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جاده کشی در کوهستان
از افراط هم گذشته است
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۴۰ درصد افزایش یافت
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آغاز عملیات 
اجرایی سایت موزه میدان همدان

یال از اعتبارات شهرداری منطقه یک به این  مبلغ ۸۰ میلیارد ر
وژه اختصاص یافته است پر
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امام جمعه همدان:
 ساختار شورای فرهنگ 
عمومی بازسازی شود

عناوین خبر

وی برق استان همدان عنوان کرد یع نیر مدیرعامل شرکت توز

یم تیرها و شبکه های برق وم رعایت حر لز
یض جاده ها در تعر

فرماندار همدان: 

پنج هزار و ۱۹ شغل در همدان
 ایجاد شده است

معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان

ونا در استان همدان بحرانی وضعیت کر
و خطرناک است

وانه های کوتاه شدن زمان صدور پر
ساختمانی در همدان

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان گام های مثبتی 
وانه برداشته است برای کوتاه تر شدن فرآیند صدور پر

پرست راهداری همدان در مانور ایمنی حمل و نقل؛ سر

حرکت جمعی برای کاهش تلفات جاده ای 
وری است ضر

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

ین برتر  فعالیت ۳۰ کارآفر
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای همدان

ن شورای اسالمی شهر و شهرداری همدا

دادستان همدان:

 معامله صوری طال ممنوع و باطل است
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استاندار همدان: 

بخش خصوصی خط مقدم جنگ 
اقتصادی است
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گر آن را  که ا صدور پروانه های ســـاختمانی از مســـائلی است 
گزافه نگفته ایم، فرآیندی  کنیم  به »هفت خوان رستم« تشبیه 
که سبب می شود بســـیاری از مالکان  بســـیار طوالنی و زمان بر 
کار را بـــه لقـــای آن بخشـــیده و از خیـــر ســـاخت وســـاز  عطـــای 
بگذرند. خوشـــبختانه معاونت شهرســـازی در تالش است این 
کنـــد. در این زمینه با »آرش  کوتاه تر  و فرآیند را تســـریع  روند را 
خدابنده لـــو« رئیـــس اداره نظـــارت بـــر صدور پروانه شـــهرداری 

که در ادامه می خوانید. گفتگویی داشته ایم  همدان 
در ســـال جاری چند پروانه ساختمانی در همدان صادر  �

شده و چقدر نسبت به سال قبل تفاوت داشته است؟
از ابتـــدای ســـال جاری تا تاریـــخ 20 آبان 99 مـــا 1345 فقره 
کرده ایم، تعداد واحدها  پیش نویس پروانه ســـاختمانی صـــادر 
کل 1108384 مترمربـــع بوده  اســـت  6257 واحـــد و مســـاحت 
کـــه این آمار نســـبت به آمـــار پیش نویس های صادره در ســـال 
گذشـــته در بازه زمانی مشـــابه حدود 190 درصد رشـــد داشـــته 

است.
صـــادر  � پروانه هـــا  ایـــن  شـــهر  مناطـــق  کـــدام  در  بیشـــتر 

شده است؟
بیشـــترین فراوانی از نظر تعداد در منطقه 2 شهرداری است 
کمترین آن مربوط به منطقه 3 شهرداری  که 423 فقره بوده و 
به تعداد250 فقره بوده اســـت. دلیل این که در منطقه 3 تعداد 
که در این منطقه بیشتر  کمتری  صادر شـــده این است  پروانه 
کاربری هـــای تجاری درخواســـت پروانه شده اســـت و در  بـــرای 
کاربری مسکونی ساخته نشده  این منظقه قطعات تفکیکی با 

کمتری وجود دارد.
که برای تهیه پروانه ســـاختمانی به شما مراجعه  � افرادی 

کنند؟ می کنند چه روندی را باید طی 
کنتـــرل نقشـــه های  در حـــوزه معاونـــت شهرســـازی بحـــث 
معماری را داریم. صدور پروانه ســـاختمانی شامل چند بخش 
کنـــد و در  کـــه فـــرد باید بـــه شـــهرداری منطقـــه مراجعه  اســـت 
آن جـــا با ارائه مـــدارک هویتی و مالکیتی  پرونده تشـــکیل دهد 
و پـــس از آن متقاضی برای انتخاب مهندس طراح معماری به 
سازمان نظام مهندسی ســـاختمان مراجعه می کند. مهندس 
طـــراح معماری نقشـــه  معمـــاری را تهیـــه و پـــس از آن مالک یا 
کنترل نقشـــه  و اخـــذ پیش نویس  نماینـــده قانونـــی وی  بـــرای 
پروانـــه ســـاختمانی بـــه معاونت شهرســـازی مراجعـــه می کند. 
که از نقشـــه اســـتخراج  کنترل ها ی ما مقادیری اســـت  نتیجـــه 
می کنیـــم و به عنـــوان پیش نویس پروانه ســـاختمانی به مالک 

ارائه می دهیم.
مالـــک بـــا در دســـت داشـــتن نقشـــه ها و پیش نویـــس بـــه 
شهرداری منطقه مراجعه می کند تا عوارض قانونی را پرداخت 
کنـــد. پـــس از پرداخـــت عـــوارض ، مالـــک از ســـوی شـــهرداری 
منطقه به نظام مهندســـی ســـاختمان معرفی می شود تا سایر 

کنترل شود. نقشه های فنی در این سازمان 
کنون مســـئولیت  ســـازمان نظـــام مهندســـی از ســـال 92 تا
کنترل نقشـــه های ســـازه، برق و مکانیـــک را برعهده دارد. پس 
از تهیـــه نقشـــه توســـط مهندس ذی صـــالح منتخـــب مالک و 
بررســـی ســـازمان نظام مهندســـی در نهایت آن فرد به سازمان 
کلیه نقشـــه ها از نظر مســـائل  آتش نشـــانی معرفـــی می شـــود تا 
کنترل شـــود. پـــس از آن  ایمنی توســـط ســـازمان آتش نشـــانی 
مالک دوباره به شـــهرداری منطقه مراجعه می کند و بر اســـاس 
نقشـــه های فنی تایید شده پروانه ساختمانی صادر می شود و 

مالک پس از آن عملیات اجرایی را آغاز می کند.
ایـــن روند بـــه نظر رونـــد طوالنی و زمان بری اســـت و این  �

رونـــد طوالنی صـــدور پروانـــه در همـــدان به عنـــوان یکی از 
گرانـــی مســـکن خوانـــده می شـــود. معاونت  عوامـــل اصلـــی 
کردن ایـــن روند دارد؟ چه  کوتاه تر  معمـــاری برنامه ای بـــرای 

اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
که  کاهش فرآیند صـــدور پروانه سال هاســـت  ایـــن موضـــوع 
کار شـــهرداری و ســـایر مراجع صدور  ح شـــده  و در دســـتور  مطر

گذشـــته یک ســـری اقدامات  پروانـــه قـــرار دارد. در ســـال های 
که بـــا تغییراتی در  گرفت  درون ســـازمانی در شـــهرداری صورت 
کاهش دهیم.  ایـــن فرآیند توانســـتیم تا حدودی این مـــدت را 
کـــه قبـــال در معاونت  مثـــال بحـــث صـــدور دســـتور تهیه نقشـــه 
شهرســـازی انجام می شـــد  به شـــهرداری های مناطق تفویض 
شـــد تا مالک مجبور نباشـــد به قســـمت های مختلف مراجعه 
کنـــد و در شـــهرداری هـــر منطقـــه تشـــکیل پرونده دهنـــد و در 
همان جا دســـتور تهیه نقشـــه هم صادر شـــود تـــا مالک بدون 
مراجعـــه به معاونت شهرســـازی بـــرای انتخاب مهندســـین به 
کرده و بعد از تهیه نقشه های  سازمان نظام مهندسی مراجعه 
کنـــد. یا مثال مـــا قبـــال دو پیش نویس  معمـــاری به مـــا مراجعه 
کنترل  که بعد از  صادر می کردیم، یکـــی پیش نویس موقت بود 
نقشه معماری  صادر می شد و دیگری پیش نویس  قطعی بود 
که پس از بررســـی ســـایر نقشه های فنی توسط ســـازمان نظام 
مهندســـی و آتش نشـــانی مالـــک الزم بود مجـــددا جهت اخذ 
که  کند  پیش نویـــس مذکور بـــه معاونت شهرســـازی مراجعـــه 
کنـــون تنها یک پیش نویس تحت  این روند هم تعدیل شـــد و ا

عنوان پیش نویس شهرسازی صادر می شود.
که  کـــه امســـال افتـــاد بـــا تعامالتـــی  اتفـــاق خـــوب دیگـــری 
مدیرعامل جدید سازمان آتش نشانی؛ آقای مهندس پورسینا 
کارشناس  که یک  با معاونت شهرســـازی انجام دادند این بود 
که همان  از آتش نشـــانی در معاونت شهرســـازی مســـتقر شـــد 
کار، مســـائل آتش نشـــانی هم در نقشـــه های معماری  ابتـــدای 
که  کـــه در مرحلـــه آخر  گاهی پیـــش می آمد  دیده شـــود چـــون 
ح می شـــد و   کنتـــرل آتش نشـــانی بود ایرادهایی به نقشـــه مطر

کند. خوشـــبختانه  مالـــک ناچار بود این ســـیکل را از ابتدا طی 
کنتـــرل در حال حاضر در همان مراحـــل اولیه در معاونت  ایـــن 

گام مثبتی است. که  شهرسازی انجام می شود 
کرده  ایـــم و تـــا  کـــه ایـــن فرآینـــد را بررســـی  مـــا سال هاســـت 
کرده ایم؛ اما آن چه بســـیار در این  کوتـــاه  حـــد ممکـــن فرآیند را 
که در  که برخی از پرونده ها زمانی  بحث موثر اســـت این اســـت 
شهرداری منطقه تشکیل می شـــوند دارای مغایرت هایی بین 
که قبل از صدور  ک با اسناد مالکیت هستند  وضع موجود امال
پروانه باید این مغایرت ها برطرف شود. برخی از این پرونده ها 
وارد مراحـــل اصالح ســـند در ســـازمان ثبت اســـناد می شـــوند 
گاه ایـــن روند خیلی زمان بر اســـت، در بعضـــی از پرونده ها با  و 
که اسناد مالکیت از نظر مساحت یا  مشـــکالتی روبرو می شویم 
ابعـــاد با بنـــا تطبیق ندارد، در این زمینه هم روند اصالح ســـند 
که مالک درخواســـتی  گاهی هم پیش آمده  باید انجام شـــود. 
مازاد بر مقررات و ضوابط شهرسازی دارد و باید فرآیندی مجزا 

کمیسیون  کند و باید درخواســـت مالک در  از صدور پروانه طی 
کمیســـیون در ســـطح اســـتان  گردد. این  ح  ح تفضیلی مطر طر
که نماینده دستگاه های مختلف از جمله اداره  برگزار می شود 
کل راه و شهرســـازی، اســـتانداری، شـــهرداری، ســـازمان نظام 
کشـــاورزی و شـــورای  مهندســـی، اداره میراث فرهنگی، جهاد 
شـــهر در آن شرکت می کنند. درخواست های مازاد مالکان باید 
کمیســـیون ارجاع داده شـــود تا به صـــدور یک مصوبه  بـــه این 
گاه تا دو یا ســـه مـــاه زمان نیاز  کـــه انجام این روند  منجر شـــود 

دارد.
که درخواســـت مازاد بر ضوابط  در مـــورد پرونده های عادی 
و مشـــکالت مغایرت وضع موجود ملک با سند ندارند، در این 
زمینـــه هم چنـــد عامل باعث طوالنی شـــدن فرآیند می شـــود، 
کنترل نقشـــه های معماری اســـت  یکـــی از ایـــن عوامـــل  بحث 
کـــه توســـط شـــهرداری و معاونـــت شهرســـازی انجام می شـــود 
که توســـط نظام  کنتـــرل ســـایر نقشـــه های فنـــی  و همچنیـــن 
کار  مهندســـی صورت می گیرد و این روند به دلیل حجم باالی 
کار پیش بینی شده بود هماهنگی  که برای  با تعداد نیروهایی 
نداشـــته و از طرفی این روند یک فرآیند طوالنی و زمانبر است. 
کنیم،  کردیم این فرآیند را اصالح  گذشـــته تالش  از اواخر ســـال 
کالن شـــهرهای مختلف مانند شـــهر مشهد را  بنابراین ســـوابق 
کردیم و دیدیم یک اتفاق خوب در شهر مشهد افتاده  بررســـی 
که مسئولیت   طراحی  و در این شـــهر با اعتماد به مهندســـانی 
کنترل نقشـــه ها بر اســـاس  نقشـــه ها را بـــر عهده دارنـــد، بدون 
مســـئولیت مهندســـان، پروانه را صـــادر می کنند. ایـــن تعامل 
بین نظام مهندسی و شـــهرداری به وجود آمده و این موضوع 

که میان شـــهرداری،  کردیـــم. در جلســـات مشـــترک  ح  را مطـــر
نظام مهندســـی و اداره کل راه وشهرسازی و استانداری محترم 
کنترل نقشه ها  که مسئولیت  همدان، به این نتیجه رســـیدیم 
قابل تفویض و برون ســـپاری اســـت و هیچ جـــای قوانین اعالم 
کنترل ها  که حتما باید در درون ســـازمان یا شـــهرداری  نشـــده 
صورت بگیرد بنابراین پیشنهاد دادیم دفاتر مهندسی طراحی 
که  حتما شـــکل بگیرد. متاســـفانه همدان از شـــهرهایی است 
در این زمینه اقدام قابل توجهی نکرده اســـت. شاید  تعامالت 
شـــهرداری با نظام مهندســـی و سایر دســـتگاه ها منجر به این 
که طابق مقررات ما ملزم هستیم صرفا  موضوع شده است چرا
که توسط دفاتر طراحی تهیه شده اند  نقشـــه هایی را  بپذیریم  

و توسط مسئول دفتر تایید شده است.
که این دفاتر در همدان شکل نگرفته، شهرداری  اما از آن جا 
که  نقشه های تهیه شده توســـط طراحان حقیقی را می پذیرد 
کـــه مطمئن  متاســـفانه تعـــدادی از طراحـــان حقیقی از آن جا 

هســـتند  نقشـــه ها هم در شـــهر داری و هم در نظام مهندسی 
کنتـــرل می شـــود دقـــت الزم را ندارنـــد و ایـــن موضـــوع موجب 
کنترل چند باره نقشـــه در شهرداری و نظام مهندسی می شود 
که ممکن اســـت در نقشـــه وجود داشـــته باشـــد به  و  ایراداتی 
جهت اصالح به مهندس عودت داده شود و این رفت و آمدها 
کنترل هـــای متعـــدد رونـــد و فرآینـــد را طوالنـــی می کند. پس  و 
که خوشـــبختانه  گام اول بایـــد دفاتر طراحی شـــکل بگیرند  در 
کل راه و شهرســـازی همکاری  هـــم نظام مهندســـی و هم اداره 

که این دفاتر زودتر شکل بگیرد.  می کند 
که  دفاتر طراحی با حضور مهندسین از رشته های چهارگانه 
در ســـاخت و ساز تاثیرگذار هســـتند، در حال شکل گیری است 
و در این دفاتر نقشـــه های فنی  بـــه صورت متمرکز در یک دفتر 
و منطبـــق بر هم تهیه می شـــوند. بنابراین مغایـــرت و ایرادات 

کمتری را در نقشه ها شاهد خواهیم بود.
ایـــن دفاتر قانونی ثبت خواهند شـــد و مطابق مقررات ملی 
کار را  ســـاختمان مســـئول دفتر و طراح نقشـــه باید مســـئولیت 
کاهش خواهد  بپذیرند بنابراین نواقص نقشـــه ها تا حد زیادی 
کمتر خواهد  یافت و مدت زمان صـــدور پروانه نیز به دنبال آن 
که ما بر اســـاس صالحیت  گام دوم برنامه این اســـت  شـــد. در 
دفاتـــر بـــرای این دفاتـــر امتیازاتـــی قائـــل شـــویم و از اختیارات 
کنیم یعنی مالـــک به جای مراجعه  ســـازمانی به آن ها تفویض 
ح تهیه  کنترل نقشه، طر به شـــهرداری و نظام مهندســـی برای 
شـــده توســـط یک دفتر را  به دفتر دیگری ارائه دهد و آن دفتر 
کند. خوب این برون سپاری باعث خواهد شد  ح را بررســـی  طر
کـــه به وجود  کـــه تمرکـــز موجود از بیـــن برود و بـــا تعدد دفاتری 
کوتاه خواهد شـــد و به خاطر  کنترل بســـیار  خواهـــد آمد فرآیند 
حضـــور مهندســـانی از رشـــته های مختلـــف دقـــت هم بیشـــتر 

خواهد شد و یک رقابت هم به وجود خواهد آمد.
که  � گـــر ممکن اســـت یک آمار مقایســـه ای هـــم بفرمایید  ا

تـــی صورت  نســـبت به ســـال 98 امســـال چه تغییـــر و تحوال
گرفته است؟

- آمار پیش نویس پروانه ســـاختمانی از ابتدای ســـال 98 تا 
۲۰ آبان 98: 

شهرداری منطقه یک 183 فقره 1102 واحد 210429 متر مربع 
شهرداری منطقه دو 191 فقره 1321 واحد 261454 متر مربع 
شهرداری منطقه سه 110 فقره 295 واحد 39121 متر مربع 

شهرداری منطقه چهار 225 فقره 933 واحد 167809 مترمربع
- آمار پیش نویس پروانه ســـاختمانی از ابتدای ســـال 99 تا 

۲۰ آبان 99:
شهرداری منطقه یک 305 فقره 1635 واحد 305458 متر مربع 
شهرداری منطقه دو 423 فقره 2195 واحد 428229 متر مربع 

شهرداری منطقه سه 250 فقره 592 واحد 82249 متر مربع 
شهرداری منطقه چهار 367 فقره 1835 واحد 292448 مترمربع

آمار ســـال 99 نسبت به سال 98 از لحاظ تعداد در مدت زمان 
مشابه تقریبا 1/9 برابر شده است.

وی برق استان همدان عنوان کرد یع نیر مدیرعامل شرکت توز

لزوم رعایت حریم تیرها و شبکه های برق در تعریض جاده ها
ملکیـــان-  مجیـــد  همـــدان-  چشـــم انداز 
مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق اســـتان 
که حریـــم تیرها و  گفـــت: در صورتـــی  همـــدان 
شـــبکه های بـــرق در جاده هـــا و ســـطح شـــهر 
کاهش بـــروز حوادثی از  رعایت شـــود، شـــاهد 
قبیل تصادفـــات و برخورد خـــوردو با تیرهای 

برق خواهیم بود.
نشســـت صمیمی رؤســـای پلیـــس راهور و 
پلیس راه استان همدان با مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
اســـتان همـــدان در این نشســـت با اشـــاره به 
ضـــرورت رعایت حریم شـــبکه های توزیع برق 
در جاده ها و معابر اســـتان اظهار داشت: یکی 
از مشـــکالت مـــا تعریـــض معابر و راه هـــا بدون 
هماهنگی با شـــرکت توزیع برق اســـتان است 
که به حریم تیرهای برق توجه نمی شود و بعد 

از اجرای پروژه در وسط معابر رها می شوند.
کرد: در صورتی  شیرزاد جمشـــیدی عنوان 
که حریم تیرها و شـــبکه های بـــرق در جاده ها 
کاهش بروز  و سطح شـــهر رعایت شود، شاهد 
حوادثی از قبیل تصادفات و برخورد خوردو با 

تیرهای برق خواهیم بود.
کـــرد: در تعریـــف پروژه هایی از  کیـــد  وی تأ
قبیـــل تعریض جاده ها و شـــانه های مســـیر و 
کـــن و خانه ها در  همچنیـــن عقب نشـــینی اما
ســـطح شـــهر باید هزینـــه جابجایـــی تیرهای 
برق در مســـیر نیز پیش بینی و دستگاه متولی 
پـــروژه مکلـــف بـــه هماهنگی با شـــرکت توزیع 
شـــود تا شاهد بروز خسارت های جانی و مالی 

نباشیم.
بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
کـــرد: طبـــق قانون  اســـتان همـــدان تصریـــح 
ســـازمان متولی پـــروژه بایـــد با هزینـــه خود و 
هماهنگی با شـــرکت توزیع برق استان نسبت 
بـــه جابجایی تیرها و شـــبکه بـــرق و رفع خطر 

کند. احتمالی اقدام 
شناســـایی  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
کانون های پر خطر شبکه های برق در استان 
افزود: نقاط حادثه خیز شناسایی و نسبت به 
کیپ هـــای عملیاتی برق  اصـــالح آنها توســـط ا

اقدام شده است.
لـــزوم هماهنگـــی بـــا شـــرکت توزیـــع برق  �

و رفـــع خطـــر تیرهـــای بـــرق قبـــل از تعریـــض 
جاده ها 

رئیس پلیس راهور اســـتان همـــدان نیز در 
این نشست با اشاره به عوامل بروز تصادفات 
کـــه  در جاده هـــا اظهـــار داشـــت: در حوادثـــی 
اتفـــاق می افتـــد ســـه علت مـــورد بررســـی قرار 
که شـــامل علل اولیه، علل واســـط و  می گیـــرد 

علل قضایی یا تامه تصادف است.
ســـرهنگ علی فکری با بیان اینکه ابنیه و 
که در مسیر خودرو  ساخت و سازها و عواملی 
قـــرار می گیرد بـــه عنوان عوامل تشـــدیدکننده 
گفت: آنچه در تصادفات  تصادفات هســـتند، 
که چه  مورد بررســـی قـــرار می گیرد این اســـت 
عاملی باعث تســـهیل و تشدید وقوع تصادف 

است.
وی بـــا بیان اینکه در برخـــورد خودرو با تیر 
گاه شـــرکت توزیع نیـــروی برق مقصر  بـــرق نیز 

شـــناخته می شـــود، افـــزود: این امر بـــه دلیل 
وجـــود برخـــی تیرهای بـــرق موجود در مســـیر 
که با توجـــه به عریض  جاده هـــا و معابر اســـت 
شـــدن شـــانه جاده و معابـــر جابجایی صورت 

نگرفته است.
رئیس پلیس راهور اســـتان همدان تصریح 
کمیســـیون ایمنی راه ها و شورای  کرد: باید در 
همتای اســـتان بحث جابجایی تیرهای برق 
ح و مصوبـــه ای در ایـــن زمینـــه تصویب  مطـــر
شـــود تـــا قبـــل از هر اقدامـــی این موضـــوع نیز 
گیـــرد و همه دســـتگاه ها ملزم به  مدنظـــر قرار 

رعایت قانون شوند.
ایـــن  وجـــود  صـــورت  در  داد:  ادامـــه  وی 
بـــه  کـــه نســـبت  مصوبـــه ارگان هـــای متولـــی 
تعریض جاده هـــا و معابر اقـــدام می کنند قبل 
کارشناســـی شـــرکت برق در  از آغـــاز پـــروژه نظر 
خصـــوص جابجایـــی تیرها و هزینه مـــورد نیاز 
را اســـتعالم می کننـــد و قبـــل از اجـــرای پـــروژه 

تیرهای برق موجود جابجا می شوند.
جانشـــین پلیس راه اســـتان همدان نیز در 
ادامه با اشاره به اهمیت حفظ سالمت مردم 
کـــرد: رعایـــت حریم جاده هـــا از جمله  عنـــوان 
کار پروژه ها  کـــه در تأییـــد  موارد مهمی اســـت 
کید  و همچنیـــن صالحیـــت صنـــوف بـــر آن تأ

می شود.
کرد: با  ســـرهنگ غالمعلی همایی عنـــوان 
گشـــت های شـــرکت توزیع نیروی برق  تقویت 
کـــه حریم  اســـتان همـــدان می تـــوان مواردی 
شـــبکه های برق را رعایت نمی کنند به سرعت 

کرد. شناسایی و با آن برخورد 

اجرای مانور پدافندعامل درمخابرات 
منطقه همدان

مانورپدافنـــد عامـــل درمخابـــرات منطقـــه همـــدان با 
موفقیت اجراشد.

کاظمـــی، رئیـــس اداره حراســـت مخابرات  بنابراعـــالم 
منطقه همدان، به مناســـبت هفتـــه پدافندغیرعامل و با 
رویکـــرد حفظ آمادگـــی دربرابر حوادث غیـــر مترقبه، مانور 

پدافندعامل با موفقیت 100درصدانجام شد.
که درمرکز خضریان همدان و با همکاری  دراین مانـــور 
نیروهای بســـیجی انجـــام شـــد،کارکنان حفاظت فیزیکی 
حراســـت وســـایر همکاران آمادگـــی خـــود را در مواجهه با 

گذاشتند. هرگونه تهدید به منصه ظهور 
اهـــداف از پیـــش تعیین شـــده ایـــن مانور عبـــارت بود 
از مقاومـــت و تـــاب آوری دربرابـــر هرگونه تهدیـــد از بیرون 
وحفظ ارتباط و ســـرویس دهی مرکز بـــه صورت هم زمان 
کلیه نیروهابه دســـت آمـــدو آمادگی مخابرات  که با تالش 

کشید. خ  منطقه همدان را به ر

۵۰ بیمار دیالیزی همدان بر اثر ابتال به 
ونا جان باختند کر

کلیوی اســـتان  مدیرعامـــل انجمن حمایت از بیماران 
کرونا  گفـــت: 60 بیمـــار دیالیـــزی از آغـــاز شـــیوع  همـــدان 
کـــه از این تعداد 50  کنـــون به این ویروس مبتال شـــدند  تا

تن جان خود را از دست دادند.
گو بـــا ایرنا  گفـــت و  ابوالفتـــح میرزایـــی روز یکشـــنبه در 
اظهار داشـــت: بیماران دیالیزی از نظر جســـمی وضعیت 
خوبی ندارند و به علت پایین بودن توان و مقاومت بدن 

کم خونی در برابر بیماری آسیب پذیر هستند. و 
کلیـــوی مجبور به  کـــرد: همچنین بیماران  وی اضافه 
کز درمانی پر ریســـگ  شکســـتن قرنطینـــه و حضـــور در مرا
بـــرای دیالیـــز و انجـــام فرایند درمانـــی بـــوده بنابراین این 
وضعیـــت احتمـــال ابتـــالی آنهـــا بـــه بیمـــاری را افزایـــش 

می دهد.
کلیوی اســـتان  مدیرعامـــل انجمن حمایت از بیماران 
کرد بـــا رعایت شـــیوه نامه های  همـــدان ابـــراز امیـــدواری 
بهداشـــتی از سوی مردم و همت مســـووالن بتوان زمینه 
کرده تا بیماران به راحتی  کرونا را فراهم  شکســـت زنجیره 

کنند. بتوانند فرایند درمان خود را طی 
میرزایی یکی از دغدغه های بیماران کلیوی را نبود زمینه 
کرونا  گیری ویروس  کرد و گفت: به دنبال همه  دیالیز عنوان 
گذشته تنها تعداد  کلیه متوقف شـــد و در هشت ماه  پیوند 

محدودی برای پیوند به تهران اعزام شدند.
کلیه، بیماران  وی افزود: با توجه به نبود امکان پیوند 
کرونایی با استرس و اضطراب برای  به ویژه در این شرایط 
انجام دیالیز اقدام می کنند با این وجود اطالع رســـانی به 
بیمـــار و خانواده وی درباره رعایت نکات بهداشـــتی مورد 
کرونا در مســـیر تـــردد تا  نیـــاز بـــه منظور مبتال نشـــدن بـــه 

گرفته است. بیمارستان و در محافل و خانواده صورت 
کلیوی اســـتان  مدیرعامـــل انجمن حمایت از بیماران 
گفـــت: بیمـــاران دیالیزی جـــزو اقشـــار ضعیف و  همـــدان 
کرونایی اندک درآمد آنها  کم درآمد جامعه بوده و شـــرایط 

را نیز تحت شعاع قرار داده است.
میرزایـــی افـــزود: بیشـــتر این افـــراد به علـــت بیماری و 
گونه  بیکاری هم اینک با مشکل معیشتی مواجه بوده به 
که حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی نیســـتند  ای 
بنابرایـــن با توجه به نبود ردیف اعتباری آنها چشـــم امید 
کمک نقدی، ســـبد  کمـــک و حمایت خیران در قالب  به 

کاال و بسته معیشتی دارند.

همدان سرد می شود

گفت: موجی  کارشـــناس اداره کل هواشناسی همدان   
از یک ســـامانه ضعیف بارشی از آســـمان همدان در حال 
کاهش دما  که بـــا ورود آن، مـــه صبحگاهـــی و  گذر اســـت 

برای این استان پیش بینی می شود.
گفت وگو بـــا خبرنگار  محمدحســـن باقـــری شـــکیب در 
ایرنا افزود: براســـاس بررســـی نقشـــه های هواشناسی، با 
ورود این ســـامانه آسمان استان در 24 ساعت آینده، مه 
کاهش دمای شـــبانه تا منفی 2 درجه ســـانتیگراد  آلـــود و 

پیش بینی می شود.
به گفته وی به دنبال بررسی نقشه های ماهواره ای، یک 
سامانه ضعیف بارشـــی روز سه شنبه از آسمان استان عبور 

می کند و به صورت متناوب در آسمان استان فعال است.
کارشـــناس اداره کل هواشناســـی همدان با بیان اینکه 
روز چهارشـــنبه و پنجشـــنبه ابرهـــای بـــاران زا در اســـتان 
کرد: از روز جمعه به بعد سامانه  وجود ندارد، خاطرنشان 

بارشی جدیدی وارد همدان می شود.
گذشته  باقری شـــکیب اظهار داشـــت: در 24 ســـاعت 
نهاونـــد بـــا 15 درجه ســـانتی گراد بـــاالی صفر بیشـــترین و 
کمترین  کبودراهنـــگ با چهار درجه ســـانتی گراد زیر صفر، 

دمای استان را داشته اند.
کمینـــه هوای همـــدان در 24  کـــرد: دمای  وی عنـــوان 
گذشـــته یک درجه ســـانتی گراد زیر صفر و بیشینه  ســـاعت 
دمـــای هوای این شـــهر 9 درجه ســـانتی گراد باالی صفر به 

ثبت رسیده است.
کوه های مرتفع،  آب و هـــوای همدان در نتیجه وجـــود 
رودخانه هـــا و پســـتی و بلندی هـــای زیاد به شـــدت متغیر 
است و زمســـتان های سرد، پر برف و باران و تابستان های 

معتدل دارد.

خبر

کوتاه شدن زمان صدور پروانه های ساختمانی در همدان
وانه برداشته است معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان گام های مثبتی برای کوتاه تر شدن فرآیند صدور پر

یال تسهیالت  پرداخت ۷۰ میلیارد ر
ونا به گردشگری همدان خسارت کر

همـــدان  فرهنگـــی  میـــراث  گردشـــگری  معـــاون 
از پرداخـــت 70 میلیـــارد ریـــال تســـهیالت بانکـــی بـــه 
کرونا در همدان  گردشگری آســـیب دیده از  تاسیسات 

خبر داد.
کرد: 42  کســـار در جمـــع خبرنگاران اظهـــار  علی خا
گردشگری در استان همدان موفق  بنگاه از تاسیسات 
بـــه دریافـــت 70 میلیـــارد ریـــال تســـهیالت تاسیســـات 

کرونا شدند. گردشگری آسیب دیده از شیوع 
کرونـــا،  کـــرد: از ابتـــدای شـــروع ویـــروس  وی بیـــان 
گردشـــگری اســـتان همدان بیشـــترین آسیب  صنعت 
که بیشتر  را از شـــیوع بیماری متحمل شـــد، به طوری 

بنگاه ها دچار رکود و بعضًا تعطیل شدند.
فرهنگـــی،  میـــراث   اداره  کل  معـــاون  گردشـــگری 
گفت: بـــه منظور  گردشـــگری و صنایع دســـتی همـــدان 
گردشـــگری،  جبـــران بخشـــی از خســـارات تاسیســـات 

گرفته شد. کارمزد 12 درصد در نظر  تسهیالتی با 
وی ادامـــه داد: بـــا اطالع رســـانی و پیگیری مســـتمر 
گردشـــگری همـــدان، 65 واحـــد از  از تعـــداد 180 واحـــد 
گردشـــگری با درخواســـت 110 میلیارد ریال  تاسیســـات 
کارا ثبت نـــام و از ایـــن تعداد 42  تســـهیالت در ســـامانه 
بنگاه،  موفق به دریافت تسهیالت به مبلغ 70 میلیارد 

ریال شدند.
کسار اضافه کرد: از علل عدم استقبال تاسیسات  خا
کارمزد  خ  گردشـــگری از ایـــن تســـهیالت می توان به نـــر
بـــاالی تســـهیالت، دوره تنفـــس و مـــدت بازپرداخـــت 
کوتـــاه و عـــدم اطمینان از توان بازپرداخت اقســـاط به 
دلیل نداشـــتن چشـــم انداز روشـــن و پیش بینی اتمام 

کرد. کارها اشاره  کسب و  بیماری و رونق دوباره 
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وپالستی چیست؟ بلفار
وپالستی(  یبایی پلک )بلفار جراحی ز

BLEPHAROPLASTY
قسمت اول �

از نظر زیبایی شناســـی، چشم ها 
مهم تریـــن بخش صورت هســـتند. 
مـــوارد  بســـیاری  در  چشـــم ها 
حتـــی  و  فـــرد  ســـن  نشـــان دهنده 
کننـــده حـــاالت هیجانی  منعکـــس 
از  می باشـــند.  نیـــز  وی  خلقـــی  و 
ســـوی دیگر متأســـفانه، چشـــم ها و 
پلک هـــا زودتر از ســـایر اجـــزای بدن 
عالیـــم پیـــری را نشـــان می دهنـــد. 
عمـــل جراحـــی پالســـتیک پلک هـــا 
کـــه اصطالحًا بلفاروپالســـتی نامیده 

می شود برای برداشتن ُپف پلک ها و پوست اضافی آنها طراحی 
شده و هدف اصلی آن جوان ساختن چهره افراد است.

کســـانی می توانند عمل جراحی زیبایی پلک انجام  � چه 
دهند؟

زیبایـــی  جراحـــی 
پلک، افرادی هستند 
کـــه حداقل 35 ســـال 
ســـن دارنـــد و آویـــزان 
شـــدن پوست پلک یا 
ُپـــف زیر چشـــم باعث 

تغییرات ناخوشـــایند در چهره آن ها شده است )البته در موارد 
که به دالیل خاص مشکالت فوق را  استثنایی، افراد جوان تر را 
کرده اند می توان تحت عمل جراحی قرار داد(. برای انجام  پیدا 
کلی سالم بوده و بیماری  این جراحی الزم است شخص به طور 
خاصی نداشـــته باشـــد. همچنین باید انتظـــارات واقع بینانه و 

معقولی از عمل جراحی و نتایج آن داشته باشیم.
که جراحی بلفاروپالستی موارد  در ضمن باید توجه داشـــت 

زیر را بهبود نمی بخشد:
حلقه های سیاه اطراف چشم �

افتادگـــی ابرو )برای رفع این مشـــکل بـــه جراحی تکمیلی یا 
که اطـــراف پلک، بین  گانـــه ای نیاز اســـت.( چروک هایـــی  جدا
دو ابرو و پیشـــانی ایجاد می شـــود)برای اصالح این موارد تزریق 

بوتوکس روش مناسبی است(.
قبل ازجراحی چه اقداماتی نیاز است؟ �

قبل از عمل جراحی یک معاینه دقیق چشم ضروری است. 
تعییـــن قـــدرت بینایی ،بررســـی وضعیت الیه اشـــکی، بررســـی 
حرکات چشم واعصاب حرکتی و حسی چشم و صورت ، بررسی 
که  وضعیـــت ابروها وقرینه بـــودن آنها از جمله معایناتی اســـت 
باید انجام شوند. در صورت وجود بیماری خاص یا حساسیت 
دارویـــی یا مصرف داروی خـــاص باید به پزشـــک معالج اطالع 
کننده خـــون از جمله  داده شـــود.الزم اســـت داروهـــای رقیـــق 
آسپرین و مشابه آن طبق نظر پزشک معالج از 10 روز تا 2 هفته 

قبل از عمل قطع شوند.
جراحی چگونه انجام می شود؟ �

معموال جراحی به صورت ســـر پایی انجام می شود و نیازی 
به بســـتری شـــدن ندارد.تقریبا همیشـــه جراحی با بی حســـی 
موضعی انجام می شـــود.در موارد بســـیار اســـتثنایی بســـته به 
وضعیـــت بیمـــار و در صورت صالحدید پزشـــک،ممکن اســـت 

گردد. کامل بیهوش  بیمار به طور 
جراحی پلک فوقانی �

کیسه های  در جراحی پلک فوقانی پوست اضافی،عضله و 
کردگـــی خصوصا در قســـمت داخلی  چربی)کـــه به صـــورت پف 
کند(،بر اســـاس امکانـــات و انتخاب جراح توســـط  تظاهـــر مـــی 
چاقـــوی جراحی، لیزر یا امواج رادیویی برداشـــته می شـــود . به 
که افتادگی پلک نیز وجود داشـــته باشـــد می  عـــالوه در صورتی 
کرد.جراحی پلک فوقانی باعث  توان آن را در حین عمل اصالح 
گر این پوست  بهبودی شـــکل و موقعیت پلک فوقانی شـــده و ا
اضافی یـــا افتادگـــی پلک باعـــث محدودیت میدان دید شـــده 
کند و در مجموع ظاهری جوان تر به  باشد،آن را نیز برطرف می 
فرد می بخشد.گاهی عمل جراحی باال کشیدن ابرو نیز همراه با 

جراحی پلک فوقانی انجام می شود.
جراحی پلک تحتانی �

جراحـــی پلـــک تحتانی در اغلـــب موارد به منظور برداشـــتن 
کردگی ایجاد  که حالت پف  کیســـه های چربی زیر پلک تحتانی 
کند انجام می شود.در موارد خاص چربی برداشته نشده و  می 
فقط جا به جا یا پخش می شـــود.در بیشتر موارد عمل با ایجاد 
گرفته  برشی در پشت پلک تحتانی )در سمت ملتحمه( صورت 
و چربی های اضافی برداشته می شوند و در انتهای عمل نیازی 
کردن نیســـت. در صورت وجود پوست اضافی و شلی  به بخیه 
پوســـت،در زیـــر خط مـــژه ها بـــرش داده شـــده و از ایـــن طریق 
پوست و چربی اضافی و احیانا عظله برداشته می شوند و محل 

برش با بخیه های ظریف دوخته می شود.
در جراحی پلک تحتانی نیز می توان از لیزر یا امواج رادیویی 
کرد.مزیت استفاده از لیزر و امواج رادیویی بستن هم  اســـتفاده 
زمـــان عروق خونریزی دهنده حین برداشـــتن بافت اســـت،در 
نتیجـــه احتمـــال خونریـــزی حیـــن و پـــس از عمـــل و خطـــرات 

کاهش می دهد. احتمالی آن را 
 چه مراقبت های پس از عمل نیاز است؟ �

در پایان جراحی محل برش و بخیه ها با پماد چرب می شود 
و نیازی به پانســـمان و بسته شدن چشم وجود ندارد.پس از آن 
کننده از بین رفت ممکن اســـت احساس  که اثر داروی بی حس 
ک هســـتند.این حالت  کشـــش و دردنا که پلـــک ها تحت  کنید 
معموال خفیف اســـت و با مصرف مسکن های معمولی بر طرف 
می شود.معموال توصیه می شود که پس از عمل 24 تا 48 ساعت 
کنید و ســـرتان را باال نگه دارید )برای  کمپرس ســـرد اســـتفاده  از 
خوابیـــدن هم چند بالش زیر ســـرتان بگذارید( ایـــن اقدامات به 
کنترل ورم و کبودی محل عمل کمک زیادی می کند.میزان ورم 

و خون مردگی محل عمل در افراد مختلف متفاوت است.
کثر می رســـد  کبودی پس از چند روز به حدا معمـــوال ورم و 
گردد.تا یکـــی دو هفته پس  و ظـــرف 2 تـــا 4 هفته بر طرف مـــی 
از عمـــل پلک ها ترشـــحات خفیف یا حالت چســـبندگی دارند.
کند. کمک می  مصرف قطره های مناســـب به رفع این حاالت 
در هفته های اول پس از عمل ممکن اشکریزش،حساسیت به 
گذرای بینایی )مثل تاری دید یا دوبینی( ایجاد  نـــور و تغییرات 
که به تدریج بر طرف می شود.بخیه ها معموال 5 تا 7 روز  شـــود 
پس از عمل برداشـــته می شـــود و پس از برداشتن بخیه ها تورم 
پلک ها کم کم فروکش می کند و فرد ظاهر بهتری پیدا می کند.
کرده یا تلویزیون  کثر افراد پس از یکی دو روز می توانند مطالعه  ا
که همه بخیه ها برداشته شدند  کنند.پس از 5 تا 7 روز  تماشـــا 
و محل زخم تقریبا جوش خورد می توان فعالیت های شـــغلی 
گرفت.از این زمان با صالحدید پزشک می توان از مواد  را از سر 
کرد. کبودی و محل برش اســـتفاده  کردن  آرایشـــی برای پنهان 
معموال تا 3 الی 4 هفته پس از جراحی چشـــم ها به آفتاب،باد 
گرد و غبار حساس هستند.در این مدت بهتر است از  شـــدید و 
کرم ضد آفتـــاب مخصوص دور  یـــک عینک آفتابـــی بزرگ و یک 
کرد. تا 4 الی 5 روز بهتر است فرد فعالیت های  چشـــم استفاده 
کند و در حد امکان اســـتراحت نســـبی داشـــته  خود را محدود 
باشـــد،به عالوه 3 تا 4 هفته الزم است از فعالیت های سنگین 
)مثل خم شـــدن، برداشتن اشیا سنگین از زمین و ورزش های 

قدرتی( اجتناب شود.

سالمت

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی

آغاز عملیات اجرایی سایت موزه میدان همدان
وژه اختصاص یافته است یال از اعتبارات شهرداری منطقه یک به این پر مبلغ ۸۰ میلیارد ر

جلـــوی  همـــدان  خبرنـــگاران  کـــه  روزهـــا  آن 
مسئوالن این شـــهر ایستادند تا اشـــیای تاریخی 
کشف شده در میدان مرکزی به جای دفن شدن 
زیر بتن به ســـایت موزه تبدیل شـــود، هیچ وقت 
فکـــرش را هم نمی کردنـــد نتیجه تالش هایشـــان 
بعد از ســـه سال ایجاد یک حفره در قلب همدان 
که به هیچ چیز شبیه نیست چه برسد به  باشـــد 
گردشگری. این خبرنگاران فکر می کردند  جاذبه 
این مکان ســـایت موزه ای استثنایی خواهد شد 
گردشـــگران سراســـر جهـــان را به ســـوی خود  کـــه 
کرد اما انگار ایـــن هم از مجموعه  جـــذب خواهد 
مســـئوالن  برابـــر  در  آن هـــا  آرمان خواهی هـــای 
کنند، حرف  که بیشتر از آن که عمل  شهری است 

می زنند.
چنـــد وقـــت پیـــش اعتراضـــات بـــه بالتکلیفی 
میـــراث  شـــهرداری،  و  گرفـــت  بـــاال  ســـایت موزه 
فرهنگـــی را مقصر می دانســـت و میراث فرهنگی، 

کـــم کاری می کرد تا  راه و شهرســـازی را متهـــم بـــه 
این که با توجه به اهمیت پروژه، عملیات اجرایی 
گذار شد تا  این پروژه به شـــهرداری منطقه یک وا
که  شاهد تکمیل شدن هرچه سریع تر این پروژه 
در بافت تاریخی شهر قرار دارد و از اهمیت باالیی 
گردشـــگران برخودار اســـت،  بـــرای شـــهروندان و 

باشیم.
در تابســـتان ســـال جاری با توجـــه به اهمیت 
موضوع ســـایت مـــوزه میدان امـــام )ره( عملیات 
اجرایـــی ایـــن پـــروژه بـــه شـــهرداری منطقـــه یک 

گذار شد تا شـــاهد تکمیل شدن هرچه سریعتر  وا
که در بافت تاریخی شـــهر قـــرار دارد  و  ایـــن پروژه 
گردشـــگران  از اهمیـــت باالی برای شـــهروندان و 
گفت و  برخودار اســـت باشـــیم بـــه همین دلیـــل 
گویی را با مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک 
شـــهرداری ترتیب دادیم تا از چند و چون اجرای 

این پروژه مطلع شویم

8 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار  جهـــت اجرایـــی  �
سایت موزه میدان همدان

مدیر شهرداری منطقه یک با اشاره به این که 
تابســـتان ســـال جاری احداث این ســـایت موزه 
گذار شـــد، توضیح  بـــه شـــهرداری منطقه یـــک وا
کـــه بـــرای  ح هـــا و برآوردهـــای الزم  می دهـــد: طر
کردن این پروژه نیاز بود به ســـرعت تهیه  اجرایی 
کوتاهی  و تنظیم شدند و خوشـــبختانه در مدت 
توانســـتیم با برگزاری مناقصه پیمانکار این پروژه 

کنیم. را جذب 
"مســـعود دهبانی صابر" ادامـــه می دهد: مبلغ 
80 میلیـــارد ریـــال از اعتبارات شـــهرداری منطقه 
یـــک به ایـــن پروژه اختصـــاص یافته اســـت و هم 
کنون نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز شـــده است  ا
و در حال اجرای فوندانســـیون اصلی سایت موزه 

هستیم.
مدیر شهرداری منطقه یک معتقد است: این 
پروژه یکـــی از مهم ترین پروژه های شـــهر همدان 
که از اهمیت باالیی نیز برای  محسوب می شـــود 

شـــهروندان همدانـــی برخوردار اســـت. به همین 
دلیـــل بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت نیروی انســـانی و 
مهندســـی باال در تالشـــیم تا هرچه ســـریع تر این 

پروژه تحویل همشهریان عزیز همدانی شود.

کـــن  � توجـــه شـــهرداری منطقـــه یـــک بـــه اما
گردشگری

گردشـــگردان  که  وی می افزاید: یکی از دالیلی 
شـــهر همـــدان را به عنـــوان مقصد خـــود انتخاب 
می کننـــد ســـابقه تاریخی این شـــهر اســـت. پروژه 
ســـایت موزه میدان امام )ره( یکـــی از پروژه هایی 
کـــه ایـــن ســـبقه تاریخـــی را بـــه خوبـــی به  اســـت 
گردشـــگران نشـــان می دهد و باعـــث رونق هرچه 

گردشگری در شهر همدان خواهد شد. بیشتر 
که  دهبانی صابر توضیح می دهد: در روزهایی 
کاهش  گردشگری  کرونا  به دلیل شـــیوع ویروس 
گردشـــگری خلوت اســـت،  کن  یافتـــه اســـت و اما

شـــهرداری منطقه یک با برنامه ریزی های منظم 
کن اســـت و از  کیفیـــت ایـــن اما درصـــدد ارتقـــای 
ابتدای ســـال عـــالوه بر پروژه ســـایت موزه میدان 
مرکزی میدان امام )ره( پروژه های ترمیم محوطه 
گنجنامه، ترمیم بوســـتان های مردم  گردشـــگری 
و ارم، بازگشـــایی معبـــر بلـــوار شـــهید فهمیـــده، 
کـــوالب صورت پذیرفته  آســـفالت ریزی های بلوار 
گردشگری شهر همدان جلوه ای  کن  اســـت تا اما

ویژه به خود بگیرند.

خ خواهد  � ســـایت موزه تاریخ همـــدان را به ر
کشید

طـــراح پـــروژه ســـایت موزه میـــدان مرکـــزی نیز 
که  می گویـــد: هـــر جـــای قلب تپنـــده این شـــهر را 
کالس درس، الیه های روی  بشکافی، مانند یک 
هم نشسته تاریخ زندگی بشر، در جلوی چشمان 
خ نمایی می کند. شهر همدان به مثابه  انســـان ر
که بارها بر آن نگاشـــته شـــده،  یـــک لوحی اســـت 
ک شـــده و مجدد بـــر روی همان لوح نگاشـــته  پا
کمـــی با دقـــت الیه ها  کافی اســـت  شـــده اســـت. 
کنـــار زده شـــود تـــا محتـــوای زیریـــن خودنمایی 
گاهی باید بعضی از الیه های معنایی شـــهر  کند. 
کرد  که روی هم انباشـــته شده اســـت، ویترین  را 
گذاشـــت تا جلـــوه ای از  و جلوی چشـــمان مردم 
تمدن انســـانی را بـــه نظاره بنشـــینند. همدان از 
که بشـــر  جملـــه معدود شـــهرهای تاریخی اســـت 
چند هزار ســـال را به طور پیوســـته در آن زیســـته 

اســـت. تـــاب آوری این شـــهر در برابـــر جنگ ها و 
بالیای طبیعی شگفت انگیز است. 

»صاحـــب محمدیان منصـــور« معتقد اســـت: 
گردشـــگری جدید  این ســـایت موزه یک ظرفیت 
ایجـــاد می کند و موجب تقویت پیاده راه بوعلی- 
کباتـــان می شـــود و همچنیـــن نقطـــه اتصال دو  ا
موزه بوعلی ســـینا و موزه هگمتانه خواهد شـــد. 
اما تفاوت این ســـایت موزه با دو مـــوزه دیگر این 
که  کـــه مخاطـــب آن عامه مـــردم شـــهرند  اســـت 
بـــدون این که بخواهند بـــه موزه برونـــد، موزه در 

ســـر راه آنان قرار می گیرد و نمایش آثار تاریخی در 
کامال عمومی موجب  کاوش شـــده و  همان نقطه 
ارتقا اندیشه مردم خواهد شد و 3000 سال تاریخ 
شهرنشینی و تمدن در مرکزی ترین نقطه شهر را 

کشید.   به تظاهر خواهد 
کید می کند: موقعیت این ســـایت موزه  وی تأ
در مرکـــزی ترین نقطه شـــهر با قدمتـــی چند هزار 
که معمـــاری آن متاثـــر از معماری و  ســـاله اســـت 
شهرســـازی بـــاروک و در امتـــزاج بـــا متریـــال ها و 

موتیف های معماری ایرانی دوره قاجار است.
مبانی طراحی سایت موزه �

این عضو هیئت علمی دانشـــگاه بوعلی ســـینا 
بـــا اشـــاره بـــه مبانـــی طراحی ایـــن ســـایت موزه، 
می گویـــد: حفـــظ خـــط آســـمان میـــدان مرکـــزی 
شـــهر و امتنـــاع  از ایجاد یک فـــرم مرتفع و جدید 
در مرکـــز این اثـــر تاریخـــی )میدان امـــام(، متمرکز 
کشـــیدن اهمیـــت معنایی  خ  کـــردن توجـــه و به ر
آثار تاریخی مکشـــوفه، ارجحیـــت دادن به ایجاد 
فضایـــی بـــرای تعامـــل اجتماعـــی، شـــکل دادن 
بـــه یک قـــرارگاه رفتـــاری و تقویت حـــس مکان  و 
گـــودال باغچه به عنـــوان یک الگوی  اســـتفاده از 
کهن در معمـــاری ایرانی از جملـــه مبانی طراحی 

این سایت موزه هستند.
محمدیان منصـــور ادامـــه می دهد: اســـتفاده 
از فـــرم اســـتوانه ترکیـــن چنـــد ضلعـــی بـــه جهت 
ج قربان،  انطباق با ســـاختار مقابر ایرانـــی مثل بر
آرامگاه حیقـــوق نبی و همچنیـــن معماری مقابر 
معاصر نظیر آرامگاه بوعلی و باباطاهر و اســـتفاده 
کهن الگوی رواق، به منظور ایجاد ســـایه برای  از 
مخاطـــب، جلوگیـــری از تابـــش آفتاب مســـتقیم 
به آثـــار، جلوگیـــری از رفلکس نور در شیشـــه ها را 
هـــم مدنظر داشـــته ایم و امیدوارم بـــا افتتاح این 
ســـایت موزه، یـــک جاذبـــه دیگـــر بـــه جاذبه های 

کنیم. گردشگری این شهر اضافه  بی نظیر 

ل کیفیت واحدهای  مدیران نمونه کنتر
تولیدی استان همدان معرفی شدند

کیفیـــت از مجموعه  کنتـــرل   2 مدیـــر نمونـــه بخـــش 
500 مدیر شـــاغل در واحدهای تولیدی و صنایع استان 
کل استاندارد  کارشناســـی اداره  همدان با بررســـی های 

استان، انتخاب و در مراسمی از آنها تجلیل شد.
کیفیت در  کنتـــرل   آییـــن تجلیـــل از مدیـــران نمونـــه 
کارخانـــه تولیـــدی، پژوهشـــی ناریـــن آییـــن و بـــا حضـــور 

مدیرکل استاندارد استان همدان برگزار شد. 
گفت:   مدیرکل استاندارد استان همدان در این آیین 
کیفیـــت دانـــش آموختگان دانشـــگاهی  کنترل  مدیـــران 
کـــه پـــس از دریافـــت پروانـــه تاییـــد صالحیـــت،  هســـتند 
نماینده رســـمی سازمان استاندارد در واحدهای تولیدی 
و خدماتی محســـوب شـــده و باید وظایف خود را مطابق 

آیین نامه های مربوطه انجام دهند. 
»محمـــد مـــددی« با اشـــاره بـــه اینکـــه پروانـــه تایید 
کیفیت دارای اعتبار 2 ســـاله  کنتـــرل  صالحیـــت مدیران 
گذراندن  اســـت، افـــزود: تمدید یا تجدیـــد آن منوط بـــه 
گـــزارش فعالیت هـــا و تایید  دوره هـــای آموزشـــی، ارائـــه 

مدیرکل استاندارد استان است.
کـــرد: واحدهـــای تولیـــدی بـــرای هـــر  او خاطرنشـــان 
کنترل  کاری خـــود ملـــزم بـــه جذب یـــک مدیـــر  شـــیفت 
کاربرد  کار پیش نیاز دریافت پروانه  کیفیت هستند و این 
عالمت استاندارد برای محصول یا خدمت ارائه شده در 

واحدهای تولیدی و خدماتی است.
مدیـــرکل اســـتاندارد اســـتان همـــدان گفـــت: بر اســـاس 
ارزیابی های صورت گرفته »فهیمه لطفیان« از کارخانه نارین 
کباتان به عنوان  و »محمدرضا بی سخن« از کارخانه سیمان ا

مدیران نمونه کنترل کیفیت استان انتخاب شدند.
مـــددی بـــا اشـــاره بـــه انتخـــاب صنایـــع برتـــر اســـتان 
کرد: ســـه واحد صنعتی در زمینه تولید ســـیم و  یادآوری 
کابل، چینی آالت بهداشـــتی و ســـیمان پس از پاالیش و 
گرفته، به عنوان واحدهای تولیدی  ارزیابی های صورت 
کارخانه نارین نیز به  نمونه انتخاب شـــدند. مدیرعامـــل 
کرد  کم نظیر این واحد تولیدی اشـــاره  تولیدات متنوع و 
غ  و افزود: پودر زرده و ســـفیده، مایع پاستوریزه تخم مر
که  و مکمل های ورزشـــی از محصوالت این شرکت است 
ســـابقه 25 ســـاله دارد.  634 واحد تولیـــدی و خدماتی 
در اســـتان همدان مشمول اســـتاندارد اجباری هستند 
و تمـــام فرآینـــد تولیـــد فراورده هـــای آنـــان زیـــر ذره بین 

کارشناسان استاندارد قرار دارد.

گذشته استخبـــر کوهستان از افراط هم  جاده کشی در 
یک دره بر اثر جاده کشی و گسترش گردشگری به شدت آسیب دیده است پیشکسوت عرصه کوهنوردی: منطقه تار

حمیدرضا حق نظـــری- روزنامه نگار- »عباس 
کوهنوردی  محمدی« یکی از پیشکسوتان عرصه 
کشـــور و همین طور یکی از فعاالن  و ســـنگ نوردی 
کشـــور اســـت.  کوهســـتان  حـــوزه حفـــظ محیـــط 
محمـــدی سال هاســـت بـــرای حفـــظ و حراســـت 
کوه های ایران تالش های بی دریغی داشته است. 
کوهســـتان در مورد  به همیـــن دلیل با ایـــن فعال 
ایجـــاد و یـــا تعریض جاده در مســـیر تاریـــک دره به 

تویسرکان به گفتگو نشستیم. 
در  � بگوییـــد وضعیـــت جاده کشـــی  ابتـــدا   در 

کوهستان های ایران چگونه است؟
کوهســـتان الونـــد و تمـــام  در حـــال حاضـــر در 
کوهستان آن قدر جاده  کوه های ایران و در سیمای 
که حتی از حد افراط هم گذشـــته است  زیاد اســـت 
گر مه و ابر نباشـــد و هوا  که ا و تقریبًا جایی نیســـت 
کوه بایستید تخریب یا خطی  صاف باشـــد و بر روی 
را نبینیـــد. انســـان در محیط کوهســـتان بکر بودن 
محیط طبیعی را احســـاس نمی کنـــد. همین االن 
گســـترش  هم منطقه تاریک دره بر اثر جاده کشـــی و 
گردشگری به شـــدت آسیب دیده اســـت. نکته ای 
که دنبال اموری از قبیل  کسانی  که باید مورد توجه 
کمک رسانی، اســـکی و جاده  گردشـــگری،  توسعه 
دسترسی هستند باید قرار بگیرد این است که برای 
ایـــن امور نیـــازی به جـــاده عریض نیســـت، مثال در 
سوئیس که قلب کوهنوردی و اسکی دنیا است یک 
کنار هم عبور  که دو خودرو از  جاده باریک در حدی 
کنند، کشیده شده است و ساالنه حدود 20 میلیون 
کوهنورد در منطقه تـــردد می کنند  نفـــر اســـکی باز و 
که در تاریـــک دره وجود  یعنی چندین برابـــر آن چه 
گرچه اروپا الگوی  دارد اما جاده همان جاده است، ا
کلی هرچقدر جاده  خوبی برای ما نیســـت. به طور 
گـــره ترافیکی  احـــداث شـــود و راه ها عریض  تر شـــود 
که در ایران فرهنگ  بیشتر می شـــود و حاال بگذریم 
رانندگـــی به قدری نامســـاعد و نامطلوب اســـت که 
به تشـــدید و پیچیدگی های بعدی منجر می شـــود 
گر مســـئولین فکر می کنند با کشـــیدن یک جاده  و ا
و یـــا تعریض آن و بعد هم ایجاد یک جاده برگشـــت 
گردشـــگری و  کمکـــی به  کوه  در یک ســـمت دیگـــر 
اقتصاد محلی می کنند مطلقًا این اتفاق نمی افتد. 
کمک  کـــه می تواند بـــه اقتصـــاد محلی  آن چیـــزی 
کـــه از ریخت و پاش ایـــن بودجه ها  کند این اســـت 
کنند و من مطمئن هســـتم عـــده ای از  جلوگیـــری 
کار  مدیـــران شـــرکت های پیمانـــکاری دنبـــال این 
هستند و می خواهند از محل بودجه عمومی چند 
صد یا هزار میلیارد ریخت و پاش کنند و بعد محیط 
را از چشـــم اندازهای طبیعی و فرهنگی خود خارج 
کنند، قرار نیست کوه های ما به محیط های شهری 
کار  و ترافیک زده تبدیل شـــود اما مسئولین ما این 
کرد و بـــا تعریض جاده ها بـــه هر صورت  را خواهنـــد 

وضعیت زیست بوم منطقه را دگرگون خواهند کرد.
 این جاده کشـــی ها چه تاثیـــرات منفی بر روی  �

کوهستان ایجاد خواهد کرد؟
که  گفتم اولین اثر آن این اســـت  که  همان طـــور 
چشـــم انـــداز طبیعـــی را به هـــم می زند، ما از شـــهر 
کوهســـتان می رویم. برای اســـتفاده از طبیعت،  به 
کوهســـتان همـــان حال و  گر قرار باشـــد در محیط  ا
که نقض  هوای شـــهر یعنی دود و ســـروصدا باشـــد 
که ماشین  کوه نمی روید  غرض است. شما هرگز به 
ببینیـــد،  بلکه می روید از فضای طبیعت اســـتفاده 
که این یک اثر منفی جاده ســـازی اســـت. اثر  کنیـــد 
دوم این است که تمام جاده هایی که در کوهستان 
کشـــیده می شـــود، به خصوص در ایران، فرسایش 
گر  ک منطقه ایجـــاد می کنند و ا شـــدیدی روی خـــا
کنید، خواهید  ک را در جاده ها نگاه  کناره های خـــا
ک از باالدســـت ریزش می کند و به ســـمت  دیـــد خا
کار به شـــکل دومینووار  پاییـــن دره می ریزد و ایـــن 
ادامه می یابد و هنگامی یک قسمت ریزش می کند 
گرچه علت دیگر  مدتی بعد قسمت دیگر می ریزد. ا
این موضوع جاده کشی های غیرمهندسی است که 
در آن اصول اولیه جاده کشـــی رعایت نمی شود. هر 
چقدر جاده عریض تر باشـــد این اثر تخریبی و رانش 
دامنه بیشتر است زیرا عرض بیشتر سبب می شود 
ارتفاع ترانشه های جاده سمت کوه ایجاد می شود، 
که از مسیر برداشته  کی  بیشتر شود. همین طور خا
می شود معمواًل به پایین دره ریخته و این کار سبب 
کوهســـتان وضعیت طبیعی  می شـــود نوار پهنی از 
خود را از دســـت می دهد و فرسایش ایجاد می کند.  
اثـــر ســـوم جاده این اســـت که جـــاده را به دو شـــقه 
گیاهان اثر  تبدیـــل می کند و بـــرای حیات وحـــش و 
منفی شدید دارد. ببینید یک جاده باریک ممکن 
اســـت اثر منفی کمی داشته باشـــد ما با جاده کشی 
وسط زیستگاه پســـتانداران و خزندگان یک خطی 
که بگوییم یک عرض  کشـــیدیم و این گونه نیســـت 
کیلومتر تخریب شده است،  بیســـت متری در یک 
کرده  ایم و وقتی  در واقع ما یک زیســـتگاه را دو پـــاره 
این به یک جاده چهار بانده تبدیل می شود و از آن 
کل ارتباط دو زیســـتگاه را قطع  بدتر یـــک بزرگراه به 
می کنـــی و ایـــن اتفـــاق روی حیـــات وحش منطقه 
کنید  گـــر دقت  به شـــدت تاثیر منفـــی دارد. شـــما ا
می بینیـــد آب هـــا و رودخانه هـــا  و جویبارها همواره 
در دره و پایین دســـت جـــاری هســـتند و حیوانـــات 
معمواًل در یک ساعاتی از باال به پایین دره می آیند 
که آب بنوشند و زمانی که جاده ای احداث می شود 
گر بر  تمـــام رفت و آمد حیوانـــات را مختل می کند و ا
فـــرض بتوانند از این جاده عبور کنند خطر تصادف 
و مـــرگ و میر آن ها به شـــدت باال می رود مخصوصًا 
در بزرگراه ها مطلقًا نمی توانند عبور کنند. در بعضی 
کوه  که ریزش  بزرگراه ها دیواره هایی ایجاد می شود 

کنترل شود آن دیواره ها فضایی را به وجود می آورد 
کـــه حیوانات به هیچ عنـــوان نتوانند عبور کنند. ما 
گونه های ارزشـــمند مان در  می دانیـــم بســـیاری از 
گر عرض  تصادفـــات جـــاده ای از بیـــن می روند امـــا ا
کمتر اســـت.  کمتر باشـــد احتمال این اتفاق  جاده 
گفتم، رفت و آمد و ایجاد آلودگی هوا  که  همان طور 
گر شما برای استفاده از طبیعت  و صوت می کند و ا
کرد و  گیر خواهید  ک رفته اید در ترافیک  و هـــوای پا
که به دست آورده اید دود و  کســـیژنی  چند برابر آن ا
آلودگی تنفس می کنید. برای مثال در شمال تهران 
که جـــزء نقاط  منطقـــه رودبـــار قصران و لواســـانات 
خوش آب و هوای تهران هستند. تعریض جاده ها و 
ترافیک سبب شده که در روزهای مختلف هفته به 
خصوص تعطیلی ها در داالنی از آلودگی قرار بگیرند 
یعنـــی به طـــور معمـــول از پیســـت اســـکی دربند یا 
دیزین می خواهید از لواسانات و رودبار قصران عبور 
کنید و به تهران بیایید دو ساعت در داالنی از آلودگی 

حرکت می کنید.
 آیا شـــما پیش بینی می کنید چنین اتفاقی هم  �

برای گنجنامه به وجود می آید؟
که این گونه  صدرصد این موضوع بدیهی است 
خواهـــد شـــد. کمااین کـــه در همدان هم در مســـیر 
گنجنامه و عباس آباد در روزهای تعطیل هم همین 
وضعیـــت را داریـــد و حتـــی در روزهـــای غیر تعطیل 
مشـــکل ترافیک و پارکینـــگ داالن آلودگـــی در این 

منطقه وجود دارد
 به نظر شما راه حل چیست؟ �

راه حل را در جاهای دیگر آزموده اند و به دســـت 
از  را  بایـــد خـــودرو محـــوری  آورده انـــد. مســـئولین 
که ماشین  کنند و این فکر،  برنامه های خود خارج 
کنند و بر روی  کار را تسهیل می کند را از سرشان دور 
کنند و همین  کید  وســـایل حمل و نقل همگانی تا
گر ماشـــین های شـــخصی وارد نشوند  جاده فعلی ا
و هیـــچ امکانـــات جدیدی هم ایجاد نشـــود و فقط 
کســـی و اتوبوس وجود داشـــته باشـــد با  تعدادی تا
کنند و  چند برابر ســـرعت می توانند در جـــاده تردد 
همه را به مقصد برسانند و بعد هم با ایجاد یک خط 
دوچرخه ســـواری مردم را به تحرک و ورزش تشویق 
کیلومتـــر را می توان بـــه راحتی با  کننـــد و ایـــن چند 
کمتر  که هم ورزش است و آلودگی  دوچرخه پیمود 
می شـــود و هم صدایـــی نـــدارد. در دنیای متمدن 
ســـعی می کنند مـــردم را بـــه تحرک و ورزش بیشـــتر 
ترغیب کنند اما برعکس در ایران مردم را تشویق به 
گر این اتفاق بیفتد هزینه  خودرو شخصی می کنند. ا
سنگینی که برای جاده سازی و نگهداری جاده قرار 

است انجام شود کمتر می شود. 
 چرا مســـئوالن ما در انجام این گونه پروژه ها  �

که  هیچ گونـــه اطالع رســـانی نمی کننـــد و زمانـــی 
افـــراد فعـــال رجـــوع می کننـــد هیـــچ اطالعاتی از 

مطالعـــات محیط زیســـتی و اجتماعی در اختیار 
قـــرار نمی دهنـــد؟ آیـــا در سراســـر دنیا بـــه همین 

شکل است؟
ببینید یک طرح زمانی که می خواهد اجرا شـــود 
چه جاده سازی باشد چه معدن و حتی در کشورهای 
که می خواهند نیـــروگاه  اتمی یا  پیشـــرفته در جایی 
نیروگاه بســـازند ابتـــدا طـــرح را در فضـــای عمومی و 
رسانه ها و شوراهای محلی مطرح می کنند و بعد یک 
که مردم موافقند یا خیر. اما در  نظرسنجی می کنند 
ایران سنت بدی باب شده که مثاًل در مورد آب وزارت 
کار  گذاشته اند  نیرو تصمیم می گیرد و اسمش را هم 
کارشناســـی و در مورد جـــاده وزارت راه تصمیم گیری 
می کنـــد و در مـــورد طرح گردشـــگری فقط ســـازمان 
که این صد در صد  میراث فرهنگی تصمیم می گیرد 
غلط اســـت. ابتدا و پیـــش از هر چیز بایـــد نظر مردم 
شـــنیده شود یعنی عموم مردم به عنوان کسانی که 
ثروت های مملکت متعلق به آن هاست و هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی هر پروژه ای را پرداخت می کنند 
که چه طرحـــی می خواهد  اول آن هـــا بایـــد بفهمند 
کثریت مردم موافق بودند مطالعات  گر ا اجرا شود و ا
کارشناســـی  زیســـت محیطی اجتماعی و سیاســـی 
بررســـی و تدویـــن شـــود پـــس شـــرط اول موافقـــت 
که یکباره  مردم اســـت اما این جا به این شکل است 
می شـــنوید یـــک طرحـــی تصویـــب شـــده و احتمااًل 
گرفته شـــده است و  ردیف بودجه هم برایش در نظر 
کنید، می گویند یک  که می خواهید صحبت  زمانی 
که در مورد  طرح استانی یا ملی است. یک  نکته ای 
پیوست  ارزیابی محیط زیستی باید بگویم این است 
که یا گرفته نمی شود یا پیوست آرایه ای کم رنگی است 
که می خواهند بگویند کاری انجام داده ایم و معمواًل 
مجری طرح یک شرکت های ارزیابی محیط زیستی 
پیـــدا می کند و مبلغی پرداخت می کند و یک ســـند 
بی پایه ای درســـت می کند و اسمش را هم می گذارد 
ارزیابـــی محیط زیســـت. هیچ طرح بـــزرگ و مجری 
که اجرا بشـــود و در ارزیابی های  در ایران وجود ندارد 
محیط زیستی مردود شود. البته شاید تعداد اندکی 
برنامه بوده باشـــد زیرا شرکت ارزیابی محیط زیستی 
پـــول خود را از مجری طرح می گیرد، پس هیچ وقت 
ماتریس محاسبات خودش را منفی نمی کند و بگوید 
طرح شـــما مخرب اســـت. یعنی یـــک چرخه باطل 
که می بینیم یک  این وســـط وجود دارد حتی آن جا 
پیوست زیســـت محیطی وجود دارد در عمل بر ضد 
گرچه خیلی جاها  خود محیط زیست عمل می کند ا
در خیلی از پروژه ها زحمت انجام این پیوســـت را به 
خود نمی دهند و بدون ارزیابی های زیست محیطی 

پروژه خود را انجام می دهند.
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امام علی علیه السالم :

عباس صوفی در نشســـت بررسی اجرای طرح 
گفت: به  اقـــدام ملی و تولید مســـکن در همـــدان 
دنبال افزایش چشـــمگیر ســـاخت و ســـاز، مصالح 
کمیاب شـــده است. وی  ســـاختمانی در همدان 
گذشـــته مالکان و  اظهار داشـــت: در هفتـــه های 
سازنده های واحدهای مســـکونی در این شهر با 
کمبود مصالحی همچون ماســـه و سیمان مواجه 
شـــده اســـت عبـــاس صوفی در نشســـت بررســـی 
اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن در همدان 
گفت: به دنبال افزایش چشـــمگیر ساخت و ساز، 
مصالح ساختمانی در همدان کمیاب شده است.
گذشـــته  وی اظهـــار داشـــت: در هفتـــه هـــای 
مالکان و سازنده های واحدهای مسکونی در این 
کمبود مصالحی همچون ماسه و سیمان  شهر با 

مواجه شده اند.
کرد: به دنبال افزایش ســـاخت  صوفی عنـــوان 

کارگـــران ســـاختمانی نیـــز  کار و  و ســـازها نیـــروی 
کاهش یافته اســـت و برای شـــغل هایی همچون 

آرماتوربندی و جالیزکاری در همدان نیرو نداریم.
مصالـــح  از  برخـــی  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ســـاختمانی همدان از شهر ســـاوه تهیه می شود، 
گویـــا برخـــی از معـــدن داران مصالـــح  کـــرد:  بیـــان 

ساختمانی استخراج نمی کنند.
کرد: بـــرای تامین برخی  شـــهردار همدان بیان 
از مسالح ساختمانی مورد نیاز، خود شهرداری به 
گرفتن معدن و استقرار  صورت مستقیم مجبور به 

سنگ شکن در آن شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
کن مهر  گفـــت: همه مشـــکالت مســـا در همـــدان 
همدان برطرف شـــده و تنها تامین ایستگاه آتش 

نشانی برای آن ها با چالش موجه است.
صوفـــی اظهـــار داشـــت: آتـــش نشـــانی چیزی 

کـــرد و باید  گذر  کنـــار آن  کـــه به راحتـــی از  نیســـت 
هرچه ســـریعتر مراحل ایجاد ایســـتگاه های آتش 

نشانی برای این مسکن ها سپری شود.
گســـترش  کرد: به منظور توســـعه و  وی عنـــوان 
شهر و اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن، 680 

هکتار زمین به مساحت شهر همدان اضافه شد.
شـــهردار همدان افزود: ایـــن زمین های اضافه 
شده در قســـمت جنوب شرقی شـــهر، بین جاده 

مالیر و شورین قرار دارد.
بر اســـاس سرشـــماری ســـال 1395 همـــدان با 
کیلومتـــر مربع، حدود  وســـعت نزدیک به 20 هزار 
کم  یـــک میلیون و 750 هزار تن جمعیت دارد و ترا
کیلومتر مربع، استان همدان  نسبی 88 نفر در هر 
کشور  کم ترین استان های  را در ردیف یکی از پرترا

قرار داده است.
در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است 400 

که از  کشور ســـاخته شود  هزار واحد مســـکونی در 
این تعداد 200 هزار واحد مســـکونی در شـــهرهای 
جدیـــد، 100 هـــزار واحـــد در بافت هـــای فرســـوده 
کوچـــک  شـــهری و 100 هـــزار واحـــد در شـــهرهای 

ساخته می شود.
اقدامات شـــهرداری منطقه یـــک همدان در  �

اجرای پروژه های بزرگ قابل تقدیر است
گفـــت: اقدامات شـــهرداری  شـــهردار همدان، 
منطقه یک همـــدان در اجرای پـــروژه های بزرگ 

قابل تقدیر است.
کالنشـــهر همـــدان به  عبـــاس صوفی شـــهردار 
همـــراه دهبانی صابر مدیـــر منطقه یک، جلیلوند 
مدیـــر منطقـــه دو، علیضمیـــر معاونـــت خدمات 
شـــهری و فتحیـــان نســـب معاونت شهرســـازی از 
روند اجرایی عملیـــات پارک فرا منطقه ای والیت 

بازدید کردند.
شـــهردار همدان با بیان اینکه پارک فرا منطقه 
که  گســـترده ای  ای والیـــت با توجه به مســـاحت 
دارد مـــی توانـــد یکـــی از پارکهـــای راهبردی شـــهر 
کنون اقدامات مناسبی در  گفت: تا  همدان باشد 
زمینه احداث راه های دسترسی این پارک صورت 

پذیرفته است.
وی ادامـــه داد: در فـــاز اول این پروژه عالوه بر 
که باعث سهولت تردد  اجرای راه های دسترسی 
گردشگران می شود نصب آالچیق،  شهروندان و 
ساخت ســـرویس های بهداشتی، نصب مخازن 
که  گرفته شـــده اســـت  آب و اجـــرای آبنما در نظر 
امیدواریم هرچه ســـریعتر این فـــاز پروژه به اتمام 
رســـیده و این پارک را در اختیار شـــهروندان عزیز 

قرار  دهیم.
صوفی اظهـــار داشـــت:ایجاد و نصـــب مخازن 
آب جهـــت آبیـــاری فضای ســـبز و خدمـــات نیز با 
گرفتـــه در حـــال انجام  هماهنگـــی هـــای صـــورت 
است و با اجرای سیســـتم های آبرسانی می توان 
نگهداری و توسعه فضای سبز مجموعه پارک را به 

طور ویژه ای ارتقا داد.
شهردار همدان در انتها با اشاره به اینکه پروژه 
پارک فرامنطقه ای والیت یکی از پروژه های بزرگ 
و هزینه بر شهرداری همدان است گفت: اقداماتی 
کـــه منطقه یک شـــهرداری در اجرای پـــروژه های 
بزرگ جهت رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان در 

کار دارد قابل تقدیر و تشکر است. دستور 
دهبانـــی صابـــر مدیر منطقـــه یک نیز با اشـــاره 
به اینکه احداث پـــارک صد هکتاری والیت باعث 
جهـــش بزرگی در ســـرانه فضای ســـبز شـــهروندان 
گفت:توســـعه فضای ســـبز  همدانی خواهد شـــد 
که  کاربـــری هـــای آن به دلیـــل تاثیـــرات مثبتی  و 
بـــر محیـــط زیســـت، ســـالمت جســـمی و روانـــی 

شهروندان دارد بسیار مهم است.
کنـــون دیوارهـــای حائل  وی بـــا بیـــان اینکـــه ا
در سرتاســـر مســـیرهای ورودی و خروجـــی ایـــن 
کـــه بعـــد از آن عملیات  پـــارک در حـــال اجراســـت 
کامل اجـــرا خواهند  راه هـــای دسترســـی به طـــور 
شـــد اظهار داشـــت: در عملیات اجرایـــی احداث 
کمترین دخالت  گرفته شـــد تـــا  این پارک تصمیم 
و صدمه به محیط زیست وارد شود تا شهروندان 
گردشـــگرانی بتواننـــد از محیطی طبیعـــی و بکر  و 

نهایت استفاده را ببرند.
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پل ارتباطی شهروندان
با شهـرداری همــــدان

مشکالت ۲۰ واحد تولیدی استان همدان 
رسی قرار گرفت مورد بر

 رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت اســـتان 
شـــبانه روزی  مرکـــز  راه انـــدازی  بـــه  اشـــاره  بـــا  همـــدان 
فوریت هـــای بررســـی مشـــکالت واحدهـــای تولیـــدی و 
گفت: با توجه به استقبال خوب  ســـرمایه گذاری استان، 
فعاالن اقتصادی از فعالیت این مرکز، مشکالت 20 واحد 
ح و مورد بررســـی  گذشـــته در این مرکـــز مطر طـــی هفتـــه 

گرفت. کارشناسی قرار 
»حمیدرضـــا متین« اظهار داشـــت: اســـتقبال فعاالن 
اقتصادی از این مرکز بســـیار خوب و قابل توجه اســـت و 
برهمین اساس از همه توان و ظرفیت های موجود برای 
گذاری  ح های ســـرمایه  رفع مشـــکالت بخش تولید و طر

در استان استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان دســـتگاه های اجرایی و 
بانکهـــا به صـــورت برنامه ریزی شـــده و هدفمند در مرکز 
شـــبانه روزی فوریتهـــای بررســـی مشـــکالت واحدهـــای 
ح های ســـرمایه گذاری حضور دارند، افزود:  تولیدی و طر
گره گشـــایی از بخش  ایـــن حضـــور و دغدغه مندی بـــرای 

تولید شایسته تجلیل و قدردانی است.
کرد: بیشـــترین مشکالت و مسائل  متین خاطرنشـــان 
واحدهـــای تولیدی و صنایع اســـتان همـــدان مربوط به 
معوقات بانکی، بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی، 
مالیات و ارزش افزوده است که تا حد امکان و در چارچوب 

قانون و مقررات به این مطالبات رسیدگی می شود.
گفت: در هفته  رئیس سازمان صمت استان همدان 
گذشـــته صاحبان 20 واحد تولیدی و صنعتی اســـتان در 
گردشگری و صنعت به این مرکز  کشـــاورزی،  بخش های 
کارشناســـان  که مشـــکالت آنها با حضور  کردند  مراجعـــه 

گرفت. مربوطه و مشورت اعضا مورد بررسی قرار 
کرد: پیش از راه اندازی این مرکز مسائل  او خاطرنشـــان 
و مشـــکالت واحدهای تولیدی اســـتان همـــدان از طریق 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می شد اما با هدف 
تمرکز بیشتر بر رفع ســـریع تر مشکالت و سهولت دسترسی 
کشـــور ایجاد و  ســـرمایه گذاران این مرکز همزمان با سراســـر 
فعال شـــده اســـت.  متین با بیان اینکه در شرایط تحریم و 
که در ســـال جـــاری به اوج  محدودیت  صـــادرات و واردات 
خود رســـیده، فرآیند تولید و اشـــتغال در همـــدان با قدرت 
گرفته اســـت.  جریـــان دارد و این اســـتان در مدار تولید قرار 
براســـاس آمارهای ارائه شده، از ابتدای امسال 190 مصوبه 
گشـــایی از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و  گره  برای 

رفع موانع تولید استان همدان تدوین و ابالغ شده است.

خبـــر

کز آموزش فنی و حرفه ای همدان کارآفرین برتر در مرا فعالیت 3۰ 
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 
کیـــد بـــر اینکـــه دوره هـــای آموزشـــی و تولیدی  بـــا تا
کارگاه های فنـــی و حرفه ای  همـــراه بـــا اشـــتغال در 
کز  کارآفریـــن برتر در این مرا گفت: 30  اجرا می شـــود 

فعالیت و حضور دارند.
گـــزارش ایرنـــا، وهب مختـــاران روز یکشـــنبه  بـــه 
در شـــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســـتان 
گستردگی و خدمات این اداره  همدان  با اشـــاره به 
کل بـــه متقاضیـــان افـــزود: یکـــی از ایـــن فعالیت ها 
کاهـــش  برگـــزاری آموزش هـــای مهارتـــی در حـــوزه 

آسیب های اجتماعی است.
وی ادامـــه داد: آموزش فنـــی حرفه ای و مهارت 
کار  آموزی زمینه ایجاد اشـــتغال بـــرای افراد جویای 
کرده اســـت و تـــداوم این رویه آســـیب های  را مهیـــا 

کاهش می دهد. اجتماعی را 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، 
کار را مفید دانســـت و  کســـب و  آمـــوزش در فضـــای 
افزود : باید جوانان را با آموزش های صحیح ، برای 

کرد. کار آماده  ورود به بازار 
مختـــاران، بازنگری در ارائه آموزش های مهارتی 
کار را  و متناســـب ســـازی این آموزش ها با نیاز بـــازار 
کار عنوان  کسب و  زمینه ســـاز ایجاد جهش در بازار 
کرد و افزود: با همکاری و تعامل سایر دستگاه های 
کشـــور و اســـتان می توان نهایت  اجرایی در ســـطح 
بهره بـــرداری از آموزش های مهارتی را برای توســـعه  

کشور و استان برد. اقتصادی 
وی ادامـــه داد: اشـــتغال بـــه خودی خـــود ایجاد 
نمی شـــود بلکه باید زمینه ای برای آن فراهم شـــود 

بنابراین باید برگزاری دوره های آموزشـــی، پرداخت 
گردش به مربیان مـــورد توجه  تســـهیالت و ســـرمایه 

گیرد. قرار 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، 
کیفی ســـازی آموزش های مهارتی  حرکت به ســـوی 
و ارائه آموزش های مهارتی در حوزه مشـــاغل نوین 
را از دیگر راهکارهای زمینه ســـازی الزم در راســـتای 

ایجاد اشتغال مولد و پایدار برشمرد.
دبیـــر شـــورای هماهنگی مبـــارزه با مـــواد مخدر 
اســـتان همدان نیز با اشاره به اینکه هدف اصلی ما 
گفت:  آموزش مهارتی  کاهش جرم در جامعه اســـت 
یکـــی از راه هـــای موثـــر نجات افـــراد از آســـیب های 

اجتماعی است. 
پژمـــان آذرمـــی حلقـــه مفقـــوده در آســـیب های 
اجتماعـــی را آموزش هـــای مهارتـــی دانســـت و ابراز 

کل آمـــوزش   بـــا مســـاعدت اداره  کـــرد:  امیـــدواری 
فنـــی و حرفه ای بتوانیم در حـــوزه بهبود یافتگان و 
گرایش آنها به مواد مخدر و دیگر آســـیب های  عدم 

اجتماعی، تاثیرگذار باشیم. 
گفتـــه وی مهمتریـــن معضـــالت اجتماعـــی  بـــه 
و آســـیب هایـــی مانند اعتیـــاد، از نبود اشـــتغال در 
کردن  گیرد، در صورتیکه فراهم  جامعه نشـــات می 
زمینه برگزاری دوره های آمـــوزش و مهارت آموزی، 

فرصت های شغلی را برای آنها مهیا می کند.
کاهش آســـیب های اجتماعی این  در راســـتای 
کل آموزش فنـــی و حرفه ای،  شـــورا با حضور مدیـــر 
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، 
ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد و ســـایر دســـتگاه های 

مرتبط تشکیل شد.

همدان به 5۰ سکوی برون  شهری فرود بالگرد اورژانس نیاز دارد
 مدیـــر اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی دانشـــگاه 
که این استان نیازمند  گفت  علوم پزشـــکی همدان 
احداث 50 محل فرود بالگرد در حاشیه جاده های 
موقـــع  بـــه  و  انتقـــال ســـریع  بـــرای  بـــرون شـــهری 

مصدومان بدحال حوادث است.
گفت  دکتر حبیب اله معصومی روز پنجشنبه در 
وگـــو با ایرنـــا اظهار داشـــت: پـــد )محل ویـــژه( فرود 
بالگـــرد در جـــاده های برون شـــهری این اســـتان با 
همکاری شوراهای اســـالمی، بخشداری ها و اداره 

کل راه و شهرسازی احداث می شود.
کرد: برخـــی مواقـــع از پارکینگ های  وی اضافـــه 
پیـــش بینـــی شـــده در حاشـــیه جـــاده هـــای برون 
شـــهری بـــه عنـــوان پد فـــرود اســـتفاده می شـــود تا 
بتوان به ســـرعت نســـبت به امداد رســـانی و انتقال 

کرد. مصدومان حوادث اقدام 
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشـــکی همـــدان ادامـــه داد: زمین مورداســـتفاده 
بـــرای پد فـــرود بالگرد حـــدود 900 مترمربع وســـعت 
کنند،  کـــه با عالمـــت اچ )H( آن را نمایـــان می  دارد 
همچنین بـــا جی پی اس مختصـــات این مکان در 

اختیار پایگاه پروازی قرار می گیرد.
کابل  معصومی با بیان اینکه نبود تیر چراغ برق، 
و درختـــان بلند در محدوده فـــرود بالگرد باید مورد 
توجه باشـــد، اظهار داشـــت: با بررســـی های انجام 
شـــده 6 نقطه در حاشـــیه محور ارتباطی تویسرکان 
- وردآورد برای احداث پد فرود بالگرد پیش بینی و 

گذاری شده است. با خط کشی عالمت 
اســـتان  از  نقطـــه   40 در  کنـــون  تـــا  افـــزود:  وی 

همـــدان پد فرود بالگـــرد جانمایی و احداث شـــده 
کـــه البته تمامی بیمارســـتانهای اســـتان به غیر از 2 
بیمارستان در شهرهای بهار و زن مجهز به پد فرود 

بالگرد هستند.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشـــکی همـــدان اظهار داشـــت:  بیمارســـتان رزن 
زمین مناســـب و اســـتاندارد برای احـــداث پد فرود 
بالگـــرد ندارد بنابراین زمینی در شـــهرک فرهنگیان 
گرفته شـــده  این شـــهر برای احداث پد فرود درنظر 

است.
گفت: با راه اندازی اورژانس هوایی در  معصومی 
کنون 500 مصدوم با استفاده از 400 پرواز  همدان تا
کـــه 80 درصد آنها  به بیمارســـتان منتقل شـــده اند 

بیماران ترومایی و قلبی بودند.
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امام جمعه همدان:

 ساختار شورای فرهنگ عمومی 
بازسازی شود

 نماینـــده ولی فقیه در اســـتان و امام جمعه همدان 
کید بر اهمیت شـــورای فرهنگ عمومی خواســـتار  بـــا تا
بازســـازی ســـاختار این شورا برای دســـتیابی به جایگاه 

اصلی خود شد.
گزارش ایرنا؛ حجت االســـام والمسلمین حبیب  به 
اهلل شـــعبانی موثقی روز یکشـــنبه در نشســـت شـــورای 
فرهنـــگ عمومـــی اظهار داشـــت: این شـــورا بـــه عنوان 
که فرهنگ را مدیریت می کند جایگاه ارزنده ای  جایـــی 

دارد و نیازمند توجه ویژه است .
کمیته هـــای تخصصی برای این شـــورا را  او تشـــکیل 
ضروری دانســـت و افزود: اســـاتید دانشـــگاه و اشخاص 

کمیته ها جذب شوند.  متخصص باید در این 
رییـــس شـــورای فرهنـــگ عمومـــی اســـتان همدان 
کرد: نشست های شورای فرهنگ عمومی  خاطرنشان 
ج و اثربخشـــی  گزارش دهی خار باید از ســـبک و ســـیاق 

آن افزایش یابد. 
امـــام جمعه همدان با اشـــاره به تدوین ســـند جامع 
گفت: این ســـند توسط شـــورای اسامی  فرهنگی شـــهر 
شـــهر همدان و شـــهرداری در حال تهیه اســـت و شورای 
فرهنگ عمومی باید به این فرایند نظارت داشته باشد.

حجت االســـام والمسلمین شـــعبانی موثقی افزود: 
ح های اســـتان  به تازگی پیوســـت نگاری برای تمام طر
در شـــورای فرهنگ عمومی مصوب شـــد و این نشان از 

اهمیت این شورا است . 
او بـــه اعضای شـــورای فرهنگ عمومی اســـتان یک 
مـــاه فرصـــت داد برای بازســـازی و بازنگری در ســـاختار 
کنند تا مورد  ح های خود را ارائه  این شورا ایده ها و طر

مطالعه و بررسی قرار بگیرد. 
کـــرد: هرچه نیروهای  امام جمعه همـــدان یادآوری 
کارشـــناس جذب ســـاختار شورای فرهنگ  تخصصی و 
عمومی شود بهتر و بیشتر برای معضات و آسیب های 

کنیم. گیری  گون استان می توانیم تصمیم  گونا

دادستان همدان:
 معامله صوری طال ممنوع و باطل است

و  عمومـــی  دادســـتان   
گفت: انجام  انقاب همدان 
کاغذی  معامـــات صـــوری و 
عنـــوان  بـــا  آن  از  کـــه  طـــا 
یـــاد  »فردایـــی«  معامـــات 
می شـــود، تخلـــف و ممنـــوع 

است.
در  خانجانـــی«  »حســـن 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: معامات فردایی 
گونه طایی در  که هیچ  غیرفیزیکی اســـت به این معنی 
کار خرید و  آن مبادله نمی شـــود و تنها به صورت اســـمی 

فروش انجام می شود.
وی با بیان اینکه ایـــن نوع معامات به نوعی ربا نیز 
کرد: در معامات صوری و  محسوب می شـــود، تصریح 
که نسبت به انجام  کســـانی  فردایی عاوه بر فروشـــنده 

کنند نیز مسئول هستند. این معامات اقدام می 
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب شهرســـتان همـــدان 
گفت: ممنوعیـــت ، غیرقانونی و باطـــل بودن معامات 
کاغـــذی و فردایـــی در قالب یک نامه بـــه اتحادیه طا و 
گونه اقدام در  جواهر فروشـــی اســـتان اعام شـــده و هر 

این زمینه، تخلف محسوب می شود.
خانجانـــی ادامـــه داد: بـــه تازگـــی پرونـــده ای با ۱۵۰ 
که  کاغذی طا تشـــکیل شـــد  کی در زمینه معامله  شـــا
کامـــل، یـــک نفـــر در ایـــن خصوص  پـــس از تحقیقـــات 

دستگیر و با قرار روانه زندان شد.
کیان این پرونده پس  کرد: ۱۴۵ تن از شـــا وی بیـــان 
از دریافـــت وجه مربوطه رضایت دادنـــد اما این پرونده 

کی دارد. همچنان پنج شا

اختصاص صندلی 
ویژه سالمندان و معلولین در 

ون شهری همدان اتوبوس های در
از  همـــدان  اتوبوســـرانی  معاونـــت  اســـدی  بابـــک 
و  ســـالمندان  بـــرای  ویـــژه  صندلی هـــای  اختصـــاص 

معلولین خبر داد.
گزارش روابط عمومی ســـازمان حمل و نقل بار و  به 

مسافر شهرداری همدان 
گفت: هرم ســـنی جمعیت در همدان  بابک اســـدی 
کشور وارد دوره میان سالی شده و  همچون سایر نقاط 
موضوع سالمندان و رسیدگی به نیازهای حمل و نقلی 
کانون توجه مدیریت شـــهری در حوزه  این عزیزان، در 

حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.
کرد: طراحی شـــهر و فضا های شهری  ایشـــان اظهار 
کمك  که به افـــراد ســـالخورده  گونه  ای باشـــد  بایـــد بـــه 
کند تا به راحتی و به ســـادگی از شـــهر و امکانات شهری 
کننـــد و زندگـــی پویـــا و فعـــال و در عین حال  اســـتفاده 
آسوده  و ایمنی را در سنین سالخوردگی تجربه نمایند.

وی افزود: اختصاص صندلی های ویژه سالمندان و 
معلولین در اتوبوس ها و ایستگاه های اتوبوس از جمله 
که به منظور تأمین آرامش و رفاه حال  اقداماتی اســـت 

گروه از شهروندان آغاز شده است. این 
اســـدی بـــا بیـــان لـــزوم رعایـــت عدالـــت شـــهروندی 
در اســـتفاده از حمـــل و نقـــل عمومی ؛ افـــزود  در تاش 
هســـتیم تا خدمات بهتر و بیشـــتری را به ســـالمندان و 

معلولین  عزیز ارائه دهیم.

استاندار همدان: خبـــر 

بخش خصوصی خط مقدم جنگ اقتصادی است
از  بازدیـــد  جریـــان  در  همـــدان  اســـتاندار   
کارخانه تولید کاغذ مهان شهرستان تویسرکان 
گفت: بخـــش خصوصی در خـــط مقدم جنگ 
اقتصادی با دشمن قرار دارد و با توجه به نقش 
گذاران بخش خصوص  مهم فعاالن و سرمایه 
کشور، با تمام  در عرصه رشـــد و توسعه اقتصاد 
تـــوان از فعالیـــت هـــای ایـــن بخش در ســـطح 

کنیم. استان حمایت می 
»سیدسعید شاهرخی« اســـتاندار همدان 
بـــا  خـــود،  شهرســـتانی  ســـفرهای  ادامـــه  در 
استقبال فرماندار و نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شـــورای اســـامی، وارد تویســـرکان 
دســـت  در  پـــروژه  چندیـــن  از  بازدیـــد  شـــد. 
اجـــرا و همچنیـــن برگزاری جلســـه بـــا مدیران 
شهرستان از جمله برنامه های سفر استاندار 

به شهرستان تویسرکان است.
کارخانـــه  اســـتاندار همـــدان در بازدیـــد از 
کاغذ شهرســـتان تویســـرکان و در جمع  تولید 
مدیران ایـــن مجموعه، افزود: راه اندازی این 
پروژه زمینه اشـــتغال بکار ۱۵۰ نفر را فراهم می 
که عاوه بر اشتغالزایی موثر، نقش مهمی  کند 
کاغذ  کاهش واردات  در تامیـــن نیاز داخلـــی و 

کشور خواهد داشت.
وی همچنین از تـــاش و پیگیری نماینده 
مردم تویسرکان در تســـریع روند اجرای پروژه 
کارخانه  هـــای اجرایـــی شهرســـتان از جملـــه 

کرد. کاغذ قدردانی  تولید 
اســـتاندار همـــدان همچنین بـــا حضور در 
جلســـه هیـــات امنا آســـتان مقـــدس حضرت 
مـــردم  گفـــت:  تویســـرکان  نبـــی)ع(  حیقـــوق 
کوش و  تویســـرکان مردمانی متدین، ســـخت 
پرتـــاش هســـتند و دولت نیز طی ســـال های 
کارهای مهـــم و قابل  اخیـــر اقدامـــات موثـــر و 
داده  انجـــام  شهرســـتان  ایـــن  در  را  توجهـــی 

است. 
شـــاهرخی با بیان اینکـــه هیات امنا جدید 
آســـتان مقدس  آرامگاه حیقوق نبی با هدف 
کارهای بزرگ تشـــکیل شـــده، افزود:  اجـــرای 
ســـایت و مجموعه ویـــژه ای آرامـــگاه حضرت 
گردشـــگری مذهبی  حیقوق نبی)ع( با رویکرد 
کـــه خدمات و  در تویســـرکان ایجاد می شـــود 
اقدامات آن در سطح ملی و بین المللی قابل 
کار مشاور  توجه باشـــد و از همین رو به زودی 

ح آغاز خواهد شد.  طر
همـــدان  اســـتاندار  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 

همچنین در ادامه این ســـفر از پروژه سد خرم 
کرد. رود تویسرکان نیز دیدن 

پروژه ســـد خرم رود با ۳۵ درصد پیشرفت 
ح های حوزه وزارت نیرو  فیزیکی از جمله طـــر
که بـــا همـــکاری بخـــش خصوصـــی در  اســـت 

دست اجراست.
گفت:  اســـتاندار همـــدان در ایـــن بازدیـــد 
کشور در زمینه  همدان از اســـتان های پیشرو 
گـــذاری پروژه ها به بخش خصوصی اســـت  وا
که به صورت  که نمونه آن ســـد خرم رود است 
گذار شـــده  فاینانـــس بـــه بخـــش خصوصی وا
اســـت. شـــاهرخی همچنیـــن بر تســـریع روند 

کرد.  کید  اجرای این پروژه تا
بازدیـــد از پـــروژه هـــای در دســـت اجـــرای 
بیمارســـتان ســـردار شـــهید ســـلیمانی و محور 
تویسرکان - کنگاور از دیگر برنامه های استاندار 

همدان در سفر به این شهرستان بود.

ح در اســـتان در  �  ۸۰ هزار میلیارد ریال طر
حال اجراست

استاندار همدان با بیان اینکه این استان 
کارگاه بـــزرگ عمرانـــی و اجرایـــی تبدیـــل  بـــه 
ح و پروژه بزرگ ملی  گفت: چندین طر شـــده، 
با حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در سطح 

استان درحال اجراست.
گزارش ایرنا، ســـید ســـعید شاهرخی در  به 
شـــورای برنامه ریزی و توســـعه اســـتان افزود: 

در چارچـــوب تحقق شـــعار محـــوری »جهش 
ح ها و پروژه های زیادی برای اجرا  تولید«، طر
در بخش هـــای مختلـــف ایـــن اســـتان تعریف 
که تا پایان دولت تدبیـــر و امید تکمیل  شـــده 

و به بهره برداری می رسد. 
کاســـتی هـــای موجـــود نباید  وی بـــا بیان 
موجـــب ناامیدی و دلســـردی مـــردم از تاش 
و همـــت دولتمـــردان برای توســـعه و عمران و 
کرد: به رغم تمامی  آبادنی کشور شود، تصریح 
مجموعـــه  موجـــود،  مشـــکات  و  کمبودهـــا 
دستگاههای اجرایی استان با تاش و همتی 
کار  مضاعف به صورت شـــبانه روزی مشـــغول 
و تاش در جهت خدمت رســـانی برای تامین 

رفاه و آسایش بیش از پیش مردم هستند.
استاندار همدان اظهار داشت: این حجم 
از ســـرمایه گذاری حاصـــل وفـــاق و همدلی در 
مجموعه اســـتان است و همه مدیران استان 
کـــه همانـــا خدمت به  تنهـــا بـــه هدف اصلـــی 

مردم و دوری از حواشی است، فکر می کنند.
کـــرد:  خاطرنشـــان  همـــدان  اســـتاندار 
طرحهـــای بزرگ، مهـــم و اثرگذاری در ســـطح 
که اطاع رسانی  اســـتان در دست اجرا اســـت 
دقیـــق از ایـــن خدمـــات و تبییـــن تـــاش ها و 
دســـتاوردهای دولت، موجب افزایش روحیه 
امیـــد، نشـــاط و خودباوری در ســـطح جامعه 

خواهد شد.
کرد: براساس سند  شاهرخی خاطرنشـــان 

گذشـــته در اســـتان  کـــه دو ســـال  راهبـــردی 
همـــدان تدویـــن شـــد، توجـــه بـــه معیشـــت، 
اشـــتغال و تولید اولویت اول فعالیت ها است 
کـــه این مهم ایـــن روزهـــا و همپای مبـــارزه با 

کرونا در اولویت قرار دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه خبرنگاران بـــه عنوان 
چشم ناظر استان ســـند راهبردی را رصد می 
کننـــد، ادامه داد: مدیـــران بایـــد طرحهای با 
اهمیـــت و نیازهـــای اســـتان را در وزارت خانه 
کننـــد تا اعتبارات ملی  های مربوطه پیگیری 
ح ها پیش از بســـته شـــدن  موردنیاز برای طر

الیحه بودجه، اختصاص داده شود.
اســـتاندار همدان با اشـــاره به اجرای طرح 
هـــای عمرانـــی در اســـتان از جملـــه ســـدهای 
عمومـــی  روابـــط  افـــزود:  گریـــن،  و  خرمـــرود 
دســـتگاههای اجرایـــی باید با رعایـــت پروتکل 
هـــای بهداشـــتی و برگـــزاری تورهـــای خبـــری، 
زمینه اطاع رسانی دقیق و موثر از این خدمات 
با هدف تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت 

کنند. در سطح استان را فراهم 
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خود با 
کرونا در  گیری ویروس  اشاره به وضعیت همه 
کید بر اینکه تجمع عامل مهمی در  کشـــور و تا
روند افزایش این بیماری است، افزود: بررسی 
که  کارشناســـی نشـــان می دهد  های علمی و 
حضور در تجمعات یکـــی از عوامل اصلی ابتا 

به این بیماری است.

با هدف حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان

 57 کیلومتر کمر بند حفاظتی در استان ایجاد می شود
چشـــم انـــداز همـــدان- محبوبه یـــادگاری- 
رضا الوندی معـــاون حفاظت امور اراضی منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: برای 
حفظ منابع طبیعی۵۷ کیلومتر حائل و کمربند 

حفاظتی در این استان احداث می شود.
الونـــدی  اظهار داشـــت: برای اجـــرای پروژه 
کمربنـــد حفاظتـــی ۱۰ میلیـــارد ریـــال  احـــداث 
که در صـــورت تامین و  اعتبار اختصـــاص یافته 
تخصیـــص با قید فوریت نســـبت به اجـــرای آن 

اقدام می شود.
کمربند  وی با بیان اینکـــه میانگین احداث 
حفاظتـــی در اســـتان همـــدان طی  ســـال های 
کیلومتر در ســـال بوده، افـــزود: این  گذشـــته ۱۵ 

کرد  میزان امسال حدود چهار برابر افزایش پیدا 
که اقدامات انجام شـــده سال جاری  به نحوی 
کمربندی معـــادل مجموع  در زمینـــه احـــداث 

فعالیت چهار سال گذشته استان است.
معاون حفاظت امور اراضی منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: منابع 
طبیعی با قـــرار دادن ســـتون هایی )بنچ مارک( 
کرده  بیـــن اراضی ملی و مردمی آنهـــا را تفکیک 
تا از دست اندازی و تچاوز و تعرض متخلفان به 

اراضی ملی جلوگیری کند.
کمربنـــد  کیلومتـــر   ۱۸۰ ایجـــاد  از  الونـــدی 
حفاظتی در اســـتان همـــدان براســـاس برنامه 
کمربند  گفت: طـــرح  ششـــم توســـعه خبر داد و 

حفاظتی به وسیله نصب بنچ مارک ها )ستون 
های بتنی( و ایجاد نهال کاری اجرا می شود و با 
کار مرز بین اراضی ملی و مستثنیات مردم  این 

مشخص می شود.
کمربند  وی مهمترین هدف از اجرای طرح 
حفاظتـــی را ســـهولت در امر پایـــش، حفاظت و 
حراســـت از اراضی منابع طبیعـــی و جلوگیری از 
تخلـــف و تصرف هـــای اراضی ملی توســـط افراد 

سودجو و فرصت طلب عنوان کرد.
معـــاون حفاظت امـــور اراضی منابع طبیعی 
همـــدان بـــا عنـــوان اینکـــه امســـال بیـــش از ۲۰ 
هـــزار هکتار از اراضـــی منابع طبیعی همدان زیر 
گرفته،  پوشش طرح پایش آفات و بیماری قرار 

کرد: آفـــات و بیماری ها تهدید وچالشـــی  بیـــان 
جدی برای عرصه های جنگلی و مرتعی هستند 

و این نهاد مصمم به مبارزه با این آفات است.
گونه های  الوندی، مبـــارزه با آفات و بیماری 
جنگلـــی و مرتعی را بـــه عنوان یکـــی از اقدامات 
اولویت دار حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی 
کل منابـــع طبیعـــی و آبخیزداری اســـتان  اداره 

همدان عنوان کرد.
کـــرد: فرآینـــد مبـــارزه بـــا آفـــات و  وی اضافـــه 
گاهی،  بیماری هـــا شـــامل بخش های پیـــش آ
که اقدام  کنترل و مبارزه می شـــود  پیشـــگیری، 
هـــای الزم در هر یـــک از این مراحـــل از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

گذار شد ۲۴۴ قطعه زمین برای احداث صنایع جدید در استان همدان وا
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســـتان همـــدان با اعـــام خبر انعقـــاد ۲۴۴ 
گذاری زمین به ســـرمایه گذاران،  قـــرارداد وا
گفـــت: در ایـــن اراضـــی واحدهـــای صنعتی 

جدید با تولیدات متنوع احداث می شود.
»محمدرضا بادامی« اظهار داشـــت: ۱۰۵ 
هکتار از اراضی شهرک های صنعتی استان 
در قالب قرارداد های یاد شـــده به ســـرمایه 
گذاران واحدهای تولیدی اختصاص یافته 

است. 
کـــرد: انعقـــاد ایـــن قراردادها  او تصریـــح 
کرونا نشـــان از  در شـــرایط تحریم و بیماری 
تـــاش و همـــت مجموعه مدیریتی اســـتان 
بـــرای رونـــق تولیـــد و افزایـــش انگیـــزه برای 

گذاری در این منطقه دارد. سرمایه 
مدیرعامل شـــرکت شهرک های صنعتی 
همـــدان با بیـــان اینکه ۳۱ شـــهرک صنعتی 
و ناحیـــه صنعتـــی مصوب در اســـتان ایجاد 

شـــده، افـــزود: از ایـــن میـــزان ۲۸ مـــورد به 
بهره برداری رسیده و امکان استقرار صنایع 
را دارنـــد و ســـه شـــهرک نیـــز درحـــال آماده 

سازی برای بهره برداری است.
بادامی با بیان اینکه دولت زیرساختهای 
مورد نیاز را در شـــهرک های صنعتی فراهم 
گفـــت: راه انـــدازی صنایع در  کـــرده اســـت، 
شـــهرک هـــا از لحـــاظ تامین انشـــعاب آب، 
گذاران  گاز به صرفه و صاح ســـرمایه  برق و 

است زیرا در این مناطق هزینه ها سرشکن 
شده و از نظر امنیت و سهولت دسترسی به 
امکانات نیز به نفع مجریان طرحها است. 

طبق آمارهای ســـازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســـتان همـــدان، یک هـــزار و ۶۶ 
واحـــد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در 
که بخش زیادی  این اســـتان فعالیت دارند 
از ایـــن صنایـــع در شـــهرک هـــای صنعتـــی 

مستقر هستند.

با صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه:

ح پایش و غربالگری زندانیان در زندان های کشور به اجرا درآمد طر
شـــهناز محمدی- خبرنگار- محمد مهدی 
حاج محمدی در جلســـه شورای عالی قضائی: 
بـــه موجب بخشـــنامه اخیر رئیـــس محترم قوه 
قضائیـــه وضعیـــت زندانیـــان و تحقـــق اهداف 
اجرای حبس، رصد و پایش می شـــود. اعتناء و 
اهتمام ریاســـت محترم قوه قضاییه به موضوع 

زندان تکلیف ما را سنگین تر می کند.
که از زندان بودن  کسانی  گفت:بناست  وی 
شـــان نتیجه ای حاصل نمی شـــود شناســـایی 
شوند و برای ایشان تصمیم فوری و فوق العاده 
اتخاذ شود نباید کسی بی جهت در زندان بماند 

و در زنـــدان رهـــا باشـــد. در مـــواردی حبـــس نه 
گر هدف از حبس تنبیه  ضرورت دارد نه فایده؛ ا
به امید تنبه است برای بعضی حبس نه نقش 

تنبیهی دارد نه تنبهی.
رئیس ســـازمان زندانها و اقدامات تامینی و 
گفت: به موجب  کشور در همین رابطه  تربیتی 
بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، به بیمارانی 
کـــه توانایی تحمـــل حبـــس ندارند یـــا افرادی 
گذشـــته هیـــچ ماقات  کـــه در طول یک ســـال 
که در مواعد قانونی  کننده ای ندارند یا افرادی 
در خصـــوص ادامـــه بازداشـــت شـــان تصمیم 

که مســـتحق  کســـانی  گیری نشـــده اســـت و یا 
برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی 
مشـــروط، تعلیـــق اجـــرای مجـــازات و ... مـــی 
گذشـــته مورد توجه و پیگیری  باشـــند بیش از 
واقـــع می شـــوند. در ایـــن بخشـــنامه ماقـــات 
چهـــره به چهـــره قضـــات بـــا زندانیـــان توصیه 
گر قرار باشـــد بموجب تصمیم  شـــده اســـت و ا
قضائی تغییری در وضعیـــت زندانیان موضوع 
بخشنامه ایجاد نشود ماقات قاضی با زندانی 

در زندان یا دادگاه الزامی است.
رئیس سازمان زندان ها افزود: این بخشنامه 

کـــه در الگوی  مصداق و نشـــانه واضحی اســـت 
زندانبانـــی اســـامی زندانی عائلـــه تحت تکفل 
حکومت می باشد و میبایست دائما تحت رصد 

و کنترل در چرخه اصاح و تربیت باشد.
کشـــور با تشـــکر  عضو شـــورای عالی قضایی 
دادســـتان ها،  دادگســـتری،  کل  روســـای  از 
اهتمـــام  زندانبانـــان در  و  همـــکاران قضایـــی 
جدی به اجرای ســـریع و دقیق دســـتورالعمل 
گفـــت: پایـــش و غربالگـــری زندانیـــان خدمـــت 
جهـــادی دیگری در دوره تحـــول قوه قضائیه و 

کشور می باشد. زندان های 

»دورهمی  خانوادگی« 
ونا عامل ۵۰ درصد ابتال به کر

اســـتاندار همدان با بیان اینکه محدودیت های جدید 
گفت:  کرونا در اســـتان اجرا می شـــود  ســـتاد ملی مقابله با 
در حـــال حاضـــر ۹۰ درصـــد علت ابتـــا حضور در مراســـم و 
که بیش از ۵۰  تجمعـــات و دورهمی های خانوادگی اســـت 

درصد آن مربوط به دورهمی های خانوادگی است.
سید سعید شاهرخی  در جلسه ستاد استانی مقابله با 
کادر بهداشت و درمان استان  کرونا ضمن تقدیر از زحمات 
کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی  در ماه های اخیر اظهار 
کادر بهداشت و درمان به شمار می رود  کمک به  بزرگترین 

و شرط عبور از شرایط فعلی نیز در همکاری مردم است.
وی بـــا بیان اینکه همکاری اصناف و بازاریان در رعایت 
گفت:  پروتکل ها و اجرای محدودیت ها قابل تقدیر اســـت 
گذشته،  ویروس در موج ســـوم با شـــدت بسیار بیشتری از 
ســـرعت انتقـــال و آمار بیشـــتر فوتی هـــا در حـــال حاضر در 

که باید رعایت شود. جامعه است 
اســـتاندار همـــدان ادامـــه داد: محدودیت هـــای جدید 
کرونا از روز شنبه هفته آینده در استان  ستاد ملی مقابله با 
همدان اجرا می شـــود و تمـــام محدودیت های جدید باید 

طبق قانون بر اساس شرایط هر شهرستان اجرا شود.
گفـــت: در حال حاضـــر ۹۰ درصد علـــت ابتا حضور  وی 
که  در مراســـم و تجمعات و دورهمی های خانوادگی است 
بیـــش از ۵۰ درصـــد آن مربوط به دورهمی هـــای خانوادگی 

است.

فرماندار همدان: 
پنج هزار و ۱۹ شغل در همدان

 ایجاد شده است

همـــدان  فرمانـــدار   
درصـــدی   ۸۰ تحقـــق  از 
اشـــتغال شهرســـتان خبر 
ابتـــدای  از  گفـــت:  و  داد 
کنون برای  ســـال جاری تا
پنج هزار و ۱۹ نفر در سطح 
شهرســـتان شـــغل ایجـــاد 

شده است.
کارگروه اشـــتغال و  حســـین افشـــاری روز پنجشـــنبه در 
گذاری شهرســـتان اظهار داشـــت: تعهد اشتغال  ســـرمایه 
همدان در ســـالجاری ۶ هزار و ۲۹۶ نفر تعیین شـــده است 
کنون بخش  کمک دســـتگاه های اجرایـــی و بانکها تا که با 

اعظم آن محقق شده است.
کرد: آمار اشـــتغال به صورت منظم و مســـتمر  کیـــد  او تا
توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ثبت می شود.
فرمانـــدار همدان افزود: از آمار فوق ســـه هـــزار و ۶۰۰ نفر 
که معـــادل ۷۲ درصد  بیمه شـــده اجباری جدید هســـتند 

اشتغال ایجاد شده در سالجاری است.
کار  کسب و  افشاری با اشاره به اقدامات فرهنگ سرای 
که در زمینه مشاغل  کســـانی  کرد: حمایت از  خاطرنشـــان 
خرد و خانگی آموزش می بینند باید توســـط دستگاههای 

اجرایی مربوطه به صورت ویژه انجام شود.

ورش فکری همدان ۱۴۵ برنامه  کانون پر
برای هفته کتاب تدارک دید

کانون پرورش  مدیرکل 
فکری کودکان و نوجوانان 
گفت: ۱۴۵ برنامه  همدان 
در فضاهـــای مجـــازی به 
کتـــاب  هفتـــه  مناســـبت 
کـــز  مرا در  کتابخوانـــی  و 
ایـــن  و  هنـــری  فرهنگـــی 

استان برگزار می شود.
بیست وهشـــتمین  مناســـبت  بـــه  ضرابـــی زاده  بهنـــاز 
کتابخوانی روز شـــنبه با تشـــریح برنامه های  کتـــاب و  دوره 
کرونا همه  کانـــون افزود: به دلیل شـــرایط شـــیوع ویـــروس 
گانه  کز ۴۱  کانون در فضای مجـــازی و در مرا فعالیت هـــای 

استان همدان اجرا می شود.
کتابخوانی  کتاب و  وی با بیان اینکه شعار امسال هفته 
»دانایـــی مانایـــی« اســـت اظهـــار داشـــت: اجـــرای برنامـــه 
کتـــاب در ســـطح شـــهر  کاروان دوســـتداران  شـــادپیمایی 
کتاب  همدان به مدت یک هفته با هدف ترویج و توســـعه 
کتابخوانی، برگزاری انجمن مجازی شـــعر و مشـــارکت در  و 
کتابخوانـــی از جمله برنامه های  اجرای جام باشـــگاه های 

این هفته است.
گفـــت: اجـــرای برنامه ادبـــی »دو پنجره«  ضرابـــی زاده 
کشـــوری در قالب شـــعر و داســـتان، معرفی ۴۱  بـــه صورت 
ح تمیم در ۴۱ مرکز فرهنگی توسط  کتاب های طر کتاب از 
مربیـــان، اجرای الیـــو قصه گویـــی با موضـــوع »قصه های 
کتابخـــوان و دههـــا برنامـــه و  آیینـــی« و معرفـــی شـــهدای 
کتاب در نقاط مختلف  فعالیت های متنوع دیگر در هفته 

استان اجرا می شود.
کـــودکان و نوجوانان  کانون پـــرورش فکری  کل    مدیـــر 
که می فرماید »هل یســـتوی  کام الهی  کید بر  همدان با تا
الذیـــن یعلمون والذین الیعلمـــون« اهمیت تاثیر مطالعه 
کسانی  کرد و افزود: به طور قطع  بر رشـــد انســـان را عنوان 
که مطالعه نمی کنند  کســـانی  که می خوانند و می دانند با 

برابر نیستند.
کننـــده  کتـــاب از دیربـــاز احیـــا  ضرابـــی زاده ادامـــه داد: 
دانایی و مانایی بشر بوده و خواهد بود و می تواند به عنوان 
کارآمد در بهینه ســـازی فضای فرهنگی  یک ابزار مطمئن و 
کودکان و نوجوانان موثر باشد. جامعه برای همه و به ویژه 
وی بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت جایـــگاه مطالعـــه بر اســـاس 
گر عاقه به مطالعه  کرد: ا آموزه های اســـام، خاطر نشـــان 
کودکی در انســـان پدید نیاید و مطالعه به نیاز معنوی در  از 
زندگی تبدیل نشود، انسان در جوانی تهی از اندیشه و تفکر 
خواهد بود و ســـادگی و بی تجربگـــی جوانی راه را برای نفوذ 

ناهنجاری ها باز می کند.



   1399 ماه  آبان  سه شنبه  27    
  207 شمــــاره  هفتــم     سال    4 Emai l :cheshmandazhamedan@gmai l .com

 خبـــر

اختالالت در دوران نوجوانی
اختـــاالت در دوران نوجوانی 
شـــامل  را  گســـترده ای  طیـــف 
می شوند. افســـردگی، اضطراب، 
وســـواس  فکری ـ  عملی، مســـائل 
جنســـی، مشـــکات تحصیلـــی، 
پرخاشگری، لجبازی و نافرمانی 
جزو شایع ترین مشکات دوران 
نوجوانـــی به شـــمار می رونـــد. از 
گذر  طرفی به دلیل اینکـــه فرد با 
کودکـــی وارد دوره ی نوجوانـــی  از 
کودکـــی  می شـــود، ممکـــن اســـت اختاالتـــی را از دوران 
خود به همراه داشـــته باشـــد. به طور مثال ممکن اســـت 
نوجـــوان به دلیل عدم تشـــخیص ADHD )اختال نقص 
کودکـــی خود ایـــن اختال را  توجه   بیش فعالـــی( در دوران 
در دوره نوجوانی به شـــکل دیگـــری نمایش دهد و یا آن را 
همراه با اختاالت ســـازگاری، لجبازی و رفتارهای پرخطر 

نیز بروز دهد.

لزوم تشخیص به موقع مسائل دوران بلوغ و نوجوانی
گلو درد و یا ســـر  که هر فردی با کوچک ترین  همانطـــور 
درد بـــه پزشـــک عمومی مراجعـــه می کند و بیمـــاری خود 
که اولین نشـــانه های  را تشـــخیص می دهـــد، الزم اســـت 
بی قـــراری و ناراحتـــی روحـــی خـــود را مهـــم شـــمارد و بـــه 
که هر مســـئله ای هر چه  روانشـــناس مراجعـــه نماید. چرا 
زودتر تشخیص داده شود، درمان ساده تری هم در پیش 
خواهد داشـــت. در این میان نمی توان وظیفه ی مراجعه 
به روانشناس برای درمان فرزندان را تنها بر دوش والدین 
گشـــترس ارتباطات و در دســـترس  قرار داد، بلکه امروزه با 
گاهی  بـــودن اطاعات الزم، نوجوانان خـــود می توانند با آ
از رنـــج روانی خود برای درمان و بهبود وضعیت ســـامت 
کنند. همچنین می توانند  روانی خود زمان و انرژی صرف 
بـــا درخواســـت از والدیـــن خود بـــرای تشـــخیص و درمان 

مسائل خود اقدام نمایند.

شناخت دوران بلوغ �
کـــه فـــرد وارد دوره ی بلـــوغ می شـــود تغییرات  زمانـــی 
متنوعـــی در جســـم و روان او اتفـــاق می افتـــد. تغییـــرات 
هورمونـــی غـــدد مختلف، رشـــد طولی اندام هـــا، تغییرات 
ظاهری صورت و شـــکل بـــدن و تغییرات خلقـــی و روحی 
کـــه عمدتًا در بازه ســـنی ۱۲ الی ۲۰ ســـال اتفـــاق می افتد. 
بعضی هـــا این تغییرات را به انواع بلوغ جســـمانی، روانی، 
کرده اند. این تغییرات  اجتماعی و هیجانی تقسیم بندی 
خ می دهد،  که در دختران و پســـران به اشـــکال متفاوتی ر

برای رشد افراد ضروری هستند.
کـــودک با ورود بـــه دوران بلوغ دیگر همان کودک ســـابق 
کنـــون به فرد  نیســـت. بلکه تغییـــرات عمده ذکر شـــده او را ا
دیگری تبدیل کرده است. نوجوان با عادات، افکار، رفتارها و 
عواطف کامًا متفاوتی نسبت به کودکی خود زندگی می کند. 
کودکی که تا سن ۱۲ سالگی به تمامی دستورات والدین خود 
کـــه راجع به تمامی  کنون نوجوانی شـــده اســـت  واقف بود ا
رفتارها و گفتارهای والدین خود می اندیشـــد و آن ها را مدام 
نقـــد می کند. این دید نقـــادی، تفکر عمیق و توجـــه زیاد در 
دوران نوجوانی باعث رشـــد فردی او می گردد و او را رفته رفته 
وارد دوران بزرگســـالی می نماید. بلوغ سن مشخصی ندارد و 

می تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.
تحقیقات نشـــان می دهد نوجوانی در جوامع پیچیده 
بیش تر طول می کشد و در جوامع ساده که بلوغ فرد راحت تر 
صورت می گیرد، ســـن نوجوانی آن ها نیز پایین تر است. در 
که نوجوانان طی  هر حال شـــناخت دوران بلوغ و مسیری 

می نمایند برای ارتباط با آن ها بسیار ضروری هستند. 

رفتار والدین اّولین تهدید برای نوجوانان �
که مدام دســـتور می دهنـــد، فرزنـــدان خود را  والدینـــی 
در محدودیـــت می گذارند و با آن هـــا رفتاری غیر صمیمانه 
گرفته و آن ها را وارد  دارند، رفته رفته از نوجوان خود فاصله 
کرد. با فرض اینکه فرزند شـــما  ورطـــه ی دردآوری خواهند 
دیگر دستورات شما را گوش نمی دهد، نمی توان گفت که او 
دچار مشکلی شده است. نافرمانی و لجبازی از ویژگی های 
گر والدین به  که ا دوران نوجوانی اســـت. بهتر است بدانیم 
کنجکاوی را ندهند و  کردن و  فرزنـــد نوجوان اجازه ی خطر 
کوچک او نگذرند، نوجوان خود را به سمت  از اشـــتباهات 
اشتباهات بزرگ و پنهان کاری سوق داده اند. والدین فرزند 
کنند، او را  نوجوان باید بیـــش از هر زمانی با او ارتباط برقرار 
بشناسند، هم صحبت او شوند، نیازهای او را درک نمایند و 

با او همدلی داشته باشند.

روانشناسی

وری زندپر مهارت های فر
سرهنگ دوم بهمن خزایی 
 مدیر مرکز مشاوره نیروی انتظامی

گر  کنیم: ا کودکانمان هماهنگ عمل  ۱- در برخورد با 
کـــودکان، والدین خوب و مؤثری  می خواهیم در تربیت 
باشـــیم و دلبندانمان با رفتارهای پســـندیده و درســـت 
پرورش یابند، در برخورد با رفتارشـــان هماهنگ و ثابت 

قدم باشیم.
که هســـتند بپذیریم:  گونه  کودکانمـــان را همـــان   -۲
کودکانتـــان را بـــا دیگران مقایســـه نکنیـــد، حتی با  هرگـــز 

که هم سن آنها بودید. خودتان در دورانی 
که برای  کنیـــد: قوانینی  ۳- در خانـــه مقرراتـــی ایجاد 
کوتاه، منصفانه و  گذارید باید واضح، روشـــن،  کودک می 

کودک باشد. عادالنه و متناسب با سن و وضعیت 
کودکان تمام  کودکانتان را تهدید نکنید:  ۴- هیچگاه 
کنند  حرفهای شـــما را از جمله تهدیدهایتـــان را باور می 
و این باعث می شـــود ترس و اضطراب شدیدی را تجربه 

که خود مسبب بدرفتاری بیشتر است. کنند 
کنید نه از خـــود او: بچه ها  کـــودک انتقاد  ۵- از رفتـــار 
همگی هدیه های خداوند به ما هســـتند، آنها انسانند، 
گاهی اوقـــات باعث  کـــه  ایـــن رفتـــار و عملکرد آنهاســـت 
ناراحتی ما می شوند، بنابراین باید از رفتار آنها انتقاد کرد 

نه از هویتشان.
کودکان  کودکان را با هم مقایســـه نکنید: مقایسه   -۶
کند، حسادت را دامن می  با یکدیگر آنها را مضطرب می 

زند و دشمنی به بار می آورد.
۷- بچـــه ها به حضور و وجود شـــما نیاز دارند: حضور 
که  کنار فرزندان بهترین هدیه ای است  کامل والدین در 

کرد. می توان به آنها پیشکش 
۸ - از دادن القـــاب منفـــی به فرزندانتـــان خودداری 
کند  کنید: هر برچسبی به فرزندتان بزنید او آن را باور می 

و همان می شود.
کودکان  کودکان مشـــاجره نکنید:  ۹- هرگـــز در حضور 
گر شما به  معموأل به نوع ارتباط والدین دقت می کنند. ا
یکدیگر احترام بگذارید و به صحبت های یکدیگر بادقت 
کنید، فرزندان شـــما نیز از رفتارتان الگوبرداری می  گوش 

کنند.
کودکانمـــان احتـــرام بگذاریـــم:  بـــه احساســـات   -۱۰
کنیم  کودکان هویت ویژه ی خود را دارند و ما باید کشف 

که فرزندانمان در شرایط مختلف چه احساسی دارند.
۱۱- از روش های تشـــویق و تحسین و تنبیه معقوالنه 
استفاده کنید: تشویق بزرگترین انگیزه برای بچه هاست، 
وقتی آنها به موفقیتی می رسند حتمأ تشویقشان کنید. 

کنید. در استفاده از تنبیه نیز محتاطانه عمل 

واژگونی تریلی در گردنه اسدآباد ۲ کشته 
برجا گذاشت

گفـــت: بـــر اثر  جانشـــین پلیـــس راه اســـتان همـــدان 
گردنه  کشـــنده هـــوو در  کامیون  گونـــی یک دســـتگاه  واژ
اســـدآباد راننده و سرنشـــین ایـــن خودرو جان خـــود را از 

دست دادند.
گو  گفت و  سرهنگ غامعلی همایی یکشنبه شب در 
گزارش  با ایرنا اظهار داشت: ساعت ۱۸ و ۳۵ دقیقه امروز 
گردنـــه اســـدآباد به پلیس  گونـــی تریلی در  یـــک مـــورد واژ
کـــه تیم هـــای پلیـــس راه در محـــل تصادف  گزارش شـــد 

حضور یافتند.
گرفته  کرد: بر اســـاس بررسی های صورت  وی اضافه 
کرمانشـــاه در  گاز به مقصد  کنتـــور  ایـــن خودروی حامل 
که به علت ســـرعت غیرمجاز در ســـر پیچ  حـــال تردد بود 
کنترل خودرو، وســـیله نقلیه از مسیر  و ناتوانی راننده در 

ج شد. اصلی خار
جانشـــین پلیس راه اســـتان همدان ادامـــه داد: این 
خودرو به ســـمت پرتـــگاه و دره منحرف شـــده بود اما به 
کی در حاشـــیه جاده، با آن برخورد  علت وجود دیوار خا
گرد  گون می شـــود و در این سانحه راننده و شا کرده و واژ

وی در دم جان باختند.
کثر ســـرعت پیش بینی  گفت: حدا ســـرهنگ همایی 
کیلومتر در ساعت است اما  گردنه اسدآباد ۴۰  شده برای 
شدت سانحه بیانگر تردد کامیون هوو با سرعت غیرمجاز 
کنترل وسیله  که این امر منجر به ناتوانی راننده در  بوده 

گونی خودرو شد. نقلیه در سر پیچ و واژ
کیلومتری اسدآباد یکی  گردنه ۱۵  وی اظهار داشـــت: 
از مســـیرهای ســـخت گذر و حادثـــه خیز اســـتان همدان 
گذشته ۱۵ تن در این مسیر  که ســـال  محسوب می شود 

شریانی جان خود را از دست دادند.
گردنه  گفت: این  جانشـــین پلیس راه استان همدان 
کننده در  نیـــاز به تعریض و قرار دادن نیوجرســـی یـــا جدا
خ  خ به ر وســـط جاده به منظور جلوگیری از بروز سوانح ر
دارد همچنین تعداد روشنایی موجود در این گردنه باید 

افزایش یابد.
هـــای خـــروج  راه  ایجـــاد  افـــزود:  ســـرهنگ همایـــی 
کنترل وســـیله  که راننده قادر به  اضطراری برای مواقعی 
نقلیه نیســـت ضـــروری بوده هر چند تعـــدادی راه خروج 
پیش بینی شده اما باید در هر یک کیلومتر یک راه خروج 

گرفته شود. در نظر 
وی ادامه داد: ایجاد پارکینگ هایی برای اســـتفاده و 
که دارای نقص فنی شدند نیز در این  پارک خودروهایی 
مسیر پرترافیک ضروری است. استان همدان دارای پنج 
کیلومتر انواع راه است و سال گذشته ۴۶۴ تن  هزار و ۴۰۰ 
در ســـوانح رانندگی درون و برون شهری آن جان باختند 
کـــه ایـــن رقم نســـبت به ســـال ۹۷ حـــدود هفـــت درصد 

معادل ۳۰ نفر افزایش داشته است.

مشاور یافت دفترچه بیمه سالمت رایگان تا پایان سال در

 ثبت نام اینترنتی بیمه سالمت
مدیـــرکل بیمه ســـامت اســـتان همدان از 
دریافـــت دفترچـــه بیمه ســـامت بـــه صورت 
کسانی  گفت:  رایگان تا پایان ســـال خبر داد و 
که تمایل اســـتفاده از خدمات بیمه ســـامت 

دارند می توانند اینترنتی بیمه شوند.
سعید فرجی در شورای اطا ع رسانی بیمه 
کـــرد: با توجه  ســـامت اســـتان همدان اظهار 
کرونا  کشـــور و درگیری بـــا  بـــه شـــرایط خـــاص 
که  بایـــد تدابیـــر خاصی اتخاذ و اعام می شـــد 
در این راســـتا ســـازمان بیمه ســـامت از ابتدا 
اقدامـــات متناســـبی در راســـتای مقابلـــه بـــا 
گرفت و آن ســـامانه  ویـــروس منحوس در نظر 

۱۶۶۶ بود.
وی با بیان اینکه این سامانه از اسفندماه 
گذشـــته تا تیرماه امســـال پاســـخگوی  ســـال 
کرونـــا  ســـواالت مـــردم در خصـــوص بیمـــاری 
کنتـــرل ویـــروس تـــا  گفـــت: در راســـتای  بـــود 
تیرماه امســـال نیازی به تمدید دفترچه  بیمه 
سامت با مراجعه به دفاتر پیشخوان از سوی 

بیمه شدگان نبود.
مدیـــرکل بیمـــه ســـامت اســـتان همدان 
گفـــت: بـــا توجه بـــه اینکه بـــا پیک ســـوم این 
بیمـــاری مواجـــه هســـتیم  و متاســـفانه آمـــار 
دیگـــر  طرفـــی  از  و  یافتـــه  افزایـــش  مبتایـــان 
میزان فوتی ها باالســـت به همین دلیل ستاد 
کرونـــا مصوبه ای را بـــا پیگیری   ملـــی مبارزه با 
که تـــا جایی  گرفته انـــد  همـــکاران مـــا در نظـــر 
امـــکان دارد از مراجعـــه بـــه دفاتر پیشـــخوان 

گرفتن دفترچه جلوگیری شود. برای 
کرد: البته سازمان بیمه سامت  کید  وی تا
ح نسخه نویســـی الکترونیـــک را آغاز  قبـــا طـــر
کرده بود تا ارائه خدمات بیمه ســـامت بدون 
کز  گر از طـــرف مرا کـــه ا نیـــاز به دفترچه باشـــد 
و مـــردم بـــا جدیـــت پیگیری می شـــد بـــه نظر 
می رســـید مراجعـــه برای دریافـــت دفترچه در 

دفاتر پیشخوان هم نبود.
فرجـــی با بیان اینکه خدمـــات الکترونیکی 
کشـــور  بـــدون نیـــاز به دفترچـــه در همه جای 
بیمـــه  بیمه شـــدگان  افـــزود:  می شـــود  ارائـــه 
کز درمانی  کشور به مرا گر در هرجای  سامت ا
کد  کننـــد و  بـــا ارائـــه  طـــرف قـــرارداد مراجعـــه 
ملی » شـــماره بیمه شده« می توانند خدمات 

کنند. الکترونیکی دریافت 
کـــز درمانـــی خدمات  �  بیمه شـــدگان از مرا

کنند الکترونیکی مطالبه 
کز  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تعـــدادی از مرا
طرف قـــرارداد، سیســـتم الکترونیکی را فراهم 
کند قطعا  گر بیمه شده مطالبه  نکرده اند اما ا
همکاران طرف قرارداد سریع تر به این سمت 
می رونـــد تـــا شـــرایطی فراهـــم شـــود خدمات 
بـــدون دفترچه و به صـــورت الکترونیکی ارائه 
ح نسخ الکترونیک  کرد: طر شود خاطرنشـــان 
که یکی از آنها عدم انتقال  فواید بسیاری دارد 
کوویـــد ۱۹  بیماری هـــای ویروســـی و از جملـــه 

است.
مدیرکل بیمه ســـامت همدان نســـبت به 
کرونا مبنی بر  مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با 
ارائه دفترچه بیمه پایه سامت رایگان بدون 

کرد: تا پایان سال جاری،  ارزیابی وسع عنوان 
متقاضیان پوشـــش بیمه رایگان اعم از صدور 
اولیـــه یـــا تمدید در صورت ســـکونت در شـــهر 
می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع 
از پوشش بیمه پایه سامت رایگان با اعتبار ۶ 

ماهه برخوردار شوند.
کـــرد: بدیهی اســـت این  وی خاطرنشـــان 
گـــروه از بیمه شـــدگان مطابق ضوابـــط جاری 
صرفا امکان استفاده از خدمات بخش دولتی 
را خواهنـــد داشـــت و برای این افـــراد دفترچه 

بیمه ۱۲ برگی صادر و تحویل خواهد شد.
فرجی با بیان اینکـــه خانوارهای متقاضی 
پوشـــش بیمـــه ســـامت ایرانیـــان بـــه منظور 
اســـتفاده از خدمـــات موسســـات خصوصـــی 
همچنـــان می تواننـــد بر اســـاس خوداظهاری 
کامل یا با درخواســـت  و پرداخـــت حـــق بیمه 
ارزیابـــی وســـع و نتیجـــه آن و بـــا پرداخت ۵۰ 
یـــا ۱۰۰ درصـــد حـــق بیمـــه و رعایـــت ضوابـــط 
مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان 
گـــروه پس از  گفت: بـــرای این  کننـــد  دریافـــت 
اعام نتیجه ارزیابی وســـع، امکان اعتراض به 

نتیجه اعامی وجود نخواهد داشت.
در  کـــه  بیمه شـــدگانی  کـــرد:  تصریـــح  وی 
حال حاضر از پوشـــش بیمه سامت همگانی 
صـــورت  در  نیـــز  هســـتند  برخـــوردار  رایـــگان 
تمایل می توانند پـــس از ابطال دفترچه بیمه 
ســـامت، از پوشـــش بیمه ایرانیـــان برخوردار 

شوند.
افراد اینترنتی بیمه شوند �

مدیـــرکل بیمـــه ســـامت همدان بـــا بیان 
کنان روســـتاها، شـــهرهای زیر ۲۰  اینکـــه ســـا
هـــزار نفر جمعیـــت و عشـــایر می توانند بدون 
روســـتاییان  بیمـــه  پوشـــش  وســـع  ارزیابـــی 
رایـــگان با اعتبـــار ۶ ماهه دریافت یا پوشـــش 
فعلـــی خود را در صورت اتمـــام اعتبار تمدید 
کنند افـــزود: امکان انصراف و اســـترداد وجه 
کـــه بـــا پرداخـــت حق  بـــرای بیمـــه شـــدگانی 
بیمـــه در دوره انتظار ۱۰ روزه قرار دارند وجود 
نـــدارد و بـــرای این افـــراد در صورت بســـتری 
در بیمارســـتان، صـــدور معرفی نامه بســـتری 

امکان پذیر است.
وی از متقاضیـــان پوشـــش بیمه ســـامت 
خواســـت در راستای پیشـــگیری از ازدحام در 
دفاتـــر پیشـــخوان، از طریق ســـایت ســـازمان 
https:// آدرس   بـــه  ایـــران  ســـامت  بیمـــه 
درخواســـت  و  مراجعـــه   /www.ihio.gov.ir
خـــود را در ســـامانه ثبت و پـــس از انتخاب به 
پیشـــخوان مورد نظر مراجعه و دفترچه بیمه 

کنند. خانوار خویش را دریافت 
کید همیشـــگی  فرجی با اشـــاره به اینکه تا
مـــا رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اســـتفاده 
از ماســـک و شســـتن مرتـــب دســـتها بـــا آب و 
صابون اســـت، خواستار توجه به این موضوع 

کرونا شد. کنترل بیماری  در پیشگیری و 
ح نســـخ الکترونیک را مهم  وی اجـــرای طر
دانســـت و خواســـت مردم آن را از پزشـــکان و 
کنند چون از مزایای  داروخانه ها و... مطالبه 
آن برخوردار خواهند شـــد و دیگر دغدغه ارائه 

دفترچـــه و دریافـــت خدمـــات در هیـــچ جای 
کشور را نخواهند داشت.

مدیـــرکل بیمـــه ســـامت اســـتان همدان 
کز  بـــا بیان اینکـــه از همـــکاران پزشـــک در مرا
زودتـــر  هرچـــه  داریـــم  درخواســـت  درمانـــی 
کنند تا  کامـــل  تســـهیات و امکانـــات خـــود را 
ســـریع تر خدمات الکترونیکی را به بیمه شده 
ارائـــه دهنـــد افـــزود: تـــاش مـــا پرداخت حق 
الزحمـــه همـــکاران پزشـــک به بهتریـــن وجه 

است و اینکه حقی پایمال نشود.
گر ایـــرادی در ثبت  وی با اشـــاره به اینکه ا
خدمات همکاران پزشـــک باشـــد قطعا بنده 
کرد تا رفع شـــود  و همـــکاران تـــاش خواهیم 
کـــه تـــا پایان  گفـــت: حـــق الزحمـــه پزشـــکانی 
کـــه  نوشـــتند  الکترونیکـــی  نســـخه  مهرمـــاه 
قابلیت نســـخه پیچی الکترونیک داشـــته را تا 
کرده ایم و این وعده  هفتـــم ماه آبان پرداخت 
را می دهیـــم حـــق الزحمـــه پزشـــکان و حتـــی 
که تا پایان آبان ماه  داروخانه و آزمایشـــگاهی 
نســـخ به صـــورت الکترونیـــک بپیچنـــد را تا ۱۰ 

کنیم. آذرماه پرداخت 
فرجـــی با بیـــان اینکـــه انتظـــار داریـــم این 
خدمـــات بـــه صـــورت جامع تـــری بـــه ســـمت 
کـــرد: اقداماتی  الکترونیکـــی پیـــش رود بیـــان 
هـــم انجـــام شـــده تـــا خدمـــات روســـتایی به 
ســـمت الکترونیکی پیـــش رود و اینها در واقع 
پایه هـــای اولیه پرونـــده الکترونیک ســـامت 

که باید اتفاق بیافتد. هستند 
گر به طـــور جامع پرونده   کرد: ا وی اضافـــه 
الکترونیک استمرار یابد مزایای بسیاری برای 
که ضمن مدیریت منابع  کشور خواهد داشت 
و هزینه ها، ســـرویس دهی و خدمت رسانی به 

مردم بسیار تسهیل می یابد.
مدیـــرکل بیمـــه ســـامت اســـتان همدان 
ح از مـــوارد تکـــراری و  کـــرد: ایـــن طـــر تصریـــح 
غیرضروری و نیز ســـوء استفاده های احتمالی 
بـــا  امیدواریـــم  کـــه  کـــرد  خواهـــد  جلوگیـــری 
کز طرف قـــرارداد و بـــا حمایت و  مشـــارکت مرا
پشتیبانی دانشـــگاه علوم پزشکی و همکاران 
ما در نظام پزشـــکی محقق و خدمات بهتری 

برای مردم فراهم شود.
وی به آمار بیمه شـــدگان بیمه ســـامت در 
کرد و افزود: با توجـــه به قانون  اســـتان اشـــاره 

که برگزار شد  رفع هم پوشـــانی و آزمون وسعی 
تقریبـــا اوایل آبان مـــاه جمعیت زیر پوشـــش 
کارکنـــان دولـــت بـــه ۱۲۴ هـــزار نفـــر  صنـــدوق 

رسید.
فرجـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در صنـــدوق 
ســـایر اقشـــار بیمه ســـامت ۵۴ هزار و ۶۰۰ نفر 
کرد: در صندوق روستائی  عضویت دارند بیان 
قریـــب به ۵۲۰ هـــزار نفر، صنـــدوق ایرانیان ۱۰ 
هزار نفر و بیمه سامت همگانی قریب به ۱۲۰ 

هزار نفر عضو هستند. 
صـــدور  بیـــش از ۳۲۰ هـــزار دفترچه بیمه  �

سالمت
وی از ۸۵۰ هـــزار نفـــر بیمه شـــده ســـازمان 
گفـــت:  بیمـــه ســـامت در اســـتان خبـــر داد و 
گذشـــته بیش از ۳۲۰ هزار دفترچه بیمه  سال 
ســـامت صـــادر و در اختیار بیمه شـــدگان قرار 

گرفته است.
مدیـــرکل بیمه ســـامت اســـتان همدان با 
گذشـــته برای بیمه شدگان  بیان اینکه ســـال 
کارکنـــان دولت  ۸۶ هـــزار و ۸۰۰ مورد دفترچه 
صادر شـــده اســـت افزود: در ایـــن مدت برای 
صندوق سایر اقشار بیش از ۷۳ هزار دفترچه 

چاپ شد.
گذشـــته در  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه  ســـال 
صندوق روستایی بیش از ۲۷۷ هزار، صندوق 
ایرانیان ۱۲ هزار و ۵۰۰ و بیمه سامت ایرانیان 
کرد: در  ۱۷۰ هـــزار دفترچه صادر شـــد عنـــوان 
هفت ماهه امسال ۳۶۴ هزار دفترچه چاپ و 

گرفته است.  در اختیار بیمه شدگان قرار 
۷۳۸ مرکـــز درمانـــی طرف قـــرارداد با بیمه 

سامت همدان
کل بیمه  فرجـــی با اشـــاره بـــه اینکـــه اداره 
سامت ۲ هزار و۱۳۳ بیمار خاص زیر پوشش 
بیمارســـتان های  از  مرکـــز   ۷۳۸ گفـــت:  داد 
گرفتـــه تـــا مطب پزشـــکان و  فـــوق تخصصـــی 
کز  کـــز جراحی محـــدود و مرا درمانگاه هـــا و مرا
بهداشـــت و... طرف قرارداد با بیمه ســـامت 

هستند.
کـــرد: در ۹ درمانـــگاه تخصصی  کیـــد  وی تا
نیـــز بیـــش از ۲۲۰ متخصـــص، فوق تخصـــص 
بـــه  غیرمســـتقیم  طـــور  بـــه  دندان پزشـــک  و 
که  بیمه شـــده های ما خدمات ارائه می دهند 

کز قرارداد داریم. ما با آن مرا

۲۲ هزار بیمار دیابتی در سیستم بهداشتی استان همدان شناسایی شده است
پیشـــگیری  گـــروه  اســـتان ها-رئیس  گـــروه 
گیـــر معاونت  و مبـــارزه بـــا بیماری های غیـــر وا
بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همـــدان 
کنون ۲۲ هـــزار بیمار مبتـــا به دیابت  گفـــت: تا
شناسایی و زیر پوشش سیستم بهداشتی قرار 

گرفته اند.
دیابت یا همـــان افزایش بی رویه قند خون 
یک بیماری شیرین نیست، بلکه دنیای تلخی 

را برای مبتایانش رقم می زند.
ک و پرعارضـــه ای  دیابـــت بیمـــاری خطرنـــا
گر به موقع شناسایی و درمان نشود  که ا است 
کلیوی، از دست دادن  سبب بروز بیماری های 
بینایی و حتی قطع عضو در مبتایان می شود.

گذشته به  امســـال نیز همچون ســـال های 
گاهی عمـــوم  مـــردم  دربـــاره بیماری  منظـــور آ
کید بر اهمیت اصاح شیوه زندگی،   دیابت و تأ
روزهای ۲۴ لغایت ۳۰ آبان ماه به عنوان هفته 

ملی دیابت نامگذاری شده است.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پرســـتاران، مراقبیـــن 
ســـامت و پزشـــکان به عنوان یک عضو بسیار 
ارزشمند جامعه، اقدامات برجسته ای را برای 
کیفیت زندگـــی بیماران انجام  کمک به بهبود 
گروهی  می دهند و بیمـــاران دیابتی  هـــم جزء 
کـــه تحـــت حمایـــت ویژه  از بیمـــاران هســـتند 
پرســـتاران و پزشـــکان قرار دارند شـــعار امسال  
» پرســـتاران در دنیـــای دیابـــت تغییـــر را ایجاد 

می کنند« انتخاب شده است.
دکتـــر راضیـــه ســـادات میرمعینـــی  اظهـــار 
داشت: در سیستم بهداشتی برای افراد باالی 
۳۰ ســـال غربالگـــری انـــواع بیماری هـــا انجـــام 

که دیابت هم جزء آن است. می شود 
کید بـــر اینکه مراقبین ســـامت در  وی بـــا تأ

را در  بهداشـــتی پرسشـــنامه ای  هـــای  پایـــگاه 
اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند و عاوه بر 
تن ســـنجی، آن ها را از نظر وزن، مبتا به فشار و 
چربی خون مورد بررسی قرار می دهند، تصریح 
گر عامل خطـــر در بیماران وجود داشـــته  کـــرد: ا

باشد به مراجع باالتر ارجاع داده می شوند.
بـــا  مبـــارزه  و  پیشـــگیری  گـــروه  رئیـــس 
گیر در معاونت بهداشـــتی  بیماری هـــای غیروا
گفت: بیمارانی  دانشگاه علوم پزشکی همدان 
که دارای پرونده الکترونیکی ســـامت هستند 
وضعیـــت سامتیشـــان در ایـــن ســـامانه ثبت 
گروه های  شده، اظهار داشـــت: عاوه بر اینکه 
هـــدف از نظـــر ابتـــا به دیابـــت، چربی و فشـــار 
خون مورد بررســـی قرار می گیرند، خطر سنجی 
۱۰ ساله سکته های قلبی و مغزی هم برایشان 

انجام می شود.
میرمعینـــی با اشـــاره بـــه اینکـــه ۹۰ درصد از 
بیماران دیابتی مبتا به دیابت نوع ۲ هستند، 
کـــم تحرکـــی، چاقـــی، مصـــرف  کـــرد:  عنـــوان 

غذاهای آماده و پرچرب، سن باالی ۴۰ سال و 
سابقه خانوادگی خطر ابتا به دیابت را افزایش 

می دهد.
گـــر دیابت در مراحل  کید بر اینکه ا وی بـــا تا
کنترل نشـــود عوارض زیـــادی را به دنبال  اولیه 
کرد: از دســـت دادن  خواهد داشـــت، تصریـــح 
کلیوی از  بینایـــی، قطع عضـــو و بیماری هـــای 
کنترل قند خون است. ک عدم  عوارض خطرنا
بـــا  مبـــارزه  و  پیشـــگیری  گـــروه  رئیـــس 
بهداشـــتی  معاونـــت  گیـــر  غیروا بیماری هـــای 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی همدان  با بیان اینکه 
در طول سال های اخیر افزایش شیوع بیماری 
دیابـــت در جهان، این بیمـــاری را به بزرگترین 
گفت: تا  کـــرده اســـت،  اپیدمـــی تاریـــخ تبدیل 
پایـــان ســـال ۲۰۱۷ بیش از ۴۲۵ میلیـــون نفر از 
مردم ۲۰ تا ۷۹ سال دنیا مبتا به دیابت بودند، 
انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ تعداد افراد مبتا به 

دیابت به ۵۷۸ میلیون نفر افزایش یابد.
 میرمعینی با اشـــاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ 

کمتر  کودکان و نوجوانان  برای اولین بار تعداد  
که مبتا بـــه دیابت نوع  از ۱۴ ســـال در جهـــان 
گذشـــت،  یک هســـتند از مـــرز نیم میلیون نفر 
کرد:  در حال حاضر یک میلیون کودک  تصریح 
کمتر از ۱۹ ســـال مبتا به دیابت نوع  و نوجوان 

یک هستند. 
کید بر اینکه ســـاالنه ۴ میلیون نفر  وی بـــا تا
بـــه دلیل ایـــن بیماری جـــان خود را از دســـت 
می دهنـــد، اظهار داشـــت: از طـــرف دیگر ۳۹۲ 
میلیـــون نفـــر در جهـــان دچار اختـــال تحمل 
که در صورت عدم مداخله موثر  گلوکز هســـتند 

اغلب آنها مبتا به دیابت خواهند شد.
بـــا  مبـــارزه  و  پییشـــگیری  گـــروه  رئیـــس 
بهداشـــتی  معاونـــت  گیـــر  غیروا بیماری هـــای 
دانشگاه علوم پزشـــکی همدان افزود: در حال 
حاضـــر حداقـــل ۱۱ درصد جمعیت بـــاالی ۲۵ 
کشـــورمان مبتا به دیابت هستند و این  سال 
کم ۲۵ درصد آنان از  که دســـت  در حالی اســـت 

گاه نیستند. بیماری خود آ
گفت: با توجه به اهداف ســـند  میرمعینـــی 
گیر  کنترل بیماری های غیروا ملی پیشگیری و 
و عوامل خطر مرتبط، جمهوری اسامی ایران 
که سیر صعودی شیوع دیابت را  متعهد شـــده 

کند. تا سال ۱۴۰۴ متوقف 
کارگیری روش  کید بـــر اینکه با بـــه  وی بـــا تا
بیمـــاری  می تـــوان  پیشـــگیرانه  ســـاده  هـــای 
کاهـــش  کنتـــرل و آمـــار مبتایـــان را  دیابـــت را 
کرد: خوردن غذای ســـالم، انجام  داد، تصریح 
کاهش وزن، ترک  فعالیت های بدنی و ورزش، 
سیگار، پیاده روی، استفاده از میوه و سبزی و 
کاهش مصرف غذاهای چرب و شور از راه های 

پیشگیری از دیابت است.

حجت اله حاتمی
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محمد ترابی

جناب آاقی

 حاج حسن رتابی
زشمند شما برادر جانباز و  انتصاب ار

یاست اداره  بسیجی و هیئتی را به سمت ر
یک  زش و جوانان شهرستان فامنین تبر ور

عرض می نمایم.
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بایدن یا  ترامپ 
هیچکدام برای ما آب نمی شو د

ایـــن روزها بســـیارانی از هم 
گویی سال هاســـت در  وطنـــان 
بطـــن آمریکا زیســـته بـــه عنوان 
یـــک م فســـر سیاســـی درحـــال 
آمـــار انتخابات  رصـــد و تحلیل 
انتخابـــات  چـــه  گـــر  ا هســـتند. 
اخیر آمریکا درس های روشـــنی 
اســـتقال  فوایـــد  هماننـــد: 
قضایـــی  سیســـتم  و  رســـانه ها 
بـــدون  پویـــای  اقتصـــاد  نیـــز  و 

سیاســـت زدگی را برای عاقمندان به ارمغان داشـــت. 
پیـــام بســـیار محکمـــی نیـــز از طـــرف مـــردم آمریـــکا به 
که مســـیر طـــی شـــده در تاریخ  گـــوش جهـــان رســـانید 
گذر از جنگ های داخلی و... برای رســـیدن  آمریـــکا با 
بـــه ایـــن دموکراســـی، نگهبـــان مـــی خواهـــد و امثـــال 
ترامـــپ در این رود جـــاری به مثابـــه ی ریگی در حال 
کمـــان اصلی آن با  گذرنـــد و مردم آمریکا بـــه عنوان حا
اندیشـــه ورزی آینده این ســـرزمین را رقـــم خواهند زد، 
چنـــد روزی دیگـــر این قیل و قال هم بـــه پایان خواهد 
کاخ ســـفید  کم بر  گـــر چه تفکـــرات ســـران حا رســـید و ا
کشـــورهای دیگر نیز تاثیر خواهد داشت ول ی  برآینده 
کشـــورها متاثر از وضعیـــت داخلی خود  عاقبـــت، همه 
گردش خواهنـــد نمود و ما هم در ایران  بـــر مدار روزگار 
با شـــرارت هـــای ترامپ ویـــا با امیـــد به تعقـــل بایدن، 
گشوده و با  کشـــور صبح را چشم  باید زیر آســـمان این 
کاســـه ای  کســـب لقمه نانی و  هـــزاران بیم و امید برای 

کنیم . گریان آسمان آغاز  آب از چشـــمان 
زمین های تشـــنه و رودهای خالی از جریان زندگی 
بخـــش آب ، همـــه در انتظارنـــد اول بـــه لطـــف خـــدا و 
بعـــد به همت مـــا، خاطـــرات روزهای پر بـــارش بهار و 
زمســـتان هایـــی سرشـــار از برف و ســـرما و شـــادمانی ، 
کودکان ما جزاین باران  کم محو می شـــوند و  کم  دیگـــر 
هـــا و برف هـــای بی رمـــق خاطـــره ای دیگـــر نخواهند 
ســـاخت .درقانـــون مدنی موضـــوع مالکیـــت آب، این 
مایـــع حیاتی را مباح و واجـــد قابلیت تملک خصوصی 
که در سال ۱۳۴۷  دانســـته اســـت. این درحالی اســـت 
آب،  منابـــع  از  بیرویـــه  هبـــرداری  بهـــر  کنتـــرل  جهـــت 
و  شـــد  تصویـــب  آن  شـــدن  ملـــی  نحـــوه  و  آب  قانـــون 
ضمـــن نفـــی مالکیت خصوصـــی آب، مالکیـــت عمومی 
آن را پذیرفـــت. در همیـــن راســـتا، دغدغه هـــای حفظ 
مصالـــح عمومی و منافـــع ملی پس از انقاب اســـامی 
قانونگـــذار را بـــر آن داشـــت تا اصل ۴۵ قانون اساســـی 
را بـــه شناســـایی ثروتهـــای ملـــی اختصـــاص دهـــد. در 
کلیـــه آ ب ها جزو ثـــروت ملی معرفی شـــد و  ایـــن اصل 
تعییـــن تکلیـــف آنهـــا در اختیارحکومـــت اســـامی قرار 
گرفت. ســـپس در مقام اجرای این اصل، قانون توزیع 
گردیـــد و مالکیـــت  عادالنـــه آب در ســـال ۱۳۶۱ وضـــع 

کرد . عمومـــی منابع آب را تثبیت 
کـــرد افســـار  گـــر چـــه ایـــن ســـاختار قانونـــی تـــاش  ا
گویا این  کمیت آب را به دست دولت مردان بدهد  حا
اسب سرکش چه به  دارا و چه به زور تازیانه راه درست 
کوره راه های ناشـــناخته سرگردانیم.  را نپیمو د و ما در 
کش طمع و نا بلدی اســـب مراد  کشـــا وانگهـــی در این 
نیـــز از نفس افتاده و باید این راه را پیاده به ســـر منزل 
مقصود رهســـپار شـــد. راهی ســـخت و تاریک ، تا شاید 
کمی متـــاع امید به همـــراه آوریم و  بـــرای فرزندانمـــان 
که با بی مهری های  یـــا اندک اندوخته ای ازســـرزمینی 
گوشه اش را سوزانده، خشکانده و یا به  گوشـــه  فراوان 
غارت بی حاصلی برده ایم را برایشـــان به ارث بگذاریم 
کیلومتر  و حـــال در این میان آیا امید و ترس از ده هزار 

گشـــا خواهد بود ؟ گره  آن طرف تر 
دوســـتی به طنازی نوشـــته بود : اداره این مملکت 
یک جو همت نیاز دارد ، نه جو بایدن . بله به راســـتی 
تاریـــخ طوالنی این مـــرز و بوم یـــک درس طایی دارد 
و آن امیـــد بـــه پیـــروزی در روزهـــای ســـیاه و تاریک به 
همت صبر، تاش و درایت مردمانش بوده است. این 
روزهـــای پیچیده در یاس، ســـردرگمی و بیماری برای 
بســـیاری ســـخت تر از روزهـــای جنگ و بمباران شـــده 
اســـت چون در آن روزگاران شـــهید همت هـــا بودند و 
کـــه جانمایه ی تاش  همتشـــان برای پیـــروزی و امید 
که به فرموده امام  بود و عظمی راســـخ برای بهـــروزی، 
علی)ع( :"الناس علی دیـــن ملوکهم"؛ مردم به روش و 

کنند . کمـــان خویش زندگی می  طریقه حا

مشاور

ون شهری قطار همدان تا  ایستگاه در
پایان سال به سرانجام برسد

اســـتاندار همـــدان بـــا بیـــان اینکه خـــط آهن همـــدان از 
شمال تا جنوب استان به خوبی در مسیر پیشرفت قرار دارد 
گفت: انتظار داریم وزارت راه در اجرای ایستگاه قطار شهری 

همدان و نهاوند به این پروژه نگاه ویژه ای داشته باشد.
ســـید سعید شاهرخی ظهر امروز در نشست با نمایندگان 
همـــدان در مجلـــس و  دکتر خادمـــی معاون وزیـــر راه و مدیر 
کشور  عامل شـــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
که به منظور بررســـی وضعیت مهم ترین پروژه های استان در 
حوزه راه آهن و راه های همدان برگزار شد اظهار داشت: خط 
آهن همدان از شـــمال تا جنوب اســـتان به خوبی در مســـیر 
که در شرایط فعلی پروژه با  پیشـــرفت قرار دارد و انتظار است 

سرعت بیشتری اجرا شود.
وی با بیان اینکه همـــکاری خوب وزارت راه و نمایندگان 
اســـتان در اجـــرای پروژه هـــای حـــوزه راه قابل تقدیر اســـت، 
کـــرد: انتظار داریم وزارت راه در اجرای ایســـتگاه قطار  عنوان 
شـــهری همدان و نهاونـــد به این پروژه نگاه ویژه ای داشـــته 

باشد.
 اســـتاندار همـــدان با اشـــاره بـــه اینکه درخواســـت داریم 
ایســـتگاه درون شـــهری همدان  تا پایان ســـال به ســـرانجام 
کرد: اجرای پروژه های مربوط به راه های درون  ح  برسد، مطر
شـــهری اســـتان به خوبی در حال انجام است و با اختصاص 

ح ها زودتر از موعد به پایان می رسد. اعتبارات ویژه این طر
کشـــور مطالبه مردم  اتصال همدان به اســـتان های غرب 

استان همدان است
کیـــد بر لزوم تســـریع  حمیدرضـــا حاجـــی بابایـــی نیز بـــا تا
در رونـــد اجرای پـــروژه راه آهـــن، همدان-مایـــر و همدان- 
ســـنندج اظهار داشـــت: اتصال همدان به استان های غرب 
کشـــور مطالبه مردم استان همدان است بنابراین الزم است 

این پروژه ها هر چه سریعتر به سرانجام برسند.
کید براینکه  وزارت  نماینده مردم همدان در مجلس با تا
کارهای بزرگی انجام داده  راه و شهرسازی در استان همدان 
کارها تکمیل و به اتمام برسد، افزود:   است اما انتظار می رود 
تکمیـــل ایســـتگاه راه آهن تا پایان ســـال یـــک مطالبه جدی 

که باید بهصورت ویژه پیگیری شود. است 
حجت االســـام دکتـــر فاحـــی دیگـــر نماینده همـــدان در 
مجلس نیز با بیان اینکه نحوه دسترسی به جاده های فرعی 
همـــدان و فامنین بـــه اتوبـــان تهران-همدان باید تســـهیل 
گفت: این اقدام سبب می شود دسترسی مردم محلی  شـــود 
و شـــهرها و روستاهای اطراف اتوبان به آزادراه اصلی تسهیل 

شود و استفاده بیشتری از این امکانات ببرند.

نخستین جشنواره ملی
 "شعر و داستان کوتاه کودک و نوجوان" 

در همدان برگزار می شود
کودک و  کوتاه  نخســـتین جشنواره ملی شـــعر و داســـتان 
کتابخانه توســـط  کتاب خوانی و  کتاب،  نوجـــوان با محوریت 
محفل ادبی هگمتانه در دو بخش شعر و داستان در همدان 

برگزار می شود.
کتاب خوانی  کتـــاب و  امســـال بیســـت و هشـــتمین دوره 
کرونا با شـــعار »دانایـــی، مانایی«  بـــه دلیل شـــیوع بیمـــاری 

به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می شود.
در این هفته قرار اســـت هزار و ۴۸۰ برنامه مانند عضویت 
رایـــگان در روز ۲۴ آبـــان به صـــورت غیرحضـــوری و بـــا پیـــش 
کتابخانه های عمومی اســـتان ثبت نام در ســـامانه مدیریت 

کتابخانه های  samanpl.ir، تمدید عضویت تمامـــی اعضای 
کشـــور به مـــدت یک ســـاله از تاریـــخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴  عمومی 
به صـــورت رایـــگان، تقدیـــر از برنـــدگان، دهمیـــن جشـــنواره 
کارگاه شـــعر و  کتاب خوانـــی رضـــوی، برگـــزاری جلســـه ویـــژه 
کـــودک و نوجوان محفـــل ادبی هگمتانـــه با حضور  داســـتان 
کشوری و استانی،  اعضا فعال و عاقه مند و شاعران برجسته 
کتاب،۷  کتاب خوان، برگـــزاری ۱۴ نقد  برگـــزاری ۱۱۰ نشســـت 
کودک  کتاب، برگزاری ۶۰۰ برنامه در بخش  برنامه رونمایی از 
کتاب،  کاردســـتی، نقاشـــی، نمایشگاه  و نوجوان قصه گویی، 
جمع خوانی، نمایش عروســـکی و غیره، برگزاری ۶۶ مسابقه 
کاردســـتی، مســـابقه نقاشی،  کارگاه  کتاب خوانی، برپایی ۲۷ 
نمایشـــنامه خوانـــی، شـــعرخوانی، قصه گویـــی، برپایـــی ۱۳۰ 
کتاب و برگزاری مراســـم شـــاد پیمایی در  نمایشـــگاه مجازی 

سطح شهرستان ها و مرکز استان برگزار شود
کوتاه  برگزاری نخســـتین جشـــنواره ملی شـــعر و داســـتان 
کتابخانه  کتاب خوانی و  کتاب،  کـــودک و نوجوان با محوریت 
توســـط محفـــل ادبی هگمتانـــه از دیگـــر برنامه هـــای تدارک 

کتاب خوانی است. کتاب و  دیده شده برای هفته 
این جشـــنواره در محورهای شـــعر در سه بخش: بخش 
کودک )از ۷ تا ۱۲ ســـال(، بخش شاعران نوجوان  شـــاعران 
)از ۱۳ تـــا ۱۷ ســـال(، بخـــش شـــاعران جـــوان و بزرگ ســـال 
بخـــش  بخـــش:  ســـه  در  داســـتان  و  ســـال(   ۱۷ )بـــاالی 
کودک )از ۷ تا ۱۲ ســـال(، بخش نویســـندگان  نویســـندگان 
نوجوان )از ۱۳ تا ۱۷ ســـال(، بخش نویســـندگان بزرگ سال 

)۱۸ به باال( برگزار می شود.
کتاب خوانی رضوی  تقدیـــر از برندگان دهمین جشـــنواره 
کتاب"  به صورت  کتاب خوانـــی "۳ دقیقه با  و برگزاری پویش 
کتاب و  مجازی از دیگر برنامه های بیســـت و هشتمین دوره 

کتاب خوانی در استان همدان است.
کتـــاب روســـتای مهدویـــه در مایر،  افتتـــاح پیشـــخوان 
کتاب خوانی آناین حرمـــان هور )۲۰ آبان  برگزاری مســـابقه 
تـــا ۶ آذر(، راه انـــدازی رادیـــو نامـــک )تولید پادکســـت از ۲۴ 
کتـــاب« باهدف  آبـــان(، اجـــرای برنامه »هفت شـــب، هفت 
کتاب توســـط اشـــخاص حقیقی و حقوقی شـــاخص  معرفی 
گزیـــن، اجرای برنامـــه  »بهار نامـــه« باهدف  شهرســـتان در 
کتاب خوانی آبان  معرفی مفاخر شهرســـتان، برگزاری پویش 
و یار مهربان با همکاری شـــورای شـــهر و شهرداری، برگزاری 
کتاب  کتاب خـــوان بـــا عنـــوان  »ســـفره بـــا طعـــم»  نشســـت 
که در شهرســـتان های اســـتان  ازجملـــه برنامه هایی اســـت 

برگزار می شوند.

پرست راهداری همدان در مانور ایمنی حمل و نقل؛خبر سر

کاهش تلفات جاده ای ضروری است حرکت جمعی برای 
کل راهداری و حمل و نقل  سرپرست اداره 
جاده ای اســـتان همدان بر تـــاش جمعی در 
کاهش تصادفات و تلفـــات جاده ای و  جهـــت 

کرد. کید  افزایش ایمنی در جاده ها تأ
گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری  به 
و حمل و نقل جاده ای اســـتان همدان، صفر 
صادقـــی راد در مراســـم مانـــور ایمنـــی حمـــل 
و نقـــل با اشـــاره بـــه اینکه موفقیـــت نیروهای 
راهـــداری در ارتقـــاء افزایـــش ایمنـــی جاده ها 
گـــرو همکاری  کاهـــش ســـوانح رانندگـــی در  و 
مردم و فرهنگ ســـازی در این اســـتان است، 
اظهـــار داشـــت: نگهـــداری جاده هـــا موضوع 
که بـــرای تحقق آن بایـــد مردم  مهمـــی اســـت 
و راننـــدگان، نیروهـــای راهـــداری را در انجـــام 
گذشـــته یاری  وظایـــف قانونـــی خود بیـــش از 
دهنـــد و در ایـــن مـــورد به فرهنگ ســـازی نیاز 

داریم.
او افزود: یکـــی از عوامل مهم در این زمینه 
گاهـــی، دانـــش و تجربـــه رانندگـــی،  افزایـــش آ

ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش ایمنی ترافیک 
است.

صادقـــی راد ادامه داد: نظـــارت و نگهدای 
کـــه ایـــن  راه هـــا ســـرمایه محســـوب می شـــود 
موضوع به همکاری تمامی مردم و مسئوالن 

بستگی دارد.
کـــرد: مـــردم و راننـــدگان باید در  او اضافـــه 
کنـــار  حراســـت از جاده هـــا و نگهـــداری آن در 

مسئوالن وظایف ملی خود را انجام دهند. 
کل راهـــداری و حمـــل و  سرپرســـت اداره 
نقل جـــاده ای اســـتان همدان بـــه تجهیزات 
کل در بحـــث ایمنـــی راهها  و تـــوان ایـــن اداره 
کنـــون ۳۰۰  کـــرد: هـــم ا اشـــاره و خاطرنشـــان 
و  راهســـازی  و  راهـــداری  وســـایل  دســـتگاه 
همچنیـــن تمامی عوامـــل و ماشـــین آالت در 

راهدارخانه ها مستقر شده اند.
صفـــر صادقـــی راد در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
کل در هفتـــه ایمنـــی  برنامه هـــای ایـــن اداره 
حمـــل و نقـــل جـــاده ای، ابراز داشـــت: پخش 

مرکـــز  ســـیمای  از  راهبـــران  ســـیمای  برنامـــه 
کبـــان  را بـــه  ایمنـــی  کاه  توزیـــع  همـــدان، 
موتورسیکلت و ارسال ۱۴۰ هزار پیامک ایمنی 
کاربـــران جـــاده ای از جملـــه  بـــرای اســـتفاده 

کل در این هفته است. اقدامات این اداره 
او دیـــدار بـــا امـــام جمعه همـــدان و تبیین 
برنامه هـــای ایـــن هفته را از دیگـــر برنامه های 
کـــرد: تقاضـــای ما  ایـــن هفتـــه عنـــوان و بیان 
کـــه از امامـــان جماعات  از ایشـــان این اســـت 
مســـاجد اســـتان به ویـــژه روســـتاها بخواهند 
کـــرده و مباحث  که مباحـــث ایمنـــی را تبیین 
کنند. مرتبط به ایمنی را به روستاییان اعام 

این مســـئول یادآور شد: ۲۹ آبان روز بدون 
حادثـــه نامگذاری شـــده و در ایـــن زمینه می 
طلبـــد همه همکاران و دســـت اندرکاران پای 

کار باشند تا تصادفی نداشته باشیم.
کـــه امـــروز  گفتنـــی اســـت، در ایـــن مانـــور 
بـــه شـــکل نمادیـــن در ســـاختمان شـــماره ۲ 
راهداری استان)شـــهید تحریری( برگزار شد، 

خودروهای خدمات رسان نیروهای امدادی 
از راهداری، هال احمر، اورژانس و پلیس راه، 

گذاشتند. توان تجهیزات خود را به نمایش 
بـــه پیشـــنهاد جمعیـــت طرفـــداران ایمنی 
راه هـــا ۲۴ تا ۳۰ آبان مـــاه ، هفته ایمنی حمل 
و نقل نامگذاری شـــده و مراسم و برنامه های 

خاص در این هفته اجرا می شود.

مریانج قطب اردوی تیم های ملی کشور می شود
مجموعه های ورزشی شناسنامه دار شوند

مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان همـــدان 
کـــردن  بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت شناســـنامه دار 
مجموعه های ورزشی استان گفت: شهر مریانج 
کشـــور  قطـــب اردوی تیم هـــای مختلـــف ملـــی 
می شـــود زیرا از امکانات بســـیار خوبی برخوردار 

است.
حمید ســـیفی در دیدار با شـــهردار و اعضای 
شورای شهر مریانج، با اشاره به پتانسیل موجود 
کرد: شـــهر مریانج با دارا  در شـــهر مریانج، اظهار 
بودن یک ورزشـــگاه بســـیار مجهز و دارای تمام 
کم نظیر اســـت لذا  کشـــور  امکانـــات ورزشـــی در 
می طلبد با برنامه ریزی درست، ایجاد انگیزه در 
راستای باال بردن بهره ورزی مجموعه از ظرفیت 

آن به درستی استفاده شود.
کرد: با برنامه ریزی انجام شـــده،  وی اضافه 
درصـــدد هســـتیم تا در آینـــده ای نزدیک شـــهر 
مریانج و مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی 
به قطب، اردوهای ملی برای تیم های مختلف 

کشورمان بدل خواهد شد.
مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان همـــدان 
بیان کرد: در حال حاضر با پیگیری های صورت 
گرفته از طریق مدیرکل روابط بین الملل وزارت 
کشـــورهای حاشیه  ورزش مقررشـــده ســـفرای 
خلیج فارس برای بازدید از ظرفیت های استان 

خصوصـــًا مجموعـــه شـــهید حاجی بابایـــی به 
کنند تـــا زمینه الزم بـــرای حضور  همدان ســـفر 
کشـــورهای عربی در استان همدان  ورزشکاران 

را فراهم کنیم.
کردن  کید بر ضرورت شناسنامه دار  وی با تأ
مجموعه های ورزشی استان خصوصًا مجموعه 
ورزشی شهید حاجی بابایی، گفت: در خصوص 
مشـــکات حقوقی مجموعه نیـــز تیمی مجرب 
برای پیگیری و رفع مشـــکات تشکیل خواهد 
شـــد تـــا بـــا بهره گیـــری از حمایـــت شـــهرداری و 
شورای شـــهر مریانج محدودیت های موجود را 

رفع کنیم.
فعال شدن رشـــته های ورزشی در مریانج  �

ضرورت دارد
شـــهردار مریانـــج در ایـــن جلســـه با اشـــاره به 
اقدامات انجام شده در ورزش همدان، اظهار کرد: 
اقدامات انجام شده در مدت کوتاه انتصاب سیفی 
 عنوان مدیـــرکل ورزش و جوانان اســـتان همدان 

بسیار خوب و قابل مشاهده است.
کرد: قطعًا  محسن معصوم علیزاده، تصریح 
با حمایت های اســـتاندار و نمایندگان مجلس، 
شاهد موفقیت و پیشـــرفت های بیش از بیش 

ورزش استان در همه سطوح خواهیم بود.
وی ضمـــن تقدیـــر از نظـــر مثبـــت و روحیـــه 
تعاملی مدیرکل ورزش و جوانان اســـتان، بیان 
کـــرد: امیدواریـــم حضور شـــما در اســـتان زمینه 

کند تا  ارتباط هرچه مؤثرتر با شهرداری را فراهم 
بخشی از مسائل پیرامون ورزش و جوانان شهر 
مریانج خصوصًا مجموعه شهید حاجی بابایی 

برطرف شود.
شهردار مریانج، فعال سازی همه رشته ها را 
یکی از ضرورت های ورزش شـــهر مریانج عنوان 
کـــرد و افزود: در حال حاضر تعـــداد محدودی از 
رشته های ورزشی در شهر مریانج فعال هستند 
که با توجه به زیرساخت های مطلوب و  سخت 
افزار الزم، می طلبد که دستگاه ورزش و جوانان 
کثر رشـــته ها را در این شـــهر  اســـتان همـــدان، ا

ایجاد کند.
وی مریانج را شـــهری با ســـابقه فرهنگی باال 
گفت: شهر مریانج عاوه بر قدمت  کرد و  معرفی 
طوالنی خود، از سابقه فرهنگی خوبی برخودار 
گرفته استان،  کثر حکات مردمی شکل  است و ا
کنون برخواسته از همین شهر  از زمان انقاب تا

بوده است.
اوج  کـــرد:  خاطرنشـــان  معصوم علیـــزاده 
دالورمـــردی مـــردم ایـــن شـــهر در دوران دفـــاع 
مقدس رقم خورده اســـت و جوانان این شـــهر، 
در حوزه ورزش نیز از ســـابقه درخشانی برخودار 
هســـتند و مـــدال هـــا وافتخـــارات زیـــادی برای 

ورزش استان کسب کرده اند.

ک است کرونا در استان همدان بحرانی و خطرنا وضعیت 
معـــاون دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
کرونـــا در  گفـــت: وضعیـــت  همـــدان 
ک  اســـتان همدان بحرانـــی و خطرنا
اســـت و بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط 
نیازمند همـــکاری همه جانبه مردم 

هستیم.
کرونا  کشنده  ک و  ویروس خطرنا
گرفته اســـت. این  تمام اســـتان را فرا
ویـــروس حتی به منازل و جمع های 
در  و  یافتـــه  راه  هـــم  خانوادگـــی 
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن وارد بدن 

افراد می شود.
کشـــنده بـــه هیـــچ  ایـــن ویـــروس 
گـــروه ســـنی رحـــم نکـــرده و پـــس از 
ورود بـــه بدن بیمار شـــروع به تکثیر 
می کنـــد. تنگی نفس شـــدید، ضعف 

کمر درد، مشـــکات  و بی حالـــی، بـــدن درد، 
گوارشی از شایع ترین عائم  گوارشی و عادم 

ابتا به این بیماری است.
کنـــون بیـــش از یـــک هـــزار بیمـــار مبتـــا  تا
کرونـــا در اســـتان همـــدان بر اثـــر عوارض  بـــه 
ســـخت و غیرقابل تحمل بیماری جان خود 
را از دســـت داده انـــد و برخـــی از بیمـــاران نیز 
گذشـــت مـــدت طوالنی از ابتـــا به ویروس  با 

هنوز به حالت عادی خود بازنگشته اند.
کرونا یـــک بیماری  کـــه ویـــروس  از آن جـــا 
تنفسی اســـت و شـــایع ترین عائم آن شبیه 
بـــه ســـرماخوردگی اســـت بنابرایـــن نبایـــد با 
گرفتـــه شـــود و الزم  ویـــروس ســـرماخوردگی 
اســـت بیماران با بروز اولین عائم تنفسی به 

کنند. کز درمانی مراجعه  مرا
کرونا جرم نیست، پس باید ضمن  ابتا به 
خودداری از انـــکار بیماری و به منظور حفظ 
ســـامتی و جـــان عزیـــزان خـــود تـــا ۱۴ روز در 

بمانید. قرنطینه 
کز  � روند مراجعـــه بیماران تنفســـی به مرا

درمانی همچنان صعودی است
معاون بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشکی 
گفـــت: همچنـــان شـــاهد مراجعـــه  همـــدان 
روزانـــه تعـــداد زیـــادی از بیماران تنفســـی به 

کز بهداشتی و درمانی در  بیمارســـتان ها و مرا
سطح استان هستیم.

کرمـــی اظهـــار داشـــت: وضعیت  منوچهـــر 
چهـــار شهرســـتان اوضـــاع به شـــدت بحرانی 
اعمـــال  کنـــار  در  آن  کنتـــرل  بـــرای  و  اســـت 
مـــردم  همـــکاری  نیازمنـــد  محدودیت هـــا 

هستیم.
کیـــد بـــر اینکـــه قـــدرت ســـرایت  وی بـــا تا
پذیـــری ویروس افزایش یافتـــه و در وضعیت 
کرد: روابط  گرفته ایم، تصریـــح  بحرانـــی قـــرار 
در  مهـــم  عامـــل  یـــک  بـــه  خانوادگـــی  درون 
افزایش آمار مبتایان شناسایی شده است.

معاون بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشکی 
کز ۱۶ ســـاعته ما در  همـــدان با بیـــان اینکه مرا
نقاط مختلف استان آماده خدمات رسانی به 
کرونا هستند،  بیماران تنفســـی و مشکوک به 
کرد: بیمـــاران در صورت بـــروز هرگونه  عنـــوان 
عائم تنفســـی و شبیه به ســـرماخوردگی باید 

کنند. کز مراجعه  به این مرا
کرونا را با ســـرماخوردگی اشـــتباه  � عالئم 

نگیرید
کرونا  کید بـــر اینکه هرگـــز نباید  کرمی بـــا تا
را با ســـرماخوردگی اشـــتباه بگیریـــد، تصریح 
کرونا فقط  کـــرد: تشـــخیص ســـرماخوردگی از 

بـــر عهده پزشـــک اســـت بنابراین بیمـــاران از 
هرگونـــه خوددرمانـــی و انـــکار بیمـــاری بایـــد 

بپرهیزند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در صورت مشـــاهده 
گوارشـــی و شـــبیه به  هرگونه عائم تنفســـی، 
ســـرماخوردگی بایـــد خود را به مـــدت ۱۴ روز 
کنید، اظهار داشـــت: ممکن اســـت  قرنطینه 
کرونا در یک بیمار به شـــکل خفیف و  عائـــم 

کند. در دیگـــری به صورت حاد بروز بروز 
معاون بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشکی 
کید بر اینکه هرچـــه فاصله بروز  همدان بـــا تا
کمتر  کز درمانی  عائـــم تا مراجعه بیمار به مرا
باشـــد شـــانس بهبـــودی او بیشـــتر میشـــود، 
کرد: متاسفانه برخی بیماران بخاطر  تصریح 
ترس و یا هر دلیل دیگری در مراحل تشـــدید 
که  بیماری به بیمارســـتان مراجعه میکنند و 
همین امر ســـبب افزایش بیمـــاران بدحال و 

نیاز به بستری می شود.
کرمـــی بـــا بیـــان اینکـــه تنهـــا خواهـــش و   
کـــه برای در  تقاضـــای مـــا از مردم این اســـت 
امـــان مانـــدن از بیمـــاری در خانـــه بمانند و 
بـــه هیـــچ عنـــوان در تجمعـــات و جمع هـــای 
گفت: در شـــرایط  خانوادگـــی حاضر نشـــوند، 
کســـن و دارویی بـــرای درمان  فعلـــی هیـــچ وا

قطعی بیماری وجود ندارد.
هـــای  توصیـــه  دربـــاره  وی 
کارشناســـان و پزشـــکان طب سنتی 
کنتـــرل بیماری  بـــرای پیشـــگیری و 
اســـاس  بـــر  داشـــت:  اظهـــار  کرونـــا، 
کارشناســـان طب ســـنتی  تحقیقات 
شســـت و شـــوی حلق و بینـــی با آب 
نمـــک غلیظ و آب ولرم، اســـتفاده از 
رایحه های پرتقـــال و نارنج، مصرف 
و  دارچیـــن  زنجبیـــل،  اســـتاندارد 
آبلمیـــو در غذاهـــا نیز در پیشـــگیری 
کـــردن دوره بیمـــاری موثـــر  کوتـــاه  و 

است.
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
همـــدان نیـــز در باره وضعیـــت فعلی 
داشـــت:  اظهـــار  اســـتان،  در  کرونـــا 
دورهمـــی هـــای خانوادگـــی به عنـــوان عامل 
اول و علـــت ابتـــای ۵۳ درصـــد از بیمـــاران 

ک است. کرونایی به این ویروس خطرنا
کل  رشید حیدری مقدم با بیان اینکه در 
اســـتان همدان ۲۵ مرکز ۱۶ ســـاعته خدمات 
گیـــری و ارائـــه مشـــاوره بـــه بیمـــاران  تســـت 
کـــرد:  کرونایـــی را انجـــام می دهنـــد، تصریـــح 
بیمـــاران باید بافاصله پس از بروز نخســـتین 

کنند. کز مراجعه  عائـــم بیماری به این مرا
کید براینکه در مـــوج اول بیماری  وی بـــا تا
کرونا ۴  میانگیـــن مـــرگ روزانـــه بیماران بر اثـــر 
نفر، در موج دوم ۸ نفر و در موج ســـوم ۱۵ نفر 
شده است، اظهار داشت: این آمار به معنای 
ک ترشدن بیماری در موج سوم است. خطرنا
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همدان 
تعـــداد  بیمـــاری  نخســـت  مـــوج  در  افـــزود: 
بیماران بستری روزانه ۷۰ نفر، موج دوم ۱۱۵ 

و در موج ســـوم به ۱۴۰ نفر رسیده است.
کید بـــر اینکه وضعیت  حیـــدری مقدم باتا
چند شهرســـتان اســـتان در حالـــت بحرانی و 
کـــرد: برای  ک اســـت، تصریح  بســـیار خطرنـــا
نیازمنـــد  شـــرایط  بهبـــود  و  اوضـــاع  کنتـــرل 
همکاری و رعایت هرچه بیشـــتر پروتکل ها از 

سوی مردم هستیم.
محمد ترابی

جناب آاقی مهندس

مݡهدی ݠکرمی
یز  را به  انتخاب شایسته شما برادر عز
یک  سمت بخشدار مرکزی فامنین تبر

عرض می نمایم.

حمید عزیزی متواضع 
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان همدان
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با هدف حفاظت از اراضی ملی و طبیعی؛
۵۷ کیلومتر کمربند حفاظتی در استان 

همدان احداث می شود
و  طبیعـــی  منابـــع  اراضـــی  امـــور  حفاظـــت  معـــاون   
گفـــت: بـــرای حفـــظ منابع  آبخیـــزداری اســـتان همـــدان 
کمربنـــد حفاظتـــی در این  کیلومتـــر حائـــل و  طبیعـــی۵۷ 

استان احداث می شود.
گفت وگـــو با خبرنگار  »رضـــا الوندی« روز پنجشـــنبه در 
کمربند  ایرنـــا  اظهار داشـــت: بـــرای اجرای پروژه احـــداث 
که در  حفاظتـــی ۱۰ میلیارد ریـــال اعتبار اختصـــاص یافته 
صورت تامین و تخصیص با قید فوریت نســـبت به اجرای 

آن اقدام می شود.
کمربند حفاظتی  وی بـــا بیان اینکه میانگین احـــداث 
کیلومتر  گذشـــته ۱۵  در اســـتان همـــدان طی  ســـال های 
در ســـال بـــوده، افـــزود: ایـــن میزان امســـال حـــدود چهار 
که اقدامات انجام شـــده  کرد به نحوی  برابـــر افزایش پیدا 
کمربندی معادل مجموع  ســـال جاری در زمینه احـــداث 

گذشته استان است. فعالیت چهار سال 
و  طبیعـــی  منابـــع  اراضـــی  امـــور  حفاظـــت  معـــاون 
آبخیزداری اســـتان همدان اظهار داشت: تیم های منابع 
طبیعی با قرار دادن ســـتون هایی )بنج مارک( بین اراضی 
کرده تا از دســـت اندازی و  ملـــی و مردمـــی آنهـــا را تفکیک 

کند. تچاوز و تعرض متخلفان به اراضی ملی جلوگیری 
کمربنـــد حفاظتـــی در  کیلومتـــر  الونـــدی از ایجـــاد ۱۸۰ 
اســـتان همدان براســـاس برنامه ششـــم توســـعه خبر داد 
کمربنـــد حفاظتی بـــه وســـیله نصب بنچ  ح  گفـــت: طـــر و 
مارک ها )ســـتون های بتنی( و ایجـــاد نهال کاری اجرا می 
کار مرز بین اراضی ملی و مســـتثنیات مردم  شـــود و با این 

مشخص می شود.
کمربند حفاظتی  ح  وی مهمترین هـــدف از اجرای طر
را ســـهولت در امـــر پایـــش، حفاظـــت و حراســـت از اراضی 
منابـــع طبیعی و جلوگیری از تخلـــف و تصرف های اراضی 

کرد. ملی توسط افراد سودجو و فرصت طلب عنوان 
معـــاون حفاظت امور اراضی منابـــع طبیعی همدان با 
عنوان اینکه امسال بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی منابع 
ح پایـــش آفات و بیماری  طبیعی همدان زیر پوشـــش طر
کرد: آفات و بیماری ها تهدید وچالشـــی  گرفته، بیان  قرار 
جـــدی برای عرصه هـــای جنگلی و مرتعی هســـتند و این 

نهاد مصمم به مبارزه با این آفات است.
گونه های جنگلی  الونـــدی، مبارزه با آفات و بیمـــاری 
و مرتعـــی را بـــه عنوان یکـــی از اقدامات اولویـــت دار حوزه 
کل منابع طبیعی و  معاونت حفاظت و امـــور اراضی اداره 

کرد. آبخیزداری استان همدان عنوان 
کـــرد: فرآیند مبـــارزه با آفـــات و بیماری ها  وی اضافـــه 
کنترل  گاهـــی، پیشـــگیری،  شـــامل بخش هـــای پیـــش آ
که اقـــدام های الزم در هـــر یک از این  و مبـــارزه می شـــود 

مراحل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اســـتان همـــدان در مجمـــوع دارای ۹۰۵ هـــزار هکتـــار 

اراضی ملی و طبیعی)مرتع و جنگل( است.

فرهنگ

آگهی تغییرات موسسه خیریه امداد مهدیه همدان موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 32 و شناســـه ملی 10820002577 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399.05.24 و باســـتناد مجوز 3814.5.512.465.3221مورخ99.6.26 
پلیـــس امنیـــت عمومـــی فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان همـــدان تصمیمـــات ذیـــل اتخاذ 
شـــد : 1 - ترازنامـــه منتهـــی به ســـال 1398 مورد تصویب قـــرار گرفـــت. 2 - آقای محمد 
رضـــا ســـراج بـــا شـــماره ملـــی3873708507 - آقـــای محمـــود صمـــدزاده بـــا شـــماره 
ملـــی4050133921 - آقـــای حمیـــد رضـــا فخار بـــا شـــماره ملـــی3874561763 - آقای 
حمیـــد ملونـــی بـــا شـــماره ملـــی3873864721 - آقـــای مهـــدی بهرامی با شـــماره ملی 
3873804506- آقای مهدی درفشـــی با شـــماره ملی3873790416 - آقای حســـن 
بیات با شـــماره ملـــی3873226111 همگی بعنـــوان اعضای اصلی هیئـــت مدیره و آقای 
محمد حسن بیجارچی با شـــماره ملی3874871908 و آقای علی اصغر ملونی با شماره 
ملـــی3873705990 بعنـــوان اعضـــای علی البدل هیئـــت مدیره همگی برای دوســـال 
انتخاب گردیدند . 3 - بازرسین برای مدت یکسال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند : 
آقای حسن مشتاق با شماره ملی3874214125 بعنوان بازرس اول اصلی آقای علیرضا 
عالفچی با شـــماره ملـــی3871298670 بعنوان بازرس دوم اصلی آقای علیرضا ســـهل 

البیع با شماره ملی3873565706 بعنوان بازرس علی البدل
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان - شناسه آگهی:)1036170(

آگهی تغییرات موسسه خیریه امداد مهدیه همدان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
32 و شناسه ملی 10820002577 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399.05.26 
و باستناد مجوز 3814.5.512.465.3221مورخ99.6.26 پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: محمود صمد زاده با شماره ملی4050133921 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا سراج با شماره ملی3873708507 
بســـمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا فخار با شماره ملی3874561763 بسمت 
خزانه دار حمید ملونی با شماره ملی3873864721 بسمت منشی هیئت مدیره مهدی 
بهرامی با شـــماره ملی 3873804506 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهدی درفشی 
با شـــماره ملی3873790416 بســـمت عضو اصلی هیئت مدیره حســـن بیات با شـــماره 
ملی3873226111 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره 2 - براساس ماده 24 اساسنامه کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه با امضای آقایان محمود صمد زاده مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره یا محمد رضا سراج نایب رئیس هیئت مدیره و امضای ثابت خزانه دار 

حمید رضا فخار ممهور به مهر موسسه معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان شناسه آگهی: )1036171(

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت خدمـــات مکانیزاســـیون کشـــاورزی فـــالح دامنـــه زاگرس 
نهاوند شـــرکت تعاونی به شـــماره ثبت 629 و شناســـه ملی 10820031190 به استناد 
صورتجلســـه هیئـــت مدیـــره مـــورخ 1399.07.22 و طبـــق مجـــوز شـــماره 1071.99 مورخ 
1399.07.30 اداره تعـــاون ، کار و رفـــاه اجتماعی شهرســـتان نهاونـــد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـــد: 1 - سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: خانم خدیجه 
کرمعلـــی باکدملـــی 3962636471 به ســـمت رئیس هیئت مدیره خانم والیه ســـلگی 
باکدملـــی 3960288018 به ســـمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مســـعود بایروند 
باکدملـــی 3950163131بـــه ســـمت منشـــی هیئـــت مدیـــره و مدیر عامل شـــرکت 2 - 
دارنـــدگان حق امضاء :کلیه قراردادها و اسنادرســـمی و تعهـــدآور بانکی از قبیل چک، 
ســـفته، بـــرات و اوراق بهـــادار با امضاء آقای مســـعود بایروند )مدیرعامـــل( به اتفاق 
خانـــم خدیجه کرمعلی )رئیس هیئت مدیره( و مهرشـــرکت تعاونی دارای اعتبار اســـت 
و در غیـــاب رئیس هیئت مدیره خانم والیه ســـلگی )نایب رئیس هیئت مدیره( دارای 
حق امضاء می باشـــد، اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای مســـعود بایروند 

)مدیرعامل( و مهر شرکت تعاونی معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند -شناسه آگهی: )1036209(

  رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم  علی اکبر شـــاهمردی   دارای شماره شناسنامه 5029547762 به  شرح 
دادخواســـت به کالسه: 112/9900377ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شـــادروان  ربابه خانم مرادی   به شـــماره شناسنامه 
5029858253 درتاریـــخ 1395/11/17در اقامتگاه دائمی خـــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به :  1-علی اکبر شاهمردی  فرزند 
محمـــد حســـین  بـــه ش ش 1104متولـــد  1350صادره از فامنین پســـر متوفـــی  2-زهرا 
شاهمرادی  فرزند محمد حسین  به ش ش 587متولد  1330صادره از فامنین دختر 
متوفـــی  3- حکیمه خاتون شـــاه مردی فرزند محمد حســـین  بـــه ش ش 773متولد  
1342صادره از فامنین دختر متوفی  4- رقیه شـــاه مردی فرزند محمد حســـین  به ش 
ش 1103متولـــد  1349صـــادره از فامنین دختـــر متوفی  5- فاطمه شـــاهمرادی فرزند 
محمدحســـین بـــه ش ش 588 متولد 1332 صـــادره از فامنین دختـــر   اینک با انجام 
تشـــریفات مقدماتی در خواســـت مزبـــور را در یک نوبـــت آگهی می نماید تا هر کســـی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشـــد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 227

  رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقـــای/ خانـــم  مـــژگان مـــرادی   دارای شـــماره شناســـنامه 5029919015 بـــه  شـــرح 
دادخواست به کالســـه: 112/9900376ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شـــادروان  رمضانعلی مرادی   به شـــماره شناســـنامه 
5029290133 درتاریخ 1372/9/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اســـت بـــه :  1-داود مرادی  فرزند  رمضانعلی  
بـــه ش ش 0065921828متولـــد  1362صادره از تهران پســـر متوفی  2- وحید مرادی  
فرزند  رمضانعلی  به ش ش 21552متولد  1363صادره از تهران مرکزی  پسر متوفی  
3- شـــبنم مـــرادی  فرزند  رمضانعلی  بـــه ش ش 5020057908متولد  1372صادره 
از فامنیـــن  دختـــر متوفـــی  4- مـــژگان مرادی  فرزنـــد  رمضانعلی  بـــه ش ش 68متولد  
1365صـــادره از فامنین  دختر متوفی  5- شـــیما مـــرادی  فرزند  رمضانعلی  به ش ش 
5020001546متولـــد  1368صـــادره از فامنین  دختر متوفـــی  6- فاطمه زاهدی فرزند 
حســـین به ش ش 933 متولد 1336 صادره از فامنین همسر متوفی   7- فاطمه زارع 
فرزند کربالیی رجبعلی به ش ش 65 متولد 1298صادره از فامنین مادر متوفی  اینک 
با انجام تشـــریفات مقدماتی در خواســـت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســـی اعتراضـــی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشـــد از تاریخ نشـــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 228

  رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقـــای/ خانـــم  فاطمه چهـــر قانی    دارای شـــماره شناســـنامه 5020114553 به  شـــرح 
دادخواســـت به کالســـه: 112/9900373ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نمـــوده  و چنیـــن توضیـــح داده که شـــادروان  احمد چهر قانی    به شـــماره شناســـنامه 
5029649980 درتاریـــخ 1399/6/1در اقامتـــگاه دائمـــی خود بـــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اســـت به :  1-محمود چهرقانی  فرزند  عزیز   به 
ش ش 288 متولد  1320صادره از فامنین پدر متوفی  2- زهری دارابی پشـــنگ   فرزند  
رمضانعلـــی  بـــه ش ش 445 متولـــد  1333صـــادره از فامنیـــن   مادرمتوفـــی  3- زهـــرا 
محمد حســـینی   فرزند  شـــکر اله   به ش ش 589متولد  1353صادره از فامنین  همسر 
متوفی  4- محمد چهرقانی  فرزند  احمد به ش ش 5020202241متولد  1390صادره از 
فامنین  پسر متوفی  5- فاطمه چهرقانی  فرزند  احمد به ش ش 5020114553متولد  
1378صـــادره از فامنیـــن  دختـــر متوفی  6- محدثـــه چهرقانی  فرزنـــد  احمد به ش ش 
5020114553متولـــد  1379صادره از فامنین  دختر متوفی  7- مرضیه چهرقانی  فرزند  
احمـــد بـــه ش ش 5020170488متولد  1386صادره از فامنیـــن  دختر متوفی  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشـــد از تاریخ نشـــر نخســـتین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 231

  رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقای/ خانم  معصومه یعقوبی    دارای شـــماره شناســـنامه 5029883703 به  شرح 
دادخواســـت به کالســـه: 112/9900366ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شـــادروان  نرگس محســـنی    به شـــماره شناســـنامه 
5029881654 درتاریـــخ 1394/3/24در اقامتـــگاه دائمی خود بـــدرود زندگی گفته 
ورثـــه حیـــن الفـــوت آن متوفی / متوفیه منحصر اســـت بـــه :  1-محمد یعقوبـــی  فرزند  
براتعلی   به ش ش 632 متولد  1342صادره از فامنین پسر متوفیه  2- اصغر یعقوبی  
فرزنـــد  براتعلـــی   بـــه ش ش 856 متولـــد  1349صـــادره از فامنین پســـر متوفیه  3- 
معصومـــه یعقوبی  فرزند  براتعلی   بـــه ش ش 5 متولد  1337صادره از فامنین دختر 
متوفیـــه  4- فاطمـــه یعقوبی  فرزنـــد  براتعلی   به ش ش 620 متولـــد  1340صادره از 
فامنیـــن  دخترمتوفیه  اینک با انجام تشـــریفات مقدماتی در خواســـت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســـی اعتراضی دارد و یـــا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  
نزد او باشـــد از تاریخ نشر نخســـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 229

  رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقای/ خانم  معصومه یعقوبی    دارای شـــماره شناســـنامه 5029883703 به  شـــرح 
دادخواســـت به کالســـه: 112/9900367ح از این حوزه درخواســـت گواهی حصر وراثت 
نمـــوده  و چنیـــن توضیح داده که شـــادروان  براتعلی یعقوبی     به شـــماره شناســـنامه 
5029635734 درتاریـــخ 1351/4/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به :  1-محمد یعقوبی  فرزند  براتعلی   به 
ش ش 632 متولد  1342صادره از فامنین پسر متوفی  2- اصغر یعقوبی  فرزند  براتعلی   
به ش ش 856 متولد  1349صادره از فامنین پسر متوفی  3- معصومه یعقوبی  فرزند  
براتعلـــی   به ش ش 5 متولد  1337صـــادره از فامنین دختر متوفی  4- فاطمه یعقوبی  
فرزند  براتعلی   به ش ش 620 متولد  1340صادره از فامنین  دخترمتوفی  5- هاشـــم 
یعقوبـــی  فرزنـــد  ابراهیـــم   بـــه ش ش 5029635041 متولد  1275صـــادره از فامنین  
پدرمتوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 230

رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقـــای/ خانـــم  علی اصغـــر جلیلی     دارای شـــماره شناســـنامه 5029202056 به  شـــرح 
دادخواســـت به کالســـه: 112/9900292ح از این حوزه درخواســـت گواهـــی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شـــادروان  فرخنده جلیلی عارف به شـــماره شناسنامه 
5029197771 درتاریـــخ 1387/1/29در اقامتـــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حیـــن الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اســـت به :   1-علی اصغـــر جلیلی  فرزند  محمد 
علـــی    بـــه ش ش 875 متولد  1359صادره از فامنین پســـر متوفی   2- قاســـم جلیلی  
فرزند  محمد علی  به ش ش 638 متولد  1352صادره از فامنین پسر متوفی   3-منصور  
جلیلی  فرزند  محمد علی    به ش ش 635 متولد  1347صادره از فامنین پســـر متوفی   
4- محمد ناصر جلیلی  فرزند  محمد علی    به ش ش 495 متولد  1342صادره از فامنین 
پسر متوفی   5- رسول جلیلی  فرزند  محمد علی    به ش ش 637متولد  1350صادره 
از فامنین پسر متوفی   6- ابوالمحسن جلیلی  فرزند  محمد علی    به ش ش 686 متولد  
1354صادره از فامنین پسر متوفی   7- معصومه جلیلی  فرزند  محمد علی    به ش ش 
636 متولد  1348صادره از فامنین  دختر متوفی   8- حسنیه جلیلی  فرزند  محمد علی    
بـــه ش ش 736 متولـــد  1355صـــادره از فامنین  دختر متوفـــی   9- هاجر جلیلی  فرزند  
محمد علی    به ش ش 17 متولد  1363صادره از فامنین دختر متوفی   10- کبری جلیلی  
فرزنـــد  محمـــد علی    به ش ش 494 متولـــد  1339صادره از فامنیـــن  دختر متوفی   11- 
عالیـــه جلیلی  فرزند  محمد علـــی    به ش ش 585متولد  1344صادره از فامنین  دختر 
متوفی   12- محمد علی جلیلی  فرزند  حسین    به ش ش 10 متولد  1311صادره از فامنین  
همسر  متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســـی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشـــد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس حوزه  شماره 112شورای حل اختالف فامنین- قاضی- رجب زاده 

م الف: 233

آگهی تغییرات شرکت مهرســـام آترینا بوعلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
11435 و شناســـه ملی 14004044288 به اســـتناد صورتجلســـه هیئـــت مدیره مورخ 
1399.08.05 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : 1 - اعضای هیات مدیره بـــرای مدت دو 
سال به ســـمت ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام شـــعبانی باکدملی3860318187 
به سمت رییس هیئت مدیره آقای امین شعبانی باکدملی3860527266 به سمت 
مدیرعامـــل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهرداد زراعتی باکدملی3875856260 
به سمت نایب رییس هیئت مدیره 2 - کلیه چک ها وسفته ها و اوراق بهادار واسناد 
تعهـــدآور وقرارداد ها ومکاتبات اداری و دفتـــرو اوراق عادی به امضای مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان - شناسه آگهی: )1044612(

آگهی تغییرات شرکت مهرســـام آترینا بوعلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
11435 و شناســـه ملی 14004044288 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومی عادی 
بطـــور فوق العاده مـــورخ 1399.08.05 تصمیمـــات ذیل اتخاذ شـــد : 1 - آقایان بهنام 
شـــعبانی به کدملـــی3860318187 و امین شـــعبانی بـــه کد ملـــی3860527266 و 
مهـــرداد زراعتی بـــه کدملی3875856260 بعنوان اعضای اصلـــی هیئت مدیره برای 
مدت 2ســـال انتخاب شدند. 2 - آقای مهیار شربتی به کدملی3860565192 وآقای 
بهمن اســـدی فـــر به کدملی3871487228 به ترتیب بازرســـین اصلـــی وعلی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان -شناسه آگهی: )1044613(

آگهی تغییرات شـــرکت پاکســـازان چیچک گســـتر شـــرکت با مســـئولیت محدود به 
شـــماره ثبـــت 12647 و شناســـه ملـــی 10104076350 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395.12.22 تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد : اعضاء 
هیئـــت مدیـــره بـــه قرارذیل برای مـــدت نامحـــدود انتخـــاب گردیدند: آقایـــان محمد 
معظمـــی باکدملـــی 4031346654 و امیر گماراســـماعیلی باکدملی 3874827534 

)خارج ازشرکاء(. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان - شناسه آگهی: )1044615(

آگهی تغییرات شـــرکت حمل و نقل شـــکوه همدان شـــرکت با مســـئولیت محدود به 
شـــماره ثبت 2983 و شناســـه ملی 10860460700 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فـــوق العـــاده مـــورخ 1399.07.14 تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد : 1 - بموجب ســـند رســـمی 
293999 مـــورخ 99.07.19 دفترخانه اســـناد رسمی شـــماره 5 همدان آقـــای خلیل قبادی 
به شـــماره ملی 3873243679 کلیه ســـهم الشـــرکه خود را به میزان 100000 ریال را به 
آقای محمد عســـگری به شـــماره ملی 4030427839 واگذار نمود و از شـــرکت خارج شد 
. در نتیجه ســـهم الشـــرکه شرکا به شرح ذیل می باشـــد : آقای محمد عسگری به شماره 
ملـــی 4030427839 دارنده 490000 ریال ســـهم الشـــرکه آقای عبدالرضا بیگ محمدی 
به شـــماره ملی 4030425615 دارنده 330000 ریال ســـهم الشـــرکه آقای مسعود بیگ 
محمدی به شـــماره ملی 3875589823 دارنده 160000 ریال سهم الشرکه آقای کمند 
علی رشـــیدی به شـــماره ملـــی 4030437478 دارنده 10000 ریال ســـهم الشـــرکه آقای 

عباس بگی به شماره ملی 4030430171 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان -شناسه آگهی: )1045296(

آگهی تغییرات شـــرکت خدمات مکانیزاسیون کشـــاورزی فالح دامنه زاگرس نهاوند 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 629 و شناسه ملی 10820031190 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومـــی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399.07.22 و طبق مجوز شـــماره 1071.99 
مورخ 1399.07.30 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 3 ســـال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
خدیجـــه کرمعلـــی باکدملـــی 3962636471 والیـــه ســـلگی باکدملـــی 3960288018 
مســـعود بایروند باکدملـــی 3950163131 به عنوان اعضاء اصلـــی هیئت مدیره مجتبی 
بایروند باکدملی 3960294484 رســـول بایروند باکدملـــی 3962097767 به عنوان 
اعضـــاء علی البدل هیئت مدیـــره 2 - ملیحه دیناروند باکدملـــی 3950144171 )خارج از 
ســـهامداران( به عنوان بازرس اصلی و فاطمه امید باکدملـــی 0421949007 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند شناسه آگهی:)1036210(

آگهی تغییرات شـــرکت خدمات مکانیزاسیون کشـــاورزی فالح دامنه زاگرس نهاوند 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 629 و شناسه ملی 10820031190 به استناد صورتجلسه 
مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده مـــورخ 1399.07.22 و طبـــق مجـــوز شـــماره 1071.99 مورخ 
1399.07.30 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـــد: تعداد اعضای شـــرکت از 7 نفر به 8 نفر و سرمایه از مبلغ 14700000 ریال به مبلغ 

16800000 ریال )منقسم به 24 سهم 700000 ریالی( افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند -شناسه آگهی:)1036211(

گنجنامه الوند را تخریب می کند جاده برگشت 
با وجود مخالفت ها، مدیران همدان همچنان بر ساخت جاده برگشت گنجنامه اصرار دارند

که از ســـوی  بـــا وجـــود همـــه مخالفت هایـــی 
کارشناســـان و فعـــاالن  اعضـــای شـــورای شـــهر، 
محیـــط زیســـت شـــد، مدیـــرکل راه و شهرســـازی 
ح احـــداث جـــاده برگشـــت  خبـــر از تصویـــب طـــر
گنجنامـــه می دهد و این یعنی: »خیالتان راحت، 
الونـــد نابـــود می شـــود« و بـــرای این نابـــودی ۴۸ 
کرده اند. حاال  میلیارد تومان بودجه هـــم تعیین 
کـــه اثرات مخـــرب این جـــاده بر  چنـــد ســـال بعد 
کوهســـتان الوند عیان شد، مســـئوالن و مدیران 
کـــی بـــود؟ من  همـــدان از سیاســـت »کـــی بـــود؟ 
کس تقصیر را  کرد و هر  نبودم!« استفاده خواهند 
که  گردن دیگری خواهـــد انداخت، همان طور  بر 
قلب میدان میشـــان را شـــکافتند و در آن اتوبان 
کردنـــد و وقتی موضوع رســـانه ای شـــد  احـــداث 
گردن دیگری  هر مدیری مســـئولیت فاجعـــه را بر 
می انداخـــت و هنـــوز هـــم پرونده قضایـــی آن در 
کســـی یا چه  جریـــان اســـت. حـــاال باید دیـــد چه 
که هیچ  کسانی از احداث این جاده نفع می برند 

اعتراضی جلودارشان نیست.
ح مخالف هستند � کارشناسان با اجرای طر

رئیـــس مرکز مطالعات و پژوهش های شـــورای 
ح احداث جاده  شهر همدان درباره روندی که طر
کرده، توضیـــح می دهد:  گنجنامه طـــی  برگشـــت 
ح  ح از ابتدای شـــورای پنجم مطر اجرای این طر
بود و ســـه جلســـه در ســـه حوزه مختلـــف در این 
زمینه برگزار شـــد و ابعاد محیط زیستی، حقوقی، 
ح مورد بررسی  شـــهری، ترافیکی و موارد دیگر طر
گرفت. در این جلســـات قریب به اتفاق همه  قرار 
کارشناســـان حاضر مخالف اجرای این  اســـاتید و 
ح برای مطالعه به  ح بودند و قرار شـــد این طر طر
دانشـــگاه بوعلی ســـینا سپرده شـــود اما معاونت 
ح نیاز  کرد این طر پژوهشـــی این دانشـــگاه اعام 
که نباید  کاما مشـــخص است  به مطالعه ندارد و 
اجرا شـــود. بنابراین شهرداری هم از مطالعه این 
کرد و همه چیز مســـکوت ماند.  ح صرف نظر  طـــر
امـــا چند وقت پیش این موضـــوع دوباره در مرکز 
ح  مطالعـــات و پژوهش هـــای شـــورای شـــهر مطر
ح برای  که اجرای این طر شـــد و باز هم اعام شد 

همدان آسیب زاست.
»رضـــوان سلماســـی« دربـــاره معایـــب اجرای 
گنجنامه یکـــی از آثار تاریخی  ح می گوید:  ایـــن طر
همدان است که بعد از هویت تاریخی این شهر به 
گلوگاه همدان  آن شناخته می شود. این منطقه 
که باد غالب شهر از سمت آن  محســـوب می شود 
مـــی وزد و ایـــن یعنی همـــدان و حتی تویســـرکان 

گنجنامـــه  آب و هـــوای مطبـــوع خـــود را مدیـــون 
هستند. ضمن این که هر منطقه از شهر ظرفیتی 
گر بیش از آن ظرفیت مورد استفاده قرار  که ا دارد 
گنجنامه قبـــل از ایجاد  بگیـــرد، آســـیب می بیند. 
تاسیســـاتی ماننـــد تله کابیـــن، طرفـــداران خود را 
گذاشته  کار  که در آن  داشت و حاال با تاسیساتی 
که وارد آن می شـــود، در  شـــده، حجم جمعیتـــی 
حال افزایش اســـت و این اتفاق تأثیرات منفی بر 
گریبان شهر  کوهستان الوند می گذارد و نتایج آن 
گرفـــت. وی ادامه  همـــدان و مـــردم آن را خواهد 
کنیم،  گنجنامه جاده احـــداث  گـــر در  می دهـــد: ا
در واقـــع جاذب جمعیـــت شـــده ایم. بنابراین نه 
کرد بلکه  کاهش پیدا نخواهـــد  تنهـــا ترافیـــک آن 
با افزایش ترافیک مواجه خواهیم شـــد. در حالی 
گنجنامـــه بایـــد با  ح در منطقـــه  کـــه اجـــرای طـــر
کاهش جمعیت در آن باشـــد. اما این  محوریـــت 
روزها تاسیسات شهری بیشتری مانند رستوران 
و هتـــل پای الوند برده می شـــود و همین باعث از 

بین رفتن باقیمانده باغات همدان می شود.
گنجنامه نابود می شود �

گونه های  سلماسی با بیان این که باید به فکر 
کـــه در این منطقه زندگـــی می کنند هم  جانـــوری 
که  گنجنامه  باشـــیم، می افزاید: ورود بـــه منطقه 
گونه های  مســـاوی بـــا ورود به محـــل زندگـــی آن 
جانـــوری اســـت، در درجـــه اول خودخواهی نوع 
انســـان را نشـــان می دهـــد و در ادامـــه آن هـــا هم 
)مانند ســـگ ها( وارد زندگی انسان ها می شوند و 

آسیب های خودشان را دارند.
رئیـــس مرکز مطالعات و پژوهش های شـــورای 
کید می کنـــد: اجرای ایـــن پروژه  شـــهر همـــدان تأ
که باید دید صرف این  هزینه بســـیار زیـــادی دارد 
هزینه نســـبت به آورده پروژه ارزشمند هست؟ آیا 
ح پیوســـت های محیط زیســـتی،  اجرای این طر
بایـــد  دارد؟  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  اقتصـــادی، 
توجه داشـــته پیست اســـکی همدان در بهترین 
حالت دو ماه در ســـال قابل اســـتفاده اســـت و با 
اضافه کـــردن هرگونـــه تاسیســـات شـــهری، دود، 
خـــودرو و مانند این بـــه آن، حجم بـــرف آن را به 
حداقل خواهیم رســـاند و ورزش زمستانی اسکی 

را هم از دست خواهیم داد.
کرد � مخالفت خواهم 

کـــه در طـــول  نماینـــده همـــدان در مجلـــس 
کرســـی مجلس نشســـته همواره بر  که بر  دورانـــی 
برخـــورد بـــا تخریب گـــران محیط زیســـت همدان 
برگشـــت  جـــاده  احـــداث  دربـــاره  کـــرده،  کیـــد  تأ

گنجنامـــه معتقـــد اســـت: شـــخصا در ایـــن زمینه 
که  کارشناسی دارم  کارگروه  کارشـــناس نیستم اما 
گروه  گـــر این  از نظـــرات آن ها اســـتفاده می کنم و ا
کنند ســـاخت جاده برگشـــت  کارشناســـی اعـــام 
گنجنامه منجر به تخریب محیط زیســـت همدان 
کوهســـتان الونـــد می شـــود، نـــه تنهـــا حمایت  و 

کرد بلکه مخالف خواهیم بود. نخواهیم 
بـــه »احمدحســـین فاحـــی« می گویـــم یکی از 
مشـــکات بـــزرگ همـــدان بی توجهی مدیـــران و 
کارشناســـان اســـت  صاحبـــان قـــدرت به نظرات 
ح مـــورد اعتـــراض  کـــه آســـیب های طـــر و بعدهـــا 
کـــه  مشـــخص شـــد، دیگـــر نـــه مدیـــری هســـت 
پاســـخگو باشـــد و نه آســـیب قابل جبران اســـت. 
وی در این بـــاره توضیح می دهد: محیط زیســـت 
کم از تخریب ها آســـیب ندیده  و طبیعت همدان 
که بر میزان  اســـت. بنابراین با اجرای هـــر طرحی 
کنـــد، مخالفـــت خواهیم  ایـــن تخریب هـــا اضافه 

کرد.
کار من ساخت راه است �

از مدیـــرکل راه و شهرســـازی اســـتان همـــدان 
گفتـــه اســـتاندار، مطالعات این  می پرســـم طبق 
ح بیســـت ســـال پیش انجام شـــده است. آیا  طر
که همدان  گذشت بیست سال و تغییراتی  بعد از 
ح نباید مورد مطالعه مجدد قرار  داشـــته، این طر
کـــه منطقه، منطقه  بگیـــرد؟ آن هم در شـــرایطی 
»داریـــوش  کـــه  می شـــود  محســـوب  حساســـی 
حســـینی« پاســـخ می دهـــد: مطالعه مجـــدد این 
ح به تازگی انجام شـــده و جزئیات آن شـــامل  طر
گنجنامه به عباس آباد و  احـــداث باند دوم جاده 
شـــهر همدان است. ۴۸ میلیارد تومان برای این 
ح بودجه تعیین و در سازمان برنامه و بودجه  طر

تصویب شده است.
که ضرورت اجرای  وی در پاســـخ به این سوال 
ایـــن پـــروژه در چیســـت، می گویـــد: اجـــرای ایـــن 
ح شـــده  پروژه در جلســـات مختلف اســـتان مطر
درخواســـت  مجلـــس  در  تویســـرکان  نماینـــده  و 
یـــک جـــاده ایمن بـــرای این شهرســـتان داشـــته 
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی انجـــام مطالعـــات و 
ســـاخت این جاده بـــه اداره کل راه و شهرســـازی 
ســـپرده می شـــود. ایـــن جـــاده در روزهـــای آخـــر 
هفته با ترافیک شـــدیدی روبروســـت و حتی یک 
دوربرگـــردان هم ندارد. ما موظف به حل ترافیک 
این جاده هســـتیم. من معتقدم راه سازی عامل 
که اراضی  توسعه است. ما به دنبال این هستیم 
ایـــن منطقـــه در اختیـــار دولـــت بماننـــد و عموم 

کثر  کننـــد در حالی کـــه ا مـــردم از آن هـــا اســـتفاده 
گنجنامه خصوصی اســـت و شـــهروندان  باغ های 
دیگـــر از آن ها بهـــره ای نمی برند. بنـــده اعتقاد به 
حفظ محیط طبیعـــی آن منطقه دارم اما این در 
که راه ورود خودرو به آن را ببندند  شرایطی است 
و از شـــهروندان بخواهند به صـــورت پیاده در آن 
کنند اما وقتی اجـــازه تردد خودرو در  رفـــت و آمد 
آن را می دهند، باید به فکر حل مشـــکل ترافیک 

آن هم باشند.
بـــا  منطقـــه  ایـــن  اخیـــر  ســـال های  طـــول  در 
گیاهی، فرســـایش  مشـــکاتی مانند فقر پوشـــش 
کارشناســـان  ک و قطع درختان مواجه بوده و  خا
گر مطالعه ای  و فعاالن محیط زیســـت معتقدند ا
گرفته توجهی به نتایج آن نشـــده  در آن صـــورت 
اســـت. به حســـینی می گویـــم: بر طبق نظر شـــما 
گر مطالعه  کشـــید. ا هـــم باید تا قله دماوند جاده 
ح نمی شود؟  ح های جایگزین مطر شـــده چرا طر
گنجنامه  که به  بر طبق آمار هدف بیشـــتر افرادی 
کردن  می روند، دور دور اســـت. چرا برای دور دور 
شـــهروندان فضای جایگزین تعییـــن نمی کنید؟ 
گر  کافی اســـت. ا جـــاده فعلی بـــرای تردد عـــادی 
راه را عامل توســـعه می دانید چـــرا جاده علیصدر 
کشـــتن  کـــه ســـاالنه صدهـــا نفـــر را به  و آورزمـــان 
می دهد، درســـت نمی کنید؟ چـــرا همه توجهات 
گنجنامـــه اســـت؟ و وی توضیح  فقـــط به جـــاده 
می دهـــد: وظیفه من توســـعه جاده اســـت چون 
گـــر نقـــد دارید،  مـــن دســـتگاه اجرایـــی هســـتم. ا
که مجوز  کنیـــد  بـــه اداره کل محیـــط زیســـت وارد 

ســـاخت این جـــاده را می دهد. به مـــن می گویند 
کشـــته می دهـــد و من هـــم مجبورم  ایـــن جـــاده 
کنم. وگرنه پروژه های مهم تر  موضوع را پیگیـــری 
گنجنامـــه داریـــم. بـــرای مثـــال در حال  از جـــاده 
حاضر توسعه راه آهن از هر پروژه ای مهم تر است. 
کار مـــن ســـاخت راه اســـت و تخصصـــی در حوزه 

گردشگری و ورزش ندارم. محیط زیست، 
حریم همدان تا آن سوی الوند است �

که باعث شـــد یک شرکت  چنین مواضعی بود 
خصوصی دل الوند را بشکافد و در میدان میشان 
کـــه به نگیـــن الونـــد معروف اســـت، جاده بکشـــد 
گـــر اعتراض رســـانه ها و شـــهروندان نبـــود، االن  و ا
آن جا تبدیل به اتوبان شـــده بود. از مدیرکل راه و 
گذاشتید  شهرسازی استان همدان می پرسم چرا 
در میدان میشان جاده بکشند که پاسخ می دهد: 
کـــه این اتفاق افتاد من تـــازه به همدان  آن موقع 
آمـــده بـــودم و اصا نمی دانســـتم میدان میشـــان 
کجاست؟! برای هر منطقه حریم تعریف می کنند 
گر در آینده الزم شـــد از آن بـــه محدوده اضافه  تـــا ا
کنند. وقتی حریم شهر همدان را تا آن سوی الوند 
کنم؟ پیشـــنهاد من  کار  کرده اند، من چه  تعریـــف 
گنجنامـــه ببندند و  که حریـــم شـــهر را از  این بـــود 
بقیـــه را به منابع طبیعی بســـپارند. ما از مجموعه 
کرده ایم و این شـــرکت موظف  تله کابین شـــکایت 
کاشته شـــده را  اســـت در فصل زمســـتان درختان 
کند و جـــاده را به حالـــت اول برگرداند. ما  جابجـــا 
که برای آن  از ســـاخت این جاده اطاع نداشـــتیم 

کنیم. اجازه صادر 
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