی که ثروتــی را به صــورت غیر 
مشــروع بــه دســت آورده انــد، برخــورد کنــد کــه این 

نیازمند کمک دولت، مجلس و مردم است.
وی در ادامــه افزود: در ســند تحــول قوه قضائیه 
شــده  بررســی  ناحــق  انــدوزی  ثــروت  زمینه هــای 
اســت. مــا زمینه هــای ایجــاد ثروت های نامشــروع را 
کردیــم و  را پیش بینــی  شناســایی و راهکارهایــش 
برنامه ریــزی آن انجــام شــد؛ امــا تحقــق ایــن برنامــه 
نیازمنــد کمــک مجلــس، دولــت و مردم اســت و اگر 

این مشــارکت محقق شود، می توانیم یک گام بلند 
برداریم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: یکی از منشأ های 
و  از منابــع طبیعــی  اســتفاده  افــراد  انــدوزی  ثــروت 
زمین هایی اســت که با زد و بند یا سوءاســتفاده به 
دست آورده اند. مثاًل فردی 100 هکتار زمین را با این 
بهانــه کــه بخواهد در آن کار دامــداری و یا موارد این 
چنینی انجام دهد، می گیرد؛ اما بعد از 15 سال هنوز 
ایــن کار را انجام نــداده و با تفکیک زمین ها صاحب 

ثروت های فراوانی شده است.
حجت االســالم اژه ای در ادامــه، برخی تســهیالت 

بانکــی را از دیگــر مــواردی دانســت که باعــث ثروت 
انــدوزی می شــود و تأکیــد کــرد: بــا کمــک دولــت و 
مجلــس می تــوان ایــن موضــوع را پیگیــری کــرد. مــا 
در ســند تحــول دو موضوع مهــم را مــورد توجه قرار 
دادیــم: یکــی اینکــه جلــوی ایــن افــراد را بگیریــم و 
دیگــر اینکه با افرادی که در ســازمان های مربوطه یا 
وزارتخانه هایــی مانند جهاد کشــاورزی و یا ســازمان 
اراضی به صورت ســهل انگارانه یا بر اســاس رشــوه 
و یا سوءاســتفاده از موقعیت شــغلی باعث فســاد 

شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.
معــاون اول قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه فردی 
برای تســهیالت بانکی به عنوان مثال وام ازدواج با 
هزار مشــکل مواجه می شود، گفت: اما برخی افراد 
هــزار میلیــارد وام می گیرنــد، امــا هفــت خانــی را کــه 
آن فــرد بــرای گرفتــن وام ازدواج در پیــش دارد، طی 
نمی کننــد. بانک هــا بایــد در ایــن باره اعتبارســنجی 
کننــد. متأســفانه آن فــرد بــه جــای اینکــه اشــتغال 
ج ســازی می کنــد یا بــازار ســکه و ارز  ایجــاد کنــد، بــر
را دچــار التهــاب می کنــد. ایــن موضــوع از دو منظــر 
بایــد مــورد توجه قــرار گیرد؛ یکــی اینکه از اشــتغال 
دچــار  را  ارز  بــازار  اینکــه  دیگــر  و  کــرده  جلوگیــری 

مشکل کرده است.

فرماندهقرارگاهخاتماالنبیا)ص(:

کردیم پر  را  خارجی  پیمانکاران  خالی  جای 
هگمتانــه،گروهایــرانوجهان:فرمانــدهقرارگاه
سازندگیخاتماالنبیا)ص(بابیاناینکهاینقرارگاه
بهکمــکهمهدولتهاآمدهاســت،گفــت:باتوان
فنــیومهندســیکــهداریــمتوانســتیمجــایخالــی

پیمانکارانوشرکتهایبزرگخارجیراپرکنیم.
تفاهم نامــه  انعقــاد  مراســم  در  محمــد  ســعید 
قــرارگاه  و  گلســتان  اســتانداری  بیــن  همــکاری 
خاتم االنبیــا )ص( اظهــار کــرد: ایــن قــرارگاه بــا تمــام 
تــوان خود بــه کمک همــه دولت ها آمد و توانســت 
جــای خالــی پیمانکاران و شــرکت های بــزرگ خارجی 

را پر کند.
وی پروژه ســتاره خلیج فارس را یکی از بزرگترین 
گفــت:  و  دانســت  خاتم االنبیــا  قــرارگاه  اقدامــات 
علی رغم تمام کارشکنی ها با ساخت این پاالیشگاه، 

کشور در زمینه تولید بنزین به خودکفایی رسید.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا با اشــاره 

بــه تــوان فنی و مهندســی این قــرارگاه برای اجرای 
در  کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  در  بــزرگ  پروژه هــای 
حــال حاضــر بیــش از 5 هــزار پیمانــکار بــا قــرارگاه 
در  کرده ایــم  ســعی  هســتند.  همــکاری  مشــغول 
هــر پروژه ای 70 درصــد نیروی انســانی را از بومیان 

منطقــه بکارگیری کنیم.
وی ادامــه داد: قــرارگاه خاتم االنبیا تا کنون بیش 
 290  ، کشــور ســدهای  مخــازن  حجــم  درصــد   50 از 
کیلومتــر متــرو، 4 هزار کیلومتر راه آهــن، 90 کیلومتر 
آزادراه و غیــره ســاخته اســت. عالوه برایــن در حوزه 
صنایعی مانند فوالد و مس نیز کارهای خوبی انجام 

داده است.
و  تحریم هــا  رغــم  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  محمــد 
مشــکالتی که وجــود دارد، تمامی پروژه هــای قرارگاه 
فعال اســت. اگــر دولت بتواند تعهد خــود در زمینه 
تأمیــن مالــی پروژه هــا را انجــام دهــد، کار بــا ســرعت 

بیشتری انجام می شود.
وی دربــاره پــروژه ســد نرمــاب کــه بــا پیمانــکاری 
قرارگاه خاتم در حال ســاخت است، گفت: تعهدات 
ما در ســد نرماب انجام شــده اما هنوز دولت منابع 

مالی موردنیاز را تأمین نکرده است.

مالیاتی: رئیسسازمانامور

دریافتمالیاتبایدبراساسمیزاندرآمدوثروتباشد
هگمتانــه،گــروهایــرانوجهان:رئیسســازمان
گفت:تماممالیاتــیکهماهانه مالیاتیکشــور امــور
مســتقیموغیرمســتقیمجــذب بهطــور کشــور در

میلیاردتوماناست. میشود12تا13هزار
حجت االســالم  بــا  دیــدار  در  پارســا  امیدعلــی 
والمســلمین حســن علیــدادی ســلیمانی نماینــده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان اظهار کرد: 
انتظاری که از مجموع ارکان نظام می رود این اســت 

که در بحث مالیات همکاری کنند.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعه هزینه هــای عمومی 
کشــور و حقــوق و مزایایــی که دولــت می دهد اعم از 
بازنشســتگی، شــاغل و مســتمری ماهانه حدود 28 
هــزار میلیــارد تومان اســت گفــت: تمــام مالیاتی که 
در کشــور به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم جــذب 

می شود 12 تا 13 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان اینکه 
حــدود 8 درصد درآمــد مردم در اختیــار حاکمیت قرار 
می گیــرد کــه صــرف هزینه های کشــور می شــود بیان 

کرد: در دنیا این عدد حدود 30 درصد است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درآمــد نفت هــم کاهش 

راهــی جــز درآمدهــای مالیاتــی  کــرده اســت و  پیــدا 
نیســت گفــت: مــردم بایــد هزینه هــای جــاری اداره 
مصــرف  و  ثــروت  درآمــد،  به نســبت  را  خودشــان 

خودشان پرداخت کنند.
پارســا بــا تأکیــد به اینکــه »مردم مــا عدالت جو 
عدالــت  مالیــات  اخــذ  در  ببیننــد  اگــر  و  هســتند 
برقــرار اســت همــکاری می کنند« افــزود: جرم فرار 
کــه  اســت  دنیــا  در  جرایمــی  بدتریــن  از  مالیاتــی 

گذشــت نــدارد و خیلی ســختگیری می کنند اما در 
کشــور ما این گونه نیست.

نظــام  مشــکالت  از  یکــی  اینکــه  ابــراز  بــا  وی 
مالیاتــی کشــور هوشــمند نبــودن آن اســت گفــت: 
بــرای  دنیــا  در  مــردم  بانکــی  تراکنش هــای  تمــام 
شفافیت سازی اقتصادی در اختیار حاکمیت است.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی کشــور با یــادآوری 
اینکــه »مــا مجمــوع اطالعــات را در اختیــار نداریــم و 
این مسئله باعث فرار مالیاتی می شود« اضافه کرد: 
تمام فروشــگاه های کشــور از بزرگ و کوچک طی دو 

سال آینده باید به سازمان مالیاتی وصل شوند.
وی بــا اظهــار اینکــه »تمرکــز مــا بــر 15 و 20 درصــد 
افراد باالی جامعه بر اخذ مالیات اســت« ادامه داد: 
انتظــار می رود اســتان ها نیز در وصــول مالیات با ما 

همکاری کنند.
پارســا با اعالم اینکه »با ســازمان برنامه و بودجه 
نیــز هماهنــگ کردیم و بودجه اســتان ها به وصولی 
مالیــات آنهــا وصــل می شــود« گفــت: اگر اســتان ها 
می خواهنــد اعتبارات عمرانی آنهــا افزایش پیدا کند 

باید در اخذ مالیات نیز وصولی داشته باشند.

رئیسکمیسیونبهداشتمجلس:

دستورالعملهایبهداشتیرعایتنشودباکمبودتختهایبیمارستانیمواجهمیشویم
هگمتانه،گروهایرانوجهان:رئیسکمیسیون
مردمشیوهنامههای بهداشــتمجلس،گفت:اگر
تختهــای زمینــه  در نکننــد رعایــت را بهداشــتی
بیمارســتانیوآیسییوبامشکلمواجهخواهیم

شد.
کمیســیون  رئیــس  شــهریاری  حســینعلی 
بــا  اســالمی،  شــورای  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت 
اشــاره به افزایش شــیوع ویروس کرونــا، اظهار کرد: 
بســیاری از شــهرهای کشــور بــه لحاظ بیمــاری کرونا 
در حالت هشــدار و قرمز به ســر می برند که ضروری 
است ســتاد مقابله با کرونا فکری اساسی برای این 
اســتان ها و شــهرها کنند. مردم دســتورالعمل های 
تخــت  کمبــود  بــا  نکننــد  رعایــت  را  بهداشــتی 

بیمارستانی مواجه می شویم.
وی با بیان اینکه متأسفانه اخیرا شاهد افزایش 
برگــزاری مراســم مختلف عروســی و عــزا و همچنین 
حضــور مــردم در مکان هــای شــلوغ بــدون رعایــت 
افــزود:  هســتیم،  بهداشــتی  دســتورالعمل های 

متأســفانه برخی مردم تصور می کننــد ماجرای کرونا 
تمــام شــده و نســبت بــه رعایــت نــکات بهداشــتی 
کــه همیــن  بــی توجــه هســتند  و دســتورالعمل ها 
مســئله باعــث افزایــش شــیوع ایــن ویروس شــده 

است.
رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس بــا بیــان 
اینکــه طبــق اعــالم وزارت بهداشــت و ســتاد مقابله 
بــا کرونــا به دلیــل تلقی کردن شــرایط عــادی، رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی کاهش یافته اســت، 
ادامــه داد: بــه اذعــان مســؤوالن مربوطــه بــه دلیــل 
افزایش شــیوع این ویروس تعداد بستری در مراکز 
درمانــی افزایــش یافتــه و بــه همیــن دلیــل تختهای 

بیمارستانی در حال پر شدن است.
شــهریاری بیان کــرد:کادر درمانی 5 ماه اســت به 
طور مداوم در حال خدمات رســانی به مردم هستند 
و تعــداد زیادی از آنها هم جان خود را در این مســیر 
از دســت داده انــد در ایــن رابطــه انتظار دارنــد مردم 
وزارت  توســط  کــه  بهداشــتی  دســتورالعمل های 

بهداشت ابالغ می شود را رعایت کنند.
نماینــده مردم زاهــدان در مجلس اظهــار کرد: با 
مدیریــت خوبــی کــه تاکنون انجام شــده توانســتیم 
کرونا را کنترل کنیم و اگر در این مورد ســهل انگاری 
ج شود در زمینه  شود و اوضاع از وضعیت فعلی خار
تخــت بیمارســتانی و آی ســی یــو بــا مشــکل مواجه 

خواهیم شد.
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هگمتانه،گروهشهرســتان:مدیــرکلفرهنگو
ارشاداسالمیهمدانازساختنخستینپردیس
دادوگفت:اینطرحدرشهر سینماییاستانخبر

اسدآبادبامشارکتشهرداریاجرامیشود.
روز  احســانی  احمدرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
جمعــه اظهار کــرد: برای احداث پردیس ســینمایی 
یــک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار و 2 میلیارد 
تومان تســهیالت را فرهنگ و ارشاد اسالمی تقبل 
کــرده و مبلــغ یــک میلیــارد و 500 میلیــون تومان را 

شهر اسدآباد سرمایه گذاری می کند.
نیــز توســط  ح  ایــن طــر کــرد: زمیــن  وی اضافــه 
شــهرداری در یکــی از بهتریــن مناطــق شــهر تأمین 
شــده اســت و چنانچه همه چیز طبــق برنامه ریزی 

پیش برود تا 6 ماه آینده پردیس ســینمایی آماده 
بهره برداری می شود.

همــدان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
بــا قدردانــی از شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر 
اســدآباد تأکیــد کرد: با همکاری و مشــارکت بخش 
ح هــای فرهنگــی و هنــری بــا  خصوصــی می تــوان طر

کیفیت و ماندگار راه اندازی کرد.
احســانی از ســاخت نخســتین ســینمای روبــاز 
ح نیز  اســتان در اســدآباد خبــر داد و گفــت: ایــن طر
بــا همــکاری فرمانداری و شــهرداری برای تخصیص 

اعتبار مورد نیاز تا پایان سال راه اندازی می شود.
به گفته وی بخشی از عملیات ساخت سینمای 
روبــاز انجــام شــده و بــا تملــک 2 ملــک در مجاورت 

ح را به اتمام برسانیم. این بنا می توانیم طر
همــدان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ســینما را از مطالبــات مــردم ایــن شــهر دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: تمــام تــالش خــود را بــرای پاســخ 
دادن به خواســته و نیازهای اهالی هنردوست این 

منطقه به کار می گیریم.
بــا داشــتن  اســتان همــدان  ایرنــا،  از  نقــل  بــه 
ســینماهای قــدس، فلســطین و بهمــن مالیــر و 
یــک هــزار و 100 صندلــی پذیرای عالقــه مندان این 

هنر است.

شهرداری تأسیس  مجوز  اخذ  انتظار  در   ،» »پالیز
اســدآباد هگمتانــه،گروهشهرســتان:فرماندار
بــهعنوان پالیــز گفــت:فعــالشــدنرســمیشــهر
شــهرهایجدیدشهرستاناسدآبادمنتظر یکیاز
وزارت از تأســیسشــهرداریاینشــهر اخــذمجوز
حالپیگیریاستوباتأسیس بودهکهدر کشــور
فعالخواهد بهعنوانشهر

ً
رسما شــهرداریپالیز

شد.
اظهــار  درویشــی  مجیــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کــرد: در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری دو روســتای 
مزرعــه بیــد و روســتای جنــت آبــاد مرکــز دهســتان 
ســیدجمال در بخــش مرکــزی بــا ادغــام بــه شــهر 

تبدیل شــدند و با تصویب هیــأت وزیران و معاون 
، به  اول ریاســت جمهــوری به نام جدید شــهر پالیز
جمع دیگر شــهرهای اســدآباد پیوست که در حال 
حاضر فعال شــدن رســمی این شــهر جدید منتظر 
اخــذ مجــوز تأســیس شــهرداری از وزارت کشــور و 

راه اندازی شهرداری است.
ح جامع شهر اسدآباد  وی در ادامه با اشاره به طر
ح کرد: در حال حاضر مرحله کمیســیون ماده  مطــر
ح جامع شــهر اسدآباد باقیمانده و الزم است  5 طر
ح اداره کل راه و شهرســازی  در راســتای تصویب طر

استان و شهرستان همت بگذارند.

ح جامع شــهر  درویشــی خاطرنشــان کــرد: در طر
اســدآباد بــرای ایــن شــهر افزایــش و اضافــه ارتفــاع 
پیش بینــی شــده کــه هر چــه شــهر در ارتفاع رشــد 
داشــته باشــد خدمات رسانی توسط شــهرداری به 
شــهر بهتــر و میــزان خدمــات که به شــهر پرداخت 

می شود، برای مردم ارزان تر خواهد بود.
ح  وی در ادامه با اشاره به واگذاری و انتقال طر
کتابخانه اســتاندارد اسدآباد از راه و شهرسازی به 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان  کل  اداره 
تصریــح کــرد: قــرار شــده از امســال ایــن پــروژه به 
انتقــال  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  کل  اداره 

داده شــود تــا اعتبــار مناســبی را با کمــک نماینده 
مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسالمی داشته 
 
ً
ح پــس از ســال ها رکــود مجددا باشــیم و ایــن طــر

 فعال شود.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  اســدآباد  فرمانــدار 
بنیــاد  اشــتغالزایی  ح  طــر بــا  رابطــه  در  همچنیــن 
یــادآور شــد: در نیمــه  برکــت در ایــن شهرســتان 
دوم امســال 19 روســتای اســدآباد آزمونــه اجــرای 
اعتبــاری  بــا  برکــت  بنیــاد  ســحاب  ح  طــر اشــتغال 
افــزون بر 16 میلیارد تومان با اشــتغالزایی 460 نفر 

قرار دارد.

نهاوند در توزیع31میلیاردو596میلیونتوماناعتبار
نهاونداز هگمتانه،گروهشهرســتان:فرمانــدار
در توزیــع31میلیــاردو596میلیــونتومــاناعتبار

داد. اینشهرستانخبر
بــه گــزارش هگمتانــه، مــراد ناصــری در کمیتــه 
برنامه ریزی شهرستان نهاوند اظهار کرد: به منظور 
در  نهاونــد  عمرانــی  ح هــای  طر و  برنامه هــا  اجــرای 
ســال جاری 31 میلیــارد و 596 میلیــون تومان بین 

دستگاه های اداری شهرستان توزیع شد.
افــزود: اعتبــارات شهرســتان در 26 فصــل  وی 
و در قالــب 174 پــروژه ابــالغ شــده که بایــد مدیران 
اجــرای  بــرای  را  الزم  پیگیری هــای  دســتگاه ها 

ح های خود به عمل آورند. طر
فرماندار نهاوند به منابع تأمین اعتبارات اشاره 
کــرد و گفــت: این مبالــغ از محل اعتبــارات نفت به 
میــزان 2 میلیارد تومــان، اعتبارات متــوازن بیش از 

19 میلیارد و 500 میلیون تومان و از محل اعتبارات 
ردیــف ســوم نیــز 10 میلیــارد تومــان تأمیــن شــده 

است.
وی به مهمترین پروژه های عمرانی شهرستان 
ح هایی  اشــاره کــرد و افزود: امســال مهمتریــن طر
که اعتبار برای آنها منظور شــده حوزه گردشــگری، 
شــهرک های  گردشــگری،  مناطــق  بــه  برق رســانی 
شــهرداری ها،  روســتایی،  مســکن  گلخانــه ای، 
راه هــای شهرســتان و پیــاده راه ســعدی اســت که 
صــد درصــد بــه دســتگاه های مربوطــه تخصیــص 

داده می شود.
ناصری گفت: امسال با توجه به وجود تحریم ها 
اعتبــارات نفت کاهش چشــمگیری در مقایســه با 
ســال های گذشــته داشــته و کمتریــن تخصیص از 

این محل است.

وی در خصــوص اعتبــارات متــوازن نیــز گفــت: 
از  شهرســتان  اعتبــارات  تأمیــن  منبــع  بیشــترین 
محــل اعتبــارات متــوازن اســت کــه بر این اســاس 
اعالم شــده که اگر در شهرســتان به هر میزان برای 
پروژه هــا پــول بگذارنــد ما به طــور صد درصــد آن را 

تخصیص می دهیم.
رئیــس کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان نهاونــد 
کمیتــه  در  کــه  اعتباراتــی  از  ج  خــار داد:  ادامــه 
برنامه ریزی توزیع شــده امســال از محــل اعتبارات 
ملی و استانی 21 میلیارد تومان نیز به حوزه راه های 

اصلی اختصاص داده شده است.
حــوزه  در  اســتثنایی  ســالی  را   99 ســال  وی 
تخصیــص اعتبار برای نهاوند عنوان کرد و افزود: با 
وجــود تحریم ها و مشــکالتی که بیمــاری کرونا برای 
کشــور به وجود آورد اما ســال 99 بــرای نهاوند جزء 

بهترین ســال های پس از انقالب است که با توجه 
بــه حجــم عظیم ســرمایه گذاری، گــزارش آن را پایان 

سال به اطالع مردم خواهم رساند.
ناصــری در این خصــوص اضافه کرد: امســال با 
مشــارکت بانک هــا در حــوزه راه هــا و شــهرک های 
خ داده و چندیــن بانــک  گلخانــه کارهــای خوبــی ر
حــدود 250 میلیــارد تومــان در حوزه هــای یاد شــده 

سرمایه گذاری کرده اند.
بــه نقــل از فــارس، وی در پایــان بــا بیــان اینکه 
بــه  درصــد   15 شهرســتان  اعتبــارات  ســهم  از 
مدیــران  گفــت:  می یابــد  اختصــاص  دســتگاه ها 
شهرســتان بــرای دریافــت مابقــی اعتبــارات باید از 
طریق اســتانی و کشــوری اقدام کرده و سعی کنند 
خودشــان دنبــال کار باشــند نــه اینکــه نماینــده و 

جانشــین برای پیگیری کارها تعیین کنند.

ین درگز و  زن  ر در  عروسی  و  عزا  مراسم  بانیان  با  قضایی  برخورد 
هگمتانه،گروهشهرســتان:دادســتانعمومی
وانقــالبشهرســتانهایرزنودرگزیــنگفــت:در
ایــندو صــورتبرگــزاریمراســمعــزاوعروســیدر
شهرستانبابانیانمراسمبرخوردقضاییصورت

میگیرد.
به گزارش هگمتانه، علی محمدی با بیان اینکه 
در راســتای پیشــگیری از کروناویــروس برگزاری هر 
گونه مراســم عزا و عروســی در شهرستان های رزن 
کــرد: در صــورت  و درگزیــن ممنــوع اســت، اظهــار 
برگــزاری هــر گونــه مراســم عــزا و عروســی بــا بانیان 

مراسم برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

اولویــت  از  اینکــه ســالمت مــردم  بیــان  بــا  وی 
دســتگاه قضــا محســوب می شــود که جــزء حقوق 
عامــه بــوده و در تالش هســتیم تــا ایــن مطالبه به 
درســتی تحقــق یابد، از مردم خواســت تا بــا رعایت 
نکات بهداشــتی از شــیوع کروناویــروس جلوگیری 

کنند.
فرمانــدار رزن هم با بیان اینکه وضعیت شــیوع 
نیســت،  خــوب  رزن  شهرســتان  در  کروناویــروس 
گفــت: در صــورت عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی و 
شــیوع بیشــتر کرونــا تمــام محدودیت هایــی که در 
اوایــل فروردیــن ماه در شهرســتان وجود داشــت، 

دوباره اعمال می شود.
ســیدرضا ســالمتی بــا اشــاره بــه اینکه مــردم در 
ادارات  بــه  از مراجعــه غیرضــروری  امــکان  صــورت 
رعایــت  عــدم  در صــورت  افــزود:  کننــد،  خــودداری 
نکات بهداشــتی توســط مراجعــه کنندگان بــه آنها 
هیــچ گونــه خدماتــی ارائــه نمی شــود و اســتفاده از 

ماسک برای کارمندان ادارات الزامی است .
فرمانــدار درگزیــن نیــز بــا قدردانــی از همــکاری 
و تعامــل مــردم ایــن شهرســتان در عــدم برگــزاری 
تجمعــات گفت: مــردم شهرســتان درگزین از زمان 
نــکات بهداشــتی  رعایــت  بــر  کرونــا عــالوه  شــیوع 

تعامــل زیــادی بــا ســتاد پیشــگیری از شــیوع کرونا 
داشته اند.

علی اصغــر ناظری پــور بــا بیــان اینکــه برگــزاری هر 
گونــه تجمــع بــرای برگزاری مراســم عــزا و عروســی در 
این شهرستان ممنوع است، افزود: تنها با تعامل و 
همکاری مردم می توان از شیوع کرونا جلوگیری کرد.
بــه نقــل از ایســنا، وی بــا بیــان اینکــه در تمامی 
ادارات و مکان های عمومی رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی الزامی اســت، از مردم درخواســت کرد تا 
در صــوت امکان از ســفرهای غیرضروری خودداری 

کنند.

نهاوند در  نوآموز   2400 از  بیش  سالمت  سنجش  آغاز 
آمــوزشو  گــروهشهرســتان:مدیــر هگمتانــه،
ســنجشســالمتبیشاز آغاز پــرورشنهاونــداز
نهاونــدیطیهفتــهجاریخبر و400نوآمــوز 2هــزار

داد.
دارایــی  محمدحســین  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ح ســنجش ســالمت 2 هــزار و 450  اظهــار کــرد: طــر
نوآموز نهاوندی بدو ورود به دبســتان از روز شــنبه 
21 تیرماه در پایگاه ســنجش آموزشــگاه تجدد این 

شهرستان انجام می شود.
ســالمت  ســنجش  ح  طــر امســال  گفــت:  وی 
دانش آمــوزان بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه 
طریــق  از  اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت  منظــور 

نوبت دهی انجام خواهد گرفت.
کــرد:  بیــان  نهاونــد  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
پیشــگیری از بــروز و تشــدید بیماری هــا، کمــک بــه 
بهبــود کیفی آمــوزش و کنترل برخــی از عوامل مؤثر 
بــر افــت تحصیلی و بررســی میزان شــیوع اختالالت 
جســمانی و روانی کودکان در بدو ورود به دبســتان 

ح است. از اهداف عمده این طر
شناســنامه  تهیــه  ایــن  بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
و  نوآمــوزان  تمــام  بــرای  الکترونیکــی  ســالمت 
دسترســی به اطالعات جامع آموزشــی، بهداشــتی و 

خانوادگی و کمک به اولیای دانش آموزان به منظور 
صرفه جویــی در زمــان و پرهیز از ســردرگمی از دیگر 

اهداف این برنامه است.
دارایــی گفــت: همــه دانش آمــوزان در بــدو ورود 
به مدارس متناســب با شــرایط جســمی شناسایی 
شــده و پس از شناســایی زیر پوشش قرار گرفته و 

مداخالت الزم برای آنها صورت می گیرد.
وی افزود: پیش بینی ما این اســت که امسال از 
2 هــزار و 450 نوآمــوز بــدو ورود به پایــه اول ابتدایی 
ســنجش به عمل آیــد که البته از این تعداد، ســال 
گذشته یک هزار و 100 نفر برای دوره پیش دبستانی 

عمل سنجش را پشت سر گذاشته اند.
مدیــر آمــوزش و پــرورش نهاونــد بیــان کــرد: کار 

نوبت گیری از ســامانه ســنجش از 17 تیرماه توسط 
مدیــران ما در مدارس انجام شــد و طبق زمانبندی 
کــه توســط مدیران بــه اولیا اعــالم می  شــود اولیا به 
همــراه نوآمــوز خــود به پایگاه ســنجش مســتقر در 

آموزشگاه زنده یاد تجدد مراجعه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور مداخله به هنگام 
در ایــن مرکــز تســت های بینایی، شــنوایی، آمادگی 
تحصیلی، مراقبت بهداشتی و تست های تخصصی 
در  بررســی،  از  بعــد  و  می آیــد  به عمــل  نوآمــوزان  از 

صورت لزوم به مراکز دیگر ارجاع داده می شوند.
در  کرونــا  قرمــز  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  دارایــی 
نهاونــد، تأکید کرد: با توجه به شــرایط کنونی از اولیا 
انتظــار داریــم بــرای حفظ ســالمتی خــود و اطرافیان 
حتما با رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشتی و با 
به همراه داشتن ماسک و دستکش، راس ساعت 

مقرر در پایگاه حضور داشته باشند.
بــه نقل از فارس، وی گفت: با توجه به ضرورت 
اعــالم شــده از ســوی دولــت مبنــی بــر اســتفاده از 
ماســک در مکان های عمومی و دولتی الزم اســت 
بــه ماســک  گرامــی و فرزندانشــان مجهــز  اولیــای 
باشــند زیــرا در صورت عدم رعایــت قانون خدمات 

مورد نظر به آنان داده نخواهد شــد.

شهرستان

بهسازیجادههاینهاوند
با40میلیاردریالاعتبار

اداره رئیــس شهرســتان: گــروه هگمتانــه،
حبهســازیجادههای راهدارینهاوندگفت:طر
دستاقداماست. نهاوندبا40میلیاردریالدر
بــه گــزارش هگمتانــه، وحیــد صفــدری اظهار 
ح بهســازی، روکش آسفالت و لکه گیری  کرد: طر
جاده هــای نهاونــد بــا بیــش از 40 میلیــارد ریــال 
اعتبــار از ســوی اداره راهــداری در دســت اقــدام 

است.
ح ها شــامل بهسازی جاده  وی گفت: این طر
گیــان بــه طول ســه کیلومتــر از روســتای کرک تا 
شــهر گیان اســت که مبلغ قرارداد آن 20 میلیارد 

ریال است.
کار  افــزود:  نهاونــد  راهــداری  اداره  رئیــس 
روکــش آســفالت جاده نورآباد که از اواخر ســال 
گذشــته آغاز شــده بود نیز در حــال حاضر ادامه 

دارد.
ایــن  قــرار داد  ایــن خصــوص گفــت:  وی در 
ح نیز 20 میلیارد ریال اســت که ســال گذشته  طر
یک هــزار و 200 متر آن از انتهای حوزه انجام شــد 
اما به دلیل شــرایط جــوی متوقف و ادامه آن به 

سال جاری موکول شد.
روکــش  کار  ادامــه  کــرد:  اظهــار  صفــدری 
ح  آســفالت این مســیر نیز توســط پیمانــکار طر
از 10 روز پیــش آغــاز شــده کــه تــا کنــون دو نیــم 
کیلومتر و در مجموع نزدیک به پنج کیلومتر آن 

روکش شده است.
از لکه گیــری برخــی راه هــای روســتایی و  وی 
بیــن شــهری خبــر داد و گفــت: بــا شــروع فصــل 
کاری لکه گیــری جاده کرمانشــاه از شــهر نهاوند 
تا فیروزان انجام شــده و مابقی آن تا پایان حوزه 
اســتحفاظی ایــن شهرســتان در دســت اقــدام 

است.
همچنیــن  نهاونــد  راهــداری  اداره  رئیــس 
در  واقــع  روســتایی  جاده هــای  لکه گیــری  بــه 
بــر  عــالوه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  خــزل  بخــش 
کار در جــاده  کار لکه گیــری محورهــای اصلــی، 
روســتایی ســیاهدره بــه دارســیبه نیــز در حال 

است. انجام 
از  گفــت:  پایــان  در  وی  فــارس،  از  نقــل  بــه 
جملــه اقدامــات دیگــر مــا در حوزه شهرســتان 
اصلــی  محورهــای  در  حادثه خیــز  نقــاط  اصــالح 
نقطــه  چنــد  در  اخیــرا  کــه  اســت  شهرســتان 
از پــل حــاج علیمــراد در محــور  از جملــه قبــل 
کرمانشــاه و جــاده نهاونــد به بروجــرد اقدام به 

اصالح چند نقطه حادثه خیز شــده است.

ممنوعیتبرگزاری
تویسرکان گونهتجمعدر هر

دادســتان شهرســتان: گــروه هگمتانــه،
رعایــت لــزوم  بــر تأکیــد بــا تویســرکان
مقابلهبا شــیوهنامههایبهداشــتیبــهمنظــور
برگزاریمراســم گونــهتجمــعاز کرونــاگفــت:هر

تویسرکانممنوعاست. عروسیتاعزادر
بــه گــزارش هگمتانــه، علــی بهــادری در جمع 
خبرنــگاران در خصــوص اقدامــات انجــام شــده 
بــه منظــور مبــارزه بــا شــیوع کرونــا اظهــار کــرد: 
بیشترین مشــکالت به وجود آمده و زمینه ساز 
افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا، ناشــی از تجمعات 
مرتبــط بــا برگــزاری مراســم عروســی و عــزا بــوده 

است.
مطابــق  گذشــته  مــاه  یــک  در  گفــت:  وی 
گونــه  هــر  برگــزاری  بــا مصوبه هــای متعــددی، 
هــا،  هتــل  تاالرهــا،  در  عــزا  و  عروســی  مراســم 
رســتوران ها و بــاغ رســتوران تــا اطــالع ثانونــی 
ممنــوع اعــالم شــد و ایــن ممنوعیــت تاکنــون 

هم ادامه دارد.
دادســتان شهرســتان تویســرکان بــا بیــان 
اینکــه بــه فرمانــداری، بخشــداری و دهیاری ها 
گاهســازی  آ خصــوص  در  تــا  شــده  گفتــه  هــم 
جامعــه، توصیه هــای الزم را ارائه دهند، افزود: 
اداره اماکــن دســتورات الزم بــرای جلوگیــری از 
کــرده  را دریافــت  برنامه هــای جمعــی  برگــزاری 

است.
وی تصریــح کــرد: در وهلــه اول حــرف مــا بــا 
گاهی بخشــی و تذکــر انجــام  مــردم بــه صــورت آ
و  بــه توصیه هــا  برخــی  امــا متأســفانه  می شــد، 
رعایــت نــکات بهداشــتی بــرای مبــارزه بــا کرونــا 
عمــل نکردند، تا جایی که امروز شــاهد افزایش 
آمار مبتالیان به کرونا به واسطه برگزاری مراسم 

عروسی یا عزا هستیم.
و� متخلفــان  انتظــار  در قضایــی تعقیــب

تهدیدکنندگانسالمتمردم
بهــادری بــا تأکید بر آنکه حفظ ســالمت آحاد 
مــردم در اولویت ما قرار دارد، بیان کرد: تصمیم 
بــر آن اســت تــا بــا جدیــت بــا متخلفــان حــوزه 

سالمت عموم برخورد قاطع شود.
بــه نقــل از فــارس، وی در پایــان ســخنانش 
ســالمت  تهدیدکننــدگان  و  متخلفــان  افــزود: 
 بــه مــواد قانونی و تحــت عنوان 

ً
مــردم مســتندا

تهدیــد علیــه بهداشــت عمومی، مــورد تعقیب 
قضایــی قــرار می گیرنــد و بــا تشــکیل پرونــده با 

آنان برخورد قاطعی می شود.

خبــــــــر

داد: معاوناجتماعیپلیسهمدانخبر

پلمب 4 تاالر به دلیل برگزاری 
مراسم عروسی در همدان

معــاون شهرســتان: گــروه هگمتانــه،
پلمب4تاالر اجتماعیپلیساستانهمداناز
همدانخبر بهدلیلبرگزاریمراسمعروسیدر

داد.
به گزارش هگمتانه، حسین بشری ظهر پنج 
شــنبه گذشــته در جمــع خبرنــگاران از پلمــب 4 
تاالر به دلیل برگزاری مراسم عروسی در همدان 

خبر داد.
همــدان  اســتان  پلیــس  اجتماعــی  معــاون 
عنوان کرد: تعداد 4 تاالر به علت برگزاری مراسم 
بــه ســالمت شــهروندان  عروســی و بــی توجــه 
توســط اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 

انتظامی استان همدان پلمب شدند.
اینکــه ســالمتی  بــه  بــا توجــه  افــزود  بشــری 
بــه  اســت  مهــم  پلیــس  بــرای  شــهروندان 
متصدیــان تاالرهــا و هتل هــا تأکیــد می شــود از 
برگزاری هر گونه مراســم عروسی و ختم اجتناب 

کرده و به توصیه پلیس توجه کنند.
، وی اضافه کرد: روز گذشــته  بــه نقــل از مهــر
نیــز بــرای یــک هتــل اخطــار پلمــب صادر شــده 
کــه در صورت تکرار در برگزاری مراســم عروســی 
دادســتان  دســتور  اســاس  بــر  پلیــس  ختــم  و 
همــدان نســبت بــه پلمب و ارســال پرونــده به 

مرجع قضائی اقدام خواهد کرد.

بدهی32میلیاردتومانی
مشترکانمالیری

بهشرکتبرق
توزیــع  مدیــر گــروهشهرســتان: هگمتانــه،
گفــت:مشــترکانایــنشهرســتان بــرقمالیــر
32میلیــاردتومانبهشــرکتتوزیــعبرقبدهی
بخش دارندکهبیشــترینمیزانایــنبدهیدر

مصارفخانگیروستاییوشهریاست.
روز  شــیردره  رضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بــودن  پاییــن  خبرنــگاران  جمــع  در  پنجشــنبه 
میــزان وصــول مطالبــات را یکــی از چالش هــای 
ایــن حوزه برشــمرد و افــزود: پرداخت بــه موقع 
مطالبات موجب ارتقای خدمات به شــهروندان 

خواهد شد.
ارتقــای  مــردم،  رضایت منــدی  جلــب  وی 
و  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  شــاخص های 
را  شهرســتان  ایــن  مســووالن  رضایــت  جلــب 
ســه هدف عمده برشــمرد و ضمن درخواســت 
کمــک و همکاری اصحاب رســانه برای رســیدن 
بــه اهــداف توســعه ای شهرســتان، رســانه ها را 
مبنای توســعه پایدار و پــل ارتباطی بین مردم و 

مسووالن دانست.
مدیــر توزیع برق مالیــر مدیریت مصرف برق 
را یــک اصــل مهــم به ویــژه در زمــان اوج مصرف 
عنوان و بیان کرد: با توجه به 2 زمان اوج مصرف 
بیــن ســاعت های 13 تــا 17 و 20 تــا 24 شــب)اوج 
شــبانه(، از 15 خرداد تا 15 شهریور مشوق هایی 
برای مشــترکانی که میزان مصرف خود را در این 

مدت مدیریت کنند، در نظر گرفته ایم.
شــیردره ادامه داد: در صدد هستیم امسال 
میــزان تلفات بــرق را کاهش داده و به 17 درصد 

برسانیم.
خ انرژی توزیع نشــده و رساندن  وی اصالح نر
خ بــه 2 و 2 دهــم دقیقه در شهرســتان را  ایــن نر
از دیگــر برنامه هــای امســال برشــمرد و تأکیــد 
کرد: در تالش هســتیم اداره توزیع برق مالیر در 

تمامی ارزشیابی های شهرستان پیشرو باشد.
مدیر توزیع برق مالیر اصالح زیرساخت های 
اولویت هــا  دیگــر  از  را  شهرســتان  ایــن  بــرق 
برشــمرد و حمایت ها و پیگیری های مدیرعامل 
و  همــدان  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
تخصیــص  راســتای  در  مالیــر  ویــژه  فرمانــدار 
اعتبــارات خوب به حوزه بــرق و تعمیر فیدرهای 

بحرانی شهرستان را قابل تقدیر خواند.
شــیردره اعتبــارات امســال مدیریــت توزیــع 
بــرق مالیــر را 16 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و 
گفــت: انتظــار داریــم این رقــم اعتبارات تــا پایان 
سال افزایش یابد، در حالی که از محل اعتبارات 
اســتانی نیز فرماندار ویــژه مالیر اعتبار خوبی به 

این حوزه اختصاص داد.
اصــالح  راســتای  در  کــرد:  بیــان  وی 
زیرســاخت های بــرق شهرســتان، پســت فــوق 
)عج(  توزیع برق مالیر 4 در منطقه کوی ولیعصر
و مسکن مهر در دست اجرا است و تاسیسات 
آن نصــب شــده و خروجــی فشــار  فــوق توزیــع 
متوســط و بارگیری از این پســت طــی هفته های 
آینــده بــه نتیجــه می رســد و مشــکل بــرق ایــن 

منطقه رفع خواهد شد.

خبــــــــر
داد: مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیهمدانخبر

»اسدآباد« صاحب نخستین 
پردیس سینمایی همدان می شود

کلنگزنیاحداثمدرسه
تویسرکان 12کالسهدر

کلنــگ شهرســتان: گــروه هگمتانــه،
بــا تویســرکان کالســهدر 12 احــداثمدرســه
زمیــن ینــه7.5میلیــاردتومانــیبــر بــرآوردهز

زدهشد.
ح  به گــزارش هگمتانه، در راســتای اجرای طر
" ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز  "آجر به آجر
، مهدی  مدارس کشور با همت خیر مدرسه ساز
فضلی و با مشــارکت اداره کل نوســازی مدارس 
اســتان عملیــات احــداث یــک بــاب مدرســه 12 

کالسه در تویسرکان آغاز شد.
مهــدی  محمــد  حضــور  بــا  مراســم  ایــن 
مفتــح؛ نماینده مــردم تویســرکان در مجلس 
مــرادی؛  حســین  محمــد  اســالمی،  شــورای 
مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان همدان، 
و  تویســرکان  فرمانــدار  حســینی؛  رســول 
شهرســتان  مســووالن  و  خیریــن  از  جمعــی 

شد. برگزار 
بــرای احــداث این پــروژه 7.5 میلیــارد تومان 
بــرآورد هزینــه شــده کــه 50 درصد توســط خیر و 
مابقــی توســط نوســازی مــدارس هزینــه خواهد 

شد.



آگهی استخـدام
 شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور انجام خدمات بهــــره برداری و نگهبانی از پست های انتقال و 
فوق توزیع نیروی برق در استان های مرکزی، همدان و لرستان از میان برادران بومی واجد شرایط در چارچوب 

مفاد مندرج در دفترچه آزمون دعوت به همکاری می نماید.
داوطلبان می توانند  جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصوص تعداد نفرات مورد نیاز، شرایط بومی بودن و 
شهرســتان های مورد تقاضا از تاریخ 99/04/26  الی 99/05/20 به ســایت های   http://ksh-ieht.ir   و یا 
www.bakhtarmoshaver.ir   مراجعــه و در صورت دارا بودن شــرایط الزم، پس از مطالعه دفترچه 

راهنمای آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 99/268 مورخه 99/03/18 هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیاوش شریفی فرزند میرزاحسین 
به شماره شناسنامه 3208 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
91/43 مترمربع در قسمتی از پالک 1855 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان کاشانی، کوچه 
بهرام سبزه ای خریداری از مالک رسمی آقای محمد قهرمانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 اسدآباد
م.الف 91 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/21          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/05

با ما همراه باشید
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کاهش75درصدیمرگ
گازگرفتگی اثر بر

مدیــرکل همــدان:  خبــر گــروه هگمتانــه،
کاهــش75 پزشــکیقانونــیاســتانهمــداناز
مســمومیتبــاگاز اثــر بر درصــدیمــرگومیــر

داد. همدانخبر مونواکسیدکربندر
بــا  کمالــی  آرتیــن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
اشــاره بــه اینکــه در ســه مــاه امســال یک زن 
بــه خاطر مســمومیت مونواکســیدکربن جان 
مــدت  در  کــرد:  اظهــار  داد  دســت  از  را  خــود 
مشــابه ســال گذشــته نیــز ســه زن و یک مرد 
بــر اثــر استنشــاق گاز مونوکســیدکربن فــوت 

کردند.
وی از کاهــش 75 درصــدی مرگ و میــر بر اثر 
مســمومیت بــا گاز مونواکســیدکربن خبــر داد 
و گفــت: در مجمــوع طــی ســال گذشــته 21 نفــر 
شــامل 6 زن و 15 مــرد بــا ایــن گاز جان خــود را از 

دست دادند.
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
همــدان تصریــح کــرد: مــرگ بــر اثــر استنشــاق 
مونواکســیدکربن در ســال 98 نســبت به سال 

97 کاهش 29 درصدی داشته است.
وی در ادامه مسمومیت با مونواکسیدکربن 
به وســیله انواع وسایل گازسوز از جمله بخاری، 
آبگرمکن، پیک نیک و حتی زغال ایجاد می شود 
که اغلب در زمســتان شاهد این اتفاق هستیم 
گفــت: مرگ بر اثــر گازگرفتگی را »مرگ خاموش« 

می نامند.
گازگرفتگــی  عالئــم  اینکــه  بیــان  بــا  کمالــی 
مانند ســرماخوردگی شامل ســردرد، سرگیجه و 
ســوزش چشــم اســت تأکید کــرد: مونو اکســید 
کربــن در مقادیــر کمتــر از 50پــی پــی ام خطــری 
نــدارد و بیــن 50 تــا 100 پی پی ام می تواند ســبب 

ایجاد عوارض نورولوژیک شود.
وی افزود: این گاز در مقادیر بیشتر از 100پی 
پــی ام خطــر مــرگ داشــته و در مقادیــر باالتــر از 
2000پــی پــی ام نیــز ســبب مــرگ فــوری یعنــی در 

کمتر از دو دقیقه می شود.
همــدان  اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
بــا تأکیــد بر لزوم اســتفاده از وســایل گرمایشــی 
مســمومیت  ایــن  از  پیشــگیری  در  اســتاندارد 
وســایل  از  اســتفاده  صــورت  در  کــرد:  اظهــار 
گرمایشــی مانند بخاری و شومینه، نباید تمامی 
روزنه هــای جریــان هــوا در منــزل و به ویــژه اتاق 

خواب مسدود شود.
وی ادامــه داد: از نصــب آبگرمکــن در حمام، 
روشن کردن شــعله های اجاق گاز در آشپزخانه 
جهت گرم نگه داشــتن محیط داخل خانه، جدا 

خودداری شود.
کمالــی گفت: در صــورت کوچک بودن اندازه 
مجرای خروجی و لوله کشــی مشــترک شــومینه 
برای چند واحد، باعث برگشــت دود از شومینه 
شــومینه  داخــل  بــه  پاییــن  طبقــات  روشــن 

خاموش طبقات باالتر می گردد.
بایــد  دودکش هــا  تمــام  انتهــای  افــزود:  وی 
از  متــر  یــک  و  بــام  ســطح  از  متــر  یــک  حداقــل 
دیــوار جانبی بام فاصله داشــته و دارای کالهک 

مخصوص به شکل H باشد.
همــدان  اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
بــا بیــان اینکــه دودکــش و اتصــاالت آن بایــد از 
جنس مقاوم و بدون هیچگونه منفذ یا نشتی 
درسرتاسر آن باشد تأکید کرد: شیب لوله های 
افقــی در داخــل واحدهــا باید مثبــت و روبه باال 
و ارتفــاع عمــودی لولــه در بیــرون حداقــل ســه 
برابــر طول افقــی آن بوده و قطــر لوله دودکش 
مســاوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی دســتگاه 

گازسوز باشد.

خبــر

حقوقاطفال حمایتاز
ونوجوانانبهدنبالرفع

خألهایقانونی
هگمتانه،گــروهخبرهمــدان:معــاوناجتماعی
وقعجرمدادگســتریهمــدانگفت: وپیشــگیریاز
قانــونحمایتازحقوقاطفالونوجوانانبهدنبال

رفعخألهایقانونیاست.
بــه گــزارش هگمتانه، عبــاس نجفی پیــش از ظهر 
پنجشنبه در کارگاه آموزشی مشاوران محاکم کودکان 
و نوجوانــان اظهــار کــرد: قانــون حمایــت از اطفــال و 
نوجوانان با نگاهی پیشگیرانه اقدامی جدید و کارآمد 
اســت کــه ابهامــات، خألهــای قانونــی و مــوازی کاری 

موجود در این حوزه را برطرف خواهد کرد.
وی ادامــه داد: در موضوعاتــی که دســتگاه قضایی 
بــا آن مواجه اســت تــالش شــده از نظرات کارشناســی 
مشــاوران و متخصصــان اســتفاده شــود که دســتگاه 
قضایــی تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه تــا بــا تعامــل 
همه جانبــه، نهایــت اســتفاده از این ظرفیت را داشــته 
باشد. وی بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
بــا نگاهــی پیشــگیرانه بــرای حمایــت از ایــن گروه های 
ســنی تصویب شــده و اقدامی جدید و کارآمد است که 
ابهامات، خألهای قانونی و نیز موازی کاری ها با وضع این 

قانون جامع برطرف شده است.
تکالیــف  فــوق  قانــون  اینکــه در  بیــان  بــا  نجفــی 
متعددی برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده 
و مشــارکت آحاد مردم نیز در آن گنجانده شده است 
یادآور شد: در قانون حمایت از اطفال به غیر از بخش 
نوجوانــان بزهــکار بــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان 
بزه دیــده که قربانی هســتند نیز توجه ویژه ای شــده و 
بر همین مبنا اســتفاده از مشــاورین محاکم اطفال و 

روانشناسان بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی اضافــه کــرد: در ایــن بخش علل وقــوع جرم و 
اقدامــات مــورد نیاز و همچنین ســازوکارهای قانونی 
به طور دقیق در نظر گرفته شده و نوع آموزشی که به 

آنها باید داده شود نیز تعیین شده است.
از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت  سرپرســت 
وقوع جرم دادگســتری همدان ضمن تأکید بر نقش 
بــزه، خاطرنشــان  از  در پیشــگیری  بهزیســتی  مؤثــر 
کرد: در بســیاری از کشــورهای توسعه یافته خدمات 
اورژانــس اجتماعــی بــه طور جــدی تقویت شــده تا با 
شناســایی اطفــال و نوجوانــان آســیب پذیر بــه آنهــا 

خدمات مورد نیازشان را ارائه کنند.
وی بــا بیــان اینکــه اطفــال و نوجوانــان از اقشــار 
آســیب پذیر جامعه هســتند و باید توجــه ویژه ای به 
آنان شــود بیان کــرد: یکی از برنامه هــای قوه قضائیه 
در آینــده ایجــاد اداره کل حمایــت از حقــوق اطفــال و 
نوجوانان اســت تا بــه صورت دقیق، عمیــق و غنی تر 

مسائل این حوزه پیگیری شود.
نجفــی اضافــه کــرد: عــدم اطــالع رســانی و ضعــف 
دانــش حقوقــی مــردم نقطــه ضعــف بزرگی اســت که 
در صــورت اطالع رســانی و آمــوزش، مــردم نســبت به 
قوانیــن و وظایف شــهروندی خود آگاه خواهند شــد 
و از بــروز خیلــی از اتفاقات و جرائم جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد قــوه قضائیــه، تعیین 
مجازات نیســت و در بیش از 90 درصد رسیدگی های 
خــود رویکــرد اصالحی را مدنظــر دارد بیان کرد: هدف 
مــا بازپــروری افــراد جامعــه بــه خصــوص نوجوانــان 
است زیرا به علت عدم بلوغ عقلی و سنی گاه قربانی 
برخــی مشــکالت جامعه می شــوند و به همین علت 
در تصمیمــات و رأی قضــات ایــن مســائل بــا کمــک 
مشــاورین محاکم اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار 

داده می شود.

گــروهمشــاورینمحاکــم� عســگری:تشــکیل
همدان اطفالدر

مدیــر پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری نیــز 
از تشــکیل گــروه مشــاورین محاکــم اطفــال خبر داد 
رواشناســان  از  نفــر  شــامل 30  گــروه  ایــن  گفــت:  و 
اجتماعــی  مــددکاری  و  علوم تربیتــی  متخصصــان  و 
هســتند کــه پــس از آزمــون تعییــن ســطح و فرآینــد 

گزینش به عضویت این شورا درآمده اند.
حســین عســگری اظهار کرد: یک هــزار و950 فقره 
جــرم در حــوزه اطفــال و نوجوانان در کشــور داریم که 

غالبا جرائم آنی بوده است.
مدیر پیشــگیری از وقوع جرم همــدان ادامه داد: 
مشــاورین محاکم اطفال از گروهی تخصصی شــامل 
30 نفــر از روانشناســان و متخصصیــن علوم تربیتــی 
آزمــون  از  پــس  کــه  و مــددکاری اجتماعــی هســتند 
تعیین سطح و فرآیند گزینش به عضویت این شورا 

درآمده اند.
وی گفــت: ایــن مشــاوران در صــدور حکــم با نظر 
کارشناسی خود به قاضی کمک خواهند کرد که البته 
نظر مشاوران برای قضات محاکم اطفال و نوجوانان 
مشــورتی اســت. عســگری گفــت: قانــون حمایــت از 
اطفــال و نوجوانــان اقدامــی پیشــگیرانه در راســتای 
رفع خألهای قانونی اســت که ابهامــات و موازی کاری 

موجود در این حوزه را برطرف خواهد کرد.

خبـــــــــر

رسانش دانش آموزی  جشنواره  در  ثر  ا رقابت4000 
جشــنواره همــدان:دبیر هگمتانــه،گــروهخبــر
اثــر  هــزار 4  از بیــش دریافــت  از »رســانش« ملــی

داد. خبر دانشآموزانکشور رسانهایاز
بــا  گــزارش هگمتانــه، محمدصالــح جبــاری  بــه 
اشاره به برگزاری جشنواره دانش آموزی »رسانش« 
دانش آمــوزی  رســانه های  جشــنواره  کــرد:  اظهــار 
»رســانش« در دومیــن ســال برگــزاری خــود مــورد 
اقبــال دانش آمــوزان قــرار گرفــت و آنهــا بیــش از 4 
هزار اثر رســانه ای خود را به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال کرده اند.
وی گفت: »رســانش« تنها جشنواره رسانه های 

دانش آمــوزی در کشــور اســت و به همــت اتحادیه 
انجمن هــای اســالمی دانش آمــوزان از ســال 1397 

کار خود را آغاز کرده است.
تصریــح  »رســانش«  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
رســانه های  ملــی  جشــنواره  دوره  دومیــن  کــرد: 
شــعار  بــا  و  »رســانش«  عنــوان  بــا  دانش آمــوزی 
»رســانش؛ خیزش هوشــمندانه نوجوان در دنیای 
رســانه« ویژه دانش آموزان مقاطع متوســطه اول و 

دوم برگزار شد.
وی بــه قالب هــای جشــنواره اشــاره و بیــان کــرد: 
جشــنواره در مقطع متوســطه اول شــامل نشریات 

مکتوب )تک برگی، مجلد(، روزنامه  دیواری و قطعات 
صوتی )رادیو مدرسه، پادکست( برگزار شد.

جباری ادامه داد: دانش آموزان مقطع متوسطه 
نشــریات  بخش هــای  در  را  خــود  ثــار  آ دوم  دوره 
نگاشــت،  اطــالع  الکترونیــک،  نشــریات  مکتــوب، 
روزنامــه  دیــواری، قطعــات صوتی، فضــای مجازی و 
فیلم و مستند تولید کرده و به دبیرخانه جشنواره 

مستقر در همدان ارسال کردند.
ایجــاد  »رســانش«  رســالت  اولیــن  گفــت:  وی 
محملی برای ورود دانش آموزان به فضای رسانه ای 
است و به نظر می رسد جشنواره گام های خود را در 

این زمینه محکم و با موفقیت برداشته است.
دبیر جشــنواره ملی »رســانش« افــزود: با وجود 
مشــکل کرونــا و حضــور نیافتــن دانش آمــوزان در 
تــرم دوم در مــدارس امــا در بخش هــای مختلــف 
جشــنواره، بیش از 4 هزار اثر توســط دانش آموزان 
تولید شــده که باعث امید دوچندان ما برای ادامه 

کار شد.
در  دانش آمــوزان  دوره  ایــن  در  افــزود:  وی 
کارگاه هــای آموزشــی نیــز شــرکت خواهند کــرد و در 
واقــع باشــگاه مهارت های رســانه ای ایجــاد خواهد 

شد.

طیسهماهامسال

تسهیالت تومان  میلیارد   6 از  امام)ره(  امداد  کمیته  مددجویان  بهره مندی 
همــدان:مدیــرصندوق هگمتانــه،گــروهخبــر
امدادوالیتاستانهمدانگفت:6میلیاردو184
میلیــونتومانوامقرضالحســنهبــهمددجویان
ســهماهنخســتامســال کمیتهامدادامام)ره(در

ارائهشدهاست.
به گزارش هگمتانه، مسعود کرمی بابیان اینکه 
در ســه ماه نخست ســال 99 از محل سپرده گذاری 
قرض الحســنه خیران استان 989 فقره وام به مبلغ 

6 میلیارد و 184 میلیون تومان به نیازمندان استان 
ارائه شــده اســت، گفــت: وام هــا در ســرفصل های 
خرید مسکن، ایجاد اشتغال، تأمین جهیزیه و رفع 

مشکالت معیشتی پرداخت شده است.
کرمی با اشــاره به اینکــه وام های پرداختی بدون 
ســود و بــا کارمــزد ســه درصــد پرداخــت می شــود، 
افــزود: ضمانــت آســان و بازپرداخــت طوالنی مدت 
اقساط یکی دیگر از ویژگی های این صندوق است 

کــه می توانــد در رفع مشــکالت نیازمندان و اقشــار 
آسیب پذیر مؤثر واقع شود.

مدیر صندوق امداد والیت استان همدان کمک 
بــه امر اشــتغال را از مهم تریــن برنامه های صندوق 
برشــمرد و بیــان کــرد: بیــش از 1.5 میلیــارد تومــان 
از تســهیالت موصــوف پــس از اســتعداد ســنجی و 
آمــوزش بــرای ایجاد اشــتغال پایــدار پرداخت شــده 
نیــز  تومــان  میلیــون   869 و  میلیــارد  دو  و  اســت 

تسهیالت حمایتی به نیازمندان بوده است.
خواســت  اســتان  نیکــوکاران  و  خیــران  از  وی 
بــا افتتــاح حســاب در صنــدوق امــداد والیــت واقع 
در همــدان خیابــان شــریعتی بعــد از مســجد حــاج 
احمد و یا ادارات کمیته امداد امام)ره( در استان و 
ســرمایه گذاری در این امر خیر و خداپســندانه این 
صندوق را در یاری رساندن به محرومان مساعدت 

کنند.

نداشتیم کودک  مهدهای  در  کرونا  از  موردی 
همدان:معــاوناجتماعی هگمتانه،گــروهخبر
ابتالی بهزیســتیهمــدانبــابیاناینکــهمــوردیاز
مهدهــایکودکگزارشنشــدهاســت بــهکرونــادر
مهدهایکودکبایکســومظرفیت گفت:برخیاز

فعالهستند.
بــه گــزارش هگمتانــه، زهــره بختیــاری بــا بیــان 
در  کرونــا  بــه  ابتــال  از  مــوردی  خوشــبختانه  اینکــه 
اســت  نشــده  گــزارش  اســتان  کــودک  مهدهــای 
اظهــار کرد: با توجه به اینکــه از فروردین ماه تعداد 
متقاضیــان مهدها کاهش یافته موردی از ابتال نیز 

نداشتیم.
اینکــه در حــال حاضــر مهدهــای  بیــان  بــا  وی 
آنهــا  پذیــرش  ظرفیــت  امــا  هســتند  بــاز  کــودک 

مهدهــای  از  برخــی  افــزود:  اســت  یافتــه  کاهــش 
تعطیــل  فعــال  نداشــتند  متقاضــی  کــه  کــودک 
بــه  اعــالم  خــود  نیــز  مهدهــا  از  برخــی  و  هســتند 

تعطیلــی موقت کرده اند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان با تأکید 
بر اینکه طبق بخشــنامه، پذیرش کودک در مهدها 
بــه شــرایط کرونایــی شهرســتان بســتگی دارد بیان 
کــرد: برخــی از مهدها با یک ســوم ظرفیــت پذیرش 
، زرد و ســفید بــودن منطقــه در آن  دارنــد کــه قرمــز
تأثیرگــذار اســت. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
ثبت نــام بــرای مهرمــاه انجــام می شــود خاطرنشــان 
کــرد: مهدهــای روســتایی در حــال حاضــر تعطیــل 
اســت، هــر چنــد در شــرایط عــادی نیــز در ایــن ایــام 

زیــرا  نداشــتیم  روســتایی  مهدهــای  در  پذیرشــی 
کارکــرد اصلی آنها در ســال تحصیلــی و جذب پیش 

دبستانی است.
بختیــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه مهدهــا موظــف به 
ضدعفونــی مهد و تجهیزات هســتند گفت: نظارت 
بــر مهدهــا هــم بــه صــورت برخــط و حضــوری انجام 
می شــود و هم از طریق دوربین های نصب شــده در 

آن صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه 128 مهد کودک در شهرســتان 
بــا  امیدواریــم  شــد:  یــادآور  اســت  فعــال  همــدان 
کنتــرل بیمــاری هر چه زودتر بتوانیــم فعالیت مراکز 
و  ســالم  فضایــی  در  را  مهدهــا  جملــه  از  آموزشــی 

بانشاط برگزار کنیم.

یم« تکر شنبه های  »سه  با  شهیدان  خانواده  از  تجلیل 
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیرکل فرهنگ 
ح ملی  و ارشــاد اسالمی اســتان همدان از اجرای طر
»ســه شنبه های تکریم« با هدف تجلیل از خانواده 

شهدا در همدان خبر داد.
احســانی  احمدرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
فرهنگــی  کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد  گفــت: 
هنری مســاجد کشــور با همــکاری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
معظــم  خانــواده  بــه  توجــه  و  تکریــم  منظــور  بــه 
شــهدا و ایثارگران هم زمان با شروع دهه کرامت 
ح ملــی ســه شــنبه های تکریــم را بــرای اجرا در  طــر
کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور آغــاز 

کرده است.
ح بــا هــدف تکریــم از  احســانی افــزود: ایــن طــر

خانواده های معظم شــهدای حوزه فرهنگی و دینی 
روزهای سه شنبه هر هفته اجرا می شود.

اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ح در همــدان  همــدان خاطرنشــان کــرد: ایــن طــر
بــا حضــور در منــزل خانــواده شــهید ســیداحمد 
ح ملــی ســه  برقعــی آغــاز و هــم زمــان از لــوح »طــر
شــنبه های تکریــم« در منــزل ایــن شــهید بزرگوار 

شد. رونمایی 
ح ملی ســه شــنبه های تکریم،  وی بیــان کرد: طر
هم زمان با سراســر کشــور به صورت ویژه به مدت 
10 هفتــه تــا 31 شــهریور چهلمیــن ســالگرد دفــاع 
مقــدس بــا همــکاری ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگــی و هنــری مســاجد و بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگران برگزار می شود.

: نگهداریراههایروستاییوفرعیراهداریکشور مدیرکلدفتر

یابد ارتقا  همدان  روستایی  راه های  آسفالت 
همــدان:مدیــرکلدفتــر هگمتانــه،گــروهخبــر
نگهداریراههایروســتاییوفرعیراهداریکشور
لحاظبرخورداریآسفالت،استانهمدان گفت:از
را راههایروســتاییکشــور رتبهدومبرخورداریدر
داردوبــاطرحهاییکهبهاینادارهکلابالغشــده،

امیدواریماینشاخصارتقایابد.
بــه گــزارش هگمتانه، حمزه ذاکری در ســفر یک 
روزه خــود بــه همــدان، ضمــن بازدیــد از عملیــات 
جریــان  در  اســتان  راه هــای  نگهــداری  و  راهــداری 

اقدامات راهداری همدان قرار گرفت.
از  برخــورداری  دوم  رتبــه  همــدان  گفــت:  وی 

راه های روستایی در کشور را داراست.

ذاکری با اشاره به فعالیت های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان در زمینه بهره 
گیــری از ظرفیــت قانــون معــادن در بخــش راه هــای 
فرعــی و روســتایی تحــت بــار ســنگین اظهــار کــرد: 
ایــن اقــدام بــا پیگیــری مناســب اداره کل اســتان و 

مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.
وی بــا اشــاره بــه شــاخص باالتــر وضعیــت رویه 
کــرد:  بیــان  کشــوری  متوســط  از  اســتان  راه هــای 
امیدواریم شــاخص وضعیت رویه اســتان در سال 
جــاری از کیفیــت بهتــری برخــوردار باشــد تا موجب 

رضایت بیشتر هموطنان شود.
ذاکری افزود: از لحاظ برخورداری آسفالت، استان 

همــدان رتبــه دوم برخــورداری در راه هــای روســتایی 
ح هایی که به این اداره کل ابالغ  کشور را دارد و با طر

شده، امیدواریم این شاخص ارتقا یابد.
راه هــای روســتایی و  مدیــرکل دفتــر نگهــداری 
فرعــی ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده ای در 
خصوص اقدامات استان همدان در زمینه روکش 
آســفالت نیــز بیــان کــرد: از ابتدای ســال جــاری 35 
کیلومتــر از راه هــای اســتان روکــش و بیــش از 40 

کیلومتر لکه گیری انجام شده است.
ایــن مســؤول همچنین یادآور شــد: بر اســاس 
ابتــدای  از  نیــز  راهــداری  جامــع  ســامانه  اطالعــات 
امســال تاکنــون به شــکل ماهیانه بیــش از 10 هزار 

فعالیــت راهــداری جاری توســط اســتان در بیش از 
120 موضــوع مختلــف ثبت شــده که نشــان دهنده 
ســطح  در  همــدان،  راهــداران  گســترده  فعالیــت 

راه های استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همــدان نیز با ارائه گزارشــی از روند اجرای آســفالت 
در محور هــای روســتایی و فرعی این اســتان گفت: 
ح ابرار و بهســازی  تــالش مضاعفــی بــرای اجرای طــر

راه های فرعی و روستایی در حال انجام است.
مصطفــی پناهنده افزود: 5114 کیلومتر انواع راه 
و 3600 کیلومتر راه روســتایی در این اســتان وجود 

دارد.

در دانشآموز شرکت6هزار
آزمونمدارسنمونهدولتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: آزمون ورودی 
مدارس نمونه دولتی با شــرکت بیش از 6هزار 

دانش آموز در استان همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، آزمون ورودی مدارس 
نمونــه دولتــی در 53 حوزه امتحانی در اســتان 

همدان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این آزمون 6هزار و 17 
دانش آموز شامل 3هزار و 211 دانش آموز دختر و 

2هزار و 806 دانش آموز پسر شرکت کردند.
گفتنــی اســت حوزه هــای امتحانــی روز قبل 
از آزمــون ضــد عفونــی شــده بودنــد و آزمون با 
رعایت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی برگزار 

شد.
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وجــود بــا روزهــا ایــن ورزش: گــروه هگمتانــه،
پــیدرپــیپیرامــونشــیوعویــروس هشــدارهای
زمینهــایخاکیبدونهیچ کرونــا،بــازیفوتبالدر
ســطح گونــهرعایــتشــیوهنامههایبهداشــتیدر

همدانرواجدارد. شهر
در  همچنــان  کرونــا  ویــروس  کــه  حالــی  در 
آمارهــای ابتــال و حتــی مــرگ و میــر رونــد افزایشــی 
داشــته اســت و محدودیت در تــردد و فعالیت در 
فضاهای شــهری به ویژه پرازدحام و در کنارهم به 
هیــچ عنوان توصیه نمی شــود، بازی در زمین های 
خاکــی بــه خصــوص در روزهــای تعطیــل همچنــان 

پابرجاست.
برخــی تیم های ورزشــی محالت ایــن روزها بدون 
توجــه بــه هشــدارهای بهداشــتی، روزهــای تعطیلی 
جمعه را به بازی های دوستانه اختصاص می دهند.

آنهــا بر این باورند که هیــچ چیز نمی تواند مانع از 
عشــق و عالقه شــان به فوتبال در زمین های خاکی 

شود.
جمعه هــا  نیــز  همــدان  اطــراف  روســتاهای 

میعادگاه دیدارهای دوستانه فوتبال است.

در چنــد روز اخیــر نیز زمزمــه برگزاری یــک رقابت 
چندجانبــه در یکــی از زمین هــای معــروف فوتبــال 
محــالت همــدان بــه گــوش می رســد کــه انجــام آن 

نگران کننده خواهد بود.
همــدان  شــهروندی  ورزش  توســعه  مســوول 
در ایــن بــاره گفــت: هیچ گونــه فعالیــت ورزشــی در 
زمین هــای خاکــی محــالت این شــهر وجود نــدارد و 

بازی گروهی در این مناطق ممنوع است.
ســعید پنــاه آبادی اظهــار کرد: حتــی از معتمدان 
ورزش مناطــق مختلــف شــهر همدان نیز خواســته 
ایــم تــا بــا توصیه هــای الزم، کــودکان و نوجوانــان را 
در  کوچــک«  گل  «فوتبــال  نظیر گروهــی  فعالیــت  از 

کوچه ها منع کنند.
چمن هــای  تمامــی  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
محــالت  ورزش  بــه  کــه  پارک هــا  ســطح  مصنوعــی 

اختصاص دارد نیز تعطیل هستند.
پنــاه آبــادی بــا تأکید بــر اینکــه اجــازه فعالیت در 
کرونــا  شــیوع  دوره  در  محــالت  خاکــی  زمین هــای 
داده نشــده اســت، گفت: تمامی تیم ها و گروه های 

ورزشی محالت نیز همکاری الزم را داشته اند.

همــدان  محــالت  ورزش  توســعه  مســوول 
خاطرنشــان کــرد: تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی در 
شــرایط شــیوع کرونــا باعــث شــد تــا زمــان الزم برای 
برنامه ریزی در راستای اجرا و تقویت زیرساخت های 

ورزش محالت مهیا شود.
زیرســاخت های  بازســازی  و  ترمیــم  افــزود:  وی 
ورزش محــالت مختلف شــهر همدان در این مدت 

اجرایی شد.

پنــاه آبــادی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بازدیــد 
تــا  داشــتیم  محــالت  زمین هــای  از  را  میدانــی 
گزارش هــای الزم از وضعیــت تعمیــر و ترمیــم آنهــا 

جمع آوری شود.

«مسابقات، برگزاری»متمرکز
راهکاریبرایداشتنلیگ
کاهشکرونا کشتیپساز

دوره از عبــور هگمتانــه،گــروهورزش:بعداز
اوجگیــریدوبــارهکرونــا،بایــددیدبرگــزاریلیگ
وبــارعایــتکامــل کشــتیبــهصــورتمتمرکــز
شــیوهنامههایبهداشتیتاچهحدامکانپذیر

خواهدبود.
لیگ کشتی از دیرباز به اشکال مختلف برگزار 
شــده و در دوره ریاســت مدیران مختلف، شکل 
و شــیوه مخصــوص بــه خود را داشــته اســت. در 
هــر رشــته ای برگــزاری لیــگ بــه بهبــود وضعیــت 
معیشــتی ورزشــکار و صاحــب درآمد شــدن آنها 
کمک می کند، از این رو فدراسیون ها راهکارهای 

خاص خود را برای این رقابت ها دارند.
بعــد از آنکــه لیــگ برتــر فصــل گذشــته آزاد و 
فرنگــی در فاصلــه کوتاهــی بعد از تغییــر و تحول 
انتقــادات  بــا  کشــتی،  فدراســیون  در  مدیریتــی 
زیادی برگزار شــد، ســازمان لیگ تالش کرد که در 
ادامه مسابقات با ایرادهای کمتر و حامیان مالی 
قوی تــر و بیشــتر به انجام برســد امــا کرونا باعث 
شــده شــک و شــبهه زیادی در خصوص برگزاری 

این رقابت ها وجود داشته باشد.
ســازمان لیگ پیش از این اعالم کرده بود که 
تصمیــم بــه آغاز لیــگ از ابتدای مــرداد مــاه دارد، 
اما کشــور با اوج گیری دوباره کرونا مواجه شــد و 
همچنان کشــتی جزو رشته هایی است که اجازه 

فعالیت رسمی ندارد.
از  یکــی  می رســد  نظــر  بــه  وضعیــت  ایــن  در 
انجــام  بــرای  کشــتی  فدراســیون  راهکارهــای 
در  رقابت هــا  ایــن  متمرکــز  برگــزاری  برتــر،  لیــگ 
مجموعه ای باشد که توان قرنطینه کشتی گیران 
و برگــزاری مســابقات بــا رعایــت شــیوه نامه های 

بهداشتی را داشته باشد.
طبیعتــا در شــرایطی که پروازها و اســتفاده از 
وســایل نقلیه جمعی، خطرپذیــری ابتال به کرونا 
را بیشــتر می کنــد، برگــزاری متمرکــز مســابقات 
مــدت  در  کشــتی گیران  داشــتن  نظــر  تحــت  و 
شــرایط  زیــادی  حــدود  تــا  می توانــد  مشــخص 
مســاعد بــرای برگزاری لیــگ را فراهم کنــد. البته 
ایــن نیــز در شــرایطی اســت که کشــور بــار دیگر 
در شــرایط بهتــری در خصــوص میــزان مبتالیان 
بــه بیماری پیدا کند و کشــتی بتوانــد مجوزهای 
الزم برای برگزاری مســابقه و بازگشایی سالن ها 

را بگیرد.
گفتنی است همدان برای حضور در لیگ برتر 

کشتی کشور اعالم آمادگی کرده است.

خصوصیسازیسرخابیها
بزرگ  کار انجامیک :درحال سلطانیفر

هستیم تاریخی

ورزشوجوانان هگمتانه،گروهورزش:وزیر
واگــذاریدوباشــگاهاســتقاللوپرســپولیس
عرصهورزشکشــور بــزرگتاریخــیدر رایــککار

برشمرد.
مسعود سلطانی فر در جلسه خصوصی سازی 
دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل گفــت: کار 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  توســط  کــه  مشــترکی 
راســتای  در  خصوصی ســازی،  ســازمان  و 
سیاســت های دولــت درحال انجام اســت، کاری 

بزرگ تاریخی در عرصه ورزش کشور است.
پرطرفــدار  باشــگاه  دو  ورود  بــا  افــزود:  وی 
و  بــورس  بــازار  بــه  پرســپولیس  و  اســتقالل 
خصوصــی  شــدن آنهــا، وزارت ورزش و جوانــان 
می توانــد ســایر وظایــف حاکمیتــی خــود را اجــرا 

کند.
وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: دو باشگاه 
اســتقالل و پرســپولیس از ظرفیت های مالیاتی 
درخصوص مصوبه پنجاهمین جلســه شــورای 
 3 تاریــخ  بــه  قــوا  ســران  اقتصــادی  هماهنگــی 
خــرداد 99 کــه بــه تأییــد مقــام معظم رهبــری نیز 

رسیده است، منتفع خواهند شد.

خبـــــــــــــــر

»افشینمحمدی«
رئیسهیأتورزشهای

بیمارانخاصهمدانشد
مجمعانتخاباتی هگمتانه،گــروهورزش:در
و خــاص بیمــاران ورزشهــای هیــأت ریاســت
افشــینمحمــدیبایازدهرای پیونداعضادکتر
ســالبهعنــوانرئیس ماخــوذهبــهمدتچهار

اینهیأتانتخابشد.
ورزش  هیــأت  ریاســت  انتخاباتــی  مجمــع 
بیمــاران خــاص و پیوند اعضا اســتان همــدان با 
حضــور مدیرکل ورزش و جوانان اســتان و ســایر 

اعضا برگزار شد.
در ایــن مجمــع افشــین محمــدی بــا کســب 
یــازده رای ماخوذه به مدت چهار ســال به عنوان 
رئیس هیــأت ورزش های بیماران خاص و پیوند 

اعضای استان همدان معرفی شد.
ایــن  در  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
مجمــع گفت: با توجه به شــرایط خاصی که در آن 
قرار داریم و وظیفه ای که تک تک اعضا در شرایط 
عــادی وخاص دارند جــا دارد از عزم واراده اعضای 
مجمــع بیماران خــاص وپیوند اعضا بــرای بهبود 

شرایط تشکر و قدردانی کنم.
جهانشــیر ضمن تبریک به رئیس جدید این 
هیــأت عنــوان کــرد: امیــدوارم که آقــای محمدی 
همانند گذشــته که ســابقه بســیار درخشــان در 
حوزه های مختلف داشتند در هیأت ورزش های 
بیمــاران خاص و پیوند اعضا هــم بتواند با عزم و 
اراده خــود روز هــای بهتری را بــرای بیماران خاص 

رقم بزند.
وی با اشــاره به اهمیت ورزش بیماران خاص 
ح کــرد: برنامه هــای مختلفی  و پیونــد اعضــا مطــر
کــه در این رشــته با حضور مقامات و مســووالن 
اســتانی شــکل می گیــرد نشــان دهنــده اهمیت 

این رشته است.
همراهــی  و  همــکاری  داد:  ادامــه  جهانشــیر 
بیمــاران  ورزش  بحــث  در  مربوطــه  مســووالن 
خــاص باعــث شــده اســت کــه اداره کل ورزش 
و جوانــان بــرای بهبــود شــرایط در ایــن حوزه هــا 

قدم های خوبی بردارد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان بــا اشــاره به اینکه 
مــالک مــا در ایــن رشــته قهرمانی نیســت افزود: 
در ایــن حوزه و رشــته های مرتبــط انتظار قهرمان 
شــدن نداریم ولی وقتی فردی با توجه به شــرایط 
خاصــی کــه دارد در ایــن رشــته قهرمان می شــود 

ارزش آن چند برابر خواهد شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته اتفاقات خوبی در 
این رشته افتاد و پرچم جمهوری اسالمی ایران در 
میادین ورزشی توسط ورزشکاران استان به اهتزاز 

در آمد که باعث خوشحالی و مباهات است.
درادامــه  امیــدوارم  داد:  ادامــه  جهانشــیر 
بتوانیم با عزم و اراده باعث ارتقا و بهبود شــرایط 

در این هیأت شویم.
افشین محمدی رئیس جدید هیأت بیماران 
خــاص وپیونــد اعضــا نیــز در ایــن جلســه گفت: 
تعداد بیماران خاص درطی ســال گذشته بیشتر 
شده است که از مهم ترین دالیل آن عدم تحرک 

و ورزش نکردن است.
وی افزود: با تشویق بیماران خاص به ورزش 
کــردن باعــث می شــویم ایــن عزیــزان کمتــر دارو 
مصــرف کنند و زودتــر بهبودی خود را به دســت 

بیاورند.
رئیــس هیــأت بیمــاران خــاص و پیونــد اعضــا 
گفت: اگر وزارت بهداشــت و درمان به جای تعهد 
بیشتر دارویی تفاهم نامه با وزارت ورزش منعقد 
کند هــم تعداد بیمــاران کم می شــود هم مصرف 

دارو ها توسط این بیماران کمتر خواهد شد.
محمدی گفت: امیــدوارم با حمایت مدیرکل 
ورزش و جوانــان و ســایر اعضــا بتوانیــم روزهــای 

بهتری را برای ورزش بیماران خاص رقم بزنیم.

خبـــــــــــــــر

فوتبال خاکی در اوج کرونا!

توسعه سمن های روستایی دستورکار ورزش و جوانان
روســتا هگمتانــه،گــروهورزش:اجــرایطرحهر
بــروز یــکســمن؛زمینهســازیمناســبدولــتدر
روستانشــین جوانــان مختلــف توانمندیهــای

است.
در  ویــژه  بــه  نهــاد  مــردم  ســازمان های  امــروزه 
امــور جوانــان به عنــوان رکن ســوم جوامع بشــری، 
غیردولتــی،  داوطلبانــه،  ســازوکار  چارچــوب  در 
غیرسیاســی و غیرانتفاعــی، توانســته انــد به عنوان 
واســطه بیــن مــردم و دولــت نســبت بــه توســعه 

جامعه در عرصه های مختلف گام بردارند.
مســووالن اجرایی کشــور برای تحقــق اصل 44 
قانون اساسی، همواره کوشیده اند تا ضمن برون 
ســپاری برنامه هــای اجرایــی خــود با هــدف کوچک 
ســازی بدنــه دولــت، از تــوان و ظرفیــت مــردم بــه 
عنوان سرمایه های اجتماعی در حوزه های مختلف 

بهره مند شود.
برایــن اســاس می توان ضرورت ایجــاد و تقویت 
ســازمان های مردم نهاد به ویژه در حوزه جوانان را 
در قالب تحقق اهدافی چون کوچک ســازی دولت، 
توانمندســازی مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی، 
ســازی  بهینــه   اقتصــادی،  نظــام  بیشــتر  کارآمــدی 
فرآینــد برنامــه  ریــزی و عملیاتــی کــردن برنامه هــا و 

مقابله با آسیب  ها دانست.
ســمن ها بــه دلیــل اینکــه یــاری رســان جوامــع 
بــرای رســیدن بــه رشــدی پویــا از طریق ارتقا ســطح 
و  آمــوزش  زیســت،  محیــط  بهداشــت،  ســالمت، 
فرهنــگ و همچنیــن مبــارزه بــا فقــر و از بیــن بردن 
نابرابری های اجتماعی واقتصادی هستند، همواره 

مورد توجه جدی دولت قرار گرفته اند.
همدان� 135سمنفعالدر

اشــاره  بــا  همــدان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
بــه وضعیــت ســازمان های مــردم نهاد این اســتان 
گفــت: هم اکنون 135 ســمن فعال در امور جوانان 
مذهبــی،  دینــی،  مختلــف  عرصه هــای  در  همــدان 

و  علمــی  خیریــه،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  اعتقــادی، 
پژوهشی فعالیت می کنند.

محســن جهانشــیر اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
430 هزار جوان در سطح همدان زندگی می کنند که 

24.7 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه جمعیــت قشــر جــوان 
اســتان، ســمن های جوانــان با رشــد بســیار خوبی 
روبه رو هســتند و 27 نوع فعالیت را در قالب چهار 

گروه انجام می دهند.
جهانشــیر افــزود: در ســال های اخیــر بــا نقــش 
و  فعالیت هــا  اســتان،  جوانــان  مجمــع  آفرینــی 
برنامه هــای بســیار خوبــی را در کنــار دســتگاه های 
دولتــی داشــته اند اما تا رســیدن به نقطــه مطلوب 
فاصله دارند و هنوز هم باید برای تقویت ســمن ها 

و حضور فعال تر آنها در جامعه تالش شود.
جامعه� راهاندازیســمنبااولویتنیازهایروز

فضــای جهــادی، حرکتهــای کارآفرینــی، ماننــد
مجــازی،خانــوادهوآســیبهایاجتماعــیمدنظــر

است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان توانمندسازی 
ســمن ها بــر پایــه آمــوزش و یادگیــری، پژوهــش و 
مطالعــه را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: راه اندازی 
ماننــد  جامعــه  روز  نیازهــای  اولویــت  بــا  ســمن 
مجــازی،  فضــای  جهــادی،  حرکت هــای  کارآفرینــی، 

خانواده و آسیب های اجتماعی مدنظر است.
جهانشــیر همدان را سرشــار از جوانان و بانوان 
مســتعد دانســت و گفت: بــه توانمندی این قشــر 
اعتقــاد فــراوان داریــم و به لحــاظ فعالیــت و تعداد 

سمن ها جزو پیشتازان در سطح کشور هستیم.
حهــر� توجــهبــهظرفیــتروستانشــینانبــاطــر

روستایکسمن
ایــن روزهــا مــرز ایجــاد ســازمان های مــردم نهــاد 
حــوزه جوانــان فراتــر از مرزهای شــهری پیش رفته و 
اکنون در سطح روستاها در حال شکل گیری است.

ح هــر روســتا یک ســمن نــه تنهــا بارقه های  طــر
امیــد را در دل جوانــان روســتایی مبنی بــر توجه به 
ظرفیت هــای ایــن مناطق زنــده کرد بلکــه زمینه ای 
برای مشــارکت همــه جانبه روســتاییان در اهداف 
و برنامه های مدنظر دولت را فراهم ساخته است.

معتقــد  همــدان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ح هر روســتا یک ســمن جوان در ســطح  اســت: طر
آغــاز شــده و کمــک  شهرســتان های ایــن اســتان 
شــایانی بــه توســعه اجتماعــی و فرهنگی روســتاها 

خواهد داشت.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بیــش از یــک 
ایــن اســتان وجــود دارد و  هــزار روســتا در ســطح 
ح هر روســتا یک ســمن نیاز  برای اجرایی شــدن طر
بــه همــکاری و حمایــت همــه جانبــه بخشــداران و 

دهیاران در سطح استان داریم.
جهانشیر با بیان اینکه هر سمن می تواند با پنج 
عضو نســبت به نام نویســی بــرای اخذ مجــوز اقدام 
کنند، گفت: با ایجاد سمن در هر روستا شاهد رشد 
قابــل توجهــی در حــوزه فعالیت ســازمان های مردم 

نهاد در امور جوانان خواهیم بود.
وی افــزود: همــدان با دارا بــودن بیش از یکصد 
سمن جوان فعال یکی از استان های برتر در فعال 

سازی سازمان های مردم نهاد به شمار می  رود.
جهانشــیر بــا تأکید بــر لزوم تقویت ســمن های 
توانمندســازی  و  آمــوزش  کــرد:  اضافــه  جــوان 
ســمن ها رویکــرد اصلــی دســتگاه ورزش در حوزه 

جوانان است.
وی اظهار کرد: در راســتای کیفی ســازی فعالیت 
کار  دســتور  در  را  حمایتــی  برنامه ریــزی  ســمن ها 
قــرار داده ایــم و هــدف مــا زمینــه ســازی الزم بــرای 
مشارکت ســمن های جوان در عرصه های مختلف 

اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جامعه است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان بیــان کــرد: 
فعالیت هــای مثمرثمــر جوانــان در امــور مختلــف 

باعــث خودبــاوری مدیــران و نــگاه مثبــت بــه آنهــا 
خواهــد شــد و در همیــن راســتا عــزم و اراده بــرای 
رســیدن به این نقطه مطلوب بایــد ایجاد و تقویت 

شود.
وی همچنیــن از ســمن ها خواســت بــا فکــر و 
اندیشــه بهتر در جامعــه تأثیرگذار باشــند و برنامه 

محور عمل کنند.
هدفگــذاری180روســتابرایایجادســمنهای�

جوان
معــاون اداره ورزش و جوانان همدان نیز گفت: 
180 روســتا بــا جمعیــت بــاالی 800 نفــر بــرای ایجــاد 
سازمان های مردم نهاد امور جوانان در این استان 

هدفگذاری شده است.
محــرم روزبــه با بیــان اینکه ایــن روســتاها زمینه 
خوبی بــه لحاظ جمعیتی برای راه اندازی ســمن های 
جــوان دارنــد اضافــه کــرد: بــرای راه انــدازی ســمن ها 
ح  حداقــل به پنج عضو نیاز اســت و انتظــار داریم طر
هر روستا یک سمن با تعامل و حمایت بخشداران 

و دهیاران در سطح استان روان سازی شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر یــک هــزار 
و 100 روســتا در ســطح اســتان وجــود دارد و هــدف 
مــا فعال ســازی ســمن های جــوان در روســتاهایی 

است که قابلیت تأثیرگذاری دارند.
معــاون فرهنگــی اداره ورزش و جوانان همدان 
یادآور شد: با ایجاد سمن در هر روستا شاهد رشد 
قابــل توجهی در حوزه فعالیت ســازمان های مردم 

نهاد در امور جوانان خواهیم بود.
روزبــه پیگیــری بــرای اخذ شناســه بــرای تمامی 
سمن های جوانان استان را از برنامه های اولویتی 
حــوزه معاونت فرهنگی دســتگاه ورزش دانســت 
دارای  ســمن ها  تمامــی  ســال  پایــان  تــا  گفــت:  و 
کــد شناســه می شــوند تــا بتواننــد بــدون مشــکل 
کارهای مرتبط به امور مالی را با ســایر دســتگاه ها 

برطرف کنند.

ع! ممنو قرنطینه  شرایط  در  وزن  کاهش 
علمــی هیــأت عضــو ورزش: گــروه هگمتانــه،
بوعلیســینا دانشــگاه ورزشــی علــوم دانشــکده
کاهشوزن تأکیــدکرد:الزماســتافــرادعــادیاز
به کننــدچراکــهمنجــر شــرایطقرنطینــهپرهیــز در
ومیتوانــد بــدنشــده ایمنــی کاهــش و ضعــف

پیداشــتهباشد. عواقبیرادر
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مؤمنــی  ســجاد  دکتــر 
در  مانــدن  بــه  مجبــور  افــراد  کــه  فعلــی  شــرایط 
وزن  افزایــش  بــا  اســت  ممکــن  هســتند،  خانــه 
مواجــه شــوند و اخبــار مختلفــی کــه در رابطــه بــا 
منجــر  می توانــد  می شــود  منتشــر  کروناویــروس 
کــرد:  ح  مطــر شــود،  افــراد  در  اســترس  بــروز  بــه 
دنیــا  مختلــف  کشــورهای  در  کــه  راهکارهایــی 
هــم  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  و  دارد  وجــود 
پیشــنهاد می کنــد کــه افــراد بایــد دســتگاه ایمنی 
بدن را با خوردن و نوشــیدن مواد ســالم و مقوی 
تقویــت کــرده و از مصــرف زیاد مــواد قندی دارای 

کربوهیــدرات پرهیز کنند.
وی ادامــه داد: شــدت و نــوع ورزش با توجه به 
شــرایط بــه وجــود آمــده متفــاوت اســت و حداقل 
زمــان پیشــنهادی بــرای انجــام ورزش بــرای افــراد 
بــاالی 65 ســال روزانــه بــه مــدت 30 دقیقــه و برای 
کمتر از 65 ســال روزانه یک ســاعت است اما باید 
توجــه کرد توان جســمی افراد بــا یکدیگر متفاوت 
اســت و این مدت زمان برای افــراد با توانایی های 
شــدت  بهتریــن  بنابرایــن  دارد  تفــاوت  مختلــف، 

برای فعالیت های ورزشــی شدت متوسط است.
بایــد  کــه  افــرادی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مؤمنــی 
از  جــدای  می تواننــد  کننــد،  دورکاری  خانــه  در 
توصیه هــای ورزشــی معمــول بعــد از نشســتن به 
مــدت 30 دقیقــه بــا چنــد حرکــت کششــی ســاده 
را افزایــش دهنــد، اظهــار  نشــاط و شــادابی خــود 

کــرد: با ایــن کار می تــوان مانع از بــروز بیماری های 
بــه  کــه  اســکلتی  عضالنــی-  صدمــات  و  مختلــف 
علت نشســتن یا سرپا ایســتادن به مدت طوالنی 

می شود، شد.
حیــن  در  را  نکاتــی  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــرد:  خاطرنشــان  داشــت،  مدنظــر  کــردن  ورزش 
الزم اســت بــا شــکم پر و یــا معــده خالی اقــدام به 
انجــام فعالیت ورزشــی نکنیم. بــرای ورزش کردن 
در محیــط خانــه نیــاز اســت تــا محــل مــورد نظــر از 
تهویه هوای مناســب برخوردار باشد، نباید سطح 
مــکان مــورد نظر لغزنده و ُســر باشــد کــه می توان 
زمیــن  از  کفــش ورزشــی مناســب  از  بــا اســتفاده 
خوردگی و بروز آســیب های احتمالی پیچیدگی مچ 

پــا یا زانو جلوگیری کرد.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره به نــوع حرکات 
ورزشــی در ابعــاد منــزل، افــزود: بــا توجــه بــه عــدم 

دسترســی به وســایل ورزشــی حرفــه ای، اکثر افراد 
مجبور به انجام حرکات ورزشــی ساده متناسب با 
تحمــل وزن بدن هســتند، در ضمن پیاده روی در 
منــزل، دویــدن نرم، دویدن با درجا زدن، اســتفاده 
از کشــش های ورزشــی که حرکات ورزشی زیادی را 
می تــوان انجــام داد و حــرکات قدرتی مانند شــنای 
ســوئدی، دراز و نشســت و طنــاب زدن از جملــه 
حرکات ورزشــی مناســب برای ایام در خانه ماندن 
اســت کــه می توانــد باعث ســوزاندن چربی ســطح 
بــدن و منجر به ســوزاندن کالری هــای اضافی بدن 

شود.
روز  در  کــردن  ورزش  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ذهنــی  و  جســمانی  ســالمت  افزایــش  بــه  منجــر 
روزانــه  تحــرکات  ایــن  کــرد:  بیــان  می شــود،  افــراد 
موجــب تقویــت دســتگاه ایمنــی و ســالمت بــدن 
نیز می شــود و باید درنظر داشــت که بیماری سراغ 

افــرادی مــی رود که دارای دســتگاه ایمنــی ضعیفی 
هســتند اما در مجموع اگر به طور میانگین در روز 
45 دقیقــه به انجام حــرکات ورزشــی بپردازیم این 

امر در ســالمت افراد مفید خواهد بود.
توجــه  کــه  اســت  الزم  کــرد:  تصریــح  مؤمنــی 
داشــته باشــیم در بعضی از شــرایط خاص ورزش 
توصیــه نمی شــود؛ بــرای مثــال بــرای افــراد دارای 
عالئــم تــب و ســرفه و نیــز بیماری هــای گوارشــی 
ورزش توصیه نمی شــود بلکه استراحت و تغذیه 
مناســب می تواند راهکار مناســبی برای این افراد 

باشد.
وی بــا بیان اینکه افرادی که به صورت حرفه ای 
بــه فعالیت هــای ورزشــی مشــغول هســتند، نیــاز 
از  اســتفاده  نحــوه  در  را  معیارهایــی  تــا  اســت 
برنامه هــای رژیــم غذایــی و نــوع فعالیــت ورزشــی 
رعایت کنند، گفت: شــدت و نــوع تمرین های این 
افــراد با افراد عادی متفاوت اســت بــه علت اینکه 
افراد حرفــه ای دارای تمرینات اختصاصی هســتند 
و نیــاز اســت تــا ایــن مــوارد را از طریــق مربی هــای 

خود دریافت کنند.
ایــن مــدرس دانشــگاه اذعــان کرد: الزم اســت 
افــراد عــادی از کاهــش وزن در ایــن شــرایط پرهیز 
کننــد چراکــه منجر به ضعــف و کاهش ایمنی بدن 
می شــود که خود می تواند عواقبی را در پی داشته 

باشد.
مؤمنــی بــا تأکیــد بــر اینکــه افــراد می تواننــد از 
مصــرف مــواد حــاوی کربوهیــدرات و چربــی پرهیز 
کننــد، توصیــه کــرد: مصــرف ایــن مــواد منجــر بــه 
از  می تواننــد  افــراد  امــا  می شــود  وزن  افزایــش 
تــازه  ســبزیجات  و  پروتئینی،میــوه  مــواد  مصــرف 
ســالمتی، شادابی و نشــاط خود را در کنار فعالیت 

منظم ورزشــی در منزل حفظ کنند.
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استانداردسرعتگیر
انواعسرعتگیر�

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: بر حسب 
 ، مشــخصات ســاختاری همچون ابعاد ســرعتگیر
ســرعتگیر ها  ارتفــاع،  و  دهنــده  تشــکیل  جنــس 
انــواع مختلفــی داشــته و بــر حســب نــوع هــر یک 
مــورد اســتفاده و کاربــرد قــرار می گیرنــد. از جملــه 
متداول تریــن انواع ســرعتگیر ها را می توان موارد 

زیر عنوان نمود:
الستیکی� سرعتگیر

عمــر  و  دوام  از  ســرعتگیر ها  از  گونــه  ایــن 
بیشــتری نســبت به نــوع پالســتیکی آن برخوردار 
بــوده و بــه همــان نســبت نیــز قیمت باالتــری نیز 
دارند. ســرعتگیر الســتیکی به راحتی نصب و جدا 
شــده و به همیــن علت یک ســرعتگیر عالی برای 
مناطــق سردســیری اســت، که نیــاز مبــرم به برف 
روبــی از ســطح جــاده احســاس می شــود. دوام و 
ســازگاری تجهیــزات ترافیکی الســتیکی بــه میزان 
باالیــی تــوان مقاومــت در برابــر عبــور خودرو های 
می تواننــد  لحــاظ  همیــن  بــه  و  داشــته  ســنگین 
بــه صــورت گســترده در جاده هــای برون شــهری، 
بزرگراه هــا و پروژه هــای بــزرگ مــورد اســتفاده قرار 
تابــش  برابــر  الســتیکی در  بگیرند. ســرعتگیر 
آفتاب مناطق گرمســیری مقاوم است و به راحتی 
ســرعتگیر  اســتاندارد  ارتفــاع  نمی شــوند.  ذوب 
الســتیکی 7-10 ســانتی متر و عرض ان 30 ســانتی 
متر می باشــد. حداکثر وزن اســتاندارد آن نیز 8000 
گــرم بــوده و می توانــد فشــاری بیــش از 50 تــن را 
تحمل کند، رنگ سازنده این سرعتگیر ها عموما 
مشــکی و شــبرنگ می باشد. جنس ســازنده این 
نوع از ســرعتگیر ها از الســتیک درجــه یک مقاوم 
به ضربه می باشــد. در ابعاد و اندازه های گوناگون 
ساخته شــده و به دلیل تحمل فشار فیزیکی باال 

در پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.
پالستیکی� سرعتگیر

و  ترافیکــی دوام  از تجهیــزات  گونــه  ایــن 
و  داشــته  محیطــی  شــرایط  در  باالیــی  مانــدگاری 
بــه علت نــوع ســاختار آن، می تواند در هر شــرایط 
جــوی ســازگار باشــد و مســتهلک نگردد. جنــس 
ســرعت گیر پالســتیکی از نــوع پلیمر هــای مقاوم 
بــوده و در اثــر عبــور ماشــین آالت و خودرو هــا به 
خوبــی از ســرعت بــاالی آنها کاســته، ضربــه منفی 
را دفع می کند و به خودرو نیز آســیب نمی رســاند. 
خاصیت شــبرنگ و رنگ هشــدار دهنده سرعت 
گیــر پالســتیکی یک راهنمای عالی بــرای رانندگان 
خــودرو بــه هنــگام شــب می باشــد. ایــن گونــه از 
ســرعتگیر ها از قیمــت پایین تری نســبت به نوع 
مصــرف  عمــده  و  هســتند  برخــوردار  الســتیکی 
و  متعــادل  هــوای  و  آب  بــا  محیط هایــی  در  آنهــا 
معابــر درون شــهری می باشــد. ارتفــاع ســرعتگیر 
ســانتی   30 عــرض   ، متــر ســانتی   10-7 پالســتیکی 
متــر بــوده و عمومــا در رنگ های زرد یا ســفید و با 
خاصیت شــبرنگ ســاخته و تولید می شوند. این 
اســتاندارد  پلیمر هــای  از  ســرعتگیر ها  از  نــوع 
ساخته می شوند و بسیار سازگار با محیط زیست 
گیــر  می باشند. ســرعت  فیزیکــی  تنش هــای  و 
پالســتیکی در معابر درون شــهری و برون شهری 

استفاده می شود
آسفالتیوبتنی� سرعتگیر

جنــس تشــکیل دهنده این گونــه از تجهیزات 
ترافیکی از بتن، آسفالت و سنگ بوده و به همین 
علت نصب آن به صورت دائمی انجام پذیر است، 
نیازی به تعمیرات پس از نصب ندارند و می توانند 
ســنگین  بســیار  آالت  ماشــین  عبــور  برابــر  در 

مقاومت و دوام باالیی داشته باشند.
سرعتکاه�

سرعتکاه که به نوعی دسته ای سرعتگیر های 
گســترده  صــورت  بــه  می آیــد  حســاب  بــه  مالیــم 
قــرار  اســتفاده  مــورد  خــودرو  پارکینگ هــای  در 
می گیرنــد. در این مقاله به توضیح هر چه بیشــتر 
اســتاندارد ســرعتگیر های الســتیکی و پالستیکی 
و ســرعتکاه کــه نمونه هــای مــدرن تــری هســتند، 

خواهیم پرداخت.
بــه  ترافیکی کــه  از تجهیــزات  نــوع  ایــن 
می شــوند،  شــناخته  نیــز  مالیــم  ســرعتگیر های 
ارتفاع کمتری نسبت به سایر سرعتگیر ها داشته 
و بــه صــورت عمــده در محوطه پارکینــگ، مناطق 
مســکونی، مدارس، مســیر اتوبوس و آمبوالنس 
آتــش نشــانی، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.  و 
جنس ســازنده ســرعت کاه می تواند از الســتیک، 

، سیمان و بتن باشد. پالستیک، فلز
و�  ســرعتگیر اســتاندارد و مشــخصات

سرعتکاه
مشــخصات فنــی ســرعتگیر ها شــامل ابعــاد، 
ارتفــاع، رنگ و میــزان عملکرد آنها مورد بررســی و 
دســته بنــدی قــرار می گیرنــد. از جملــه مهم ترین 
مشــخصات استاندارد ســرعت گیر ها موارد مهم 

زیر می باشد:
سرعتکاهاستاندارد�

ســرعتکاه اســتاندارد دارای ارتفاع 7-10 سانتی 
متــر بــوده و عــرض آن نیــز در برگیرنــده کل عرض 
خیابان می باشد. استاندارد سرعت گیر آسفالتی، 
بتنــی و فلــزی و... بــر حســب میزان کیفیــت مواد 
و مصالــح تشــکیل شــده متفاوت بــوده و عموما 
قــرار  اســتفاده  مــورد  ثابــت  ســازه ها  صــورت  بــه 

می گیردند.

زهــرا - شــهروندی فرهنــگ گــروه هگمتانــه،
باعــث مختلفــی عوامــل روزهــا ایــن ذوالفقــاری:
و رانندگــی تلفــات ترافیکــی، مخاطــرات کاهــش
کاهــشتصادفــاتدرونشــهریمیشــود.یکــیاز
ایــنعوامــلنصبســرعتکاهوموانــعفیزیکیبرای
کنتــرلســرعتبــاالیبرخــیراننــدگاناســتکــهبه
زعــمکارشناســاننصــبســرعتکاهنتایــجمثبتــی
ایــنعوامل کنار رابــهدنبــالداشــتهاســت،امــادر
واصــولرانندگیو بازدارنــدهرعایــتســرعتمجــاز
سویشهروندان دهندهاز توجهبهعالیمهشــدار

مهماست. بسیار نیز
و  وظایــف  کنــار  در  همــدان  شــهری  مدیریــت 
خدمــات بــی شــماری کــه انجــام می دهــد، اقدامات 
 ، مختلفی را هم برای ایمنی تردد شهروندان در شهر
ایمنــی راننــدگان، عابــران پیــاده و... انجــام می دهد، 
مدیریــت شــهری همــدان همــواره در کنــار عوامــل 
انتظامــی شــهر بــه یــاری مــردم شــتافته و اقدامــات 
تلفــات  کاهــش  ترافیــک،  کنتــرل  بــرای  را  بســیاری 
رانندگــی دورن شــهری انجام می دهد کــه هر یک به 

نوبه خود تأثیرگذار است.
و  بلوار هــا  در  ســرعتگیر  و  ســرعتکاه  نصــب 
غیرمجــاز  ســرعت  کنتــرل  راســتای  در  خیابان هــا 
برخــی راننــدگان و کاهــش تصادفــات و مخاطــرات 
از اقدامــات مهمــی اســت کــه انجــام شــده و نقــش 

مؤثری را در کاهش تصادفات دارد.
سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری همدان 
در راستای فعالیت های خود در خصوص آرام سازی 
ترافیــک و معابــر به منظور کاهش ســرعت و ایمنی 
عبــور و مــرور و تــردد عابــران پیــاده اقــدام بــه برخــی 

اقدامات می کند.
در همیــن خصــوص گفتگویــی را بــا سرپرســت 
ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری همدان 

داشتیم.
وحیــد غفــاری سرپرســت ســازمان حمــل و نقل 
و ترافیــک شــهرداری همــدان بــا بیــان اینکــه یکی از 
معضــالت و مشــکالت در حمــل ونقل ســرعت باال 
و بی توجهی در رانندگی اســت که همیشــه حوادث 
ناگــواری را بدنبــال داشــته اســت، گفــت: تصادفات 
زاییده بی توجهی رانندگان است که با سرعت باال و 

عــدم توجه به جلو، مکالمه بــا تلفن همراه در حین 
رانندگــی و... حوادثــی را رقــم می زند کــه گاهی اوقات 

خانواده هایی را داغدار می کند.
ســازمان  داد:  ادامــه  خصــوص  همیــن  در  وی 
حمل ونقل وترافیک شــهرداری همدان در راستای 
فعالیت هــای خــود در خصــوص آرام ســازی ترافیک 
و معابــر بــه منظور کاهش ســرعت و ایمنــی عبور و 
مــرور و تــردد عابران پیــاده اقدام به برخــی اقدامات 

می کند.
غفــاری تصریــح کــرد: از عوامــل کاهنــده ســرعت 
می توان به سرعتکاه ها اشاره کرد و اجرای سرعتکاه 
باهدف کاهش سرعت خودروها در معابر پرخطر با 
مصوبه کارگروه کارشناسی ترافیکی انجام می شود.

وی ادامه داد: باتوجه به این نکته که تنها اجرای 
گاه  ســرعتکاه نمی توانــد از حوادث جلوگیــری کند، آ
گاهی شــهروندان با ترویج  ســازی و باالبردن سطح آ
فرهنگ ترافیکی و عالئم هشــدار دهنده به موازات 
ســرعتکاه ها تاحــدودی می توانــد ایمنــی را بــه معابر 

شهری برگرداند.
هشــدار  عالئــم  از  کــرد:  عنــوان  مســؤول  ایــن 
بــه  ســرعت  کاهــش  خصــوص  در  کــه  دهنــده ای 
کار گرفتــه می شــود، می تــوان بــه نصــب تابلوهــای 
انتظامــی، اجــرای کف نوشــته های احتیاط، آهســته، 

محدودیت سرعت و... اشاره کرد.
غفاری بیان کرد: اجرای سرعتکاه های الستیکی، 
لرزاننده هــای آســفالتی و پالســتیکی و بهــره گیری از 
چراغ های چشمک زن در معابر پرخطر و حادثه خیز 
گامی دیگر از ســازمان ترافیــک در خصوص کاهش 

سرعت و ایمنی عبور و مرور است.
وی تأکید کرد: از شــهروندان انتظار می رود که در 
خصوص ســالمت خود و ســایر شــهروندان سهیم 
باشــند و راننــدگان، رانندگــی با آرامش کامــل دور از 
تشــنج و عصبانیــت، باســرعتی مناســب و مطمئنه 
و بــه دور از شــتاب و بــا توجــه کامــل به جلــو و عدم 
بــه  را  امنیــت  و  آرامــش  همــراه  تلفــن  از  اســتفاده 

خانواده خود و دیگر شهروندان هدیه کنید.
وی در ادامــه افــزود: راننــدگان بــا رانندگــی بیــن 
خطــوط و عدم توقــف دوبل در معابــر نیز درکاهش 

ترافیک نقش دارند.

غفــاری اظهار کــرد: عابران پیــاده نیز با اســتفاده 
از پل های عابر پیاده و گذرگاه های امن و خط کشــی 

شده عبور ایمنی از عرض خیابان داشته باشند.
رئیس عملیات پلیس راهور همدان هم در این 
خصــوص در گفتگویــی با بیان اینکــه برای هر یک از 
شــریان های درون شهری سرعت های مجاز تعریف 
شــده اســت، اظهار کرد: شــریان یــک و خیابان های 
، خیابان هــای فرعــی 50  اصلــی ســرعت 60 کیلومتــر

کیلومتر و در محله ها سرعت 30 کیلومتر است.
ســرهنگ ســید جواد حســینی با اشــاره به اینکه 
برخــی راننــدگان این آییــن نامه را رعایــت نمی کنند، 
افــزود: از همیــن رو ســرعت غیــر مجــاز راننــدگان را 
بایــد بــا تجهیــزات الکترونیکــی، موانــع فیزیکــی و... 

کنترل کنیم.
وی گفــت: نصب ســرعتکاه یکی از وســایل برای 
کاهــش ســرعت اســت، ســرعتکاه ها در بلوار هــا و 
مراکــز جاذب ســفر و در نزدیکــی معابر عبــور پیاده، 

و... نصب می شوند.
ایــن مســؤول اظهار کرد: هر چند فروشــگاه ها و 
مراکــز خریــد و ادارات نبایــد در کنــار بلوارها ســاخته 
شــوند امــا اغلــب این مهــم رعایت نشــده اســت و 
از همیــن رو نصــب ســرعتکاه و ســرعتگیر ضــروری 

می شود.
حســینی عنــوان کــرد: در ســنوات گذشــته علت 
تصادفــات فوتی درون شــهری همدان ســرعت غیر 
مجاز بود که از همین رو با همکاری شهرداری اقدام 

به نصب سرعتکاه شده است.

وی با اشاره به اینکه نصب سرعتکاه پیامدهای 
مثبتی داشــته اســت، گفت: شهر همدان توانست 
در طی چند سال متوالی در کاهش تصادفات درون 

شهری موفق باشد.
ایــن مســؤول تصریــح کــرد: جــدای از اقدامــات، 
فرهنگ ســازی و آموزش های شهروندی نیز در این 

امر تأثیر گذار است.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه نصب ســرعتکاه در 
معابــر درون شــهری و دیگــر اقدامــات باعــث شــد 
تــا همــدان رتبــه اول کشــوری را در کاهــش تلفــات 
مجمــوع  در  کــرد:  عنــوان  باشــد،  داشــته  رانندگــی 
نصــب ســرعتکاه بــا توجــه بــه افزایــش خودروهــا و 
و  داشــته  مثبــت  نتیجــه  شــهری  درون  ســفرهای 
ســرعتکاه نقش مؤثری را در کاهش تلفات رانندگی 

و تصادفات دارد.
در ایــن بیــن دیــدگاه چنــد شــهروند را هــم جویا 

شدیم.
یکــی از شــهروندان همدانی با بیــان این مطلب 
کــه بعضی مســیرها گویا کارشناســی نشــده اســت، 
گفــت: گویــی ایــن ســرعتکاه ها را فقــط نصــب کرده 
انــد که جلوی ســرعت را بگیرنــد درحالی که خودش 

باعث تصادف می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه یک نوع ســرعتکاه بود که 
تیــزی نداشــت و خیلــی بهتــر بــود، افــزود: ایــن نوع 
چندســال پیش جلوی مدرســه ابن ســینا اجرا شد 
و سرعتکاه های کنونی، به نظر اصولی نمی آید پرش 
خودرو از آن زیاد است و در یک مسیر چندبار تکرار 

شــده درحالی که می شود با اصالح هندسی ترافیک 
را بهتر کنترل و مدیریت کرد.

توجــه  بــا  گفــت:  دیگــر  شــهروند  نــوری  خانــم 
بــه اینکــه خیلــی از راننده هــا اصــاًل توجهــی بــه ایــن 
ســرعتکاه ها ندارنــد بنابرایــن بیشــتر جنبــه پرشــی 
دارد و خیلــی بــه نــدرت پیش می آید کــه راننده ها به 
 وقتی می رســند به ســرعتکاه 

ً
آن توجــه کنند و واقعا

سرعتشان را کم نمی کنند.
ســلیمانی هــم گفــت: ســرعتکاه اگــر در جاهــای 
مناسب اجرا نشود خودش باعث تصادف می شود 
و اگر در جایی که ســرپایینی اســت ســرعتکاه باعث 
 اینکه راننــده نداند که 

ً
تصادف می شــود مخصوصــا

آنجا ســرعتکاه هست و تابلویی نصب نشده باشد 
و من این تجربه را دارم.

خصــوص  در  گفــت:  مــورد  ایــن  در  هــم  ازانــی 
ســرعتکاه بنــده نظــرم ایــن اســت کــه اقــدام خوبــی 
اســت و در شــهر مــا و یــا اینکــه مســیر های ماننــد 
بلــوار و یا خیابان های طویل اگر ســرعتکاه نداشــته 
باشــد تصادفــات زیــاد می شــود و انواعــی کــه از نوع 
ســرعتکاه های بلوار ارم و یا بلوار کوالب باشــد بهتر 

 رانندگان مراعات می کنند.
ً
است که حتما

یــا روی  از ســرعتکاه و  وی پیشــنهاد داد: قبــل 
سرعتکاه عالئمی برای دید بهتر نصب بشود.

وی در اظهار نظری گفت: در کل سرعتکاه خوب 
اســت به شــرطی که قانونی باشــد و جــاده گنجنامه 
احتیاج به ســرعتکاه ندارد و فقط باعث می شــود به 

موتور خودرو فشار بیاید.

هــر  در شــهروندی: فرهنــگ گــروه هگمتانــه،
یکدیگر کنــار نقطــهایکهمــردمووســایلنقلیهدر
در میشــود. موضوعایمنیمطــرح بگیرنــد،  قــرار
اطــرافزمینهــایبازی،مــدارسوپارکهــامعموال
محدودیتهاییبرایســرعتاعمالشــدهاســت،
امــاهموارهافرادیوجوددارندکــهقوانینرارعایت
نکردهوایجادناامنیمیکنند.چهموانعیبرایاین
وســرعتکاهکه افــرادوجوددارد؟تفاوتســرعتگیر
این چیست؟در ایننقاطاســتفادهمیشــوددر در
وسرعتکاه مقالهبهبررســیکاملتفاوتسرعتگیر
کدامرابررســیکــردهایم پرداختــهوویژگیهــایهــر
مخاطبانورانندگانپاســخ تابهســؤالبســیاریاز

دهیم.
تفاوت سرعتگیر و سرعتکاه بسیار اندک است.
ســرعتگیر و ســرعتکاه هــر دو موانعــی عمــودی 
بــرای کنتــرل ترافیــک هســتند. بــه زبان ســاده تر هر 
راننــدگان  کــه  هســتند  اندازهایــی  دســت  آنهــا  دو 
همیــن  شــاید  می کننــد.  عبــور  آنهــا  از  ســرعت  بــه 
موضوع موجب  ســخت تر شــدن تشخیص تفاوت 
ســرعتگیر و ســرعتکاه شود. ســرعتگیر و سرعتکاه 
ســرعت  کاهنــده  ترافیکــی  تجهیــزات  عنــوان  بــه 
استفاده می شوند که ممکن است از مواد مختلفی 
فلــز  و  کائوچــو  پالســتیک،  بتــن،  آســفالت،  ماننــد 
ســاخته شده باشــند. هرچند که این دو به یکدیگر 
مرتبــط و دارای مزایــای مشــترک هســتند اما تفاوت 
ســرعتگیر و ســرعتکاه قابل انکار نبــوده و هر کدام 

در موقعیت متفاوتی به کار می روند.
 
سرعتکاهچیست؟�

ســرعتکاه کــه در چنــد ســال اخیــر در کشــور مــا 
رواج پیــدا کــرده معمــوال بــرای محدوده ســرعت 15 
تــا 25 کیلومتــر بــه کار مــی رود. ایــن مانــع معموال در 
خیابان های محلــی و جاده های فرعی به کار می رود، 
یعنی مکان هایی که سرعت معموال کم بوده اما در 
صورت افزایش آن موجب خطر می شــود. در اطراف 
مــدارس و زمین هــای بــازی معمــوال از ســرعت کاه 
اســتفاده می شود. تفاوت ســرعتگیر و سرعتکاه در 
ســرعت های بــه کار رفته یکی از دالیل اصلی دســته 

بندی آنها در دو دسته جدا است.
عملکردسرعتکاه�

در صورتی که راننده بیش از ســرعت اعالم شده 
مالیمــی  تــکان  احســاس  ســرعتکاه  کنــد،  حرکــت 
بــه خــودرو وارد می کنــد. در شــرایطی کــه خــودرو بــا 
ســرعت خطرنــاک از روی ســرعتکاه عبور کنــد، مانع 
تــکان شــدیدی بــه خــودرو وارد می کنــد کــه موجب 
اذیت سرنشینان و حتی شکستن محموله خودرو 
می گــردد. ســرعتکاه معمــوال تمــام عــرض مســیر را 
پوشــش داده و به همین دلیل وسایل نقلیه با هر 
خ از روی آن عبور می کنند و کمی از تکان وارده  دو چر
بر خودرو می کاهد. سرعتکاه در شکل و عرض های 
مختلفــی وجود دارد. ایــن موارد بر میزان اذیت وارد 

شده به سرنشینان تأثیر می گذارد. عرض سرعتکاه 
معموال بین 1 تا 6 متر متفاوت اســت. عرض بیشــتر 
از طــول خــودرو موجب به وجود آمــدن یک تکان و 
عــرض کمتر از طــول خودرو موجب بــه وجود آمدن 
خ هــای جلــو و عقــب  دو تــکان بــه هنــگام عبــور چر
می شــود. سرعتکاه را معموال به صورت چند عددی 
نصــب می کننــد تــا ســرعت را در یک مســیر کاهش 
دهــد. ایــن تفــاوت ســرعتگیر و ســرعتکاه موجــب 

کاربرد آنها در مسیرهای مختلف می شود.
اصلــی،  جاده هــای  بــرای  عمــودی  مانــع  ایــن 
خیابان هــای پهــن و مســیرهایی که راننــده با رفتن 
بــه شــانه های خاکــی از مانــع عبــور نمی کنــد چندان 
مناسب نیســت. به همین دلیل سرعتکاه معموال 
نصــب  باریــک  و  رو  پیــاده  دارای  شــهری  نقــاط  در 
کــه ســرعتکاه در مســیرهای  می شــود. در صورتــی 
توســط  معمــوال  شــود،  نصــب  خاکــی  شــانه  دارای 
بــوالردر ترافیکــی و یــا ســایر موانع جــاده ای محدود 

ج نشوند. می شود تا رانندگان از مسیر اصلی خار
چیست؟� سرعتگیر

عملکــرد  ســرعتکاه  بــا  مقایســه  در  ســرعتگیر 
کاهــش  بیشــتر  را  ســرعت  و  داشــته  تــری  خشــن 
می  دهد. به همین دلیل ســرعتگیر در نقاطی به کار 
می رود که عابران پیاده و وســایل نقلیه بسیار بهم 
نزدیک هســتند. این مانع معموال ســرعت را 3 تا 16 
کیلومتر بر ساعت کاهش داده و فرصت کافی برای 
واکنــش را به عابران و خودروها می دهد. ســرعتگیر 
خیلــی کــم در مســیرهای عمومــی نصــب می شــود 

زیرا الزم اســت که وســیله نقلیــه در نزدیکی آن ترمز 
کــرده و ســپس از مانع عبور کند و ممکن اســت به 

خودروهایی با سرعت زیاد آسیب برساند.
سرعتگیر� ساختار

ســرعتگیر معموال 5 تا 10 ســانتی متــر ارتفاع دارد 
آنهــا  عــرض  تفــاوت ســرعتگیر و ســرعتکاه در  امــا 
بســیار واضــح اســت؛ زیــرا عــرض ســرعتگیر بســیار 
کمتر از ســرعتکاه اســت. ایــن مانــع در عرضی کمتر 
خ زیر تایــر خودرو قرار گرفته  از نصــف محیط یک چر
و عرض اســتاندارد 16 تا 60 ســانتی متر دارد. نســبت 
ارتفــاع بــه عــرض موجب تکان شــدیدی نســبت به 
سرنشــینان و بــار خــودرو می شــود. از آن جایــی کــه 
ســرعتگیر به نســبت محیط تایر خودرو عرض کمی 
آن  روی  از  جداگانــه  عقــب  و  جلــو  خ هــای  چر دارد، 
حرکت کرده و اگر راننده با ســرعت غیر مجاز از روی 
خ ها  آن عبور کند، تکان شدیدی به هر دو محور چر
وارد می شــود. همانند ســرعتکاه، ســرعتگیر هم در 
فواصــل منظــم نصــب شــده تا ســرعت راننــده را به 
خوبی محدود کند. ســرعتگیر با اندازه های حســاب 
آنهــا در هــر  از روی  شــده در محــل نصــب و عبــور 
ســرعتی دشــوار اســت و به همین دلیــل در مناطق 
کمتری اســتفاده می شود. این موضوع یکی دیگر از 

دالیل تفاوت سرعتگیر و سرعتکاه است.
سرعتگیر ممکن اســت به خودرو و سرنشینان 
شــوک وارد کنــد، شــاید این موضــوع یکــی از دالیل 
نام هــای متفاوت آن در کشــور های مختلف باشــد. 
بــه عنــوان مثال در هند ســرعت شــکن، در نیوزلند 

الکپشــت  جنوبــی  آمریــکای  در  و  جادویــی  میلــه 
جاده ها نام دارد.

وسرعتکاه� مزایاوهشدارهایسرعتگیر
یکی از نقاط قوت هردوی آنها بازدارندگی اســت. 
مهم نیســت راننده چه قدر به حضور این موانع در 
خیابان ها عادت کرده باشــد، آنها همیشه بازدارنده 
ســرعت های غیر مجاز هســتند. عالئم چشمک زن 
و تابلوهــای ترافیکــی بــرای مدتــی رفتــار راننــدگان را 
تغییــر داده امــا آنها باز هــم به رفتار نادرســت قبلی 
خــود برمی گردنــد. شــاید فــرد متخلــف یــک عالمت 
ترافیکــی را نادیــده بگیــرد امــا هرگز نمی توانــد منکر 
تفاوت هــای  تمــام  بــا  شــود.  جاده هــا  خطــر  وجــود 
ســرعت گیــر و ســرعت کاه وجه مشــترک آنها ایجاد 
تنــش بــرای راننــده نامحتاط اســت، فرقی نــدارد که 
شــخص بــرای اولین بار با ســرعت غیر مجــاز از روی 
، با هر بار  موانع عبور کرده باشــد یا برای هزارمین بار
ســرعت غیــر مجاز بــه راننــده و وســیله نقلیه تنش 

وارد می شود.
ســرعتگیر برای تمام معضالت ترافیکی مناسب 
نیســت. موانع زمانی مؤثر واقع می شــوند که راننده 
از حضــور آنهــا باخبــر بــوده و قبــل از رســیدن به آن 
از ســرعتش بکاهــد. بــرای اطمینــان از دیده شــدن 
موانــع، معموال رنــگ آنها جلب توجه کرده یا ســطح 
بازتــاب کننــده نــور دارنــد؛ اما با تمــام ایــن ویژگی ها 
الزم اســت در جایــی نصــب شــوند کــه راننــدگان از 
قبل متوجه آن شــوند. این موانع اگر در مسیر های 
نامناسب نصب شوند بازده و کاربرد کافی را ندارند. 

بــه عنــوان مثــال در پیچ هــای تنــد و شــیب بیش از 
8 درجــه وجود ســرعتگیر یــا ســرعتکاه موجب وارد 
شــدن فشــار بیش از حد به خودرو می شــود. دیده 
شــدن موانــع در روزهــای زمســتانی کــه خیابان ها با 
ح  برف پوشــیده شــده یکــی دیگر از مشــکالت مطر
ســرعتکاه  و  ســرعتگیر  از  اســتفاده  اســت.  شــده 
توصیــه  عنــوان  هیــچ  بــه  اضطــراری  مســیرهای  در 
نمی شــود؛ زیرا برخورد با آنها در ســرعت باال ممکن 
اســت موجــب منحــرف شــدن خــودرو و آســیب به 
سرنشــینان و وســیله نقلیــه شــود. هــر چنــد که اگر 
به درســتی نصب شــوند، بهترین وســایل بازدارنده 

ترافیکی هستند.
نصبوموادسازنده�

همانطــور که در باال گفته شــد، تفاوت ســرعتگیر 
و ســرعتکاه در کاربــرد و عملکــرد آنهاســت. بــا ایــن 
وجــود در مــواد ســازنده یکســان بــوده و معمــوال از 
پالســتیک، کائوچــو، آســفالت، فلز و یا بتن ســاخته 
و  پالســتیک  از  شــده  ســاخته  موانــع  می شــوند. 
کائوچــو بــه صــورت پیــش ســاخته بــوده و نصــب و 
تعمیــر آنها بســیار راحت اســت. هر دو ماده بســیار 
ســبک بــوده و امــکان نصــب موقــت را دارنــد که به 
ســبب ایــن ویژگی می توان آنهــا را در برف روبی های 
زمســتان برداشــته و مجــددا نصــب کــرد. فشــردگی 
کائوچــو نســبت بــه آســفالت و بتن موجب آســیب 
کمتــر به وســایلی که به آن برخورد می کنند، شــده و 
خســارت کمتری وارد می کند. ایــن تراکم ماده بدان 
معناســت کــه مانعــی از جنــس کائوچــو نســبت به 
مانعــی بــا همــان ارتفاع امــا از جنس آســفالت کمتر 
مؤثــر اســت. همچنیــن کائوچــو و پالســتیک بــرای 
رفــت و آمد دائمی ماشــین آالت ســنگین مناســب 
نیســتند؛ هــر چنــد که در شــرایط عادی هــم کائوچو 
ســخت و با دوام اســت اما خرید و نصب آن چندان 

ارزان نیست.
نصــب موانع از جنس آســفالت یا بتــن به دلیل 
نیــاز بــه تخصص و تجربه معموال توســط شــهرداری 
یا شرکت های ســنگفرش انجام می شود. این مواد 
بــه دلیل فشــردگی کمتــر در کاهش ســرعت مؤثرتر 
بــوده امــا در طــول زمــان و آب و هــوای متغیــر تــرک 

خورده یا از بین می روند.
ترافیک� مدیریتسادهومؤثر

تفاوت ســرعتگیر و سرعتکاه در ســاختار مانع از 
تفــاوت در عملکرد اصلی آنها یعنی کاهش ســرعت 
در مواقــع الزم نمی شــود. ســرعت اه در کــم کــردن 
نزدیــک  تــردد  مســیرهای  در  ســرعتگیر  و  ترافیــک 
عابــر و وســایل نقلیــه بــه کار مــی رود. هــر دو ایــن 
موانع نســبت به موانع ترافیکی دیگر مانند میدان، 
خیابان یک طرفه و ورود ممنوع کم هزینه تر و قابل 
جابجایی هستند. سرعتگیرها و سرعتکاه ها هر دو 
در صــورت نصــب درســت بهترین کنتــرل کنندگان 

ترافیک هستند.
/https://imentraffic.ir :منبع

هگمتانهگزارشمیدهد

پیامدهای نصب سرعتکاه
در کاهش مخاطرات ترافیکی

تفاوت سرعتکاه و سرعتگیر چیست؟



شــهرداری صالح آباد به اســتناد ماده 13 آئین نامه مالی شــهرداری ها و طبق مجوز شــماره 75/ش مورخ 99/3/13 
شورای اسالمی در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین تجاری ـ ) بدون پروانه( خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل 

بفروش برساند.
 1 ـ متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و بازدید از زمینها به شــهرداری صالح آباد مراجعه 

نمایند.
 2ـ  متقاضیان می بایســت  جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذیل 5% از مبلغ قیمت کارشناســی را به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 بحساب 0104567590006 
ســپرده شــهرداری نزد بانک ملــی صالح آباد واریز و فیش واریــزی آن را به همراه درخواســت کتبی با ذکر 

مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 3 ـ کمیســیون معامالت شــهرداری در روز چهارشنبه مورخ 99/4/25  رأس ساعت 14 در محل شهرداری 

تشکیل می گردد.
 4 ـ حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.

 5 ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.    
 6 ـ هزینه کارشناسی  زمین و هزینه آگهی با خریدار خواهد بود.

 7 ـ برنده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز کل مبلغ بحساب شهرداری اقدام نماید 
در غیر اینصورت و امتناع از انجام معامله سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد 

شد.
 8 ـ ســپرده نفرات دوم و ســوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مســترد می گردد و در صورت انصراف 

سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 9 ـ به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 10 ـ قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.

آگهی مزایده مرحله دوم

فروش 5 قطعه زمین تجاری شهرداری صالح آباد

)نوبت دوم(

ف
دی

شماره ر
متراژقطعه

قیمت کارشناسی 
هر مترمربع
)به ریال(

قیمت کلیکاربری
)به ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده

)به ریال(
آدرس

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل658/000/00032/900/000تجاری192947/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل567/000/00028/350/000تجاری293817/000/000

گاراژ شماره 8 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالنی ـ بهرامی( منطقه مشاغل585/000/00029/250/000تجاری397787/500/000

طرح میانی گاراژ 8 و 7 )پاکیزه ـ عرجی ـ اصالحی ـ بهرامی(816/000/00040/800/000تجاری4411028/000/000

مشاغل صنعتی گاراژ 3 سید علی آبرومندی280/000/00014/000/000تجاری5140407/000/000

روابط عمومي شهرداري صالح آباد
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کــرد کشــف  مــا  بــر  لطــف  از  آیتــی  خوبــت  روی 

زان زمان جز لطف و خوبی نیســت در تفســیر ما

شــبی درگیــرد  هیــچ  آیــا  ســنگینت  دل  بــا 

مــا شــبگیر  ســینه  ســوز  و  آتشــناک  آه 

حافظ
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عکس روز پیکرهبوعلیسینا ماسکبر بازتابجهانیتصویر
نیستزحمتخودرا سزاوار

بهدیگرانتحمیلکنیم

در قــرآن کریم آمده اســت: وای بر کم فروشــان، 
آنانــی کــه وقتی بــرای خــود پیمانــه می کنند حق 
خــود را بــه طــور کامــل می گیرنــد ولــی هنگامــی 
کــم  و پیمانــه می کننــد  بــرای دیگــران وزن  کــه 

می گذارند.
پیامبر معظم اســالم)ص( فرموده اند: کسی که 
با مال خود به تهی دســتان کمک کند و از طرف 
خود با مردم به انصاف رفتار کند مؤمن حقیقی 

است.
علیه الســالم  صــادق  امــام  حضــرت  حکایــت:
همــراه بــا یکــی از صحابــه در حــال حرکــت بــود 
کــه بنــد کفشــش پــاره و مجبــور شــد بخشــی را 
بــدون کفــش حرکت کنــد. صحابــی کفش خود 
را درآورد و از امام صادق علیه الســالم خواســت 
آن را بپوشــد و خود بدون کفش باشد. حضرت 
فرمــود:   و  نپذیرفــت  صحابــی  اصــرار  علیرغــم 
»اگر مشــکلی شــخصی برای کســی پیــش بیاید 
ســزاوارتر اســت کــه خــودش تحمل کنــد، معنا 
نــدارد بــه دیگــری تحمیــل کــرده و مــورد رنــج او 

شود.«
چنان زی که گر باشدت شرق جای

کنندت طلب اهل غرب از خدای
نه ز آن سان که در ری شوی جایگیر

به نفرینت از روم خیــــــزد نفیــــــــر

آموزههایمحمدیبرایشهروندقرآنی

عمادی وصیتشهیدعلیاکبر

شعار با  نه  دهید  ادامه  عمل  با  را  راهم 
کنید راحفظ خواهرانمحجابتان

ایــنخــاک کجــای گــروهفرهنگــی: هگمتانــه،
ایــن کــه لحظــه آن آســمان، کــدام  زیــر بــودی،
زیــر میشــد؟ جــاری پرشــورت قلــب  از کلمــات
برایــم گلولــه کــدام وآمــاج خمپــاره کــدام تــش آ
نوشــتیحــرفهایــترا؟چــهحالــیداشــتیوقتی
بــاتمــاموجــودتجانــتراگذاشــتهبــودیالبالی
عبــورت؟مینوشــتی ومینوشــتیاز واژگانپرپــر
در روییــده جوانههــای  از گلگــون، افقهــای  از
منــم امــروز تــومینوشــتیو خاکهــایتفتیــده.
کــهمیخوانمــش،منــمکــهصدایتــوشــدهامدر
خوابهــایســنگیندنیــا.تــومینوشــتیوامروز
مائیــمکــهکلمــاتتــورافریادیــم،چشــمهایترا
،ایجاودانهتاریخ! اهتزاز بیداریمودستانترادر

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
پــدر و مــادرم و امــت حــزب اهلل بدانیــد کــه بــه 
خدا فرزندانتان هرگز پشــت به دشــمن ننموده و 

بدانیــد فرزندانتــان راهــی را پیمودند که هر کســی 
توانایی آن را ندارد.

پــدر و مــادرم مبــادا بعــد از شــهادتم ناراضــی 
باشــید و از نبــودن مــن احســاس کمبــود کنیــد 
زیــرا من اگر شــهید شــوم از علی اکبر حســین)ع( 
کــه باالتــر و عزیزتــر نیســتم، مــن راهــی را رفتــه ام 
کــه شــهیدان کربــال به خاطــرش جان نثــار کردند، 
مــن راهــی را پیمــودم و فرمانــی را اجــرا کــردم کــه 
راه حســین و فرمــان حســین)ع( اســت. مــن بــه 
دســتور امــام زمان و امام امت و بت شــکن زمان 
بــه جبهــه رفتم و شــما هرگز ســالح خونیــن مرا بر 

زمین نگذارید.
پــدر و مــادر عزیــزم هــر چنــد مــن نتوانســتم 
زحمــات شــما را جبران کنم مرا حــالل کنید چون 
اســالم از همــه چیــز واجب تــر بــوده اســت. مــرا 
حــالل کــرده و دعــا کنیــد با حســین )ع(  محشــور 

شوم.
برادرانــم راهــم را ادامــه دهیــد و هرگــز خــدا را از 
یــاد نبریــد، خواهرانــم حجابتــان را حفــظ کنیــد و از 
برادران بســیج و آشــنایان می خواهم که راهم را با 

عمل ادامه دهند نه با شعار و گریه.

بخشی از وصیت نامه علی اکبر عمادی

ایستگاهآسمان

حیات برای  تهدیدی  پالستیک؛ 
همدان:امروزهاســتفاده هگمتانــه،گروهخبر
تبدیلشــده پالســتیکبــهیکرفتــار بــیرویــهاز
اســت.پالســتیکیکــهشــایدفقطبیســتدقیقه
شــماراراهبینــدازد400ســالطــولمیکشــد کار
بیــنبــرود.برخــی طبیعــتتجزیــهشــودواز تــادر
ســالزمــان کیســههایپالســتیکیبــهیــکهــزار
ســوی دارند.از طبیعتنیاز برایتجزیهشــدندر
خورشــیدمــوادموجوددر تابشنور اثــر در دیگــر
پالســتیککــهاغلببــرایبدنانســانســرطانزا
مــا غذایــی چرخــه وارد و شــده تجزیــه هســتند

میشوند.
در هــر دقیقــه یک میلیون کیســه پالســتیکی 
در جهــان اســتفاده می شــود. محیط زیســت کره 
زمیــن در محاصــره آلودگی ناشــی از پالســتیک ها 
قرار دارد؛ این مســأله ادامــه حیات کره خاکی را با 
مخاطــره جــدی روبــه رو ســاخته و در واقــع زندگی 

مــدرن عالوه بــر رفاهی که برای انســان بــه همراه 
او  را نصیــب  ناپذیــری  گاه ضررهــای جبــران  دارد 

می کند.
براســاس تحقیقات انجام شــده تنهــا در ایران 

ســاالنه بیــش از 3 میلیــون تــن پالســتیک تولیــد 
می شود.

کــه پالســتیک ها نفــس  ایــن اســت  حقیقــت 
محیط زیست را به شماره انداخته اند.

فرهنگ ســازی  به منظــور  و  بر همین اســاس 
زمینــه  در  شــهروندان  دانــش  ســطح  ارتقــای  و 
نایلونــی  کیســه های  از  اســتفاده  آســیب های 
طــرف داران  ســوی  از  مــاه  تیــر   21 پالســتیکی،  و 
محیط زیست روز بدون کیسه نایلکس نام گذاری 

شده است.
ایجــاد برخــی تغییــرات ســاده در زندگــی روزمره 
هــر یــک از مــا می توانــد تأثیــرات بزرگــی بــر میــزان 
مصرف پالستیک در کشور داشته باشد. تصمیم 
بــه حــذف یا کاســتن مصرف پالســتیک در شــیوه 
زندگــی، محیــط زیســت اطــراف مــا را از زباله هــای 

پالستیکی رها می سازد.


