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در نشست بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری همدان مطرح شد :

گردشگری همدان بیشترین آسیب را از کرونا دید
در نشســت هم اندیشی آسیب شناسی گردشــگری در ایام کرونا 
جمعی از فعاالن گردشــگری از آسیب ها و مشکالت این صنعت در 

استان سخن گفتند و آن را رو به نابودی معرفی کردند.
نشست هم اندیشی آسیب شناسی گردشگری با حضور حمیدرضا 
حاجی بابایــی نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی و 
شــهردار همدان، مدیرکل میراث فرهنگی اســتان و اعضای شورای 
اسالمی شهر همدان، جمعی از فعاالن گردشگری، بخش خصوصیݠ 
گردشگری و... روز گذشته در تاالر همایش های قرآنی و بین المللی 
برگزار شــد، شهرام شــیروانی رئیس جامعه هتل داران استان همدان 
در این جلســه اظهار کرد: صنعت گردشگری یک صنعت ورشکسته 
اســت و طی این مدت درصد اشغال هتل ها به 4 تا 5 درصد و حتی 

به صفر رسیده است.
وی خواستار حمایت از تأسیسات گردشگری شد و گفت: فصل 
گردشــگری همدان 6 ماه نخست سال است که می دانیم در طی این 

مدت هیچ درآمدی عاید صنعت گردشگری نشده است.
وی بــا اعالم اینکه اگر این گونه پیش رود هتل های ما به ســمت 
تغییــر کاربری می روند، عنوان کرد: از دولت و مجلس درخواســت 
داریم تسهیالتی را از صندوق توسعه ملی برای تأسیسات گردشگری 

در نظر بگیرند و برای هر اتاق 50 میلیون تومان تسهیالت بدهند.
ســوزنچی یکی از راهنمایان گردشــگری نیز ادامه داد: از دولت 
می خواهیم درســت کار کنــد، اگر منطقه ای وضعیــت قرمز اعالم 
می شــود، دیگر هتل آن یا مراکز گردشگری آن که قرمز نیست، االن 
کیش با ظرفیت 35 درصد هتل ها باز است آن هم به دلیل اینکه سفید 

اعالم شده است.
وی با بیان این که گردشگری نابوده شد و دیگر گردشگر نداریم، 
عنوان کرد: راهنمایان ما، فعاالن گردشگری نزدیک به 8 ماه است که 
درآمد ندارند، حال می خواهند تســهیالت با سود 12 درصد بدهند، 

آیا درآمدی هست که بتوان آن را بازپرداخت کرد.
ســوزنچی اظهار کرد: گردشــگر دو نوع است گردشگر بیکار و 
فعال، گردشگر بیکار همان است که شهر به شهر می رود و در چادر 
می خوابد و تمام مایحتاج خود را هم پشــت خودرو سوار می کند و 
این همان است که کرونا را منتقل می کند، اما گردشگر فعال آن است 
که در ســفر هزینه می کند، آیا ایرادی دارد که با رعایت شیوه نامه ها 

سفر هم انجام بپذیرد؟ چگونه است که راه شمال ظرفیت پر است اما 
در غرب این گونه نیست.

بهنام افتخاری، یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز اذعان 
کرد: ما ســرمایه گذار بخش خصوصی هستیم و اینکه بخش دولتی 

بیاید سخنرانی کند دردی از ما دوا نمی کند، باید به داد ما برسند.
  اختصاص 35 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 

موزه منطقه ای همدان
در ادامه نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی هم با 
بیان اینکه کرونا وجود دارد و نمی شود منتظر ماند که ببینیم چه زمان 
از بین می رود گفت: مطالب بســیاری بیان شد که برخی با یک تلفن 
و پیگیری قابل حل اســت و برخی مربوط به عدم اطالع از وضعیت 

قانون است.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکــه 70 هزار میلیارد تومان در 
اختیار تولید و اشــتغال و کارآفرینی قرار گرفته اســت که در قالب 
تســهیالت و بیمه بیکاری پرداخت می شــود، عنــوان کرد: مدیران 

استانی پیگیر بیمه بیکاری راهنمایان گردشگری باشند.
حاجی بابایی با تأکید بر اینکه برای اجرای گردشــگری باید ابتدا 
فرهنگ گردشــگرپذیری را درســت کرد، اظهار کرد: سعی کردیم 
تا زیرســاخت هایی چون راه آهن، بزرگراه، قطــار و... را به همدان 
بیاوریم.وی در ادامه ســخنانش از اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار 
بــرای موزه معاصــر و موزه منطقه ای همدان خبــر داد و گفت: 35 
میلیارد تومان برای هرکدام جداگانه مصوب شده است. این مسؤول 
با بیان اینکه هرآنچه برای گردشگری همدان الزم بوده انجام داده ایم، 
تصریــح کرد: همدان به ثبت جهانی یک اثــر همچون هگمتانه نیاز 
دارد.حاجی بابایــی به پارک علم و فناوری نیز اشــاره  کرد و افزود: 
نوع سرمایه گذاری در گردشگری می تواند به سمت فناوری های برتر 

تغییر پیدا کند.
 تولید 12 مقاله آی.اس.آی در زمینه گردشگری

ابراهیم مولوی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر 
همــدان نیز در این جلســه با اعالم اینکه در این مرکز 140 اســتاد 
در زمینه راهکارهای علمــی در حوزه های مختلف فعالیت می کنند، 
گفت: 12 مقاله آی.اس.آی و آی.اس.سی در زمینه گردشگری تولید 

شده است.

قراباغی: همدان ظرفیت تبدیل به مثلث گردشگری غرب را دارد
حســین قراباغی، رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شهر همدان هم به اقدامات انجام شده در حوزه 
گردشــگری اشــاره و بیان کرد: همایش طرح ایــده برتر در حوزه 

گردشگری به صورت تخصصی برگزار شد.
وی به انجــام قراردادهای خواهرخواندگی بــا اصفهان و تبریز 
نیز اشــاره کرد و افزود: همدان ظرفیت بالقوه ای دارد که می تواند با 

کرمانشاه و سنندج به مثلث گردشگری غرب تبدیل شود.
وی با اشــاره بــه اینکه مدیریت شــهری آنچه را که شایســته 
گردشــگری بوده انجام داده است بر اســتفاده از ظرفیت نمایندگان 
بــرای تقویت این صنعــت تأکیــد و اظهار کرد: احــداث دهکده 

گردشگری حاشیه سد اکباتان از جمله اقدامات است.
بادامــی نجات: مرکز مطالعات شــورای شــهر همــدان یکی از 

تأثیرگذارترین مراکز در مدیریت شهری
حمید بادامی نجات،  نایب رئیس شــورای شهر همدان هم اظهار 
کرد: شــورا در بخش گردشــگری نقش خود را ایفا کرده اســت و 
اقداماتــی را انجام داده اســت.وی با تأکید بــر اینکه اقتصاد همدان 
از بخش گردشگری اســت، تصریح کرد: دفتر یونسکو می خواست 
بــه همدان کمک کند تا حداقل پرونده جهانی یکی از آثار تســهیل 
شــود و به سرانجام برسد.بادامی نجات گفت: مرکز مطالعات شورای 
شــهر همدان یکی از تأثیرگذارترین مراکز کشور در حوزه مدیریت 

شهری است.
: پارک 300 هکتاری اکباتان زیرساختی برای 

گردشگری همدان
شــهردار همدان هم  عنوان کرد: شــهرداری همــدان اقدامات 
مختلفــی را در راســتای حمایت از بخش خصوصی گردشــگری 

انجام داده است و ایجاد پارک 300 هکتاری اکباتان و 100 هکتاری 
فخرآباد شــروع شده است.عباس صوفی با بیان اینکه اقداماتی چون 
عوارض رایگان هتل ها، تأمین زیرساخت ها و... صورت گرفته است، 
اظهار کرد: اقدامات حرفه ای برای زیباســازی شهر انجام شده است 
و مرکــز تجاری بزرگ عصر طالیــی در 300 هزار مترمربع و مرکز 
تجاری آسمان در پیچ زندان ظرفیت های خوبی را ایجاد کرده است.

 خبرهای خوشی در مورد هگمتانه در راه است
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
همدان نیز در این جلســه به اختصاص 35 میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل موزه منطقه ای اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری در این 
دوران دچار مشکل شــده  و صنعت گردشگری استان همدان بسیار 

متضرر شد و عماًل سال 99 را از دست داد.
وی بــا بیان اینکه تعدادی از تأسیســات گردشــگری از چرخه 
فعالیت خارج شــده اند، عنوان کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
می توان ســفر ایمنی داشت و سفر ممنوع نیســت.مالمیر با اشاره به 
اینکه ســفر دلیل شیوع کرونا نیســت، اظهار کرد: دولت می تواند با 
پرداخت یارانه ســفر به جامعه گردشگری کمک کند. وی در نهایت 
ابراز کرد: خبرهای خوشــی در مورد هگمتانه در راه است که اعالم 

می کنیم.
 کاهش 90 درصدی بازدیدکنندگان غار علیصدر

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر نیز با بیان اینکه غار علیصدر 
در فروردین و اردیبهشــت تعطیل بود و اخیراً بازگشایی شد، عنوان 
کرد: به مســافران ماســک داده می شود و تب ســنجی و ضدعفونی 

صورت می گیرد و قایق ها نیز یک دوم تعداد قبل را سوار می کنند.
مهدی مجیدی اظهار کرد: طی 5 ماه گذشــته 40 هزار نفر از غار 
بازدید کرده اند که این آمار در مدت مشــابه سال گذشته 400 هزار 
نفر بود که با کاهش 90 درصدی روبه رو هســتیم.وی با اشــاره به 
اینکه اجازه تبلیغ نداریم اما هزینه ها به قوت خود باقی است، اظهار 
کــرد: قباًل گل و گیاه را از بیرون خریــداری می کردیم اما اکنون به 
دلیل اینکه نیروها بیکار نشــوند تولیــد گل و گیاه را انجام می دهیم.
مجیدی خواستار همکاری اداره مالیت و بیمه با شرکت شد و عنوان 
کرد: این درخواســت را داریم که اداره مالیت و بیمه طلب خود را با 

تأخیر دریافت کنند.

دکتر »پرویز اذکائی« جایزه تاریخ علم انجمن 
ایران پژوهی آمریکا را به دست آورد.

این انجمن با ارسال لوح تقدیر و جایزه نقدی هزار دالری از یک 
عمر تالش این دانشمند همدانی در زمینه تاریخ علم تقدیر کرد.دکتر 
اذکائی بیش از ۴۰۰ مقاله و کتاب در حوزه های نسخه شناسی، تاریخ، 

کتابشناسی، تصحیح متون و... دارد.

بیماران کرونا چشم  انتظا ر اهداي
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي همدان پالسماي شما  هستند .

 شهردار همدان از احداث پارک تخصصی خالقیت 
برای کودکان خبــرداد و گفت: بعد از پارک تحصصی 
گل ها دومین پارک تخصصی همدان تحت عنوان پارک 
خالقیت برای کودکان همدانی در آینده نزدیک اجرایی 

خواهد شد.
عبــاس صوفی در آییــن افتتاح پــارک تخصصی »باغ 
گل هــا« در منطقــه دو همدان، با تأکیــد براینکه هدف ما 
توسعه متوازن شهر اســت، اظهارکرد: هدف ما این است 
که شــهر آرام، زیبا و توســعه یافته ای را برای مردم شهر 

همدان آماده کنیم.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های کوچک، متوســط و 
بزرگ در شــهر همدان، تصریح کــرد: پروژه های کوچک 
همان پروژه های اورژانسی هستند که در نقاط مختلف شهر 
درحال اجراست و پروژه های متوسط از جمله باغ گل ها و 
پارک خالقیت از این دست پروژه ها هستند که پروژه های 

اثرگذاری در شهر خواهند بود.
وی با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در مباحث عمرانی 
در شــهر همدان انجام شده اســت و توجه به تمام مناطق 
شهر در دستور کار شــهرداری قرار دارد، ادامه داد: امسال 
عملیات اجرایی سه پارکینگ طبقاتی در شهر همدان آغاز 

می شود.
صوفی با اشــاره به اجــرای پروژه هدایــت آب های 
سطحی در شــهر همدان، خاطرنشان کرد: هر ساله در ایام 
بارش شاهد آبگرفتگی معابر و خانه های مردم بودیم که با 
اجرای فاز اول این پروژه این مشــکل در بخشی از مناطق 

همدان برطرف شد.
وی تأکید کرد: در بحث مدیریت سیل کاربی نظیری در 
شــهر همدان صورت گرفت که اگر غافل می شدیم شاید 

همدان هم جزء شهرهایی بود که مردم آسیب می دیدند.
اتمام مطالعات قطار شهری همدان

شــهردار همدان از اتمام مطالعات قطار شهری همدان 
خبر داد و مطرح کرد: مطالعات قطار شــهری همدان تمام 
شــده و درحال پیگیری انتخاب پیمانکاربرای اجرای این 

طرح هستیم.
این مقام مسئول ضمن تشکر و قدردانی از کادر درمانی 
استان و شــهر همدان در بحث کرونا، یادآور شد: در کنار 
کادر درمانی شهرداری همدان ضدعفونی معابر شهر را در 

دستور کار خود قرار داد تا کمکی به حوزه درمان در زمینه 
کنترل شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

صوفی با اشــاره به مباحث فرهنگی اجتماعی شــهر، 
اظهارکرد: شــورای اجتماعی محالت از ســال گذشته در 
همدان کلید خورده و امســال همه محالت همدان دارای 

شورای اجتماعی می شوند.
وی از راه انــدازی فرهنگســرای کســب و کار بــرای 
نخستین بار در همدان خبرداد و تصریح کرد: اعتقاد داریم 
اگر می خواهیم شــهری موفق داشته باشیم باید در اقتصاد 
موفق باشــیم برهمین اساس شهرداری همدان با همکاری 
نهادهای مرتبط نخستین فرهنگسرای کسب و کار را برای 
هماهنگی، زنجیره سازی و برندسازی تولیدات خانگی را 

در همدان ایجاد کرده است.
شهردار همدان با تأکید براینکه در کنار مباحث عمرانی 
مباحث اجتماعی و کمک به توســعه کســب و کارها در 
دستورکار شهرداری همدان قرار دارد، از اجرای دو پروژه 
تجــاری بزرگ در این شــهر خبرداد و افــزود: دو پروژه 
بزرگ عصــر طالیی با 300 هــزار مترمربع و پروژه 100 
هزار مترمربعی آســمان در شهر همدان درحال پیگیری و 

اجراست که پروژه های تجاری اثرگذار است.
احداث 20 زمین ورزشی استاندارد در همدان

وی با تأکید بر توسعه فضای سبز در نقاط مختلف شهر 
همدان، اظهار کرد: احداث 20 زمین تخصصی ورزشــی 
اســتاندارد از سال گذشــته آغاز شده و در چند روز آینده 
تحویل شهروندان همدانی می شــود به طوریکه در پایین 

ترین نقطه شهر همدان پارک و زمین چمن استاندارد ایجاد 
شده است.

صوفی با اشــاره به احداث دو پارک بزرگ در همدان، 
خاطرنشــان کرد: 250 هکتاری اکباتان امروز آغاز می شود 
که طراحی انجام شــده و یک پــارک جنکلی مفرح برای 
شهروندان همدانی اســت تا فقط بلوار ارم فضای تفرحی 

مردم همدان نباشد.
شــهردار همدان با بیان اینکه پارک گل ها نیز در منطقه 
دو همدان امروز به بهره برداری رســیده است، اظهار کرد: 
پارک  100 هکتاری منطقه فخرآباد آغاز شده است و طی 
دو ســال آینده این پارکها به فضای شهری همدان اضافه 

می شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ظــرف یک یا دو ســال آینده 
ورودی های شــهر همدان ترمیم می شــود، یادآور شد: پل 
شهید ســردار همدانی با جدیت درحال انجام است و پل 

غدیر نیز در ورودی همدان در حال اجراست.
باغ گل ها یکی از آرزوهای ما بود

رئیس شورای شــهر همدان نیز با بیان اینکه شهرداری 
همدان با وجود کرونا ســاکت ننشسته و زندگی با کرونا 
را ادامه داده اســت، گفت: شهرداری همدان با وجود تمام 
پروژه هایی که دارد، در بحث فضای ســبز و ایجاد فضای 
نشاط آور برای مردم با سه رویکرد پارک های فرامنطقه ای، 
منطقه ای، حاشــیه ای و نواری را در دستور کار خود قرار 

داده است.
کامران گردان با اشــاره به اینکه یکی از مباحث مهم در 
بخش گردشگری ایجاد زیرساخت های گردشگری است، 
اظهار کرد: احداث پارک ها و فضای ســبز مناسب یکی از 
زمینه های جذب گردشــگر است که خوشبختانه در سطح 

شهر همدان پارکهای بسیار مناسبی داریم.
وی تصریح کرد: باغ گل ها یکی از آرزوهای ما بود که 
عالوه بر اینکه موجب نشاط برای اهالی منطقه شده است، 
باید در مناطق مختلف شــهر نیز ایجاد شــود تا از رفت و 
آمدهای بیشــتر جلوگیری شود تا به کاهش ترافیک کمک 
کند و هم احساس مشارکت مردم در محالت را ایجاد کند.
گردان افزود: امیدواریم اهالی منطقه نسبت به حفظ این 
باغ کوشا باشند و با بودجه ها و اعتباراتی که داریم بتوانیم 

از این قبیل کارها را در سطح شهر داشته باشیم.

رئیس شورای شــهر همدان با تأکید بر اینکه ما مصمم 
هســتیم که اقدامات زیربنایی در حوزه گردشگری انجام 
دهیم، یادآور شــد: در نظرسنجی هایی که از گردشگران و 
مســافرانی که به همدان سفر داشــتند صورت گرفته بود، 
خوشبختانه امنیت و نظافت و زیبایی شهر همدان از سوی 
مهمانان مطرح شد که مرهون تالش های شهرداری است.

باغ گل ها از جاذبه های گردشگری همدان
مدیر منطقه دو شهردار همدان نیز گفت: باغ گل ها بی 
نظریرترین باغ در سطح استان همدان و یکی از جاذبه های 

گردشگری برای جذب گردشگری در همدان است.
جلیلوند اظهار کرد: شــهرداری همدان به دید مادی به 
زمین باغ گل ها نگاه نکرده اســت و این پارک زیبا را در 
این منطقه  مرغوب که می توانست بهره وری مادی خوبی 

داشته باشد، تبدیل به پارک کرد.
وی بــا بیان اینکه پروژه های متعدد شــهرداری منطقه 
دو با لحاظ بیشــترین درخواست های مردم و نظر شورای 
شهر همدان و معتمدین در دستور کار قرار گرفت، افزود: 

نداشتن آســفالت معابر بیشترین مباحث این منطقه بود که 
شــهرداری با پخش بیش از 50 هزار تن آسفالت توانست 

این مساله را تا حدود زیادی حل کند.
مدیــر منطقه دو شــهرداری همدان با تأکیــد بر اینکه 
استانداردســازی و نداشــتن پیاده رو در سطح منطقه دو 
مشــهود بود که اجرایی شده اســت، تصریح کرد: پروژه 
هدایت آب های ســطحی در بلوار شهید مطهری همدان 
یکــی از پروژه های تأثیرگذار و ســختی بود که با حداقل 
صرفه جویی در زمان و مباحث مالی به بهره برداری رسیده 
است.وی با اشــاره به احداث پارک 250 هکتاری اکباتان، 
ادامه داد: این پروژه نهایی شــده و عملیات اجرایی آن از 
امروز آغاز می شــود که یکــی از بی نظیرترین پروژه های 

استان همدان خواهد بود.
این مقام مســئول یادآور شــد: پارک جنگلی اکباتان با 
کمترین دستکاری در طبیعت و کمترین مباحث عمرانی و 
حداکثربهره وری به مردم شهر همدان تحویل داده خواهد 

شد.

شهردار همدان خبر داد

احداث پارک تخصصی خالقیت برای کودک در همدان
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کرونا 
در سایه 

محرم

بزرگداشت »روزهمدان« برگزار شد

بوعلي سینا 
امتیازي براي 
معرفي همدان

تبریک

بهره برداري از 9 پروژه در منطقه 
چهار شهرداري همدان

گردشگری همدان بیشترین 
آسیب را از کرونا دید

شهردار همدان در مراسم افتتاح باغ گلها خبر داد

احداث پارک تخصصی خالقیت 
برای کودک در همدان

توان افزایي سمن هاي 
همدان؛ میراثي گرانبها در 

مسیر خدمت

 با همکاری ورزش و جوانان استان وهمت موسسه مردم نهاد اندیشه های تابان 

دبیرخانه" فضای مجازی جوانان 
کشور" و" خانه جوان" همدان 

افتتاح شد

 9۲ طرح کشاورزی 
همزمان با هفته دولت 
در استان افتتاح می 

شود

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از 
افتتاح 92 طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت در 

استان خبر داد.
منصــور رضوانی جالل  بیان کــرد: 92 طرح 
کشــاورزی با اعتباری افزون بر ۷۴9 هزار و 93۶ 

میلیون ریال در استان همدان افتتاح می شود.
وی گفت: طرح های در نظر گرفته شــده برای 
افتتــاح در هفته دولت اشــتغالزایی ۷۴1 نفر را به 

همراه دارد.
رضوانی جالل با اشاره به افتتاح این تعداد طرح 
گفت: از این تعداد طرح ۴5 طرح مربوط به حوزه 
آب و خــاک، 12 طرح مربوط به تولیدات گیاهی، 
15 طــرح مربوط به تولیدات دامــی و پنج طرح 

مربوط به صنایع کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
گفت: همچنین هفت طــرح منابع طبیعی، دو طرح 
ترویجی و شــش طرح مربوط به حوزه شــیالت 
همزمان با هفته دولت در اســتان همدان مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.

در نشست بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری همدان مطرح شد :

روز پزشك گرامي باد .

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان 



لزوم توجه به احیای 
مطالبه گری

امام جمعه همدان در خطبه های نماز عبادی ـ سیاســی نماز 
جمعــه همدان با بیان اینکه آمریکا در اتفاقات اخیر و شــورای 
امنیت با شکســت مواجه شد اظهار کرد: آمریکا قطعنامه ای علیه 
کشــور ما صادر کرده بود اما این بار نیز به لطف خدا با شکست 
مواجه شــد اما به طور حتم از توطئه های خود علیه ایران دست 

برنخواهد داشت.
وی با اشــاره بــه اینکه آمریکا در مکانیزم ماشــه می خواهد 
با شکایت به ســازمان ملل و شــورای امنیت تمام تحریم های 
هســته ای علیه ایران را فعال کند، گفت: ایــن تحریم ها مهرماه 
امســال به پایان می رسد و آمریکا با این مکانیزم می خواهد همه 

آنها را برگرداند.
امام جمعه همدان با اشاره اینکه برای فعال شدن این مکانیزم 
باید یک فرایند حقوقی طی شــود اظهــار کرد: طبق این فرایند، 
آمریکا می تواند یک شکواییه علیه ایران به سازمان ملل و شورای 
امنیــت ارائه دهد مبنی بر اینکه ایران در برجام به تعهدات خود 
عمل نکرده کــه اگر این موضوع ثابت شــود همه تحریم ها به 

صورت خودکار برمی گردد.
وی گفت: گویا این شکوائیه به سازمان ملل و شورای امنیت 
داده شده اســت اما آمریکا در صورتی می تواند این شکواییه را 
علیــه ما ارائه کند که به برجام عمل کرده باشــد در صورتی که 

این اتفاق رخ نداد.
شعبانی با اشاره به اعمال بیش از 140 مورد تحریم علیه ایران 
از ســوی ترامپ و خروج از برجام اظهار کرد: همین فرد امروز 
به استناد برجام از ما شکایت کرده و همین موضوعات حقیقت 

مذاکره با آمریکا را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه امیدواریم شــورای امنیت و سازمان ملل با 
رد ادعاهای آمریکا آبروی خود و قواعد بین الملل را حفظ کنند 
تأکید کرد: وقاحت بســیاری می خواهد که فردی از یک قرارداد 
خارج شود و دوباره به استناد همان قرارداد شکایت کند آن هم 

علیه کسی که به قرارداد پایبند بوده است.
امام جمعه همدان با اشــاره به اینکه فردای آمریکا هم همین 
اســت و رئیس جمهور بعدی نیز رفتاری غیــر از این نخواهد 
داشــت گفت: به فرموده رهبر معظم انقالب به آمریکا اعتمادی 
نیســت.وی در بخش دیگری از سخنانش از نیروهای مسلح به 
خاطر رونمایی از موشک ها تشــکر کرد و با بیان اینکه باید در 
مقابل دشــمن آماده و تجهیز بود اظهار کرد: اســتکبار جهانی و 
در رأس آن آمریکا نشــان داده که متوجه زبان منطق نمی شوند، 
وزیر امور خارجه ایران نیز نامه ای در این زمینه به ســازمان ملل 

ارسال کرده است.
شعبانی در بخش دیگری از ســخنانش با گرامیداشت »روز 
جهانی مسجد« از هیأت امنای مساجد خواست نسبت به جذب 

جوانان و نوجوانان به مساجد اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر راه برای حضور جوانان در مسجد فراهم 
نشود دیگر جریان ها آنها را به سوی خود جذب می کنند گفت: 
آغوش مسجد و متدینین مساجد باید به روی جوانان باز باشد.

امام جمعه همدان تأکید کرد: متدینان و هیئت امنای مســاجد 
مســجد و فضای آن را به نحوی مدیریت کنند که ســلیقه نسل 
جوان نیز دیده شــود، حتی در موضوعــات باید با کم تجربگی 

جوانان بسازند.
وی در ادامه ســخنانش با اشــاره به ایام شــهادت ســید و 
ســاالر شــهیدان ضمن اینکه از مردم خواست نسبت به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند گفت: مردم 
پرچم های عزا را بر سردرب منازل خود نصب کنند و با این کار 

فضای حزن و اندوه خود در ماه محرم را نشان دهند.
شــعبانی با اشاره به اینکه هدف امام حســین)ع( از قیام امر 
به معروف و نهی از منکر بــود که باید این موضوع در اولویت 
باشــد تأکید کرد: امر به معروف فقط مساله حجاب نیست بلکه 
رعایت مســائل بهداشتی از سوی مردم و مسووالن برای گذر از 
کرونا، مطالبه گری از مســووالن در موضوعات مدیریتی و انتقاد 

از اقدامات نابهنجار در جامعه است.
وی با بیان اینکه شکســتن ســکوت امــروز جامعه و امر به 
معروف یکی از وظایف اصلی مردم اســت اظهار کرد: حرکت 
امام حســین )ع( سیاســی بود و امر به معروف ایشان نیز امری 

سیاسی و به صالح جامعه است که باید از آن تأثیر بپذیریم.
امام جمعــه همدان با بیــان اینکه اگر هیاتــی پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کند مرتکب خالف شرع شده و مردم 
نباید در آن مجلس شــرکت کنند افزود: 72 آشــپزخانه توسط 
کمیته امداد در همدان مهیا شــده تا هرکــس نذری دارد غذای 
خود را در آنها پخته و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بین 

نیازمندان توزیع شود.
وی در پایان ســخنانش با بیان اینکــه اگر صیغه نذر خوانده 
نشده باشد عدم انجام آن ایرادی ندارد اظهار کرد: ادای نذر حتما 

باید با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.
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نماینده مردم همدان وفامنین در مجلس شورای 
اســالمی با تأکید بر اینکه مــالک و مبنای کار 
مجلــس یازدهم بیانیه گام دوم انقالب اســت، 
گفت: مالک تعامل با مدیران شایســته ساالری 
اســت و خط و فکر سیاســی نیســت.حجت 
االسالم والمســلمین احمدحسین فالحی شنبه 
یکم شهریورماه در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
شکل گیری فراکسیون بیانیه گام دوم در مجلس 
شــورای اســالمی، اظهار کرد: اگر مدیری کار 
نمی کند و یا خیانــت می کند از هر خط و فکر 
سیاسی باشد حتمًا با او برخورد می شود چراکه 

مالک عملکرد ما بیانیه گام دوم انقالب است.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم دومین 
مالک در برخورد با مدیران است، تصریح کرد: 
خروجــی کار یک مدیر باید در خدمت به مردم 
باشــد چراکه امروز مردم نیاز به خدمت دارند.
نماینده مردم همدان در خانه ملت با اشــاره به 
اینکه نگاه ما در حل مشــکالت اســتان عالمانه 
و عاقالنه است، افزود: از زمان قبل از انتخابات 
مشــکالت شهرســتان را رصد کردیم و تمامی 
دستگاه ها را از نزدیک دیده  و مشکالت را رصد 

کرده ایم.

وی با بیان اینکه در عرصه درمان در همدان 
مشــکل مطب داریم، یادآور شد: در همدان به 
علت مراجعه زیاد از کردستان و کرمانشاه واقعًا 
مشــکل مطب وجود دارد که از شــورای سابق 
شــهر همدان خواســتم مصوبه شهرک پزشکان 
را ارائه دهند که بــا وجود اینکه در این مصوبه 
مکان و ســرمایه گذار مشخص شــده اما هنوز 
این مصوبه اجرایی نشــده و مشــکل حل نشده 
اســت.فالحی با تأکید بر اینکه در این موقعیت 
کلید زدن پروژه جدیــد اصاًل عاقالنه و عالمانه 
نیست، بیان کرد: سیاست دولت هم همین بوده 
است به ویژه  اگر در سال آخر که دولت تالش 
دارد، پروژه های با درصد پیشــرفت باال را تمام 
کند.وی درباره مســاکن مهر همدان تأکید کرد: 
برخی از پروژه های مســاکن مهر که در آنها 80 
درصد امکانات فراهم شــده، بــه علت دعوای 
بیــن پیمانکار و بانک معطل مانده اســت که از 
مســئوالن می خواهیم بحث مساکن مهر معطل 
مانده را حل کنند، ما به دعوای پیمانکار و بانک 

کاری نداریم، باید به فکر مردم باشیم.
نماینده مــردم همدان و فامنین بــا انتقاد از 
اینکه بعد از 40 ســال نباید شاهد این باشیم که 

11 روستای همدان آب آشامیدنی نداشته باشند، 
خاطرنشــان کرد: چرا باید در همدان 11 روستا 
آب آشامیدنی نداشته باشــد؟ چرا باید یکی از 
نقــاط محروم کشــور در همدان باشــد؟ باید 
ثروت به طور عادالنه توزیع می شد که متأسفانه 
این کار انجام نشــده اســت.وی بــا بیان اینکه 
براساس آمایش ســرزمینی 85 درصد جمعیت 
همدان شهرنشــین است، اظهار کرد:  15 درصد 
جمعیت همدان روستانشــین هستند که حاصل 
بــی توجهی ها مهاجرت به شــهرها و توســعه 
حاشیه نشینی شده البته در برخی جاها مهاجرت 
معکوس داشــته ایم که به علت بارندگی ها بوده 

تدبیر ما کجا رفته است؟
فالحی با اشاره به واگذاری های غیرحقوقی 
برخــی از پروژه هــا و شــرکت ها بــه بخش 
خصوصی، گفت: از سیســتم قضایی می خواهیم 
برخــی از پروژه هایی که به صورت غیرحقوقی 
واگذار شــده اســت را تعیین تکلیف کند البته 
برخی از این پروژه ها کــه به قیمت های ناچیز 
واگــذار شــده بــود، بازگرداندیم و بــه دنبال 
بازگشــت تعداد دیگری هســتیم.نماینده مردم 
همدان در خانه ملت ســیلوی همدان را یکی از 

این پروژه ها دانست و  ادامه داد: سیلوی همدان 
کــه به صــورت غیرحقوقی و بــا قیمت ناچیز 
به بخــش خصوصی واگذار شــده بود درحال 
بازگرداندن است و خوشبختانه پیشرفت خوبی 
داشته و درآســتانه ابطال واگذاری است.وی با 
اشــاره به اینکه دو شرکت کیوان و خوش نوش 
همدان نیز باید تعیین تکلیف شوند، خاطرنشان 
کرد: شرکت خانه سازی ایران که در همدان یک 
شــعبه داشت و به مبلغ بسیار پایین واگذار شده 
بود، در همان روزهای اول بازگردانده شده است 
و خریدار آن عــدم صالحیت خورده و درحال 

حاضر هم عواقب را پس می دهد.
وی با تأکید بر اینکه هم و غم ما در شــش 
ماهه گذشــته این بوده کــه پروژه های تعطیل و 
نیمه تعطیل را دوبــاره فعال کنیم، تصریح کرد: 
در بخش دولتی ظرفیت اشــتغال پایین است و 
باید در بخش خصوصی این زمینه ایجاد شــود 
که متأسفانه  همدان این ظرفیت را ایجاد نکرده 

و سرمایه گذاران با رفتارهای نامناسب رفته اند.
فالحــی با بیــان اینکه نخســتین دغدغه ما 
در همدان اشتغال بوده اســت، درباره آمارهای 
غیرواقعی اشتغال در همدان، افزود: از مسئوالن 
همدان مطالبه داریم آمــار واقعی را اعالم کنند 
چراکه این آمار درســت نیســت و صرفًا روی 
کاغذ بوده است.وی با تأکید بر اینکه در اصالح 
مدیــران به جد بــه دنبال اصــالح مدیرانی که 
کارآمد نیستند، هســتیم، بیان کرد: متأسفانه در 
برخی از پروژه ها نــگاه عاقالنه نبوده بلکه نگاه 

اشرافی بوده است.

صرفه جویی 10 میلیون مترمکعب آب با انسداد چاه

کبودراهنگ رکورددار انسداد چاه در 
همدان

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان در جلسه شورای حفاظت 
از منابع آب استان از صرفه جویی بیش از 10میلیون مترمکعب آب ناشی از 

انسداد چاه های غیرمجاز خبر داد.
 منصور ســتوده در چهل و هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
استان گفت: در سال آبی 98-99 نسبت به سال آبی قبل با افت میزان بارش 
مواجــه بودیم. به عبارتی میانگین بارش در ســال آبی جاری ۴۶0میلی متر 

است و سال آبی پیش میزان بارش به طور میانگین ۶0۶میلی متر بود.
ستوده با بیان اینکه میزان بارش میانگین در بلند مدت 3۴9میلی متر است، 
عنوان کرد: با مقایســه میزان بارش در سال جاری آبی با بارش بلند مدت 
در می یابیم که میزان بارش گرچه نســبت به ســال قبل کاهشی بوده است 
اما با درنظرگیری بازه زمانی بیشتر و بلند مدت روند افزایشی داشته است.

وی افزود: در پی این بارش ها حجم مناســبی از آب در مخزن ســدها 
انباشته شــده است و اکنون ۷2درصد مخزن سد اکباتان، ۶9درصد آبشینه، 
۷9درصد شیرین ســو، 9۶درصد کالن، ۷۷درصد سرابی و 35درصد مخزن 

سد شنجور پر است.
وی با بیان اهم اقدامات در راســتای صیانت، تعادل بخشی و احیا منابع 
آبی، اظهار کرد: از آغاز سال جاری تاکنون 299چاه غیرمجاز پر و مسدود 
شــده اســت که در نتیجه این اقدام نزدیک به ده میلیــون و پانصد هزار 
مترمکعب آب صرفه جویی شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان اعالم کرد: کبودرآهنگ با 10۴ چاه و فامنین با یک چاه، بیشــترین 
و کمترین تعداد انســداد چاه های غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند. 

همدان نیز با انسداد ۷3چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر انســداد چاه های غیرمجاز، با جدیت به 
نصب کنتورهای هوشــمند تأکید شــده و طی پنج ماه نخست سال جاری 
23۶کنتور نصب شده است که طبق پیش بینی برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان 

سال 1399 نصب کنتور به 500عدد خواهد رسید.
در ادامه این جلسه فرزانه، سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری همدان هم ضمن تأکید بر تشــکیل مســتمر جلسات شورای 
حفاظت از آب در شهرســتان ها، گفت: در این خصوص فرمانداران مورد 

ارزیابی قرار خواهند گرفت و از بهترین عملکرد تقدیر خواهد شد.
وی افــزود: همه دســتگاه های ذیربط که از اعضای شــورای حفاظت 
از آب هســتند باید تالش کنند که مصوبات این جلســات پیگیری و در 
جلســات بعدی گزارش کاملی از آن را ارائه کنند.فرزانه گفت: خروجی 
جلسات شورای حفاظت در استان باید مصوباتی باشد که کمک به احیا و 

صرفه جویی در منابع آبی استان باشد.

گلشن خبر داد:

رفع انسداد 38 کوچه باغ اختصاصی شده در 
گنجنامه

 سرپرســت مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری همدان گفت: 
در راســتای برخورد قانونی با متعرضان به حقوق امور عمومی، 38 مورد رفع انســداد 
اختصاصی در کوچه باغ های منطقه گنجنامه آغاز شــد. محمدعلی گلشــن در این باره 
اظهار کرد: حسب گزارش های دریافتی مبنی بر اینکه تعدادی از باغ داران منطقه گنجنامه 
در اقدامی غیرقانونی دســت به انسداد معابر عمومی در برخی کوچه ها و بن بست های 
باغی در ســالیان گذشته زده بودند، موضوع رفع انســداد در دستور کار دستگاه قضایی 
قرار گرفت.وی در این باره ادامه داد: در همین راســتا دادستان عمومی و انقالب همدان 
دستور برخورد فوری و قانونی را در این خصوص صادر کرد که با تالش مأموران اداره 
رفع پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری و با توجه به حکم قضایی صادر شده، طی چند 
روز 38 مورد در آهنی غیرمجاز در ابتدای ورودی کوچه ها و بن بست های باغی منطقه 
گنجنامه جمع آوری و از این اماکن عمومی رفع انســداد خواهد شــد.وی تصریح کرد: 
در ابتــدا اخطاریه جمع آوری در های اختصاصی کوچه باغات صادر و به باغداران ابالغ 
شــد تا خود مالکان اقدام به جمع آوری درهای اختصاصی کنند و ســپس در صورت 
اســتنکاف از این موضوع مأموران اداره پیشــگیری و رفع تخلفات شهری اقدام الزم و 
قانونی را در دســتور کار قرار دهند.یادآور می شود این اقدام قانونی در راستای استفاده 
تمامی شهروندان از معابر عمومی، تردد آسان شهروندان و خودروهای انتظامی، امدادی، 
آتش نشانی، کنترل ساختمان و سایر شرکت های خدمات رسان و جلوگیری از تخلفات 

احتمالی در این مناطق انجام شد.

همزمان با هفته دولت:

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در مالیر به ثمر می نشیند

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ویژه مالیــر گفت: همزمان با هفته دولت 
حــدود یکصد طرح با اعتبار یک هــزار و 500 میلیارد تومان در این شهرســتان 

بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
قدرت اهلل ولدی اظهار داشت: در هفته دولت 85 طرح در این شهرستان مورد 
بهره بــرداری قرار می گیرد که برای اجرای این تعداد طــرح بیش از 891 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده اســت.وی افزود: ارزش ریالی طرح  های قابل افتتاح در 
شهرســتان مالیر برابر با 33 درصد کل پروژه های عمرانی است که در این هفته و 
در ســطح استان بهره برداری می شود.فرماندار ویژه مالیر بیان کرد: همزمان با این 
هفته عملیــات اجرایی 14 طرح نیز با اعتباری بیــش از 607 میلیارد تومان آغاز 

می شود که در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی و عمرانی است.
ولــدی ادامه داد: در این زمینه مالیر نیز 45 درصــد از طرح هایی که عملیات 

اجرایی آنها در سطح استان آغاز می شود را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: طبق ارزیابی های انجام شده و گزارش های ارسالی استانداری همدان، 
مالیر با حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان در جایگاه نخست استان از نظر تعداد 
طرح های قابل افتتاح و آماده کلنگ زنی در هفته دولت و حجم سرمایه گذاری قرار 
دارد.معاون اســتاندار همدان افزود: طرح هــای تولیدی و اقتصادی بزرگی در این 
شهرستان در دســت اجرا است که در راستای اجرای سند راهبردی توسعه مالیر 

زمینه اشتغال بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان عنوان کرد:

پوشش بهداشتی هیئات بزرگ همدان در قالب 
طرح نذر سالمت خادمان حسینی

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان گفت: پوشش بهداشتی هیئات بزرگ 
مذهبی در قالب طرح »نذر ســالمت همراه با خادمان حســینی« امسال توسط اعضای 

کانون های جوانان جمعیت هالل احمر انجام می گیرد.
علی ســنجربیگی با اشــاره به اینکه اعضای کانون جمعیت هالل احمر با هماهنگی 
مســئولین هیئات مذهبی و با رعایت هویت ســازمانی نسبت به اجرای این طرح اقدام 
می کنند، عنوان کرد: طرح نذر سالمت همراه با خادمان حسینی هالل در راستای آشنایی 
هرچه بیشــتر نوجوانان و جوانان این مرز و بوم با منش انسان دوستانه امام حسین )ع( 
و یاران باوفایش انجام می گیرد.وی گفت: اجرای این طرح به منظور انســجام بخشی و 
تسهیل روند اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری 
و نیز آشــنایی هر چه بیشتر جامعه با اهداف و برنامه های جمعیت هالل احمر صورت 
می گیرد.سنجربیگی اضافه کرد: این جمعیت آماده است تا از ظرفیت خیرین در توسعه 

فرهنگ نذر ماســک و لوازم بهداشــتی و تهیه و توزیع اقالم نذر شــده در شعب این 
جمعیت در سراسر استان استفاده کند و خیرین می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه 
جمعیت هالل احمر محل سکونت خود، ماسک و اقالم نذری را برای توزیع در اختیار 
امدادگران و نجــات گران قرار دهند.وی گفت: تب ســنجی و غربالگری افراد دارای 
عالئم در هیئت های بزرگ، همکاری در نشانه گذاری برای تعیین فرایند فاصله استقرار 
عزاداران، همکاری در ضدعفونی کردن محل برگزاری مراسم ، راهنمایی عزاداران برای 
رعایت فاصله دو متری، ضدعفونی کردن دســت های عزاداران، کنترل پوشش ماسک 
عزاداران و راهنمایی افراد بدون ماســک برای دریافت ماســک و نیز ارائه توصیه های 
بهداشــتی الزم به عزاداران از دیگر اقدامات اعضای کانون های جوانان شــرکت کننده 

در این طرح خواهد بود.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همدان اضافه کرد: ایــن اقدامات در قالب 
تیم های 5 نفره )سه نفر برادر در قسمت برادران و دو نفر خواهر در قسمت خواهران( 
انجــام وظیفه می کند و در تمام امور، رعایت احترام و نهایت تکریم عزاداران توصیه و 
تاکید می شــود ضمن اینکه پوشیدن لباس فرم ســازمان جوانان، شیلد و ماسک و شال 
ســیاه برای اعضای تیم الزامی است و اعضا باید توصیه های آموزشی به عزاداران برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی الزم در طول مدت برگزاری مراسم را مدنظر قرار دهند.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان گفت: تردد خودرویی در جاده های استان امسال 
تا دیروز 20 درصد در مقایسه با پارسال کاهش یافت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همدان، مصطفی پناهنده افزود: دیروز 52۶ هزار تردد خودرویی در جاده های استان داشته 
ایم که در مقایسه با ۶5۶ هزار تردد. پارسال 20 درصد کاهش یافته است.او با بیان اینکه محور سه راهی بهار 
به همدان پر تردد ترین جاده اســتان بود ادامه داد: دیروز 53 هزا. خودرو وارد اســتان و 53 هزار خودرو هم 
خارج شدند.مدیرکل راهداری اســتان همدان تأکید کرد: پارسال در این روز ۶0 هزار خودرو وارد استان و 

۶۴ هزار خودرو از استان خارج شدند.

کاهش 2۰ درصدی تردد های جاده ای استان همدان

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، گفت: عزاداری های ماه محرم در همدان منطبق با شیوه نامه های بهداشتی 
برگزار شــود. مصطفی آزادبخت درجلسه کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی کرونا  تاکید کرد: برگزاری مراسم سوگواری سرور و 
ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( منطبق با پروتکل های مصوب ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا انجام 
شود.وی ضمن قدردانی از همراهی مردم فهیم و والیت مدار استان درخصوص اجرای مصوبات ستاد استانی و ملی کرونا در زمینه 
برگزاری مراســم سوگواری محرم، گفت: مردم همچنان تا دفع ویروس منحوس کرونا همکاری خود را با تصمیمات ستاد استانی 
کرونا ادامه دهند.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، خاطر نشان کرد: با افرادی که  دانسته یا ندانسته پروتکل های 

بهداشتی را رعایت نکنند برخورد مقتضی بعمل خواهد آمد .

با قانون شکنان در محرم برخورد می شود

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان همــدان از افتتــاح 92 طرح 
کشــاورزی همزمان با هفته دولت در 

استان خبر داد 
کشاورزی  جهاد  ســازمان  رئیس   
اســتان همــدان از افتتــاح 92 طرح 
کشــاورزی همزمان با هفته دولت در 

استان خبر داد.
منصور رضوانی جالل در گفتگویی 
بیان کرد: 92 طرح کشاورزی با اعتباری 
افزون بر ۷۴9 هزار و 93۶ میلیون ریال 

در استان همدان افتتاح می شود.
وی گفــت: طرح های در نظر گرفته 
شــده بــرای افتتاح در هفتــه دولت 

اشتغالزایی ۷۴1 نفر را به همراه دارد.
رضوانی جالل با اشاره به افتتاح این 
تعداد طرح گفــت: از این تعداد طرح 
۴5 طرح مربوط به حوزه آب و خاک، 
12 طرح مربوط به تولیدات گیاهی، 15 

طرح مربوط بــه تولیدات دامی و پنج 
طرح مربوط به صنایع کشاورزی است.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان گفت: همچنین هفت طرح 
منابع طبیعی، دو طرح ترویجی و شش 
طرح مربوط به حوزه شیالت همزمان با 
هفته دولت در استان همدان مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
وی در ادامــه گفــت: از این 92 
طرح اســدآباد ۷، بهار 11، تویسرکان 
۶، درگزیــن ۶، رزن ۶، فامنیــن 11، 
کبودرآهنگ 11، مالیر 13، نهاوند 9و 
همدان 11 پــروژه قابل بهره برداری و 

افتتاح خواهند داشت.

مدیرعامل دهکده تفریحی تله کابین گنجنامه از ایجاد شبکه 
گردشگری زاگرس نشــینان خبر داد و گفت: باید گردشگری 

غرب کشور را با این شبکه تقویت کنیم.
سعید ترابیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی مشاغل 
رسالت محور هستند، خبرنگاری و گردشگری را در این حیطه 
تعریف کرد و افزود: اگر به مشــاغل رسالت محور لطمه وارد 

شود خسارت زیادی به استان وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه حال گردشــگری در ایــن روزها خوب 
نیســت گفت: کرونا ضربات مهلکی به مشــاغل مختلف در 
جهان به ویژه گردشگری وارد کرده و موجب بروز مشکالت 

بسیاری شده است.
مدیرعامــل دهکده تفریحی تله کابین گنجنامه با اشــاره به 
اینکه برخی از مشاغل با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت 
خود را آغاز کرده اند که گردشــگری نیز باید با همین شــیوه 
مســیر فعالیت خود را ادامه دهد از ایجاد شــبکه گردشگری 
زاگرس نشینان خبر داد.وی با بیان اینکه باید گردشگری غرب 
کشــور را با این شــبکه تقویت کنیم گفــت: در حال حاضر 
تفاهمنامه هایی با شــهرهای سنندج و کرمانشــاه برای رونق 
گردشــگری منعقد شــده که امیدواریم این ظرفیت به استان 
کمــک کند.ترابیان با تأکید بر لزوم افزایــش میزان ماندگاری 
مسافران در همدان اظهار کرد: اگر بتوانیم یک مسافر را تا پنج 
روز در همدان نگاه داریم دیگر کســب و کارهای اســتان نیز 

رونق می گیرد.وی با اشاره به احصای 28 آسیب گردشگری در 
اســتان که کمتر به آن پرداخته شده است، ضمن تأکید بر لزوم 
حساسیت رسانه ها به این مهم اظهار کرد: یکی از مباحث مهم 
توجه به مسیر برگشت گنجنامه است که متأسفانه این طرح 10 

سال مسکوت مانده است.
مدیرعامــل دهکده تفریحی تله کابین گنجنامه از پیشــنهاد 
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان به منظــور انعقاد تفاهمنامه 
تخفیــف 50 درصــدی برای اســتفاده خبرنگاران کشــور از 
امکانات گنجنامه اســتقبال کرد و گفت: باید با کمک اصحاب 

رسان ظرفیت های گردشگری استان بیشتری معرفی شود.

نماینده مردم همدان:

مسئوالن آمار واقعی اشتغال را اعالم کنند
آمار اشتغال صرفا روی کاغذ است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان: 

 92 طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت در 
استان افتتاح می شود

مبادی ورودی شهر همدان ساماندهی 
می شود

معاون خدمات شهری شهرداری همدان از ساماندهی معبر و سالم سازی 
جداره هــای مبادی ورودی شــهر همدان خبر داد و گفــت: پس از اتمام 
ساماندهی معابر و ســالم سازی جداره ها قطعا اقدامتی چون نورپردازی و 

نصب المان های شهری در دستور کار است.
بر همین اساس معاون خدمات شهری شهرداری همدان در گفت وگو با 
فارس با بیان اینکه در ظرف چند سال اخیر طراحی و نورپردازی های مدرن 
در ســطح شهر تغییر کرده است اظهار کرد: شهرداری همدان در این زمینه 
به خوبی ورود کرده و در ســطح شهر عالوه بر استفاده از المان های نوری، 
مبلمان و جدارهای شــهری نیز نورپردازی شده است.وحید علی ضمیر با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر در ورودی های شهر جداره سالم و مناسبی 
نداریــم به این معنا که فضای خوبی برای انجــام نورپردازی وجود ندارد 
افزود: در واقع باید جداره های ورودی شــهر سالم سازی و فضا کامال مهیا 
شــود تا قابلیت اجرایی نورپردازی را داشته باشد.وی با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر ورودی شــهر همدان از سمت جاده تهران در حال بازگشایی 
و اجرای عملیات عمرانی اســت تصریح کرد: میدان ورودی شهر نیز جزو 
پروژه های امســال بوده و در مرحله ســاماندهی قرار دارد.معاون خدمات 
شهری شــهرداری همدان در ادامه از ساماندهی دیگر مبادی ورودی شهر 
همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر سالم سازی جداره، تعریض معابر و 
ساماندهی معبر ورودی های شهر در حال انجام است.وی با اشاره به اینکه 
پس از اتمام ساماندهی معابر و ســالم سازی جداره ها قطعا اقدامتی چون 
نورپردازی و نصب المان های شهری در دستور کار است ادامه داد: از میدان 
سردار همدانی به داخل شهر برنامه های مدون ساماندهی طرح ریزی شده 
است.علی ضمیر خاطرنشان کرد: در تالش هستیم ساماندهی ورودی شهر 
بر اساس اولویت های پروژه های عمرانی تا پایان سال عملیاتی شود چراکه 

در بودجه امسال شهرداری در نظر گرفته شده است.

ایجاد شبکه گردشگری زاگرس نشینان
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در بازدید اعضا شورا اسالمی شهر از" خانه جوان" مطرح شد :

خانه جوان فرصتی بی بدیل 
برای جوانان شهر است 

روز گذشته تعدادی از اعضا شــورای اسالمی شهر همدان و 
مدیر عامل ســازمانهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان از 

محل جدید خانه جوان همدان بازدید نمود . 
قرباغی رئیس کمیســیون گردشگری شــورای اسالمی شهر 
همدان در این بازدید گفت : خوشــحالم خانــه ای که متعلق به 
جوانان اســت با مدیریت خود جوانان در این شــهر فعال شــده 
است . وی افزود : معتقدم این اقدام می تواند به تصمیم سازی و 
تنوع بخشــی فعالیت های این مجموعه کمک شایانی نماید. قره 
باغی تصریح کرد : فضا و امکانات ایجاد شده در این مکان بسیار 
هوشــمندانه ، خالقانه و هنرمندانه است و باید از جوانان دعوت 
کرد تا از ظرفیت های آن برای غنی بخشــی اوقات فراغت خود 
بهره بجویند  . مدیر عامل ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
همدان گفت : این مــکان میتواند یکی از اثر گذار ترین فضاهای 
تخصصی حوزه جوانان باشــد. .وجدی هویدا افزود : بی شــک 

هزینه کردن برای جوانان یک سرمایه گذاری است . 
همچنین سلماسی، دیگر عضو شــورای اسالمی شهر در این 
بازدید ضمن اعالم آمادگی شــورا برای همکاری با این مجموعه 
گفــت : بنده هم ظرفیت های این مــکان رو قابل تامل و خوب 
دیدم و امیدوارم بتوانم در بخش قابل توجه از نیاز های فرهنگی و 
اجتماعی و ورزش جوانان تامین نماید  رییس کمیسیون  فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان  توجه به نیاز های جوانان 
امروز در بحصــث فضای مجازی را یکی از ضروریات ها عنوان 
و راه اندازی دبیرخانه آن در استان را بسیار قابل اهمیت توصیف 
نمود.شایان ذکر اســت که خانه جوانان همدان با همکاری اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان همدان و همت موسســه  مردم نهاد 
اندیشه تابان  همدان فعالیت خود رادر ساختمان جدید آغاز نمود. 

موافقت با طرح امریه سربازی جوانان فعال در 
سازمانهای مردم نهاد

روز جمعــه  همدانــی  باســتانی کار   200  
بــا برگــزاری آیین سیاه پوشــان و بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی به اســتقبال محرم رفتند.
مدیرکل ورزش و جوانان همــدان در این ایین 
که در ورزشــگاه شــهدای قدس برگزار شــد، 
گفت: دســتگاه ورزش استان آمادگی الزم برای 

در اختیار قرار دادن فضاهای روباز و ســالن های بزرگ ورزشی در برگزاری مراسم های 
مذهبی در این ایام را دارد.محسن جهانشیر با تاکید بر ترویج شور و شعور حسینی در بین 
آحاد جامعه به ویژه قشر ورزشکار اظهار داشت: مکان های ورزشی استان همدان با تایید 
ســتاد کرونا و همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به هیات های مذهبی متقاضی 
تحویل خواهد یافت.وی بیان کرد: هیات های مذهبی که دارای مجوز از ســوی شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی هستند می توانند از فضاهای ورزشی برای برگزاری آیین های 
سوگواری دهه محرم بهره مند شوند.جهانشیر خاطرنشان کرد: هیات های ورزشی استان 
همدان نیز حضوری پرشــور در برنامه های سوگواری دهه محرم خواهند داشت و تدابیر 
الزم پیرامون رعایت پروتکل های بهداشــتی در این زمینه اتخاذ شده است.استان همدان 

دارای 50 هیات ورزشی و بیش از 85 هزار ورزشکار سازمان یافته است.

باستانی کاران همدانی به استقبال 
محرم رفتند

ســیالت کاران دختر مالیری با کســب عناوین قهرمانی , نایب قهرمانی و ســومی مسابقات آنالین 
پنچاک سیالت دختران کشور خوش درخشیدند.

سیالت کاران دختر مالیری با شرکت در مسابقات آنالین پنچاک سیالت دختران کشور در رده های 
ســنی خردســاالن , نونهاالن و نوجوانان بار دیگر توانســتند به لطف خداوند و همت و تالش خستگی 
ناپذیر خود با کســب عناوین قهرمانی , نایب قهرمانی و سومی مسابقات آنالین پنچاک سیالت دختران 
کشــور افتخاری دیگر را برای ورزش این آب و خاک به ارمغان آوردند.در پایان این دوره از مســابقات 
صحرا نــوروزی و الهه تکلو بیغش در آیتم مهارت های تندینگ گروهی خردســاالن مقام اول ، فاطمه 
روســتایی در آیتم گاندا نونهاالن مقام سوم و خانم یاســمین زنگنه مقام دوم فرم تونگال نوجوانان را از 
آن خود کردند.ســپهری نیا مسئول و سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر در پیامی کسب 
این مقامهای ارزشمند را به جامعه ورزش و هیئتهای رزمی شهرستان و استان و مربیان و خانواده محترم 
این عزیزان تبریک گفت و بهروزی , موفقیت و تندرستی آنها را از خدای خود خواستار شد.شایان ذکر 
اســت این قهرمانان تمرینات خود را به صورت آنالین زیر نظر مربــی خود فاطمه امیری پری انجام و 
با شــرکت در این مسابقات نتیجه زحمات خود را با کســب مقامهای قهرمانی , نایب قهرمانی و سومی 

در کشور دیدند.
گفتنی است این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی از 12 استان کشور برگزار گردید.

درخشش دختران مالیری در مسابقات آنالین 
پنچاک سیالت دختران کشور

روزبه گفت: فرآیند امریه برای سازمان های مردم نهاد که با تالش مسئوالن وزارت ورزش و جوانان 
و دستور مقام معظم رهبری تأیید و ابالغ گردید، نقطه عطفی در شکوفایی و شناخته شدن هرچه بیشتر 

تشکلها بوده وباعث می شود ، سازمانهای مردم نهاد به فعالیت بیشتر تشویق شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، محرم روزبه معاونت امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان همدان اظهار داشــت: موافقت با )امریه ســربازی( باعث می شود جوانان به 
سمت فعالیتهای اجتماعی سوق پیدا کنند.معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان در ادامه افزود: 
بخش عمده ای از قشر جوان ما جز فعالین اجتماعی هستند که در سازمانهای مردم نهاد جوانان فعالیت 
می کنند و این موضوع جوان ها را تشــویق می کند که با شــوق و اشتیاق بیشتر به سمت فعالیت های 
اجتماعی ســوق پیدا کنند.روزبه در ادامه تاکید کرد: افرادی که در ســامانه ثبت نام می کنند باید دارای 
شرایط زیر باشند:-سازمان مردم نهاد دارای اعتبارنامه باشد-شناسه ملی داشته باشد-یکسال از اعتبارنامه 
سازمان مردم نهاد گذشته باشــد--متقاضی در حین خدمت سربازی نباشد-سازمان مردم نهاد در طرح 
ارزیابی ســمن ها )جشنواره اتفاق( شرکت کرده باشد.-اعضای شورای مرکزی سازمان مردم نهاد از این 
مزایا برخوردارند.وی در پایان ابراز داشــت: فعاالن تشــکل های جوانان در صورت داشتن شرایط ذکر 
شده می توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش به نشانی https://b2n.ir/150376 و همچنین لینک 
مستقیم https://b2n.ir/597012 مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده و از سهمیه امریه استفاده کنند.

ایــن دبیرخانه  که فرصتی بــی بدیل برای 
جامعه جوان کشــور محســوب میشود بر آن 
خواهــد بود تا بتــوان پلی با بهــره گیری از 
شــبکه های اجتماعی بین جوانان برای تعامل 
و تکاپوی فرهنگی و اجتماعی باشــد. در این 
مراسم افتتاحیه که مسئولین حوزه جوانان استان 
همدان و تعدادی از جوانان فعال و همراه خانه 
جوانان همدان حضور داشتند . به صورت الیو 

فعالیت رسمی خود راآغاز نمود . 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در 
این مراسم با اشاره به نگاه ویژه وزارت ورزش 
و جوانان به حــوزه ی مجازی جوانان گفت : 
خوشــبختانه به لحاظ وجــود ظرفیت خوب 
این حوزه در اســتان و نگاه ویژه معاونان این 
وزارتخانه میزبانی این دبیرخانه به یکی از سمن 

های جوان استان همدان واگذار شد . 
مهندس جهانشــیر تصریح کرد: بی شــک 
اعتماد به جوانان و واگــذاری برخی امور به 
خود جوانان یکی از سیاست های موفق بخش 
ورزش و جوانان بوده و امیدواریم این دبیرخانه 
گام دیگری از موفقیــت و بالندگی جوانان در 
عرصه مجازی برای استان و کشور باشند . وی 
همچنین با تاکید بر حرکت از مســیر دوم گام 
انقالب مورد اشــاره ویژه رهبر معظم انقالب 
ادامــه اد : جوان گرایی ، جوان باروی و جوان 
محوری از اصولی اســت که باید نگاه برجسته 
ای به آنها داشته باشــیم . مدیر کل ورزش و 
جوانان اســتان همدان خاطر نشــان ساخت : 
امیدواریم این دبیرخانه با نگرش نوین روزهای 

بسیار خوب و شادی در عرصه چشم انداز خود 
رقم بزند .   وی  جانمایی خانه ای برای جوانان 
را یکی از ضروریات این حوزه عنوان نمود و 
گفت : تالش کردیم با برون ســپاری این امر و 
اعتماد به جوانان و سازمانهای مردم نهاد خانه 
ای پر نشاط و پرشور را شاهد باشیم که با آغاز 
فاز جدید خانه جوان در اســتان شاهد شکل 

گیری بخش عظمی از این اعتماد هستیم . 
معاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان نیز در این مراسم به تقدیر از حمایت و 
مدیریت جهادی ورزش استان از جوانان گفت 
: افتتاح فاز جدید خانه جوانان با همت یکی از 
سازمانهای مردم نهاد استانی مهر تاییدی است 

بر توانایی و خالقیت جوانان استان همدان . 

محرم روزبه افزود : معتقدیم جوانان امروز 
کمتر از جوانان دیروز نیستند و اعتماد و اطمینان 
به این جوانان می تواند گام های توسعه بخشی 

را برای آینده ایران اسالمی رقم بزند . 
وی ابراز امیدواری نمود از شکل گیری خانه 
جدید جوان همدان فرصتی برای حضور و بروز 
اســتعداد های جوانان و نیز غنی ســازی برتر 
اوقات فراغت سمن ها و جوانان همدان باشد . 
روزبه همچنین راه اندازی دبیرخانه" شبکه 
ی ملی و رسانه فضای مجازی جوانان کشور " 
در اســتان همدان را فرصتی خوب برای تحول 
و توجه به موضوع فضای مجازی جوانان استان 
و کشور دانســت و تاکید کرد:  این حوزه از 
مباحث جدی امروز است و تالش خواهیم کرد 
با پیگیری های الزم ،حمایت های اســتانی و 
کشــوری را برای ارتقاءنیازهای ضروری این 
دبیرخانه را داشــته باشــیم . مدیر عامل خانه 
جوان همدان و مســئول دبیرخانه شبکه ملی و 
فضای مجازی جوانان کشور نیز در این برنامه 
زنده مجــازی این مجموعه گفت: در ابتدا باید 
ازمهندس جهانشــیر مرد اول ورزش و جوانان 
استان به لحاظ ایجاد بستر های الزم ،حمایت و 
اعتماد به جوانان استان بویژه سازمانهای مردم 
نهاد و نیز معاونت جوانان و وزارت ورزش و 

جوانان تقدیر و تشکر نماییم . 
امیر غالمی در ادامه راه انــدازی این دبیر 
خانه در اســتان را حاصل همــت و حضور 
فعاالنــه جوانان این منطقــه در بخش فضای 
مجازی عنوان نمود و خاطر نشــان ساخت : با 

آغاز به کار ایــن دبیرخانه تالش خواهیم کرد 
تا از ایــن فرصت برای رونــق کمی و کیفی 
فضای مجازی برای قشــر نسل جوان استان و 
کشــور اقدامات ماندگار و اثر بخشی را داشته 
باشــیم . وی اضافه کرد : این افتتاحیه فضای 
فیزیکی دبیرخانه در استان همدان است و ما به 
دنبال افتتاح دبیرخانه مجازی در تمام شهرها و 
روستا های سراسرکشور بر اساس ماموریت و 
چشم انداز شبکه مجازی این دبیرخانه هستیم . 
غالمی گفت : جوان قلب تپنده ی جامعه است 
و باید به آن بهاء داد و در مسیر درست بالندگی 
حمایت نمــود .مدیرعامل خانه جوان همچنین 
پیرامون ساختمان جدید گفت :  این ساختمان 
بــا حمایت ها و بویژه اعتمــاد صورت گرفته 
مســئولین به همت جوانان مجموعه موسســه 
اندیشــه های تابان با تالش  های شبانه روزی 
مورد بازســازی و آماده ســازی برای حضور 
و بهــره برداری همه ســازمانهای مردم نهاد و 

جوانان کهن شهر همدان شده است . 
وی اضافه کرد : خانه جدید جوانان دارای 
ویژگــی و ظرفیت های نو و مورد اســتقبال 
جوانان امروز می باشد . و امیدواریم با حضور 
و همفکری خود ما رای در ارائه خواست هرچه 

بهتر به خودتان یاری نمایند . 
شایان ذکر است که محل جدید خانه جوان 
همدان واقع در خیابان میرزاده عشقی - تقاطع 
خیابان شکریه - ابتدای کوچه ی شهید رستمی 

واقع شده است . 

 با همکاری ورزش و جوانان استان وهمت موسسه مردم نهاد اندیشه های تابان 

دبیرخانه" فضای مجازی جوانان کشور" و" خانه جوان" همدان افتتاح شد

آگهی تغییرات شرکت کامبوزیا پویش رامش شرکت 
با مسئولیت محدود

آگهی تغییرات شــرکت کامبوزیا پویش رامش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2731 و شناسه ملی 14007450734 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/04/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به ســمت ذیل 
تعیین گردیدند: آقای حســین همتی به شــماره ملی 3933814081 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره )خارج از شرکا( خانم ربابه همتی به شماره ملی 3931072411 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره )خارج از شرکا( 2 - کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء 
آقای حســین همتی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مالیر )950548(
آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند شرکت 

سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10010 
و شناســه ملی 10820097781 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق 
العاده مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - آقای یوســف دریائی با شماره 
ملی4031789939 ، خانم مینا دریائی با شماره ملی4020140170 و شرکت ساختمانی مترو 
با شناســه ملی10100233822 شماره ثبت 4021 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب شدند. 2 - آقای مهدی ورمزیار به شماره ملی3873535432 به سمت 
بازرس اصلی و خانم صفورا امیریان به شــماره ملی3875477911 به ســمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )957562(
آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند شرکت 

سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت ره ساز ماشین الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10010 
و شناســه ملی 10820097781 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 01/05/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به سمت ذیل تعیین 
گردیدند: آقای یوســف دریائی با شــماره ملی4031789939 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره خانم مینا دریائی با شماره ملی4020140170 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
جالل آیینه چی با شماره ملی3873470731 به نمایندگی ازشرکت ساختمانی مترو به شناسه 
ملی10100233822 شماره ثبت 4021 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - حق امضاء در 
کلیه موارد اعم از اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بعهده مدیرعامل آقای یوسف دریائی به 
تنهایی و با مهر شــرکت معتبر میباشد ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره خانم 
مینا دریائی و با مهرشرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )957561(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری شهاب دام همدان
آگهی تغییرات شرکت دامپروری شهاب دام همدان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2957 و 
شناسه ملی 10860459931 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/1398 و باستناد 
نامه 7002 مورخ 13/11/98 اداره تعاون کار و رفاهاجتماعی شهرســتان بهار تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای جواد پیرودین 
با کدملی 3874661611 به ســمت رئیس هیات مدیره آقای علی اصغر پیرو دین با کدملی 
3874102580 به ســمت نایب رئیس آقای علیرضا پیرو دیــن با کدملی 3874459063 به 
سمت منشــی هیات مدیره و مدیرعامل 2- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای جواد پیرودین رئیس هیات مدیره 
و در غیــاب وی آقای علی اصغر پیــرو دین نایب رئیس به اتفاق امضای آقای علیرضا پیرو 
دین مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است. ضمنا اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای 
علیرضــا پیرو دین مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهدبود. اداره کل ثبت اســناد و امالک 

استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )957560(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری شهاب دام همدان 
آگهی تغییرات شرکت دامپروری شهاب دام همدان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2957 
و شناســه ملی 10860459931 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 20/10/1398 و باســتناد نامه 7002 مورخ 13/11/98 اداره تعاون کار و رفاهاجتماعی 
شهرســتان بهار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
سه ســال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا پیرودین به شماره ملی 3874459063 جواد پیرو 
دین به شــماره ملی 3874661611 علی اصغر پیرو دین به شــماره ملی 3874102580 2 - 
آقای محمدرضا پیرودین به شــماره ملی 3874878716 به عنوان بازرس علی البدل ، آقای 
رضــا صفدری تنها به شــماره ملی 3872165941 به عنوان بازرس اصلی برای یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری همدان )957559(

آگهی تغییرات شرکت عدالت طلبان مالیر
آگهی تغییرات شــرکت عدالت طلبان مالیر در عرصه حقوق و دادخواهی موسســه غیر 
تجاری به شــماره ثبت 250 و شناسه ملی 14006686536 به استناد صورتجلسه درخواست 
مدیر موسســه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 25/04/1399 و باستناد 
مجوز شماره 654/127/985مورخ16/4/99 مرکز وکالی قوه قضاییه استان همدان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - باعنایت به صدور پروانه وکالت پایه یک خانم الهام قمری به شــماره 
50061 مورخ 20/11/98 مدت موسســه از دوســال به نامحدود تغییر یافته و پایه وکالت از 
دو به یک ارتقا یافته و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر )957558(

آگهی تغییرات شرکت کامبوزیا پویش رامش شرکت 
با مسئولیت محدود 

آگهی تغییرات شــرکت کامبوزیا پویش رامش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2731 و شناســه ملی 14007450734 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 03/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - آقای حســین همتی به شــماره 
ملی3933814081 )خارج از شرکا( و خانم ربابه همتی به شماره ملی3931072411 )خارج 
از شــرکا( به سمت اعضای هیئت مدیره شــرکت بمدت نامحدود انتخاب گردیدند . اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر 

)950547(

آگهی تغییرات شرکت پارس سهند باختر شرکت 
سهامی خاص

آگهی تغییرات شــرکت پارس سهند باختر شــرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1071 
و شناســه ملی 10861211257 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
20/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید فراشی به کد ملی 3961878153 خانم فاطمه ترابی به کد 
ملی 3961897591 خانم عاطفه ترابی به کد ملی 3962630392 2 - آقایان سیاوش دلیجانی 
باکدملی 3962572521 به ســمت بازرس اصلی و بابک زمانیان باکدملی 3960265441 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند )931770(

آگهی تغییرات شرکت آریا دژ شرکت سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت آریا دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4224 و شناسه ملی 
10820052088 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 01/03/1399 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بــه قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای حســین ترابیان به کدملی 3874793362 آقــای محمدباقر دریایی 
به کدملی 4030644155 آقای ناصر ســلطانی به کدملــی 0056632436 2 - خانم فرانک 
بایــن دوری به کدملی 3860409050 به ســمت بازرس اصلی و خانــم صفورا امیریان به 

کدملی 3875477911 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
3 - ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

همدان )931769(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیکو پروژه 
پدیدار 

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود نیکو پروژه پدیدار درتاریخ 25/03/1398 به شماره 
ثبت 994 به شناســه ملی 14008394296 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات راجع به 
آب رســانی و گاز رسانی و یا برق رسانی-تعمیرونگهداری پست فشار قوی برق روشنایی 
معابر و پارکها وکلیه امور مربوط به برق رســانی ݠ اصالح وتوسعه کانالها و شبکه های اب 
وفاضــالب و تاسیســات مربوطه اعم تصفیه خانه های اب وفاضــالب ݠ تعمیرونگهداری 
تاسیسات اب وفاضالب ݠ ساخت ابنیه از پی تا بام ، خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیــه کاالهای مجاز ، تجارت و امور بازرگانی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان 
، شهرستان تویسرکان ، بخش مرکزی ، شهر تویسرکان، خیابان حافظ شرقی ، خیابان حافظ 
شرقی ، کوچه فاران ، کوچه ))فرعی امید(( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6581816335 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شــرکا آقای محمدحسین میری به شــماره ملی 3950270531 دارنده 500000 ریال 
ســهم الشرکه آقای ابراهیم قضاتی به شماره ملی 3979844978 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدحسین میری به شماره ملی 3950270531و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای ابراهیم قضاتی به شماره ملی 3979844978و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حــق امضا : امضای کلیه اســناد و اوراق عادی و اداری و بهــادار و تعهدآور و قراردادها با 
امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره مشــترکا ، همراه با مهر شــرکت معتبر است. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار آوای الوند جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تویسرکان )931655(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
نیروگاه شهید مفتح 

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مصرف کارگران نیروگاه شــهید مفتح شــرکت تعاونی 
به شــماره ثبت 2032 و شناســه ملی 10861112971 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 30/10/1398 و باســتناد مجوز شــماره29562/8مورخ11/12/98 اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیات مدیره برای 
مدت سه سال به ســمت ذیل تعیین گردیدند: آقای باقرجعفری به کدملی3873076985 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد صیدی به کدملی3872590251 به سمت نایب رییس 
هیئت مدیره آقای مجتبی اســدی به کدملی3872328328 به سمت منشی هیئت مدیره آقای 
وحید فرمانپور به کدملی3873897342 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره آقای 
جــواد مرادی مرادپور بــا کدملی3872497911 بعنوان عضو اصلــی هیات مدیره 2 - کلیه 
قراردادها اسنادرسمی و تعهداور بانکی ازقبیل چک برات وسفته واوراق بهادار باامضا آقای 
وحیدفرمانپــور مدیرعامل و آقای باقرجعفری رئیس هیئــت مدیره و درغیاب رییس هیئت 
مدیره آقای احمدصیدی نایب رییس و مهرشــرکت دارای اعتبار است همچنین اسنادعادی 
ونامه ها باامضای آقای وحید فرمانپور مدیرعامل ومهرشرکت تعاونی معتبر خواهدبود. اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

)931766(

آگهی تغییرات شرکت عمران شهر شمس همدان 
شرکت با مسئولیت محدود

آگهی تغییرات شــرکت عمران شــهر شــمس همدان شرکت با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبت 9821 و شناسه ملی 10820095775 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت از آدرس قبل به آدرس جدید در: 
استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان ، محله مصلی ، خیابان شهید 
امیرتشت زرین ]رســومات-مصفا[، خیابان شهید چیت سازیان، پالک 112 ، طبقه همکف، 
کدپستی 6514683389 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )931767(

آگهی تغییرات شرکت مرغ مزرعه دشت الوند 
شرکت سهامی خاص 

آگهی تغییرات شــرکت مرغ مزرعه دشــت الوند شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 
733 و شناســه ملی 14000078089 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/04/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضای هیات مدیره بــرای الباقی مدت تا تاریخ 
)01/09/1400( به شــرح ذیل تعیین گردید: آقای مهدی زنگنــه به کدملی 5849870938 
رئیــس هیات مدیره آقــای علی زنگنه به کدملی 5849967516 نائــب رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل خانم نجمیه زنگنه به کدملــی 5849868089 عضوهیات مدیره 2 - دارندگان 
حــق امضاء : حق امضای مجاز درکلیه موارد اعم از چک وســفته وبرات واوراق واســناد 
تعهدآوربانکی ودیگــر عقود وقراردادها همچنین مکاتبات اداری برعهده آقای مهدی زنگنه 
)رئیس هیات مدیره( و آقای علی زنگنه )نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل( مشــترکأ که 
با مهر شرکت معتبر می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )931768(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سالمت آور گستر 
نوین پزشکی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سالمت آور گستر نوین پزشکی درتاریخ 16/02/1399 
به شــماره ثبت 14120 به شناسه ملی 14009120070 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش 
محصوالت مصرفی بهداشتی و پزشکی جهت مصرف در داخل کشور و در صورت عدم نیاز 
در داخل کشور صادرات به کشور های مختلف درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان 
، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله شهرک فرهنگیان ، خیابان عرفان ، 
کوچه عطار ، پالک 23 ، طبقه منفی 1 کدپســتی 6519967317 ســرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سپیده 
بهرامی به شماره ملی 3860931458 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا بهرامی 
به شــماره ملی 3873459329 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
سپیده بهرامی به شماره ملی 3860931458 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم زهرا بهرامی به شــماره ملی 3873459329 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای احمد بهرامی به شــماره ملی 3874081338 و به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قرار داد ها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا 
آقای احمد بهرامی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشــار آوای الوند جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )941564(

فاز جدید خانه جوان همدان با رویکرد نوآورانه و خالقانه افتتاح شد



 مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم پزشکی 
استان همدان گفت: پاساژگردی و خیابان گردی و حضور در 
بازار در روزهای کرونایی افزایش داشــته و این زنگ خطر 

جدی برای شیوع این ویروس است.
لیدا رفعتی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: با وجود 
تاکید چندباره علوم پزشــکی بر ضرورت پرهیز از خروج 
غیراضطــراری از منزل و حضور نیافتن در اماکن شــلوغ و 
پرتردد اما شــاهد پدیده ای به نام پاســاژگردی هستیم.وی 
اضافه کرد: حضور بیشــتر خانواده ها در راســته بازارها و 
پاســاژها برای خرید مایحتاج نبوده بلکه تنها برای تفریح و 
وقت گذرانی در این محلها حضور یافته و نظاره گر ویترین 

مغازه ها هســتند.مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی 
علوم پزشکی استان همدان تاکید کرد: به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا باید از حضور در این قبیل مکان ها پرهیز کرده و 
تنها برای خریدهای ضروری از منزل خارج شد.رفعتی افزود: 
در حالی مردم پاساژگردی را به عنوان تفریح روزمره انتخاب 
کردند که در حدود نیمی از پاساژها فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت نمی شــود و از 99 بازدید صورت گرفته از 91 پاساژ 
فعال در همدان تنها  50 پاساژ معادل 51 درصد پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کردند.
وی بــا بیان اینکه ۷۴ درصد مراکز و اماکن این اســتان 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کنند اظهار داشت: تیم 

های بهداشت محیط از ادارات و سازمان ها، پلیس + 10، دفاتر 
پیشخوان دولت، اماکن متبرکه و مساجد،پایانه های مسافربری 
برون شهری و درون شهری، بانک ها، نانوایی ها، رستوران ها، 
هتل ها و مراکز اقامتی، بیمارســتان ها، داروخانه ها، مطب 
ها، آرامستان های شــهری و روستایی، مراکز خدمات بیمه، 
پاساژها و فروشــگاه های زنجیره ای بازدیدهایی انجام دادند.

وی اضافه کرد: طبق بررســی های به عمل آمده در یک هفته 
گذشته، 100 درصد پروتکل های بهداشتی در هتل ها و مراکز 
اقامتی و بیمارستان هایی که از آنها بازدید به عمل آمد رعایت 
شده بود همچنین وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
پایانه های مسافربری برون شهری و درون شهری ۷5 درصد، 

اماکن متبرکه و مساجد 8۶ درصد و ادارات و سازمان ها 85 
درصد بوده است.مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی 
علوم پزشکی استان همدان ادامه داد: وضعیت بهداشتی 1۴5 
آرامســتان در یک هفته گذشته بررســی شد و از این تعداد 
۴۷ درصد پروتــکل فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده 
بودند.وی درباره وضعیت پروتکل ها در مطب ها و داروخانه 
ها نیــز گفت: ۷۶ درصد مطب ها و ۷2 درصد داروخانه ها به 
شیوه نامه های پیش بینی شده برای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا توجه داشــتند و در یک هفته گذشته 131 بانک مورد 
بازدید قرار گرفتند که 101 شــعبه پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کرده بودند.

پاساژگردی در روزهای کرونایی افزایش داشته است

توجه به جنبه های کالبدی شهری در تحقق شهر دوستدار 
کودک ضروری است

 رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شهر همدان 
گفت: طراحی فضاهای شــهری و توجه بــه جنبه های کالبدی 

شهری در تحقق شهر دوستدار کودک ضروری است.
، رضوان سلماســی ظهر یکشــنبه در صحن شــورای شهر 
همدان گفــت: حوزه کــودکان طالیه دار برندســازی فرهنگی 
همدان شــده و با عنوان »شــهر دوســتدار کــودک« از کمیته 
فرهنگی تا کســب عنوان جهانی ماراتن به مقصد خود رســید.

رضوان سلماسی با بیان اینکه برندسازی فرهنگی به عنوان یکی 
از اهداف شــورای شــهر همدان در دوره پنجم در دســتورکار 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی قرار گرفته است، افزود: از آنجایی 
که کودکان عامل پیوند نسل های گذشته و آینده در هر جامعه ای 
محســوب می شــوند، انتقال ســنت ها، فرهنگ هــا، اعتقادات، 
باورها و پیشــینه های هویت بخش و اصــالح محیط اجتماعی 
در هر جامعه از طریق کودکان مســیر می شود.سلماســی اضافه 
کــرد: از این رو با توجه به اهمیت جایــگاه کودکان در جامعه، 

ایــن حوزه هدف سیاســت گذاری قرار گرفت و ابتکار شــهر 
دوســتدار کودک در وزارت کشور و یونیسف به عنوان مصداق 
اجرایی این حرکت انتخاب شــد.وی با اشــاره به اینکه طراحی 
فضاهای شــهری و توجه به جنبه های کالبدی شهری در تحقق 
شهر دوســتدار کودک ضروری اســت، اضافه کرد: تحقق شهر 
دوســتدار کودک باید با توجه به کرامت و قداست همه ساکنان 
شــهر محقق شود که این تضمین سالمت روحی و جسمی آنان 
با رعایت حقوق شهروندی گامی اساسی در راستای تحقق شعار 
شهر دوستدار کودک اســت.رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای شــهر همدان ادامه داد: حال که شهر دوستدار کودک با 
رسالت احقاق حقوق کودکان در رشد، یادگیری و توانمندسازی 
آینده سازان این سرزمین فرصتی برای بروز و ظهور توانایی ها و 
پتانسیل های فرهنگی و اجتماعی شــهر به شمار می آید؛ کسب 
عنوان »پایلوت شهر دوستدار کودک« مجالی دیگر برای معرفی 

توانایی های کهن بوم همدان فراهم کرده است.

این روز ها،از همدیگر بیشتر یاد کنیم
شیوع کرونا موجب شد که هر روز بیشتر 
از دیروز اخبار تعداد فوتی ها و ... را پیگیری 
می کنیم.تا عکســی می بینیم اول می گوییم 
: نکنــد ایشــان هم به رحمت خــدا رفت و 
.....".مرگ همیشــه بوده و خواهد بود چون 
خداوند در قرآن کریم فرموده که" بازگشــت 
همه به ســوی اوســت" ولی این روزها فکر 
می کنیم به هر یک از ما نزدیکتر شــده است.
در حالی که گفته شــده مــرگ از رگ گردن 
هم به انســان نزدیکتر اســت.خبر از دست 
دادن دوســتان و عزیزان از جمله آقای روح 
ا... رجایی ســردبیر فقیــد روزنانه جام جم، 
آقای عباس افروشــه از مددکاران اجتماعی، 
هنرمندان و ....همه ما را شــوکه کرده است.
معموال هم ما لغو از فوت عزیزی بیشتر ازش 
یاد می کنیــم و از خوبی هایش می گوییم.ما 
را چه می شــود که در زمان حیات دوستان و 
اطرافیان مان کمتر شبیه بعداز فوت شان رفتار 
مــی کنیم.چرا محبت متن را در هنگام حیات 
شان نشان نمی دهیم.محبتی که چنان قدرتی 
دارد که حتی دشــمنان هم بــا آن نرم تر می 
شوند. بقول شــاعر:از تو دشمن چون محبت 
دید، یارت می شود/ دوســتدار هر که باشی 
دوستدارت می شود/چون بد اندیش از تو بد 
بیند شــود بدخواه تــو/ ور نکویی از تو بیند 

شرمسارت می شود.

محبتی که نه هزینه ایی دارد و نه چیزی از 
من و شــما کم می کند.در حالی که با محبت 
درهای زیادی به روی ما باز می شود.گرمای 
محبت در زمان حیات افراد انرژی می بخشد 
و انگیزه مــی دهد و زیبایی می آفریند.بعد از 
مــرگ داد و بیداد و زاری چه فایده ایی دارد.
بقول شــاعر نامی مولوی: بیا تا قدر یکدیگر 
بدانیم/کــه تا نامه ز یکدیکــر نمانیم/ چو بر 
گورم بخواهی بوســه دادن/ رخم را بوسه زن 

کاکنون همانیم.
بیاییم در راســتای ترویج روابط انسانی و 
تحکیم این روابط تا زنده هســتیم همیشه از 
دوســتان مان به شکل های مختلف یاد کنیم. 
به اطرافیان مان نیکی کنیم.پوشیدن لباس سیاه 
و زاری و شیون بعد از مرگ فایده ایی ندارد.
من معتقدم زندگی ارزش بد بودن و این همه 
تنش خودساخته را ندارد.بقول حافظ شیرازی:
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون/ 

نیکی به جان یاران، فرصت شمار یارا.
روی صحبــت و نوشــته ام اول و آخر با 
خودم هســت که در این دنیا تا می توانیم به 
نیکی از دوستان مان باد کنیم، نیکی کنیم و به 
همدیگر مهر بورزیم چــرا که ݠآدمی را مهر 

ها می پرورد.
سید حسن موســوی چلک رییس انجمن 

مددکاران اجتماعی ایران .

؛ معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت: شمار مبتالیان به ویروس کووید 19 به 3 هزار و 428 نفر در استان 
رسید و تاکنون 441 نفر از این بیماران جان باخته اند.

دکتر منوچهر کرمی با بیان اینکه هم اکنون 416 بیمار کرونایی بستری در بیمارستان های استان داریم، بیان کرد: دو شهرستان 
بهار و تویسرکان استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و شیوع این بیماری در این شهرستان افزایش یافته است.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: تاکنون در شهرستان اسدآباد 101 نفر، بهار 256 نفر، تویسرکان 153 نفر، 
رزن و درگزیــن 127 نفــر، فامنین 41 نفر، کبودراهنگ 207 نفر، مالیر 578 نفــر، نهاوند 375 نفر و همدان هزار و 483 نفر به 
ویروس کرونا مبتال شــده اند.کرمی اضافه کرد: 107 نفر هم از مســافران خارج استان به ویروس کووید 19 در استان ما مبتال 

شده اند.

 مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری همدان چرخه صحیح اجتماعی و اقتصادی را وابسته به 
وجود خانواده ای ســالم دانست.ربیعه علی محمدی با تبریک روز ملی خانواده به ذکر اهمیت خانواده 
و نقشــی که می تواند در راستای ارتقای یک جامعه عهده دار شود پرداخت و با اشاره به سخن رسول 
اکرم )ص( که فرمودند »هیچ بنیادی در نزد خدا پســندیده تر از بنیاد خانواده و ازدواج نیست« گفت: 
خانواده به عنوان نخســتین واحد اجتماعی در جوامع پیشرفته دنیا همیشه مورد توجه بوده و استحکام 
آن، موجب تعالی جامعه خواهد بود.علی محمدی مهمترین کارکردها را شامل کارکرد زیستی، تربیتی 
و آموزشــی حفظ سالمت روحی، روانی، جسمی و اقتصادی ذکر کرد و گفت: با آموزش همه جانبه 

اعضا قبل از تشکیل خانواده می توان از تمامی ابعاد موجب رشد و سالمت جامعه شد.
وی بــا بیــان اینکه اگر در خانواده یکی از نکات مورد غفلت قرار گیرد، در چرخه به هم پیوســته 
جامعه خلل ایجاد خواهد کرد، افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری امروزه مهمترین تالش دشــمن 
برهم ریختن این بنیان و ایجاد خلل در کارکردهای تربیتی و سالمت روان این عنصر مهم جامعه است.
مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری همدان با تاکید بر اینکه مادران و پدران هوشــیار جامعه 
اسالمی خوب می دانند که اگر تمامی نیازهای مطرح شده در خانواده به طور سالمت و معقول از طرف 
تمــام اعضای خانواده انجام نگیرد، تعادل در چرخه تربیتی، اجتماعی و اقتصادی برهم خواهد خورد، 
گفت: در خانواده تمامی اعضای آن پدر، مادر، فرزندان از دختر و پسر، مادربزرگ و پدربزرگ و دور 
و نزدیک هرکدام اگر مســیر درســت حرکت خود را ندانند و وظایف متقابل یکدیگر را اجرا نکنند، 
بازتاب آن را در کل اجتماع خواهیم دید.وی با تاکید بر اینکه قانون گذاران و مجریان قانون هم باید در 
برنامه ها، تمامی تالش خود را برای حفظ و استحکام این بنیان اساسی جامعه انجام دهند، گفت: محیط 
ســالم خانه در هیچ بعدی، جایگزین ندارد و پرورش قوای روحی و اخالقی و احساس امنیت، روح 
آزادمنشــی و آرامش و جلوگیری از پرخاشگری، مهرورزی و نوع دوستی، حس هویت و وطن پرستی 
و طریقه رفتار درســت اجتماعی، احساس امنیت و تعامل با دیگر انسان ها و خالصه شخصیت اصلی 

و درونی افراد در یک محیط خانوادگی سالم صورت می گیرد.

 3۴28 نفر در همدان به کرونا مبتال شدند

چرخه صحیح اجتماعی و اقتصادی به وجود خانواده ای سالم 
وابسته است

افزایش حق مسکن کارگران باالخره تصویب شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیأت د ولت خبر داد.محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار کرد: پیش از این شــورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلســه 17 خرداد ماه حق مسکن کارگری را از 
100 به 300 هزار تومان افزایش داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیأت 

دولت بود که در هفته های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب کرد و امروز در هیأت دولت مطرح و تصویب نهایی شد.

یك شنبه -
 2 شهریور -  1399
3محرم 1441
23 August  

اجتماعی

Avai  .Alvand

۴

آغاز به کار کلینیک ناضرین در همدان
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از کلینیک 
ناصرین برای نخستین بار در سطح کشور خبر داد و راه اندازی 
این کلینیک را بســتری بــرای کمک به جوانــان و بزهکاران 

دانست.
حجت االســالم والمســلمین حبیب اهلل شــعبانی موثقی 
شــامگاه پنجشــنبه 30 مرداد در شــورای تبلیغ استان همدان 
که با دســتور جلســه آغاز به کار کلینیک ناصرین برگزار شد، 
اظهار کرد: در این طرح باید نســبت به مسائل شرعی بزهی که 
صورت می گیرد حتما توجه شود.وی افزود: بعضی از بزه هایی 
که در اینجا مطرح می شــود جزء حدود شــرعی است و قابل 
تغییر نیســت بنابراین باید این مسئله مدنظر مسئوالن و متولیان 
این کلینیک باشــد و بیشتر حول مواردی که جنبه تعزیری دارد 
اتفاق افتد.نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با تاکید بر اینکه 
برای موفقیــت در این طرح نیازمند همراهی همه دســتگاه ها 
هســتیم، گفت: در رفع آســیب های اجتماعی همه دستگاه ها 
باید هماهنگ و همراه باشــند تا بتوان تا حدودی از وقوع این 

آسیب ها پیشگیری کرد.
وی طــرح ناصریــن را طرح جامع و کاملی بــرای مقابله 
با آســیب های اجتماعی دانســت و بیان کرد: در کشور چنین 
کلینیکی که به صورت جامعه به این موضوع بپرداز ایجاد نشده 

بنابراین امیدواریم در اســتان و به همت دوستان هر چه زود تر 
این طرح اجرایی شود و در جامعه تاثیر گذار باشد.

امام جمعه همدان خاطرنشــان کرد: البته همه تقصیرها را 
هــم نباید به گردن جوانی که دچار بزه شــده انداخت چرا که 
باید بپذیریم بخشی از مسئولیت ایجاد این آسیب، با من مسئول 
است که شرایط اشــتغال و شرایط ازدواج را برای آن ها فراهم 
نکرده ایم.وی با اشــاره به اینکه در فقه اســالمی شرایط جامعه 
در بررســی بزه تاثیر گذار اســت، گفت: در فقه، موضوعی به 
نام حدود وجــود دارد، به این معنی که اگر کســی در دوران 
قحطی دزدی کند دســت او قطع نخواهد شد.شعبانی موثقی با 
بیان اینکه این اتفاق به این منظور اســت که شــرایط اجتماعی 
در میزان بزه، تاثیر گذار اســت، خاطرنشان کرد: البته بیان این 
حرف به معنــای حق دادن به جوان برای بزه نیســت اما باید 
بدانیم که اگر کســی دچار مشکل شده، برخی از این مشکالت 

به ساختارهای ضعیفی و مسائل اقتصادی جامعه باز می گردد.
وی راه اندازی این کلینیک را بستری برای کمک به جوانان 
و بزه کاران دانســت و گفت: همه مسئوالن باید برای کمک به 

نسل جوان به میدان بیایند و آن را یک وظیفه همگی بدانیم.

آغاز مجدد پیوند کلیه در 
همدان از هفته آینده

عضو تیم پیوند کلیه در دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
گفت: از هفتــه آینده اعمال جراحی مربــوط به پیوند کلیه 
در همــدان بعد از دوره ای توقف به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا انجام می شود.
درصد باالیی از بیماران دیالیزی اســتان همدان در صف 
انتظار پیوند کلیه هستند اما از اسفند ماه سال گذشته بیماری 
کرونا سبب کنسلی اعمال جراحی پیوند کلیه در استان شده 
است. با تالش تیم پیوند کلیه استان و ایجاد فضایی مناسب 
در بیمارســتان شــهید بهشــتی همدان از هفته آینده اعمال 

جراحی پیوند کلیه از سرگیری می شود.
دکتر محمد علــی امیرزرگر در گفت وگــو با خبرنگار 
تســنیم در همدان، با بیان اینکه نزدیک به 6 ماه است بخاطر 

کرونا که هیچ عمل جراحی مربوط به پیوند کلیه در اســتان 
انجام نشده است، اظهار داشت: اما به بیماران را این نوید را 
می دهیم که از هفته آینده اعمال پیوند کلیه را شروع می کنیم.
وی با بیان اینکه تعدادی از بیمارستان ها را برای انجام این 
عمل مــورد ارزیابی قرار دادیم اما هیچ یک مورد تایید قرار 
نگرفت، تصریح کرد: در نهایت آخرین طبقه از بیمارســتان 
شــهید بهشــتی که آی ســی یو و اتاق عمل آن از همه نظر 
مناســب حال بیماران پیوندی است را برای انجام جراحی ها 
مناســب دیدیم.این فوق تخصص جراحی  با اشاره به اینکه 
بخاطر لغو عمل پیوند کلیه در همدان مجبوریم کلیه اهدایی 
بیماران مرگ مغزی را به تهران ارســال کنیم، اظهار داشت: 
اگر از هفته آینده موفق به شــروع پیوند شــویم به صورت 

میانگین هفته ای یک عمل پیوند را به سرانجام می رسانیم.
32 بیمار دیالیزی در همدان به کرونا مبتال شدند

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان 

گفت: تاکنون 32 بیمار دیالیزی در استان همدان به ویروس 
کرونا مبتال شده اند.ابوالفتح میرزایی در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم در همدان، با بیان اینکه بیمــاران کلیوی و دیالیزی 
بیــش از دیگران در معرض ابتال به ویروس کرونا هســتند، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه این گــروه از بیماران جزو 
گروه آســیب پذیر و حساس در مقابل ویروس کرونا هستند 
متاسفانه تعدادی از بیماران کلیوی در دوران همه گیری کرونا 
از دنیا رفتند.وی با تاکید بر اینکه بدن بیماران کلیوی ضعیف 
است و توانایی مقاومت در برابر کرونا را ندارد، تصریح کرد: 
برای پیشگیری از ابتالی بیماران دیالیزی به کرونا در فضای 

بیمارستانی تمهیدات الزم به کار گرفته شده است.
مدیرعامــل انجمن حمایــت از بیماران دیالیزی اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه بخاطر بیمــاری کرونا عمل پیوند 
کلیه در استان متوقف شده است، گفت: از اسفند ماه تاکنون 

هیچ عمل پیوندی در استان انجام نشده است.

علت گرایش 
نوجوانان به مصرف 

مواد مخدر
 معــاون اجتماعی موسســه کادراس با بیــان اینکه دوری از 
مصرف انواع مواد و الکل تنها راه پیشگیری موثر از اعتیاد به انواع 
مواد است، گفت: امروزه بسیاری از کشورها در تدوین برنامه های 
پیشگیری از اعتیاد، توجه ویژه ای به طراحی و تدوین برنامه های 
پیشگیری از اولین مصرف مواد و مصرف زودهنگام مواد دارند.  
فرزانه ســهرابی در گفت وگو با ایسنا، ضمن ارائه توضیحاتی 
دربــاره تاثیر اولین مصرف مواد مخــدر و همچنین مصرف مواد 
مخــدر در دوران نوجوانی اظهار کرد: مصــرف زودهنگام انواع 
مواد، شــانس گرایش فرد به اعتیاد را افزایــش می دهد، چراکه 
موجب تغییر عملکرد مغز شــده و همین امر شــکل گیری تفکر 
اعتیادآور را در فرد تقویت می کند. به همین دلیل اســت که باید 
از مصرف زودهنگام انواع مواد و نوشیدنی های الکلی پیشگیری 

کرد. 
ســهرابی با اشــاره به اینکه میزان مشخصی از ریسک پذیری 
امری طبیعی در پروسه رشد به سوی بزرگسالی است، تاکید کرد: 
میل به تجربه چیزهای جدید و حرکت به ســوی مســتقل شدن 
امری ســالم و پذیرفته شده است، اما همین امر هم می تواند فرد 
را به سوی مصرف مواد کشــانده و برای او جذابیت ایجاد کند. 
براساس مطالعات، قسمت هایی از مغز انسان که قسمت قضاوت 
و تصمیم گیــری را کنترل می کنند تا زمانــی که افراد در اوایل و 
حتی اواســط دهه 20 زندگی خود نباشند به طور کامل توسعه و 
تکامل نمی یابند و همین امر توانایی یک نوجوان در ارزیابی دقیق 
خطرات مصرف مواد را محدود خواهد کرد و باعث می شود فرد 
در برابر فشار همساالن مصرف کننده مواد آسیب پذیرتر باشد، در 
نتیجه گرایش به اعتیاد در این مقطع از آنجا که هنوز قسمت هایی 
از مغز در حال توســعه و تکامل اســت، توانایی بیشــتری برای 
اختــالل و حتی تخریب عملکرد مغزی بــه ویژه در مناطقی که 
وظیفــه ایجاد انگیزه، حافظه، یادگیــری و قضاوت دارد را ایجاد 

می کند.
وی دربــاره علت گرایش نوجوانان بــه مصرف مواد مخدر 
گفت: در نوجوانان طالق، جدایی والدین و مشــکالت اقتصادی 
خطــر مصرف مواد را افزایش می دهد و طالق والدین، جابجایی 
و تغییر مدرســه از مهم ترین عواملی است که می تواند موجبات 
گرایش آنها به مصرف مواد را فراهم کند؛ تغییر مقطع آموزشی و 
یعنی ورود به دوران راهنمایی، موقعیت های اجتماعی، خانوادگی 
و آموزشــی جدیدی برای نوجوان می گشاید؛ در این دوران فرد 
اغلــب در معرض موادی مانند ســیگار و الکل قــرار می گیرد. 
همچنین هنگامی که نوجوان وارد دبیرستان می شود، ممکن است 
با همســاالنی آشنا شود که او را در معرض مستقیم مصرف مواد 

مخدر قرار دهند.
سهرابی با بیان اینکه تجربه مصرف مواد و حتی الکل می تواند 
منجر به اعتیاد شود؛ به گونه ای که سالمت روحی و جسمی فرد 
را در معرض تهدید جدی قرار دهد، گفت: به نظر می رسد دوری 
از مصرف انواع مواد و الکل تنها راه پیشــگیری موثر از اعتیاد به 
انواع مواد اســت. از طرفی، هر فردی که مواد مصرف می کند به 
آن وابســته نمی شود؛ برخی افراد مشــروبات الکلی و مواد را به 
صورت تفریحی مصرف می کنند و به آن هم وابســته نمی شوند؛ 
اما برخی از افراد دارای فاکتورهای مهمی مانند ژنتیک، اختالالت 
ســالمت روان و ... هســتند که مصرف مواد و الــکل در آنها به 
عنــوان محرکی برای دریافت روزانه انــواع مواد عمل می کند به 
گونه ای که برای ســپری کردن زندگی، جسم و روح آنها وابسته 

به مصرف می شود.
معاون اجتماعی موسسه کادراس ادامه داد: لذا امروزه بسیاری 
از کشورها در تدوین برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد توجه ویژه ای 
به طراحی و تدوین برنامه های پیشــگیری از اولین مصرف اولین 
مواد و مصرف زودهنگام مواد دارند؛ با این حال در بســیاری از 
کشورها برنامه های پیشگیرانه چندان مورد توجه نیست.این استاد 
دانشــگاه معتقد است که زمانی که سخن از مصرف مواد یا الکل 
می شود این تصور که »من فقط یک بار مواد مصرف خواهم کرد« 
ممکن اســت بسیار خطرناک باشد و برای کسانی که برای اولین 
بار مواد مصــرف می کنند این تصور که بگویند »من می توانم هر 
وقت اراده کنم، مصرف مواد را متوقف کنم« بســیار خطرناک تر 
است. این امکان وجود دارد که درصد کمی از افراد مصرف  کننده 
مواد بتوانند مصرف خود را متوقف کنند، اما تعداد بســیار زیادی 
هم هستند که بعد از اولین مصرف به وابستگی دائمی و ابتالی به 

اختالل مصرف مواد برسند.
معاون اجتماعی موسســه کادراس در ادامه چهار روش برای 
پیشــگیری از اولین مصرف مواد مخــدر ارائه داد: افراد بیاموزند 
که با فشــارهای زندگی مقابله کنند؛ عــدم توانایی در مواجهه با 
فشــارهای زندگی یکی از مهمترین دالیلی اســت که فرد را به 
سمت مصرف مواد و الکل سوق می دهد. در واقع عدم یادگیری 
و آموزش مهارت تاب آوری باعث می شــود فــرد برای فرار از 

واقعیت های تلخ و سخت زندگی خود به اعتیاد روی آورد.
وی افــزود: برخی افراد به ویژه نوجوانان و جوانان تنها برای 
ترسیم تصوری قوی و مستقل در مقابل دوستان و همساالن خود، 
مصرف انواع مواد را امتحان می کنند، در واقع برخی از افراد روی 
به مصرف مواد می آورند تا در جمع دوســتان خود قرار گیرند و 
از فشــار آنها رها شــوند؛ چرا که معتقدند مصرف مواد موجب 
می شود تا نزد دوستان و همســاالن خود قوی تر و مورد قبول تر 
واقع شــوند. توانایی مقابله با فشار همساالن و مهارت مدیریت 
قرارگیری در چنین شــرایطی از راهکارهای موثر پیشــگیری از 

اعتیاد به شمار می رود.
سهرابی در ادامه بر لزوم تقویت روابط خانوادگی تاکید 
کرد و گفت: تحقیقات نشــان می دهــد، افرادی که رابطه 
نزدیــک و گرمی با خانواده خود دارنــد، با احتمال کمی 
معتاد می شــوند. راهنمایی و پشــتیبانی از جانب خانواده 
باعث می شود فرد بتواند با فشارهای زندگی مقابله کند و 
از مصــرف انواع مواد پرخطر و غیرقانونی دوری کند. در 
مورد رابطه با دوستان مسئولیت پذیر و قابل اعتماد همین 

امر نیز صادق است.

حضور همیار بهداشت در هیأت های حسینی
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا گفت: حضور 
همیار بهداشــت به منظور ارائه آموزش و نظارت های بهداشتی در همه 
هیأت های مذهبی ضروری و اجباری اســت.منوچهر کرمی اظهار کرد: 
به خاطر پیشــگیری از کرونا و حفظ ســالمت عزاداران حسینی، امسال 
عزاداری های ماه محرم نســبت به سال های گذشــته با شرایط متفاوتی 
برگزار می شــود.وی با بیان اینکه با تبلیغات اسالمی هماهنگی های الزم 
انجام شــده و هر هیأت عزاداری باید دارای یک همیار بهداشت باشد، 
تصریح کرد: شــیوه نامه های بهداشــتی مربوط به ایــام عزاداری محرم 
از ســوی وزارت بهداشت تعیین و به اســتان ها ابالغ شده است.معاون 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: افرادی که در سال های 
گذشــته اقدام به تهیه و توزیع نذری و برگزاری مراسم می کردند امسال 
باید مســؤولیت اجتماعی خود را رعایت کرده و با نصب بنر و پرده به 
مردم اعالم کنند که به خاطر شــرایط کرونا و حفظ ســالمتی عزاداران 

حسینی، پذیرای میهمانان نیستند.کرمی با بیان اینکه به هیچ عنوان توزیع غذاهای گرم مانند حلیم، شله زرد و غیره را در شرایط 
کرونایی به صالح نمی دانیم، اظهار کرد: نذورات مردمی از مواد غذایی به سمت نذر ماسک و اقالم بهداشتی هدایت شود.وی با 
تأکید بر اینکه بازرســان بهداشت، نیروی انتظامی و استانداری بر روی رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
در هیأت های عزاداری نظارت و کنترل خواهند داشــت، تصریح کرد: فاصله افراد با یکدیگر نباید کمتر از دو متر باشــد.معاون 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه پذیرایی در دسته های عزاداری ممنوع است، گفت: تعدا افراد هر دسته نیز 
باید کمتر از 50 نفر باشد.کرمی با تأکید بر اینکه وجود مواد ضدعفونی کننده در همه هیأت ها ضروری است، تصریح کرد: همه 
عزاداران باید از ماســک اســتفاده کرده و دفع پسماند نیز به روش بهداشتی انجام شــود.به نقل از تسنیم، وی افزود: افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، سالمندان، زنان باردار و بیماران مبتال به نقص ایمنی به هیچ عنوان در مراسم عزاداری و تجمع شرکت نکنند



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

 سومین مجتمع فرهنگی هنری 
همدان در شهرک مدنی 

افتتاح می شود
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان از 
افتتاح سومین مجتمع فرهنگی هنری در همدان خبر داد 
و گفت: مجتمع فرهنگی هنری شهید سلیمانی با زیربنای 
5 هزار مترمربع بزودی در شــهرک مدنی همدان افتتاح 

می شود.
احمدرضا احســانی در مراســم تجلیل از خبرنگاران 
حوزه فرهنگ بیان کرد: کار فرهنگی و فعالیت در حوزه 
رســانه بسیار سخت و دشوار است چرا که در این حوزه 
تفکر و تغییر نگاهها به ســمت فرهنگ امری حســاس 

است.
وی گفت: توجه به حوزه فرهنگ فقط روی کاغذ در 
اولویت اول اســت اما همواره در عمل و تامین اعتبار در 
اولویت های بعدی قرار گرفته است.احســانی با اشاره به 
اینکه همدان از ظرفیت های فرهنگی بســیاری برخوردار 
بــوده و در حوزه مشــاهیر حرف اول را در کشــور می 
زند، افزود: همواره فرهنگسازی علم و سواد خاص خود 
را می طلبد.وی فرهنگ همدان را برگ برنده اســتان در 
کشور دانست و گفت: اقدامات صورت گرفته در حوزه 
فرهنگی اســتان تفاوت قابل مالحظه ای با بقیه اســتانها 
دارد.احســانی با بیــان اینکه تا پایان ســال گره از موزه 
هنرهای معاصر باز می شــود، عنوان کرد: موزه هنرهای 
معاصر تا پایان ســال افتتاح می شــود و با هماهنگی و 

پیگیری های انجام شده اتفاقات خوبی در راه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان همــدان از افتتاح 
ســومین مجتمع فرهنگی هنری در شهرک مدنی همدان 
خبر داد.وی با اشــاره به جمعیت باالی 100 هزار نفری 
این شــهرک عنوان کرد: این منطقه فاقد فضای فرهنگی 
و هنری بود که خوشــبختانه بزودی به بهره برداری می 
رسد.احســانی همچنین از بهره برداری مجتمع فرهنگی 

شهید مظاهری مریانج هم تا پایان سال خبر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان در 
پایان گفت: مراسم اختتامیه جشــنواره بهشتی، اختتامیه 
جشنواره استند آپ کمدی و تجلیل از آزادگان به ترتیب 
در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده در 

مجتمع فرهنگی شهید آوینی همدان برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت؛ در پایان این مراســم به مناسبت هفته 
خبرنگار از خبرنگاران متولد شــش ماهه ابتدای ســال 

تقدیر شد.

کانون پرورش فكری 
کودکان در همدان تقویت 

شود
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر همدان با 
بیان اینکه باید کانون پرورش فکری را در سطح شهر 
تقویت کرد تا کودکان و نوجوانان این محیط را خالی 
نکنند گفت: خانواده ها زمینه حضور فرزندان خود را 

در این محیط ها فراهم کنند.
رضوان سلماســی ظهر امروز در آئین رونمایی از 
به روزرســانی تجهیزات کتابخانه پستی همدان اظهار 
کرد: امروز برای من یک روز به یادماندنی خواهد بود 
چون خاطرات خوب زیادی از کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان دارم.
,ی با اشــاره به اینکه روزی به عنوان کوچکترین 
عضو کانون بودم و گویا االن قدیمی ترین هستم گفت: 
بچه که بودم کانون پرورش فکری در مکان بیمارستان 
سابق مباشر در خیابان مهدیه بود و منزل ما هم نزدیک 

آنجا که مرتب به این مکان رفت و آمد داشتم.
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر 
همــدان بیان کرد: قبل از اینکه وارد مدرســه شــوم 
خواندن و نوشــتن بلد بودم شــاید بــه این دلیل  که 
مرتــب به کانون می رفتم و آنجا چرخ می زدم و اینکه 

خانواده حمایت می کردند مطالب جدید یاد بگیرم.
وی با اشــاره به اینکه چندســالی است که کتاب 
خواندنم دستخوش حوادثی شده و امروز کمتر به آن 
می رســم تاکید کرد: دوران کودکی با کانون پرورش 
فکــری ارتباط قوی داشــتم چون فضایــی را برای 
کودکان فراهم کرده بودند که ایمن در راســتای رشد 

کودکان و نوجوانان بود و باعث آگاهی افراد می شد.
سلماسی با بیان اینکه باید کانون پرورش فکری را 
در سطح شهر تقویت کرد تا کودکان و نوجوانان  این 
محیط را خالی نکننــد گفت: خانواده ها زمینه حضور 
فرزنــدان خود را در این محیط هــا فراهم کنند چون 
خواندن کتاب در خانه برای آنها خوب  بوده اما کانون 
اســت که الگو می دهد و در آنجا کودکان و نوجوانان 

کنار هم با الگو بزرگ می شوند.
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه امروزه این موضوع 
مورد غفلت واقع شــده اســت افزود: هرآنچه برای 
کودکان کار کنیم  در واقع ســرمایه گذاری کرده ایم تا 

در آینده موفقیت هایی را شاهد باشیم.
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر 
همدان با تاکید به اینکه باید برای فرزندان خود خوب 
تصمیم گیری کنیم و اگــر نتوانیم در آینده برای ما و 
هموطنان موثر نخواهند بود عنوان کرد: در کمیســیون 
فرهنگی شــورا برنامه داشــتیم که بــرای کودکان و 
نوجوانــان اقداماتی داشــته باشــیم امــا وزارت هم 
خوشبختانه به این سمت رفت تا استان هایی شهرهای 

دوستار کتاب داشته باشند.

امسال جشــن »روزهمدان« که هرسال 
مصادف با یکم شهریورماه سالروز والدت 
بوعلی سینا برگزار می شد به دلیل تقارن با 
دهه اول ماه محرم چندروزی زودتر به اجرا 
درآمد و یاد این فیلسوف گرامی داشته شد.
گروه استان ها: یکم شــهریورماه روزی 
اســت که به حکم تقویم و به دلیل زادروز 
بوعلی سینا به نام او نامگذاری شد و از آنجا 
که شــیخ الرئیس ابوعلی سینا و همدان نام و 
ارتباطشان در هم تنیده است، یکم شهریور 
نام »روز همــدان« را نیز بــه خود گرفت 
به طوری که هر ســال جشــن هایی به این 

مناسبت در همدان برگزار شد.
امســال یکم شهریورماه و روز همدان با 
ایــام دهه اول ماه محرم تقــارن یافته که به 
همین علت شــامگاه 29 مردادماه برنامه ای 
با حضور مسئوالن استان همدان در آرامگاه 
بوعلی سینا به منظور به یاد ماندن این روز 

تدارک و برگزار شد.
عباس صوفی در مراســم گرامیداشــت 
حکیــم شــیخ الرئیس بوعلی ســینا و روز 
همدان اظهار داشــت: امســال با توجه به 
شــرایط کرونایی و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی این مراســم به صورت بســیار 

محدود برگزار شد.
وی افزود: همچنین به دلیل فرارســیدن 
ایام عزاداری اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
و آغاز محرم این مراســم را دو روز زودتر 
برگزار کرده که حرمت این ماه عزیز حفظ 

شود.
وجــود آرامگاه حکیم پور ســینا در 

همدان بر افتخارات همدان افزوده است
شهردار همدان در این مراسم که شامگاه 
چهارشــنبه برگزار شد؛ با بیان اینکه وجود 
آرامــگاه حکیم پــور ســینا در همدان بر 
افتخارات همدان افزوده است، گفت: امسال 
روز پزشک با سال های گذشته متفاوت بوده 
و همه ما در این شرایط کرونایی تالش های 
کادر درمان را برای بازگشــت سالمتی به 

جامعه دیدیم.
عباس صوفــی بابیان اینکه همدان با نام 
شــیخ الرئیس بوعلی ســینا در دنیا شناخته 
می شود و این روز به نام همدان نام گذاری 
شده اســت، گفت: همدان شــهری که در 
طــول تاریخ هفــت مرتبه به طــور کامل 
تخریب شده اما همچنان به عنوان پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران زمین پابرجا است.
وی با بیــان اینکه بزرگان زیادی در این 
شــهر زندگی کرده و آرمیده اند، بیان کرد: 
بزرگانــی چون آخونــد مالعلی معصومی 
همدانی، آیت اهلل نجفــی، آیت اهلل تالهی، 
باباطاهر و وجود ده ها و صدها آثار تاریخی 
باعث شــده تا این شهر آوازه جهانی داشته 
باشــد.رئیس شــورای شــهر همدان نیز با 
بیان اینکه یکم شــهریور مــاه در تقویم ما 
با عنوان ســالروز تولد حکیم بوعلی ســینا 
این پزشــک حاذق همدانی بــا عنوان روز 
پزشک نام گذاری شده اســت، اظهار کرد: 
بــه دلیل اینکه نام همدان هــم با این نابغه 
و فیلسوف قرن آمیخته شده این روز به نام 
همدان نام گذاری شده است.کامران گردان 
افزود: پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین از 
شــهرهایی در دنیا بوده که همیشه در طول 

تاریخ پابرجــا بوده و وجود آرامگاه بوعلی 
ســینا نیز به این بزرگی افزوده و وجود این 
آرامگاه امروز برای شهر و کشورمان افتخار 

بسیار بزرگی محسوب می شود.
امسال به دلیل وجود بیماری کرونا کادر 

درمان سختی های بسیاری متحمل شدند
وی با اشاره به اهمیت روز پزشک گفت: 
نجات جان مردم افتخار بسیار بزرگی بوده 
که نصیب کمتر کســی می شــود و امسال 
بــه دلیل وجود بیمــاری کرونا کادر درمان 
سختی های زیادی را متحمل شدند به همین 
دلیل نام آنها مدافعین ســالمت هم طراز با 
مدافعین حرم نام گذاری شــده چراکه برای 

سالمتی مردم جهاد می کنند.
گردان عنوان کــرد: اگر کادر زحمتکش 
پزشــکی همدان نبود شــاید مــا هم مانند 
بسیاری از استان های کشور وضعیت بدتری 
داشــتیم اما کادر درمان همدان در این ایام 

خوش درخشیده اند.
وی افــزود: امیدواریم هــر چه زودتر 
کشــورمان و تمام دنیا از شر این ویروس 
خالص شوند و سالمتی کامل به جامعه ما 

بازگردد.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان 
نیز در این مراســم با بیان اینکه اســتاندار 
همدان در مأموریت تهران اســت و پیام و 
ســالم وی را به همه شما می رسانم، اظهار 
کرد: توصیــف روز همدان و حکیم بوعلی 
سینا مانند این است که انسان بخواهد دریا 
را توصیف کند که به طور قطع نمی شــود 
به خوبی این مناســبت های ارزشــمند را 

توصیف کرد.
مصطفی آزادبخت افزود: همدان جایگاه 
ویژه ای در ایران دارد کمااینکه این اســتان 
نقش پررنگی در پیروزی انقالب اســالمی 

داشته و نفرات برجسته ای را تقدیم انقالب 
کرده است.

وی با بیان اینکه همــدان در تمام طول 
تاریخ بزرگ بوده اســت، گفت: مقام معظم 
رهبری بارها در ســخنان خود از رزمندگان 
همدانی یاد کرده اند که نشــان از عظمت و 

بزرگی این شهر دارد.
آرمیدن حکیم بوعلی ســینا در همدان 

آوازه این شهر را جهانی کرده است
آزادبخــت عنوان کــرد: آرمیدن حکیم 
بوعلی ســینا در همدان آوازه این شــهر را 
جهانی کرده به طور قطع همدان هم لیاقت 
حضور این فرد را در خود داشــته اســت.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان با 
اشاره به روز پزشــک بیان کرد: همدان از 
شهرهایی بوده که ظرفیت باالیی در پزشکی 
دارد و بســیاری از شــهرها و اســتان های 
اطراف ما و حتی دورتر از خدمات پزشکان 

همدانی بهره می برند.
وی عنــوان کرد: در ایامی که تا به امروز 
با کرونــا درگیر بوده ایم کادر درمان همدان 
ســنگ تمام گذاشــتند و به خوبی در حال 
کنترل وضع موجود هستند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان نیز بــا تبریک روز 
پزشک و روز داروســاز اظهار کرد: امروز 
تمامی جهان دچار یک دگرگونی شــده و 
نمی شــود با ابزار امروز فــردای جهان را 

کنترل کرد.
امروز درگیر جنــگ بیولوژیک و جنگ 
رسانه ای هستیم و باید ادبیات این جنگ ها 
را بدانیمرشید حیدری مقدم افزود: ماهیت 
جنگ ها در دنیا تغییر کرده و ما امروز درگیر 
جنگ بیولوژیک و جنگ رسانه ای هستیم و 
باید ادبیات این جنگ ها را بدانیم؛ کشوری 
که می خواهد در این دوران از نظر اقتصادی، 
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س  و ر ـ ـ ی و
کرونــا گفت: 
همچنان علت کرونا برای ما مشخص نشده 
و نمی دانیــم با چه چیزی طرف هســتیم و 
آیا واقعًا کرونا یک جنگ بیولوژیک بوده و 
یا با چیز دیگری مواجه هســتیم اما ما باید 
یاد بگیریم که امروز با این ویروس زندگی 

کنیم.
حیدری مقدم عنــوان کرد: در زمانی که 
دنیا به سمت اتحادیه ها مانند اتحادیه اروپا، 
آفریقا و عرب حرکت می کرد دیدیم ایتالیا 
و اسپانیا که در ایام کرونا کشته های زیادی 
دادند آلمان و اتحادیه اروپا حاضر نشــدند 
ونتیالتور در اختیار این دو کشور بگذارند.

رئیس علوم پزشکی استان همدان با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی بدون کوچک ترین 
وابســتگی به دنیــا در برابر ایــن ویروس 
ایســتاد، بیان کرد: آمریکا با وجود شــش 
میلیون مبتال و 82 میلیون بی خانمان در این 
ایام زمین گیر شد اما ما توانستیم بدون اینکه 
حتی یک مریض در خارج از بیمارســتان 
نیازمند باشــد این بیمــاری را کنترل کنیم.
وی با اشــاره به وضعیت کرونا در همدان 
گفت: استان همدان بعد از قم دومین استانی 
بود که درگیر کرونا شــد امــا قبل از اینکه 
مانند استان های شــمالی دچار بحران شود 
با همکاری اســتانداری و مردم این بیماری 
کنترل شــد در بین 32 اســتان تنها استانی 
بودیم که وضعیت ما در این ایام قرمز نشد.
هجوم مســافران به همدان و عدم رعایت 
پروتکل ها باعث شــد از روزانه 200 بیمار 
مبتال به کرونا به 600 بیمار برســیمحیدری 
مقدم عنــوان کرد: از ابتدای اســفند 98 تا 
خــرداد 99 وضعیت خوبی داشــتیم اما به 
یک باره هجوم مســافران به همدان و عدم 
رعایــت پروتکل ها باعث شــد از روزانه 
200 مریــض بــه 600 مریض برســیم اما 
خوشبختانه از دو هفته قبل شاهد کم شدن 
آمار مبتالیان هستیم و تنها شهرهای بهار و 

تویسرکان ما قرمز هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با تقدیر از 
جهادگران سالمت گفت: کوچک ترین کم 
کاری در حوزه ســالمت صــورت نگرفته 
و در این ایام ســرمایه های پزشــکی بسیار 
بزرگی را از دست دادیم که می توانستند با 
ســن زیاد در خانه بمانند و استراحت کنند 
اما به بیمارستان ها آمدند و به ما درس های 
بزرگی دادند و جان خود را در راه سالمتی 

جامعه ایثار کردند.
حیــدری مقدم با اشــاره بــه نزدیکی 
ماه محــرم بیان کــرد: امیدواریم با حداقل 
عوارض بتوانیم از این ماه عبور کنیم ضمن 
اینکــه به مردمی کــه بیماری های زمینه ای 
مانند فشــار خون و عــوارض قلبی دارند 
به شــدت توصیه می کنیم به هیچ عنوان در 
مراســم عزاداری و تجمع ها شرکت نکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان 
کــرد: با توجه بــه پویش »هــر خانه یک 
حســینیه« انتظار داریم این افــراد در خانه 

بمانند تا از این بحران سخت عبور کنیم.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی گفت: چند توصیه در 
این ایام عــزاداری به مردم داریم اول اینکه 
هرکس در هر اجتماعی حضور پیدا می کند 
حتمًا ماسک بزند و فاصله گذاری فیزیکی را 
رعایت کند همچنین حتماً بهداشت فردی 
را رعایــت کنند و از مردم فهیم با شــعور 
همــدان انتظار داریم تا به خوبی این ایام را 

مدیریت کنند تا از آن گذر کنیم.
رئیس کل دادگستری همدان نیز با تبریک 
روز همدان، روز پزشک و گرامیداشت یاد 
شــیخ الرئیس بوعلی ســینا اظهار کرد: جا 
دارد ابتدا از کادر درمان و پزشــکان تشکر 
کنم که 6 ماه جانانه و شــبانه روزی در این 
ایام تالش کردند و به مردم خدمت رســانی 

داشتند.
پزشــکان ما قبل از درمــان در تقویت 

روحیه بیمار تالش می کنند
محمدرضا عدالت خواه افزود: در گذشته 
به پزشــکان حکیم می گفتند چون عالوه بر 
طبابت فیلســوف هم بودند و روحیه مردم 
را هم درمان می کردند و امروز پزشــکان ما 
واقعًا قبل از درمان در تقویت روحیه بیمار 

تالش می کنند.
وی با اشــاره به حدیث پیامبر اســالم 
)ص( گفــت: پزشــکان و کادر درمان باید 
بداننــد دو مــدال در این ایــام از خداوند 
خواهند گرفت و بیراهه نیســت که کسانی 
که در این راه جان خود را از دست می دهند 

شهید نامیده می شوند.
عدالت خــواه عنوان کــرد: پیامبر )ص( 
می فرمایند هر کس یک شــبانه روز از یک 
بیمار پرســتاری کند بــا ابراهیم خلیل اهلل 
محشور خواهد شد همچنین به سرعت نور 
از پل صراط که ســخت ترین راه رسیدن به 

بهشت است عبور خواهد کرد.
رئیس کل دادگســتری همــدان با بیان 
اینکه جایگاه کادر درمان در قلوب ما است، 
بیان کرد: امیدواریم به زودی این بیماری از 

جهان و کشورمان ریشه کن شود.
گفتنی است، در پایان این مراسم از پنج 
پزشک که در ایام کرونا در صف اول مبارزه 

با این بیماری بودند تقدیر شد.

پزشكان ما قبل 
از درمان در 

تقویت روحیه 
بیمار تالش 

می کنند

بزرگداشت »روزهمدان« برگزار شد

بوعلی سینا امتیازی برای معرفی 
همدان

حوزه فرهنگ و هنر نیازمند توجه خاص است
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان 
می گوید: با اینکه فرهنگ و هنر حوزه ای تخصصی است 
اما همیشه مظلوم واقع می شود؛ در حالی که این حوزه به 

توجه خاص نیاز دارد
 احمدرضا احســانی  در مراســم اختتامیه جشنواره 
سراســری اســتندآپ کمدی اظهار کرد: فرهنگ و هنر 
مقوله ای اســت که بر روی کاغــذ و در تصویب قوانین 
در اولویــت قرار می گیرد؛ امــا در عمل حوزه ای مظلوم 
است. باید به این نکته توجه کنیم که تخصیص اعتبار به 
بخش فرهنگ و هنر هزینه نیســت، بلکه سرمایه گذاری 

بلندمدت برای توسعه همه جانبه محسوب می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: گروه هــای هنــری اســتان 
فعالیت هــای قابل توجهــی دارند امــا در دوران کرونا 
آســیب های بسیاری متحمل شــدند و برای قدردانی و 

کمک به آن ها در تنگنا هستیم. 

احســانی نمایش، موسیقی، نقاشــی و صدها رشته 
هنری را از زیرمجموعه های فرهنگ دانست و گفت: این 
مولفه ها هویت و ارزش یک جامعه را تشکیل می دهد و 
نیازمند نگاه ویژه اســت. وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و 
هنر یک حوزه تخصصی است و کار کردن در این زمینه 
به افرادی متخصص با پشــتوانه های قوی برای حمایت 
احتیاج دارد. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همــدان در بخش دیگری از صحبت هــای خود گفت: 
فراخوان جشنواره استندآپ کمدی در بهار امسال منتشر 
و 35 اثر از اســتانهای مختلف بــه دبیرخانه این رویداد 
ارســال شده اســت.در این مراســم از بهترین استدآپ 
کمدی ها با اهدای لوح ســپاس و هدیه قدردانی شد و 
همچنین از خانواده های شــهدای هنرمند اســتان شهید 
محمود روحانیان وفا و علی اصغر ســماواتی تجلیل به 
عمل آمد. نخســتین جشنواره سراسری استندآپ کمدی 
بــا موضوع کرونــا از بین 35 اثر ارســالی از سراســر 

کشــور 6 اثر را به عنوان برتریــن انتخاب و در آیینی با 
حضور مســووالن از پدیدآورندگان آنها تجلیل کرد.در 
جشــنواره استندآپ کمدی که شب گذشته در همدان با 
معرفــی برگزیده ها به کار خود پایان داد، مصطفی بیگی 
و حمید آبنــوس از همدان رتبه دوم را کســب کردند. 
محمد حسین توســلی رکن آبادی از میبد یزد موفق به 
کسب رتبه سوم این رویداد شد و یلدا جواهریان نیز از 
نیشــابور رتبه چهارم را از آن خود کرد. محمد هاشمپور 
از یــزد و علیرضا محمــدی از ری هم در جایگاه پنجم 

جشنواره اســتندآپ کمدی ایستادند.هیات داوران برای 
رتبه نخســت هیچ اثری را شایســته ندیــد. محمدرضا 
الوند، محمدجــواد کبودراهنگی و احمــد بیگلریان از 
پیشکسوتان و برجســتگان هنرهای نمایشی هستند که 
کار داوری این رویداد هنری را بر عهده داشتند.به گفته 
احمدرضا احســانی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
35 اثر از سراســر کشور به دبیرخانه جشنواره استندآپ 
کمدی ارسال شده بود که پس از داوری 6 نفر به عنوان 

برترین معرفی شدند. 

 برگزیدگان جشنواره استندآپ کمدی در 
همدان معرفی شدند
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رونمایی از تمبر یادبود خبرنگاران همدان
مراســم رونمایــی از تمبر یادبود 
خبرنگاران اســتان همدان با حضور 
جمعی از پیشکســوتان عرصه رسانه 
برگزار شــد. با حضور شــماری از 
پیشکســوتان عرصه رسانه در استان 
همدان؛ تمبر یادبود خبرنگاران استان 

همدان رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همــدان در این مراســم با 
تأکید بــر اینکه حوزه فرهنگ نیاز به 
بازگشت  گفت:  دارد،  سرمایه گذاری 
این سرمایه گذاری همان توسعه است 
و بــا چنین ســرمایه گذاری می توان 
بنیان هــای زندگــی اجتماعی را در 

جامعه محکم کرد.
ضمــن  احســانی  حمدرضــا  ا

گرامیداشــت یاد و خاطره اصحاب 
قلم و هنر اســتان همدان که به سبب 
شــیوع ویروس کرونا در گذشــتند، 
عنــوان کرد: آنچه که انســان ها را از 
ســایر موجودات متمایز می ســازد، 
تعقل اســت و این تعقل است که در 
حوزه غیرمادی آن را علم، دین، هنر، 

تاریخ و تمدن می نامیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ شــکل 
ناملموس، غیر محسوس و غیرمادی 
تعقل است، گفت: این بخش است که 
ما را از دیگران متمایز می سازد و همه 
اینها هســتند که هویت و شناسنامه 
جامعه را تشــکیل می دهند. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان ادامه داد: اگر هویت را از یک 

جامعه بگیریم تمامی زیرساخت های 
آن جامعه و هویتــش را گرفته ایم و 
به راســتی که چنیــن جامعه ای فاقد 
هویت و زیرســاخت های اقتصادی، 
سیاســی، روابط اجتماعی اســت و 

در ایــن مســیر می توان بــه اهمیت 
فرهنگ پی برد.احسانی با بیان اینکه 
اگر به فرهنگ توجه نشــود، مسائل 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و 
ســاختارهای جامعه با مشکل روبرو 
می شود، گفت: باید به حوزه فرهنگ 
و هنر توجه و در این حوزه به عنوان 
یک حوزه تخصصی ســرمایه گذاری 
شود.احســانی با بیان اینکــه کرونا 
اگر چه همراه با تلخی های بســیاری 
بود، اما باعث شد تا بیشتر از گذشته 
قدر همدیگر را بدانیم، افزود: کرونا 
از نظر اجتماعــی تغییرات اجتماعی 
بنیادین و ســبک زندگی جدیدی را 

ایجاد کرد. 

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به 
مناسبت درگذشت هنرمند جوان همدانی 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
در پیامی درگذشت ســید حمید محمودی 

هنرمندجوان همدانی را تسلیت گفت
پیام تســلیت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان  به مناسبت درگذشت هنرمند 
جوان همدانیبه گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، 
در متن پیام احمدرضا احســانی آماده است: 
» خبر درگذشــت ســید حمیــد محمودی 
گرافیســت، طراح و شاعر جوان و فرهیخته 
موجب تأسف و تألم شد.اینجانب فقدان این 

هنرمند عزیز را به اهالی فرهنگ و هنر اســتان و خانواده محترم ایشــان تسلیت 
عرض کرده و از درگاه ایزدمنان برای آن مرحوم رحمت واســعه و غفران الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.«



 

توان افزایی سمن های همدان؛ میراثی گران بها در مسیر خدمت

جوانان موتور محرکه توســعه و پیشــرفت هر جامعه 
محســوب می شــوند . توجه و بهره گیری از توان و 
ظرفیت های خالق این نسل می تواند گره از مشکالت 

پیش روی چرخه توسعه بخش جامعه باز کند .
بنابراین اصل باید از همه جوانان ي که ثابت کرده اند 
مي توانند  همت و پشــتکار را ســرلوحه فعالیت هاي 
خود قرار دهند مــورد توجه و حمایت مادي و معنوي 

قرار بگیرند . 
در بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللي کشاورزي 
همدان بایکي از این جوانان آشنا شدیم . جواني که پس 
از سالها تالش اولین تجربه عرصه و معرفي محصوالت 

خود را در نمایشگاه تجربه مي کند . 
مهندس بهزاد ســلطان مــرادي از جوانان تحصیلکرده 
و خالق شهرســتان کبودرآهنگ )روســتاي داق داق 
آباد ( مي باشــد .و ثابت کرده است که مي تواند گام 
هاي اثربخش را در عرصه تولیــد تجهیزات و ادوات 

کشاورزي عمق کار بردارد . 
وي کــه با حداقل امکانات و منابع مالي و تنها با عالقه 
و پشتکار شبانه روزي وارد این عرصه تولید شده است 
در این باره مي گوید : پس از فارغ التحصیلي در رشته 
مهندســي مکانیکي کشاورزي از دانشــگاه بوعلي در 

اندیشــه ایجاد شغل و کار آفریني بودم . بنابراین راستا 
از کارگاه کوچکي در روستا فعالیت و تجربات  خودرا 
آغاز نمودم و توانستم با عشق ،عالقه و توانمندي هاي 
علمي آزمون و خطاهاي بســیاري را پشت سر بگذارم 
و براي رســیدن به خط تولید محصــوالت تجهیزات 

کشاورزي سختي هاي بسیاري را متحمل شدم .
مدیر عامل شرکت پردیس کشت آسیا اضافه مي کند : 
در حال حاضر با اشــتغال ده نفر از جوانان خوش فکر 
گام هاي تولید و ارائه محصوالت را روز به روز توسعه 
داده ایم و امسال نیز جذب 5 نفر از جوانان منطقه را در 

برنامه کاري داریم . 
مهندس ســلطان مرداي پیرامون سرمایه گذاري در این 
مجموعه مي افزاید  : تا کنون هیچ تســهیالتي به خاطر 
سود نامتعارف دریافت ننمودم و تنها با سرمایه شخصي 
کار را توســه دادیم و البته در صورت وجود تسهیالت 

قرض الحسنه مي توان برسرعت آن افزود .
وي گلــه اي هم از مســئولین منطقه داشــتند . اینکه 
مسئولین  وقتي مي توانند از این نوع واحد هاي جوان 

بصوره ویژه حمایت نمایند .چرا دریغ مي نمایند .
سلطان مرادي در ادامه برهمت خود براي افزایش کمي 
و کیفي تولید اشاره وخاطرنشان ساخت : امسال با توجه 

به نامگذاري سال  » جهش تولید » از سوي مقام معظم 
رهبري در اندیشه جهش تولید ات خود هستیم . 

این جوان کار آفریــن در پایان به وجود ظرفیت تولید 

انــواع محصوالت در این مجموعه اشــاره  و از آغاز 
صــادرات محصوالت تولیدي این شــرکت در آینده 

نزدیک خبر داد .   
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توجه ویژه مدیرکل ورزش و 
جوانان به سازمان های مردم 

نهاد شهرستانی
 فعال اجتماعی شهرستان بهار در رابطه با فعالیت 
ســازمان های مردم نهاد این شهرستان اظهار کرد: 
در یک ســال اخیر ســمن های ورزش و جوانان 
شهرستان بهار از لحاظ تعداد افزایش چشمگیری 

داشته و از صفر به سه سازمان رسیده است.
وی گفت: در دوران مدیریت آقای جهانشیر توجه 
ویژه ای به ســازمان های مردم نهاد شهرســتان 
صورت گرفته و بازدید و جلســات متعدد با این 
افراد باعث شــد جوانان شهرستانی احساس کنند 

دیده می شوند.
وی افزود: ســمن ها برای شناســایی اولویت ها 
بدون هیچ چشم داشــتی پا به عرصه گذاشتند و 
در راستای همراهی و  همکاری با ادارات و بخش 
های مختلف، در بخش های اجتماعی، بهداشتی، 

زیست محیطی و فرهنگی فعالیت می کنند. 
بهادربیگی ادامــه داد: البته با نگرش مثبتی که در 
شکل گیری سمن ها در دو سال اخیر بوجود آمده 
بسترسازی مناسب انجام شــده تا از ظرفیت بی 
بدیل جامعه و ســمن ها استفاده شود تا جامعه به 

سمت توسعه رهنمون شد.
وی اضافــه کرد: برخی از ظرفیت های جامعه در 
شهرســتان ها مغفول واقع شده که با فعال کردن 
آنها توسط سمن ها موضوع توسعه به مفهوم عام 
کلمه محقق می شود و به سمت پیشرفت حرکت 

می کنیم.   
فعال اجتماعی شهرســتان بهار با اشاره به اینکه 
ســازمان های مردم نهاد به عنوان موتور محرک 
اجتماعی و حتی سیاســی جوامــع نقش آفرین 
هستند،  تاکید کرد: اگر جامعه ای  بخواهد حرکت 
کند و به سمت توسعه حرکت کند، نباید سازمان 
های مردم نهاد ضعیف یا کم داشته باشد چون در 

این صورت توسعه نمی یابد. 

امسال بیش از 7۰۰۰ 
همدانی شاغل شدند

 
همدان معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان همدان از ثبــت بیش از ۷000 
اشتغال جدید در استان همدان خبر داد و گفت: در 
چهار ماهه امســال بیش از ۷000 شغل در سامانه 

رصد ثبت شده است.
مصطفی قربانفر با اشــاره به تحقق 130 درصدی 
اشتغالزایی در استان، اظهار کرد: در استان همدان 
اشتغال در شش ماهه اول بیشتر از شش ماهه دوم 
اســت به طوریکه ممکن است در شش ماهه دوم 
اشتغال کمتر شــود اما در کل سال 20 هزار نفر 

تحقق می یابد.

وی با بیان اینکه شــش میلیارد تومان تســهیالت 
مشاغل خانگی به استان همدان اعالم شده است، 
تصریح کرد: پرداخت تســهیالت شــش میلیارد 
تومانی مشــاغل خانگی به تازگی در استان آغاز 
شده و از شهرستان ها خواسته شده طرح های خود 

را برای معرفی به بانک ها اعالم کنند.
قربانفر درباره تسهیالت اشتغال روستایی نیز مطرح 
کرد: تسهیالت اشتغال روستایی از سال 9۶ آغاز و 
مرحله پنجم به تازگی ابالغ شده که از ابتدا تاکنون 
۴۴1 میلیارد تومان در استان همدان پرداخت شده 

است.
معــاون اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: در مرحله 
پنجم تســهیالت اشتغال روســتایی 11۴ میلیارد 
تومان ســهمیه اســتان همدان ابالغ شده که ۷0 

میلیارد تومان آن قباًل جذب شده بود.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی ۴0 میلیارد تومان 
بیش از سهم خود پرداخت کرده است، اظهار کرد: 
پیش بینی می شود با پرداخت های جدید تسهیالت 
اشتغال روســتایی تا پایان مهرماه به ۴80 میلیارد 

تومان برسد.
این مقام مســئول درباره ارائه تسهیالت کرونا در 
استان همدان یادآور شــد: در استان همدان 1۶0 
میلیارد تومان تسهیالت کرونا ثبت نام شده که ۴0 
میلیارد تومان پرداخت شده و 120 میلیارد تومان 

آماده پرداخت است.
قربانفر از تمدید فرصت ثبت نام در ســامانه کارا 
خبر داد و گفت: افرادی که لیست بیمه داشتند تا 
15 شهریور و فاقد بیمه ها تا 30 شهریور فرصت 
دارند در سامانه کارا ثبت نام کنند و افراد مشمول 
دریافت تســهیالت کرونایی در 1۴ رسته شغلی 

می توانند در این سامانه ثبت نام کنند

بــه کارایی  اعتماد  و  ظرفیت ســازی 
و توانمندی ســازمان های مــردم نهاد در 
عرصه های مختلــف، منجر به توان افزایی 
ســمن های همدان شــده و مسیر خدمت 
هرچه بهتــر را به مردم دیــار الوند مهیا 
ســاخته اســت؛ میراثی گران بها که برای 
پایتخت تاریخ و تمــدن ایران زمین باقی 
خواهد ماند.امروزه ســمن ها به ویژه در 
حوزه جوانان بــا حمایت های همه جانبه 
دولت طی هفت ســال اخیر توانسته اند به 
توانمندی های ارزشــمندی در حوزه های 
مختلف دست یابند و مسووالن اجرایی را 
در خدمت هرچه بهتر به آحاد مردم یاری 

کنند.
خیزش ســمن ها در این سال ها و اعتماد 
دولت به ســازمان های مــردم نهاد در ورود 
به عرصه هــای اجرایی نه تنهــا امید را در 
دل جوانان مســتعد و نخبه ایجاد کرده بلکه 
شروع راهی است برای مشارکت هرچه بهتر 
آنان در مسیر اداره کشور و پرورش مدیرانی 

که آینده ساز این مرز و بوم خواهند بود.
در واقع تغییر نگرش به سازمان های مردم 
نهــاد در دوره دولت تدبیــر و امید، موجب 
مشــارکت دادن آن هــا در برنامه ها و تالش 
بــرای رفع آســیب ها و معضــالت با بهره 
گیری از توان سمن ها شد و در این بین نگاه 
حمایتی مدیریت ارشــد اســتان همدان نیز 
راهبردی را ایجاد کرد تا ســمن ها با شور و 
شوق مضاعف در مسیر خدمت به مردم در 

کنار مسووالن هم قدم شوند.
این در حالیســت که پیشــتر استفاده از 
ظرفیت سمن ها امری جدی تلقی نمی شد و 
در مواردی نگاه منفی به آن ها وجود داشت 
اما با اســتناد به آمارهای موجود طی هفت 
ســال اخیر، تالش ها برای توجه به سمن ها 
و مشــارکت دادن مــردم همــدان در قالب 
تشــکل ها برای تصمیم گیری هــا، به باور 

عمومی تبدیل شده است.
یــادآوری ایــن نکته الزم اســت که در 
گذشــته حتی در مواردی دیده شده بود که 
نگاه منفی نسبت به سمن ها سبب می شد تا 
این نهادها اجازه بــروز و ظهور پیدا نکنند 
و با گذر زمان گرد فراموشــی بر روی آن ها 

بنشیند.
در حقیقــت نفی ســمن ها فرصت ها را 
یک به یک از بین می برد و حاکم شــدن این 
نگرش منفی اجازه نمی داد تا از نیرو و توان 
جوانان برای پیشــبرد اهداف کشور بهره ای 
برده شــود.بی مهری ها تا جایی پیش رفت 
که ســمن هایی که می توانستند بازویی قوی 
برای دولت ها باشــند، حتی در نشست ها و 
گردهمایی ها نیز دعوت نمی شدند و گوشی 
برای شــنیدن مطالبات و خواسته های آن ها 

وجود نداشت.
اما دولت تدبیر و امیــد را می توان نقطه 
طالیی برای ســمن ها دانست چرا که رییس 
جمهوری در ایــن دوره با نگرش مثبتی که 
به سمن ها داشــت از توان آن ها برای بهبود 
بخش هــای مختلــف بهره گرفــت و این 
رویه در اســتان ها نیز خیزش چشــمگیری 
داشــت.دولت تدبیر و امید را می توان نقطه 
طالیی برای ســمن ها دانست چرا که رییس 
جمهوری در ایــن دوره با نگرش مثبتی که 
به سمن ها داشــت از توان آن ها برای بهبود 
بخش های مختلــف بهره گرفت و این رویه 
در اســتان ها نیز خیزش چشمگیری داشت.
در واقــع رویکرد و نگرش رییس جمهوری 
به اســتان ها تســری یافت و برای توســعه 
کمی و کیفی ســمن ها، زمینه ســازی برای 
مشــارکت های اجتماعــی و فرهنگی آنان 

افزایش یافت.
فعالیت 500 سازمان مردمی در همدان

بر اســاس آمارهای موجود بیش از 500 
ســازمان مردم نهاد در ســطح استان همدان 

و در حوزه هــای مختلف محیط زیســت، 
فرهنگی، درمانی، خیریه، آموزشی، پیشگیری 
و مبارزه بــا اعتیاد و امــور جوانان فعالیت 
دارند.این در حالیســت که قبل از روی کار 
آمدن دولت تدبیر و امید، فهرست سمن های 
شناســنامه دار و فعال استان همدان نزدیک 
به 200 ســازمان مردم نهاد بود که در واقع 
شاهد افزایش چشمگیر در این حوزه هستیم.
دستگاه های صادرکننده مجوز برای فعالیت 
تشــکل های غیردولتی در استان، استانداری 
و فرمانداری هــا، ورزش و جوانان، نیروی 
انتظامی، بهزیستی، تبلیغات اسالمی، فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی و فنی و حرفه ای هستند و 
با سرعت بخشیدن در صدور مجوز فعالیت، 
گروه های مردمی را در مســیر خدمت به هم 

نوع سوق می دهند.
امروزه سمن های مردم نهاد در حوزه های 
مختلف اعم از مدرســه ســازی، کمک های 
مومنانــه، امور بهداشــتی و درمانی، محیط 
زیســت و مسایل فرهنگی نقش مهم و مفید 
را در جامعــه ایفا می کنند.توجــه و اعتماد 
به ظرفیــت ایجاد شــده از تــوان و تفکر 
اســتعدادهای جامعه در قالب سمن ها باعث 
شــده تا امروزه قلمرو سطح مشارکت های 
مردمــی افزایش چشــمگیر یابد بــه ویژه 
اینکــه دولت تدبیــر و امید با نــام گذاری 
روز تشــکل ها و مشارکت های اجتماعی در 
تقویم ملی ثابت کرد که نگاه ویژه به کارکرد 

سازمان های مردم نهاد دارد.
نگاه حمایتی استاندار همدان

نگــرش مثبت مجموعه مدیریت ارشــد 
اســتان همدان به ســمن ها از آنجا نشــات 
می گیرد که وی سازمان های مردم نهاد را یک 
ظرفیت مناسب برای ورود موفق و اثرگذار 
در مسایل مختلف با دقت عمل باال ارزیابی 
می کند.سید سعید شاهرخی استاندار همدان 
بارها در نشســت های مختلف به استفاده از 
توانمندی ســمن ها در امــور اجرایی و در 
حوزه خدمت به مردم، اعتماد به توان فکری، 
علمی و اجرایی هیات های اندیشــه ورز به 
عنوان شــالوده ای از نخبه های جوان تاکید 
و بر اســتفاده مدیران دستگاه های اجرایی از 
مشاوران جوان اشــاره داشته است؛ نگاهی 
که نشــان از باور قلبی وی به کارایی نســل 
جوان در قالب سازمان های مردم نهاد است.
وی همواره معتقد است مشارکت دادن مردم 
در تصمیم گیری ها باید به یک باور عمومی 
تبدیل شــود؛ چراکه ســمن ها یک ظرفیت 
خــدادادی و کم هزینه هســتند و می توانند 
در پیشبرد راهبردهای اثرگذار نقش مثبت و 

فعالی ایفا کنند.
مدیریت ارشــد اســتان همدان توجه به 
ایده، رای و نظر شــهروندان، برون سپاری 
وظایف قابل واگذاری دســتگاه های اجرایی 

به ســمن ها را ضروری برشــمرده و تاکید 
دارد کــه ســازمان های مردم نهــاد به دلیل 
برخــورداری از حمایت مردم همواره موفق 
بوده اند و این نشــان می دهد هر جا از توان 

مردم استفاده شده است، موفق بوده ایم.
شــاهرخی براین باور است که سمن های 
فعــال به عنوان نماینده نخبگان می توانند در 
پیشــبرد اهداف دولت اثرگذار باشــند و در 
این راستا توســعه کمی و کیفی سمن ها در 
دستور کار دولت اســت؛ نگاه راهبردی که 
مورد تایید کارشناســان حوزه های مختلف 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و فعاالن 
این حوزه سالها به دنبال تحقق این رویکرد 

بوده اند.
فعالیت 136 سمن جوان در همدان

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان در این زمینه به ایرنا گفت: هم اکنون 
136 تشکل و سازمان مردم نهاد استان همدان 
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
فعالیــت دارند.محــرم روزبــه بــا تبریک 
فرارسیدن هفته تشکل ها و سازمان های مردم  
نهاد اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت 
تقویت و توجه به ســازمان های مردم نهاد و 
تشــکل ها با حضور و مشــارکت همه جانبه 
جوانان در امورات اجرایی کشــور است که 
خوشبختانه در ســطح استان همدان در این 

راستا اقدام های خوبی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: دســتگاه ورزش و جوانان 
اســتان به عنوان متولی نظارت بر سمن های 
جوان در 12 حوزه مختلف از جمله ایثار و 
شهادت، فرهنگی و ادبی، علمی و پژوهشی، 
خانــواده، خیریه، گردشــگری، کارآفرینی، 
اعتقادی، فضای مجازی، حقوق شهروندی، 
آســیب های اجتماعی و غیره در حال انجام 
فعالیت های متنوع بــا بهره گیری از ظرفیت 

136 سازمان مردم نهاد است.
دســتگاه ورزش و جوانــان همــدان به 
عنــوان متولی نظارت بر ســمن های جوان 
در 12 حــوزه مختلــف از جملــه ایثار و 
شهادت، فرهنگی و ادبی، علمی و پژوهشی، 
خانــواده، خیریه، گردشــگری، کارآفرینی، 
اعتقادی، فضای مجازی، حقوق شــهروندی 
و آســیب های اجتماعــی در حــال انجام 
فعالیت های متنوعی با بهره گیری از ظرفیت 
136 سازمان مردم نهاد است.همدان جزو سه 

استان برتر در حوزه سمن ها
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان خاطرنشــان کرد: هــدف اصلی از 
تشــکیل ســازمان های مردم نهاد و تشکل ها 
تقویت نســبی مثبت اندیشــی بین جوانان 
و افزایش مشــارکت جوانان در بخش های 
مختلف اجرایی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی 
و فرهنگی است.وی اضافه کرد: با توجه به 
نسبت باالی جمعیت جوان همدان و روحیه 

نشــاط و خالقیت و همچنین تاکید و توجه 
استاندار همدان و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان بر استفاده حداکثری ظرفیت جوانان، 
این مهم اجرایی شــده و اغلب دستگاه های 
اجرایی در سطح استان و شهرستان ها دارای 

مشاوران جوان هستند.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
همدان یادآور شــد: همچنین این استان در 
حوزه ســازمان های مردم  نهاد جز سه استان 

برتر کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: هم  زمــان با هفته 
تشــکل ها برنامه های متعددی بــا توجه به 
محدودیت هــای کرونایی در بســتر فضای 

مجازی مهیا شده است.
جهاد سمن ها در عصر کرونا

حضور پرشور ســمن  های جوان در دیار 
همدان ایــن بار در خط مقابلــه با کرونا و 
کمک به آسیب دیدگان ناشی از این بیماری 
تحســین افکار عمومی را برانگیخت چراکه 
آن ها داوطلبانه و بدون هیچ ادعا و انتظاری 
کمر همت بســته و جهادگونه در این مسیر 

گام برداشتند.
نهادهــای غیردولتی بــه برکت حضور 
جوانان خوش فکر، تالشــگر و موفق شکل 
گرفته و امــروزه حضوری پررنگ در صف 
مقدم مبارزه با آســیب های ناشــی از شیوع 
ویــروس کرونا در ســطح جامعــه دارند.
ســمن هایی که به محض شیوع کرونا دست 
به کار شده و از راه اندازی کارگاه های تولید 
ماســک گرفته تا تامین بســته های معیشتی، 
دوشادوش مســووالن برای خدمت به مردم 
گام برداشتند.تشــکل هایی که محور فعالیت 
جوانان عضــو آن، نقش آفرینی در جامعه و 
حل معضالت اجتماعی اســت و هم اکنون 
در دوره همزیستی با کرونا، با حضور در دل 

مردم ردای خدمت را برتن کرده اند.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندار همدان بــا قدردانــی از فعالیت 
ســمن ها در دوره کرونا گفت: سازمان های 
مردم نهاد نقش محوری در رزمایش »همت 
جوانانه، کمک مومنانــه« به نیازمندان دارند 
و مشــارکت همه جانبه آن ها مورد حمایت 
است.مصطفی آزادبخت با تاکید بر حمایت 
از تمامــی مجموعه های فعال در راســتای 
تحقق فرامین رهبر معظــم انقالب پیرامون 
کمک به نیازمندان افــزود: هیچ محدودیت 
و منــع فعالیتی برای گروه هــای مردمی به 
ویژه سمن ها در این اســتان وجود ندارد و 
از هرگونــه فعالیت های محرومیت زدایی و 
پیشگیرانه در مقابله با کرونا حمایت می کنیم 
هر چند نظــارت الزم نیز صورت می گیرد.
معاون اســتاندار همدان خاطرنشــان کرد: 
ســازمان های مردم نهاد به ویــژه جوانان به 
عنوان هسته های فعال اجتماعی و مردمی در 

همــه فعالیت ها و نیازهای ملت و دولت در 
عرصه های مختلف حضور داشته اند.

فعالیت سمن ها در روستاها
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان نیز 
اجرای طرح هر روســتا یک ســمن را یکی 
از اقدام های ماندگار در این اســتان دانست 
و گفت: طرح هر روســتا یک ســمن جوان 
در سطح شهرستان های این استان آغاز شده 
اســت و کمک شایانی به توسعه اجتماعی و 

فرهنگی روستاها خواهد داشت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان بیان 
کرد: فعالیت های مثمرثمــر جوانان در امور 
مختلــف باعث خودباوری مدیــران و نگاه 
مثبت به آن ها خواهد شــد و در همین راستا 
عزم و اراده برای رسیدن به این نقطه مطلوب 

باید ایجاد و تقویت شود.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر بیش از 
یک هزار روســتا در سطح این استان وجود 
دارد و برای اجرایی شــدن طرح هر روستا 
یک ســمن بــه همــکاری و حمایت همه 
جانبه بخشــداران و دهیاران در سطح استان 
نیاز داریم.جهانشــیر با بیان اینکه هر سمن 
می تواند با پنج عضو نســبت به نام نویسی 
برای اخذ مجــوز اقدام کنند، گفت: با ایجاد 
سمن در هر روستا شاهد رشد قابل توجهی 
در حوزه فعالیت ســازمان های مردم نهاد در 
امور جوانان خواهیم بود.وی افزود: همدان 
با دارا بــودن بیش از یکصد ســمن جوان 
فعال یکی از اســتان های برتر در فعال سازی 
ســازمان های مردم نهاد به شــمار می رود.
جهانشــیر با تاکید بر لزوم تقویت سمن های 
جوان اضافه کرد: آموزش و توانمندســازی 
ســمن ها رویکرد اصلی دستگاه ورزش در 
حوزه جوانان اســت.وی اظهار داشــت: در 
راستای کیفی ســازی فعالیت سمن ها برنامه 
ریزی حمایتی را در دستور کار قرار داده ایم 
و هدف ما زمینه ســازی الزم برای مشارکت 
ســمن های جوان در عرصه هــای مختلف 

اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جامعه است.
جهانشــیر بیان کرد: فعالیت های مثمرثمر 
جوانان در امور مختلــف باعث خودباوری 
مدیران و نگاه مثبت به آن ها خواهد شــد و 
در همین راســتا عزم و اراده برای رسیدن به 
این نقطه مطلوب باید ایجاد و تقویت شود.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان همچنین 
از سمن ها خواست با فکر و اندیشه بهتر در 
جامعه تاثیرگذار باشند و برنامه محور عمل 

کنند.
2۷ نوع فعالیت در حوزه سمن ها

جهانشیر اظهار داشــت: در حال حاضر 
430 هــزار جوان در ســطح همدان زندگی 
می کنند کــه 24. 7 درصد جمعیت اســتان 
را تشــکیل می دهند.وی گفــت: با توجه به 
جمعیت قشر جوان استان، سمن های جوانان 
با رشد بســیار خوبی روبه رو هستند و 27 
نوع فعالیت را در قالــب چهار گروه انجام 
می دهند.جهانشیر افزود: در سال های اخیر با 
نقش آفرینی مجمع جوانان استان، فعالیت ها 
و برنامه هــای بســیار خوبــی را در کنــار 
دســتگاه های دولتی داشــته اند اما تا رسیدن 
بــه نقطه مطلوب فاصله دارنــد و هنوز هم 
باید برای تقویت ســمن ها و حضور فعال تر 
آن ها در جامعه تالش شود.مدیرکل ورزش 
و جوانان همدان توانمندســازی سمن ها بر 
پایه آمــوزش و یادگیری، پژوهش و مطالعه 
را مورد تاکید قــرار داد و گفت: راه اندازی 
ســمن با اولویت نیازهای روز جامعه مانند 
کارآفرینــی، حرکت های جهــادی، فضای 
مجازی، خانــواده و آســیب های اجتماعی 
مدنظر است.جهانشــیر همدان را سرشار از 
جوانان و بانوان مســتعد دانست و گفت: به 
توانمندی این قشر اعتقاد فراوان داریم و به 
لحاظ فعالیت و تعداد سمن ها جزو پیشتازان 

در سطح کشور هستیم.

تولید کننده جوان کبودرآهنگی : در اندیشه جهش تولید هستم

 فعالیت ۵۰۰ سازمان مردمی در همدان



 همه ســاله با آغاز ماه محرم شاهد برگزاری مراسم و 
حضور دســته های عزاداری در سطح شهر و روستاهای 
استان همدان بودیم اما امسال شــور حسینی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی همراه شده است تا بتوان در ماه های 

عزاداری نیز نسبت به تداوم مهار کرونا تالش کرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بین المللی یکی از تبعات 
شــیوع بیماری کرونــا، ایجاد دوگانه هــای متضاد در 
حوزه های مختلف بوده که تــا قبل از آن نمود چندانی 
نداشت؛ از جمله این موارد دوگانه سالمت و امور مذهبی 
و اعتقادی کــه در اقصی نقاط جهان به انحاء مختلف و 
متناسب با درجه مذهبی بودن کشورها اثرگذاری داشته 

است. 
تا پیش از شــیوع این ویروس، برگزاری مراسم های 
مذهبی و آیینی به صورت عادی و برگرفته از اعتقادات 
مذهبــی در جریان بود ولی با انتشــار بیماری کرونا و 
توصیه به پیشــگیری از تجمع و رعایت فاصله فیزیکی 

این روند با مخاطره همراه شد.
اجرای مراســم ها، آیین ها و فرایض دینی و مذهبی 
با حفظ ســالمت و امنیت جان شــهروندان در زمان 
وقوع بیماری های همه گیر در دنیا یکی از حساســترین 
موضوعــات تصمیم گیران بوده که نیازمند تامل و تدبیر 
خاصی اســت. ایران نیز به دلیل ماهیت و نوع فرهنگ 
حاکم از این موضوع مســتثنی نبوده و پس از شــیوع 
بیماری کرونا همــواره یکــی از دغدغه های مردم و 
مسووالن نحوه و چگونگی ادای فرائض دینی و مذهبی 
بوده و هســت.اگرچه نگاه مترقیانه رهبر معظم انقالب 
نسبت به این مهم دشــواری این مسیر را آسان کرد اما 
تعامــل، همکاری و هماهنگی حوزه دینی متاثر از تفکر 
ناب مذهب شیعه هم در نوع خود بی نظیر و مثال زدنی 

است.
تقارن شــیوع ویروس کرونا با ایــام ماه رمضان و 
همراهــی و همدلی متولیان برگزاری مراســم های این 
ماه به خصوص شــب های قدر تجربه ای گرانبها برای 
مســوالن بود که به علت آثار مثبت برجا مانده، مبنای 
تصمیم گیری در خصوص دیگــر برنامه های مذهبی از 
جمله برپایی نمازهای جماعت در مســاجد و نمازهای 
جمعه بوده اســت.در پیش بودن ایام محرم و صفر که 

از اهمیت و ویژگی خاصی در قاموس ایرانیان برخوردار 

اســت، بار دیگر موجب شد تا دســت اندرکاران 
مدیریت بیماری کرونا، نســبت به ارزیابی شــرایط 
شیوع، ابتال و چگونگی برگزاری مراسم های محرم و 
صفر با همفکری و مشورت نهادهای متولی نسبت به 

تبیین چارچاب و ضوابط آن اقدام کنند.
این دســتورالعمل هال به عنوان نقشه راه برگزاری 
مراسم محرم امسال با هدف تعادل بخشی میان حفظ 
سالمت شــهروندان با برگزاری ایام سوگواری سید 
ساالر شهیدان اباعبداهلل الحســین)ع(، جلوگیری از 
انتشار و شــیوع بیماری در کشور و اجرای مطلوب 

برنامه های سوگواری محرم و صفر تدوین شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان: مراسم عزاداری 
در حســینیه ها، تکایا، مساجد و هیات های مذهبی در 
اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
یعنی از هر طرف حداقل 2 متر و تجمع های حداقلی 

برگزار می شود.
در این راستا ســازمان تبلیغات اسالمی به عنوان 
مسئول اجرای این دستورالعمل انتخاب و مکلف شد 
با تشکیل کارگروه "مراســم عزاداری" ذیل کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا اقدام 

های الزم را انجام دهد.
البته در ایــن کارگروه نمایندگان دســتگاه های 
فرهنگی، حوزوی، مذهبی، هیات ها، حسینیه ها، تکایا، 

مداحان، اســتانداری، نیروی انتظامی، دادستانی، علوم 

پزشکی، سازمان بســیج، آموزش و پرورش، ورزش 
و جوانان، صدا و ســیما، فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
حضور دارند و بنا به ضرورت، نسبت به اجرای دقیق 
و نظارت بر فرایند دســتورالعمل و پروتکل های پیش 

بینی شده تکالیفی عهده دار هستند.
در همین ارتباط مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان 
به تشریح برنامه های پیش بینی شده پرداخت و گفت: 
بخش نخســت برنامه ها مربوط بــه این ایام پیش از 
آغاز ماه محرم بوده و در این راســتا حول سه محور 
"هماهنگی، اقناع و اطالع رســانی" نسبت به شرایط 
خاص حاکم بر مراسم ســال جاری برای گروههای 

هدف، اقدام شده است.
حجت االسالم محمد هادی نظیری یادآوری کرد: 
یکی از تکالیف ســازمان تبلیغات اســالمی تشکیل 
جلسات منظم و مستمر و دعوت از نمایندگان و هیات 
امنای هیات های مذهبی، حســینیه ها، تکایا و مداحان 
موثر نســبت به عملیاتی کردن اقدامات پیشــگیرانه 

است.با افراد خودسر برخورد شود
اســتاندار همدان نیز در این ارتبــاط بیان کرد: با 
توجه به ارادت مردم و شیعیان به ائمه معصومین)ع( 
به ویژه امام حســین)ع( مراســم عــزاداری برای 
سیدالشــهدا با رعایت پروتکل های تدوین شده در 
ماه محرم برگزار می شود.سید سعید شاهرخی با بیان 

اینکه عزاداری نباید در محیط های بســته برگزار شــود 

از مسووالن ســازمان تبلیغات اسالمی خواست بر نحوه 
برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( و رعایت 

پروتکل های بهداشتی نظارت جدی داشته باشند.
اســتاندار همدان: تیم هایی برای نظارت، راهنمایی و 
تذکر به هیات های عزاداری بســیج شوند و در صورت 
مشاهده اســتمرار تخلف بهداشتی با فرد متخلف مطابق 
قانون برخورد کنند.وی اظهار داشــت: باید تیم هایی را 
برای نظــارت، راهنمایی و تذکر به هیات های عزاداری 
بسیج شوند و در صورت استمرار تخلف بهداشتی با فرد 

متخلف مطابق قانون برخورد کرد.
وی اظهار داشــت: این وهن تشــیع، نظام اسالمی و 
عزاداری برای امام حســین)ع( است که با وجود تاکید 
رهبــر فرزانه انقالب و دیگر علمــا بر ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، هیات یا افراد خودســر به این 
موضوع بی توجه باشــند در حالیکه حفظ سالمت مردم 

خط قرمز ما است.
توصیه اخالقی امام جمعه به عزاداران حسینی

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شهر همدان 
نیز گفت: وضعیت این اســتان به تازگی از شرایط قرمز 
خارج شــده است و مردم باید پروتکل های بهداشتی را 
همچنان رعایت کنند همچنین استفاده از ماسک در مهار 

این بیماری می تواند بسیار بازدارنده باشد.
حجت االســالم حبیب اهلل شعبانی موثقی اضافه کرد: 
دستورالعمل هایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
محرم ابالغ شــده است که باید همه هیات های مذهبی، 
مداحان و متولیان حســینیه ها و مساجد این شیوه نامه ها 
را رعایت کنند.وی اضافه کرد: مدیران هیات های مذهبی، 
بزرگان، مداحان و واعظان بدانند مکتب امام حسین)ع( 
مکتب عقالنیت اســت و ایثار به معنای مبارزه با ظلم و 
داشتن روحیه عدالت طلبی است و این تفاسیر به معنای 
نفی عزاداری نیست.امام جمعه همدان: اگر طوالنی شدن 
مراسم عزاداری موجب بروز و شیوع بیماری کرونا شود، 
در برابر این موضوع مداحان و متولیان مراســم مسوول 
هســتند.نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان افزود: دولت و مســووالن برای برگزاری مراسم 
عزاداری اباعبداهلل حســین)ع( همراهی و پروتکل هایی 
تدوین کرده اند که باید همه افراد نســبت به رعایت این 

دستورالعمل ها اهتمام ورزند.
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کرونا در سایه محرم
یك شنبه -
 2 شهریور -  1399
3محرم 1441  
23 August

اقتصاد
Avai  .Alvand

۵
شهر هوشمند را برای 

آیندگان به یادگار خواهیم 
گذاشت

بخش اول * حمید بادامی نجات
تمامی امور شــهری در دوره پنجم شورای شهر 
همدان به 3 بخش تقســیم می شود؛ بخشی از امور 
شهری منحصراً و کامال مبتکرانه، متعلق به شورای 

پنجم است.
بخش دیگر هم روند امور جاری شــهرداری و 
اجرای پروژ ه های شهری است که به صورت منظم 

در حال اجرا هستند.
در این بیــن مواردی نیز وجــود دارند که اگر 
چه در دوره های گذشــته مرســوم بوده است و به 
انجام می رســیدند، اما در دوره فعلی شــورا بنا به 
مباحث کارشناســی صورت گرفته و جلوگیری از 
اتالف منابع، انجام نشــده اند که این امر، رویکرد 
منطقی محسوب می شود و می تواند از نقاط مثبت 
شورا باشد.در این میان توسعه فرهنگ کارآفرینی، 
فناوری، طرح های سما »ساماندهی و مناسب سازی 
اماکــن و فضاهای شــهری«، فکه »فرهنگســرای 
کســب وکار و کارآفرینی شهر همدان«، بهنام »برند 
همدانی، نماد افتخار ملی« و شــهاب »شــفافیت 
شوراي شهر و شهرداري همدان؛ ابزار بهره  وري«، 
شــوراهای اجتماعی محالت، شــهر هوشــمند، 
انتخاب شــهروند برگزیده، توسعه متوزان در شهر 
و حرکت به سمت شهر انسان محور از ویژگی های 
منحصربه فــرد، خالقانه و مبتکرانه شــورای پنجم 
اســت که به عنوان برند ملی، شناســنامه دار هستند 
و به صــورت ویژه مورد پیگیری و بررســی قرار 

گرفته اند.
عالوه بر اقدامات شهری در حوزه های مختلف، 
ریزپروژه های زیادی بــه صورت »محله محور« در 
شهر انجام شده اســت که به صورت چشمگیری 
مورد توجه مــردم قرار گرفته اند و شــاهد ایجاد 
زیرساخت های اساســی در شهر بر اساس منفعت 

مردم، شهر و شهرداری، هستیم.
در مجموع عملکرد شــورای پنجم شهر همدان 
بر اساس اصل »انسان محوری« و »شهروندمداری« 
دنبال می شــود تــا عــوارض شــهروندان، برای 

شهروندان هزینه شود.
* تقویــت فناوری شــهر برای  تحقق »شــهر 

هوشمند«
نمایندگان مردم همدان در پارلمان شهری همواره 
نسبت تقویت حوزه فناوری شهرداری همدان برای  
تحقق »شهر هوشــمند« تأکید داشته اند که در این 

راستا اتفاقات خوبی رقم خورده است.
تحول حوزه الکترونیکی شــدن شــهرداری در 
دوره مدیریت شــهری جدید نســبت به سال های 
گذشته غیرقابل مقایسه است؛ اما این مهم به عنوان 
اولویت سیاست های مدیریت شهری با شیب مالیم 
و آهســته ای در تمامی بخش های مدیریتی، مالی، 
اجرایــی، نظارتی و... به ســمت فناوری و شــهر 

هوشمند حرکت می کند.
البته قرارداد ایجاد تمامی زیرساخت های فناوری 
شــهرداری همدان منعقد شده و این زیرساخت ها، 

روزبه روز در حال تکمیل شدن، است.
شــورای شــهر همدان همچنان مبحث »شــهر 
هوشــمند« را دنبال خواهد کــرد و در حال ایجاد 
پلتفرم این مهم هســتیم؛ همچنین در این راستا از 
ظرفیت تمامی دانشــگاه ها، بنیــاد نخبگان، پارک 
علم و فناوری، مرکز پژوهش های شــورا و تمامی 
دانشجویان و شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و 

شتاب دهنده ها بهره مند خواهیم شد.
در ایــن میــان، الزم به توضیح اســت؛ تالش 
داشتیم طی 2 سال گذشــته از تمامی شرکت های 
دانش بنیان، فناور و اســتارتاپ ها حمایت کنیم که 
به منظور حمایت از قشــر نخبــه جامعه، تخفیف 
90 درصدی برای عوارض پروانه ســاختمان های 

فناوری اعمال شد.
* شفافیت مدیریت شهری برای نظارت همگانی 

شهر
اما برای آنکه پازل »شهر هوشمند« تکمیل  شود، 
مصوبه طرح  »شــهاب« با عنوان »شفافیت شوراي 
شــهر و شــهرداري همدان؛ ابزار بهره  وري« مورد 
تصویــب قرار گرفت که کمــک می کند تا نظارت 

همگانی در شهر را شاهد باشیم.
اصلــی  اولویت هــای  از  یکــی  فیت«  »شــفا
مدیریت شــهری اســت؛ از این رو شــورای شهر 
همدان مبحث فن آوری اطالعات و شهر هوشمند 
را در راستای شفاف سازی جزو اولویت های بودجه 

سامانه لحاظ کرده است.
امروز همدان جزو شهرهایی است که به سرعت 
به سمت هوشمند شــدن در حرکت است؛ انتظار 
می رود مردم، 11 نماینده خود در پارلمان شــهری 
را برای تحقق نظارت همگانی همراهی کنند، زیرا 
قطعًا اجرای کامل مصوبه طرح شهاب که از ابتدای 
سال 98 مورد پیگیری قرار گرفت، رویداد بزرگی 
اســت که با این زیرساخت شهری، الیه های پنهان 

مدیریت شهری در معرض دید عموم قرار گیرد.
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به شــکل هم زمان 9 پروژه با اعتبار 145 میلیارد ریال 
افتتــاح و یک مورد کلنگ زنی به مبلغ 3 میلیارد ریال در 

منطقه چهار شهرداری همدان انجام شد.
مراســم بهره برداری از 9 پروژه با اعتبار 145 میلیارد 
ریــال و یک مورد کلنگ زنی با حضور نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان، فرماندار و شــهردار همدان، رئیس و 
اعضای شــورای اسالمی شــهر همدان، جانشین فرمانده 
سپاه انصارالحســین)ع(، معاون خدمات شهری شهردار، 

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان برگزار شد.
آیت ا... شــعبانی: اقدامات مدیریت شهری شهروندان 

مناطق کم برخوردار را به آینده امیدوار می کند
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان نیز در این مراسم 
با اعالم این مطلب که به عنوان یک شــهروند از زحمات 
شهرداری و منطقه 4 و شورای شهر تشکر می کنم، گفت: 
با توجه به روندی که مدیریت شــهری در پیش گرفته و 
گزارشاتی که از اقدامات در مناطق حاشیه و کم برخوردار 
شهر می رســد مردم این منطقه می توانند به آینده بهتری 
امیدوار باشــند و رویکردی که اخیراً مدیریت شهری و 
شــورای شــهر دارد اتفاقات خیلی خوبی افتاده است و 
گزارشــات امید بخش اســت.آیت ا... حبیب اهلل شعبانی 
ادامه داد: اگر راهی باشــد که بودجــه این مناطق اضافه 
شود بســیار خوب اســت چرا که برای نزدیک شدن به 
عدالت در جامعه باید بیشــتر در اینجا بودجه صرف کرد 
و این مــردم ولی نعمت ما هســتند و اگر هر چقدر هم 
کمــک کنیم و خدمت کنیم باز هم کم اســت امیدواریم 
زمانی برسد که به همت شورای شهر و مسؤوالن استانی، 
براســتی دم از عدالت بزنیم و زمانــی بیاید که بچه هایی 
کــه اینجا زندگی می کنند حس نکننــد باید بروند جایی 
دیگری دنبال امکانات بگردند.امام جمعه همدان تصریح 
کرد: بنده عــرض کردم پارک خالقیت  کودک در مناطق 
کم برخوردار ساخته شود و اگر پارک جدیدی قرار است 
ساخته شــود در این مناطق باشد.وی خطاب به اعضای 
شورا و مدیریت شهری اظهار کرد: هرچه دل این بچه ها 
را شــاد کنید و به این مناطق نیازمند برســید برای شما 
باقیــات صالحات خواهد بود و تــا جایی که امکان پذیر 

است به این مناطق توجه بیشتری داشته باشید.
افشاری: رویکرد شهرستان و مدیریت شهری توجه به 

مناطق کم برخوردار است
حســین افشاری فرماندار همدان هم در این مراسم، با 
قدردانی از مردم منطقه چهار، مدیریت شهری و شورای 
شهر همدان اظهار کرد: در شهرستان همدان 120 میلیارد 
تومان پروژه افتتاح شده و یا در هفته دولت افتتاح می شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد شهرستان و مدیریت شهری 
توجه به مناطق کم برخوردار اســت، به پروژه پارک علم 
و فناوری اشاره کرد و گفت: در این پارک افزون بر 900 

نخبه همدان به تحقق ایده ها می پردازند.
افشــاری عنوان کرد: رویکرد شــورای اسالمی شهر 
همدان و مدیریت شــهری توجه به کاهش فاصله طبقاتی 
و توجــه به جهت دادن به پروژه ها به ســمت مناطق کم 
برخوردار اســت و ایجاد پارک در تپه آمادای جای تقدیر 

دارد.
گردان: مدیر منطقه 4 کارهای بزرگی را در این منطقه 

انجام داده است
کامران گردان، رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم 

یکی از برنامه های اساسی و اصلی شورای پنجم را توزیع 
امکانات در مناطق کم برخــوردار عنوان کرد و افزود: تا 
حدودی توانستیم آن را انجام بدهیم و با بودجه بندی که 

شده است آن را در تمام مناطق محقق کنیم.
وی با بیان اینکه تمام اعضای شورا پای کار هستند از 
پیگیری های اکبر کاوســی رئیس کمیسیون برنامه بودجه 
شورا برای توانمند سازی مناطق حاشیه ای همدان به ویژه 
کوی ولی عصر)عج( قدردانی کرد و گفت: مدیر منطقه 4 

کارهای بزرگی را در این منطقه انجام داده است.
گردان به آســفالت معابر و رضایت مندی ایجاد شده 
اشــاره و اظهار کرد: در بازگشــایی معابر هم این مناطق 
همکاری بســیار خوبی داشــتند در این ســه سال اخیر 
بازگشــایی معابر بسیار بوده که با مشارکت مردم صورت 
گرفته اســت.گردان ادامه داد: در بازگشــایی معابر مردم 
مناطق کم برخوردار بیشتر همکاری کرده اند و تمام اینها 

برای داشتن شهری زیبا و جذب گردشگر است.
وی عنــوان کرد: یکی از زیر ســاخت ها برای جذب 
گردشگر، توسعه شــهری و ایجاد پارک است که همین 
پارک ها یکی از موارد آن اســت.گردان در نهایت اظهار 

کــرد: ما در متمم بودجه به ایــن منطقه کمک می کنیم و 
علیرغم اینکه این منطقه کم درآمد است اما تحقق بودجه 

اش باال بوده است.
صوفی: ایجاد 20 زمین ورزشی در نقاط مختلف شهر

شــهردار همدان هم در این مراســم، با تأکید بر اینکه 
سیاست مدیریت شهری و اعضای شورا رشد متوازن در 
همه حوزه های شــهری است، اظهار کرد: سعی ما بر این 
اســت که به مناطق کمتر توسعه یافته توجه کنیم و سعی 
کرده ایم مناطق کمتر توسعه یافته به رشد متوازن برسند.

عباس صوفی با اشاره به آسفالت معابر خاکی و با بیان 
اینکه امســال سال خوبی به لحاظ عمرانی علیرغم کمبود 
اعتبــارات بود، افزود: روکش رودخانه و توســعه فضای 
سبز انجام شد و یکی از پروژه های بسیار مهم جمع آوری 
آب های ســطحی اســت که به صورت برنامه ریزی شده 

انجام شد.
وی بــه انتقال آب های ســطحی اشــاره و بیان کرد: 
اکثر معابر آســفالت شد و عملیات اجرایی پارک های فرا 
منطقه ای آغاز شــد و پارک 6 هکتاری هم در اراضی این 

منطقه در کنار اراضی نیروی انتظامی ساخته می شود.
شــهردار همدان ابراز کرد: امیدواریم شاهد این باشیم 
که کیفیــت زندگی باال برود و شــاهد لبخنــد مردم از 

عملکرد مدیریت شهری باشیم.
صوفی تصریح کرد: 20 زمین ورزشی در نقاط مختلف 
شهر ایجاد شده که از جمله در حصار اسالمشهر و کوی 

ولی عصر)عج( و حصار شهید مطهری است.
یوســفی نوید: 90 درصد معابر خاکی آســفالت شده 

است
مدیر منطقه چهار شهرداری همدان در این مراسم، به 
اقدامات انجام شــده در این منطقه اشــاره و بیان کرد: از 
سال گذشــته 200 معبر خاکی و معیوب آسفالت ریزی و 
بهسازی شد که اکنون 90 درصد معابر خاکی آسفالت شده 
است.مجید یوســفی نوید ادامه داد: اجرای آسفالت ریزی 
به گونه ای بوده که در روزهای آخر مرداد ماه کل بودجه 
ســال 99 را تمام کــرده ایم و تا جایی که توانســته ایم 
کوچه های خاکی را آسفالت کرده ایم و قرار است جشن 

اتمام آسفالت کوچه های خاکی را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه 12 پارک بازســازی و ســاخته شد 
که بوســتان مهربان نیز یکی از آنهاســت، گفت: امسال 
بازسازی پارک ها تمام می شود و عالوه بر این 4 سرویس 
بهداشتی در دست بازسازی بوده و به اتمام رسیده است و 
قرار است 12 سرویس بهداشتی دیگر نیز در منطقه چهار 

و در بلوار آیت ا... نجفی و پارک های مهم ساخته شود.
این مسؤول با اشاره به چمن مصنوعی زمین ورزشی 
بوســتان مهربان افزود: این پنجمین چمن مصنوعی است 
که در این منطقه اجرا شــده و هیچ منطقه ای به این تعداد 

چمن مصنوعی ندارد.
یوســفی نوید با اشاره به اینکه چندین معبر بازگشایی 
شــده اســت، اظهار کرد: پروژه هایی که اکنــون به بهره 
برداری می رســد شامل بوســتان مهربان در مساحت 11 
هزار مترمربع با 50 میلیارد ریال اعتبار، لوله گذاری کوی 
ولــی عصر)عج( به طول 1350 متــر و اعتبار 35 میلیارد 
ریــال، پیاده رو ســازی کوی الونــد 1600 مترمربع و 3 
میلیارد ریال اعتبار، اجرای 22 هزار تن آســفالت ریزی با 
اعتبار 132 میلیارد ریال، پوشــش رودخانه 500 متری با 
اعتبار 30 میلیارد ریال، پارک جیبی جانبازان به وســعت 
450 مترمربع و اعتبار یک میلیارد ریال، میدان معلم 4500 
مترمربــع با اعتبار 5 میلیارد ریال، پیاده رو ســازی بلوار 
ارتــش به طول 1400 مترمربع و اعتبــار 6 میلیارد ریال، 
ساختمان راهنمای گردشگری در مساحت 160 مترمربع 
و اعتبار 11 میلیارد ریال و پیاده سازی ایستگاه دوم کوی 
ولــی عصر)عج( به طــول دو هزار مترمربــع و اعتبار 4 
میلیارد ریال است.وی عنوان کرد: سعی کردیم با کمترین 
هزینه بهترین نتیجه را بگیریم که تمام تالش و توان خود 
را به کار گرفته ایم کــه این پروژه ها را انجام دهیم و دو 
اولویت مهم در منطقه داشــتیم که آن هم آسفالت ریزی و 
ایجــاد پارک محله ای بود کــه در اکثر محالت پارک در 
حال انجام اســت، در اسالمشهر دو پارک و در کوی ولی 
عصر)عــج( چند پارک و یک پارک با وســعت 11 هزار 
مترمربع اجرا شــده اســت و به دنبال این هستیم در هر 
محله یک پارک داشــته باشیم.یوســفی نوید اظهار کرد: 
بزرگترین پارک منطقه ای در تپه آمادای آغاز شــده است 
و 80 هکتار مســاحت آن اســت که تملک قسمتی از آن 

انجام شده است.

بهره برداری از 9 پروژه در منطقه چهار شهرداری همدان

آیت ا... شعبانی : رویکرد 
اخیر مدیریت شهری اتفاقات 
خیلی خوب و امیدبخشی را 

در شهر رقم زده است

فرماندار همدان : رویکرد 
شهرستان و مدیریت شهری 

توجه به مناطق کم برخوردار 
است


