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تومان  5000 قیمت  صفحه    8  

تومان  1000 دکه  روی  قیمت 
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معاون عمرانی استاندار همدان:

۱۸ میلیون تومان جریمه
برای هر متر ساخت و ساز غیرمجاز

7

امام جمعه همدان:

نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی 
بی بدیل است
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ح کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان مطر

جذب یک هزار و 207 نیروی انسانی
در دانشگاه علوم پزشکی همدان

8

اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو
با حجم بی سابقه در 10 ساله اخیر

خطیب جمعه همدان: 

اتفاقات اخیر پوشالی  بودن 
یکا را ثابت کرد دموکراسی آمر

عناوین خبر

استاندار همدان: 

همدان پیشتاز استان های کشور در 
تدوین سند حفاظت از منابع است

با مشارکت هالل احمر؛

اجرای طرح توانمندسازی بانوان مددجوی 
کمیته امداد در استان همدان آغاز شد

بدون ضامن، از بانک مهر ایران
تسهیالت بگیرید!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان

وستای  ح آبرسانی به 2ر بهره برداری از طر
استان همدان

در نشست نمایندگان استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ح شد کشور مطر

تخصیص اعتبار تکمیل خط
همدان _ مالیر

رئیس هیات اسکواش استان

اسکواش بازان همدانی برای حضور در 
رقابت های لیگ کشوری مشخص شدند
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عباس صوفی در نشست شهرداران استان

کمبود نیروی متخصص مشکل 
شهرداری های استان همدان است

www.mci.ir

خرید سیم کارت دائمی همراه اول با %40 
تخفیـف و 30 گیگـا بایت اینترنت هدیـه

یک انتخاب هوشمـنــــد
برای وروی به جهان دائمی
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رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن ســـینای 
گفت: با اقدامات انجام شـــده توانســـتیم  همـــدان 
کنیم و  کروناویـــروس را در اســـتان مدیریت  شـــیوع 
هشـــت ماه اجـــازه ندهیم اســـتان وضعیـــت قرمز را 

کند. تجربه 
دکتر رشـــید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران، 
کـــرد: خوشـــبختانه در اطالع رســـانی اخبـــار  اظهـــار 
از رســـانه  کـــدام  کروناویـــروس، هیـــچ  بـــه  مربـــوط 
های اســـتان با دانشـــگاه علوم پزشـــکی غیرهمسو 
نبـــوده و همکاران مـــا نیز از ابتدا به صورت شـــفاف 

اطالع رسانی های الزم را انجام دادند.
حیدری مقدم با بیان اینکه ما در حوزه  بهداشت 
کرد:در ایام  و درمان دنبال تعالی هســـتیم، تصریح 
کروناویروس تمام تالشمان را انجام دادیم تا  شیوع 
کدام از همکاران  کنیم. هیچ  به ســـمت جلو حرکت 
کم کاری انجام ندادند و ما با همکاری اســـتاندار  ما 
کارها را  و شـــورای تأمیـــن توانســـتیم با تمام تـــالش 
مدیریت می کنیم و هشـــت ماه قرمز نشـــدن استان 
که  نتیجه این مدیریت بود اما متأســـفانه در پیکی 
کرد، ما هم وضعیت قرمز را  کشور را دچار بحران  کل 

کردیم. در استان تجربه 
وی ادامـــه داد: در پیک اول به صورت میانگین 
روزانـــه ۴۰۰ نفـــر، در پیـــک دوم ۶۰۰ تـــا ۶۲۰ نفر و در 
پیـــک ســـوم ۱۲۰۰ نفـــر در بیمارســـتان های اســـتان 
بســـتری بودند همچنین میانگین آمار فوت ناشی 
کروناویـــروس در پیـــک اول ۴ نفـــر، پیـــک دوم ۸  از 
که این آمار  نفر و پیک ســـوم ۱۵ نفر در اســـتان بـــود 
نشان می دهد این بیماری در هر موج از موج قبلی 

قدرتمندتر است.
رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی ابن سینا با بیان 
که  کشـــور وجـــود ندارد  کل  اینکـــه هیـــچ موردی در 
بیمـــار به ارائه خدمت نیاز داشـــته باشـــد و مراحل 
گفت: مـــوارد متعددی وجود  درمان انجام نشـــود، 
کـــه فرزنـــدان، والدیـــن خود را به بیمارســـتان  دارد 
که  می آورنـــد و دیگر ســـراغی از آن هـــا نمی گیرند چرا
کروناویروس مبتال شوند  که به  نگران این هســـتند 
امـــا هرکدام از همـــکاران بهداشـــت و درمان ما یک 
کنـــون ۳۰۱۵ نفر از  لحظه عقب نشـــینی نکردند و تا
که شامل  کروناویروس شـــدند  همکاران ما مبتال به 
۳۰۸ پزشک، ۷۶۷ پرستار، ۴۶ بهیار، ۴ ماما، ۱۰۲۹ 
پرسنل بیمارســـتانی، ۷۴۱ پرسنل بهداشتی و ۷۳ 
نفر از پرســـنل آزمایشـــگاهی ما را شـــامل می شدند 
اما با تمهیدات الزم بدون هیچ مشـــکلی توانستیم 

کار را انجام دهیم. روال عادی 
کروناویروس  کرد: با شـــیوع  حیدری مقدم بیان 
ما دســـت روی دست نگذاشـــتیم و از اسفند ۹۸ به 
بعـــد اقدامـــات فاخری در حوزه بهداشـــت و درمان 
اســـتان انجام شـــده اســـت و طبق آخرین وضعیت 
در اســـتان، هیچ شهرســـتان قرمـــز و نارنجی نداریم 
به طوریکه در حال حاضر شهرستان های اسدآباد، 
بهار و فامنین در وضعیت آبی و بقیه شهرســـتان ها 

در وضعیت زرد قرار دارند.
بحـــران  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مقـــدم  حیـــدری 
کروناویـــروس ۱۵۰ نیـــرو بـــا قـــرارداد ۸۹ روزه جـــذب 
کردیـــم، ادامـــه داد: مجوز جـــذب ۸۵۰ نیروی دیگر 
کردیم همچنین بـــرای تبدیل وضعیت  را دریافـــت 
پرســـتاران، در حـــال مکاتبـــه بـــا وزارت بهداشـــت 

هستیم.
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن ســـینا در 
کروناویروس در روســـتاها  رابطـــه با نحوه مدیریـــت 
کرد: در روســـتاها با پیشـــگامی روســـتایی در  اظهار 
کرونا تشـــکیل شـــده و بـــا محوریت  کمیته  فامنیـــن 
بهورزهای خانه های بهداشت آموزش های الزم به 

روستائیان داده می شود.
کـــرد: تمـــام تـــالش مـــا ایـــن اســـت از  وی اعـــالم 
که می تواند بیماری ایجاد  برگـــزاری هرگونه تجمعی 
کنیم اما متأســـفانه برخی مسئوالن  کند، جلوگیری 

بـــه دغدغه هـــای مـــا اهمیـــت نمی دهند و مراســـم 
گونه تجمعی با  که هیـــچ  برگـــزار می کنند در صورتی 
هیـــچ موضوعی حتـــی ادای احترام به شـــهدا نباید 
صورت بگیرد و ما به هیچ عنوان تمایلی به برگزاری 
جلســـه ای نداریـــم. برای مـــا ایرانیان از مـــاه محرم 
که آن مراســـم  که وجود ندارد اما دیدیم  مقدس تـــر 
کثر رعایت پروتکل ها  را هـــم با حداقل تعـــداد و حدا

انجام دادیم.
کروناویروس در آینده،  وی در رابطـــه با وضعیت 
گیری و صحبـــت در رابطه با  کرد: تصمیـــم  تصریـــح 
کروناویروس مبهم اســـت و ما نمی دانیم این  آینده 
ویروس با چه شـــکلی تمام می شود بنابراین آینده 
گذار می کنیم و در تصمیمات هم تابع  را به آینده وا

کشور هستیم. کم بر  چهارچوب و استراتژی حا
رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی ابن سینا با بیان 
کشـــور  کســـنی وارد  کنـــون هیچ محموله  وا اینکـــه تا
نشـــده اســـت، ادامه داد: هر تصمیمـــی در رابطه با 
گرفته شـــود، از آن تبعیت  کشور  کسن در ســـطح  وا

می کنیم.
حیـــدری مقـــدم در رابطه با بـــه خدمت نگرفتن 
نیروهـــای جهـــادی و طـــالب در بیمارســـتان های 
گفت: ما در یک جنگ تمام عیار هســـتیم  اســـتان، 
و نمی توانیـــم از نیروهـــای غیرمتخصـــص و افرادی 
کنیم اما در  که تحصیالت حوزوی دارند، اســـتفاده 
پیک ســـوم با توجه به نیاز بیماران در بیمارســـتان 
جهـــادی  نیروهـــای  بـــا  تعاملـــی  بهشـــتی  شـــهید 

داشتیم.
که مدعی  وی در رابطه با داروی محقق همدانی 
کروناویروس موثر اســـت،  اســـت این دارو در درمان 
توضیح داد: مـــا در ابتدا در جریان این دارو نبودیم 
و سپاه این دارو را به بیمارستان بقیه اهلل)عج( برده 
بود امـــا در آنجا بـــه نتیجه نرســـیدند و تالش هایی 
کنیم  انجام شـــد تـــا ایـــن دارو را در اســـتان ارزیابی 
کنیم  که نمی توانیم ســـالمت جامعـــه را تهدید  چرا
کردیـــم ایـــن دارو و آنالیـــز آن را در  بنابرایـــن اعـــالم 
ح تحقیقاتی به دانشـــگاه ارائه بدهد  قالـــب یک طر
امـــا او پس از ۶ یا ۷ مـــاه آمد، پس از انجام مراحل و 
تحقیقات الزم در صورت اثربخشـــی این دارو حتما 

این خبر را اعالم می کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: به 
کجای دنیا بـــر مبنای ادعای  هیچ عنـــوان در هیچ 

ح ها در قالب  کرد و بایـــد طر فـــرد نمی توان صحبت 
علمـــی باشـــند. هر فرد دیگـــری نیز ادعایـــی در این 

ح استقبال می کنیم. زمینه دارد ما از این طر
کباتان  وی در رابطـــه بـــا وضعیـــت بیمارســـتان ا
کباتان در اختیار ما نیست  کرد: بیمارســـتان ا بیان 
و شرکت مادر تخصصی وزارت بهداشت متولی این 
که ما در اختیار داریم،  امر اســـت اما طبق اطالعاتی 
۸۰ درصد پیشـــرفت فیزیکی داشته است همچنین 
رئیـــس  کـــه  ۱۷۰میلیـــاردی  اعتبـــار  از  میلیـــارد   ۱۱۰
سازمان برنامه و بودجه قول داده بود به این پروژه 

کنون پرداخت شده است.  بدهد، تا
وی در رابطـــه بـــا اخبـــار مبنـــی بـــر ســـاخت یک 
گفـــت:  کبودراهنـــگ  شهرســـتان  در  بیمارســـتان 
یـــک خیر بـــه نـــام خلبـــان امیرجانی برای ســـاخت 
کرده و  کبودراهنگ اعـــالم آمادگی  بیمارســـتانی در 
کمک  گفته می تواند ۷۰ میلیارد تومان به این پروژه 
کند اما در حال حاضر نیازی به ساخت بیمارستان 
که فقـــط پروســـه دریافت مجوز  جدیـــد نداریـــم چرا
آن دو ســـال زمان می خواهـــد بنابراین با صحبت با 
این خیر و مجمع خیرین ســـالمت شهرستان، امام 
کبودراهنگ پیشـــنهاد دادیم در  جمعـــه و فرماندار 
بیمارســـتان امام رضا)ع( یک فاز توسعه ای تعریف 
کنیم چرا زیرســـاخت و زمین آن مهیاســـت اما فعال 

تفاهم نامه قطعی امضاء نکردیم.
ســـینا  ابـــن  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
کمیســـیون برنامه  کـــرد: با همـــکاری رئیس  بیان 
 ۱۰۰۰ بیمارســـتان  بودجـــه  ردیـــف  بودجـــه،  و 
ســـاخت  کـــه  شـــده  احیـــا  همـــدان  تختخوابـــی 
نظـــر  از  می توانـــد  همـــدان  در  بیمارســـتان  ایـــن 
که از  جذب توریســـم ســـالمت با هـــدف بیمارانی 
کردســـتان عراق برای درمان بـــه همدان خواهند 

ارزآوری باالیی داشته باشد. آمد، 
حیـــدری مقـــدم در رابطه با وضعیـــت مهاجرت 
کشـــور،  ج از  پزشـــکان و پرســـتاران اســـتان بـــه خار
گذشـــته یکـــی از شـــرایط پذیـــرش  توضیـــح داد: در 
ج از ایران، داشتن  پزشـــکان و پرســـتاران ما در خار
کرونا  مـــدرک آیلتـــس بـــود امـــا بـــا شـــیوع پاندمـــی 
اتحادیـــه اروپـــا، اســـترالیا و آمریکای جنوبی شـــرط 
زبـــان را برداشـــتند و این مســـئله باعث شـــد تعداد 
کنند  انگشت شماری از پرستاران استان مهاجرت 

اما موردی از مهاجرت پزشکان نداشتیم.

که از دی ماه ۹۸، ۱۰۵ دســـتگاه  وی بـــا بیان این 
کرد: با  ح  دیالیز به اســـتان اضافه شده اســـت، مطر
اضافه شـــدن این دســـتگاه ها تعداد ماشـــین آالت 
دیالیز در اســـتان به ۱۹۰ دســـتگاه رســـیده و شرایط 
کردیم اما ایـــده آل نیســـتیم و از بابت  بهتـــری پیـــدا 
ســـالمندی جمعیـــت همـــدان و افزایـــش بیمـــاران 

نیازمند به دیالیز نگرانی هایی داریم.
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن ســـینا در 
کرد: فرانشیز  رابطه با فرانشـــیز بیمارســـتان ها بیان 
بیمارســـتان ها در بیمه هـــای روســـتایی ۵ درصد و 
که مشـــمول  شـــهری ۱۰ درصـــد اســـت و اقالمی هم 

بیمه نمی شوند، بسیار نادر است.
حیدری مقـــدم با بیـــان اینکه هیچ پزشـــکی در 
بخـــش دولتـــی نمی توانـــد بیمـــار را بـــه بســـتری در 
گفت: تنها در صورتی  کند،  بخش خصوصی مجبور 
که با  بیماران را به بخش خصوصی ارجاع می دهند 
موافقت بیمار باشد، از طرفی در استان اصاًل بخش 
که همین مســـئله  خصوصـــی قدرتمنـــدی نداریـــم 
کـــرده و نمی توانیم روی  مشـــکالتی برای ما ایجـــاد 

کنیم. کمک آن ها حساب 

معـــاون درمـــان دانشـــگاه علوم پزشـــکی ابن  �
ســـینا: امســـال ۶0 پزشـــک در اســـتان همـــدان 

کردیم جذب 
معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن 
ســـینای همـــدان با بیـــان اینکه در ســـال جاری ۶۰ 
گفت: اولویت ما تکمیل تیم  کردیم،  پزشک جذب 
تخصصی در شهرســـتان ها بود تا فقـــط بیماران در 
صورت نیاز به فوق تخصص به مرکز اســـتان مراجعه 
که مشکلی در تیم های تخصصی نداریم. کنند چرا

دکتـــر ابراهیم جلیلی در جمع خبرنگاران، اظهار 
کروناویروس هـــر روز وضعیت  کـــرد: از زمـــان شـــیوع 
گونه چالشی نداشتیم  کردیم و هیچ  استان را رصد 
که  کنیم و در هر سه پیکی  که نتوانیم آن را مدیریت 
کردیم، مشکلی در ارائه خدمت به  در استان تجربه 

مردم وجود نداشته است. 
وی بـــا بیـــان اینکه اغلـــب متخصصـــان عفونی، 
کووید۱۹  داخلی و بیهوشـــی درگیر بیماران مبتال به 
کرد: برنامه ریزی ما در اســـتان به  هســـتند، تصریح 
که سایر پزشـــکان نیز با آموزش هایی  گونه ای بوده 
کردند، خدماتی ارائـــه دهند و در همه  کـــه دریافت 

کووید ۱۹ درنظر بگیریم تا  کز بخش خاصی برای  مرا
کند و  هر بیمارســـتان به بیماران خود ارائه خدمت 

نیازی به جابه جایی بیماران نباشد. 
کروناویروس  کرد: از زمان شیوع  وی خاطرنشان 
کسیژن ساز  کنون ۸۰تخت ICU و هفت دستگاه ا تا

کردیم. به بیمارستان های استان اضافه 
معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ابـــن 
ســـینا با بیـــان اینکـــه در پیـــک اول و دوم نیازی به 
نیروهای جهادی نداشتیم، ادامه داد: ۳۰۹ نیروی 
کـــه ۴۵ نفـــر از  جهـــادی در اســـتان وجـــود داشـــت 
آنها را ســـاماندهی و در پیک ســـوم از آنها اســـتفاده 
کمک شـــایانی به ما  که در حوزه بهداشـــت  کردیـــم 
که  کردند همچنین با بیمه تکمیلی قرارداد بستیم 

پوشش بیمه ای هم داشته باشند.
جلیلـــی در رابطـــه با وضعیـــت بیمارســـتان امام 
حســـن)ع( فامنیـــن، توضیح داد: این بیمارســـتان 
۳۲ تخـــت بســـتری دارد و تیـــم تخصصـــی هم برای 
کمبود تعداد بیماران  آن ارســـال شـــده اما به علت 
با توجه به اینکه افراد تمایل دارند برای انجام روند 
درمـــان به همـــدان بیایند، نیروهای مـــا ماندگاری 
نداشـــتند و پـــس از اتمام طرحشـــان از آنجـــا رفتند 
اما در تالش هســـتیم آن بیمارستان را به ۶۴ تخت 
برســـانیم تا مرکز را توسعه بدهیم و تجهیزات دیالیز 

کنیم. را هم در آنجا مستقر 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال جاری ۶۰ پزشـــک 
گفـــت: اولویـــت مـــا تکمیـــل تیـــم  کردیـــم،  جـــذب 
تخصصی در شهرســـتان ها بود تا فقـــط بیماران در 
صورت نیاز به فوق تخصص به مرکز اســـتان مراجعه 
که مشکلی در تیم های تخصصی نداریم. کنند چرا

معاون امور بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
ابن ســـینای همدان نیز از عدم مشاهده موارد ابتال 
کروناویروس جهش یافته انگلیســـی و آفریقایی  بـــه 
کـــز ۱۶ ســـاعته بـــه  گفـــت: مرا در اســـتان خبـــر داد و 
کروناویروس ارائه خدمت می کنند  بیماران مبتال به 
کز درمانـــی آماده ارائه خدمـــت روتین و  و ســـایر مرا

مراقبت های الزم دیگر هستند.
ح شـــهید  کرمـــی در رابطـــه با طر دکتـــر منوچهـــر 
ح شـــهید ســـلیمانی با  کـــرد: طر ســـلیمانی تصریح 
هدف شناسایی زودتر موارد بیماری و قطع زنجیره 
که  کاهش موارد بســـتری آغاز شـــده است  انتقال و 
کنون ۳۶ هزار  ۶۰۷ تیـــم مراقبتی از ابتدای آذرماه تا

کردند و ۱۰۲۲ تست  نفر از اطرافیان بیمار را بررســـی 
ســـریع انجام دادنـــد همچنین ۵۰ تیـــم مراقبت در 

منزل تشکیل دادند.
وی با بیان اینکـــه تیم های نظارتی ما در آذرماه 
کردند و بـــه ۱۳۳۰ مکان تذکر  ۱۷۳ مـــکان را پلمـــب 
کرد: مراجعـــه زودهنگام به  و اخطـــار دادند، اعـــالم 
کنار رعایت پروتکل ها، استفاده  کز ۱۶ ساعته در  مرا
از ماســـک، اجتنـــاب از دســـت دادن و روبوســـی و 
که از مســـافرت برگشتند، در  عدم مالقات با افرادی 

کنترل این بیماری بسیار موثر است.
کرمی با بیان اینکه در تالش هســـتیم آزمایشگاه 
کنیـــم، افـــزود:  کوویـــد ۱۹ را در اســـتان راه انـــدازی 
کنون ۲۵ مرکز ۱۶ ســـاعته شبانه روزی را به تست  تا
کردیـــم همچنیـــن همدان بـــه عنوان  PCR مجهـــز 
در  بیمـــاران  برنامـــه مدیریـــت موردیابـــی  پایلـــوت 

اپلیکیشن »ماسک« انتخاب شده است.
کاهش موارد شدید  وی با بیان اینکه همزمان با 
گفت: رویکرد  کاهش مرگ هستیم،  بستری، شاهد 
کنونـــی ما این اســـت باید بالفاصله پـــس از مواجهه 
کز ۱۶  با فرد بیمـــار خودمراقبتی انجام داده و به مرا
ساعته مراجعه شود تا با شناسایی اطرافیان بیمار، 

کنیم. زنجیره آلودگی را قطع 
معاون امور بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
کرونا  کـــرد: قطعـــا در ایام شـــیوع  ابـــن ســـینا اذعان 
مانند هر اتفاقی مشکالت ناشی از سوگ را خواهیم 
که با »مشاوره  داشـــت بنابراین تالش ما این است 
کاهش دهیم هرچند در سطح  ســـوگ« مشکالت را 

جامعه با الگوهای جدیدی مواجه خواهیم شد. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مهمتریـــن آیتم ها 
توجه به مســـئله ســـالمت روان اســـت، ادامه داد: 
کـــز  کـــز خدمـــات جامـــع ســـالمت و مرا تمامـــی مرا
بهداشـــت به محض ورود غربالگری اولیه ســـالمت 
گـــر نتایج مثبت شـــود  روان را انجـــام می دهنـــد و ا
غربالگـــری تکمیلـــی بـــا ارجـــاع بـــه پزشـــک انجـــام 
می شـــود و ســـپس از طریـــق روانشناســـان بالینی 

تحت مراقبت قرار می گیرند. 
ح شـــهید ســـلیمانی همدان  کرمی افزود: در طر
که سالمت روان را مورد توجه قرار  تنها اســـتانی بود 
داد و هـــم اســـتانی ها می تواننـــد از طریق تماس با 
ســـامانه ۳۱۴۳ خدمات مربوط به ســـوگ ناشـــی از 

کنند. کرونا را دریافت 
معاون امور بهداشـــتی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
کـــرد: در ســـطح دانشـــگاه علـــوم  ابـــن ســـینا اعـــالم 
کارهای تکمیلی برای تهیه اطلس  پزشکی همدان 

کار قرار دارد.  اقدام به خودکشی در دستور 
در  آنفلوآنـــزا  کســـن  وا توزیـــع  بـــا  رابطـــه  در  وی 
گروه های هدف  کســـن آنفلوآنزا در  گفت: وا استان، 
کادر  وزارت بهداشـــت ماننـــد زنان باردار و پرســـنل 
بهداشـــت و درمان به صـــورت رایگان توزیع شـــده 
کودکان هـــم فراخـــوان دادیم در  و بـــرای تزریق بـــه 
که شـــرایط برای تزریق به سایر افراد فراهم  صورتی 
که تا بهمن ماه  کرد چرا شـــود اطالع رسانی خواهیم 

فرصت برای تزریق آن وجود دارد.
سخنگوی دانشـــگاه علوم پزشـــکی ابن سینای 
کروناویروس انگلیســـی توانســـته  گفت:  همدان نیز 
در بحث اتصال جهش هایی داشـــته باشـــد. یکی از 
کروناویروس انگلیســـی با نـــوع چینی  تفاوت هـــای 
کـــودکان و نوجوانـــان را درگیر  که  آن در ایـــن اســـت 

می کند.
دکتـــر محمد طاهـــری ادامه داد: از زمان شـــیوع 
کنون دو میلیون انســـان زیر ۲۰ سال  کروناویروس تا
که فقـــط یک میلیون  به این ویروس مبتال شـــدند 

گذشته بوده است. نفر از آنها در ماه 
کروناویروس انگلیســـی  وی در رابطـــه بـــا عالئـــم 
توضیـــح داد: عالئـــم اختصاصی و مشـــخصی ندارد 
کشـــورهای  کـــه بـــا توجـــه بـــه ژنتیـــک افـــراد در  چرا

مختلف عالئم متفاوتی داشته است.

جهش سرانه فضای سبز همدانی ها با احداث پارک فرامنطقه ای والیت
گـــذاری  کمیســـیون ســـرمایه  رئیـــس و اعضـــای 
گردشـــگری شـــورای اسالمی شـــهر به همراه مدیر  و 
منظقه یک از روند اجرایی پروژه پارک فرامنطقه ای 

والیت بازدید کردند.
کمیسیون  در این بازدید حسین قراباغی رئیس 
گردشـــگری شـــورای اسالمی شهر  گذاری و  ســـرمایه 
با بیـــان اینکه پـــروژه پـــارک فرامنطقـــه ای والیت با 
وسعتی بیش از ۱۰۰ هکتار توسط شهرداری منطقه 
یـــک در حـــال انجام اســـت گفت از مـــاه های پیش 
عملیات زیرسازی جاده دسترسی و دیواره چینی در 

حال انجام است که شاهد پیشرفت آنها هستیم.
وی ادامـــه داد هدف از اجـــرای این پروژه تهیه و 
که  گردشـــگرانی اســـت  احداث نیازهای اولیه برای 
که  گذارند و ســـعی بر آن اســـت  پـــا به ایـــن پارک می 
کمترین آسیب به طبیعت وارد شود و بارگذاری های 
صورت پذیرفته بـــه عنوان راه دسترســـی، آالچیق، 
سرویس بهداشـــتی، نمازخانه و دیگر تاسیسات به 
هیچ عنوان بیش از ۵ درصد از کل فضا نخواهد بود.

گفـــت یکـــی از پروژه هـــای این  حســـین قراباغی 
کـــه در دیگر شـــهرها احداث شـــده اســـت  چنینـــی 
کوهســـتانی باراجین در شـــهر قزوین اســـت و  پارک 
توانسته است بسیار موفق در پر کردن اوقات فراغت 

شهروندان و جذب گردشگر عمل کند.
گردشگری  گذاری و  کمیســـیون ســـرمایه  رئیس 

گفـــت احـــداث ایـــن چنیـــن پروژه هایـــی مـــی تواند 
باعث جهش بزرگی در سرانه فضای سبز شهروندان 
همدانی باشد و همشهریان عزیز بتوانند از طبیعت 
که در این منطقه وجود دارد اســـتفاده ببرند  بکری 
و تا ســـالهای ســـال مـــورد اســـتفاده بـــوده و باقیات 

صالحات است.
کنـــون احـــداث پارکهـــای بـــزرگ و  گفـــت تـــا  وی 
فرامنطقه ای در شـــهر همدان وجود نداشته است 
و بیشـــترین اقدامات در بحث احداث بوستان ها و 
پارکهای محلی بوده و برای اولین بار است که چنین 

اتفاقی در شهر همدان رخ می دهد.
کـــه در طـــی  نظراتـــی  افـــزود مطابـــق  قراباغـــی 
بازدیدهای مختلف توســـط مسئولین و نمایندگان 
مجلـــس از این پارک صـــورت پذیرفته اســـت جاده 
که از ســـمت شـــهر به طرف این پارک وجود  ورودی 
دارد مناسب نبوده و الزم است تا جاده دسترسی که 
کنون خارج از محدوده خدمات شهری هستند  هم ا
گذار شده تا شاهد استانداردسازی  به شـــهرداری وا
این جاده نیز باشیم، زیرا با بازگشایی این پارک بزرگ 
شاهد رفت و آمد بسیار زیاد شهروندان و گردشگران 

خواهیم بود.
شـــدن  آمـــاده  بـــا  تـــا  امیدواریـــم  گفـــت  وی 
زیرساختهای اولیه این پارک هرچه سریعتر بتوانیم 
گـــذار را فراهم  مقدمات الزم جهت جذب ســـرمایه 

نماییم. دهبانی صابر مدیر منطقه یک شـــهرداری 
با اشاره به اینکه سهم پارک فرامنطقه ای والیت در 
بودجه سال آینده این منطقه بسیار پررنگ و مهم 
گفت بـــا برنامه ریزی هـــای الزم  دیده شـــده اســـت 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال آینده برای احداث 

این پارک در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد حفظ فضای سبز و طبیعت بکری 
کـــه در این منطقه وجـــود دارد اولیوت ما در احداث 
کارشناسان  این پارک اســـت و با اســـتفاده از نظرات 
گونه های خاصی از  متخصص در این زمینه کاشت 
گیاهان مد نظر است که مقاومت های الزم را داشته 
که بسیار مهم  باشند و برای آبیاری این فضای سبز 

گرفته  و حیاتی اســـت نیز تمهیداتی ویژه ای در نظر 
شـــده اســـت. مدیر منطقه یک با اشـــاره به مســـیر 
گفت به دنبال آن هســـتیم  دسترســـی به این پارک 
تا هرچه سریعتر این مسیر در حوزه خدمات شهری 
گرفته و با تعریف بســـته های تشویقی مورد نیاز  قرار 
گام مهمـــی در توســـعه جاده دسترســـی ایـــن پارک 

فرامنطقه ای به شهر داشته باشیم.
گفـــت بـــا احـــداث این پـــارک در  دهبانـــی صابـــر 
ســـال اینـــده امیدواریـــم تـــا شـــاهد توســـعه مـــکان 
گردشـــگری و تفریحی شـــهر همدان باشـــیم و  های 
رضایتمندی شـــهروندان از شـــهر همـــدان را هرچه 

بیشتر افزایش دهیم.

ح کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان مطر

جذب یک هزار و 207 نیروی انسانی
در دانشگاه علوم پزشکی همدان

ییس پلیس راه استان همدان  ر

کاهش سطح  ترافیک جاده های استان همدان با 
محدودیت ها افزایش یافته است

 رییس پلیس راه اســـتان همدان اظهار داشت: 
کاهش ســـطح محدودیت و ممنوعیت  با توجه به 
کرونا، میزان تـــردد و ترافیک  هـــای تردد مرتبط بـــا 
جاده های برون شـــهری اســـتان حـــدود ۴۰ درصد 

افزایش یافته است.
گفت  سرهنگ »رضا عزیزی« روز چهارشنبه در 
کاهـــش و رفع برخی  وگـــو با ایرنـــا اظهار داشـــت: با 
محدودیت هـــای ترافیکـــی پیش بینی شـــده برای 
ترددهای بین شـــهری، شـــاهد افزایـــش ترافیک و 
تردد خودرویی در جاده های برون شهری استان 
همـــدان شـــامل آزاد راه همـــدان - ســـاوه، جـــاده 
کرمانشـــاه  قدیم همدان - تهران، محور همدان - 

و همدان - رزن هستیم.
وی افـــزود: برهمین اســـاس بـــروز و ثبت برخی 
تخلفات از جمله سرعت غیرمجاز با افزایش حجم 
ترافیـــک و تـــردد خودرویـــی در جـــاده هـــای برون 

شهری استان همدان نیز بیشتر شده است.
رییـــس پلیـــس راه اســـتان همـــدان از رانندگان 
خواســـت با رعایـــت دقیق قوانین و حفظ ســـرعت 
مطمئنه هنگام تردد در محورهای ارتباطی استان 

کنند. از بروز هرگونه سانحه پیشگیری 

گفـــت: بی توجهـــی به اصل  ســـرهنگ عزیزی 
کمربنـــد ایمنـــی از دیگـــر تخلفـــات  مهـــم بســـتن 
رانندگـــی در جـــاده هـــای بـــرون شـــهری اســـتان 
کـــه روزانه تعـــدادی  همـــدان اســـت بـــه نحـــوی 
زیـــادی خـــودرو به دلیـــل همیـــن تخلـــف اعمال 

قانون و جریمه می شود.
کمربنـــد ایمنی نقش  وی بـــا بیان اینکه بســـتن 
بســـیار مهمی در حفظ ســـالمت راننده و سرنشین 
آمـــار  افـــزود:  دارد،  بـــروز ســـانحه  هنـــگام  خـــودرو 
کمربنـــد ایمنی در  اســـتفاده سرنشـــینان خودرو از 
محورهای فرعـــی و روســـتایی)برعکس محورهای 

ارتباطی اصلی( حدود ۱۰ درصد است.
گفته ســـرهنگ عزیـــزی، اعمـــال قانون در  بـــه 
کمربند ایمنی به عنوان  خصوص عدم استفاده از 
کار  یکـــی از تخلفات بـــه صورت جدی در دســـتور 

نیروهای پلیس راه استان همدان قرار دارد.
کیلومتر  استان همدان دارای پنج هزار و ۴۳۸ 
کیلومتر آزاد راه، یک هزار  راه ارتباطـــی شـــامل ۸۵ 
کیلومتـــر راه اصلی  کیلومتـــر راه فرعـــی، ۹۴۰  و ۵۴ 
کیلومتر راه روســـتایی  و بزرگراه و ســـه هزار و ۳۵۹ 

است.
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فیلـــــر
ژل �

یکـــی از راه های رفـــع چین و 
چـــروک هـــای پوســـت تزریق ژل 
یا پرکننده اســـت. استفاده از ژل 
کردن لب نیز اخیرا"  برای حجیم 
کرده  طرفـــداران بیشـــتری پیـــدا 
است. ژل ها انواع مختلفی دارند 
گون  گونا کمپانی های  و توســـط 
گفته شـــده  ســـاخته می شـــوند. 
" هیالورونیـــک  از  کـــه  ژل هایـــی 

اســـید " ساخته شـــده اند، عالوه بر جبران حجم از دست 
کالژن را هم تحریک می کنند و به این وسیله  رفته ، سنتز 

به پوست قوام بیشتری می بخشند. 
 با تزریق ژل، بالفاصله حجم از دســـت رفته به پوست 
گـــردد و چیـــن هایـــی ماننـــد " خطـــوط لبخنـــد"  بازمـــی 
کناره هـــای تحتانی بینـــی در دوطرف  کـــه از  )چین هایـــی 
گوشـــه های دهان ادامه پیدا می کنند(  شـــروع شـــده و تا 
از بیـــن مـــی رود. ضمنـــا" بـــا برخـــی از انـــواع آن مـــی توان 
گـــود افتادگـــی هـــای زیرچشـــم یـــا فرورفتگی هـــای برخی 

کاهش داد. قسمتهای پوست را 
کشد و    تزریق ژل فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می 
نتایج آن فورا" قابل مشـــاهده است. ضمنا" به استراحت 
هم نیاز ندارد یعنی شما می توانید بالفاصله بعد از تزریق 

به سرکار و زندگی روزانه خود بازگردید.
تزریق با سوزنی بسیار ظریف انجام می شود و بیشترین 
تاثیـــر را در چین و چروک های ثلـــث تحتانی صورت مانند 
" خـــط خنـــده" ، "خطوط لبخنـــد " ، " خط های انـــدوه" یا 
گوشـــه لب هـــا و چانـــه و زاویه فـــک دارد. مهارت  خطـــوط 
پزشـــک در ایـــن میـــان اهمیت فـــراوان پیـــدا می کنـــد زیرا 
ژل های مختلف باید بسته به نوع چین و چروک ، در عمق 

های خاصی از درم یا زیرآن تزریق شوند.
کبودی،  عـــوارض جانبی این نـــوع ژل از قبیل قرمزی، 
درد، ســـفتی، و تورم موضع تزریق نســـبت به ســـایر ژل ها 
خ دهد معمـــواًل طی یک تا  گـــر هم ر کمتـــر بوده و ا بســـیار 

هفت روز مرتفع می شود.
کار چگونه است ؟ � نحوه 

بهتر اســـت هفـــت روز قبـــل ازتزریق از مصـــرف فرآورده 
کـــه انعقـــاد خـــون را بـــه تاخیر مـــی اندازنـــد ) یا به  هایـــی 
آســـپیرین  ماننـــد   ) می کننـــد  رقیـــق  را  خـــون  اصطـــالح 
خودداری نمایید تـــا از احتمال خون مردگی یا خونریزی 

کاسته شود. محل تزریق 
پزشـــک در ابتـــدا از شـــما درباره ســـوابق پزشـــکی تان 
که اســـتفاده  از قبیـــل آلـــرژی های احتمالـــی یا داروهایی 

می کنید، سوال می کند.
ســـپس برای ثبت در پرونده از شما و بخشی از پوست 
که قرار اســـت درمان شـــود عکس می گیرد. در ویزیت بعد 
که معموال" دوهفته بعد انجام می شود این  از درمان هم 
عکس تکرار می شود تا تغییرات حاصل از تزریق مشخص 
گـــردد. این عکس ها مانند ســـایر اســـرار بیمار نزد  و ثبت 

پزشک محفوظ می ماند.
کردن موضع مورد نظر  برای تزریق ژل ، بـــرای بیحس 
کننده  و از بیـــن بـــردن درد احتمالـــی ، یک مـــاده بیحس 
تزریـــق می شـــود و یا پماد بیحســـی را چند دقیقـــه قبل از 
کیسه  گاهی از  گذاشـــته می شود.  کار روی پوست  شـــروع 
کار اســـتفاده می شـــود. اخیـــرا" انواع  یـــخ هم بـــرای ایـــن 
که خود حاوی ماده  جدیدی از ژل ها به بازار عرضه شده 

کننده نیز هست.- بیحس 
که محل مربوطه  بعد از تزریق ممکن اســـت الزم باشد 

به آرامی توسط پزشک ماساژ داده شود.
مراقب بعداز تزریق �

طی ۲۴ ساعت اول بعد از تزریق بایستی از ورزش های 
گرمای  شـــدید ، قرارگرفتن بیش از حد در معرض آفتاب یا 
کنید تا به این  شـــدید ، و مصرف مشـــروبات الکلی پرهیز 
وســـیله احتمـــال قرمزی موقـــت ، تورم ، و خـــارش محل 
کاهـــش یابد. تا ســـه روز هم از لمس و دســـتکاری  تزریـــق 
کنید. بعد از تزریق ممکن اســـت  محـــل تزریق خودداری 
کنشـــهای موقتی ماننـــد قرمـــزی ، درد ، یا تورم  برخـــی وا
در محـــل دیده شـــودکه معموال" در عرض یـــک هفته اول 
بعـــد از تزریق ، از بین می روند. برای تســـریع در رفع تورم 
کوتاه استفاده  کیســـه یخ به مدت  احتمالی می توانید از 
نماییـــد. بعـــد از دوهفتـــه پزشـــک بایـــد مجددا" شـــما را 
گـــرالزم بداند  کـــرده وضمـــن ارزیابی وضعیـــت ، ا ویزیـــت 

کارهای تکمیلی را روی پوست انجام دهد.
با توجه به بازار آشـــفته این نوع محصوالت در ایران و 
که به  کیفیت  بـــه منظور جلوگیری از مصرف ژل هـــای بی 
که برای  طـــور غیرقانونـــی وارد می شـــود ، باید از نوع ژلـــی 

شما مصرف می شود مطمئن شوید.
زمان ماندگاری �

کیفیـــت ژل ها تنها به زمان ماندگاری آنها بعد از تزریق 
بســـتگی نـــدارد یعنـــی برخـــالف تصور عامـــه مـــردم ، تنها 
ک خوب بودن یـــک ژل زمان ماندگاری آن نیســـت .  مـــال
زمان ماندگاری بسیاری از ژل های معتبر مانند "روفیل"، 
"رستیلن"، "ژوویدرم"، "اســـتیلج"، "پرفکتا" و غیره حدود 
یک ســـال است این زمان برای بسیاری از ژل های تقلبی 

بسیار بیشتر است!

سالمت

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی

عباس صوفی در نشســـت شـــهرداران اســـتان 
گرو بهره  اظهـــار داشـــت: ارایه خدمات خـــوب در 
مندی شـــهرداری ها از نیروی انســـانی متخصص 
کـــرد: شـــهرداری ها بـــه ویـــژه  کیـــد  اســـت. وی تا
کمبود نیـــرو دارد و چگونگی  شـــهرداری همـــدان 
جذب نیروی متخصص باید چاره اندیشی شود. 
عباس صوفی در نشســـت شـــهرداران اســـتان 
گرو بهره  اظهـــار داشـــت: ارایه خدمات خـــوب در 
مندی شـــهرداری ها از نیروی انســـانی متخصص 

است. 
کرد: شهرداری ها به ویژه شهرداری  کید  وی تا
کمبـــود نیـــرو دارد و چگونگـــی جـــذب  همـــدان 

نیروی متخصص باید چاره اندیشی شود. 
گفـــت: در برخـــی بخش ها  شـــهردار همـــدان 
کمبود نیرو محســـوس تر اســـت و یک نفر مسئول 
کاهش  کـــه ایـــن رونـــد موجـــب  کار اســـت  چنـــد 

کیفیت و اثربخشی عملکرد شهرداری می شود. 
گفته صوفی این موضوع نه تنها شهرداری  به 
همدان را آزار می دهد بلکه دامن گیر شـــهرداران 

استان نیز شده است. 
او به اختالف فاحش حقـــوق و مزایای نیروی 
کرد  های رســـمی و قراردادی شـــهرداری ها اشاره 
کارکنان  و افـــزود: این موضوع موجـــب نارضایتی 

که نیازمند رسیدگی است.  شده 
از  را  افـــزوده  ارزش  شـــهردار همـــدان وصـــول 
دیگر مشـــکالت شـــهرداری های استان برشمرد و 
گفـــت: برخی از بیمه ها و فروشـــگاهها این مبالغ 
که بر اســـاس قانـــون باید  را پرداخـــت نمی کننـــد 

کنند.  تمکین 
کرد: شـــهرداری ها به ویژه آنها  صوفـــی تصریح 

کوچکتر هســـتند نیاز بیشـــتری به وصول این  که 
مطالبات دارند و نباید حقوقشان ضایع شود.

گردشـــگری در شهر  ح بزرگ تفریحی و  پنج طر
همدان اجرا می شود

» صوفـــی« افـــزود: ایـــن پروژه هـــای فرهنگی و 
گردشـــگری شامل شهربازی در بلوار حضرت امام 
کباتـــان،  خمینـــی)ره(، بوســـتان ۲۵۰ هکتـــاری ا
بوســـتان آمادای در بلوار آیت اهلل نجفی، شهرک 
گردشگری منطقه رباط و بوستان والیت هستند 

که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
ح ها در  وی بـــا بیان اینکه اثربخشـــی ایـــن طر
کرد:  کید  ابعاد مختلف در حال بررســـی اســـت، تا
گذشـــته  این طرحها قب فت: این شـــورا از ســـال 
کرد و اســـاتید دانشـــگاه در  فعالیـــت خـــود را آغاز 
کارشناســـان شـــهرداری و  رشـــته هـــای مربوطه، 

شورای اسالمی در آن عضو هستند.
کرد: یکی از مطالبات افکار  صوفی خاطرنشان 
ح های  عمومـــی از مدیریت شـــهری، ارزیابـــی طر
که بـــه این موضـــوع توجه  اثرگذار شـــهری اســـت 

ویژه داریم. 
کمبود شـــرکت های پژوهشـــگر  گفتـــه وی  بـــه 
از مشـــکالت شـــهر همـــدان اســـت اما شـــهرداری 
کالس های آموزشـــی برای  بـــا تدویـــن مقـــررات و 
توانمندســـازی شـــرکت هـــای موجـــود از ظرفیت 
کاستی تالش  کم و  دانشـــگاه ها برای جبران این 

می کند.

غیرهمســـطح  � تقاطـــع  همـــدان:  شـــهردار 
شهید همدانی ایمن سازی می شود

کابل نگهداره  »عباس صوفی« اظهار داشـــت: 

کشش دچار  گذشته و حین  پل در این پروژه روز 
که علت بـــروز این حادثـــه با حضور  مشـــکل شـــد 
کار و  ح برای اصـــالح رونـــد  مشـــاوران اصلـــی طـــر

گرفت. پیشگیری از تکرار، مورد بررسی قرار 
کابـــل نگهـــداره پـــل  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
سطح ســـه تقاطع غیرهمسطح ســـردار همدانی 
کشـــش دچار »در  کار و هنگام  در جریان اجـــرای 
کارگـــر مصدوم این حادثه  رفتگی« شـــد، افزود: ۴ 
با حضور نیروهای امدادی و اورژانس، به صورت 

سرپایی درمان شدند.
کید بر اینکه بروز حوادث جزیی در  صوفی با تا
کارگاهی و فعالیـــت های عمرانی اجتناب  فضای 
کـــرد: عملیات احداث این  ناپذیر اســـت، تصریح 
پـــروژه بـــدون هرگونه مشـــکل و نگرانی براســـاس 
برنامـــه زمانـــی مشـــخص شـــده درحـــال اجـــرا و 

تکمیل است.  
کـــرد: رونـــد اجـــرای  کیـــد  شـــهردار همـــدان تا
پـــروژه تقاطـــع غیرهمســـطح شـــهید همدانـــی با 
کارشناســـان با هدف  حضور مهندســـان ناظـــر و 
کردن زمینه مناســـب برای  ایمن ســـازی و فراهم 
ح مورد بررســـی قرار  بهره بـــرداری به موقـــع از طر

می گیرد.
تقاطـــع  پـــروژه  داشـــت:  اظهـــار  صوفـــی 
غیرهمسطح شهید همدانی از جمله پروژه های 

که  مهـــم و بـــزرگ عمران شـــهری همدان اســـت 
کامـــل از آن نقش مهمی  تکمیـــل و بهره برداری 
در تســـهیل و روان ســـازی بـــار ترافیکـــی مبادی 
کاهش سوانح رانندگی  ورودی شـــهر و همچنین 

دارد
پروژه تقاطع غیرهمســـطح شهید همدانی در 
سه ســـطح با یک عرشه پل اصلی با عرض ۱۱ متر 
و طول ۹۷ متر و همچنین پل طبقه دوم طراحی 

و درحال احداث است.
عملیات اجرایی تقاطع غیر همســـطح ســـردار 
همدانی آبان سال ۹۴ با اعتبار ۴۳۰ میلیارد ریال 
آغاز شـــد، این تقاطع غیرهمســـطح در قالب سه 

سطح و دو دوربرگردان احداث می شود.
تقاطع غیرهمســـطح شهید همدانی در مسیر 
کشور واقع شده و  ارتباطی شـــهر همدان به غرب 
کاهش بار ترافیکی شـــهر در این  نقـــش موثری در 

محور اصلی و ارتباطی دارد.

پل شهید همدانی ریزش نکرده است �
کید بـــر اینکه پل ســـردار  عبـــاس صوفـــی بـــا تا
گفت:سطح سه پل  همدانی ریزش نکرده است، 
که یکی  کشی بوده  کابل  ســـردار همدانی درحال 

کابل ها دچار دررفتگی شده است. از 
عباس صوفی با بیان اینکه اتفاق خاصی برای 

کابل  کرد: امـــروز تیم  پـــل نیفتاده اســـت، اظهـــار 
کابل سطح ســـه پل سردار  کشش  کشـــی درحال 
کابل هـــا در می رود و  که یکی از  همدانـــی بودنـــد 

کارگران دچار مصدومیت می شوند. چهار نفر از 
کـــرد: خوشـــبختانه اتفاق خاصی  وی تصریح 
خ نداده و به صورت ســـرپایی  بـــرای مصدومان ر
مـــداوا شـــدند و فقـــط مهنـــدس ناظـــر پـــروژه در 

بیمارستان بستری است.
کیـــد بـــر اینکـــه حادثه  شـــهردار همـــدان بـــا تا
کارگاه عمرانی اســـت، یادآور شد: در هر  خاصیت 
خ دهد و به  کارگاه عمرانـــی ممکن اســـت حادثه ر
همیـــن علت هـــم از طریق نصب تابلو نســـبت به 

کارگاه هشدار داده می شود. ورود به 
صوفـــی دربـــاره تاثیـــرات ایـــن اتفـــاق بـــر روند 
پروژه، ادامه داد: مشـــاوران اصلی پروژه از تهران 
به همدان آمده اند و فردا صبح جلسه ای درباره 
این موضوع برگزار خواهد شـــد تـــا وضعیت پروژه 

بررسی شود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکه قـــرار بود فـــاز یک پل 
ســـردار همدانـــی چنـــد روز آینـــده افتتاح شـــود، 
خ داده  گفت: این اتفاق در سطح سه این پروژه ر
که قرار است  که باید ایمن سازی شـــود و فاز یک 
چند روز آینده افتتاح شود، در زمان مقرر افتتاح 

خواهد شد.

عباس صوفی در نشست شهرداران استان

کمبود نیروی متخصص 
مشکل شهرداری های 

استان همدان است

 انسداد مسیر حمل مصالح غیرمجاز در جاده حیدره

 بعد از پیگیری هـــای چند ماهه مدیریت 
پیشـــگیری و رفع تخلفات شـــهری شهرداری 
همـــدان راه ارتباطی حمل مصالـــح غیرمجاز 
ایجاد شـــده توســـط تعـــدادی افراد ســـودجو 
که شـــهرک الوند را بـــه مریانج متصـــل میکرد 

مسدود شد.
 ایـــن امـــر با اخـــذ دســـتور از مقـــام محترم 
و  کالنتـــری ۱۷ مریانـــج  قضایـــی و همـــکاری 

شهرداری مریانج عملیاتی شد.

گلشـــن در همین راســـتا اظهار  محمدعلی 
گشـــت شـــبانه روزی  داشـــت : با راه اندازی ۵ 
کنترل بیش  در حوزه باغـــات برای اولین بار و 
از پیش تخلفات ســـاختمانی و حمل مصالح 
غیرمجـــاز در حـــوزه باغـــات محـــدوده و حریم 
شهر همدان مسیر مذکور توسط گشت باغات 
که با حمایت  حیدره بررســـی و شناسایی شد 

گردید.  قاطع دادستان محترم مسدود 

کاران همدانی پرداخت شد گوجه  مطالبات 
مدیـــر تعاون روســـتایی اســـتان همدان از 
ح  گوجـــه فرنگی طر پرداخـــت یارانه محصول 
کشاورزان استان خبر داد و  خرید حمایتی به 
کامل  کاران به صورت  گوجه  گفـــت: مطالبات 

پرداخت و تسویه شد.
گفت وگو با  مجید مسلمی راد روز شنبه در 
خبرنگار ایرنا افزود: ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
کار اســـتان  گوجـــه  کشـــاورزان  ریـــال در وجـــه 
ح خریـــد حمایتی  کـــه در قالـــب طـــر همـــدان 
محصول خود را تحویل داده بودند پرداخت 

شده است.
تعاونـــی   اتحادیـــه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
روســـتایی اســـتان همـــدان به عنوان مباشـــر 
گوجه فرنگی انتخاب شده بود  خرید حمایتی 

کرد: هشـــت هـــزار و ۷۹۳ تن محصول  اضافه 
کشـــاورزان اســـتان به  گوجه فرنگی امســـال از 

صورت حمایتی خریداری شد. 
ح  مســـلمی راد بـــا اشـــاره بـــه جزییـــات طر
گفت:  گوجه فرنگی ســـال ۹۹  خریـــد حمایتی 
کشـــاورزان  قیمت خرید محصول مورد نظر از 
که مبلغ هشـــت  کار ۱۰ هـــزار ریـــال بود  گوجـــه 
کارخانه و مبلغ ۲ هزار ریال  هزار ریال از سوی 
ح، به عنوان  مطابق دســـتورالعمل ابالغی طر
یارانـــه از ســـوی مدیریـــت تعـــاون روســـتایی 

استان پرداخت شده است. 
محصـــول  حمایتـــی  خریـــد  ریالـــی  ارزش   
گذشته  گوجه فرنگی در این اســـتان در ســـال 

چهار میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال بود.

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان
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*مدیـــر شـــهرداری منطقه دو: اجـــرای روکش 
آســـفالت معابر منطقه دو با حجم عملیاتی۵۰۰۰۰ 

تن در ۱۰ ســـاله اخیر بی سابقه است
در  لوله گـــذاری  کیلومتـــر   ۳ جلیلونـــد: 
خیابان هـــای اطـــراف میـــدان رســـالت و بلـــوار ۹ 
دی و بلـــوار مطهـــری انجام شـــده تـــا از طریق آن 
آب های ســـطحی به ســـمت رودخانه پشت پمپ 

بنزین فروغ هدایت شود.
گفته مهنـــدس »عبـــاس صوفی« شـــهردار  بـــه 
همدان، اجرای روکش آسفالت و اصالح وضعیت 

معابر شـــهر در رأس درخواست های شهروندان از 
شـــهرداری قرار دارد و به همین دلیل شـــهرداری 
همدان، پروژه روکش آســـفالت در سطح وسیع را 
یکـــی از اولویت هـــای برنامه های خـــود قرار داده 
اســـت. شـــهرداری منطقـــه دو بـــه عنـــوان یکی از 
مناطق مهم شـــهری نیز به این مهم توجه نموده 
و توانســـته در طول ۹ ماهه نخســـت ســـال جاری 
بیش از ۵۰ هزار تن آســـفالت ریزی در معابر سطح 
که در طول ده ســـال  ایـــن منطقه داشـــته باشـــد 
اخیر بی ســـابقه محســـوب می شـــود. ۱۰ هـــزار تن 

آســـفالت جهت لکه گیری معابـــر فرعی و محالت و 
۴۰ هزار تن جهت اجرای روکش آســـفالت اساسی 
در معابـــر اصلـــی ســـطح حـــوزه نیـــز از برنامه های 
شـــهرداری منطقه دو تا پایان ســـال جاری است. 
کن در  گالیه هـــای شـــهروندان ســـا یکـــی دیگـــر از 
منطقـــه دو آب گرفتگی در برخی معابر این منطقه 
که مدیریت این منطقه طـــی یک عملیات  اســـت 
کوتاه مـــدت اقـــدام بـــه رفـــع آن نمـــود تا  اجرایـــی 

کسب نماید. رضایت شـــهروندان را 

آمار بی سابقه در ده سال اخیر �
مدیر منطقه دو همدان حجم عملیات روکش 
آســـفالت نـــه مـــاه اخیر ســـطح حوزه اســـتحفاظی 
کـــرد و آن را  منطقـــه را بیـــش از ۵۰ هـــزار تن اعالم 
گذشته بی سابقه دانست. در مقایسه با ده سال 
گـــزارش روابـــط عمومی شـــهرداری منطقه  بـــه 
دو همـــدان، مهندس »حامـــد جلیلوند« با اعالم 
این خبـــر توضیح داد: با توجه به شـــیوع ویروس 
کرونا در ســـال جاری با تالش مجموعه شهرداری 
منطقه دو و همکاری ســـازمان عمران توانســـتیم 
حجم عملیات روکش آســـفالت در ســـطح حوزه را 
گذشته،  با افزایش ۳۵ درصدی نســـبت به ســـال 

یعنی به ۵۰ هزار تن در نه ماه اول برســـانیم.
وی هزینـــه صـــرف شـــده در حـــوزه آســـفالت را 
گفـــت: با توجه به  کرد و  ۲۵۰ میلیـــارد ریـــال اعالم 
گذشـــته، اجـــرای روکش  آمـــار عملکرد ســـال های 
آســـفالت امســـال شـــهرداری منطقـــه دو از لحاظ 
حجمی نســـبت به ۱۰ ســـال اخیر بی ســـابقه بوده 

است.

کمیت � کنار  کیفیت در  توجه به 
کیفیت اجرای روکش آســـفالت را در  جلیلونـــد 
کمیت آن از نکات مهم و مورد دقت و توجه  کنـــار 
کرد: در  شـــهرداری منطقـــه دو برشـــمرد و تصریح 
عملیات روکش آســـفالت ســـطح حوزه، زیرسازی 
توســـط  آن  کـــم  ترا و  آســـفالت  اجـــرای  محـــل 
آزمایشـــگاه های معتبـــر مـــورد تاییـــد شـــهرداری، 
کارشناســـان شـــهرداری منطقه و  تحـــت نظـــارت 

آزمایش می شود. سازمان عمران 
مدیـــر شـــهرداری منطقـــه دو همـــدان نتایـــج 
آســـفالت ریزی های ســـطح منطقه  آزمایش هـــای 
کرد و افزود:  دو را بـــا ۹۵ درصد مطلوبیـــت عنوان 
کیفیت  این درصد رقم باال و مورد تایید در بحث 

است. آسفالت ریزی 

10 هزار تن آسفالت برای لکه گیری �
جلیلوند اجرای روکش آسفالت را به دو بخش 
کرد و  آســـفالت ریزی اساســـی و لکه گیری تفکیک 
خبـــر از اختصـــاص ۱۰ هـــزار تـــن آســـفالت جهـــت 
لکه گیـــری معابـــر فرعـــی و محـــالت و ۴۰ هـــزار تن 
برای آســـفالت ریزی اساسی در معابر اصلی سطح 
کوچـــه  حـــوزه داد. وی در این بـــاره توضیـــح داد: 
کوی  ارکیـــده، بنفشـــه، میخـــک و اقاقیا واقـــع در 
کوچه رفاه ۸ واقع در شـــهرک بهشتی،  کبیر،  امیر 
کوچه پرتو واقع در بلوار ۱۵  کندرو بلـــوار مطهری، 
فروردیـــن، خیابـــان مهر، طراوت، بهـــاران، بدیع 

کوی پردیس،  گل و نگارســـتان واقع در  الحکمـــا، 
بلـــوار محمدیـــه، خیابان رازی جنب بیمارســـتان 
کوچه  بعثـــت، خیابان نایب احمـــد، بلوار ۹ دی، 
کوچـــه  کنعـــان و شـــقایق واقـــع در بنـــی هاشـــم،  
شـــهید ارزانفـــود واقـــع در جنـــب خیـــان تختـــی، 
کوچـــه مشـــکی واقع در حصـــار حاج شمســـعلی و 
که  ماننـــد ایـــن تنهـــا بخشـــی از معابری هســـتند 
گرفته  در ســـال جاری روکش آســـفالت آن صورت 

است.

اولویت با معابر آسیب دیده �
اولویت بنـــدی  تعییـــن  جلیلونـــد  مهنـــدس 
نقـــاط مختلـــف  آســـفالت ریزی در  عملیات هـــای 
ســـطح حـــوزه اســـتحفاظی منطقـــه را فرســـوده و 
کهنه و آســـیب دیده بودن آســـفالت معابر اصلی با 
تاییـــد معاونت فنـــی و عمرانی شـــهرداری منطقه 
گفـــت: در معابر فرعی نیز  کرده و در ادامه  عنـــوان 
اجرای آســـفالت بر اســـاس بررســـی و مشـــاهدات 
کارشناسان منطقه و یا بنا به درخواست  میدانی 
اهالـــی محـــل و یـــا بعـــد از حفـــاری دســـتگاه های 
همچنیـــن  و  می گیـــرد  انجـــام  خدمات رســـان 
و  معابـــر  ســـطح  در  شـــده  ایجـــاد  حفاری هـــای 
کیپ های  ع وقت توســـط ا خیابان هـــا نیز در اســـر
کارگاه امانی معاونت خدمات شـــهری و  آســـفالت 

اجرایی منطقه لکه گیری می شـــود.

مهار آب های سطحی �
مدیر شـــهرداری منطقـــه دو همدان با اشـــاره 
به اجـــرای عملیات جمع آوری آب های ســـطحی 
گفت: این  گذاری بلـــوار مطهـــری و ۹ دی  و لولـــه 
پـــروژه یکی از مهم تریـــن اقدامات در حـــوزه مهار 
که بر اســـاس مشاهدات  آب های ســـطحی اســـت 
ح مشـــکل آبگرفتگی معابر  اخیـــر با اجرای این طر

در این محدوه مرتفع شـــده است.
جلیلونـــد با اعـــالم این کـــه عملیـــات حفاری و 
لوله گـــذاری در این پروژه به اتمام رســـیده اســـت 
و در این فصل آب گرفتگـــی معبر در این محدوده 
کنون پـــروژه در  اصـــالح شـــده، ادامـــه داد: هـــم ا
مرحلـــه بتن ریـــزی تونل هـــای حفرشـــده در بلوار 
مطهـــری قـــرار دارد و انشـــااهلل تـــا پایـــان ســـال به 

می رسد. پایان 
وی اعتبـــار عمرانی ایـــن پـــروژه را ۱۳۰ میلیارد 
کیلومتر لوله گذاری در  گفت: ۳  کرد و  ریـــال عنوان 
خیابان های اطراف میدان رســـالت و بلوار ۹ دی 
و مطهـــری انجـــام شـــده تـــا از طریـــق آن آب های 
ســـطحی به ســـمت رودخانه پشـــت پمـــپ بنزین 

فروغ هدایت شود.

نحوه اجرای پروژه �
مدیـــر شـــهرداری منطقه دو همـــدان به نحوه 
کـــرد: این  اجـــرای این پـــروژه پرداخـــت و تصریح 
پـــروژه از میدان ۹ دی آغاز و به بلـــوار مطهری به 
گینه ختم می شـــود  ســـمت رودخانه جنـــب مزدا
ســـنگ های  در  حفـــاری  عملیـــات  بـــا  ابتـــدا  کـــه 
ســـخت به شکل تونل صورت پذیرفت و با اجرای 
لوله گـــذاری و تثبیـــت تونل ها توســـط اجرای بتن 

می رسد. سرانجام  به 
قابـــل  نـــکات  از  افـــزود:  جلیلونـــد  مهنـــدس 
توجـــه در این پـــروژه می توان بـــه صرفه جویی در 
هزینه ها، زمان و ســـختی حفاری در ســـنگ های 
بـــا تعییـــن راهکارهـــای  کـــه  کـــرد  اشـــاره  ســـخت 
مناســـب از حفـــاری بـــه طـــول ۶۰۰ متـــر جلوگیری 
کـــه در نتیجه در زمان و هزینـــه صرفه جویی  شـــد 

گردید.
مدیر شـــهرداری منطقه دو همـــدان از اجرای 
بیـــش از ۷۰۰۰ متـــر جدولگذاری نهـــری در جهت 
هدایـــت آب های ســـطحی در ســـطح منطقه خبر 
کاهـــش خطرپذیـــری  کـــه  داد و افـــزود: از آن جـــا 
شـــهر در مقابل ســـیالب یکـــی از پروژه هـــای مهم 
در شـــهرداری اســـت، بـــا احـــداث و ترمیـــم نهری 
ســـعی در جمـــع آوری و هدایـــت اصولـــی آب های 
گامـــی  ایـــن طریـــق بتوانیـــم  بـــه  تـــا  روان داریـــم 
کاهـــش آســـیب های ناشـــی از آن برداریـــم. از  در 
ایـــن رو شـــهرداری منطقه دو پروژه هـــای اجرای 

نهری خیابان شـــهدا، عمار، بلوار شـــهید مصیب 
گلـــزار، بلوار  مجیـــدی و صیـــاد شـــیرازی، خیابان 
محمدیـــه و ۹ دی، خیابان نایب احمد و چندین 
کار قرار داد  کوی محمدیه را در دســـتور  معبـــر در 

پایان رسانید. و به 
جلیلوند در پایان هدف از اجرای این پروژه ها 
کنترل روان  را هدایـــت و دفـــع آب های ســـطحی، 
معابـــر  ایمنـــی  و  کیفـــی  ســـطح  ارتقـــای  و  آب هـــا 
شـــهر، ارتقای ســـطح بهداشـــت محیـــط زندگی و 
کـــرد و در ادامه  جلب رضایت شـــهروندان عنوان 
کیفیـــت زندگـــی شـــهروندان یکی  گفـــت: افزایـــش 
از شـــاخص های رضایـــت از عملکرد شـــهرداری ها 
کـــه ســـاماندهی هدایت آب های ســـطحی،  بوده 
ســـهولت در عبـــور و مـــرور، ارتقـــای ســـطح ایمنی 
معابـــر و مدیریـــت بـــه هنـــگام بحـــران در شـــرایط 
جـــوی نامناســـب از برنامه هـــای مهم شـــهرداری 

می شود. محسوب 

اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو
با حجم بی سابقه در ۱0 ساله اخیر 

اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز 
و  عالم  فرزندان  و  گرامی  خاندان  به  میباشم، 
گردان  صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شا
م بزرگ و به حوزه ی علمیه 

ّ
و ارادتمندان این معل

و  ایشان  درجات  علّو  و  میکنم  عرض  تسلیت 
مسألت  ایشان  برای  را  الهی  رحمت  و  مغفرت 

می نمایم.
بخش از پیام تسلیت مقام معظم رهبری
در پی درگذشت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی

ین اقدامات در حوزه مهار آب های سطحی است عملیات جمع آوری آب های سطحی و لوله گذاری بلوار مطهری و 9 دی یکی از مهم تر
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خبــــر
رئیس سازمان صمت همدان:

زی  بازرگانان با پرداخت ۳۰ درصد تعهدات ار
از تعلیق خارج می شوند

رئیس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشـــاره 
کارتهای بازرگانی اســـتان به دلیل پرداخت  به تعلیق برخی از 
گفـــت: بازرگانان با پرداخت ۳۰ درصد از  نکردن تعهدات ارزی 
تعهد خود می توانند از تعلیق خارج شـــده و به فعالیت ادامه 

دهند.
کارت بازرگانی  حمیدرضا متین اظهار داشت: از ۳۵۸ فقره 
معتبر استان ۱۴۸ فقره مشمول تعهد ارزی در سالهای ۹۷، ۹۸ 

و تا پایان خرداد ۹۹ هستند.
کارتها مبلـــغ ۱۷۶ میلیون و ۶۴۲  گفـــت: صاحبان این  وی 
که  هـــزار و ۵۸۴ هزار دالر تعهد ارزی حاصـــل از صادرات دارند 

باید به چرخه اقتصاد برگردانند.
رئیس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت اســـتان همدان 
تصریح کرد: ۵۳ فقره از کارتهای تعلیق شده در بخش بازرگانی 

و ۹۵ فقره در بخش تولیدی است. 
کنون ۱۸ بازرگان به طور کامل بدهی خود  به گفته متین تا
کـــرده، ۷۸ مورد هم هیچ پرداختی نداشـــته اند و  را پرداخـــت 

مابقی نیز به بخشی از تعهدات ارزی خود عمل کرده اند.
کارت بازرگانی در اســـتان تعلیق شـــده  او با بیان اینکه ۴۵ 
کارتها مربوط به تولیدکنندگان نیست و  کرد: این  کید  است تا

تمام تعلیق شده ها در بخش غیرتولیدی است. 
رئیس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت اســـتان همدان 
گفت: به تازگی در راســـتای حمایت از صادرکنندگان مشـــمول 
تعهد ارزی نامه ای از ســـازمان توسعه تجارت به ما ابالغ شد و 
به طور گسترده اطالع رسانی کردیم تا صاحبان کارتهای تعلیق 

شده بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. 
رئیس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
کشور به علت  ۲۳۲ نفر شـــخص حقیقی و حقوقی در سراســـر 
عـــدم ایفای تعهـــدات ارزی به قـــوه قضائیه معرفی شـــده اند 
افزود: تنها یک مورد از استان همدان بود و ما نهایت همکاری 

و مساعدت را با بازرگانان داریم.
گزارش ایرنا، در ۹ ماه نخســـت ســـال جاری ۱۰۰ میلیون  به 
که مواد پتروشـــیمی،  کاال از اســـتان همـــدان صادر شـــد  دالر 
کولر آبی، شیرخشک صنعتی،  کشمش، فروســـیلیس، موتور 
کســـتری، ســـیمان سفید و رب  کلینگر خا وازلین بهداشـــتی، 

گوجه فرنگی ۱۰ محصول برتر سبد صادراتی همدان هستند.

راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
همدان

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب 
اســـتان همدان از راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

همدان در ماه جاری خبر داد.
کـــرد: درتصفیه خانه  روابـــط عمومـــی آبفا همـــدان اظهـــار 
همدان، عملیات راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
از آبان ماه ســـال جاری با نظارت شـــرکت مهندســـی، مشـــاور 
مهاب قدس و شـــرکت ماشین ســـازی ویژه آغاز شد، وفاز دوم 
این پروژه در دی ماه سال جاری با صرف ۱ میلیارد ریال اعتبار 
گردید. بختیاری فر افزود:خوشـــبختانه  وارد مدار بهره برداری 
عملیات ســـاخت ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب همدان با 
موفقیت به پایان رسید و با راه اندازی آن، ظرفیت تصفیه خانه 
ایـــن شـــهر افزایش یافت. وی با اشـــاره با اذعان بـــه اینکه این 
پـــروژه در حال حاضر بـــا ۹۵ درصد پیشـــرفت فیزیکی در حال 
کرد:با راه اندازی مدول اول تصفیه خانه  فعالیت است، اظهار 
فاضالب همدان، ظرفیت بیولوژیکی دبی خروجی پساب این 

شهر به ۶۴۰ لیتر در ثانیه رسید.

۲۸۳ واحد خون از همدان به گیالن 
ارسال شد

مسوول واحد جذب اداره کل انتقال خون استان همدان 
گفت: یک محموله شـــامل ۲۸۳ واحد خونی با توجه به نیاز 
گیالن، از همدان به این اســـتان  کز درمانی اســـتان  فوری مرا

ارسال شد.
گـــو با ایرنا  گفت و  »فاطمـــه یـــادگاری« روز چهارشـــنبه در 
کننده نیاز خونی تهران  اظهار داشت: استان همدان تامین 
است اما در مواقع ضروری، محموله هایی برای دیگر استان 
های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، گیالن و به صورت 
کرده است. وی  کرمانشـــاه و سنندج نیز ارسال  محدود برای 
افزود: در برخی از اســـتان ها به علت باال بودن شمار بیماران 
تاالســـمی نیاز به فـــرآورده های خونـــی بیشـــتر از دیگر نقاط 
کشور است که در صورت مواجهه با کمبود، واحدهای خونی 

موردنیاز به استان مورد نظر ارسال می شود.
مســـوول واحـــد جـــذب اداره کل انتقـــال خـــون اســـتان 
گفت: وضعیت استان به لحاظ میزان ذخایر خونی  همدان 
که برهمین اســـاس و بـــا توجه به اســـتقبال  مطلـــوب اســـت 
خوب شـــهروندان همدانی برای اهدای خون، میزان انتشار 

کاهش داده ایم. فراخوان برای دریافت خون در استان را 
کز  یادگاری افـــزود: روزانه ۱۵۰ نفر برای اهـــدای خون به مرا
انتقال خون اســـتان همدان مراجعه می کنند و درحال حاضر 
اســـتان هیچ کمبودی در زمینه ذخایر انواع واحدهای خونی 
ندارد. وی با بیان اینکه مردم اســـتان همـــدان ۲۱ هزار و ۸۷۴ 
واحد خونی در هشت ماه نخست امسال اهدا کرده اند، افزود: 
کنندگان مســـتمر و  ۱۳ هزار و ۷۵۰ واحد خونی مربوط به اهدا

یک هزار و ۸۱۷ واحد نیز اهدای کنندگان بار اولی هستند.

استاندار همدان: خبـــر 

کشور در تدوین سند حفاظت از منابع است همدان پیشتاز استان های 
استاندار همدان با بیان اینکه این استان در 
تدوین سند حفاظت و دارایی جزو استان های 
گفت: حفاظت از منابع  کشـــور اســـت،  پیشتاز 
و دارایـــی در برابـــر تهدیدهای دشـــمنان یکی از 
مهمترین اولویت های مدیریت اجرایی استان 
در حوزه فعالیت های مرتبط با پدافند غیرعامل 

است.
 »سیدســـعید شـــاهرخی« در جلسه شورای 
پدافند غیرعامل استان همدان، اظهار داشت: 
تدویـــن طرحی در راســـتای حفاظـــت از دارایی 
گزارش ارائه شده در این باره بسیار  این استان و 

ارزشمند و حیاتی است.
کرد: تهیه این طرح حاصل هزاران  وی بیان 
نفر ساعت کار علمی و کارشناسی است بنابراین 
برای نهایی شدن این سند باید از ظرفیت های 

موجود در استان همدان بهره گرفت.
نماینـــده عالی دولت در اســـتان همـــدان از 
مســـووالن خواســـت با یک تفکر جمعـــی و ارائه 
اطالعات مورد نیاز به مشـــاور طرح و همچنین 

تضارب آرا مبتنی بر شاخص ها و چارچوب های 
علمی در خصوص بررسی این طرح اقدام کنند.
شـــاهرخی تهیـــه ســـندی از دارایـــی هـــای 
استان بر اساس اولویت و اهمیت را مبنا و سند 
باالدستی مناســـبی برای توسعه پایدار همدان 

که باید این طرح مورد توجه مسووالن  دانست 
به ویژه ســـازمان های مدیریت و برنامه ریزی و 

صمت استان قرار گیرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان 
نیـــز دراین جلســـه اظهار داشـــت: طـــرح جامع 

پدافنـــد غیرعامـــل اســـتان بررســـی و در آینـــده 
نزدیک نهایی می شـــود تـــا به عنوان ســـند باال 
دستی برای اجرای طرح های بزرگ استان مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
»حمید پورحســـینی«، پدافند غیـــر عامل را 
کرد و افزود: مشاور  جنگ بدون ســـالح توصیف 
ذیصالح پس از بررســـی وضعیت منابع و دارایی 
اســـتان اقـــدام بـــه تهیه طـــرح جامع بـــا هدف 

حفاظت از این دارایی ها کرده است.
کـــرد: همواره در مســـائل مختلف  وی بیـــان 
مورد تهدید خارجی و داخلی قرار داریم بنابراین 
توجه به اصل پدافند غیرعامل برای پیشگیری 
کاهش تهدید سرمایه های ملی  از بروز حادثه و 

و استانی دارای اهمیت ویژه ای است.
کرد: دارایی ها براساس  پورحســـینی اضافه 
اهمیت در ســـه بخش مهم، حســـاس و حیاتی 
دســـته بندی شده و متناسب با هر نوع دارایی 
کاهش تهدیدات توســـط  تمهیـــدات الزم برای 

مشاور در طرح جامع دیده شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان:

۱۸ میلیون تومان جریمه برای هر متر ساخت و ساز غیرمجاز
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
همدان از افزایش مربوط به تخلف ســـاخت و 
گفت: متخلفان  ساز در مرکز استان خبر داد و 
برای هر مترمربع ســـاخت و ســـاز غیرمجاز ۱۸ 
میلیـــون تومان به عنـــوان اقدامـــی بازدارنده 

جریمه می شوند.
مشـــترک  نشســـت  در  فرزانـــه«  »فرهـــاد   
شـــهرداران اســـتان همـــدان، اظهار داشـــت: 
شـــهرداران برای مقابله با ســـاخت و سازهای 

غیرمجاز جدیت بیشتری داشته باشند. 
شـــهرهای  از  برخـــی  در  کـــرد:  کیـــد  تا وی 
اســـتان مبلغ جریمه ســـاخت و ســـاز غیرمجاز 
به ازای هر مترمربع یک میلیون تومان اســـت 
کـــه این موضـــوع میـــل بـــه تخلـــف را افزایش 

می دهد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
همدان افزود: مبلغ جریمه تخلف ســـاخت و 

ســـاز در شـــهر همدان به روزرســـانی شده و در 
بقیه شـــهرهای اســـتان نیز باید ایـــن اقدام با 

محوریت شهرداری ها انجام شود. 
گفتـــه او، جریمه تعیین شـــده بـــرای هر  بـــه 
مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در شهر همدان 
که  ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان تعیین شـــده اســـت 

عوارض نیز به این جریمه اضافه می شود.
فرزانه، خواســـتار حفاظت بیشتر و مستمر 
شـــهرداری ها از باغ ها و حریم شـــهرها شـــد و 
کمیسیون  گفت: حضور منظم شـــهرداران در 
ماده ۱۰۰ برای پیشگیری و مبارزه با ساخت و 
سازهای غیرقانونی، بسیار مهم و موثر است. 
وی همچنین به شـــهرداران هشـــدار داد: 
از بکارگیری نیروی انســـانی بدون مجوز پرهیز 
کاهش اعتماد به  کننـــد زیرا این موارد موجب 

شهرداری ها می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

کرد: شهرداران همچنان  همدان خاطرنشان 
بایـــد رونـــد تعاملی خـــود بـــا اعضای شـــوراها 
کننـــد تا از ایـــن طریق بتـــوان زمینه  را حفـــظ 
مناســـب برای خدمت رســـانی بهینه و بیشتر 
بـــه مـــردم در مناطـــق شـــهری و روســـتایی را 

کنیم.  فراهم 
کوچکترین تخلـــف در بدنه  گفـــت:  فرزانـــه 
بزرگـــی  بازخوردهـــای  و  بازتـــاب  شـــهرداری 
یـــک  بـــروز  کـــه  نحـــوی  بـــه  دارد  جامعـــه  در 
تخلـــف در مدیریت شـــهری مـــی تواند تمامی 
عملکردهـــای موثـــر و اقدامـــات خـــوب انجام 

شده را تحت شعاع قرار دهد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
همدان با اشـــاره به مشکالت مالی و اعتباری 
کـــرد: شـــهرداران  کشـــور، تصریـــح  موجـــود در 
بـــا تکیه بـــر تجربـــه و توانمنـــدی خـــود باید با 
کثری از منابـــع و ظرفیت های  اســـتفاده حدا

موجـــود، بهتریـــن خدمت رســـانی را به مردم 
داشته باشند. 

نشست مشـــترک شـــهرداران تابعه استان 
مســـایل  بررســـی  هـــدف  بـــا  امـــروز  همـــدان 
در  شـــهری  مدیریـــت  حـــوزه  مشـــکالت  و 

استانداری برگزار شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان

کرونایی قرار گرفت شهرستان همدان نیز در وضعیت آبی 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با 
اشاره به اینکه ۳ شهرستان استان در وضعیت 
گفـــت: بـــا اقدامات  کرونا قـــرار داشـــتند،  آبـــی 
مطلوب انجام شـــده و همراهمـــی موثر مردم، 
شهرســـتان همـــدان نیـــز بـــا بهبـــود شـــرایط از 
کرونایی  ج و در وضعیت آبی  وضعیت زرد خـــار

گرفت. قرار 
کرونا، رنگ آبی  "براساس اعالم ســـتاد ملی 
کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ  نشـــانه 
نارنجـــی وضعیـــت پرخطـــر و رنگ قرمز نشـــانه 

وضعیت خیلی پرخطر است".
گفت  دکتر »محمد طاهـــری« روز جمعه در 
وگـــو با خبرنـــگار ایرنـــا اظهار داشـــت: برهمین 
اســـاس درحال حاضر، ۴ شهرســـتان همدان، 
اســـدآباد، بهـــار و فامنین در وضعیـــت آبی و ۶ 

شهرستان دیگر استان همدان در وضعیت زرد 
کرونا قرار دارند.

وی افزود: با شناســـایی هشت بیمار جدید 
گذشـــته،  کوویـــد ۱۹ در ۲۴ ســـاعت  مبتـــال بـــه 
مجموع مـــوارد مثبت بســـتری از ابتدای همه 
کنون در اســـتان همدان  کرونا تا گیری ویروس 

به ۹ هزار و ۹۴۶ بیمار رسیده است.
سخنگوی دانشـــگاه علوم پزشـــکی استان 
گفت: همچنیـــن با فـــوت ۲ نفر دیگر  همـــدان 
گذشـــته، شـــمار جانباختـــگان  در ۲۴ ســـاعت 
کووید ۱۹ اســـتان همـــدان از ابتدای  بیمـــاری 
کنـــون به یک هزار  کرونا تا گیری ویروس  همـــه 

و ۴۴۰ نفر رسید.
گفتـــه وی، تعـــداد مراجعـــان ســـرپایی  بـــه 
بـــه اورژانـــس بیمارســـتان ها با عالئم تنفســـی 

گذشته ۲۴۹  کرونا در ۲۴ ســـاعت  مشـــکوک به 
کـــه از این تعداد ۳۹ نفـــر در بخش  مـــورد بوده 

عادی بستری شدند.
دکتر طاهری اظهار داشـــت: ۱۴ بیمار مبتال 
کز درمانی  به کووید ۱۹ در بخش آی.سی.یو مرا
اســـتان بستری هستند و وضعیت جسمی ۲۹ 

گزارش شده است. بیمار نیز وخیم 
دکتر طاهری درباره آخرین وضعیت بیماران 
گفت:  کرونایـــی در شهرســـتان های اســـتان نیز 
کرونایی بستری)از ابتدای همه  شـــمار بیماران 
کنون( در بیمارستان های  گیری ویروس کرونا تا
اســـدآباد ۳۶۲، بهار ۵۶۹، تویســـرکان ۶۱۷، رزن 
کبودراهنگ  ۴۰۵، درگزین ۱۷۶، فامنین ۱۷۳ و 

۶۳۰ نفر بوده است.
وی افـــزود: همچنیـــن یک هـــزار و ۸۵۶ نفر 

در مالیـــر، یک هزار و ۱۰۶ در نهاوند و ســـه هزار 
و ۷۸۴ نفـــر نیز در شهرســـتان همـــدان به این 

ویروس مبتال و بستری شده اند.

برگزاری وبینارهای آموزشی به همت واحد آموزش اتاق همدان در دی ماه 1399
واحـــد آمـــوزش اتـــاق همـــدان در دی مـــاه 
۱۳۹۹ اقـــدام بـــه برگـــزاری وبینارهای "آشـــنایی 
بـــا حســـابداری مالیاتی، بیمـــه- قوانین تأمین 
کرات بین المللـــی و روابط بین  اجتماعـــی، مذا
فرهنگی، آشـــنایی با عقـــود قراردادهای بانکی" 
با همکاری موسســـه آموزشی اتاق ایران نموده 

است.

گـــزارش روابـــط عمومـــی اتاق همـــدان،  بـــه 
وبینارهای فـــوق با توجه به نیازســـنجی انجام 
شـــده از اعضـــای اتاق همـــدان با ســـرفصلهای 

مرتبط به صورت آنالین برگزار شد.
شـــایان ذکر اســـت وبینـــار "آشـــنایی بـــا بازار 
سرمایه طرح تکنیکال نیز با همکاری کمیسیون 
کارهای  کســـب و  کارآفرینی و  جوانان، بانـــوان، 

دانش بنیان اتاق همدان جهت برگزاری برنامه 
ریزی شـــده است. این وبینار با هدف "تکنیک 
کار با  هـــای تابلـــو خانـــی، تحلیـــل تکنیـــکال و 

اندیکاتورها" برگزار می شود.
گفتنی است وبینارهای فوق با حضور ۱۲۰ نفر 

و هر وبینار به مدت ۴ ساعت برگزار شده است.
همچنین با توجه به رسالت اتاق همدان در 

امر آموزش برنامه ریزی تشکیل شورای راهبردی 
آموزش نیز در دست اقدام است و واحد آموزش 
اتاق همـــدان جهت بهبود عملکرد خود پس از 
برگزاری دوره های آموزشی فرم نظرسنجی برای 
کنندگان ارسال و نظرات و پیشنهادات  شرکت 
اعضا را بررســـی و در وبینارهای بعدی استفاده 

می نماید.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

تسهیالت اشتغالزا با سرعت پرداخت شود

اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون   
گالیـــه از عملکرد  اســـتانداری همـــدان با ابـــراز 
گفت: تسهیالت مورد  برخی بانکهای اســـتان 
نیـــاز طرحهـــای تولیدی و اشـــتغالزا با ســـرعت 
پرداخـــت شـــود تـــا مجریـــان طرحها بـــه موقع 

کنند. تعهدات خود را عملی 
کارگروه اشتغال استان  ظاهر پورمجاهد در 
اظهـــار داشـــت: رونـــد پرداخت تســـهیالت در 
بعضـــی از بانکها طوالنی اســـت و این تعلل به 

ضرر مجریان طرحهای تولیدی است.
کـــرد: واحدهای تولیـــدی برای  کیـــد  وی تا
تامین دســـتگاه هـــا و تجهیزات خـــود نیازمند 
تسهیالت بانکی هستند و زمان َبر شدن فرآیند 
گرفتار افزایش قیمت می کند  پرداخت، آنهـــا را 

که سزاوار نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
که در  همـــدان از تمـــام دســـتگاه های متولـــی 
روند پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
دخیل هستند خواست در اهلیت و صالحیت 
مجریان طرحها دقت بیشتری داشته باشند تا 

تسهیالت به افراد متعهد پرداخت شود.
پورمجاهد اظهار داشـــت: تسهیالت بانکی 

به صورت یارانه دار به تولیدکنندگان پرداخت 
می شـــود و باید در مســـیر درســـت بـــرای رونق 

تولید و اشتغال هزینه شود.
کـــه در این مورد  گیرندگانی  گفتـــه او وام  به 
قصور داشته باشند عالوه بر بازگشت مبلغ وام 
با آنهـــا طبق مقـــررات موجود برخـــورد قانونی 

می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کارکنـــان دولـــت  کـــرد:  همـــدان خاطرنشـــان 
حق اســـتفاده از تســـهیالت اشـــتغال را ندارند 
و در صـــورت دریافت، به صـــورت غیریارانه ای 

محاسبه می شود.
توصیـــه  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  بـــه  وی 
کـــرد: فرصت چندانی تـــا پایان ســـال نمانده و 
کـــه بـــرای تکمیل یا  واحدهـــای بزرگ اســـتان 
توســـعه نیازمنـــد دریافـــت تســـهیالت ثابـــت و 
گردش هستند باید تعیین تکلیف  ســـرمایه در 

شوند.
کرونا  پورمجاهـــد با اشـــاره به اینکه شـــیوع 
کرده  گردشـــگری وارد  آســـیب جدی به بخش 
کرد: طبـــق مصوبه ســـتاد ملی  اســـت تصریـــح 
گردشـــگری اســـتان تعطیل  کرونـــا واحدهـــای 
بودنـــد و در این مدت اقســـاط بانکی آنها باید 
تمدید می شد اما برخی از بانکها در این زمینه 

کوتاهی می کنند.
او بانکها را ملزم به اجرای مصوبه های ستاد 
کرونا و همچنین مصوبات ستاد  ملی و استانی 
گفت: حمایت از  تسهیل و رفع موانع دانست و 
واحدهای آسیب دیده از کرونا کمک به اقتصاد 

هزاران شاغل در این بخش است.
کـــه بـــا حضـــور روســـای  در ایـــن نشســـت 
بانکهای استان برگزار شـــد مشکالت تعدادی 
گردشگری  کشـــاورزی و  از واحدهای صنعتی، 

بررسی شد.

خطیب جمعه همدان: 
اتفاقات اخیر پوشالی  بودن دموکراسی 

آمریکا را ثابت کرد

گفـــت: نحـــوه عملکرد  امـــام جمعـــه موقـــت همـــدان 
دولتمـــردان آمریکایـــی در جریان وقایع اخیـــر انتخابات، 
پوشـــالی بودن شعار دموکراسی مورد ادعای مقامات این 
کاخ ســـفید را دچار بحران و  کشـــور را ثابت و ســـردمداران 

کرده است. مشکلی جدی 
حجت االســـالم »ســـیدمصطفی موســـوی اصفهانی« 
در خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه این هفتـــه همـــدان، افزود: 
که همواره بـــا طرح ادعاهای واهی  دولتمـــردان آمریکایی 
دموکراســـی، حقوق بشـــر و آزادی به دنبـــال ایجاد فتنه و 
کشورشـــان را دچار  بحران در ایران اســـالمی بودند، امروز 

کرده اند. مشکل و بحرانی جدی و اساسی 
وی اظهار داشـــت: دموکراســـی پوشـــالی مـــورد ادعای 
کاخ سفید  مقامات آمریکایی به واسطه عملکرد مقامات 
کشـــور شـــده تا  منجـــر به بـــروز آشـــوب و خونریزی دراین 

همگان به ماهیت واقعی و دروغین آنها واقف شوند.  
کـــرد: انقالب  خطیـــب نمـــاز جمعـــه همـــدان تصریـــح 
شکوهمند اسالمی ایران با ماهیت استکبار ستیزی خود 
دســـت تجاوزگرانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را از 

کرد. ج  کشور را از اختیار آنها خار کوتاه و  کشور 
گفـــت: درهمین ارتبـــاط، آمریکا به عنـــوان یکی از  وی 
طـــرف های برجام به تعهدات خـــود عمل نکرد و به هیچ 
یک از وعده ها و قول های خود دراین زمینه پایبند نبود، 
که این کشور همواره به دنبال دشمنی و ضربه زدن به  چرا

کشور و ملت بزرگ ایران بوده است.
کرد: دشمنان  کید  حجت االسالم موسوی اصفهانی تا
که ملت بزرگ و فهیم  کشـــور بدانند  انقالب، اسالم و این 
ایران همواره بر تداوم راه امام راحل و رهبر معظم انقالب 
کـــه همانا آمـــوزه های اســـالم ناب محمدی)ص( اســـت، 

کرده و این راه را ادامه خواهد داد. کید  تا
امام جمعه موقت همدان همچنین با تقدیر از تالش 
کرونا و حفظ  کادر بهداشت و درمان در مهار  شبانه روزی 
گفت: دشـــمنان انقـــالب به ویـــژه آمریکا  ســـالمت مردم، 
همواره مخالف رشد و توســـعه علمی، اقتصادی، نظامی 
و دفاعی ایران بوده و هســـتند و لذا باید با اتکا به جوانان 
دانشـــمند و نخبه کشور به ویژه در عرصه پزشکی، از روند 
کرونـــا به صورت  کســـن  فعالیـــت هـــای داخلی در تولید وا

همه جانبه حمایت کنیم.
خطیـــب نمـــاز جمعـــه همـــدان در بخـــش دیگـــری از 
صحبـــت های خود با اشـــار به لزوم پیشـــگیری از افزایش 
کاالها، خواســـتار نظارت مســـتمر و دقیق  بی رویه قیمت 
کاالهای اساســـی و موردنیاز  مســـووالن بر قیمت عرضـــه 

مردم شد. 
بـــا  همچنیـــن  اصفهانـــی  موســـوی  االســـالم  حجـــت 
گرامیداشـــت ایام ســـوگواری شـــهادت فاطمـــه زهرا)س(، 
بـــر بزرگداشـــت این ایام بـــا رعایت دقیق شـــیوه نامه های 

کید کرد. بهداشتی تا

ورش استان همدان: مدیرکل آموزش و پر
بیش از ۲۰ مرکز یادگیری محلی سوادآموزی 

در استان فعالیت دارند

محمـــد پـــورداود در دیـــدار بـــا نماینـــده ولـــی فقیه در 
که توســـعه  اســـتان و امام جمعه همدان با اشـــاره به این 
سوادآموزی از برکات و دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی 
کرد: پس از صدور فرمان حضرت امام  بوده اســـت، اظهار 
خمینـــی)ره( مبنی بر تشـــکیل نهضـــت ســـوادآموزی، در 

گرفتند. اجالس جهانی نیز از این فرمان تاریخی الگو 
گام هـــای  پـــورداود افـــزود: پـــس از انقـــالب اســـالمی 
کنی بی ســـوادی برداشته شده  ســـترگی در جهت ریشه 
که میزان ســـواد به بیش از ۹۵ درصد  گونه ای  اســـت؛ به 

رسیده است.
کید  که در ســـند تحول بنیادین نیز تأ وی بـــا بیان این 
کرد:  خاصی بر بحث سواد آموزی شده است، خاطرنشان 
بخش قابل توجهی از بسته های تحولی آموزش و پرورش 
که در راستای ریشه  طرح ها و برنامه های مختلفی اســـت 

کنی بی سوادی به اجرا درآمده اند.
که  مدیـــرکل آموزش و پرورش اســـتان با اشـــاره به این 
کـــز یادگیری محلی در نقاط مختلف اســـتان  امـــروز ۲۰ مرا
کـــرد: آموزش مهـــارت های  فعال هســـتند، خاطرنشـــان 
که عالوه بر  کز است  حرفه ای از جمله برنامه های این مرا

سوادآموزی دنبال می شود.
که میزان باســـوادی در اســـتان  پـــورداود با بیـــان این 
کشـــوری اســـت، ابراز امیدواری  همدان باالتر از میانگین 
کنی بی ســـوادی در  کـــرد: در آینده نزدیک شـــاهد ریشـــه 

کشور و استان باشیم. سطح 

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر 
گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه 
خداوند منان مسئلت می نماییم.

چشم انداز همدان

سرکار خانم افطمه حبیبی
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ییس پلیس فتا ر
ن کالهبردار در همدان دستگیر شدند ۲ ز

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی 
که با اســـتفاده  گفـــت: ۲ زن در همدان  اســـتان همـــدان 
از نـــرم افزار اقدام به ارائه رســـید جعلی به فروشـــنده می 

کردند، دستگیر شدند.
گـــو با ایرنا  گفت و  ســـرهنگ فیروز ســـرخوش نهـــاد در 
اظهار داشت: به دنبال شـــکایت چند نفر از فروشندگان 
کاال توسط ۲ زن  مبنی بر ارائه رسید جعلی در قبال خرید 
کارشناسان  کار  جوان رسیدگی به این موضوع در دستور 

گرفت. پلیس فتا قرار 
که  کـــرد: بـــا توجـــه بـــه شـــواهد و مدارکی  وی اضافـــه 
کارهای  کیان پرونده در اختیار پلیس فتا قرار دادند و  شا
فنی و اطالعاتی ، متهمان شناسایی و در منزل شخصی 

دستگیر شدند.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی 
اســـتان همـــدان ادامـــه داد: متهمـــان پـــس از انتقال به 
گونه تخلف  پلیـــس فتا در تحقیقات فنی، ابتـــدا منکر هر 
کالهبرداری بودند اما پس از مواجهه با ادله های انکار  و 

گشودند. ناپذیر لب به اعتراف 
کالهبردار  ســـرهنگ ســـرخوش نهاد افزود: ایـــن ۲ زن 
کارت بانکی  کاال به بهانه همراه نداشـــتن  پـــس از خریـــد 
اقدام به انتقال پول به حســـاب فروشـــنده با استفاده از 
کرده ســـپس از نرم افزار رسیدساز  نرم افزار موبایل بانک 
کـــرده و رســـید جعلـــی را به فروشـــنده نشـــان  اســـتفاده 

می دادند.
کالهبرداران  کنـــون چندین فـــرد از  کـــرد: تا وی بیـــان 
کردنـــد با این وجـــود چنانچه ایـــن ۲ زن بدین  شـــکایت 
کردنـــد می تواننـــد برای  کالهبـــرداری  شـــیوه از افـــرادی 

کنند. پیگیری شکایت به پلیس فتا همدان مراجعه 
رییـــس پلیـــس فتـــا اســـتان همـــدان از فروشـــندگان 
گرفتار شدن در دام این افراد،  خواست برای پیشگیری از 
با فعال ســـازی ســـامانه پیامک حســـاب بانکـــی از انجام 
کنـــش بانکی و دریافت یا برداشـــت از حســـاب  هرگونـــه ترا
کاال را به خریدار تحویل دهند. بانکی مطلع شوند سپس 
کرد: فروشندگان پس  ســـرهنگ ســـرخوش نهاد بیان 
از دریافـــت پیامـــک واریـــز وجـــه به آن بســـنده نکـــرده و 
که این پیامک از ســـوی بانک و  کنند  اطمینـــان حاصل 
با سرشـــماره بانک برای آنها ارسال شده، ارسال پیامک 
از یک شماره جدید را به عنوان سند واریز قبول نکنند.

کـــه  ســـرهنگ ســـرخوش نهـــاد ادامـــه داد: افـــرادی 
ســـامانه پیامکـــی آنها فعال نیســـت می تواننـــد از طریق 
 USSD کارت خوان مغازه  یا شماره گیری های خودپرداز، 

از موجودی و واریز پول به حساب شان مطلع شوند.

ن ز فرماندار شهرستان ر
۳.۴ میلیارد تومان وام جبران 

ن  ز ونا در شهرستان ر خسارت های کر
پرداخت شد

گفـــت: ۳ میلیـــارد و ۴۵۰   فرمانـــدار شهرســـتان رزن 
میلیون تومان تسهیالت حمایتی به ۹۸ بنگاه اقتصادی 
کرونا دراین شهرســـتان  آســـیب دیده از شـــیوع ویـــروس 

پرداخت شده است.
گزارش روابط عمومی فرمانداری رزن، »ســـیدرضا  به 
کارگـــروه تنظیـــم بازار شهرســـتان،  ســـالمتی« در جلســـه 
افزود: این تسهیالت با هدف جبران خسارت های وارده 
کســـب و  به واحدهای صنفی با توجه به تعطیلی و رکود 
که  کرونا پرداخت شده  گیری ویروس  کارها ناشی از همه 

این روند حمایتی همچنان ادامه داد.
وی اظهار داشـــت: درهمیـــن ارتباط رونـــد نظارت بر 
فعالیت واحدهای صنفی بر اســـاس دســـتورالعمل های 
کرونا نیز در شهرستان رزن با قوت  ابالغی ستاد مقابله با 
ادامـــه دارد و با واحدهای متخلف و بی توجه به پروتکل 

های بهداشتی برخورد قانونی می شود.
فرمانـــدار رزن بـــا اشـــاره بـــه انجـــام هفت هـــزار و ۱۳۵ 
گشـــت و بازرسی مشـــترک دســـتگاه های نظارتی و  مورد 
گفت: برهمین  بهداشتی شهرســـتان بر فعالیت اصناف، 
اســـاس ۵۶ واحـــد صنفی)توزیعـــی و خدماتـــی( درایـــن 
کنون به دلیل رعایت نکردن  شهرستان از ابتدای سال تا

پروتکل های بهداشتی پلمب شده است.
کرد: اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی  وی تصریح 
بـــا همراهـــی و همـــکاری موثـــر مـــردم، اصنـــاف و نظارت 
که با بهبود  مســـتمر دســـتگاه های مسوول موجب شـــد 
کرونا، شهرســـتان  کاهش روند ابتال به ویروس  شـــرایط و 

در وضعیت زرد قرار بگیرد. 
سالمتی، برخورد جدی با قاچاق دام و نظارت بر توریع 
سهمیه های تنظیم بازار را از دیگر اقدامات موثر انجام شده 
کرد و افزود: تمامی دســـتگاه ها،  در شهرســـتان رزن عنوان 
کز  ارگان هـــا، دانشـــگاه ها، نهادهای دولتی و عمومـــی و مرا
کاالهای اساسی دراین شهرستان ملزم به  توزیع و مصرف 

ثبت نام در سامانه جامع تجارت شده اند.
کرونا و اثرگـــذاری آن بر فعالیت  در پی شـــیوع ویـــروس 
کارها، دولـــت با هدف حفظ اشـــتغال  کســـب و  برخـــی از 
کارگران و فعاالن اقتصادی  موجود در بنگاه ها و حمایت از 
با انتخاب ۱۴ رســـته شـــغلی، ثبت نام پرداخت تسهیالت 
حمایتی را آغاز کرد و مشموالن برای گرفتن وام به بانک ها 
معرفی شـــدند، نرخ سود این تسهیالت ۱۲ درصد است و 
دوره بازپرداخت تسهیالت، با احتساب دوره تنفس از اول 
آبان ماه، به مدت ۲ سال و تسهیالت تا سقف ۱۶ میلیون 
تومان، نیازمند ســـفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص 
بانک و تسهیالت ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومانی نیازمند سفته 

متقاضی یا چک به همراه یک ضامن است.

خبــــــر
قائم مقام کمیته امداد استان همدان

ینه  بهره مندی مددجویان از کمک هز
اجاره و وام ودیعه مسکن

کمیته امداد اســـتان همـــدان از پرداخت  قائم مقام 
کمک هزینه اجاره  مبلـــغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
به ۲۷۰۰ مســـتأجر نیازمنـــد و اعطای ۷ میلیـــارد و ۷۵۰ 
میلیـــون تومـــان وام ودیعـــه مســـکن به ۶۵۰ مســـتأجر 

نیازمند در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.
کمیته امداد، قاســـم  گزارش پایگاه اطالع رســـانی  به 
کمیته امداد اســـتان همدان  یـــار محمدی، قائم مقـــام 
کمیتـــه امـــداد به عنـــوان یک نهاد  بـــا اشـــاره به این کـــه 
برخاســـته از انقالب خدمات ارزشـــمندی به محرومان 
گفت: ارائه خدمات مسکن به محرومان،  ارائه می کند، 
مکمل مهمی برای توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی خانوارهای تحت حمایت است.
گفت: با توجه به شـــرایط اقتصادی  یـــار محمدی 
موجـــود در جامعـــه و فشـــار مضاعـــف واردشـــده بـــه 
زندگی اقشـــار ضعیـــف به ویژه بروز مشـــکالت فراوان 
درزمینـــٔه پرداخت رهـــن و اجاره مســـکن، این نهاد 
در ۹ ماهـــه امســـال ۱ میلیـــارد و ۷۰۰ میلیـــون تومان 
نیازمنـــد  مســـتأجر   ۲۷۰۰ بـــه  اجـــاره  کمک هزینـــه 

است. کرده  پرداخت 
وی بابیـــان اینکـــه ۷ میلیـــارد و ۷۵۰ میلیون تومان 
نیز وام قرض الحســـنه ودیعه مســـکن به ۶۵۰ مســـتأجر 
کمیتـــه امـــداد  نیازمنـــد ارائه شـــده اســـت ادامـــه داد: 
هرســـاله به صـــورت بالعـــوض و یـــا در قالـــب وام هـــای 
کمک هایی را تقدیم  قرض الحســـنه به این خانواده هـــا 
کـــه امیدوار هســـتیم نیکـــوکاران عزیـــز همانند  می کنـــد 
گر این نهاد در تأمین هزینه های مسکن  گذشـــته یاری 

نیازمندان باشند.
کمیته امداد استان ارائه خدمات مسکن  قائم مقام 
کرد  کمیته امـــداد عنوان  را امـــری جـــدی و اساســـی در 
گفـــت: ایـــن نهـــاد همـــواره تـــالش نمـــوده تـــا از تمام  و 
کند. ظرفیت ها برای رفع این نیاز مددجویان استفاده 
امداد,همدان,وام,مســـکن,اجاره,ودیعه  کمیتـــه 

مسکن,اجاره بها,قرض الحسنه,بالعوض

معاون صمت استان همدان:
۱۰۰ میلیون دالر کاال از استان همدان به 

ج از کشور صادر شد خار

معـــاون بازرگانی ســـازمان صنعت، معـــدن و تجارت 
اســـتان همـــدان بـــا اشـــاره بـــه صـــادرات ۱۰۰ میلیـــون 
گفت:  دالری اســـتان در ۹ مـــاه نخســـت ســـال جـــاری، 
کولر  کشـــمش، فروســـیلیس، موتـــور  مواد پتروشـــیمی، 
کلینگر  آبـــی، شیرخشـــک صنعتـــی، وازلین بهداشـــتی، 
گوجـــه فرنگـــی ۱۰  کســـتری، ســـیمان ســـفید و رب  خا

محصول صادراتی برتر استان هستند. 
که با حضور  »آقایار فراشـــی« در یک نشســـت خبری 
خبرنگاران در فضای مجازی برگزار شـــد، اظهار داشت: 
کاالی وارداتی به استان همدان در این مدت نیز  ارزش 

کاال ثبت شده است. ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار دالر 
وی با اشاره به اقدامات موثر انجام شده در راستای 
اشـــتغالزایی و رونـــق و جهش تولید در ســـطح اســـتان، 
کـــرد: برهمین اســـاس و بـــا توجه بـــه اقدامات  تصریـــح 
حمایتـــی انجام شـــده ۲ هـــزار و ۷۵۷ فرصت شـــغلی در 
بخش اصناف این اســـتان ایجاد و زمینه اشـــتغال بکار 

این تعداد در واحدهای صنفی فراهم شده است.
کـــرد: این افـــراد با مجوزهـــای صادر  فراشـــی تصریح 
شـــده از ابتـــدای امســـال تـــا پایـــان آذرماه بـــه جمعیت 

شاغل در واحدهای صنفی اضافه شدند.
معاون بازرگانی و توســـعه تجارت سازمان صنعت، 
بـــه  همچنیـــن  همـــدان  اســـتان  تجـــارت  و  معـــدن 
پرداخـــت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب 
گفت:  کرد و  تســـهیالت رونـــق تولید به اصناف اشـــاره 
کســـب و  این تســـهیالت بانکی با هدف بهبود اوضاع 
کار به واحدهای صنفی فعال و واجدشـــرایط اســـتان 

پرداخت شده است.
کرد: عالوه براین تسهیالت پرداختی،  کید  فراشـــی تا
ســـه هزار و ۳۳۲ واحـــد صنفی دیگر در اســـتان همدان 
کارهای  کســـب و  بـــرای دریافت تســـهیالت حمایـــت از 
کرونـــا بـــه بانک هـــای عامـــل معرفـــی  آســـیب دیـــده از 

شده اند.
او همچنیـــن بـــه اشـــتغال ۴۵ هزار بافنـــده در عرصه 
کرد  تولید قالی و فرش دســـتباف اســـتان همدان اشاره 
گفـــت: از این تعـــداد ۱۱ هزار و ۱۳۰ نفر بیمه شـــده اند  و 
و مابقـــی فعاالن این عرصه نیـــز در صورت تمایل تحت 

پوشش خدمات بیمه قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه پنج دوره آموزشـــی ویژه قالیبافان 
طی ســـال جـــاری و بـــه رغـــم محدودیت های ناشـــی از 
کرونـــا در اســـتان همـــدان برگزار  گیـــری ویـــروس  همـــه 
شـــده، افزود: درهمین ارتباط پنج تور مسافرتی بازدید 
کشور نیز برای  از نمایشـــگاه تولیدات دیگر اســـتان های 
فعـــاالن بخـــش قالی و فرش دســـتباف اســـتان همدان 

برگزار شده است.

خبـــــر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان

بهره برداری از طرح آبرسانی به 2روستای استان همدان
شـــهناز محمـــدی: خبرنـــگار- مدیرعامـــل 
شـــرکت آب و فاضالب اســـتان همدان از افتتاح 
دو طرح آبرســـانی به روســـتاهای ورکانه از توابع 
شهرســـتان همدان و روســـتای یارمجه از توابع 
شهرســـتان رزن در قالـــب "پویـــش هرهفتـــه-

الف-ب_ایران" خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آبفا استان همدان، 
ســـیدهادی حســـینی بیداربـــا اشـــاره بـــه بهره 
برداری از برخی طرح های آبرســـانی روســـتایی 
کردســـتان، زنجان و  در چهار اســـتان همدان، 
گفت:برنامـــه افتتاحیه، به صـــورت ویدئو  البرز 
کنفرانـــس، در ۱۰۰ روســـتای زیـــر مجموعه چهار 
که ضمن  اســـتان مذکورعملیاتـــی خواهد شـــد 
آن بیـــش از ۶۲ هـــزار نفـــر از جمعیت روســـتایی 
اســـتانهای مذکـــور از نعمت آب شـــرب ســـالم و 

بهداشتی برخوردار خواهند شد. 
سید هادی حســـینی بیدار با بیان اینکه در 
این میان آبرسانی به ۲ روستای ورکانه و یارمجه 
نیـــز بـــا جمعیت یـــک هـــزارو ۴۳۲ نفـــر در قالب 
طرح مذکور عملیاتی میشـــود، اظهارداشت:در 
مجموع امروز در قالب برنامه یاد شده ، آبرسانی 
کردستان، ۱۵ روستا در  به ۷۵ روســـتا در استان 

استان زنجان، ۸ روستا در استان البرز و ۲ روستا 
گذاری ۱۱۱ میلیارد  در استان همدان با سرمایه 

تومان امکان پذیر میشود. 
وی در ادامه ضمن اشـــاره به پـــروژه اجرایی 
شـــده در روســـتای ورکانـــه از روســـتاهای تابعه 
شهرســـتان همدان، گفت:این پـــروژه با اجرای 
خط انتقالی به طول ۴ هزارو۱۰۰ متر وبهسازی ۳ 
دهنه چشمه، ضمن صرف ۴۰۰ میلیون تومان 

اعتبار از محل اعتبارات استانی و جاری به بهره 
برداری می رسد.

حســـینی بیدار ادامه داد: با بهره بـــرداری از 
پـــروژه مذکور۷۱۳ نفر از مردم شـــریف روســـتای 
ورکانـــه از نعمت آب شـــرب ســـالم و بهداشـــتی 

برخوردار خواهند شد.
وی در ادامـــه ضمن اشـــاره به بهـــره برداری 
در  تخت-چهاربـــالغ  آبرســـانی  مجتمـــع  از 

روســـتای یارمجه بـــاغ از توابع شهرســـتان رزن 
گفت:با بهره بـــرداری از این مجتمـــع ۷۱۶نفر از 
جمعیت این روســـتا از نعمت آب شـــرب سالم 

برخوردارمیشوند.
سید هادی حســـینی بیدار همچنین بیان 
گشاد  کرد:در این پروژه حفر و تجهیز چاه دهانه 
به عمـــق ۲۵متـــر، بهســـازی ۴دهنه چشـــمه، 
اجرای یک هـــزارو۵۰۰ متر خط انتقال، اصالح و 
توسعه یک هزارم ۵۰۰متر شبکه توزیع داخلی، 
ســـاخت مخـــزن بتنـــی ۲۰۰متر مکعبـــی، فنس 
کشـــی محوطـــه تاسیســـات بـــه طـــول ۱۳۶متر 
واجرای خط برق به طول ۱۷۰متر عملیاتی شده 

است.
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضالب اســـتان 
کرد: این پروژه با صرف ۱میلیارد  همدان عنوان 
و ۴۶۲ میلیـــون تومـــان از محل اعتبـــارات ملی 
کـــه با بهره بـــرداری از پـــروژه مذکور  افتتاح شـــد 
۷۱۶نفـــر در روســـتای یارمجه بـــاغ از نعمت آب 

شرب بهداشتی برخوردار شدند.
وی یادآور شـــد: در مجمـــوع دو پروژه مذکور 
بـــا صرف ۱میلیاردو ۸۶۲ میلیون تومان به بهره 

برداری رسید

معاون استاندار همدان:

شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت است
اجتماعـــی  و  امنیتـــی  سیاســـی،  معـــاون   
گفـــت: شـــوراهای آموزش  اســـتاندار همـــدان 
و پـــرورش تجلی مشـــارکت مردم و مســـووالن 
اســـت و همدلـــی و همراهـــی ایـــن دو زمینـــه 
تحقـــق اهـــداف بلند نظـــام تعلیـــم و تربیت را 

فراهم می کند.
دوازدهمیـــن  در  آزادبخـــت«  »مصطفـــی   
جلســـه شـــوراهای آمـــوزش و پـــرورش افـــزود: 
گیری از  شـــوراهای آمـــوزش و پرورش با بهـــره 
خـــرد جمعی و ظرفیت هـــای محلی و منطقه 
کمک  کیفی مـــدارس  کمـــی و  ای بـــه ارتقـــای 

شایانی می کنند.
وی اظهار داشت: رسالت آموزش و پرورش 
تامیـــن و تربیـــت نیـــروی انســـانی ماهـــر بـــرای 
جامعه اســـت و بر همین اســـاس این دستگاه 
تربیتی و آموزشـــی افزون بر ساختار اداری خود 
زیر نظر نظام شورایی به رفع چالش ها و برنامه 

ریزی برای تامین نیازها می پردازد.
کرد: شورای آموزش  آزادبخت خاطرنشان 
و پرورش در اســـتان ها زیر نظر استانداران به 
بررســـی نیازهـــا و برنامـــه ریزی برای پیشـــبرد 
اهداف آموزشی و تعلیم وتربیت آینده سازان 

می پردازد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــوراهای آمـــوزش و 
کننـــده ای در  پـــرورش نقـــش ویـــژه و تعییـــن 
کنون،  اســـتان ایفا می کنند افزود: این شورا تا
مســـائل  و  مشـــکالت  بررســـی  راســـتای  در 
مربوطه بیش از ۱۲ جلســـه با خروجی موفق و 

کرده است.  تأثیرگذار، برگزار 
آزادبخت افزود: شـــورای آموزش و پرورش 
اســـتان یکـــی از شـــوراهای فعـــال و پیگیـــر در 

کشـــور اســـت و پیش از این، شـــورای  ســـطح 
آموزش و پرورش اســـتان همدان موفق شده 

کند. کسب  کشور  تا رتبه برتر را در 
مســـئولیت پذیری  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
و انجـــام وظایـــف محولـــه می تـــوان در رونـــد 
پیشـــرفت شـــورای آمـــوزش و پرورش اســـتان 
گذار بود ادامـــه داد: هدایت های نماینده  اثر 
ولی فقیه در اســـتان و حمایت های اســـتاندار 
همـــدان، نقـــش بســـزایی در تحقـــق اهـــداف 

شورای آموزش و پرورش استان داشته است
این نشست به مناسبت بزرگداشت هفته 
شوراهای آموزش و پرورش با حضور »اسحاق 
جهانگیـــری« معـــاون اول رییـــس جمهـــوری 
و »محســـن حاجـــی میرزایی« وزیـــر آموزش و 
کنفرانس در سراســـر  پـــرورش به صورت ویدئو 

کشور برگزار شد.
در این نشست برخی از مدیران پیشکسوت 
نمونه و برخی اعضای شورای آموزش و پرورش 

قدردانی شدند.
۲۴ تا ۳۰ دی ماه هفته شوراهای آموزش و 

پرورش نامگذاری شده است.
قانون شـــوراهای آموزش و پـــرورش در ۲۶ 
دی مـــاه ۱۳۷۲ بـــه تصویـــب مجلس شـــورای 

اسالمی رسید.
این شـــوراها بـــه منظـــور تحقق مشـــارکت 
و نظـــارت مـــردم در امـــر آمـــوزش و پـــرورش و 
بهره گیـــری از همـــه منابـــع و امکانـــات بـــرای 
تاســـیس، توســـعه و تجهیز فضاهای آموزشی 
و پرورشـــی و تســـهیل در فعالیت های اجرایی 
آموزش و پرورش، در استان ها و شهرستان ها 

تشکیل شده است.

ن ز یست ر ییس اداره حفاظت محیط ز ر

کشت زیر پالستیکی است کانون ضایعات  زمین های استیجاری رزن 
رییـــس اداره حفاظت محیط زیســـت رزن 
کشت زیر پالستیکی  گفت: ضایعات ناشـــی از 
در  شهرســـتان  ایـــن  اراضـــی  در  موجـــود 

زمین های استیجاری بیشتر دیده می شود.
کرد: یکی از مشـــکالت  گوهری بیـــان  رضـــا 
کشـــاورزی رزن ضایعات به  موجـــود در اراضی 
کشـــت های زیر پالســـتیکی است  جا مانده از 
ک  که آسیب های جبران ناپذیری بر بافت خا

وارد می کند.
بـــرای  پرونـــده  پنـــج  کـــرد:  اضافـــه  وی 
کشاورزان متخلف در ســـالجاری تشکیل و در 
که در قانون  کم قضایی در جریان اســـت  محا
بـــرای ایـــن تخلـــف هـــا جـــزای نقدی بـــدل از 

حبس پیش بینی شده است.
رییـــس اداره حفاظت محیط زیســـت رزن 
کرد: عالوه بر جریمه نقدی، طبق ماده  کید  تا
کشاورز متخلف  ۲۱ قانون مدیریت پســـماند، 
کشت  مکلف به جمع آوری ضایعات ناشی از 
زیر پالســـتیکی بوده و باید این موضوع نیز به 

تایید محیط زیست برسد.
گوهـــری ادامـــه داد: امـــا بیشـــتر ضایعـــات 
کشـــاورزی متعلق به  بـــه جا مانـــده در اراضی 
که افراد غیر بومی نســـبت  زمین هایی اســـت 
کردند  کشت محصول اقدام  به اجاره آن برای 
ج از شـــهر و  و مالـــکان این زمین ها نیز در خار

کن هستند. استان سا

کشـــت  وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا آغـــاز فصل 
جمـــع  ضـــرورت  مـــرداد  و  تیـــر  در  محصـــول 
آوری ضایعـــات نایلـــون به آنها ابالغ می شـــود 
کـــرد: در صـــورت بـــی توجهی مســـتاجر  بیـــان 
بـــه این موضـــوع و عمل نکردن بـــه تعهدات، 
بـــرای مالک و صاحـــب زمیـــن اخطاریه صادر 

می شود.
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  اداره  رییـــس 
رزن اظهـــار داشـــت: قانون مدیریت پســـماند 
تکالیفی را بـــرای جهادکشـــاورزی پیش بینی 
کرده اســـت و مـــی طلبـــد این نهـــاد اطالعات 
کـــرده و در  تکمیلـــی موجـــر و مســـتاجر را ثبت 
صـــورت نیـــاز در اختیـــار محیـــط زیســـت قرار 

دهند تا در صورت بروز تخلف فرایند دادرسی 
به علت نداشـــتن اطالعات هویتـــی، طوالنی 

نشود.
گوهری ادامه داد: همچنین مالکان زمین 
هنگام اجاره دادن اراضـــی خود به ویژه برای 
کشـــت محصوالت زیر پالســـتیکی، از مستاجر 
ضمانت الزم را برای عمل به تعهدات و جمع 

کنند. آوری پسماندها دریافت 
کـــرد: ضایعات بـــه جا مانـــده از  وی بیـــان 
کشـــت های زیر پالســـتیکی منظره و سیمای 
زشت از اراضی کشاورزی را به نمایش گذاشته 
عـــالوه بـــر ایـــن بـــا توجـــه بـــه فســـاد ناپذیری 
پالســـتیک و بیـــش از صدها ســـال زمان برای 

ک نیز آسیب  تجزیه آن، ساختمان و بافت خا
می بیند.

رییـــس اداره حفاظت محیط زیســـت رزن 
ک را از دیگر  تاثیر منفی بر روی حاصلخیزی خا
آثار منفـــی ضایعـــات نایلونی به جـــا مانده در 
گفت: این موضوع  کشاورزی دانست و  اراضی 
ســـبب تلف شـــدن احشـــام پس از تعلیف نیز 
کالبدشکافی بدن دام  که پس از  می شود چرا 
تلف شده در روده و معده آن پالستیک دیده 

شده است.
گذشـــته پنج  کرد: ســـال  گوهـــری یادآوری 
پرونـــده قضایی در این ارتباط تشـــکیل شـــد 
که تمامی آنها منجر به صدور رای شـــده است 
کشت محصوالت زیر  همچنین امسال میزان 
کاهش بـــه ۴۰۰ هکتار  پالســـتیکی با ۵۰ هکتار 

در رزن تقلیل یافته است.
امـــری  پســـماند  تولیـــد  کـــرد:  کیـــد  تا وی 
اجتنـــاب ناپذیر اســـت اما بایـــد آن را مدیریت 
کـــرد و هنـــگام اجاره زمیـــن به افـــراد غیربومی 
بـــا دریافت تضامین مناســـب زمین را همانند 

گرفت. شکل نخست از مستاجر تحویل 
رییـــس اداره حفاظـــت محیط زیســـت رزن 
کشـــت های زیر پالستیکی از موارد مورد  گفت: 
کاهش آب مصرفی  کید جهادکشاورزی برای  تا
است و این روش بیشتر برای محصوالتی نظیر 

هندوانه و خیار صورت می گیرد.

فرماندار همدان:

گلخانه در شهرستان همدان ایجاد می شود  11 هکتار 
گفـــت: ایجـــاد ۱۱ هکتـــار   فرمانـــدار همـــدان 
گلخانه در ســـال جـــاری از تعهدات شهرســـتان 
اســـت و برای تحقق این سهمیه تمام دستگاه 

های متولی باید تالش کنند.
گزارش روز ســـه شنبه ایرنا؛ محمدعلی   به 
گلخانه  محمدی در نشست بررسی مشکالت 
های همدان با بیان اینکه شهرستان همدان 
گلخانه ای پیشـــرو  کشـــت  در زمینـــه توســـعه 
اســـت افـــزود: افزایش بهـــره وری، تغییر روش 

کاهـــش منابع آب و  های ســـنتی با توجـــه به 
کشـــاورزی در همه فصول  تولیـــد محصـــوالت 
کشـــت  ح اســـت لذا توســـعه  از مزایای این طر
گلخانـــه ای باید در اولویـــت برنامه های جهاد 

گیرد. کشاورزی قرار 
کـــرد: مجریـــان در اجرای  وی خاطـــر نشـــان 
کشـــاورزی باید آینده نگری داشـــته  طرح های 
باشـــند و متناســـب با پیشـــرفت های بدســـت 
آمـــده و متـــداول در دنیـــا باید از سیســـتم های 

کننـــد. فرماندار همدان  نوین آبیاری اســـتفاده 
گلخانه ای  تحقق ســـهمیه ۱۱ هکتاری توســـعه 
شهرســـتان را در ســـالجاری ضروری دانســـت و 
کشت  گذشته نیز سهمیه توسعه  افزود : ســـال 
که تنها  گلخانه ای شهرســـتان نیز ۱۱ هکتار بود 

حدود ۲ هکتار آن محقق شده است. 
بانـــک  عملکـــرد  کـــرد:  اضافـــه  محمـــدی 
کشاورزی به عنوان بانک تخصصی در حمایت از 
کشت های گلخانه ای بسیار موثر است بنابراین 

باید با نزدیک شـــدن به پایان سال درخواست 
گلخانه ای سریعتر  کشت  متقاضیان تسهیالت 

انجام شود.
کشاورزی ضمن  کرد: جهاد  وی خاطرنشان 
ارتباط با متقاضیان نســـبت به رفع مشکالت و 
تسریع در فرآیندهای پیش روی آنها اقدام کند.

 شهرســـتان همـــدان بـــا برخـــورداری از ۲۵ 
درصد کشت گلخانه استان رتبه نخست سطح 

زیر کشت را دارد.
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مخابرات تویسرکان در مسیر توسعه

گرزین، راهگشای پیشرفت و توسعه دیدار مفتح و 
گزارش روابـــط عمومی مخابـــرات منطقه همدان  بـــه 
مجلـــس  در  تویســـرکان  مـــردم  نماینـــده  مفتـــح،  دکتـــر 
گرزین، سرپرست مخابرات  شـــورای اســـالمی و مهندس 
منطقه همدان برلزوم توســـعه و ارتقـــاء مخابرات در این 

کردند. کید  شهرستان تا
که در دفتر مفتح انجام شـــد،  در دیدار صمیمانه ای 
طرفیـــن ضمن تبـــادل نظر و بررســـی راههـــای همکاری 

کید داشتند. بیشتر، بر توسعه بیشتر تا
درایـــن دیـــدار، دکترمفتـــح ضمـــن تشـــکر از اقدامات 
تویســـرکان  شهرســـتان  در  همـــدان  منطقـــه  مخابـــرات 

گفت:زحمات مخابرات قابل اعتنا و تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه امروزه مخابرات بستر ارتباطات، 
اقتصـــاد، ترویـــج خبـــر، دانـــش و اطالعات در دنیاســـت 
در  مخابـــرات  حـــوزه  در  زیرســـاخت ها  افزود:توســـعه 
گذاری برای توسعه درتمام زمینه هاست. حقیقت ریل 

همـــکاری  و  همیـــاری  از  تشـــکر  ضمـــن  نیـــز  گرزیـــن 
همـــدان  منطقـــه  مخابـــرات  بـــا  مجلـــس  نماینـــدگان 
گفت:رســـالت مخابرات فراهم نمودن بســـتری مناسب 
که مردم بتوانند در تمامی حوزه ها  برای ارتباطات است 

کنند. از آن استفاده 
کـــرد تـــالش مخابـــرات منطقـــه همـــدان  کیـــد  وی تا
تا رســـیدن بـــه اســـتانداردهای جهانـــی ادامه داشـــته و 
هدف گـــذاری ما نفـــوذ تلفن و اینترنت تـــا عمق دورترین 

نقاط استان است.

رسمی  وژه در سکونت گاه های غیر ۶۱۴ پر
ایران درحال اجراست

معـــاون وزیر راه و شهرســـازی: ۶۱۴ پـــروژه مختلف در 
ســـکونت گاه های غیررســـمی در مناطـــق مختلـــف ایران 

درحال اجرا است.
بـــرای اجرای این پروژه ها بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال 
کار  اعتبار منظور شـــده اســـت و تالش می شـــود تـــا پایان 

دولت تدبیر و امید به پایان رسیده و بهره برداری شد.
درون  در  زیربنایـــی  و  روبنایـــی  پروژه هـــای  ایـــن 
ســـکونت گاه های غیررســـمی و بافت هـــای مصـــوب اجرا 
می شـــوند و شـــامل منازل مسکونی، مســـجد، مدرسه، 
فضاهای ورزشـــی، مذهبی، فرهنگی و ورزشـــی، ســـرای 

محله و تامین خدمات هستند.

۱5۳ دوره آموزش های مهارتی 
درشهرستان اسدآباد برگزار شد

کنون ۱۵۳ دوره آموزش های  از ابتدای سال جاری تا 
کز بـــرادران و خواهران آموزش فنی و حرفه  مهارتی درمرا

ای شهرستان اسد آباد برگزار شد.
کل آمـــوزش فنی و  گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره  بـــه 
حرفـــه ای اســـتان همدان محمـــود خزایـــی رییس مرکز 
بـــرادران آمـــوزش فنـــی و حرفه ای شهرســـتان اســـدآباد 
بـــا اعالم این خبـــر افزود: ۷۴۷ نفـــر در مرکز بـــرادران این 

گرفتند. شهرستان آموزش های مهارتی را فرا
کارگاههای ثابت  خزایی با اشـــاره به اینکه آموزش در 
و ســـیار شـــهری ۱۸۵ نفر بود ، بیان داشت: آموزش های 
کنین مناطق روســـتایی ارائه  مهارتـــی بـــه ۱۸۳ نفر از ســـا

شد.
وی از آموزش مهارت به ۶۲ نفر از شاغلین بنگاههای 
گفت و اظهار داشـــت: تعداد ۶۸ نفر از  اقتصادی ســـخن 
غ التحصیالن دانشـــگاهی موفق  دانـــش آموختگان و فار

به دریافت آموزش های فنی و حرفه ای شدند.
رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
اســـدآباد داشـــن آموزان مهارت دیـــده را ۱۰۴ نفر عنو.ان 
کاهش آسیب های اجتماعی  کرد و یادآور شـــد: در حوزه 

نیز ۵۷ نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند.
ایـــن مقام مســـئو.ل ارائـــه آمـــوزش هـــای مهارتی به 
ح ساخت و ادامه داد: ۲۲  نیروهای مســـلح را ۴۱ نفر مطر
کنون آموزش  نفر از عشـــایر نیز از ابتدای ســـال جاری تـــا 

گرفتند. های مهارتی را فرا
خزایـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آمـــوزش بـــه مشـــموالن 
بیمـــه بیکاری ۸ نفر بوده اســـت، بیان داشـــت: ۱۷ نفز ار 
توانیابان این شـــهر نیز از آموزش هـــای مهارتی برخوردار 

شدند.
در ادامـــه فرحنـــاز ســـهرابی ، رییـــس مرکـــز خواهـــران 
آموزش فنی و حرفه ای شهرســـتان اســـدآباد با اشاره به 
اینکه ۵۸۲ نفر در ســـالجاری آمـــوزش های مهارتی دیده 
کز ثابت شهری آموزش های  گفت: به ۴۳۷ نفر در مرا اند 

مهارتی ارائه شد.
ســـهرابی ارائه آموزش های مهارتی در روستا را ۴۱ نفر 
کار در محیط واقعی  کرد و افـــزود: ۸۳ نفر آموزش  عنوان 

گرفتند کار را فرا
ای  حرفـــه  و  فنـــی  آمـــوزش  خواهـــران  مرکـــز  رییـــس 
کارگاه ســـیار شهری نیز به  گفت: در  شهرســـتان اسدآباد 

۲۱ نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.

خبـــــر

شیوه های مذاکره و حل تعارض در جهت 
وجین دوام زندگی ز

سرهنگ دوم بهمن خزایی 
 مدیر مرکز مشاوره نیروی انتظامی

قسمت اول

 ازدواج نقطـــه آغـــاز یـــک رابطـــه فکـــری، ذهنـــی، روانی و 
که عمدتًا از مسائل  جسمی است و طالق در اثر بحران هایی 
ناچیز آغاز می شود و در این روابط نفوذ میکند، به وقوع می 
پیونـــدد. طالق به دلیل نبود مهـــارت های ارتباطی ضروری 
میـــان زن و مـــرد بـــرای حـــل مشـــکالت و ناتوانـــی در انتقال 
احساســـات به طـــرف مقابـــل، خودنمایی می کنـــد. معضل 
طـــالق و افزایـــش رونـــد روزافـــزون آن، نگرانی هـــای زیادی را 
کشـــور به وجود آورده اســـت.  درباره آینده فرهنگی و نســـلی 
نداشـــتن مهارت هـــای زندگی، عامل  بســـیاری از طالق ها در 
گرچه همگان  کشـــور ماســـت. ا جوامـــع مختلف و به ویژه در 
کـــه از عوامل  که طالق مقوله ای اســـت  بـــر این باور هســـتند 
مختلف اقتصـــادی، فرهنگی، اجتماعـــی، اعتقادی، دینی، 
که عقل سلیم به آن  آموزشـــی و ... تأثیر می پذیرد، اما آنچه 
که نقش مهارت های زندگی در ایجاد یک  باور دارد این است 

زندگی ایده آل، پذیرفته و تأیید شده است.
کره چیست؟ �  مذا

کـــره" نوع خاصی از ارتباط به صـــورت منصف و مؤثر  "مذا
که بـــرای آن تعاریف متعـــددی وجـــود دارد؛ اما آنچه  اســـت 
گفت این اســـت  کلی در تعریف این واژه می توان  بـــه صورت 
که  گفت وگو محور اطالق می شـــود  کره بـــه فرآیندی  کـــه »مذا
روی یـــک موضوع مشـــخص بـــه منظور حل یـــک اختالف یا 
گروه انجام  رســـیدن به منافع مشـــترک بین دو یا چند نفر یا 
کـــره" ســـبب تشـــخیص  می پذیـــرد«. داشـــتن "مهـــارت مذا
اولویت هـــا، اولویـــت بندی آن ها، برنامه ریـــزی برای بحث و 

توافق بر سر آن ها می شود.
کره در میان زوجین � اصول مذا

که زوجین باید آن را بیاموزند،  کره چیزی است  اصول مذا
کره یک مهارت اســـت و دانش مرتبط با آن را اصول  زیـــرا مذا
کرات پیش روی خود  گویند. زوجین در مذا کره  و فنـــون مذا

باید به این اصول توجه داشته باشند:
۱. تعـــارض اجتناب ناپذیر اســـت: آنچه همـــه باید بدانند 
که همـــه ی زوج هـــا هر چنـــد وقت یکبـــار با هم  ایـــن اســـت 
دچار تعارض می شـــوند و به وجود آمدن تعارض به این معنا 

که رابطه ی زوجین دچار مشکل شده است. نیست 
کنید ارتباطتان واضح و شـــفاف باشد: زوجین  ۲. ســـعی 
کلمـــات و اصطالحـــات قضاوتـــی  کـــرات خـــود بایـــد از  در مذا
کلی دوری نمایند. در این  کنند و از برچســـب های  اجتناب 
که سرزنشـــگر و اتهامی  کـــرات زوجین بایـــد از پیام هایی  مذا
گذشـــته اجتناب  کننـــد و از بیان ســـوابق  اســـت خـــودداری 
که باید در این قســـمت رعایت شـــود  نمایند. ســـایر مواردی 

شامل موارد ذیل است:
کنید؛  کـــردن اجتنـــاب  از مقایســـه هـــای منفـــی و تهدید 
کنید؛  بـــه جای حمله، با احساســـات خود آن هـــا را توصیف 
گشاده و پذیرنده نگه دارید؛ از پیام های  حالت بدنی خود را 

کنید. کامل و شفاف استفاده 
که عالیـــق متضاد و بر  کره شـــامل دو فردی اســـت  ۳. مذا
که خواسته ها و موارد  حق دارند: زوجین از ابتدا باید بدانند 
کاماًل  مطروحه آن ها ممکن اســـت در یک راســـتا نباشد، اما 

بر حق است.
کنیـــد: در این  ۴.احســـاس های خـــود را از موضـــوع جدا 
ح دهید؛ تجزیه و  که فقط واقعیت ها را شر بخش الزم اســـت 
تحلیل یا تعبیر و تفســـیر نکنید؛ از زبان ستیزه جو یا مخالفت 
کنیـــد و از جمله های دارای ضمیر »من« بیشـــتر  خـــودداری 
گفتـــار را فرامـــوش نکنیـــد و  اســـتفاده نمائیـــد. صداقـــت در 
گفتـــه هایتان  همخـــوان باشـــید )لحن صـــدا و زبان بـــدن با 

کنید. ح  هماهنگ باشد( و تقاضای خود را صریح مطر
کنید، بر عالیق  کـــه بر مواضع پافشـــاری  ۵. بـــه جای این 
کـــره موفق  کلید مذا کید بر عالیـــق،  کیـــد نمائیـــد: تأ خـــود تأ
که باید  اســـت؛ تعارضات خـــود را به عنـــوان عالیقی ببینیـــد 

کنید. که باید از آن ها دفاع  کشف شوند، نه مواضعی 
که در مورد آن ها، عقیده  گزینه هایی باشید  ۶. به دنبال 
که به یک توافق منصفانه  مشـــترک دارید: هدف این اســـت 
که برای هر دو مفید است، نه اینکه با موضع خود  ای برسید 

بر همسرتان پیروز شوید.
۷. منعطف باشـــید: تقریبًا همیشه چندین راه حل برای 
که برای هر یک از زوجین مفید است.  هر مســـأله وجود دارد 
کـــه از قبل بر آن ها متقاعد شـــده اید و فقط یک  بـــا عقایدی 

پیامد قابل قبول دارد، خود را محدود نکنید.
۸. ثابـــت قـــدم باشـــید: اغلـــب راه حـــل ها بـــه پیگیری و 
گـــر در یک مرحله موفق نشـــدید  اصـــالح مـــداوم نیاز دارند، ا

کار را ادامه دهید. هرگز تسلیم نشوید و 
ادامه دارد

مشاور

زندانی میانسال در همدان
 با کمک یک خّیر آزاد شد

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: خّیری با کمک 
مالـــی موجـــب آزادی یک زندانی ۵۴ ســـاله و بازگشـــت وی به 

آغوش خانواده شد.
گو با خبرنگار  گفت و  یداله روحانی منش روز سه شـــنبه در 
کـــرد: پدر یک خانـــواده برای تامیـــن هزینه درمان  ایرنـــا بیان 
گرفتـــن مبلغی از  بیمـــاری فرزنـــد معلولـــش مجبـــور به قـــرض 
کرد: هزینه باالی درمان فرزند ۲۳  دیگر افراد شـــد. وی اضافه 
ســـاله حتی موجب ناتوانی پدر در پرداخت اجاره بهای منزل 
اســـتیجاری وی شده و به دنبال شکایت صاحب خانه و دیگر 
طلبکاران این مرد میانسال اواخر مهر امسال راهی زندان شد.
مدیرعامل ســـتاد دیه اســـتان همدان ادامـــه داد: این خّیر 
پیش از این نیز به مناســـبت ســـالگرد شهادت سردار سلیمانی 
کرده بود و با شـــنیدن ایـــن موضوع و پرداخت  ۲ زندانـــی را آزاد 
بخشـــی از بدهی حدود ۷۰ میلیون تومانی این مددجو، زمینه 
کـــرد. روحانی منش با بیان اینکه این زندانی  آزادی او را فراهـــم 
امروز آزاد شـــد اظهار داشت: ۱۷۵ زندانی جرائم غیرعمد شامل 
۱۳۰ زندانی دارای محکومیت مالی، ۳۵ زندانی مهریه، ۶ زندانی 
ناتوان در پرداخت مهریه و چهار زندانی دیه ناشی از حوادث در 
کرد:  ۹ ماهه ســـالجاری به آغوش خانواده بازگشتند. وی بیان 
۱۶۷ تن از زندانیان آزاد شـــده در ۹ ماهه سالجاری مرد و هشت 
تـــن از آنها زن هســـتند همچنین مجموع بدهـــی زندانیان آزاد 

شده بیش از ۴۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بوده است.

خبـــر

بدون ضامن، از بانک مهر ایران تسهیالت بگیرید!
چشم انداز همدان- محبوبه یادگاری:

گـــر شـــما هم در ارائـــه تضامین مـــورد نیاز   ا
برای دریافت وام مشـــکل داریـــد، باید بدانید 
بانـــک مهر ایران به تازگی پرداخت تســـهیالت 
کرده و می توانید تنها  بـــدون ضامن را اجرایی 

با یک فقره چک ضامن خودتان شوید!
بانـــک  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
در  بانـــک  ایـــن  ایـــران،  مهـــر  قرض الحســـنه 
گســـترش ابزارهای بانکداری نوین،  راســـتای 
خدمتـــی جدید را بـــر بســـتر همراه بانک خود 
که پیش  کرده اســـت. بانک مهر ایـــران  ارائـــه 
از ایـــن افتتـــاح حســـاب آنالیـــن و همچنیـــن 
بســـتر  بـــر  را  آنالیـــن  تســـهیالت  درخواســـت 
کرده بود،  وب ســـایت و همراه بانک خود ارائه 
به تازگی امکان درخواســـت تســـهیالت بدون 
ضامـــن را نیـــز روی نرم افـــزار همراه بانک خود 

کرده است. ایجاد 
که بر مبنـــای امتیاز اعتباری  در این روش 
مشتری اســـت، متقاضی دریافت تسهیالت، 
که  نیـــازی به ارائـــه ضامن نـــدارد و در صورتی 
امتیـــاز اعتبـــاری وی اجـــازه دهـــد، خـــودش 
گرفته و  ضمانت تسهیالت دریافتی را بر عهده 
تنها با ارائه یک برگه چک می تواند تسهیالت 

کند. مورد نظر را دریافت 
مشـــتریان بانـــک مهـــر ایـــران می توانند در 
وارد  همراه بانـــک  نرم افـــزار  نخســـت  صفحـــه 
بخـــش  ایـــن  در  شـــوند.  تســـهیالت  بخـــش 
مشتریان می توانند تســـهیالت دریافتی خود 
و اطالعات مربوط به اقســـاط باقی مانده اعم 
از تعداد، مبلغ و موعد سررســـید را مشـــاهده 
گزینه ای با عنوان درخواست تسهیالت  کنند. 
که با  آنالیـــن نیـــز در این صفحـــه وجـــود دارد 
که  کاربـــر وارد بخشـــی می شـــود  انتخـــاب آن، 
می توان تقاضای تســـهیالت آنالین را انتخاب 
کنـــد. پـــس از این نوبت بـــه انتخاب شـــعبه و 
که فرد می خواهد بر مبنای  حســـابی می شود 
کند. در مرحله  آن وام قرض الحســـنه دریافت 
بعـــد وضعیت مشـــتری از نظر اقســـاط معوق 

یا چک برگشـــتی سنجید می  شـــود. بارگذاری 
مـــدارک مرتبـــط بـــا هویت مشـــتری، شـــغل و 
محـــل ســـکونت وی در مرحلـــه بعـــد انجـــام 
می  شـــود. به همیـــن ترتیب مشـــتری مراحل 
نیـــز روی همراه بانـــک خـــود طـــی  را  بعـــدی 
گردش حساب و امتیاز  که  می کند. در صورتی 
اعتبـــاری وی اجـــازه دهد، تســـهیالت به وی 
پرداخت می شـــود و مشـــتری پیش از آن تنها 
الزم است یک فقره چک صیادی را به صورت 
حضوری یا از طریق پســـت به شعبه مورد نظر 

برساند.

تسهیالت بدون ضامن چه مزیتی دارد؟ �
ارائـــه ضامـــن یکـــی از چالش هـــای اصلـــی 
بـــرای دریافت وام به شـــمار مـــی رود. دریافت 
بانکـــی  شـــبکه  در  متعـــارف  ضامن هـــای 
مشـــکالتی را بـــرای بانک ها و مشـــتریان آن ها 
کرده است. از یک سو ممکن است شما  ایجاد 
که بانک ها از شـــما  بـــه ضامن هـــای متعارفی 
طلب می کنند، دسترسی نداشته باشید، اما 
در عین حال مشـــتری خوش حسابی باشید. 
همیـــن مســـئله باعـــث می شـــود از دریافـــت 
وام بانکـــی محـــروم شـــوید. روی دیگـــر ســـکه 
کـــه می تواند تضامیـــن مختلف  فردی اســـت 

کنـــد، اما ممکن  مـــورد تأیید بانک هـــا را ارائه 
اســـت با بدحســـابی مشـــکالتی را برای خود، 
کند. از  بانک و ســـایر مشـــتریان بانک ایجـــاد 
که بانـــک را برای وصول اقســـاط  این جهـــت 
تســـهیالتش به دردســـر بیندازد و این مسئله 
کاهش داده و  قدرت تســـهیالت دهی بانک را 
باعث شود امکان پرداخت تسهیالت به سایر 
مشـــتریان از بین بـــرود یا به موعـــد آن تعویق 

بیفتد.
کشـــورهای توســـعه یافته  که در  شـــیوه ای 
از آن بهـــره می برنـــد، مبنـــا قـــرار دادن امتیـــاز 
اعتباری مشـــتری اســـت. بر این اساس بانک 
که هر مشتری با عنایت  بنا به امتیاز اعتباری 
بـــه رفتارهـــای مالـــی پیشـــین خـــود داشـــته، 
کرده و تصمیم می گیرد  ریســـک فرد را ارزیابی 
گر  کند یـــا خیر و ا بـــه وی تســـهیالت پرداخت 
قرار اســـت به وی تســـهیالت پرداخت شـــود، 

مقدار آن چقدر باشد.
کنـــون بانـــک مهر ایـــران به عنـــوان بانک  ا
بانکـــی،  نویـــن  خدمـــات  حـــوزه  در  پیشـــتاز 
توانســـته فرآینـــد دریافـــت تســـهیالت را برای 
کند.  مشـــتریان خوش حســـاب خـــود آســـان 
در  می تواننـــد  ایـــران  مهـــر  بانـــک  مشـــتریان 
گردش حســـاب خود،  کـــه بر اســـاس  صورتـــی 

مشمول دریافت تسهیالت می شوند، نسبت 
بـــه دریافـــت تســـهیالت بـــدون ضامـــن اقدام 
که مشتری مشمول دریافت  کنند. در صورتی 
تسهیالت شود، نســـبت به درخواست امتیاز 
اعتبـــاری خود اقدام می کند. بانک با بررســـی 
که وی  امتیـــاز اعتباری مشـــتری و در صورتی 
امتیاز الزم را داشته باشد، نسبت به پرداخت 
تسهیالت بدون ضامن به وی اقدام می کند. 
گفتنـــی اســـت امتیاز اعتبـــاری هر مشـــتری بر 
کنون از بانک  که تا  اساس تســـهیالتی اســـت 
کرده است.  مهر ایران و سایر بانک ها دریافت 
بـــر این اســـاس هر چقدر مشـــتری نســـبت به 
پرداخت اقساط تسهیالت خود خوش قول تر 
باشـــد، امتیاز وی باالتر اســـت و بالعکس، هر 
چقدر مشـــتری در پرداخت اقساط تسهیالت 
کـــرده باشـــد و  دریافتـــی خـــود ســـهل انگاری 
کارنامه وی به چشم  سابقه اقساط معوق در 
بخـــورد، امتیـــاز اعتبـــاری وی پایین تر خواهد 

بود.
ســـقف پرداخت تســـهیالت بدون ضامن، 
که  همـــان ســـقف ۳۰ میلیـــون تومانی اســـت 
بانـــک مرکزی برای تســـهیالت قرض الحســـنه 
که به  کرده اســـت. میزان تســـهیالتی  تعییـــن 
گردش  هر فرد قابل پرداخت است، بر اساس 
کثـــر تـــا ۳۰ میلیـــون  حســـاب مشـــتری و حدا

تومان خواهد بود.
که مشـــتریان بانک مهـــر ایران  از آنجایـــی 
شـــامل یک جامعه ۱۰ میلیون نفری می شود، 
کیفیـــت و باال بردن  ایـــن بانک بـــرای افزایش 
ســـرعت خدمت رســـانی همواره پیشگام ارائه 
خدمـــات بانکـــداری نویـــن بر بســـتر ابزارهای 

غیرحضوری بوده است.
کاهش رفت وآمد مشتریان به شعب بانکی 
کاهش ســـفرهای درون شهری را در  می تواند 
که هـــم به حفظ ســـالمتی  پی داشـــته باشـــد 
کمـــک می کنـــد و هـــم می توانـــد  شـــهروندان 
کاهش آلودگی هوا  گامی در راستای  برداشتن 

به شمار رود.

ح شد با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطر در نشست نمایندگان استان 

_ مالیر اعتبار تکمیل خط همدان  تخصیص 
در  همـــدان  مـــردم  نماینـــده 
از  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس 
خـــط  تکمیـــل  اعتبـــار  تخصیـــص 
گفت:  همـــدان _ مالیـــر خبـــر داد و 
در حـــال حاضـــر دو قطعـــه از ایـــن 
پیمانـــکار  بـــه  اجـــرا  بـــرای  مســـیر 
ســـپرده شـــده امـــا باید بـــه صورت 
گیـــرد تا در  ویـــژه مـــورد توجه قـــرار 
زمانبنـــدی پیـــش بینـــی شـــده به 

برسد. برداری  بهره 
از  بابایـــی  حاجـــی  حمیدرضـــا   
برگزاری نشســـتی با رئیس سازمان 
کشـــور و بررســـی  برنامـــه و بودجـــه 
مصوبات ســـفر وی به همدان خبر 
گفـــت: میـــزان تحقق هریک  داد و 
فرصـــت  ارزیابـــی  و  مصوبـــات  از 

بـــرای تحقـــق  هـــا و چالـــش هـــای موجـــود 
محـــور  همـــدان  بـــه  وی  ســـفر  تصمیمـــات 
کـــه بـــا حضـــور  گفتگوهـــای جلســـه ای بـــود 
اســـتاندار همـــدان، رئیـــس ســـازمان برنامه 
و بودجـــه اســـتان همدان و رئیـــس مجموع 
نمایندگان اســـتان همـــدان در دفتر نوبخت 

شد. تشکیل 
 وی افـــزود: در این نشســـت تکمیل مرکز 
جامع ســـرطان همدان و بیمارســـتان ۲۷۲ 
کباتان با تخصیص ۱۵۰ میلیارد  تختخوابی ا

گرفت. کید قرار  تومـــان اعتبار مورد تا
کلینـــک و بســـتری بیمارســـتان  � بخـــش 

کباتـــان تـــا فروردیـــن 1۴۰۰ بهـــره بـــرداری  ا
می رسد

مجلـــس  در  همـــدان  مـــردم  نماینـــده   
کرد: بر اساس برنامه  کید  شورای اســـالمی تا
گرفتـــه در صـــورت تخصیص  ریـــزی صـــورت 
بـــه موقع اعتبـــار پیـــش بینی شـــده، بخش 
کباتـــان تـــا  کلینـــک و بســـتری بیمارســـتان ا
فروردین ۱۴۰۰ بهره برداری می رســـد ضمن 
اینکـــه در خصـــوص مرکـــز جامع ســـرطان با 
مراحـــل  در  تومـــان  میلیـــارد   ۱۰۰ تخصیـــص 

پایانی عملیات اجرایی پروژه هســـتیم.
 وی بـــه ســـاخت مســـکن مناســـب برای 
کـــرد و  خانـــواده هـــای نیازمنـــد نیـــز اشـــاره 
گفـــت: ایـــن مـــورد نیـــز در ســـفر نوبخـــت به 
همـــدان طی تفاهـــم نامه ای بین ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه و بنیـــاد مســـکن همـــدان 

که در این جلسه  گرفته بود  مورد توافق قرار 
به آن اشاره شد.

گفـــت: تخصیـــص اعتبار   حاجـــی بابایـــی 
تکمیـــل خـــط همدان_مالیـــر از محورهـــای 
که در حال حاضر دو  دیگر این نشســـت بود 
قطعه از این مســـیر به پیمانکار سپرده شده 
اســـت و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گیـــرد تـــا در زمانبنـــدی پیش بینی شـــده به 

برسد. برداری  بهره 
بخـــش  پروژه هـــای  کـــرد:  اظهـــار  وی   
گردشـــگری نیـــز از اولویت هـــای برنامه هـــای 
که تخصیص اعتبار در  توسعه همدان اســـت 
گرفت. گفتگو قرار  این حوزه نیز مورد بحث و 
کمبـــود آب در همدان و تامین نیاز مردم 

در این زمینـــه در راس برنامه های 
توسعه ای همدان قرار دارد

و  همـــدان  مـــردم  نماینـــده   
شـــورای  مجلـــس  در  فامنیـــن 
آبرســـانی  پروژه هـــای  بـــه  اســـالمی 
گفت:  کـــرد و  در همدان نیز اشـــاره 
تامیـــن  و  همـــدان  در  آب  کمبـــود 
نیـــاز مـــردم در این زمینـــه چندین 
که در راس برنامه های  ســـال است 
که  گرفته  توســـعه ای همدان قـــرار 
در ایـــن جلســـه از رئیس ســـازمان 
برنامـــه و بودجه درخواســـت شـــد 
طبـــق برنامـــه پیش بینی شـــده در 

این حوزه اقدام شود.
شـــهری  قطـــار  گفـــت:  وی   
هـــزار  یـــک  بیمارســـتان  همـــدان، 
تختخوابـــی و تکمیل مـــوزه هنرهای معاصر 
ح شـــده در این جلسه  نیز از موضوعات مطر

بود.
 حاجـــی بابایـــی افزود: اجرای ســـه پروژه 
عمرانـــی در شهرســـتان فامنیـــن و ســـاخت 
۱۰ ســـالن ورزشـــی در همـــدان و فامنیـــن بـــا 
اعتبـــاری بالـــغ بـــر ۱۰ میلیارد تومـــان در این 

گرفت. جلســـه مورد توافق قرار 
کرد با توجه به نقش   وی ابراز امیدواری 
محـــوری همـــدان در حـــوزه هـــای مختلـــف 
گردشـــگری و ارتباطـــات جاده ای  درمـــان و 
و ریلی، شـــاهد تحـــوالت چشـــمگیری برای 
پروژه هـــای عمرانـــی و توســـعه ای همـــدان 

باشیم.

کمیسیون آموزش اتاق همدان برگزاری نهمین جلسه 
نهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش 
اتـــاق  اجتماعـــی  مســـئولیت  و  وری  بهـــره  و 
کشـــاورزی استان  بازرگانی، صنایع، معادن و 
همدان روز ســـه شـــنبه ۲۳ دی مـــاه ۱۳۹۹ با 
کمیته ها در  حضور هیأت رئیســـه و مسئولین 
ســـالن جلسات اتاق همدان و حضور اعضا در 

فضای مجازی برگزار شد.
گـــزارش روابط عمومـــی اتـــاق همدان،  بـــه 
در ابتـــدای جلســـه حمیدرضا نجفی مســـئول 
دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان با بیان 
اینکه "کمیســـیون هـــا متمرکز بـــر وظایف خود 
جهت ارســـال مســـائل و مشـــکالت به شورای 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصی باشـــند" 
اظهـــار نمـــود "کمیتـــه پژوهـــش معطـــوف بـــه 
هدف در امر پژوهـــش و جمع آوری طرح های 

پژوهشی سایر کمیسیون ها عمل نماید."

کمیسیون  در ادامه نســـترن شریفی رئیس 
کیـــد بـــر "اطـــالع رســـانی ســـامانه تـــاپ"  بـــا تأ
خاطرنشان ساخت "۱۶۰ واحد در این سامانه 
ثبـــت همچنیـــن ســـعید خرمروئـــی مســـئول 
کمیســـیون نیز  کمیتـــه مســـئولیت اجتماعـــی 
با اشـــاره به اینکـــه "یکی از نـــکات قابل توجه 
موضـــوع  اجتماعـــی  مســـئولیت  بحـــث  در 
زنـــان اســـت" افزود "مســـئله امنیـــت در حوزه 
در   ... و  اقتصـــادی  اخالقـــی،  و  اجتماعـــی 

کمیته می باشد." اولویت 
هـــای  دوره  "برگـــزاری  بـــه  همچنیـــن  وی 

کید نمود. آموزشی در این خصوص" تأ
"لیســـت  ارســـال  خواســـتار  خرمروئـــی 
کمیته های زیرمجموعه جهت  کمیســـیونها و 
برنامـــه ریزی و برگـــزاری وبینارهای مرتبط در 

حوزه مسئولیت اجتماعی" شد.

ســـپس خاطـــره خانلـــرزاده نایـــب رئیـــس 
کمیته پژوهش خواستار  کمیسیون و مسئول 
فعالیـــت  در  کاری  مـــوازی  از  "جلوگیـــری 
کمیته های زیرمجموعه" شد. کمیسیون ها و 

پژوهـــش  کمیتـــه  مســـئول  همچنیـــن 
ح هـــای  طر "اعـــالم  خواســـتار  کمیســـیون 
پژوهشـــی از طرف فعالین اقتصادی در حوزه 

کمیته" شد. تولید و سایر موارد به این 
حســـن رضویـــان مدیـــر تحقیـــق و توســـعه 
توضیحاتـــی  نیـــز  هگمتـــان  ســـیمان  شـــرکت 
ح ملی مشـــاغل خانگی" ارائه  درخصوص "طر
ح در  داد و اظهـــار نمـــود "نماینـــده ایـــن طـــر
اســـتان همدان جهاد دانشگاهی می باشد و 

کشور اجرایی شده است." در ۹ استان 
در ایـــن جلســـه اعضا پیشـــنهادات خود را 
درخصـــوص برنامـــه هفتم توســـعه من جمله 

ح  طـــر همچنیـــن  و  اســـتانداردها  "افزایـــش 
مشـــوق های دولتی بـــه بنگاههای اقتصادی 
ح هـــای  بـــا دانشـــگاه و ارائـــه طر کـــه ارتبـــاط 
پژوهشـــی خود را بـــه دانشـــجویان در اولویت 

ح شد. قرار دهند" مطر
کمیته  در ادامه جلســـه با توجه به فعالیت 
مســـئولیت اجتماعی اعضا خواســـتار برگزاری 
"وبینـــاری در ایـــن خصوص جهت آشـــنایی و 
تبیین مدیران و مسئوالن باالخص در بخش 
خصوصی با وظایف خود در حوزه مســـئولیت 

اجتماعی" شدند.
کتاب  شـــایان ذکـــر اســـت در ایـــن جلســـه 
کنترل اثر  "مدیریـــت ســـازماندهی، رهبـــری و 
کـــه  جیمـــزای جهـــت بررســـی فصـــل چهـــارم 
مختـــص مســـئولیت اجتماعـــی مـــی باشـــد" 

معرفی شد.
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ود و فعالیت به برخی بازارهای جهانی  ور
در ایران

1-فارکس �
فارکس چیست؟ �

 Foreign Exchange Market تلفیـــق  از   Forex واژه 
که بـــه معنی بـــازار تبادل ارزهـــای خارجی  برگرفته شـــده 
اســـت. در فارکس اشـــخاص بـــه مبادله و خریـــد و فروش 
ارزهـــای مهـــم دنیـــا می پردازند. فارکـــس یک بـــازار تلقی 
می شـــود و در واقع بزرگترین و شـــناورترین بازار مالی دنیا 
که معامـــالت در آن روزانه از چندیـــن تریلیون دالر  اســـت 
که  تجـــاوز می کند. بر خالف بازار بورس و بازارهای ســـنتی 
کشور محل مشـــخصی دارد، فارکس هیچگونه مقر  در هر 
و محـــل فیزیکی مشـــخص و متمرکـــزی نـــدارد و از طریق 
اینترنت ارزهـــا و طال مبادله می شـــود. از این رو فارکس را 

بازاری فرا بورسی نیز می نامند.
گی های فارکس: � ویژ

که در  گی های خاصـــی دارد  بـــازار فارکس یکســـری ویژ
گی ها  هیچ بازار ســـنتی و بورســـی وجـــود ندارد.  ایـــن ویژ

باعث جذب سرمایه داران به این بازار شده است.
گی ها عبارتند از: برخی از این ویژ

۱- امکان معامله در ۲۴ ساعت شبانه روز. بازار فارکس 
هـــر هفته روز ۲ شـــنبه باز شـــده و تا جمعه بـــه صورت ۲۴ 
ســـاعت بـــدون تعطیلـــی، امـــکان فعالیـــت در آن وجـــود 
که بازار بورس در یک ســـاعات  دارد. ایـــن در حالی اســـت 
مشخصی باز شده و چند ساعت بعد بسته می شود. این 
گـــی بـــازار فارکس برای مشـــتریان این امـــکان را فراهم  ویژ
کاری خود به فعالیـــت در این  می کنـــد تا بعـــد از ســـاعات 

بازار بپردازند.
۲- امـــکان معاملـــه در هـــر نقطـــه از دنیـــا. بـــا توجه به 
اینکه فارکس محل مشـــخصی نـــدارد، در هر نقظه از دنیا 

با دسترسی به اینترنت
۳- امکان اســـتفاده از حســـاب آزمایشی رایگان. برای 
کردن  کـــه با باز  اشـــخاص مبتـــدی این امکان وجود دارد 
یک حســـاب آزمایشـــی عالقمنـــدی خود بـــه این بـــازار را 

کنند. جهانی، می توان به معامله پرداخت. آزمایش 
کم برای انجام معامالت. ۴- هزینه بسیار 

کننـــدگان در بـــازار فارکـــس در هـــر لحظـــه  ۵- معاملـــه 
می توانند تصمیم به خرید و یا فروش بگیرند.

۶- عـــدم نیاز بـــه پرداخـــت مالیات و عـــوارض خرید و 
فروش ارز.

کننده در  ۷- فرصت های بی شمار معامالتی. معامله 
کند. مثال دالر خود  فارکـــس می تواند در هر لحظه معامله 

را فروخته، یورو یا پوند یا طال و … خریداری نماید.
نحوه معامله در بازار فارکس چگونه است؟

معاملـــه در بـــازار فارکـــس، ماننـــد بـــازار بورس توســـط 
کنش ها و افتتاح حساب  اشخاص صورت می گیرد ولی ترا
که از طریق یک  کارگزاری ها انجام می شود  کاربری توسط 
کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شـــده و نقش واســـطه 

بین خریدار و فروشنده را ایفا می کنند.
که واســـطه  کارگـــزار در واقع شـــخص یا شـــرکتی اســـت 
کمیســـیون خود را  یک معامله می شـــود و حق الزحمه یا 

دریافت می کند.
کارگزار  بر اســـاس بند ۱۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار 
ح زیر تعریف شده است: “کارگزار/ معامله گر شخص  به شر
که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب  حقوقی است 

آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند.”
کارگزاری انجـــام مبـــادالت ارزی، زیر نظر  شـــرکت های 
نهاد هـــای نظارتـــی )رگوالتـــوری( فعالیـــت می نماینـــد. با 
توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، این ســـازمان ها 
کارگزاران، ســـعی  با وضع قوانیـــن و پیگیری فعالیت های 
گون توســـط آن ها  گونا دارنـــد از بروز مشـــکالت و تخلفات 
که خود این نهادها،  جلوگیری نمایند. الزم به ذکر اســـت 
کشورهای مبدأ هستند. تحت نظارت دستگاه اقتصادی 

کارگزاری فارکس در ایران وضعیت 
کارگزاری در فارکس  کشـــور ما مجـــوز  در حال حاضر در 
برای هیچ شـــرکتی صادر نشده اســـت و هیچ شرکتی حق 
کارگـــزاری در فارکـــس را نـــدارد. بر طبـــق ماده ۳۳  انجـــام 
کارگزاری، به  قانون بـــازار اوراق بهادار شـــروع به فعالیـــت 
کانون  هر شـــکل و تحت هر عنوان، منـــوط به عضویت در 
مربـــوط و رعایـــت مقـــررات ایـــن قانـــون و آییـــن نامه ها و 
دســـتورالعمل های اجرایـــی آن اســـت. همچنین بر طبق 
که  بنـــد ۱ ماده ۴۹ قانون بـــازار اوراق بهادار، هر شـــخصی 
بـــدون رعایت مقـــررات ایـــن قانون تحـــت هـــر عنوانی به 
که  کارگزاری، معامله گری یا بازارگردانی  فعالیت هایی نظیر 
مســـتلزم اخذ مجوز اســـت مبادرت نماید یا خود را تحت 
هر یک از عناوین مذکور معرفی نماید به حبس تعزیری از 
یک ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی معادل یک تا ۳ برابر سود 
به دســـت آمده یا زیان متحمل نشـــده یا هـــر دو مجازات 

محکوم خواهند شد.
کارگـــزاری فارکـــس در ایران،  بـــا توجـــه بـــه ممنوعیـــت 
که تمایل به سرمایه گذاری در این بازار را دارند  اشخاصی 
کشـــور های دیگر مراجعه  کارگزاری های قانونی در  باید به 
کشورها مانند امارات متحده  کارگزاری برخی  کنند. البته 
کارکنـــان فارســـی زبان تـــالش در  عربـــی، بـــا بهره گیـــری از 
جذب ســـرمایه ایرانی ها و تســـهیل معامـــالت آنها در بازار 

فارکس می نمایند.
آیـــا فعالیت در بـــازار فارکس طبـــق قوانین ایـــران جرم 

محسوب می شود؟
گویی به این ســـوال ابتدا باید نســـبت به  برای پاســـخ 
فعالیت فارکس اطالعاتی داشـــته باشـــیم. فارکس به طور 

کلی ۲ فعالیت عمده دارد.
 ادامه دارد �

مشاوره قضایی

نایب رئیس شورای شهر همدان خبر داد:
تشویق تیم فوتبال شهرداری همدان 

توسط اعضای شورا

نایب رئیس شـــورای اسالمی شـــهر همـــدان از اهدای 
هدیه به تیم فوتبال شـــهرداری همدان برای تشـــویق و 

ایجاد انگیزه باالتر این تیم خبر داد.
ابراهیم مولوی در هفتادمین جلســـه صحن شـــورای 
کادر  شهر افزود: در راستای تشـــویق بازیکنان، مربیان و 
فنـــی تیـــم فوتبال شـــهرداری همدان مقرر شـــد به دلیل 
کسب شـــده این تیم توسط شورا مورد  نتایج درخشـــان 

گیرند . تشویق و تقدیر قرار 
کرد: با نظر مساعد همه اعضای شورای  مولوی اضافه 
که در بازی آینده تیم فوتبال شـــهرداری  شـــهر مقرر شـــد 
کادر  همدان با اهـــدای هدایایی از بازیکنـــان ، مربیان و 
فنـــی ، مدیریتـــی و پشـــتیبانی این تیم تقدیـــر وقدردانی 
شـــود تـــا به امیـــد خداوند متعال بـــا روحیه باالتـــر و بهتر 

ادامه مسابقات را با موفقیت بگذراند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال جـــاری بـــا عنایـــت بـــه 
مســـاعدت و همـــکاری مجموعـــه مدیریت شـــهری تیم 
کند  فوتبال شهرداری بایستی به لیگ دسته یک صعود 
یادآور شـــد: ایـــن تیم برندی برای شـــهر همـــدان بوده و 
امید جوانان نوجوانان همدانی بویژه در فوتبال محالت 

است.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تقویـــت تیم هـــای ورزشـــی عالوه 
بـــر ایجاد نشـــاط در جامعـــه، از بزهـــکاری هـــای متعدد 
ایـــن  در  کـــرد:  اضافـــه  می کنـــد،  جلوگیـــری  اجتماعـــی 
راســـتا شـــورای شـــهر و شـــهرداری همـــدان بـــه وظایـــف 
کرده و با تقویـــت تیم فوتبال  ذاتـــی و قانونی خود عمـــل 
شـــهرداری و صعـــود آن بـــه لیگ های باالتـــر باعث ایجاد 
نشـــاط شهروندی و امید و انگیزه در جوانان و نوجوانان 

ورزشکار همدان شده است

رئیس هیات اسکواش استان
اسکواش بازان همدانی برای حضور در 
رقابت های لیگ کشوری مشخص شدند

 رئیس هیات اســـکواش اســـتان همدان اعضای تیم 
اســـکواش را برای نخســـتین حضـــور در مســـابقات لیگ 

کرد. کشور معرفی  اسکواش 
گو با خبرنگار  گفت و  اســـداهلل ربانی مهر روز شـــنبه در 
ایرنـــا اظهـــار داشـــت: اســـکواش اســـتان همـــدان بـــرای 
نخستین بار و با هماهنگی فدراسیون اسکواش یک تیم 
از بازیکنـــان و مربیان خود را برای شـــرکت در مســـابقات 

کشور اعزام می کند. لیگ اسکواش 
گفت: محمد صالح نصرتی، محمد مهدی دواتگر،  او 
آرشام بابکیان، علی جوادی، علیرضا حکم آبادی و نیما 
محمودی به عنوان اعضـــا اصلی و رهام اصفهان و مانی 
گل به عنـــوان ذخیره برای حضـــور در این رقابتها  رنجبـــر 

انتخاب شده اند. 
کـــرد: جـــالل  رئیـــس هیـــات اســـکواش خاطرنشـــان 
محمـــودی به عنوان مربـــی و وحید به خـــوش به عنوان 
سرپرســـت و متیـــن بـــاب الحوائجـــی به عنوان مســـئول 

روابط عمومی این تیم را یاری می کنند.
ربانـــی افـــزود: اســـکواش همـــدان بـــا برنامـــه ریـــزی و 
همدلی تمام اعضا تالش می کند موفقیت های بیشتری 
کهن شـــهر همـــدان در عرصه هـــای مختلف به  را بـــرای 

دست آورد.
بیش از ۵۰ اسکواش باز سازمان یافته در قالب هیات 

استان همدان فعالیت دارند.

توقف مدعیان لیگ ۲ فوتبال 
در ایستگاه چهارم

هفتـــه چهـــارم رقابت های لیـــگ دســـته دوم فوتبال 
گروه یک با توقف مدعیان همراه شد. کشور در 

 ۲ تیم مدعی شـــهرداری همدان و اســـپادالوند تهران 
در ورزشـــگاه شـــهید حاجـــی بابایـــی مریانـــج بـــه مصاف 
کسب یک  که در پایان به نتیجه تساوی و  یکدیگر رفتند 

امتیاز مسابقه رضایت دادند.
این مســـابقه بـــا نتیجه تســـاوی یک بر یک بـــه پایان 
گل تیم شهرداری همدان را میثم زمانی در  رســـید و تک 

دقیقه ۷۰ به ثمر رساند.
قضـــاوت این مســـابقه را حســـین بوجاری بـــه همراه 

احمد رفیعی و محمود ذوالفقاری برعهده داشتند.
شـــهرداری همدان با این تساوی هشت امتیازی شد 
گروه یک  کمتـــر در رده دوم جـــدول  و بـــه دلیل تفاضـــل 

گرفت. لیگ دسته ۲ فوتبال قرار 
تیم اســـپادالوند تهـــران نیز بـــا همین تعـــداد امتیاز و 
کمتر نسبت به شهرداری در رده سوم جدول  گل  تفاضل 

گروه ایستاد. این 
گناوه با هشـــت امتیـــاز و به دلیـــل تفاضل  تیـــم امید 
گروه الف رقابت های لیگ دسته ۲  گل بهتر صدرنشـــین 

کشور است. فوتبال 
کنون در بازی های خانگی موفق  شهرداری همدان تا

کسب پیروزی نشده است. به 
تیـــم شـــهرداری همـــدان در ادامه رقابـــت های لیگ 
دســـته ۲ روز چهارشـــنبه)اول بهمن( مهمان ایرانجوان 
بوشـــهر اســـت و اســـپاد تهـــران نیـــز بـــا همشـــهری خـــود 

ویستاتوربین دیدار می کند.

ورزش

عادل حدادیان
کارآموز وکالت و دبیر کمیسیون علمی 

پژوهشی مرکز وکالی قوه قضائیه همدان

لیال آرین
وکیل پایه یک دادگستری و رئیس 

کمیسیون علمی و پژوهشی مرکز وکالی 
قوه قضائیه همدان

امام جمعه همدان:

نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی بی بدیل است
 نماینده ولی فقیه در اســـتان و امام جمعه 
گفـــت: آمـــوزش و پـــرورش مهم ترین  همـــدان 
شـــاخص و مولفه تعیین  کننده ســـبک زندگی 
که پایه و اساس فرهنگ  سازی  است به طوری 
بـــر مبنای این نهاد به عنـــوان مجموعه ای بی 

بدیل دراین حوزه بنا نهاده می شود.
حجت االســـالم والمســـلمین »حبیب اهلل 
شـــعبانی موثقـــی« در دیـــدار بـــا اعضـــا جامعه 
اســـالمی فرهنگیان استان همدان، آموزش و 
کشـــور  پرورش را حســـاس ترین بخش تربیتی 
دانســـت و اظهـــار داشـــت: پیراســـته شـــدن 
کـــه تفکرات ضد  آمـــوزش و پـــرورش از افرادی 
گر اندک هم باشند، بسیار  دینی دارند، حتی ا
که وجود ایـــن تفکرات به  ضروری اســـت چـــرا 
که با دانش  لحـــاظ تاثیر و ارتباط مســـتقیمی 

آموز دارند، آسیب زا هستند. 
گذشـــته، تربیت افراد  وی افزود: در دوران 
در دانشـــگاه ها شـــکل می گرفـــت، امـــا امـــروز 
هســـته های اصلـــی تربیـــت نســـل آینـــده این 
کشـــور در مجموعه آمـــوزش و پرورش رشـــد و 

نمو پیدا می کند.
نماینده ولی فقیه در اســـتان و امام جمعه 
گذشته  همدان با بیان اینکه شـــرایط فعلی با 
گفت: اینکه ما منتظر  بســـیار متفاوت اســـت، 
بمانیم تا تربیت، تعلیم و تزکیه را در دانشـــگاه 
انجام دهیم، نتیجه اش از دســـت رفتن نسل 

خواهد بود.
شـــعبانی  والمســـلمین  االســـالم  حجـــت 

کید بر لـــزوم رســـیدگی و پیگیری  موثقـــی بـــا تا
مطالبات فرهنگیان، اظهار داشـــت: با همت 
موجود بایـــد مطالبات به حـــق فرهنگیان به 

شکل قانونی پیگیری و محقق شود.
پیگیـــری  فراینـــد  اینکـــه در  بیـــان  بـــا  وی 
ج شـــویم،  مطالبات نباید از فضای قانون خار
گفـــت: قطعا بـــا پیگیـــری مطالبات به شـــکل 
قانونـــی و هدفمند، می توان بـــه نتیجه مورد 

نظـــر و دریافـــت مطالبـــات بـــه حق این قشـــر 
کرد. دست پیدا 

کیـــد بـــر اینکه  امـــام جمعـــه همـــدان بـــا تا
فضـــای آمـــوزش و پـــرورش نبایـــد بـــه ســـمت 
گر صحبت ها و  سیاســـی شـــدن برود، افزود: ا
موضع گیری های سیاسی در آموزش و پرورش 
ح شـــود، زمینه ســـاز ایجاد آســـیب های  مطـــر

بزرگی خواهد بود.
شـــعبانی  والمســـلمین  االســـالم  حجـــت 
موثقی با اشاره به لزوم تقویت جریان انقالبی، 
بـــه  مومـــن و متدیـــن در آمـــوزش و پـــرورش 
کمیته  کرد:  کلمه، خاطرنشان  معنای واقعی 
مشـــترک آموزش و پرورش و حـــوزه، اقداماتی 
را در عرصه هـــای تربیتـــی، فرهنگـــی همچون 
نماز جماعت، مشاوره های مذهبی و مدارس 

امین نوع یک و ۲ انجام داده است.
ح امیـــن، یـــک روحانـــی خبـــره و  »در طـــر
گاه در مدرســـه مســـتقر می شـــود و مســـائل  آ
تربیتی، مشاوره های دینی و فرهنگی را برای 

دانش آموزان بیان و تشریح می کند«.

محیط زیست رزن نسبت به احتمال حمله گرگ هشدار داد
رییـــس اداره حفاظـــت محیط زیســـت رزن 
هشـــدار داد: با توجه بـــه قرار داشـــتن در فصل 
کاهش طعمه، احتمال  زمستان، برودت هوا و 
نزدک شـــدن گرگ به جوامع انسانی و حمله به 

شهروندان و احشام زیاد است.
گرگ  گوهـــری افزود: چهار مـــورد حمله  رضا 
کنون در شهرستان رزن  از ابتدای ســـالجاری تا
که در این حمله ها چندین راس  گزارش شـــده 

گوسفند تلف شدند.
در  هـــا  حملـــه  ایـــن  کـــرد:  اضافـــه  وی 
حواشـــی روســـتاهای »ســـیراب«، »یوشـــانلو«، 
»جاورســـجین« در بخش مرکـــزی رزن و »نظام 
گله های بدون  گرگ به  آباد« درگزین رخ داده و 
کرده  ســـگ نگهبـــان و چوپـــان ضعیف حملـــه 

است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست رزن بیان 
کودکان به  کرد: برخی از روستاییان از افراد پیر و 
کـــه آنها توان  عنـــوان چوپان اســـتفاده می کنند 
گرگ  گرگ را ندارند و  رویارویی و مقابله با حمله 

به راحتی اقدام به دریدن گوسفندان می کند.
گله هـــا دارای  کـــرد: این قبیل  گوهری بیان 
چوپـــان ضعیف و ناتـــوان بالفاصله پـــس از دور 
گرگ ها قرار  شـــدن از روستا مورد هدف و حمله 

می گیرند.
گفـــت: اداره حفاظت محیط زیســـت از  وی 

ابتدای ســـال اقدام به اطالع رســـانی و هشـــدار 
کرده و آمـــوزش های الزم به  دربـــاره حمله گرگ 
فرمانداری ها، بخشداران، شهرداران و دهیاران 
برای پیشگیری از بروز هر گونه حمله و آسیب به 

جوامع انسانی داده می شود.
رییـــس اداره حفاظـــت محیط زیســـت رزن 
کرد: همچنیـــن از ظرفیت امام جماعت  اضافه 
و روحانیـــان نیـــز بـــرای آمـــوزش و هشـــدار بـــه 
در  آنهـــا  و  می شـــود  اســـتفاده  روستانشـــینان 

مساجد در این باره روشنگری می کنند.
کرد: رویکرد محیط زیســـت  گوهـــری تصریح 
اتالف گونه گرگ برای پیشگیری از حمله نیست 
کوسیستم  گونه برای تنظیم ا که وجود این  چرا
چرخه حیـــات وحش ضـــروری اســـت بنابراین 
رعایـــت توصیه های و هشـــدارها توســـط مردم 

کید محیط زیست است. بسیار مورد تا
گرگ  گفـــت: یکی از علل اصلـــی نزدیکی  وی 
به روســـتاها دفن غیر اصولی پسماندها به ویژه 
الشه حیوانات و طیور است بنابراین در صورت 
بـــروز تلفـــات به خصـــوص در مرغـــداری ها باید 
الشـــه ها را به صورت اصولی و بهداشـــتی دفن 
کـــرد. رییس اداره حفاظت محیط زیســـت رزن 
اســـتفاده از چوپان و سگ نگهبان قوی، توجه 
گوسفندان از جمله محصور  به محل نگهداری 
کوتـــاه نبودن دیـــوار آغل را  بـــودن این مـــکان و 

از جملـــه مـــوراد ضروری بـــرای مصـــون ماندن 
گوسفندان از چنگال گرگ دانست.

کـــرد: مردم نیـــز بایـــد از آزار و  کیـــد  گوهـــری تا
گرگ به خصـــوص در زمان زاد و ولد  گونه  اذیت 
گرگ مادر  کردن توله ها از  گیری و جدا  و جفـــت 

پرهیز کنند.
وی ادامـــه داد: برخـــی برای بدســـت آوردن 
گونه جدیدی با عنوان »گرگاس« اقدام به سرقت 
توله گرگ و فراهم کردن زمینه جفت گیری گرگ 
و سگ می کنند در حالیکه گرگاس به هیچ وجه 
گلـــه نبوده و بـــه مراتب برای  مناســـب نگهبانی 

ک تر از گرگ است. احشام و مردم خطرنا
گزارش ایرنا اهالی ۲ شهرستان رزن و بهار  به 
کنون چندین  استان همدان از اوایل سال ۹۰ تا

نوبت مورد هجوم و حمله گرگ قرار گرفته اند.
گرگ در ســـه نوبت  اواســـط تیرماه ســـال ۹۴ 
وارد ۲ روســـتای تخت و مالبـــداغ از توابع بخش 
که  سردرود شهرســـتان رزن شـــد و در ۲ حادثه 
گـــرگ از ناحیه گردن و  در دو روز متوالـــی رخ داد 
صورت یک دختر و پســـر حدود چهارســـاله را در 
که بـــا حضور به موقع  کرد  این ۲ روســـتا زخمی 

اعضای خانواده گرگ متواری شد.
همچنین در سانحه سوم که برای دومین بار 
در روستای مالبداغ رخ داد یک قالده گرگ قصد 
حمله به یک پدر و فرزند را داشت که با هیاهو و 

حضور همسایه ها گرگ پا به فرار گذاشت.
نیـــروی انتظامی شهرســـتان بهار نیـــز اواخر 
بهمن ماه ســـال ۹۴ جســـد یک مرد ۳۰ ساله را 
کشف  در حواشی روستای رسول آباد )تاج آباد( 
گرفته این مرد  که طبق بررسی های صورت  کرد 
که  گونه ای  طعمه حیوانات درنده شده بود به 

تنها بخشی از نیم تنه بدن آن باقی مانده بود.
گـــرگ در ۲ نوبـــت در  در مـــورد دیگـــری نیـــز 
کودک  تاریـــخ ۱۹ خرداد ۹۵ اقدام به حمله به ۲ 
خردسال در روستای عمان از توابع بخش قروه 

درجزین شهرستان رزن کرد.
همچنین شـــهریور ماه ســـال ۹۶ یک قالده 
گوســـفندان در حاشـــیه  گله  گـــرگ با حملـــه به 
روستای جامشلو بخش مرکزی شهرستان رزن 

کرد. ۲ رأس از آنها را تلف 
گرفته در ســـه دهه  طبق مطالعـــات صورت 
گونـــه پرنـــده،  گونـــه پســـتاندار، ۱۸۱  اخیـــر، ۴۰ 
گونه  گونه ماهـــی و چهار  گونـــه خزنده، ۳۹   ۴۳
دو زیســـت در مناطـــق حفاظت شـــده همدان 

شناسایی شده است.
اســـتان همـــدان دارای ۱۲ منطقـــه شـــکار 
ممنـــوع و ۶ منطقـــه حفاظـــت شـــده اســـت و 
شهرســـتان بهار در مســـیر اســـتان هـــای غربی 
کیلومتـــری مرکز  کرمانشـــاه و در ۱۵  کردســـتان و 

استان همدان قرار دارد.ر 

با مشارکت هالل احمر؛

کمیته امداد در استان همدان آغاز شد ح توانمندسازی بانوان مددجوی  اجرای طر
کمیته امـــداد امـــام خمینی )ره(  مدیـــرکل 
ح یاس بـــا هدف  گفت: طـــر اســـتان همـــدان 
گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال  توانمندسازی بانوان 
تحت پوشـــش این نهاد و آموزش روش های 
مواجهـــه با بحـــران و بالیـــای طبیعـــی به این 

افراد، اجرا می شود.
ح   "پیمان ترکمانـــه" در آیین افتتاحیه طر
کـــه در اردوگاه فجر همدان برگزار شـــد،  یـــاس 
اظهار داشت: توانمندسازی بانوان مددجو از 
کمیته امداد است و  جمله رویکردهای اصلی 
ح یاس نیز در راســـتای تحقق این رویکرد  طـــر

محوری با مشارکت هالل احمراجرا می شود.
اقـــدام  یـــاس  ح  طـــر اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( و  مشـــترک 
جمعیت هـــالل احمر اســـت، افـــزود: با توجه 
ح با ایام شـــهادت  به همزمانی اجرای این طر
فاطمـــه زهرا)س(، اســـتفاده از عنـــوان یاس و 
الگـــو برداری از ســـجایای رفتاری و اخالقی آن 
ح داده  حضـــرت، زیبایـــی خاصی به این طـــر

است.
امـــام  دیـــدگاه  از  زن  داشـــت:  اظهـــار  وی 
راحـــل و مقام معظـــم رهبری جایگاه و شـــان 
کـــه نمود عینـــی آن توجـــه ویژه  واالیـــی دارد 

نظـــام مقدس جمهوری اســـالمی بـــه جایگاه 
زنان و اســـتفاده از توان باالیی این قشر برای 
مدیریـــت در عرصه های مختلـــف اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی است.
مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احمر اســـتان 
همـــدان نیز دراین آیین با بیان اینکه همدان 
ح یاس  بـــه عنوان پایلوت )آزمونـــه( اجرای طر
گفت: توسعه مشارکت  انتخاب شـــده اســـت، 
زنان در فعالیت هـــای اجتماعی و خودکفایی 
بانـــوان سرپرســـت خانـــواده از جملـــه اهداف 

ح است. اصلی اجرای این طر
"علی ســـنجربگی" افزود: مشارکت زنان در 
مدیریت بحران امری ضروری اســـت و رویکرد 
ح یـــاس منجر به  خودامـــدادی در اجرای طر
تحقق شعار "هر خانواده یک امدادگر" خواهد 

شد.
وی یکـــی از مولفـــه هـــای توانمندســـازی 
زنـــان را آموزش، پرورش و رشـــد مهارت های 
کودکان  کرد: زنان و  تخصصی عنوان و تصریح 
گروه های آســـیب پذیر جامعه در زمان بحران 

و وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی هستند.
مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احمر اســـتان 
ح یاس  همـــدان اظهار داشـــت: با اجـــرای طر
کنار ســـایر  و ارایـــه آمـــوزش های امـــدادی در 
مهـــارت هـــا می تـــوان از تـــوان این بانـــوان به 
عنـــوان زنان یـــاوران آســـیب ســـتیز در جریان 

کرد. مدیریت بحران  استفاده 
سنجربگی گفت: از ٤٣ بالی طبیعی شناخته 
شـــده در جهان ٣٠ مورد آن در کشور ایران روی 
می دهد، بنابراین پیشگیری و آمادگی به عنوان 
۲ مولفـــه  مهم در زمینـــه مدیریت بحـــران باید 

همواره مورد توجه قرار گیرد.
بـــرای  مولفـــه   داد: مهمتریـــن  ادامـــه  وی 
ارتقای ســـطح تـــوان و آمادگـــی در زمان وقوع 
حادثـــه، توجـــه بـــه آمـــوزش هـــای عمومـــی و 
تخصصـــی امـــداد و نجـــات، اجـــرای تمرین و 
مانورهـــای امـــدادی و بکارگیـــری تجهیـــزات 

تخصصی امدادی است.
کارگاه هـــای  برگـــزاری  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
آموزشـــی بـــه منظـــور توانمنـــد ســـازی بانوان 
کمیته امداد با مشـــارکت جمعیت  مددجوی 
ح  کارکردهای اجرایی طر هالل احمر از جمله 

یاس در استان همدان است.

کن عمومی در همدان از ماسک استفاده می کنند کنندگان به اما ۸۰ درصد مراجعه 
معاونـــت  کار  و  محیـــط  ســـالمت  مدیـــر 
گفت: ۸۰  بهداشـــتی علـــوم پزشـــکی همـــدان 
کن عمومی،  کنندگان بـــه اما درصد مراجعـــه 
کز تهیه و توزیع  اداری، خدماتی، صنایع و مرا
موادغذایی در این استان از ماسک استفاده 

می کنند.
گو با  گفـــت و  "لیـــدا رفعتـــی" روز جمعـــه در 
کمترین میزان  خبرنـــگار ایرنـــا اظهار داشـــت: 
گیرندگان  اســـتفاده از ماسک توسط خدمات 
مربـــوط به دفاتـــر پیشـــخوان و جایـــگاه های 

سوخت با ۷۲ درصد است.

کرد: همچنین میزان اســـتفاده  وی اضافه 
از ماســـک بـــرای پیشـــگیری از ابتال به شـــیوع 
کنی همچون پلیـــس + ۱۰، پایانه  کرونـــا در اما
مســـافربری برون شـــهری، نانوایـــی، مطب و 
کمتر از ۸۰ درصد  کوچک،  کارگاه هـــا و صنایع 

است. 
معاونـــت  کار  و  محیـــط  ســـالمت  مدیـــر 
اظهـــار  همـــدان  پزشـــکی  علـــوم  بهداشـــتی 
داشـــت: میـــزان اســـتفاده از ماســـک توســـط 
از  بیشـــتر  درصـــد  پنـــج  دهنـــدگان  خدمـــات 
کنندگان است و بررسی ها نشان می  مراجعه 

دهد ۸۵ درصد خدمات دهندگان از ماســـک 
استفاده می کنند.

کمترین میزان استفاده  کرد:  رفعتی اضافه 
از ماسک در سطح اســـتان همدان به ترتیب 
کشـــاورزی و دامپروری با ۷۴  مربوط به بخش 
درصد، پایانه های مسافربری برون شهری با 

۷۵ درصد و نانوایی ها با ۸۱ درصد است.
گفـــت: میزان رعایت بهداشـــت فردی  وی 
واحدهـــای  در  اجتماعـــی  گـــذاری  فاصلـــه  و 
عمومـــی و خدماتـــی اســـتان همـــدان نیـــز به 

ترتیب ۸۵ و ۸۲ درصد است.

معاونـــت  کار  و  محیـــط  ســـالمت  مدیـــر 
بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همدان 
گذاری  کمترین میزان رعایـــت فاصله  افـــزود: 
فیزیکـــی مربـــوط بـــه دفاتـــر پیشـــخوان با ۴۶ 
درصد، پایانه مســـافربری با ۵۰ درصد، پلیس 
+۱۰ با ۶۸ درصد، آرامستان ۷۵ درصد و بانک 

ها ۷۹ درصد است.
گـــزارش ایرنا و براســـاس اعالم اســـتاندار  به 
همدان، سه شهرستان بهار، فامنین و اسدآباد 
در وضعیت آبی و هفت شهرستان دیگر استان 

کرونایی قرار دارند. در وضعیت زرد 
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