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نیروگاهمفتحمازوتمیسوزاند
وگاه برق شهید مفتح وگاه شهید مفتح همدان یک میلیارد متر مکعب کاهش یافت و باقی مانده سوخت مورد نیاز نیر استاندار: مصرف گاز در نیر

وت)نفت سیاه( تامین شده است. با استفاده از مصرف سوخت ماز

6

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خبر داد:

98 درصد جمعیت حاشیه شهر همدان 
تحت پوشش خدمات فاضالب

8

شهردار همدان:

 اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی برای پروژه 
قطارشهری پیش بینی شده است

3

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان:

 در سال جاری83 نقطه پر تصادف 
شناسایی شده است

امام جمعه همدان: 

عالمه مصباح یزدی عمر خود را 
صرف توسعه معارف الهی کرد

عناوین خبر

 فرمانده سپاه ناحیه همدان

رگداشت شهید سلیمانی ۱۴ یادواره برای بز
در شهرستان همدان برگزار شد

فرماندار مالیر:

وجرد   تکمیل چهارخطه محور سامن- بر
مطالبه مردم است

قرض الحسنه یکی از سنت های نیکویی است
که اسالم توجه ویژه ای به آن کرده است

شهر دوستار کودک مکانی برای مطالبه حقوق کودکان

همدان یکی از شهرهای پایلوت شهر 
دوستدار کودک

شهردار همدان:بااشاره به تالش شهرداری منطقه سه

احداث بلوار قدر
مصداق عینی مدیریت جهادی است

شاخص کیفی هوای همدان برای 
وه های حساس ناسالم است گر

2

هرداری ݠهمدݣݣݣݣان
هر و سݩݩݩݩݒ

ورای اسالمی سݩݩݩݩݒ
�ݒ

درگذشت آتش نشانان ایثارگر آقایان
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كار و جان بركف آتش نشانی تسلیت عرض نموده برای  را خدمت جامعه فدا
این عزیزان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای سایر بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواهانم.
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شـــهناز محمدی)خبرنگار( - درشناسایی نقاط 
پـــر تصاف دوره قبلی تعداد 116 نقطه پر تصادف در 
كه نسبت به رفع  اســـتان همدان شناسایی شـــده 

آنها اقدامات الزم شده است.
گفـــت: تامین و ارتقـــا ایمنی در  صفـــر صادقی راد 
راههای مورد استفاده و بهره برداری به عنوان یکی 
كل راهداری  از مهـــم ترین اهـــداف و وظایـــف اداره 
كلیه  كشـــور همـــواره در  و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 
برنامه ریـــزی هـــا و اقدامـــات اجرایی مد نظـــر بوده 
گســـتردگی عوامل موثـــر در تامین  اســـت با توجه به 
كه بطور قطـــع می توانند منجر  و ارتقـــا ایمنی راهها 
كاهش حوادث و ســـوانح جاده ای و حفظ جان  به 
گردد ضروری است با برنامه ریزی  كاربران جاده ای 
های دقیق و ساختاری در جهت نیل به این هدف 
مهـــم حركت نمود یکـــی از مهمترین شـــاخص ها و 
عوامـــل موثـــر در ایمنی راهها حفـــظ صیانت و بهره 
بـــرداری مناســـب و بهینـــه از حریم راهها می باشـــد 
كه با اعمال قوانین و مقررات مربوطه منجر  بطوری 
كاهش تلفـــات و حوادث موجـــود درمحورهای  بـــه 
كاربـــران و  بـــرای  مواصالتـــی و نیـــز ایمنـــی بیشـــتر 
كاربری های  كنندگان از راهها ومشاغل و  اســـتفاده 

گردد. موجود در حاشیه راهها 
كل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای  مدیـــر 
اســـتان همـــدان  افـــزود: یکـــی از مهمتریـــن موارد 
مربـــوط به حریـــم راهها بحث صیانـــت و جلوگیری 
از ســـاخت و ســـازهای غیر مجاز موجـــود در حریم 
راههـــا می باشـــد چنانچـــه در قانـــون ایمنـــی راهها 
گردیـــده اســـت و هر  و راه آهـــن   بـــه تشـــریح بیـــان 
گونـــه ســـاخت و ســـاز در محـــدوده یـــک صـــد متر 
كاربری  ج از حریـــم و نوار  بعـــد از حریـــم راهها ) خار
تاسیســـاتی تعریف شـــده در همیـــن قانون( ضمن 
طـــی مراحل خود و بـــا لحاظ ســـایر عوامل مربوط 
ح  بـــه بحث دسترســـی ایمن و اعمال مقـــررات  طر
گرفتن نشـــریات 415 و 267  هندســـی راه و در نظر 
ســـازمان برنامـــه و بودجه و از طریق صـــدور مجوز 
كل راهـــداری و حمـــل و نقل جاده  از طـــرف اداره 
ای امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود الزم بـــه ذكر اســـت 
كلیه محورهـــای مواصالتی اصلی  حرایـــم راهها در 
و فرعـــی و...از طریق نصب تابلوهای مذكور اطالع 
گردیـــده اســـت علیهـــذا تعـــدادی از افراد،  رســـانی 
گرفتن قوانین و ضوابط بصورت غیر  ضمن نادیده 
قانونی نســـبت به احـــداث مســـتحدثات و یا عبور 
تاسیســـات از حریم راهها و یا احداث راه دسترسی 

غیـــر مجـــاز در محـــدوده مذكـــور بدون اخـــذ مجوز 
كه عوامل راهداری نســـبت  الزم اقـــدام مـــی نماید 
بـــه طـــی مراحـــل قانونی شـــامل اخطـــار و تذكرات 
الزم و همچنیـــن طـــی مراحـــل قضایـــی در صورت 
عـــدم جمـــع آوری مســـتحدثات اقدام نمـــوده و با 
گونـــه تجاوز به حریم و حاشـــیه راه هـــا برخورد  هـــر 
گـــردد در ایـــن راســـتا بـــا  قانونـــی الزم اعمـــال مـــی 
همـــکاری عوامل و همـــکاران ادارات شهرســـتانها 
از ســـال 98 و همچنیـــن هفت ماهه ابتدای ســـال 
جـــاری تعـــداد 1005 مـــورد تجـــاوز بـــه حریـــم راهها 
گردیده اســـت و  منجـــر به اخطـــار و توقف عملیات 
از این تعـــداد 377 مورد نیز منجر به جمع آوری و 
گردیده است.شـــایان ذكر است در صورت  تخریب 
طـــی مراحـــل قانونی و عـــدم مغایرت بـــا ضوابط و 
نشـــریات و آیین نامه های ایمنـــی راهها این اداره 
كل نســـبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات و یا 
عبور تاسیســـات زیر بنایی با احداث راه دسترسی 
كه در محـــدوده زمانی فوق الذكر  اقـــدام می نماید 
تعداد 3728 مورد درخواســـت های موجود منجر 

گردیده است. به صدور مجوز 
عـــالوه بر آمـــار فوق هـــر ســـاله جهـــت جلوگیری 
كشـــاورزان و... به حریـــم مصوب  از تجـــاوز  برخـــی 
راههـــای حوزه اســـتحفاظی و با اســـتفاده از نیروها 
و ماشـــین آالت راهداری در شهرســـتانها نسبت به 
كه در ســـال  گردد  آزاد ســـازی حریم راهها اقدام می 
كیلومتر راههای حوزه  گذشـــته و جاری برابر 5383 

گردیده است. استحفاظی آزاد سازی حریم انجام 

در خصـــوص ارتقـــا مـــوارد فرهنگـــی الزم اســـت 
بـــه ارائه آموزش هـــای فرهنگی الزم در رســـانه ها ، 
قوانین و ضوابط مربوطه به اطالع عموم رســـانیده 
و همچنیـــن افراد مســـئول و موثـــر در این مـــوارد از 
قبیل شـــوراههای روســـتایی دهیاریها و... نسبت 
بـــه رعایت حریـــم راهها مشـــاركت و اقدامات الزم را 

معمول نمایند.
در خصوص ســـرقت تجهیزات ایمنی در ســـطح 
حـــوزه راههـــا به اطـــالع می رســـاند با توجـــه به این 
كـــه عالئم و تجهیـــزات ایمنی از قبیل سیســـتمهای 
روشـــنایی تابلـــو و عالیـــم ایمنـــی حفاظـــت هـــای 
جانبی راه و.... نقش بســـزایی در آشـــکار ســـازی و 
كاهـــش تصادفات  شناســـایی نقاط و جلوگیـــری و 
جاده ای به همراه دارد.علیهذا با توجه به ســـرقت 
كلیـــه محورهای حوزه  عالئـــم و تجهیزات ایمنی در 
كه موجـــب وارد آمدن خســـارت بســـیاری  اســـتان 
گردد الزم اســـت بـــا هماهنگی  بـــه اموال دولت می 
دســـتگاههای مربوطـــه از قبیل فرماندهـــی نیروی 
بخشـــداریها   ، راه  پلیـــس  فرماندهـــی   ، انتظامـــی 
،شوراها ، دهیاریها و... اقدامات ایمنی پیشگیرانه 
در این خصوص صورت بگیرد و از طریق رســـانه ها 
گاهی  به اطالع عموم مردم جهت باال بردن سطح آ
صـــورت  مقتضـــی  الزم  اقدامـــات  الزم  مشـــاركت  و 

بگیرد.
كه صرف ایـــن هزینه ها  مـــا بر ایـــن باور هســـتیم 
بـــرای ایمـــن ســـازی محور هـــا ارزش حفـــظ جـــان 
كه جان انســـان ها بســـیار  یـــک انســـان را دارد، زیرا 

ارزشـــمند بوده و با هیچ چیـــزی قابل جبران نبوده 
و نیست.

كشـــوری بـــرای هر فـــرد اعـــم از تحصیل،  در هـــر 
بهداشـــت، درمان، دارو و دیگر خدمات، سرمایه ها 
و منابع زیادی صرف می شود، پس حفظ جان یک 
انســـان برابر با حفظ بهترین و با ارزش ترین سرمایه 

كشور است. و منابع یک 
كل راهـــداری و حمل و  بـــه همین منظـــور اداره 
نقل جاده ای اســـتان همدان اقدامات الزم را برای 
ارتقـــاء ایمنـــی محور هـــای مواصالتـــی اســـتان را در 

كار خود قرار داده است  دستور 
در ایـــن محورها اقداماتی همچون تعریض ابنیه 
گیری و  و فنی، بهســـازی رویه آسفالت شـــامل لکه 
ک ریزی نقـــاط پرتگاهی و ایجاد حفاظ  روكش، خا
كـــی بازدارنـــده، اصالح شـــیب شـــیروانی، شـــانه  خا
كشـــی، اصـــالح نقـــاط حادثـــه خیز،  ســـازی، خـــط 
تعریـــض پیچ هـــا، جانمایـــی و اصـــالح دوربرگردان 

انتهایی محور و ... در حال انجام است. 
و  راه  حریـــم  و  جـــاده  تاسیســـات  از  نگهـــداری 
جلوگیـــری از تخریـــب ایـــن زیرســـاخت ها نیازمنـــد 

همکاری و همراهی همه آحاد مردم است.
كل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای  مدیـــر 
اســـتان همـــدان  ادامـــه داد: در اســـتان همـــدان 
كه برای نگهداری  حـــدود 12 هزار آبرو و پل داریـــم 
و پایـــش و مرمـــت بـــه صـــورت مســـتمر از طریـــق 
ناظرهای شهرســـتانی بازدیدهـــا به عمل می آید و 
كثر پل ها شناســـنامه تهیه شده و وضعیت  برای ا
هندســـی و مشـــخصات فنـــی و ســـطح ســـالمت و 
كه  خرابـــی پـــل در آن ثبـــت می شـــود و بعـــد از آن  
وضعیت پل ها مشـــخص شد بر اســـاس اولویت از 
لحـــاظ امنیت  از طریق نیروهـــای امانی اداره  و یا 
از طریـــق  انعقاد قرار داد باپیمانکارتعمیرات آن ها 

انجام می شود 
كه در ســـالیان اخیر  بـــا توجه به آمـــار تصادفاتی 
خ داده از نوع فراوانی بوده و 116 نقطه پر تصادف  ر
كه در محورهای اصلی و پرتردد و  شناسایی شـــده 
فرعـــی ، راههای روســـتایی ، آزاد راهها و بزرگ راهها 
كل در تمامـــی نقاط و محورهای اســـتان  و....و در 

كنده است   پرا
صادقی راد با اشـــاره به اینکه در اســـتان همدان 
116 نقطه   پرتصادف شناســـایی شـــده است، بیان 
كـــرد: از این 116 نقطه 70 نقطه پر تصادف هســـتند 
كـــه اقداماتی حتی در حد حداقـــل  امکانات ایمنی 

بـــرای آنهـــا دیـــده شـــده از جمله شـــفاف ســـازی و 
آشـــکار ســـازی برای 70 نقطه انجام شده است و با 
كارشناســـی 37 با امکانات موجود  به  بررســـی های 
كامل رفع شـــده اســـت و 10 نقطـــه دیگر نیز  صورت 
ح های  در حال ایمنی ســـازی و اصالح مطابق با طر
ابالغی است و 10 نقطه دیگر در حال رفع می باشد.

در ســـالیان اخیـــر مشـــاوری از طـــرف ســـازمان 
مطبوع اعالم شـــد و مشـــاور بر اســـاس هـــر نقطه با 
ح  كـــه آن نقطـــه دارد یـــک طر توجـــه بـــه وضعیتی 
اصالحـــی با توجه بـــه اولویت ومیـــزان اعتبار منابع 
ملی و استانی ابالغ شده نسبت به رفع  نقاط اقدام 
كه از جمله رفع نقاط در حد تابلو عالیم ،  می كنیـــم 
گذر و مسائل دیگر  اصالح هندســـی و یا احداث زیر 

می باشد.
شناســـایی نقاط پر تصادف به صورت ســـالیانه 
نبوده و هر ســـه ســـال انجام می شـــود و در سال 95 
خ داده  كـــه تصـــادف ر مطالعـــه روی 116 نقطـــه ای 
بود انجام شـــد و امسال هم دوره  جدید شناسایی 
انجام شده و در حدود 83 نقطه در استان همدان 
كه در  به عنوان نقاط پر تصادف تعیین شـــده است 
حال بررســـی از طرف سازمان مطبوع بوده و هست 
كل این نقاط ابالغ بشـــود نســـبت به  و تعـــدادی یا 

رفع و آشکار سازی آنها اقدام خواهد شد.
گذشـــته تعـــداد 10 نقطه پـــروژه ایمن  در ســـال 
كـــه امســـال هـــم ادامـــه  ســـازی اســـتارت خـــورده 
دارد و همچنیـــن 16 نقطـــه دارای اولویـــت هـــم از 
گذشـــته  كشـــور از ســـال  كل  طرف نیروی انتظامی 
شناســـایی شده بود 10 مورد رفع شده و 6 مورد در 
حال رفع می باشـــد و از 10 مورد رفع شـــده 3 مورد 
گذشـــته و 7 مورد نیز در سال جاری رفع  در ســـال 

شده است.
كه اشـــاره  بـــرای دهه فجـــر تعدادی از این نقاط 
شـــد رفع شـــده و قابل افتتاح اســـت و ســـال آینده 
هم ادامه رفع نقاط انجام خواهد شـــد و یک سری 
نقاط جدید بر اســـاس اولویت های تعیین می شود 

و بر اساس تامین اعتبار انجام می شود.
عمده مشـــکل جهت رفع و ساماندهی  نقاط پر 
كه در اســـتان همدان داریم عـــدم تامین  تصـــادف 
كه اعتباری  كافی اســـت به طـــوری  اعتبار به میزان 
كمتر از نیـــاز ما برای  كـــه تخصیص مـــی یابد بســـیار 
كار می باشـــد  و همچنیـــن زمان نا مناســـب  انجـــام 
كثـــرا در زمان پایـــان فصل  كـــه ا ابـــالغ اعتبار اســـت 
كاری ابالغ می شـــود و ما زمانی برای انعقاد قرار داد 

با پیمانکار نداریم.
كه  از  كـــرد: انتظاری   وی در پایـــان خاطر نشـــان 
كه از جنبه های دیگری  مسئولین داریم این است 
كه باعث وقوع تصادف می شـــود بیشتر مورد توجه 
قـــرار دهنـــد و برای وقـــوع تصادف 3 عامل انســـانی 
گر ما ایمن  كـــه ا ، وســـیله نقلیـــه و جاده وجود دارد 
تریـــن جاده هـــا را نیز داشـــته باشـــیم قطعـــا باعث 
كاهـــش تصادفات خواهد شـــد ولی مهم تـــر از اینها 
فرهنگ اســـتفاده از وسیله نقلیه و رانندگی است و 
كند به عالئم  گر راننده با ســـرعت مطمئنـــه حركت  ا
توجه نماید در زمان خســـتگی رانندگی نکند ، اینها 
كه آما تصادفات را  به فرهنگ رانندگی بستگی دارد 
كاهش می دهـــد و از طریق برنامه هایی  به شـــدت 
چون آموزش و پرورش، آموزش رانندگی و... سطح 
كیفـــی تردد راننـــدگان را باید بـــاال ببریم و همچنین 
ایمن بودن وسیله نقلیه ازیکی از شرط های اصلی 

رانندگی ایمن است.

كودک محلی اســـت برای زندگی  شـــهر دوستدار 
كـــودكان و مکانی امن برای رشـــد مهارت ها  ســـالم 
كودک،  كودكان اســـت. در شهر دوستدار  و توانایی 
كودكان هستیم و آن ها می توانند  شاهد مشـــاركت 
گیری های  كننـــد تا در تصمیـــم  نظراتشـــان را ابـــراز 
مربـــوط بـــه آن هـــا از نظراتشـــان اســـتفاده شـــود. 
كودک در محل  گذشـــته اداره شهر دوســـتدار  هفته 
معاونت معماری و شهرســـازی شـــهرداری همدان 

افتتاح شد.
مدیـــر مركـــز مطالعـــات و برنامـــه ریـــزی شـــهری 
معاونت معماری و شهرســـازی شهرداری همدان، 
كودک از  كه ایده شـــهر دوســـتدار  در خصـــوص این 
كودک  كجا شروع شـــد، توضیح داد: شهر دوستدار 
ح  كشور مطر گذشـــته از طرف وزارت  تقریبا از ســـال 
و در قالب یک دستورالعمل به شهرداری ها ارسال 
كه این موضوع برای آن ها  شـــد. شـــهرداری هایی 
اهمیت داشـــت فعالیت های مربوط به اداره شـــهر 
كردند و به فعالیت هایی از  كودک را آغاز  دوســـتدار 
كودک و اداره  قبیل تاسیس خانه های بازی مادر و 

كردند.  كودک اقدام  شهر دوستدار 

جلـــب  � دنبـــال  بـــه  کـــودک،  دوســـتدار  شـــهر 
کودکان در سطح شهر مشارکت 

افـــزود: شـــهر  »اســـماعیل یوســـفی « در ادامـــه 
كودكان  كودک به دنبال جلب مشـــاركت  دوســـتدار 
در ســـطح شـــهر اســـت. همچنین شـــهر دوســـتدار 
كـــودكان و بر  كـــودک مکانـــی بـــرای مطالبه حقـــوق 
فعالیت های معماری و شهرســـازی مانند تاسیس 
كـــودک و هر چه  بوســـتان هـــا، اتـــاق بـــازی مـــادر و 
كـــودكان اســـت، نظارت  در ســـطح شـــهر مربوط به 

می كند.  

شـــهر  � پایلـــوت  شـــهرهای  از  یکـــی  همـــدان 
کودک از بین 75 شهر دوستدار 

كه همدان یکی از شهرهای  یوسفی با بیان این 
گفت: از بین  كودک اســـت،  پایلوت شـــهر دوستدار 
كه برنامه ها و فعالیـــت های خود را در  75 شـــهری 
كشـــور تحویـــل دادند به عنوان  قالب فرم به وزارت 
كـــودک انتخـــاب شـــد. در  پایلـــوت شـــهر دوســـتدار 
یونیســـف مفهوم ســـی اف ســـی خیلی پررنگ و در 
ح شـــد.  واقع برای اولین بار از طرف یونیســـف مطر
گرفته اســـت و در  كشـــور برعهده  انجام آن را وزارت 
ســـطح جهان، برخی از شهرها نشان شهر دوستدار 
كه از طرف یونیســـف به آن ها  گرفته انـــد  كـــودک را 

بودجه اختصاص داده می شـــود. همـــدان نیز این 
كرد.  نشان را دریافت خواهد 

گی های  كودک ویژ گفت: در شـــهر دوستدار  وی 
معمـــاری و شهرســـازی ماننـــد امنیـــت و ایمنـــی و 
كودكان در  دسترســـی خیلی اهمیـــت دارد و حضور 
كودک با  آن بسیار پررنگ اســـت. در شهر دوستدار 
كودكان خود تمایل به  وجود امنیت و ایمنی در آن 
حضور و مشـــاركت دارند. همچنین استانداردها در 
كنار خیابان  همـــه زمینه هـــا حتی در جدول هـــای 
و طراحـــی وســـایل بـــازی رعایـــت می شـــود. شـــهر 
كمک  كودک  كودک به رشد توانایی های  دوستدار 
كودک در شـــهر دوستدار  می كند. خانه بازی مادر و 
كـــودک یکـــی از مکان های مناســـب بـــرای مادرانی 
كودكانشـــان بـــازی خالق  كه می خواهند با  اســـت 
كـــودک در  داشـــته باشـــند. دو خانـــه بازی مـــادر و 
سطح شهر خواهیم داشت. یکی در بوستان بینش 
كه در مرحله تعمیر است و دیگری در بوستان بزرگ 
كـــه تعمیـــرات آن انجام شـــده و در  شـــهرک مدنـــی 
كودک  مرحله تجهیز است. خانه های بازی مادر و 
كه تا ســـال آینده  گرفتـــه ایم  دیگـــری را نیـــز در نظر 
احداث خواهد شـــد و تالش می كنیم در هر منطقه 

كودک داشته باشیم. حداقل دو اتاق بازی مادر و 

گامی بزرگ � تاسیس اداره شهر دوستدار کودک 
مدیـــر مركـــز مطالعـــات و برنامـــه ریـــزی شـــهری 
معاونت معماری و شهرســـازی شهرداری همدان، 
كه تاســـیس اداره شـــهر دوســـتدار  با اشـــاره به این 

كـــه در اســـتان  گام هـــای بزرگـــی اســـت  كـــودک از 
همدان برداشـــته شـــده،در پاســـخ به این پرســـش 
كه عنوان شـــهر ســـبز پایدار را داشت اما در  همدان 
عمل چیزی مشـــاهده نشـــد، طی چه مدت زمانی 
كـــودک خواهد  به اســـتانداردهای شـــهر دوســـتدار 
كرد:  رســـید تا فقط در حد حرف باقی نماند، اظهار 
زمان مشـــخصی نـــدارد امـــا اقدامات اصلـــی انجام 
گروه شـــورای  شـــده اســـت. تیم مـــا متشـــکل از دو 
كه خود  كارگـــروه  كـــودک و  اجرایی شـــهر دوســـتدار 
كـــودكان مانند  متشـــکل از افراد بـــا تجربه در زمینه 
كودكان، اساتید  افراد فعال در تشکل های مختص 
كه در شـــهرداری حضـــور دارند  دانشـــگاه و افرادی 
كودک  هســـتند. اقدامات مرتبط با شـــهر دوستدار 
كلیـــد مـــی  كـــودک  از طریـــق اداره شـــهر دوســـتدار 
خورد و ما امیدواریم با تاســـیس ایـــت اداره بتوانیم 
كنیـــم چون ذیل معاونت  ایـــن اقدامات را پیگیری 
معماری و شهرسازی نیز هســـت به نوعی می تواند 

موثر باشد.

اســـتفاده ظرفیت تشکل های غیر دولتی فعال  �
کودکان در حوزه 

كه اداره شهر  یوســـفی  همچنین به این پرسش 
كودک چقدر از ظرفیت تشـــکل های غیر  دوســـتدار 
كرد،  كودكان استفاده خواهد  دولتی فعال در حوزه 
پاســـخ داد: این اداره باید ارتباط ســـازمان ها با هم 
را داشته باشد. چند ارگان مهم مرتبط با اداره شهر 
كـــودک مانند ســـازمان فرهنگی ورزشـــی  دوســـتدار 

شـــهرداری همدان، سازمان ســـیما منظر، معاونت 
خدمات شـــهری، حمل و نقل و ترافیک، مدیریت 
كودكان و نوجوانان،  كانون پرورش فکری  پسماند، 
پـــرورش، ســـازمان بهزیســـتی  و  آمـــوزش  كل  اداره 
كودكان  و تشـــکل های غیردولتـــی فعـــال در زمینـــه 
وجـــود دارد. همچنیـــن مـــا در یکی از تشـــکل های 
غیـــر دولتـــی فعال در ســـطح شـــهر نماینـــده داریم. 
گروه  همچنیـــن پزشـــک متخصص اطفـــال نیـــز در 

داریم.

کودکان همیار شهر �
مدیـــر مركـــز مطالعـــات و برنامـــه ریـــزی شـــهری  
معاونت معماری و شهرســـازی شهرداری همدان، 
در پایـــان افزود: عالوه بر ســـازمان ها و تشـــکل های 
كـــودكان نیـــز اســـتفاده  مربوطـــه از ظرفیـــت خـــود 
كرده اند  كودكان همیار شهر ثبت نام  كرد.  خواهیم 
كرونا جلســـات به صـــورت مجازی برگزار  و به خاطر 
كودكان به طور مستقیم  می شود در این جلســـات 
نظـــرات خـــود را در مـــورد شـــهر و خالهـــای آن بـــه 

شهردار ارائه می كنند.
كه افتاده  كرد: از اتفاقات مهمی  كید  یوســـفی تأ
طراحـــی بوســـتان مهـــارت و خالقیـــت و همچنین 
كودكان با نیازهای ویژه است و امیدواریم  بوستان 
با به نتیجه رســـاندن آن شـــاهد اتفاقـــات خوبی در 

این زمینه باشیم.

گام های هدفمند �

رئیـــس مركز مطالعـــات و پژوهش های شـــورای 
اسالمی شـــهر همدان و نماینده شورا در اداره شهر 
كـــودک نیـــز در روز افتتاحیـــه اداره شـــهر  دوســـتدار 
كه برای رســـیدن به  كودک با بیـــان این  دوســـتدار 
كودک باید یکسری اقدامات  نشان شهر دوســـتدار 
گفت: یکی از این  در شـــهر همدان انجام می شـــد، 
كودک بود  اقدامات تشـــکیل اداره شـــهر دوســـتدار 
كه توســـط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری 

همدان راه اندازی شد.
»رضوان سلماســـی« افزود: با تشـــکیل این اداره 
كودک  كـــه در حوزه  به طور مشـــخص برنامه هایی 
گیرد و  كانال صـــورت مـــی  انجـــام می شـــود از ایـــن 
پیگیـــری تمام مصوبات شـــورای اجرایـــی در حوزه 

كودک از این طریق است.
كـــه ارتبـــاط مـــا با ســـایر  وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
كانـــال اتفاق می افتـــد، تصریح  دســـتگاه ها از ایـــن 
كـــودک باید  كرد: برای رســـیدن به شـــهر دوســـتدار 

هدفمند پیش رفت.
كه اداره شـــهر دوســـتدار  سلماســـی با بیان این 
كارمند  كـــودک دارای یـــک رئیـــس و مدیر و چنـــد 
كرد: معاونت معماری و شهرسازی،  اســـت، اظهار 
فرهنگـــی  ســـازمان  شـــهری،  خدمـــات  معاونـــت 
مدیرمســـئول  شـــهرداری،  ورزشـــی  و  اجتماعـــی 
روزنامـــه هگمتانه، روابط عمومی شـــهرداری، یک 
نفـــر در حـــوزه تشـــکل های مردمی فعـــال در حوزه 
كـــودک و یـــک نفر نماینده شـــورای اســـالمی شـــهر 
كه  همدان عضو شورای اجرایی این اداره هستند 
می توانند از دســـتگاه های دیگر بـــه عنوان مهمان 

كنند. دعوت 
كـــودک متولـــی  كـــرد: حـــوزه  سلماســـی تصریـــح 
بسیاری دارد و از سویی شهرداری نیز در این حوزه 
كاری و برنامه ریزی خود را دارد و می تواند  سیاست 
كند از  كار  در حوزه ســـخت افزاری نیـــز در این حوزه 
كشور مســـئولیت شهر دوستدار  همین روی وزارت 

كودک را به شهرداری سپرده است.
كه ســـایر دستگاه هایی  كرد: از آن جا  وی عنوان 

كانون پـــرورش فکری  همچـــون آموزش و پـــرورش، 
كـــودكان و نوجوانان و بهزیســـتی بـــه طور تخصصی 
در ایـــن حوزه فعالیت دارند، می توانند با مشـــاركت 
مستقیم و ارتباط مستقیم با این اداره برنامه های 
كـــودكان را ارائه دهند و خواســـته ها و  متناســـب با 
كننـــد تا با همکاری هم  ح  كودكان را مطر نیازهـــای 

كودكان شهر شوند. باعث رشد و بالندگی 
كه همه اقشـــار  كید بـــر این نکته  سلماســـی با تأ
كرد:  كننـــد، تصریح  كمک  شـــهر باید در این حـــوزه 
كـــودكان، آینـــده ســـازان شـــهر هســـتند و از همیـــن 
روی توجه به رشـــد و بالندگی آن ها بســـیار اهمیت 
دارد بنابرایـــن شـــهروندان هـــم می تواننـــد بـــا ارائه 
پیشـــنهادات و نظـــرات خـــود شـــهرداری را در ایـــن 

كنند. خصوص و این مسئولیت یاری 

اقدامـــی در اجرای بهتر ابتکار شـــهر دوســـتدار  �
کودک

معـــاون معماری و شهرســـازی شـــهردار همدان 
گفت: در راســـتای اجـــرای بهتر  نیـــز در ایـــن برنامه 
كودک با دستورالعمل ابالغی  ابتکار شهر دوســـتدار 
كشـــور،  ســـازمان شـــهرداری هـــا و دهیـــاری هـــای 
كـــودک در ســـاختار معاونـــت  اداره شـــهر دوســـتدار 
شهرســـازی و معماری شـــهرداری همـــدان ایجاد و 
كودک  فعالیت های خود را در حوزه بررسی مسائل 
گیری از خرد جمعی فعاالن و اســـاتید این  و با بهره 

كرده است. حوزه آغاز 
كرد: شهر دوستدار  »امیر فتحیان نسب« تصریح 
كه با انتخاب آن می توان به  كودک مســـیری اســـت 
كـــودكان در  كیفیت  زندگی  ارتقای شـــاخص هـــای 

شهر و زیست پذیری آنان دست یابیم.
گیـــری بین دســـتگاه های  وی بـــه لـــزوم ارتبـــاط 
گفت: با  كـــرد و  كیـــد  كـــودک نیز تأ مرتبـــط بـــا حوزه 
كودک  دســـتگاه های همســـو با فعالیت های حوزه 
كـــودكان و نوجوانان،  كانون پـــرورش فکری  ماننـــد 
بهزیســـتی و آموزش و پرورش می توان برنامه هایی 

كرد. كودكان اجرا  در راستای نیاز 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان :

درسالجاری83نقطهپرتصادفشناساییشدهاست

شهر دوستار کودک مکانی برای مطالبه حقوق کودکان

همدانیکیازشهرهایپایلوتشهردوستدارکودک
با راه اندازی اداره شهر دوستدار کودک در همدان بر فعالیت های معماری و شهرسازی نظارت می کند
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وتراپی چیست؟ مز

غیـــر  یـــک درمـــان  مزوتراپـــی 
پزشـــکی  حیطـــه  در  جراحـــی 
حقیقـــت  در  و  اســـت  زیبایـــی 
كـــم دارو و  اســـتفاده از دوزهـــای 
بـــا تزریق هـــای مکـــرر، در ناحیه 
كـــه تا  مـــورد نظر اســـت؛ روشـــی 
شـــمار  بـــه  تهاجمـــی  حـــدودی 
می رود. داروهای مورد استفاده 
در مزوتراپی شامل داروهای مزو 

گیاهـــی، ویتامین ها، مـــواد معدنی  تراپـــی، عصاره هـــای 
و آمینواســـیدها هســـتند ه در مقادیـــر میکروســـکوپی به 
گلوله های دارویی بسیار  بیمار تزریق می شـــوند. در واقع 
كوچـــک به طور مســـتقیم بـــه داخل مـــزودرم )الیه میانی 
پوســـت( وارد می شـــود. این الیه از پوست دارای خواص 
بســـیار ویژه درمانی است. مزوتراپی می تواند برای از بین 
كاهش وزن، جوان سازی  بردن سلولیت، افزایش سرعت 

و درمان چاقی موضعی استفاده شود.
مزوتراپـــی یک درمـــان غیر جراحی در حیطه پزشـــکی 
كم دارو و  زیبایی اســـت و در حقیقت استفاده از دوزهای 
كه  با تزریق های مکرر، در ناحیه مورد نظر اســـت؛ روشـــی 

تا حدودی تهاجمی به شمار می رود.
مزوتراپی یک روش بدون درد و بدون نیاز به بی حسی 
اســـت و با زندگی روزمره بیماران تداخلی ندارد. یعنی شما 
بعـــد از انجـــام آن، نیازی به اســـتراحت در منـــزل ندارید و 
می توانیـــد مثل تمام روزهای عـــادی به فعالیت های خود 
كـــه بـــرای مزوتراپی  بپردازیـــد. بـــا وجود مزایـــای مختلفی 
عنوان می شـــود اما نباید انتظار معجزه از این روش درمان 

كمکی دانست. داشت و آن را باید یک روش درمان 
کاربردهای مزوتراپی �

مـــزو تراپـــی در عین حال بـــرای درمان موضعـــی ابداع 
كل بدن به  شـــده و برای درمـــان بیماری های عمومـــی و 
كار نمی رود. با توجه به نتایج و عوارض ناچیز مزو تراپی، 
كاربردهای متعددی برای این تکنیک شـــناخته  كنون  تا
كاربردهـــای آن اضافـــه می شـــود.  شـــده و روز بـــه روز بـــه 
كنون در شـــاخه زیبایی  كاربـــرد مزو تراپی هم ا بیشـــترین 
كـــه می توانـــد در همـــه شـــاخه هـــا مثل  اســـت در حالـــی 
ارتوپـــدی )تزریـــق دارو بـــه مفصل( یـــا در درمـــان بیماری 
گذشـــته آنتی بیوتیک در محل سالک تزریق  ســـالک )در 
كاربرد آن  كاربرد داشته باشد ولی امروز بیشترین  می شد( 
در درمان ریزش مو، جوان ســـازی صورت و درمان چاقی 

موضعی و بیماری عفونی است.
در درمـــان ریزش مو به وســـیله این تکنیـــک، دارویی 
كند، به صورت  كـــی مصرف  كـــه بیمار باید به صورت خورا
موضعـــی و در محل مورد نظر بـــه فولیکول های مو تزریق 

می شـــود. در ریزش موی هورمونی و ریـــزش موی آقایان 
چـــون عامل این بیماری برای همیشـــه باقـــی می ماند و 
از بیـــن نمی رود، در این افـــراد از روش مزوتراپی به عنوان 
كنـــار دیگـــر روش های درمانـــی می توان  كمکـــی در  روش 
گرفـــت ولـــی در ریزش مـــو ناشـــی از رژیـــم طوالنی  كمـــک 
كه جذب دارو مختل می شـــود،  مـــدت یا اعمـــال جراحی 
كمک بسیار  مزو تراپی می تواند به این دســـته از بیماران 

زیادی در جلوگیری از ریزش مو بکند.
بـــرای  عالـــی  و  از روش هـــای خـــوب  یکـــی  ایـــن روش 
جلوگیری از ریزش موهاست.اثربخشی این روش از طریق 
تنظیم مقدارعوامل رشد، پروتین ها، ویتامین ها درپوست 
كه دچار ریـــزش موشـــده اند مزوتراپی  ســـربیمارای اســـت 
موی سرنتایج بسیارخوب و سریع دردرمان ریزش مودارد 
كه دراین روش دارو مستقیم درمحل ریشه و دقیقا به  چرا

كه الزم است تزریق می شود همان مقداری 
كمـــک می كند  مزوتراپـــی نـــه تنها به توقـــف ریزش مو 
كـــه فولیکول های آن  بلکـــه موجب رشـــدمجدد موهایی 

هازنده اما درحالت خواب هستند می شود.
هرچه اســـتفاده ازروش های درمانی مزوتراپی رازودتر 
كنیدشـــانس باقـــی مانـــدن و توقف ریـــزش موها  شـــروع 

بیشتر می شود
هدف از مزوتراپی �

كه مـــوی ســـالم دارنـــد، از مزوتراپی  كســـانی  1- بـــرای 
برای مراقبت از موها و پیشـــگیری از ریزش آنها اســـتفاده 

می شود.
مزوتراپـــی باعـــث افزایـــش رشـــد موها شـــده و بـــه این 
ترتیـــب ریزش موها بـــه تأخیر افتاده و فاز فعال رشـــد آنها 
طوالنی تر می شـــود و موها انعطاف پذیری و درخشـــندگی 

بیشتری پیدا می كنند.
كه موی آســـیب دیده دارند یا به ریزش  2- در افـــرادی 
كردن فاز رشد  مو دچار شـــده اند، از مزوتراپی جهت القاء 

فعال موها، 
بهبود ســـاختار مو،افزایش ترشـــح چربی های طبیعی 
)ســـبوم( از غدد چربی پوست ســـر و تقویت ماهیچه های 

نگهدارنده موها استفاده می شود.
كـــه ریـــزش مـــو بـــه خاطـــر ابتـــالء بـــه  3- در صورتـــی 
بیماری هـــای داخلی مختلف باشـــد، عمـــل مزوتراپی به 

كردن روند ریزش موها انجام می گیرد. منظور متوقف 

سالمت

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی

چشم انداز همدان: مجید ملکیان
مدیـــر عامـــل شـــركت آب و فاضـــالب اســـتان 
كید مقـــام معظـــم رهبری و  گفت: بـــا تا همـــدان 
ح امید«  مقـــام عالـــی وزارت  ضمـــن اجرای »طـــر
كه یک ســـوم الگوی مصرف را رعایت  مشتركینی 
كنند از تعرفه صفر مصـــرف آب برخوردار خواهند 

شد و تعرفه قبوض آن ها به صفر خواهد رسید.

خدمات رسانی به دورترین نقاط
»ســـید هـــادی حســـینی بیـــدار« در نشســـت 
كه با حضـــور اصحـــاب رســـانه در فضای  خبـــری 
كه شركت آب  مجازی برگزار شـــد، با اشاره به این 
و فاضالب اســـتان دو ماموریـــت تامین آب و دفع 
كرد:  كار خـــود دارد، اظهار  فاضالب را در دســـتور 
كـــه همواره  در همیـــن راســـتا عـــالوه بـــر خدماتی 
به مشـــتركین شـــهری و روســـتایی ارائه می شود، 
جلســـات متعددی نیز در حوزه های مختلف به 
منظور رفع مشـــکالت و ارائه خدمات هرچه بهتر 
كه پیش از ورود به سال  برگزار می شود به طوری 
جدید از آبان ماه سال جاری تعداد جلسات فنی 
كنـــون دایر  و مهندســـی مرتبـــط با ســـال 1400  تا

شده است.
كـــه خداوند را  حســـینی بیـــدار بـــا بیـــان ایـــن 
كه اقدامات خوبی با توجه به یکپارچه  كریم  شـــا
سازی و فاضالب شـــهری و روستایی انجام شده 
كـــرد: ایـــن اقـــدام موجب شـــد تا  اســـت؛ عنـــوان 

خدمات ما به دورترین نقاط استان نیز برسد.
وی ادامـــه داد: یکپارچه ســـازی موجب شـــد 
همکاران در شركت های آب و فاضالب روستایی 
گونه مشکل را  و شـــهری مکمل هم باشـــند و هر 

كنند. مدیریت 

هر هفته الف ب ایران �
گزارشـــی  وی در ادامه ســـخنانش ضمن ارائه 
كه در بخش روســـتایی قـــدم های  بـــا بیان ایـــن 
خیلی خوبی برداشته شـــده است، یادآور شد: از 

جمله این اقدامات می توان به پویش »هر هفته 
كـــه این پویش موجب  كرد  الف ب ایران« اشـــاره 
شـــد تا 5 مجتمع و 30 پروژه آبرسانی به روستاها 
با اعتبـــاری بالغ بر 50 میلیـــارد تومان برای مردم 

خوب استان همدان به بهره برداری برسد.
كـــه دیگر برنامـــه ها نیز  وی بـــا اذعان بـــه این 
كرد: از دیگر پروژه ها  كار اســـت، بیان  در دســـتور 
می تـــوان به پروژه تصفیـــه خانه فاضالب همدان 
كه در ایـــن پروژه، بخـــش لجن آن در  كرد  اشـــاره 
حـــال پیگیری اســـت و به یاری خداونـــد تا پایان 
ســـال جـــاری این پـــروژه با اعتبـــاری بالـــغ بر 500 
كه این پروژه  میلیـــارد تومان افتتاح خواهد شـــد 

اثر ویژه ای خواهد داشت.
كمک استاندار   وی افزود: در همین راســـتا؛ با 
و بزرگان اســـتان در نظر داریـــم تمامی صنایع زیر 
دســـت تصفیه خانه، با تخصیـــص های دریافتی 
گذاری  از وزارت نیـــروو یـــا به روش های ســـرمایه 

بتوانیم تحت پوشش آب پایدار درآوریم.

اقدامات نو �
اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــركت  مدیرعامـــل 
كـــرد: بـــا بازچرخانی  همـــدان همچنیـــن عنـــوان 
انجام شـــده، پســـاب شـــهر همـــدان را بـــه نوعی 
كه به حد قابل شرب ارتقا یابد  تصفیه می سازیم 
و ایـــن آب را در اختیـــار صنعت قرار مـــی دهیم تا 

كنیم. بتوانیم پایداری الزم را در استان ایجاد 
وی در ادامـــه ضمن اشـــاره به دیگـــر اقدامات 
كرد: در  انجام شـــده در حوزه تصفیه خانه عنوان 
همین رابطـــه مدول دوم تصفیـــه خانه فاضالب 
كه با این اقدام ما در حال  همدان وارد مدار شـــد 
حاضـــر توانایی تصفیه 1280 لیتر در ثانیه پســـاب 

فاضالب را داریم.
وی همچنیـــن افـــزود: بـــا افتتاح پتروشـــیمی 
هگمتانـــه آب مـــورد نیـــاز ایـــن مجموعه توســـط 
شـــركت آب و فاضـــالب اســـتان تامیـــن خواهـــد 
كـــه در نیروگاه شـــهید مفتح نیز  شـــد؛ ضمن این 

با همراهی همکاران ما خدمات شایســـته ای به 
این بخش نیز ارائه می شود. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این 
كه همکاران ما، آب پایدار 11روســـتای نزدیک به 
كه از لحاظ  شـــهررا با جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر 
كردند. كیفی دچار مشکل بودند را تامین  كمی و 
وی با اشـــاره به برخی مشکالت در تعدادی از 
كردیم  گفت: در همین راستا تالش  روســـتاها نیز 
با مهندســـی مجدد مشکالت 10 روســـتا را مرتفع 
كه این امر موجب رضایتمندی مشتركین  كردیم 

شد.
گفت عملیات  وی افزود: بـــه جرات می تـــوان 
كه در 6 ماهه ابتدایی سال جاری انجام  اجرایی 
كـــه در بازه  شـــد بســـیار شایســـته بوده به طوری 
زمانـــی مذكـــور حفر و تجهیـــز قریب بـــه 28 حلقه 
كیلومتر شـــبکه توزیع  چاه،اجـــرای نزدیک به 30 
آب، اجرای 40كیلومتر خط انتقال، ســـاخت 730 
كیلومتر شـــبکه  متـــر مکعب مخـــزن، اصـــالح 24 
توزیـــع آب بازســـازی 11 دهنـــه چشـــمه و قنوات، 

تعویض 213 پمپ عملیاتی شد.
اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــركت  مدیرعامـــل 
كلرزنی 100  همـــدان افـــزود: همچنیـــن در بحـــث 
روستا را تحت پوشش قرادادهای مربوطه بردیم 
تـــا این روســـتاها را در بحث سیســـتم های نوین 

كنیم. كلرزنی ایمن 
كه انجام شد  وی افزود: با مجموعه اقداماتی 
رضایتمندی مشـــتركین آب شـــهری و روســـتایی 
كـــه و می توان  ارتقـــای بســـیار یافـــت بـــه طـــوری 
كه اســـتان همـــدان جزء  گفـــت بـــا توجه به ایـــن 
اســـتان های تحت تنش آبی بـــوده در این زمینه  
رضایتمنـــدی مـــردم بـــه حـــد قابـــل قبولی رشـــد 

داشته است.
وی در بخـــش دیگری از ســـخنانش با اشـــاره 
بـــه مجموعـــه اقدامـــات انجـــام شـــده در تصفیه 
گفت: با توجـــه به اعتبارات جذب  كباتان  خانـــه ا
كسیالتور شماره 5  شـــده در این حوزه توانستیم ا

كباتان همدان را با ظرفیت 100 لیتر  تصفیه خانه ا
كنیم. در ثانیه برای تصفیه خانه اضافه 

وی افـــزود: همچنین توانســـتیم پکیج تصفیه 
شـــماره 2 تویســـركان را با 60 لیتر بـــر ثانیه به مدار 

آوریم.
و  بازســـازی  بـــه  همچنیـــن  بیـــدار  حســـینی 
كرد  اصالح شـــبکه های فرســـوده آبرســـانی اشاره 
گفـــت:106 باب مخزن در حوزه روســـتایی و 100  و 

باب مخزن در حوزه شهری نیز شستشو شد.

افزایش مصرف آب �
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه شـــیوع ویـــروس 
گفت: در این رابطه با  كرونـــا و افزایش مصرف آب 
تالش همکارانمان ظرفیـــت تولید آب 30  درصد 
در متوســـط اســـتان افزایش داشـــت و مـــا در این 
خصـــوص همـــکاران خاموش مدافعان ســـالمت 

بودیم.
حســـینی بیـــدار در ادامـــه ســـخنانش ضمـــن 
ح شده از سوی هیئت  ح جدید مطر اشاره به طر
ح امید«  گفت: این برنامه بـــا عنوان »طر دولـــت، 
كید  كه بر این اســـاس با توجه بـــه تا كلیـــد خـــورد 
مقام معظم رهبری، وزیر نیرو و مقام عالی وزارت 
طرحی در بخش آب ارائه و 2 هفته پیش مصوب 

شد.
كه یک  وی افـــزود: بر این اســـاس مشـــتركینی 
ســـوم الگوی مصـــرف را رعایت می كننـــد از تعرفه 
صفر مصرف آب و فاضالب برخوردار خواهند شد 

و تعرفه قبوض این عزیزان صفر خواهد شد.
وی توضیـــح داد: بـــر ایـــن اســـاس در بخـــش 
شـــهری 16 درصد مشتركین خانگی ما با 56 هزار 

ح خواهند شد. انشعاب شامل این طر
كـــه چنانچه  حســـینی بیدار با بیـــان این 
تامین هـــر1 لیتر در ثانیه آب برای هر شـــهر یا  
اســـتان بـــه قیمـــت االن 600 میلیـــون تومان 
گر بتوانیم  برای دولت هزینه داشـــته باشد. ا
كمک خوبی به  كنیـــم  30 درصـــد آب ذخیره 

كل جامعه شود.
كـــرد: در بخش روســـتایی نیز با  وی بیان 
ح 9 درصد مشـــتركین خانگی  اجرای این طر
با 21 هزار انشـــعاب  شـــامل این بخشـــودگی 

می شوند.

رفع مشکالت فاضالب �
كیفیت آب  وی در ادامـــه ســـخنانش بـــه 
گفت: در حال حاضر  كرد و  در اســـتان اشـــاره 
در اســـتان شـــركت آب و فاضالب استان یک 

آزمایشـــگاه معتمد محیط زیست دارد و این را به 
كیفیت هیچ  كه از لحـــاظ  گفـــت  جـــرات می توان 

گونه مشکلی وجود ندارد.
وی در خصـــوص مجموعـــه اقدامـــات انجـــام 
نیـــز  قهاونـــد  آب  مشـــکالت  خصـــوص  در  شـــده 
كرد: الحمداهلل آب قهاوند پایداری خاص  عنوان 
خود را دارد و با جدیت مشـــکالت موجود مرتفع 
كه در بخش فاضالب نیز  شـــده است. ضمن این 
كه به زودی برای  مطالعـــات فاز اول انجام شـــده 
تصویب می رود و امســـال یا ســـال آینده مشـــکل 

فاضالب هم برطرف می شود.
كرد: هیچ یک از روستاهای  وی خاطرنشـــان 
مای تحت پوشش ما در شهر همدان مشکل آب 
كه همکاران ما در روســـتاهای  ندارند ضمن این 
باالی ســـد نیز همکاران من اقدامات ویژه ای در 
كه  بخـــش فاضـــالب باالی ســـد دارند به طـــوری 
شبکه تصفیه خانه روستای سیمین انجام شده 

و در بهمن ماه افتاح خواهد شد.
اســـتان  فاضـــالب  و  آب  شـــركت  مدیرعامـــل 
همدان همچنین در بخش دیگری از ســـخنانش 
در خصـــوص مجموعـــه اقدامـــات انجـــام شـــده 
كریم با  گفـــت: خداوند را شـــا در حـــوزه فاضـــالب 
توجه به تالش مجموعه مدیران ارشـــد اســـتان و 
نماینـــدگان اســـتان قدم های ویـــژه ای در بحث  
كه جمعیت تحت پوشش  فاضالب برداشته شد 
همـــدان در ایـــن خصـــوص را بـــه 95 درصـــد می 

رسانیم.
وی افـــزود: در حال حاضر 98 درصد جمعیت 
حاشـــیه شـــهر همـــدان تحـــت پوشـــش خدمات 
كشور 50 درصد و  فاضالب هســـتند، این عدد در 

در استان 76 درصد است.

توصیه به شهروندان �
وی در نهایـــت با توجه به آغاز فصل زمســـتان 
كـــرد: ضروری  ضمـــن ارائه توصیـــه هایـــی، بیان 
اســـت مـــردم اســـتان از تاسیســـات آبرســـانی در 
كشـــیدن  كننـــد و با  شـــهرها و روســـتاها مراقبـــت 
كنند  پارچه پشـــمی از ایـــن تاسیســـات حفاظت 
كه با وجود ایـــن تحریم های ظالمانه قیمت  چرا
تاسیســـات بســـیار باال رفتـــه و هر چقـــدر در این 

كرده اند. كمک  كنند به جامعه  زمینه تالش 
از اصحـــاب  تقدیـــری  وی همچنیـــن ضمـــن 
گفت: مـــردم ما شاسشـــته و نیک فطرت  رســـانه 
ایـــن  در  خادمینشـــان  بـــرای  بایـــد  و  هســـتند 
كننـــد تا مـــا بتوانیـــم به شایســـتگی  شـــركت دعـــا 

كنیم. خدمت رسانی 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خبر داد:

98درصدجمعیتحاشیهشهرهمدان
تحتپوششخدماتفاضالب

تعرفه قبوض مشترکین با رعایت یک سوم الگوی مصرف صفر می شود

ح جداسازی خط رفت و برگشت طر
گردنه اسدآباد آغاز شد  

گفت: جداسازی خط  فرماندار اســـدآباد 
گردنـــه اســـدآباد بـــه طول  رفـــت و برگشـــت 
كیلومتـــر بـــا نیوجرســـی از راهدارخانه به   15
كه تا پایان  ســـمت همدان آغاز شده اســـت 

خرداد ماه 1400 بهره برداری می شود.
كتابی شـــامگاه  گزارش ایرنا؛ ســـعید  به 
گردنـــه اســـدآباد با  یکشـــنبه در بازدیـــد از 
خ و  خ بـــه ر اشـــاره بـــه اینکـــه تصادفـــات ر
انحـــراف به چـــپ از بیشـــترین علت های 
گردنـــه اســـدآباد بـــه شـــمار  تصادفـــات در 
مـــی رود، از آغاز جداســـازی الیـــن رفت و 
گردنه اسدآباد با نصب نیوجرسی  برگشت 

خبر داد.
نصـــب  اتمـــام  بـــا  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
نیوجرســـی روشـــنایی ها بـــر روی آن نصب 
كامل خواهد شـــد،  گردنـــه  و ایمـــن ســـازی 

ح، 2  اظهار داشـــت: در راســـتای اجرای طر
كه یکی از پیمانکاران  پیمانکار برنده شدند 
برای جداســـازی الین رفت و برگشت نصب 
را  روشـــنایی  نصـــب  دیگـــری  و  نیوجرســـی 

برعهده دارد.
میدانـــی  بازدیـــد  در  اســـدآباد  فرمانـــدار 
گردنـــه اســـدآباد، از  از وضعیـــت روشـــنایی 
مرتفع شدن مشکل روشـــنایی آن خبر داد 
كابـــل در  و اظهـــار داشـــت: 2 فقـــره ســـرقت 
گردنه موجب خاموشـــی برخـــی از پایه های 
كه با توجه به حساس  گردنه شده بود  برق 
گردنـــه و ضـــرورت ایمنـــی محـــور، با  بـــودن 
پیگیـــری هـــای الزم مشـــکل خاموشـــی ها 
گردنه مرتفع  شده و در  برطرف و روشـــنایی 
كنون مشـــکلی  گردنه هم ا بحث روشـــنایی 

وجود ندارد.
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که با آن نحوه نگاه، او را بترساند ، خداوند عز و از  کند ، به قصد این  کس به مؤمنى نگاهى  هر 
که در آرزوى روزى ] بهتر [بوده ولى آن را در نیافته و بسا  فریبندگى آرزوها بپرهیزید؛ زیرا، بسا آن 

گرد آورده و آن را نخورده است. که مالى  که خانه اى ساخته اّما در آن ننشسته و بسا آن  آن 

کالم نور

ر الحکم : ح ۲۵۶۳ غر

امام علی علیه السالم :

گـــزارش روابـــط عمومی شـــهرداری منطقه  به 
ســـه: شـــهردار همـــدان در برنامه بازگشـــایی معبر 
محـــور قدر با اشـــاره به مزایای تحقـــق این پروژه، 
احـــداث بلـــوار قـــدر را مصـــداق عینـــی مدیریـــت 

جهادی خواند.
گســـترده  در هر جامعه ای شـــهروندان ارتباط 
و پـــر تکراری با هر یـــک از عناصر شـــهری دارند به 
عنوان مثال مبلمان شـــهری، بهره از المان هایی 
كه حســـی خوشـــایند را همراه با تدبـــر در ما ایجاد 
كنـــد، احداث پارک هـــای تخصصی وعمومی  می 
در راســـتای سرســـبزی شـــهر،  ســـاخت پیاده راه 
ح  كه انســـان را در اولویت قرار می دهد، طر هایی 
گشـــای ترافیک، ایجاد فرهنگســـراهایی  گره  های 
كلی  كنند و ... بـــه صورت  كـــه مهارت آمـــوزی می 
هر یـــک از موارد ذكر شـــده و خیلی از مـــوارد دیگر 
می توانند تصویر و سیمایی بیادماندنی از فضای 

شهری را برای شهروندان بیافرینند.
كـــه قادر  حـــال ایـــن مدیران شـــهری هســـتند 
خواهنـــد بـــود به هر یک از خواســـته هـــای مذكور 

جامه عمل بپوشـــانند و از این منظر بهبود زندگی 
كیفی شهروندان را موجب شوند.

شهرداری منطقه ســـه در راستای تحقق تمام 
كه جهـــت رفاه  ویـــا بخشـــی از وظایف و مـــواردی 
گام  گرفته شـــده است  عمومی شـــهروندان درنظر 
های موثر و ســـازنده ای را برداشته است و در این 

مسیر از هیچ تالشی فروگذار نکرده است.
 ایجـــاد، بـــه ســـازی و بازســـازی زمینـــه هایـــی 
كه از نقشـــی حیاتی در منطقـــه مورد نظر  از شـــهر 
برخـــوردار هســـتند و همچنیـــن پیگیـــری و انجام 
كمتر مدیری به ســـراغ آن ها می  كه  پـــروژه هایی 
ح هایی مانده بر  رود همچون پروژه سالمت و طر
كه ســـال ها  به فراموشی سپرده شده اند و  زمین 
گره از مشـــکالت بخشی از مردم بگشاید  می تواند 
شـــهرداری  ســـه  منطقـــه  رویکردهـــای  جملـــه  از 

همدان بوده است.
كه در جامعـــه محلی  در شـــرایط امـــروز زمانـــی 
خود با تحقق پروژه ای اثربخش مواجه می شوید 
احوالی خوش برای شـــما تداعی خواهد شد احیا 
كه تحقق آن ها نیاز به صبر  و احداث پروژه هایی 
و حوصله ای زیاد و تالشـــی مضاعف دارد از دست 
كـــه توســـط منطقه 3 شـــهرداری  كارهایی اســـت 

كرده است. همدان پایانی شایسته پیدا 
بلوار قدر تا ســـه مـــاه پیش رودخانـــه ای روباز 
كه منشـــا انـــواع بیماری، خطر ســـقوط، بوی  بود 
متعفن فاضالب و  آسیب های بسیاری دیگر را به 
گی ها  كنون این فضا بـــا این ویژ همراه داشـــت و ا
كه عالوه بر  به بلواری 35 متری بدل شـــده است 
رفع تمام خطرات ذكر شده موجب افزایش ارزش 
ک و و رفـــع معضل ترافیکـــی منطقه  افـــزوده امـــال

شده است.
ریالـــی  میلیـــارد   82 اعتبـــاری  بـــا  پـــروژه  ایـــن 
گامی اساســـی در راستای افزایش  توانســـته است 

كیفی زندگی شهروندان باشد.

در مســـیر تحقق ایـــن پروژه ملکی بـــا ارزش 30 
گرفت. میلیارد ریال مورد تملک قرار 

صوفی:احـــداث محور 35 متـــری قدر از دیگر  �
اقدامات شایسته منطقه 3 

ایـــن  در  همـــدان  شـــهردار  صوفـــی،  عبـــاس 
خصـــوص افـــزود: در ادامـــه اقدامـــات عمرانـــی و 
بعـــد  همـــدان،  شـــهرداری   3 منطقـــه  شایســـته 
احـــداث  ســـالمت،  تاثیرگذارمحـــور  بازكشـــایی  از 
كـــه بین بلوار حضـــرت امام  محـــور35 متـــری قدر 
گرفته اســـت  )ره( ومیـــدان امـــام حســـین )ع( قرار 

گرفت. كار قرار  مورد توجه و در  دستور 
صوفـــی با اشـــاره به مزایـــای ایجاد ایـــن پروژه، 
كرد: محـــور قدر منطقه خضر را بن بســـت  عنـــوان 
ج و زمینه روان ســـازی ترافیـــک را فراهم می  خـــار
كیفی و مناســـبی را برای  كند و همینطور شـــرایط 

زندگی شـــهروندان از منظر مورد اشـــاره ایجاد می 
كند.

كاركنـــان منطقه ســـه  كـــه  وی بابیـــان تالشـــی 
شـــهرداری همدان در این مـــدت و در پروژه های 
مختلف داشـــته اند، افزود: همکاران این منطقه 
از شـــهرداری همدان بـــا صرف زمانـــی چند ماهه 
بـــر روی این محور و بـــا انجام اقدامـــات مختلفی 

بـــرای  ایجـــاد پوشـــش  همچـــون دیـــوار چینـــی، 
كنون هم  كـــه ا رودخانـــه، تملـــک برخـــی از معابر 
شاهد تخریب معبری در این راستا هستید، سعی 

بر پیشبرد مناسب اجرای عملیات داشته است.

فیضـــی منش:روان ســـازی ترافیک از مزایای  �
احداث محور قدر

فیـــض منـــش، مدیـــر منطقه ســـه  شـــهرداری 
همدان  با اشـــاره به تملک وبازگشـــایی محور 35 
كرد: این پروژه از نقشـــی موثر  متـــری قدر، عنـــوان 
وحیاتـــی در منطقـــه پیرامونـــی برخوردار اســـت و 
اتصال بزرگراه حضرت امام  به میدان امام حسین 

كند. را ممکن می 
پـــروژه  اجـــرای  از  بعـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ســـالمت بی درنگ در راســـتای عملیاتی شـــدن 
كرد:همکاران  ح  كردیـــم، مطـــر محـــور قدراقـــدام 
مـــورد نظر جهت تحقـــق این پـــروژه در منطقه با  
صرف زمانی چند ماهه تـــالش مطلوبی را به ثمر 

نشاندند.

ایـــن پـــروژه  عـــالوه بر مزایـــای بســـیار، روان  �
سازی ترافیک را نیز به دنبال خواهد داشت.

كودک در  وی با اشـــاره بـــه افتتاح اتاق مـــادر و 
كـــرد: پـــروژه 6 هکتـــاری  پـــارک شـــهروند، عنـــوان 
گلستان در همین حوالی وروبروی روستای  پارک 
شـــورین و همینطور احداث پـــارک دانش در بلوار 
كـــردن  و محوطـــه  دانشـــگاه آزاد و ســـنگ فـــرش 

سازی سرگذر در زمره 28فعال منطقه سه است 
فیضی منـــش درپایـــان به ســـوال خبرنـــگاران 
گفت:به  مبنی برپیشرفت پروژه های منطقه سه 
طـــور میانگین پـــروژه های این منطقه پیشـــرفت 

90درصدی دارد.

گفت: برای احداث خطوط  شـــهردار همدان 
ریلی خط یک همدان 3 تا 4 هزار میلیارد تومان 
كه طبـــق قانون 50  كرده ایم  اعتبـــار پیش بینـــی 
درصـــد از این هزینه توســـط دولـــت و مابقی نیز 

با مشـــاركت دولت و شهرداری تأمین می شود.
ح امکان ســـنجی  عبـــاس صوفـــی از انجـــام طر
مطالعـــات حمل ونقل ریلی در همدان خبر داد و 
ح جامع و ترافیک  اظهار داشـــت: با توجه به طـــر
كـــه در ســـال 87 آغازشـــده و در  اســـتان همـــدان 
سال 92 نیز مصوب شد سه افق برای حمل ونقل 

گرفته شده است. عمومی شهر همدان در نظر 
ح در بخش افق  كـــرد: در ایـــن طـــر  وی بیـــان 
ح جامع، شـــهرداری همدان ملزم  بلندمدت طر
به انجام مطالعات تکمیلی برای بررسی وضعیت 
كه بر اساس آن  ح حمل ونقل ریلی شد  اجرای طر

گرفت. چند پیشنهاد موردبررسی قرار 
شـــهردار همـــدان بابیـــان اینکـــه اســـتفاده از 

متـــرو به دلیل بســـتری ســـنگی و بافـــت تاریخی 
شـــهر و همچنین اســـتفاده از بی.آر.تی به دلیل 
كردن مســـیر، از  مشـــکالت موجـــود بـــرای ایزوله 
گفت: در حال حاضر  ج  شده اند،  كار خار دستور 
ح اســـتفاده از ترامـــوا بـــه دلیل ســـازگاری با  طـــر
شـــرایط موجود بـــرای خطوط ریلـــی حمل ونقل 

عمومی همدان موردتوجه قرارگرفته است.
ح  وی اظهار داشـــت: با شـــروع مطالعات طر
امکان ســـنجی خطوط ریلی حمل ونقل عمومی 
همدان بـــا توجه به میزان تقاضای شـــهروندان 
كه با اولویت  كلیدور شناسایی شده اســـت  ســـه 
بـــه شـــهرک  یـــک: میـــدان بیمـــه  شـــامل خـــط 
فرهنگیـــان؛ خـــط دو: میـــدان قائـــم به شـــهرک 
كربـــال به تپـــه حاج  مدنـــی و خـــط ســـه: میـــدان 

عنایت می شود.
صوفـــی با اشـــاره به اینکـــه ایـــن مطالعات در 
كشور و شـــورای همتای استان  شـــورای ترافیک 

كـــرد: هر خط  ح  به تصویب رســـیده اســـت، مطر
كیلومتر بوده و  ریلی در مســـیر رفت و برگشـــت10 
گسترش این خطوط  همچنین امکان تغییر و یا 

ریلی در آینده نیز وجود دارد.
وی ادامـــه داد: در صـــورت تصویـــب اعتبار در 
ح در بودجه ســـال  گرفته شـــده برای این طر نظر 
كار انتخاب مشاور و انجام  آینده توسط مجلس، 

ح برای سال 1400 آغاز می شود. مطالعات طر
 شـــهردار همـــدان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انجام 
مطالعات قطار شـــهری همدان در قالب تراموای 
برقـــی بـــه یک ســـال زمـــان نیـــاز دارد، افـــزود: در 
صـــورت تصویب بودجه توســـط مجلس، احداث 
كیلومتر از خطوط ریلی حمل ونقل عمومی در  هر 

همدان به 250 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با بیـــان اینکه برای احداث خطوط ریلی 
خـــط یـــک همدان 3 تـــا 4 هـــزار میلیـــارد تومان 
كـــرد: طبق  كرده ایم، عنوان  اعتبـــار پیش بینـــی 
قانـــون 50 درصـــد از ایـــن هزینه توســـط دولت و 
مابقی نیز با مشـــاركت دولت و شـــهرداری تأمین 

می شود.
شهردار همدان در ادامه افزود: موافق الحاق 

روستاهای نزدیک به شهر همدان هستم
كرد: الحاق روســـتاهای  عبـــاس صوفی اظهار 
گر ما  ح رانت نیست ا نزدیک همدان به این شـــر
بـــا اقدامات خود بتوانیم جلـــوی رانت را بگیریم 

بلکه ملحق نشدن رانت بود.
وی با اشـــاره به اشـــاره به سوالی در خصوص 
دادن مجوز به اســـکای مال در طول یک هفته، 
گفـــت: وظیفه ما رفـــع مراجعات مردمی اســـت، 
ایـــن پروژه دارای مجوز قانونی اســـت و در طول 
كار انجام نمی شد  گر این  یک هفته قبل از عید ا
هم شما می گفتید حق شهروندی رعایت نشده 

است.

شـــهردار همـــدان توســـعه شـــهری را یکـــی از 
گفت: توســـعه  كرد و  دغدغه هـــای خـــود عنـــوان 
ســـد  كنـــار  در  بوســـتان  ایجـــاد  و  ســـبز  فضـــای 
هگمتانـــه و مناطق دیگر یکی از اقداماتی اســـت 

كه در این خصوص در دست اجرا است.
ح  صوفـــی مســـکن و شهرســـازی را متولی طر
جامع شـــهری دانســـت و افزود: البته من هم به 
ح  عنـــوان متخصص حوزه شهرســـازی از این طر

دفاع می كنم.
شـــهردار همدان پاســـخگویی را یکی از اصول 
گفت: در هر فرصتی  كرد و  مدیریت خـــود عنوان 
آمادگـــی دارم بـــه تفصیـــل در خصـــوص مباحث 

مدیریت شهری به سواالت پاسخ دهم.
گذشـــته  صوفـــی با بیان اینکه در ســـه ســـال 
اقدامـــات خوبـــی در فضـــای مدیریـــت شـــهری 
مشـــکالت  داد:  ادامـــه  اســـت،  گرفتـــه  صـــورت 
كه از  فراوانی امروز بر ســـر مشـــکالت وجـــود دارد 

آن جمله مشکالت اقتصادی است.

وی تغییـــر مکرر قیمت ها را یکی از مشـــکالت 
جدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری دانست 
شـــهید  پـــل  مســـئله  در  مثـــال  بـــرای  افـــزود:  و 
كرونا  همدانـــی برای تجهیزات به علـــت بیماری 

6 ماه نتوانســـته ایم برخی تجهیزات وارد شود.
از  یکـــی  را  متـــوازن  رشـــد  همـــدان  شـــهردار 
مـــا  كـــرد:  اضافـــه  و  برشـــمرد  خـــود  شـــعارهای 
بیشـــترین حجـــم از عملیات هـــای عمرانـــی را در 
كرده ایم. صوفی  كمتر برخوردار را اجـــرا  مناطـــق 
كردن خدمات به مـــردم را نیز یکی  الکترونیکـــی 
از مهمتریـــن خواســـته ها و مطالبـــات دانســـت 
ح الکترونیکـــی خدمـــات  گفـــت: بـــه زودی طـــر و 

رونمایی می شود.
هکتـــاری   250 بوســـتان  احـــداث  از  صوفـــی 
مشـــخصه های  بـــا  كباتـــان  ا ســـد  نزدیکـــی  در 
گفت  فرامنطقـــه ای و امکانات وســـیع خبر داد و 
بوســـتان 100 هکتاری دیگری نیز در دســـت اجرا 

است.

شهردار همدان:

اعتبار۴هزارمیلیاردتومانیبرایپروژهقطارشهری
پیشبینیشدهاست

آورده اولیه ۶هزار و ۴۲ متقاضی مسکن 
یز شد ملی استان همدان وار

كل راه و شهرسازی  معاون مســـکن و ساختمان اداره 
ح  گفت: 6 هزار و 42 َتن از متقاضیان طر استان همدان 
اقدام ملی و تولید مســـکن در این اســـتان، با بازگشـــایی 

كردند. حساب بانکی، آورده اولیه را به حساب واریز 
گو با  گفـــت و  مجیـــد صالحـــی امیـــر روز پنجشـــنبه در 
خبرنـــگار ایرنا افـــزود: پنجم دی ماه آخریـــن مهلت واریز 
كه در نهایت 6  آورده اولیه متقاضیان مســـکن ملی بـــود 
هزار و 42 َتن از متقاضیان در استان همدان توانستند با 

كنند. واریز 40 میلیون تومان، تکمیل وجه 
وی اظهار داشت: 9 هزار و 347 َتن از متقاضیان این 
ح،توانستند با تکمیل مدارک و ارائه مستندات ثبت  طر

كنند. نام خود را نهایی 
صالحـــی امیـــر تعـــداد متقاضیـــان دارای شـــرایط در 
كرد:  اســـتان همدان را 13 هزار و 77 نفر دانست و عنوان 
با پایـــان مهلت تکمیل پرونده متقاضیـــان، از یکم دی، 
پاالیـــش ثبت نام كننـــدگان انجام و در صورت آزادشـــدن 
ظرفیـــت، در شـــهرهای دارای ظرفیت، ثبت نـــام دوباره 
كه تا پایان  انجام می شـــود. وی ادامه داد: متقاضیانـــی 
آذر برای تکمیل مدارک مراجعه نکرده اند به طور خودكار 
از سامانه حذف می شـــوند، با این وجود سابقه فرم )ج( 
ح ثبت  آن هـــا قرمز نشـــده و دوباره می تواننـــد در این طر

كنند. نام 
كل راه و شهرسازی  معاون مســـکن و ساختمان اداره 
استان همدان با اشاره به واریز تسهیالت ودیعه مسکن، 
گفت: به منظور تامین بخشـــی از ودیعه مســـتاجران، به 
چهار هزار و 888 متقاضی در ســـطح استان، در مجموع 
گذار شده است. به مبلغ 731 میلیارد ریال تسهیالت وا

ح تســـهیالت ودیعه  وی تعـــداد ثبت نام كننـــدگان طر
كرد و افزود:  مسکن در استان را 21 هزار و 215 نفر عنوان 
از این تعداد هفت هزار و 118 نفر دارای شرایط بوده اند.

كمک  ودیعه  صالحی امیر ادامه داد: سقف تسهیالت 
اجاره مسکن برای مستاجران در استان 10 تا 15 میلیون 
تومـــان اســـت و دریافـــت وام ودیعه مســـکن عامـــل قرمز 
شـــدن فرم)ج( نیســـت و متقاضیـــان می توانند از ســـایر 

كنند. تسهیالت بانک مسکن نیز استفاده 
بر اســـاس سرشـــماری ســـال 1395 ، اســـتان همدان 
كیلومتـــر مربع وســـعت، حدود یک  بـــا قریب به 20 هـــزار 
كم نسبی 88  كه ترا میلیون و 750 هزار نفر جمعیت دارد 
كیلومترمربـــع، این اســـتان را در ردیف یکی از  نفـــر در هر 

كشور قرار داده  است. كم ترین استان های  پرترا

خبـــر

شهردار همدان:بااشاره به تالش شهرداری منطقه سه

احداثبلوارقدر
مصداقعینیمدیریتجهادیاست

بازگشایی ادامه بلوار قدر پس از ۲۰سال 

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

ّ
و ارادتمندان این معل

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

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

 با تایید شورای نگهبان حکم اعمال مدرک 
تحصیلی معلمان صادر می شود

کمیسیون بنامه، بودجه و محاسبات مجلس  رئیس 
با بیـــان اینکه شـــورای نگهبان اعمال مـــدرک تحصیلی 
گفت: با تایید شورای نگهبان  کرد،  دوم معلمان را تایید 

حکم اعمال مدرک تحصیلی معلمان صادر می شود.
گفتگو بـــا خبرنگاران    حمیدرضـــا حاجـــی بابایـــی در 
گفت: اصالحیـــه تبصره ماده ۳،  در تبیین ایـــن موضوع 
در مجلس مصوب و برای تایید شـــورای نگهبان ارســـال 
که با نظر مساعد این شورا این قانون اجرایی  شده بود، 

می شود .
کـــرد: براســـاس اصالحیه تبصـــره ماده ۳،   کیـــد  وی تا
وزارت آمـــوزش و پـــرورش مکلف اســـت، در ســـال ۱۳۹۹ 
کـــه  نســـبت بـــه اعمـــال مـــدرک تحصیلـــی دوم افـــرادی 

کند. فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام 
محاســـبات  و  بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  رئیـــس 
گفت: در ایـــن مصوبه بـــار مالی ایـــن تبصره در  مجلـــس 
ســـقف اعتبار پیش بینی شده، در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت 
آموزش وپرورش در قانون بودجه ۱۳۹۹ تامین می شـــود 

واز تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراست.

وگاه مفتح همدان  تولید برق در نیر
۱۸ درصد افزایش یافت

 معاونت تولید نیروگاه شـــهید مفتح همدان از رشـــد 
۱۸ درصدی تولید برق این نیروگاه در سال جهش تولید 
خبر داد. این میزان تولید برق در ۹ ماهه امسال به ثبت 

رسیده است.
گزارش روز یکشـــنبه ایرنا بـــه نقل از روابط عمومی  به 
شرکت مدیریت تولید برق شـــهید مفتح، پژمان اختری 
اظهار داشـــت: تولید برق در نیروگاه شهید مفتح در این 
کیلووات ساعت  مدت به رقم پنج میلیارد و ۳٠٠ میلیون 

رسیده است.
وی افزایـــش تولید در شـــرایط خاص شـــیوع بیماری 
کاری جهادی و ارزشـــمند برشـــمرد و افزود:  کوویـــد ۱۹ را 
کســـب ایـــن موفقیـــت در ســـایه همدلی و تـــالش تمامی 
کارکنـــان در بخش های مختلف نیروگاه به دســـت آمده 

است.
معاونت تولید نیروگاه شـــهید مفتح همدان با اشـــاره 
کســـب رتبـــه برتـــر آمادگی تولیـــد در پیک تابســـتان و  به 
همچنیـــن پایداری بـــی بدیل واحدهـــای این مجموعه 
کـــرد: نیروگاه شـــهید مفتح مصمم اســـت تا طبق  اظهار 
برنامـــه و بـــا انجـــام تعمیـــرات اساســـی و نیمـــه اساســـی 
واحدها بتواند موفقیت های به دســـت آمده را در ســـال 

کند. های آینده تکرار 
گفتنی اســـت نیروگاه حرارتی شـــهید مفتح همدان از 
که  چهار واحد بخار ۲۵٠ مگاواتی تشـــکیل شـــده اســـت 
کشـــور را تأمین  بـــا عمر بیش از ۲۷ ســـال ۲ درصد از برق 
می کنـــد و بـــا ظرفیـــت تولیـــد هـــزار مـــگاوات در دشـــت 
کیلومتـــر ۴۵ جاده همدان - تهران، قرار  کبودراهنگ در 

دارد. 
کشـــور درحال بهره  هـــم اینک ۵۵ نیروگاه برق آبی در 
بـــرداری ، ۱۷نیروگاه درحـــال اجرا و ۲۱۷نیـــروگاه دیگر در 

دست مطالعه است.

هوای همدان سردتر می شود

گفت:  کارشـــناس اداره کل هواشناسی استان همدان 
کاهش یک تا  دمای هوای نقاط مختلف این اســـتان با 

۲ درجه سانتیگراد، سردتر می شود.
گفت  محمـــد حســـن باقری شـــکیب روز یکشـــنبه در 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اســـاس بررســـی نقشه های  و 
کاهـــش دمـــای هوا  ماهـــواره ای، از روز دوشـــنبه شـــاهد 
که روز چهارشـــنبه دمـــا دوباره بـــه حالت  خواهیـــم بـــود 

کنونی برمی گردد.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری، سامانه بارشی 
فعالی وارد اســـتان نمی شـــود، اظهار داشـــت: بر اســـاس 
بررســـی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، جو 
آسمان استان همدان در ۲۴ ساعت آینده، پایدار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان اظهار   
داشـــت: غلظـــت آالینده هـــا در مناطق شـــهری اســـتان 

همدان تا چند روز اینده همچنان مشاهده می شود.
گذشته  کرد: در ۲۴ ساعت  باقری شکیب خاطرنشان 
نهاونـــد بـــا ۱۲ درجه ســـانتی گراد باالی صفر بیشـــترین و 
کبودراهنـــگ بـــا ۹ درجه ســـانتی گراد زیر صفر ســـردترین 

دمای استان را داشته اند.
کارشـــناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه 
داد: دمـــای بیشـــینه هـــوای همـــدان نیز در ۲۴ ســـاعت 
کمینه  گذشـــته ۹ درجه ســـانتی گراد باالی صفـــر و دمای 
این شهر هفت درجه سانتیگراد زیر صفر به ثبت رسیده 

است.
کوه هـــای  وجـــود  نتیجـــه  در  همـــدان  هـــوای  و  آب 
مرتفع، رودخانه ها و پســـتی و بلندی های زیاد به شدت 
متغیـــر اســـت و زمســـتان های ســـرد، پر بـــرف و بـــاران و 

تابستان های معتدل دارد.

خبـــر 

نیروگاهمفتحمازوتمیسوزاند
وگاه برق شهید مفتح وگاه شهید مفتح همدان یک میلیارد متر مکعب کاهش یافت و باقی مانده سوخت مورد نیاز نیر استاندار: مصرف گاز در نیر

وت)نفت سیاه( تامین شده است. با استفاده از مصرف سوخت ماز

گاز در  گفـــت: مصـــرف   اســـتاندار همـــدان 
نیروگاه شهید مفتح همدان در ۹ ماهه امسال 
کاهش یافته اســـت  یک میلیـــارد متـــر مکعب 
و باقی مانـــده ســـوخت مورد نیاز نیـــروگاه برق 
شـــهید مفتح، با اســـتفاده از مصرف سوخت 

مازوت)نفت سیاه( تامین شده است.
گزارش ایرنا؛ ســـید ســـعید شاهرخی روز  به 
یکشـــنبه در نشست مدیریت مصرف سوخت 
که از طریـــق برقراری ارتبـــاط زنده  زمســـتانی 
کشـــور، نفت و نیـــرو برگزار  تصویـــری با وزیران 
گاز طبیعی  شـــد، افزود: برای تامین ســـوخت 
مورد نیاز نیروگاه برق شـــهید مفتح، ســـهمیه 
۱.۶ میلیـــارد متـــر مکعـــب اختصـــاص یافتـــه 
کـــه از ایـــن میـــزان حـــدود ۶۰۰ میلیـــون  بـــود 
متـــر مکعب تامیـــن و ســـهمیه آن حدود یک 

کاهش یافت. میلیارد متر مکعب 
کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  همـــدان  اســـتاندار 
باقی مانـــده ســـوخت مورد نیـــاز نیـــروگاه برق 
شـــهید مفتح، با اســـتفاده از مصرف سوخت 

مازوت)نفت سیاه( تامین شده است.
وی اظهـــار داشـــت: ایـــن نیـــروگاه در مـــرز 
و  کبودراهنـــگ  شهرســـتان های  مشـــترک 
و مصـــرف ســـوخت  فامنیـــن ســـاخته شـــده 
مـــازوت، مشـــکالتی در زمینـــه ایجـــاد آلودگی 

کرده است. برای این شهرستان ها ایجاد 
کرد: با توجه به مشکالت  شاهرخی عنوان 
کاهـــش منابع  آلودگـــی همـــدان و همچنیـــن 
ذخیـــره شـــده ســـوختی در فصـــل زمســـتان، 
تـــالش داریـــم بـــا جایگزینـــی ســـوخت دوم در 
صنایع پر مصرف اســـتان، از ایجاد مشـــکالت 

کنیم . تامین سوخت جلوگیری 
کـــرد: صنایع فوالد و ســـیمان  وی اضافـــه 
کره  اســـتان همدان بـــا جدیـــت در حـــال مذا

هســـتند تا سوخت دوم داشـــته باشند با این 
کنـــون تامیـــن ســـوخت دوم فراهـــم  وجـــود تا

نشده  است.
اســـتاندار همدان با اشـــاره به بهره برداری 
رســـمی از پتروشـــیمی هگمتانـــه در چنـــد روز 
کرد: این پتروشیمی نوپا است  کید  گذشـــته تا
و بـــه منظور حمایت، ســـوخت مـــورد نیاز آن 
کنـــون امکان  تامین می شـــود بـــا این وجود تا
تامیـــن ســـوخت دوم بـــرای ایـــن پتروشـــیمی 

فراهم نشده است.
کـــرد: ســـتادی در خصـــوص  وی تصریـــح 
واحدهـــای  و  ادارات  در  گاز  مصـــرف  کنتـــرل 
آموزشـــی تشـــکیل شـــده اســـت تـــا در میـــزان 

مصرف سوخت صرفه جویی شود.
شـــاهرخی با اشـــاره به اینکه بـــا تغییر خط 
گاز طبیعی مورد نیاز اســـتان همدان،  تامیـــن 
گاز  مشـــکالتی ایجاد شـــد، افزود: پیش از این 
مشـــترکان اســـتان همدان از خط ۴۸ اینچی 
که  گاز ایران به ترکیه تامین می شد،  صادرات 

گاز همدان از انتهای خط  با تغییر این خـــط، 
۵۶ اینچـــی جنـــوب به شـــمال غـــرب تامین و 
گاز در روزهای سرد سال  کاهش فشار  موجب 

شده است.
کـــه آموزش ها  کرد: در شـــرایطی  وی بیـــان 
بـــرای دانش آموزان بـــه صورت غیـــر حضوری 
ارائه می شـــود باید میزان مصرف ســـوخت در 

کنترل شود. مدارس 
کرد: در شـــرایط  اســـتاندار همـــدان اضافه 
کـــه مـــدارس و دانشـــگاه ها بـــه طور  کرونایـــی 
گاز  نبایـــد مصـــرف  کامـــل تعطیـــل هســـتند، 

داشته باشند.
کمـــک دســـتگاه های  بـــا  ادامـــه داد:  وی 
مختلف، باید تیم های بازرســـی تشکیل، و با 

تدبیر با مشترکان پر مصرف برخورد شود.
کرد: اســـتفاده از ظرفیت  کید  شـــاهرخی تا
صداوســـیما و رســـانه ها برای اطالع رسانی در 
گاز بسیار مهم است. کاهش مصرف  خصوص 
وی افزود: در حوزه صنایع، پیشـــاپیش به 

کردیم تا فشار آن به  کمک  گاز  جریان مصرف 
مردم استان تحمیل نشود.

اســـتاندار همدان اظهـــار داشـــت: باید به 
ســـرعت به فکـــر ســـوخت دوم بـــرای صنایعی 
در  پتروشـــیمی  و  ســـیمان   فـــوالد،  همچـــون 

استان همدان باشیم.
گنجایش  کرد: تا دیر نشـــده و  وی تصریـــح 
گاز بـــه پایـــان نرســـیده، باید بـــه فکر  مخـــازن 

صرفه جویی در مصرف سوخت باشیم.
رســـانی  اطـــالع  کـــرد:  عنـــوان  شـــاهرخی 
گاز خانگـــی از  کاهـــش مصـــرف  در خصـــوص 
طریق رســـانه ها، فضای مجازی، صفحه ها و 
کانال های شـــبکه های اجتماعی پر مخاطب 

گیرد. صورت 
شـــرایط  بـــه  توجـــه  بـــا  داد:  ادامـــه  وی 
آب وهوایـــی اســـتان همدان، ســـختی تامین 
کـــه با  مصـــرف ســـوخت تـــا ۱۵ اســـفند اســـت 
مدیریـــت صحیح و مصرف بهینه مشـــکلی در 

این خصوص نخواهیم داشت.
کرد: باید همه توان  استاندار همدان بیان 
گاز  گیریـــم تا در مصرف  کار  و تـــالش خود را به 

کنیم. صرفه جویی 
گر امـــروز با  کـــرد: ا شـــاهرخی خاطرنشـــان 
جدیـــت و فرا بخشـــی بـــه این موضـــوع توجه 
گاز  نکنیـــم در روزهای آینده با مشـــکل تامین 

روبرو هستیم.
وی اظهار داشـــت: در ۲ ماه آینـــده و تا ۱۵ 
گاز را داریم  اسفند خطر جدی افزایش مصرف 
که باید هر هفته با تشـــکیل جلسه برای اقدام 

گاز برنامه ریزی شود. مصرف 
گاز در  کاهش مصرف  کرد:  کید  شاهرخی تا
که باید با برنامه ریزی  ادارات بسیار مهم است 

کنترل شود. و نظارت، مصرف آن ها 

گروه های  کیفی هوای همدان برای  شاخص 
حساس ناسالم است

کیفی هوای همدان در روز شنبه   شاخص 
کمتر  از لحـــاظ غلظـــت آالیندگـــی ذرات معلق 
گروه  از ۲.۵ میکرون در شـــرایط ناســـالم برای 
های حســـاس شـــامل بیماران قلبی و ریوی، 

کودکان و سالمندان قرار دارد. زنان باردار، 
هـــوای  آلودگـــی  کیفـــی  کنتـــرل  مســـوول 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی همدان بـــا اعالم این 
گفت: شـــاخص ۲۴  مطلـــب به خبرنـــگار ایرنا 
کیفیـــت هـــوای شـــهر باالتـــر از میزان  ســـاعته 
کمتـــر از ۲.۵ میکرون  اســـتاندارد ذرات معلق 
کیفیت  که ایـــن وضعیت نشـــاندهنده  اســـت 

گروه های حساس است. ناسالم برای 

»مهدی خدابخشـــی« افزود: این شـــرایط 
کیفـــی هوا ایجاب می کند شـــهروندان به ویژه 
کودکان، بیماران قلبی و ریوی، افراد سالمند 
و زنان باردار از تردد غیرضروری ســـطح شهر و 

کنند. فضای باز اجنتاب 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــه علت شـــیوع 
تـــردد شـــهروندان در  کرونـــا میـــزان  ویـــروس 
که اظهار  کرد  کید  کاهش یافته، تا سطح شهر 
گروه های پرخطر شامل  داشت: به رغم اینها، 
کـــودکان، ســـالمندان، افـــراد دارای بیمـــاری 
هـــای زمینه ای، قلبی و تنفســـی و زنان باردار 
کنند. جدا از حضور و تردد در فضای باز پرهیز 

کیـــد بر اینکه ایـــن افراد از  خدابخشـــی با تا
کوهنوردی اجتناب  قدم زدن، پیـــاده روی و 
کننـــد، افـــزود: شـــهروندان بـــرای پیشـــگیری 

کرونا از ماســـک اســـتفاده  از ابتـــال بـــه ویروس 
که البته اســـتفاده از ماسک نیز مانع  می کنند 

تنفس هوای آلوده نمی شود.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت همدان:

کاال در سامانه جامع انبارها احتکار محسوب می شود سرپیچی از ثبت موجودی 
 رئیـــس ســـازمان صنعت، معـــدن و تجارت 
کید بر ثبت کاالهای موجود  استان همدان با تا
گفـــت:  در اســـتان در ســـامانه جامـــع انبارهـــا 
کاال  ســـرپیچی از ایـــن قانـــون احتکار و قاچـــاق 

محسوب می شود.
حمیدرضـــا متین در جلســـه ســـتاد تنظیم 
بازار اســـتان همدان اظهار داشت: تمام انبارها 
کاال باید موجودی خود را در  کز نگهـــداری  و مرا
 www.nwms.ir سامانه جامع انبارها به نشانی

ثبت نام کنند.
کرد: چنانچـــه واحدهای صنفی و  کیـــد  او تا
صنعتی مطابق این قوانین عمل نکند مشمول 

مجازات های احتکار و قاچاق کاال می شوند. 

رئیس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت 
گفت: همـــدان رتبـــه دوم در ســـامانه  همـــدان 
کشـــور را دارد و بایـــد این رویه  جامـــع انبارهای 
کرد: بنکداران و  ادامه یابد.  متین خاطرنشـــان 
کهنسال هستند  که  صاحبان واحدای صنفی 
کار ندارند  و توان و ســـواد الزم را برای انجام این 
ع وقـــت  کمـــک بگیرنـــد و در اســـر از حســـابدار 

موجودی کاالهای مازاد خود را ثبت کنند. 
به گفته اصناف و شرکت های پشتیبانی امور 
دام و غلـــه نیـــز موظف به ثبت لیســـت اقالم در 
سامانه جامع انبارها هستند تا مشمول جریمه 

و برخورد قانونی نشوند.
رئیس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت 

کرد: منظـــور از انبارها  اســـتان همدان یادآوری 
کـــز بارگیری،  کاال، تمامی مرا کـــز نگهـــداری  و مرا

تخلیه، نگهداری یا ذخیره سازی کاال است.
کز  کز شـــامل انبارهـــا، مرا وی افـــزود: این مرا
دپو، سیلوها، سردخانه ها، واحدهای تولیدی، 
کشـــاورزی  ع  کارخانه ها، معادن، اصناف و مزار
کاال به آن وارد  که  کلی هر جایی  است و به طور 
یـــا از آن خـــارج و یا در آن نگهداری می شـــود در 

محدوده این طرح می گنجد.
تســـریع  و  تســـهیل  بـــرای  گفـــت:  متیـــن 
و  نظـــارت  همچنیـــن  و  تجـــاری  فرایندهـــای 
کارآمـــد ورودی و خروجـــی زنجیـــره  مدیریـــت 
تجـــاری بایـــد ابـــزاری بـــرای شناســـایی مـــکان 

نگهداری هر کاال و میزان خروج و ورود کاالها به 
هر انبار در هر لحظه وجود داشته باشد.

کرد: مـــردم انبارهای غیرقانونی را از  کید  او تا
طریق ســـامانه ۱۲۴ اعالم تا در سریع ترین زمان 

ممکن به گزارش آن ها رسیدگی شود.

کرونا در استان همدان به یک هزار و ۴۱۸ نفر رسید تعداد جان باختگان 

کرونا دانشگاه   ســـخنگوی ســـتاد مقابله با 
که بـــا فوت پنج  گفت  علوم پزشـــکی همـــدان 
کووید ۱۹ طی ۲۴  نفر دیگر از بیمـــاران مبتال به 
ساعت گذشته، مجموع جانباختگان کرونایی 

در استان به یک هزار و ۴۱۸ نفر رسید.
گفت وگو با  »محمد طاهری« روز شـــنبه در 
خبرنگار ایرنا، افزود: تعداد مراجعان ســـرپایی 
بـــه اورژانـــس بیمارســـتان ها با عالئم تنفســـی 
گذاشته  ۲۴۸  کرونا در ۲۴ ساعت  مشـــکوک به 

کـــه از این تعـــداد ۳۸ نفر در بخش  مـــورد بوده 
عادی و  هفت بیمار نیز در بخش آی.ســـی.یو 
بســـتری شـــدند، ضمن آنکه وضعیت جسمی 

گزارش شده است. ۲۹ نفر از این تعداد وخیم 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
همـــدان اظهار داشـــت: با شناســـایی ۱۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته، 
مجموع مـــوارد مثبت بســـتری از ابتدای همه 
کنون در بیمارستان های  کرونا تا گیری ویروس 

این استان به ۹ هزار و ۸۲۶ نفر رسید.
وی درباره آخرین وضعیت بیماران کرونایی 
گفت: شـــمار  در شهرســـتان هـــای اســـتان نیز 
گیری  کرونایی بستری)از ابتدای همه  بیماران 
کنـــون( در بیمارســـتان های  کرونـــا تا ویـــروس 
اســـدآباد ۳۵۸، بهار ۵۶۰، تویسرکان۶۰۴، رزن 
کبودراهنگ  ۳۹۱، درگزین ۱۷۲، فامنین ۱۷۲ و 

۶۲۰ نفر بوده اســـت. طاهری افزود: همچنین 
یک هـــزار و ۸۳۷ نفر در مالیر، یک هزار و ۹۶در 
نهاوند و ســـه هزار و ۷۴۸ نفر نیز در شهرستان 
همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند 
که ۲۶۸ نفر از بیماران بستری، افراد غیربومی و 
ج اســـتان هستند.   استاندار همدان در  از خار
گفت  کرونا  جلسه امروز ستاد استانی مقابله با 
گـــزارش معاون وزیر بهداشـــت در  که براســـاس 
کرونا، تمامی شهرســـتان های این  ســـتاد ملی 

کرونایی قرار دارند. استان در وضعیت زرد 
»سیدسعید شاهرخی« اظهار داشت: با توجه 
به بهبود وضعیت اســـتان همدان، محدودیت 
تردد شـــبانه از ســـاعت ۲۱ تا چهار صبـــح تنها در 
شهرســـتان های همدان و مالیر اجرا و از دوربین 
های هوشـــمند ترافیکـــی برای نظـــارت و اعمال 

قانون متخلفان استفاده می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 
نیز دراین جلسه گفت: بیماران بستری مشکوک 
و مثبت کووید ۱۹ در بیمارستان های این استان 

در حال حاضر به ۳۲۰ نفر رسیده است.
به گفته رشید حیدری مقدم، میزان ابتالی 
کرونا به ۱۰ مورد مثبت در بســـتری ها  روزانه به 
، ۵۵ مورد مثبت در بیماران ســـرپایی و شـــمار 
کرونایی اســـتان نیـــز از میانگین ۱۵  فوتی های 

کاهش یافته است. نفر در روز به یک مورد 
کرونایی اســـتان  »آمـــار روزانه فوت بیماران 
که در پیک ســـوم شـــیوع ویـــروس به  همدان 
میانگین ۱۵ نفر رســـیده بـــود، در روزهای اخیر 
و بـــا توجـــه بـــه همراهـــی و همـــکاری مطلوب 
مردم در اجـــرای محدودیت ها و رعایت دقیق 
کاهشی چشمگیر،  پروتکل های بهداشـــتی با 

تک رقمی شده است.«

امام جمعه همدان: 
عالمه مصباح یزدی عمر خود را صرف 

توسعه معارف الهی کرد

نماینده ولی فقیه در اســـتان و امام جمعه همدان با 
صدور پیامی به مناســـبت درگذشت آیت اهلل محمدتقی 
گفـــت: این عالم وارســـته فـــردی فقیه،  مصبـــاح یزدی، 
که عمر پربرکت خویش  فیلسوف و متکّلمی برجسته بود 
را صرف توسعه معارف الهی و خدمت به جامعه  اسالمی 

کرد. و انقالبی 
 حجت االســـالم و المســـلمین »حبیب اهلل شـــعبانی 
موثقی« با صدور پیامی ضمن تســـلیت درگذشت عالمه 
محمدتقـــی مصبـــاح یزدی، افـــزود: این عالـــم مجاهد و 
انقالبـــی، متعهـــد به انجـــام وظیفه بـــود و در دوران عمر 

کرد.  غ از قضاوت ها به وظیفه عمل  شریف خویش فار
نماینـــده ولی فقیه در اســـتان همـــدان در ادامه این 
کرد: تقوی و تواضع بی نظیر ایشـــان از آنچه  پیام تصریح 
شـــنیده شـــده، فراتر بود و درس های اخالقی و ســـلوکی 

این عالم وارسته به جان تشنگان نشست.
حجت االســـالم و المســـلمین شـــعبانی موثقی ادامه 
کالمی و تفســـیری،  داد: قـــدرت تحلیل هـــای فلســـفی، 
گردان برجسته  آن  که شـــا نعمتی الهی برای ایشـــان بود 
مرحوم به طور قطع ادامه دهنده  مسیر علمی و انقالبی 

ایشان خواهند بود.
امام جمعه همدان با تســـلیت ایـــن ضایعه  بزرگ به 
پیشـــگاه حضرت ولی عصر)عج(، مقـــام معظم رهبری، 
فضـــالی  و  طـــالب  علمـــا،  مرحـــوم،  آن  شـــریف  بیـــت 
حوزه های علمیه و مردم ایران، از خداوند متعال برای 
ک ایشـــان رحمت واســـعه  الهی و علـــّو درجات را  روح پا

کرد. مسئلت 
آیت اهلل مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری 
و رئیس موسســـه آموزشـــی پژوهشـــی امام خمینی )ره( 
گوارشـــی  که از حدود یک ماه قبل به دلیل بیماری  قم 
تحت مراقبت های پزشکی قرار داشت، عصر روز جمعه 

گفت. ۱۲ دی ماه در ســـن ۸۶ سالگی دارفانی را وداع 

خّیر همدانی به یاد سردار سلیمانی
 ۲ زندانی آزاد کرد

گفت: همزمان   مدیرعامل ســـتاد دیه استان همدان 
با نخســـتین سالگرد شـــهادت سردار شـــهید حاج قاسم 
کمک  ســـلیمانی یک خّیر همدانی به یاد ســـردار دلها با 

کرد. مالی خود ۲ زندانی جرائم غیرعمد را آزاد 
گو با ایرنا  گفت و  یداله روحانی منش روز دوشـــنبه در 
کرد: ضمانت مرد میانسال به منظور خرید یکسری  بیان 
اقـــالم برای پســـرش و ناتوانـــی فرزنـــد در پرداخت بدهی 

موجب زندانی شدن پدر ۵۹ ساله شده بود.
کـــرد: ایـــن مددجـــو بـــه علـــت بدهی ۳۰  وی اضافـــه 
که  میلیـــون تومانـــی از ۲ مـــاه پیـــش زندانی شـــده بـــود 
کمـــک خیر همدانی و ســـتاد دیه اســـتان، همزمان با  با 
نخســـتین ســـالگرد شـــهادت ســـردار رشید اســـالم حاج 

قاسم سلیمانی آزاد و به آغوش خانواده برگشت.
مدیرعامل ســـتاد دیه اســـتان همدان اظهار داشت: 
که در معامالت احشـــام  همچنین پیرمرد ۶۵ ســـاله ای 
فعالیـــت داشـــت بـــه علـــت بدهـــی بیـــش از ۶۰ میلیـــون 
کمک خیر و  که بـــا  تومانی از ســـال ۹۷ زندانی شـــده بود 

ستاد دیه آزاد شد.
روحانی منش ادامه داد: ۱۷۵ زندانی جرائم غیرعمد 
شـــامل ۱۳۰ زندانی دارای محکومیـــت مالی، ۳۵ زندانی 
مهریـــه، ۶ زندانـــی ناتـــوان در پرداخـــت مهریـــه و چهـــار 
زندانـــی دیه ناشـــی از حـــوادث در ۹ ماهه ســـالجاری به 

آغوش خانواده بازگشتند.
کـــرد: ۱۶۷ تـــن از زندانیـــان آزاد شـــده در ۹  وی بیـــان 
ماهـــه ســـالجاری مـــرد و هشـــت تـــن از آنها زن هســـتند 
همچنین مجموع بدهی زندانیان آزاد شـــده بیش از ۴۷ 

میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بوده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اظهار داشت: 
در حـــال حاضر ۲۴۳ تن شـــامل ۲۳۶ مـــرد و هفت زن 
که ۲۰۵ تـــن از آنها  هـــم اینـــک در زندان حضـــور دارند 
محکومـــان مالی، ۳۳ نفر زندانی مهریه، ســـه نفر بر اثر 
کار و ۲ زندانی  ناتوانی در تامین دیه ناشـــی از حوادث 
قتـــل غیـــر عمـــد در زنـــدان هـــای ایـــن اســـتان تحمل 

می کنند. حبس 
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پس از ۱5 ماه تالش و پیگیری اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری:

یگان حفاظت انتظامی شهرداری همدان 
راه اندازی می شود

»محمدعلی گلشن« مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات 
شهرداری اظهار کرد: تشکیل یگان حفاظت انتظامی اداره 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری یکی از اقدامات زیرساختی 
بـــود که طی ماه ها برنامه ریزی و برگزاری جلســـات متعدد 

پیگیری و امروز شاهد به بار نشستن آن هستیم.
وی افزود: یگان حفاظت انتظامی یک ابزار بازدارنده 
و یـــک نیـــروی ناظر همـــراه با قـــدرت قضایی و پشـــتوانه 
گلشـــن همچنیـــن با اشـــاره بـــه ضرورت  قانونـــی اســـت. 
گفـــت: اقدامات این یـــگان می تواند  تشـــکیل این یگان 
پیشـــگیرانه قبل از انجام و اتمام تخلف باشد و می تواند 
کـــرده و از بروز هرگونـــه نارضایتی  تخلـــف را در ابتـــدا مهار 

کند. اجتماعی جلوگیری 
که وظایف ذاتی این یگان در حوزه  گلشن با بیان این 
کنترل ســـاخت و ســـازها، رفع ســـد معبر و انضباط  های 
شـــهری و نگهـــداری و محافظت از وســـایل شـــهروندان 
یـــگان  ایـــن  اداره می توانـــد در حـــوزه وظایـــف  ایـــن  در 
گشـــایی بسیاری از معضالت و  تعریف شـــود و قابلیت راه 
مشـــکالت را دارد، توضیـــح داد: در خصوص اهداف این 
یگان می توان تحقق امنیت، آرامش و انضباط اجتماعی 

و شهری را برشمرد.

وژه قطار  90 میلیارد تومان اعتبار برای پر
همدان ـ مالیر اختصاص یافت

بـــرای  گفـــت:  مـــردم همـــدان در مجلـــس  نماینـــده 
پروژه هایی مانند قطار شـــهری همدان و قطار همدان و 
مالیر بیش از ۱۰۰ جلســـه برگزار شـــده و ۹۰ میلیارد تومان 

نیز برای پروژه قطار همدان ـ مالیر اختصاص داده شد.
حمیدرضـــا حاجـــی بابایـــی در شـــورای برنامه ریـــزی 
گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهید  اســـتان همـــدان بـــا 
ســـلیمانی اظهار داشت: ســـردار ســـلیمانی یک قهرمان 
ملـــی بـــرای همـــه ملت هـــای آزاده جهان اســـت و ســـفر 
ماندگار ســـردار ســـلیمانی به اســـتان همدان باید بیشتر 
که این  گیرد و به آن پرداخته شـــود چرا  مـــورد توجه قرار 

کم نظیرترین سفرهای سردار است. سفر یکی از 
ح بزرگ  وی با بیان اینکه در استان همدان صدها طر
گرفته تا قطار شهری و مرکز جامع  از راه آهن و پتروشیمی 
کشـــور  ســـرطان در حـــال انجام اســـت، افزود: در بودجه 
اســـتان های محروم از اعتبار بیشـــتری برخوردار هستند 
کشـــور نیز بر اســـاس  و رتبـــه بنـــدی اســـتان ها در بودجه 

وضعیت فعلی و میزان محرومیت است.
کمیســـیون برنامـــه و بودجه مجلس شـــورای   رئیس 
اســـالمی با اشاره به اینکه افزایش بودجه استان همدان 
کرد:  در ســـال های اخیر بی ســـابقه بوده اســـت، عنـــوان 
مدیـــران اســـتان به صـــورت شـــبانه روزی برای توســـعه 
کرد: بـــرای پروژه هایی  اســـتان تالش می کنند. وی بیان 
مانند قطار شـــهری همدان و قطار همدان و مالیر بیش 
از یکصد جلســـه برگزار شـــده و ۹۰ میلیارد تومان نیز برای 

پروژه قطار همدان- مالیر اختصاص داده شد.
کـــرد: با  ح  نماینـــده مـــردم همـــدان در مجلـــس مطر
بـــا  را  پتروشـــیمی  ک  پیگیری هـــای شـــبانه روزی خـــورا
کردیم و نتیجـــه آن افتتاح  همـــکاری وزارت نفـــت فراهم 

پتروشیمی هگمتانه بعد از ۱۸ سال بوده است.
وی بـــا بیان اینکه در اســـتان همدان صدهـــا پروژه از 
گاوداری و مرغداری  پتروشـــیمی تا واحدهای صنعتـــی، 
که تحولی بزرگ در این حوزه به شمار  در حال اجراســـت 
ح جامع شـــهری همـــدان در  می آیـــد افـــزود: اجـــرای طر
ح قطار شـــهری همدان یک اقدام بی ســـابقه در  کنار طر

کالن شهر همدان است. راستای توسعه 

۷0 برنامه پاسخگویی به تماس های مردمی 
در استانداری همدان برنامه ریزی شد

مدیـــرکل دفتـــر بازرســـی، مدیریـــت عملکـــرد و امـــور 
گفت: برای فصل زمســـتان  حقوقی اســـتانداری همدان 
۷۰ برنامه حضور مدیران در ســـامد برای پاســـخگویی به 
تمـــاس های مردمی از طریق تلفن ۱۱۱ پیش بینی شـــده 
گـــزارش روابط عمومـــی اســـتانداری همدان،  اســـت. به 
احســـان شـــهابی در این بـــاره افـــزود: این تعـــداد برنامه 
پیش بینی شده تقریبا ســـه برابر برنامه درخواستی مرکز 

ارتباطات مردمی و ریاست جمهوری است. 
گوی تلفنی ۴۰ هم استانی با استاندار و  گفت و  وی از 
بیان مسائل و مشکالت خود در زمان حضور سید سعید 

شاهرخی در مرکز سامد و از طریق تلفن ۱۱۱ خبر داد. 
شـــهابی اظهـــار داشـــت: حضـــور اســـتاندار پنجمیـــن 
برنامه از برنامه پیش بینی شـــده در سامد و پاسخگویی 
که  بـــه مـــردم از طریق این ســـامانه در ســـال جـــاری بود 
چهارشـــنبه دهم دی ماه به مدت ۲ ســـاعت با همراهی 

استاندار برگزار شد. 
کـــرد: در زمان حضور ۲ ســـاعته اســـتاندار  وی عنـــوان 
ح شد بیشتر در حوزه اشتغال،  که مطر بیشتر سوالهایی 

تسهیالت بانکی و خدمات عمومی بود. 
کل دفتـــر بازرســـی مدیریـــت عملکـــرد و امـــور  مدیـــر 
کرد: در این  راســـتا  حقوقـــی اســـتانداری همدان تصریح 
که یکی  چهار برنامه با حضور اســـتاندار پیش بینی شده 
از آنها اجرا شـــد و ســـه برنامه دیگر تا پایان سال از طریق 

تلفن ۱۱۱ برگزار خواهد شد.

خبــــــر

جنگل های زاگرسی در استان همدان 
احیاء و غنی سازی می شوند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســـتان همدان: اسفندیار خزائی مدیرکل 
منابـــع طبیعی همـــدان با بیان اینکـــه بازمانده هایی از 
که  گرســـی در اســـتان  همدان وجود دارد  جنگل های زا
گفت: ارتقای تاج  گســـترش آن هستیم  به دنبال احیا و 
پوشـــش جنگل های اســـتان همـــدان مهم ترین هدف 
ح های توســـعه  ســـازمانی منابـــع طبیعی از اجـــرای طر

جنگل کاری در استان است. 
گـــرس  زا منطقـــه  جنگل هـــای  احیـــای  از  خزایـــی، 
دراســـتان خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: اســـتان همـــدان 
کم  کـــه از ســـطح دریـــا دارد  بـــه دلیـــل میـــزان ارتفاعـــی 
جنـــگل بـــوده و بیـــش از جنـــگل از نعمـــت مراتع خوب 

برخورداراست.
از جنگل هـــای  بازمانده هایـــی  اینکـــه  بابیـــان   وی 
کـــه بـــه دنبـــال احیا و  گرســـی در اســـتان وجـــود دارد  زا
گســـترش آن هســـتیم، افـــزود: در دو ناحیه  رویشـــی در 
همدان شامل جنوب استان در مناطقی مانند نهاوند، 
تویســـرکان، اسدآباد و مالیر و در شـــمال استان منطقه 
گرســـی دیده  فامنین نوارهـــای باریکی از جنگل های زا
ح های توســـعه ای در  می شـــود به همین منظور نیز طر

حوزه جنگل کاری تهیه شده و در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســـتان همدان 
کرد: معدود جنگل های جنوب استان بازمانده  عنوان 
گرســـی و جنگل های شـــمال اســـتان نیز  جنگل های زا
بازمانـــده از جنگل هـــای ایرانـــی و تورانـــی هســـتند بـــه 
گذشته در جنوب استان به ویژه  همین دلیل نیز ســـال 
کردیم.     ح بوم سازگان جنگلها را اجرا  منطقه نهاوند طر
ح توسعه و غنی سازی  کرد: امسال نیز طر  وی عنوان 
کـــه وســـعت  کرده ایـــم  جنگل هـــا را در اســـتان اجرایـــی 
ح جنگل کاری یکهزار  اجرای آن بیش از ۵۰۰ هکتار از طر

هکتاری استان همدان را شامل می شود.
خزایـــی ارتقـــای تـــاج پوشـــش جنگل هـــای اســـتان 
ح های  را مهم تریـــن هـــدف این ســـازمان از اجـــرای طر
جنگل کاری، توســـعه و غنی ســـازی جنگل ها دانست و 
کرد: در تالشـــیم با احیای مناطق جنگلی اســـتان  بیان 
کم ســـازی آنها بتوانیم از ظرفیت های موجود در  و مترا

جنگل ها بهره مند شویم.

وی برق استان همدان  یع نیر مدیرعامل شرکت توز
تأکید کرد

ژی  ورت صرفه جویی در مصرف انر ضر
برای پایداری شبکه برق

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت:  با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی 
کاهش و  کاهـــش دمـــا در شـــرایط فعلـــی،  بـــا توجـــه به 
مدیریت در مصرف سوخت برای پایداری شبکه الزامی 

است.
گزارش روابط عمومی شـــرکت توزیـــع نیروی برق  به 
اســـتان همدان، شیرزاد جمشیدی با اشاره به ضرورت 
صرفه جویـــی در مصرف انـــرژی اظهار داشـــت: با توجه 
کاهـــش و مدیریت در  کاهش دما در شـــرایط فعلی،  بـــه 

مصرف سوخت برای پایداری شبکه الزامی است. 
وی افـــزود: فعالیـــت نیروگاه هـــا بـــا تأمیـــن ســـوخت 
امکان پذیـــر اســـت بنابرایـــن بـــرای تأمین بـــرق پایدار، 
نیروگاه هـــا بایـــد متناســـب با نیاز شـــبکه تولید داشـــته 

باشند.
مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
کرد: افزایش مصرف برق از طرف مشـــترکین به  تصریـــح 
معنای تولید بیشتر نیروگاه ها است؛ با توجه به این امر 
و بـــرودت هوا، افزایـــش مصرف ســـوخت خانگی باعث 
اختـــالل در سوخت رســـانی بـــه نیروگاه هـــا و تولیـــد برق 

خواهد شد.
وی ادامه داد: با مشـــارکت مشـــترکین در مدیریت و 
کاهش مصـــرف انرژی برق می توانیم به تولید نیروگاه ها 
کاهـــش مصرف ســـوخت در راســـتای حفـــظ پایداری  و 

کنیم. کمک  شبکه های برق 
جمشـــیدی با اشـــاره بـــه اقدامـــات اجرایـــی در این 
زمینـــه ابـــراز داشـــت: در این راســـتا می توان بـــا تعدیل 
روشـــنایی معابـــر بلوارهـــای شـــهری و بـــرون شـــهری و 
کنترل روشـــنایی پارک ها و میادین و ادارات  همچنین 

کاهش مصرف انرژی داشته باشیم. گام مؤثری در 
کنترل برق هـــای غیرمجاز و رمزارزها  کید بر  وی بـــا تأ
صنعتـــی  مشـــترکین  همـــکاری  و  مشـــارکت  بـــا  گفـــت: 
گاز و بـــرق  می توانیـــم بـــدون هیـــچ مشـــکلی در تأمیـــن 

روزهای سرد سال را پشت سر بگذاریم.

خبـــــر
منطقهجدیدشهرداری،ناجیبافتتاریخیمرکزهمدان

کشـــور مبنی بـــر راه اندازی   موافقت وزارت 
منطقـــه جدیـــد مدیریت شـــهری در همدان، 
فعاالن و دوســـتداران میراث فرهنگی را برای 
حفـــظ و احیـــای بافت تاریخی مرکز این شـــهر 

کرده است. امیدوار 
کشـــور، شهرداری  براســـاس مصوبه وزارت 
منطقـــه پنـــج همـــدان در بافـــت مرکـــز مجـــوز 
گرفت تا محله های تاریخی و قدیمی  فعالیت 
گزنـــد تخریـــب و از بیـــن رفتن در  ایـــن شـــهر از 

امان باشند.
که  کشـــور نشـــان می دهـــد  مصوبـــه وزارت 
کالنشهرها  کز استان ها و  شهرهای بزرگ و مرا
بـــه ازای هر ۱۱۰ هزار شـــهروند، بایـــد خدمات 
که نیاز به ایجاد منطقه  شهری صورت بگیرد 

جدید مدیریت شهری دارد.
براین اساس شهرداری همدان در راستای 
خدمات بهتـــر و نیز حفظ بافـــت تاریخی مرکز 
شهر همدان، پیشـــنهاد ایجاد منطقه جدید 
مدیریـــت شـــهری را ارایـــه داد و پـــس از ماه ها 
مطالعـــه و رعایـــت الگوهـــا و آییـــن نامه هـــای 

کشوری، راه اندازی شد.
با این اقـــدام در واقع سیاســـتگذاری واحد 
در احیـــا و بازســـازی بافـــت فرســـوده و قدیمی 
همدان ایجاد شد تا مکان های تاریخی و واجد 
ارزش در این منطقه شناسایی و مرمت شوند.

حفـــظ بافـــت تاریخـــی محـــور راه انـــدازی  �
منطقه جدید شهرداری

گفت: حفظ  شـــهردار همدان در این بـــاره 
بافـــت تاریخی مرکز این شـــهر محور راه اندازی 

منطقه جدید مدیریت شهری است.
راه انـــدازی  پیرامـــون  صوفـــی«  »عبـــاس 
مدیریت منطقه پنج شهرداری همدان اظهار 
داشـــت: حفـــظ و احیـــای بافت هـــای واجـــد 
ارزش همدان از رویکردهای اصلی شهرداری 
و شـــورای شهر است و برهمین اساس دیدگاه 
مثبـــت در راه انـــدازی شـــهرداری منطقه پنج 

وجود دارد.
کـــرد: به دنبـــال صـــدور پروانه  وی اضافـــه 
بـــرای بناهای بـــدون ارزش تاریخی، معماری 
کنون بـــا ایجاد  و شهرســـازی هســـتیم و هـــم ا
شـــهر  مرکـــزی  بافـــت  شـــهرداری   ۵ منطقـــه 

همدان بازآفرینی می شود.
صوفی با بیـــان اینکه اطلـــس محله بندی، 
جمعیتـــی،  ویژگی هـــای  و  منطقه بنـــدی 
اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی شـــهر همدان 
در حال نهایی شـــدن اســـت، گفت: در راســـتی 
ترغیب مالکان برای مرمت و بازســـازی بناهای 
واجـــد ارزش نیـــز مولفه های تشـــویقی از جمله 
و  ســـطح  در  کـــم  ترا ســـاختمان،  کم هـــای  ترا
تخفیفات عوارضی در دست اقدام و ارایه است.

گردشـــگری  وی توجه ویژه به احیا و رونق 
گفـــت: توجـــه به  را مـــورد اهمیـــت دانســـت و 
هتل رســـتوران های  بوم گـــردی،  خانه هـــای 
به صـــورت  تجـــاری  فضاهـــای  و  ســـنتی 
که بافت  کاروانســـراها و حتـــی در مرکز محالت 
آن هـــا دســـت نخورده باقی مانـــده را خواهیم 
کـــز محـــالت را با ســـاختار قدیم  داشـــت تا مرا

کنیم. دوباره احیا 

دیدگاه مثبت شورا �
کمیســـیون شهرســـازی و معماری  رییـــس 
شورای اســـالمی شـــهر همدان نیز دراین باره 
گفت: حفـــظ بافت های تاریخی و واجد ارزش 
مرکز شهر همواره یکی از دغدغه های اعضای 

شورا بوده است.
داشـــت:  اظهـــار  زاده«  نورالـــه  »نرگـــس 
شـــورای  معمـــاری  و  شهرســـازی  کمیســـیون 
که تشـــکیل ایـــن منطقه از  شـــهر اعتقاد دارد 
شهرداری در راستای حفظ بافت واجد ارزش 
در محله های قدیمی و بازار ســـنتی مرکز شهر 

بسیار حایز اهمیت است.
کـــرد: براین اســـاس باید اهداف  وی بیـــان 
ایجـــاد شـــهرداری منطقـــه پنـــج همـــدان در 
راســـتای احیـــا، بازســـازی و بهســـازی بافـــت 

تاریخی باشد.
کرد: حفظ و احیای  نوراله زاده خاطرنشان 
بافت های واجد ارزش همدان از رویکردهای 
اصلی شـــورای شـــهر اســـت و برهمین اساس 
دیدگاه مثبت در راه اندازی شهرداری منطقه 

پنج وجود دارد.

گردشـــگری هدف اصلی شهرداری  � رونق 

منطقه پنج
مســـوول پیگیـــری منطقه پنج شـــهرداری 
گفـــت: همرمـــان بـــا راه انـــدازی  همـــدان نیـــز 
ایـــن منطقه شـــهرداری، نیازمنـــد تعامل بین 
کارشناسان، اســـاتید و صاحب  دســـتگاه ها و 
کنـــار  نظـــران علـــم شهرســـازی و معمـــاری در 

اهداف مدیریت شهری هستیم.
»حمیدرضـــا طبی مســـرور «افـــزود: رویکرد 
گردشـــگری یکی از اهداف اصلی در ایجاد این 
منطقه مدیریت شـــهری به شمار می رود و به 
کارشناســـی را در راس  طور قطع بررســـی های 

ح مطالعاتی قرار می دهیم. امور این طر
کـــرد: براســـاس مصوبـــه وزارت  وی بیـــان 
کشـــور شـــهرهای تاریخی باید مدیریت بافت 
مجزا داشته باشند و این مهم خوشبختانه با 
رویکرد حمایتی شـــورای دوره پنجم و شهردار 
کاری مدیریـــت شـــهری  برنامـــه  همـــدان در 

گنجانده شد.
در  فیزیکـــی  محـــدوده  کـــرد:  اضافـــه  وی 
بافـــت تاریخـــی همـــدان به مشـــاور ارایه شـــد 
کل  بـــا همـــکاری میـــراث فرهنگـــی و اداره  و 
راه و شهرســـازی همچنیـــن نظـــرات اســـاتید 
دانشگاه ها و محدوده حلقه مرکزی شهر برای 
مدیریت در شـــهرداری بافت تاریخی تصویب 
که از میـــدان مرکزی شـــهر )ره( تـــا حلقه  شـــد 
که بســـیاری از بافت تاریخی در  نخســـت شهر 
ایـــن حلقه اســـت داخل محدوده شـــهرداری 

گرفت. منطقه ۵ قرار خواهد 
جانمایـــی  خصـــوص  در  مســـرور  طبـــی 
شـــهرداری   ۵ منطقـــه  مدیریـــت  ســـاختمان 
کـــرد: ســـاختمان های  همـــدان خاطرنشـــان 
جنانی، نراقی، عســـگری، ســـینما تاج و بانک 
انتخـــاب  مـــورد  تاریخـــی  خانه هـــای  شـــاهی 
کنون در انتظـــار تصویب یک  هســـتند و هـــم ا

ساختمان هستیم.
شـــهرداری همدان دارای چهـــار منطقه و 

۲۲ ناحیه است.

فرماندار مالیر:

 تکمیل چهارخطه محور سامن- بروجرد مطالبه مردم است
معاون اســـتاندار همـــدان و فرمانـــدار ویژه 
مالیـــر تکمیـــل قطعـــه دوم چهارخطـــه محـــور 
مالیـــر- ســـامن بـــه بروجـــرد را یـــک ضـــرورت 
گفت: با توجه بـــه پرتردد بودن این  برشـــمرد و 
مســـیر تخصیص اعتبارات و تکمیل آن یکی از 
مطالبـــات و اولویت های مهم این شهرســـتان 

است.
قدرت اهلل ولدی در بازدید از روند اجرایی 
این محور با حضور مدیرکل راه و شهرســـازی 
کید  همـــدان افزود: اســـتاندار همدان نیـــز تا

زیادی بر تکمیل فوری این محور دارد.
وی اظهـــار داشـــت: این محور بـــه عنوان 
راه اتصال شـــمال به شـــمال غـــرب و جنوب 
کشـــور، یکـــی از محورهای  به جنـــوب غـــرب 
که قطعه نخست آن  پرتردد شهرستان است 
کیلومتر زیر بـــار ترافیک رفته و ۹  بـــه طـــول ۶ 
کیلومتر باقیمانده باید تا پایان ســـال تکمیل 

و به بهره برداری برسد.
نماینـــده مـــردم مالیر در مجلس شـــورای 
اســـالمی نیـــز بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری جلســـه 
مجمع نمایندگان استان و استاندار همدان 
با محمد اســـالمی وزیر راه و شهرسازی بیان 
کرد: تکمیـــل فوری چهارخطـــه محور مالیر- 
ســـامن- بروجرد یکی مصوبات این نشســـت 
کـــه چنـــد ســـال بـــه صـــورت نیمه تمام  بـــود 

باقی مانده است.
حجت االســـالم احد آزادیخواه افزود: این 
کیلومتـــر در ۲ قطعه اجرا  مســـیر به طـــول ۱۵ 
کیلومتر در  که قطعه دوم بـــه طـــول ۹  شـــده 
کیلومتر از مســـیر  دســـت اجـــرا اســـت و پنـــج 

حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه آســـفالت این مســـیر 
انجام شده و تمام پل ها غیر از چهار پل اجرا 
کرد: با اعتباری  شـــده اســـت، ابراز امیدواری 
کـــه از محـــل نقـــاط حادثه خیـــز، راهـــداری و 
اعتبـــارات منابـــع اســـتانی اختصـــاص یابـــد، 
ح زیـــر بار ترافیک  در چنـــد ماه آینده این طر

خواهد رفت.
مالیـــر  شهرســـازی  و  راه  اداره  سرپرســـت 
گفـــت: محـــور مالیـــر- ســـامن- بروجـــرد  نیـــز 
در مجمـــوع ۸۳ درصـــد پیشـــرفت فیزیکی و 

میزان جذب اعتبارات آن ۳۵ درصد است.

چهارخطه ســـامن- بروجرد ۲۵ میلیارد  �
تومان برای تکمیل نیاز دارد

احمـــد مرشـــدی میـــزان اعتبـــار تخصیص 
کنون به  یافتـــه از محل اعتبارات اســـتانی را تا
ح پنج میلیـــارد و ۳۰۰ میلیون تومان  این طـــر
کرد و افزود: اعتبار مصوب امسال این  عنوان 
ح از محل اعتبارات اســـتانی پنج میلیارد  طـــر

کنون ۱۰۵  کـــه تا و ۷۰۰ میلیـــون تومان اســـت 
میلیون تومان تخصیص یافته است.

وی بـــا بیان اینکه از محـــل اعتبارات ملی 
نیـــز بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان 
ح تخصیـــص یافته، اعتبار مصوب  به این طر
ح را از محل اعتبارات ملی ۲  امســـال این طر
که از این رقم ۱.۵  کرد  میلیـــارد تومان عنوان 

میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
مالیـــر  شهرســـازی  و  راه  اداره  سرپرســـت 
کاهـــش مصـــرف ســـوخت و انـــرژی، افزایـــش 
کاهش تلفات جـــاده ای را از اهداف  ایمنـــی و 
ح و توجیـــه اقتصـــادی آن  اجـــرای ایـــن طـــر
 ۲۵ حـــدود  مجمـــوع  در  گفـــت:  و  برشـــمرد 
ح اعتبار  میلیـــارد تومان برای تکمیـــل این طر

مورد نیاز است.
مرشـــدی تخصیـــص پیـــدا نکـــردن اعتبـــار 
کافی برای معارضان این محور را از عمده ترین 
کرد: در حال  ح برشـــمرد و بیان  موانع این طر
کیلومتر انتهای این محور به اتمام  حاضر سه 
کس های ۳.۵ پل باقیمانده و هم  رسیده و با
کس  کنون آماده شـــده و در حال چیدمان با ا

و عملیات ِمش روی پل ها است.
وی با اشـــاره به اینکه در صورت مســـاعد 
کس هـــای ۲ زیرگذر  بـــودن شـــرایط جـــوی با
کهکـــدان اجـــرا می شـــود ادامه داد: قـــرارداد 

که در  ح تا پایان اســـفند امسال است  این طر
صـــورت تخصیـــص اعتبارات، مســـاعد بودن 
هوا و حل مشـــکل معارضـــان، در موعد مقرر 

تکمیل و به بهره برداری می رسد.
طـــول محـــور مالیـــر- ســـامن- بروجـــرد ۱۵ 
کیلومتر است که عملیات چهارخطه شدن این 
محور از سال ۹۴ آغاز شد و قطعه نخست آن به 

طول ۶ کیلومتر سال ۹۶ زیر بار ترافیک رفت.
کیلومتـــر راه  شهرســـتان مالیـــر دارای ۹۱۰ 
کیلومتـــر آن راه اصلـــی، ۱۳۶  کـــه ۱۸۳  اســـت 
کیلومتر راه روســـتایی  کیلومتـــر بزرگراه و ۵۹۱ 
اســـت و ۱۸ درصد از راه های استان همدان 

را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

۱۱۴ حرفه آموزشی برای روستاییان استان همدان اجرا شد
مدیـــرکل آمـــوزش فنی و حرفه ای اســـتان 
گفـــت: ۱۱۴ حرفه آموزشـــی در قالب  همـــدان 
۵۸۶ هـــزار نفـــر ســـاعت آمـــوزش در ۹ ماهـــه 
امسال به عالقه مندان در روستاها ارائه شده 

است.
گفت وگو  »وهب مختاران« روز دوشنبه در 
بـــا خبرنـــگار ایرنا بـــا توجه به اهمیـــت مهارت 
آمـــوزی و ارتقـــای مهـــارت روســـتاییان اظهار 
روســـتاییان  از  نفـــر   ۳۲۵ و  هـــزار   ۲ داشـــت: 
ایـــن اســـتان در ۹ ماهه امســـال در دوره های 
مهارت آمـــوزی ایـــن ســـازمان در رشـــته های 

کردند. مختلف فنی و حرفه ای شرکت 
دوره هـــای  ایـــن  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
آموزشـــی در تمامی شهرســـتان های اســـتان 
برگـــزار شـــده و با توجـــه به اســـتقبال مطلوب 
کن روســـتا، برنامه ها و دوره های  مردمان سا
گرفته شده است. مهارتی بیشتری نیز درنظر 

مدیـــرکل آموزش فنـــی و حرفه ای اســـتان 
در  مهارتـــی  آموزش هـــای  توســـعه  همـــدان 
و  فنـــی  آمـــوزش  اولویت هـــای  از  را  روســـتاها 
کار  گفت: راسته دوز، مینا حرفه ای برشـــمرد و 
کابینت ســـاز  گلیم بافی، قالی بافی،  ســـفال، 

چوبی، ویرایشـــگر مردانه، تعمیـــرکار آبگرمکن 
عروســـک،  بافنـــده  کار،  منبـــت  دیـــواری، 
تعمیرکار اتومبیل، تعمیرکار برق خودرو، آشپز 
درجه یک و جوشـــکاری از رشته های آموزش 
داده شده سال جاری در روستاهای همدان 

است.
مختاران افزود: رشته های مهارتی آموزش 
داده شـــده به روســـتاییان با توجه به شرایط 

محیطی و بومی منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این آموزش ها 
که نیروهای فعال روســـتاها پس از  این اســـت 
کسب مهارت به  جای نیاز به مهاجرت به سایر 
مناطق بتوانند با توجه به ظرفیت های موجود 
در خـــود روســـتاها مشـــغول بـــه فعالیت هـــای 

پایدار شوند.
مختـــاران بـــا اشـــاره بـــه نقـــش و اهمیـــت 

آموزش مهارت های روســـتایی سازمان فنی و 
حرفه ای در راســـتای توانمندسازی و افزایش 
گفت: این  مهارت نیروی انســـانی در روستاها 
ســـازمان بـــا توجه بـــه سیاســـت های اقتصاد 
مقاومتـــی برنامه هایـــی را بـــه  منظور توســـعه 
آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای بـــرای ایجـــاد 
کمک به ایجاد  شـــغل در مناطق روســـتایی و 
فرصت شغلی جدید و احیای مشاغل خانگی 
کرده و در حال اجرا است. روستاییان تدوین 

کل آمـــوزش فنی و حرفه ای اســـتان  اداره 
جشـــنواره  ســـومین  و  بیســـت  در  همـــدان، 
گروه آموزشـــی، پژوهشی و  شـــهید رجایی، در 
فرهنگـــی، در مجموع شـــاخص های عمومی 
و اختصاصـــی، بـــرای چهارمین ســـال متوالی 

کسب رتبه نخست جشنواره شد. موفق به 
در بخـــش آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای 
دولتی استان همدان ۱۸ مرکز ثابت و ۴ شعبه 
و از مجمـــوع ۱۹۸ آموزشـــگاه خصوصـــی، ۱۲۹ 
آموزشگاه ویژه دختران، ۲۳ آموزشگاه پسران 
و ۴۶ آموزشـــگاه دومنظوره در ســـطح اســـتان 
همدان مشغول فعالیت در برگزاری دوره های 

آموزشی مرتبط هستند. 
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آب مهم تر است یا مالیات؟
که به دلیل  چند سالی است 
گرفته  اقلیمی صـــورت  تغییرات 
کشـــورهای  حتـــی  جهـــان،  در 
بـــارش هـــم دچـــار  از  برخـــوردار 
تالطم شـــده و مجبور شـــده اند 
کـــه در خصـــوص مصـــرف بهینه 
آب ، به ویژه آب شرب اقدامات 
انجـــام  را  جدی تـــری  فرهنگـــی 
گیری در  دهند .کشـــور ما با قرار 
بخـــش خشـــک و نیمه خشـــک 

کم آبی درگیر بوده و بایســـتی در  دنیـــا از دیرباز با معضل 
ک تر باشد . شرایط جدید اقلیمی، بیمنا

بـــی شـــک در ایـــن مقولـــه هیـــچ راهـــکاری ج د ی تر 
از فرهنگ ســـازی نیســـت و مـــا در ایران از همـــه ی ادوار 
گذشـــته بـــه ایـــن راهـــکار نیازمندتـــر هســـتیم . در شـــهر 
گذشـــته از تمـــام راهکارهـــای ترویـــج مدیریت  همـــدان 
مصـــرف آب ، فرصـــت ویژه ای هســـت و یا بهتـــر بگوییم 
بـــود به نام: میـــدان منبـــع آب ، نام این میـــدان از ابتدا 
بـــه دلیل وجـــود دو باب از مخـــازن اصلی توزیع آب شـــر 
ب شـــهر همـــدا ن ونیز وجود دو شـــرکت اصلـــی تامین و 
توزیـــع آب اســـتان در این محل نامگذاری شـــده بوده و 
بســـیارانی از همشـــهریان همچنان این میدان را به این 

نام می خوانند.
بـــه یک باره در حدود ده ســـال پیش با نصب نشـــانه 
ی یکی از شـــرکت های بیمه در وســـط این میدان، این 
میدان به نام بیمه نامگذاری شـــده و پس از اتمام اجاره 
کـــه این میـــدان به نام  کنون دو ســـالی اســـت  ی نـــام ، ا

میدان مالیات نامگذاری شده است .
در ایـــن ســـالها مدیـــران دو شـــرکت آب و فاضـــالب و 
آب منطقه ای ،مکاتبات متعددی با مســـئولین شـــهر و 
که این میدان به  اســـتان داشته و درخواست نموده اند 
گردد و حتی حاظر به پرداخت تمام  نام "آب " نامگذاری 

هزینه های طراحی و نصب نشانه آن نیز بوده اند.

گذاری این  گذشته از درخواست این ادارات برای نام 
میدان به نام آب ، باید با درنظرگرفتن جوانب مختلف و 
ریش ههای تاریخی، ملی، مذهبی، اجتماعی ، فرهنگی 
و هنـــری جامعـــه و محتر مشـــمردن باورهای مـــردم نام 
گـــذاری معابر و میادین صـــورت پذیرد و ایـــن موضوع از 
گردد.  مصادیـــق بارزحقوق شـــهروندي محســـوب مـــي 
ک ه در خصـــوص نامگذاری این میـــدا ن با توجه به نام 
گذشـــته و نگاهی به ســـابقه ی مدنی موضوع و خواست 
گمان  مردم برای حفظ دارایی های اجتماعی شهر ، بی 
گرفته نشده است . به هیچ عنوان خواست مردم در نظر 
نمیتوان با هر بهان ه و هر مناسبتی و بدتر از آن اجاره 
دادن نـــام یک میدان بـــه اداره ای خاص ، نام پیشـــین 
گذاشـــت و از شـــهروندان  کرد و نامی تازه بر آن  ک  آن را پا
که بالفاصله پس از تصویب، نام جدید  نیز انتظار داشت 
را بپذیرنـــد و ب هـــکار ببرنـــد. اســـتواری هویـــت و تاریخ 
هر شـــهری، نیازمند اتخاذ راهبردی درســـت اســـت زیرا 
کـــه نمیتوان  بســـیاری از نـــام ها ریشـــه در هویتـــی دارند 
که در غیراین صورت،  به آســـانی در آن دســـت برد . چرا 
عناصر هویتی و حس تعلق شهروندان به شهر به راحتی 
کن شهری خود  دچار تزلزل شده و دیگر نم یتوانند با اما

کنند. ارتباطی درست و منطقی برقرار 
کرده اســـت ، نا مگذاری  پژوهشـــهای مختلفی ثابت 
و بازنامگـــذاری میادیـــن و معابـــر ،کارکردهـــای مختلفی 
دارد: از آن جملـــه تســـهیل مدیریـــت بهینـــه در شـــهر ، 
هـــوی تبخشـــی بـــه فضاهـــا ، ایجـــاد احســـاس تعلق در 
بیـــن شـــهروندان، مدیریـــت بهینـــه اطالعـــات شـــهری 
کســـبه مستقر  شـــهروندان، تعیین جایگاه شـــهروندان و 
در آن ، تشـــخیص نگـــرش بـــه بافـــت خـــاص شـــهری از 
کارکردهاســـت. و بـــا نگاهی به بند چهار ماده  جمله این 
کن و  اول "آییـــن نامه نامگذاری شـــهرها، خیابانهـــا، اما
که ذکر می کند : از اســـامی مناسبی  مؤسســـات عمومی" 
که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط 
خاطـــر و تلطیف اخالقـــی و عاطفی مـــردم و بیانگر غنای 
فرهنگ و تمد ناســـالمی و ایرانی باشداســـتفاده شـــود . 
کدام یک  که در نامگذاری این میدان  ســـوال اینجاست 

از این موارد مورد توجه بوده است .
کثریت مردم با  گرفتن خواست ا و در نهایت با در نظر 
گیری تاسیسات  نگاهی به شرایط تاریخی ، وضعیت قرار 
موجـــود شـــهری و در آخـــر، توجـــه بـــه تقویـــت فرهنـــگ 
عمومـــی برای حفظ مهم ترین و اســـتراتژیک ترین ماده 
حیاتـــی بشـــر و با اشـــاره ب ه ماده ۷۱ قانون تشـــکیالت، 
کشور  وظایف و اختیارات و انتخاب شـــوراهای اســـالمی 
که آمده است: تصویب نامگذاری  و انتخاب شـــهرداران 
کوی در حوزه شهری  کوچه و  معابر، میادین، خیابا نها، 
و همچنیـــن تغییر نـــام آنها بـــا رعایت مقـــررات مربوط از 
وظایف شـــورای شهر است ؛ از اهالی این شورای محترم 
گذاری این  انتظـــار می رود منافع مـــادی و معنوی نـــام 
میـــدا ن بـــه نـــام "میـــدان آب " را تقدیم ترویـــج فرهنگ 
که به حق از حقوق شهروندی  مصرف بهینه آب نمایند 

کهن دیار همدان است . مردمان 

مشاور

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان

آزادی ۱۷5 زندانی 
جرائم غیرعمد در همدان

مدیرعامـــل ســـتاد دیه اســـتان همـــدان از آزادی ۱۷۵ 
زندانی جرائم غیر عمد از ابتدای امســـال تـــا پایان آذرماه 

در همدان خبر داد.
یـــداهلل روحانی منش با اشـــاره به اقدامات ســـتاد دیه 
کرد: در ایـــن مدت ۱۷۵  اســـتان از ابتـــدای امســـال اظهار 
کـــه ۱۶۲ نفر تا پایان آبـــان ماه و ۱۲ نفر  زندانی آزاده شـــده 

در  آذرماه بوده است.
وی مبلـــغ بدهـــی ایـــن مددجویـــان را ۴۷۴ میلیارد و  
گفت: این مبلغ تا  ۳۶۹ میلیون و ۷۷ هزار ریال دانست و 
آبان ماه امســـال ۴۶۴ میلیـــارد و ۲۵۵ میلیون و ۵۱۷ هزار 
ریـــال بود و آذرماه نیز ۱۰ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۵۶۰ هزار 

ریال شد. 
مدیرعامـــل ســـتاد دیه اســـتان همدان با بیـــان اینکه 
تعـــداد پرونده های دیه ۴ مورد بود  افـــزود: از ۱۳۰ پرونده 
مالی، ۱۲۱ مورد تا پایان آبان ماه را و ۹ مورد آذرماه شامل 

می شد.
که ۳۴ مورد متعلق  وی با اشـــاره به ۳۵ پرونده مهریه 
کرد: ۶  به تا آبان ماه و یک مورد آذرماه اســـت خاطرنشان 

مورد پرونده نفقه داشتیم.
روحانـــی منـــش از آزادی ۱۶۷ زندانـــی مـــرد و هشـــت 
گفـــت: ۱۵۷ مرد تا پایـــان آبان  و ۱۰  زندانـــی زن خبـــر داد و 
مـــرد در آذرمـــاه و ۶ زن تا پایـــان آبـــان و دو زن آذرماه آزاد 

شده اند.
وی با اشـــاره به اخذ مبلـــغ ۱۳۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون 
و ۸۳ هزار ریال رضایت از شـــکات توسط ستاد دیه استان 
کـــرد: تا پایان آبان ۱۳۱ میلیـــارد و ۷۱۰ میلیون و ۸۳  بیان 
هزار ریال و آذرماه ۴۸۶ میلیون ریال شکات بخشیده اند.
پرداختـــی  همـــدان  اســـتان  دیـــه  ســـتاد  مدیرعامـــل 
صنـــدوق تامین خســـارت های بدنـــی را ۴ میلیارد و ۷۹۵ 
کرد و افـــزود: این مبلغ  میلیـــون و ۵۶۰ هـــزار ریال عنـــوان 

متعلق به آذرماه است و قبال وجود نداشت.
وی بـــا بیان اینکه ۲۰ میلیـــارد و ۱۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار 
گفت: مبلغ اعســـار به  ریال مددجویان نقدینگی داشـــتند 

تقسیط ۲۳۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۲۳۴ هزار ریال بود.
روحانی منـــش از ۴۴ میلیـــارد و ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار 
کمک پرداختـــی برای پرونده های مالـــی و دیه خبر  ریـــال 
داد و افزود: ۳۳ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال از بانک های 
ملـــت، ملی، تجارت و صـــادرات بـــرای آزادی مددجویان 

وام دریافت شده است.

وشگاه های اینترنتی تعداد فر
استان همدان 95 درصد افزایش یافت

 مدیرکل ُپســـت استان همدان از افزایش ۹۵ درصدی 
تعداد فروشگاه های خرید و فروش اینترنتی پس از شیوع 

کرونا در این استان خبر داد. ویروس 
گفت وگـــو با خبرنـــگار ایرنـــا افزود:  محمـــد امیـــدی در 
کرونا و افزایش اســـتقبال مردم  به دنبال شـــیوع ویـــروس 
از خریدهـــای اینترنتی تعداد فروشـــگاههای آنالین طرف 
قـــرارداد با اداره پســـت اســـتان از ۴۲ به ۸۰ مـــورد افزایش 

یافت.
وی اظهار داشـــت: بیش از ۱۸۰ هزار مرســـوله مبتنی بر 
خرید و فروش آنالین طی ســـال جاری در ســـطح اســـتان 
که افزایش ۱۰۶ درصدی نســـبت بـــه ۹ ماه  ارســـال شـــده 

نخست پارسال را نشان می دهد.
گفته وی، بیشـــتر بســـته ها و مرســـوله های ارسال  به 
گیاهان دارویی،  شده از خریدهای اینترنتی در این مدت 

لباس و قطعات الکترونیکی بودند. 
گفت: در پی شـــیوع  مدیرکل پســـت اســـتان همـــدان 
گیـــری پویش »در خانـــه بمانیم«  کرونا و شـــکل  ویـــروس 
رویکرد و اســـتقبال مردم به خرید اینترنتی بیشـــتر شـــده 
که در نتیجه فعالیت شـــرکت برای ارسال به موقع و ایمن 

بسته های پستی نیز افزایش چشمگیری یافته است. 
گستره  گسترش فناوری اطالعات نه تنها  امیدی افزود: 
کاهش نـــداده بلکه با طراحی  فعالیت و خدمات پســـتی را 
سرویس های جدید در بســـتر »آی-تی« خدمات بیشتر و 
بهتری متناسب با نیاز مردم در شرکت پست ارائه می شود.
گفـــت: نیاز بـــه مجموعـــه ای تحت عنوان ُپســـت  وی 
کننـــده زنجیـــره خرید و  و اهمیـــت آن بـــه عنـــوان تکمیل 
کید بر  کرونـــا و تا گیـــری  فـــروش، بـــه ویـــژه در دوران همه 
ج نشـــدن از خانه، بیش از پیش مـــورد توجه مردم و  خار

گرفته است. نهادها قرار 
گفته مدیرکل ُپســـت اســـتان همدان، آمار مجموع  به 
مرســـوله هـــای پســـتی وارده و صـــادره اســـتان در ۹ مـــاه 
نخست امسال به بیش از سه میلیون فقره رسیده است.

خبـــــر

قرضالحسنهیکیازسنتهاینیکوییاست
کردهاست کهاسالمتوجهویژهایبهآن

یـــادگاری-  چشـــم انداز همـــدان: محبوبه 
کریـــم در آیاتـــی بـــه "قرضـــا  خداونـــد در قـــرآن 
قرض الحســـنه  بـــه  تعبیـــر  آن  از  کـــه  حســـنا" 
ازجملـــه در  اســـت  فرمـــوده  اشـــاره  می شـــود 

سوره های مبارکه بقره، تغابن و حدید .
بانـــک مهر ایـــران بـــا مشـــارکت بانک های 
دولتـــی ۲۲ آذرمـــاه ســـال ۸۶ آغاز بـــه فعالیت 
نمـــود. ایـــن بانک در حـــال حاضر بـــا بیش از 
۵۳۰ شـــعبه فعـــال و نزدیک به ۳ هـــزار نیروی 
کارآزمـــوده در  انســـانی جـــوان، متخصـــص و 

کشور فعالیت می کند. سراسر 
کمک به رشد  بانک مهر ایران در راســـتای 
کارآفرینی و  کشور، حمایت از  و توسعه اقتصاد 
اشتغال زایی، توانمندسازی و بهبود معیشت 
کاهش آسیب های اجتماعی،  اقشار ضعیف، 
درمـــان بیماری هـــا و همچنیـــن و همچنیـــن 
حمایـــت از مددجویـــان ســـازمان های مـــردم 

نهاد است.
امســـال نیـــز بانک مهـــر ایران بـــا عنایت به 
شـــعار ســـال )جهش تولیـــد( همـــه ظرفیت و 
کسب  امکانات خود را برای حمایت از تولید و 
گام های موثری  کار بسته و  کارهای ملی به  و 
کارآفرینی و اشـــتعال زایی به  برای حمایـــت از 
کمتر برخوردار برداشته است. ویژه در مناطق 
هـــم افزایـــی بانک با ســـازمان هـــای مردم 
کمیته امـــداد امـــام خمینی،  نهـــاد همچـــون 
بنیـــاد برکـــت، بنیاد مســـکن انقالب اســـالمی 
و ســـازمان بهزیســـتی سبب شـــده تا جمعیت 
کمک دریافت تســـهیالت از چرخه  زیـــادی به 
کســـب و  ج شـــده و با ایجاد  مددخواهـــی خار
کارهای خرد توانمند شوند.همچنین اعطای 
قـــرض  تســـهیالت  و  بالعـــوض  هـــای  کمـــک 
کمیته امداد  الحسنه به سیل زدگان با معرفی 

امـــام خمینی تســـهیالت قرض الحســـنه ای را 
کرده است. نیز برای مددجویان ارائه 

افـــزون بـــر اینهـــا بانـــک مهـــر ایـــران، حوزه 
مســـئولیت اجتماعـــی را نیـــز فرامـــوش نکرده 
گســـتردهای را در این  و اقدامـــات مختلـــف و 
که دو اقدام شـــاخص یعنی  زمینه انجام داده 
بیمه ۵۰۰ هزار خانه روســـتایی در ســـطح سه 
کمتـــر برخـــوردار و همچنیـــن صـــرف  اســـتان 
منابع حاصل شـــده از دریافـــت وجه التزام در 
امور  عامالمنفعه برای نخســـتین بار در سطح 

کشور انجام شده است. شبکه بانکی 
حمایت از تولید داخلی یکی از اصل یترین 
کـــه میتوانـــد باعـــث پویایـــی  مـــواردی اســـت 
کشـــور شـــود. از همیـــن رو و با عنایت  اقتصاد 
به شعار سا لهای اخیر، بانک مهر ایران تالش 
تولیدکننـــدگان  از  حمایـــت  بـــرای  مضاعفـــی 
که نمونـــه بـــارز آن، اجرای دو  ایرانـــی داشـــته 
ایرانـــی  کاالی  از  کارت و حمایـــت  کاال ح  طـــر

است.

یـــک  کارت،  کاال  ح  طـــر چارچـــوب  در 
کارت اعتبـــاری تـــا ســـقف ۲۰ میلیـــون تومان 
کـــه  می کنـــد  پرداخـــت  خـــود  مشـــتریان  بـــه 
کاالهـــا  می تواننـــد از پذیرنده هـــای متنوعـــی 
کنند.  و خدمـــات مورد نیاز خـــود را دریافـــت 
کارت بـــدون نیاز بـــه ســـپرده گذاری و با  ایـــن 
که  کثـــر ۴ درصـــد ارائـــه می شـــود  کارمـــزد حدا
می توانـــد قـــدرت خرید مـــردم را افزایش دهد 
و باعث شـــود قدری از دغدغه هـــای مردم در 
کاهش یابد  این شـــرایط اقتصـــادی دشـــموار 
بانک مهـــر ایـــران در زمینه تحقـــق بانکداری 
کاغذ اقدامـــات مهم و اثر بخشـــی را از  بـــدون 
کرده و ســـال جاری نیز در  گذشـــته آغاز  ســـال 
گسترش و تکمیل ابزارهای بانکداری  راستای 

گام برداشته است. الکترونیکی 
در راستای توســـعه بانکداری الکترونیک و 
تحقق بانکداری بدون کاغذ برنامه های اصالح 
کردن عملیـــات اجرایی  ســـاختار، الکترونیکی 
بانـــک و ایجاد یـــک بانک تمـــام الکترونیکی و 

کارهـــای مختلفـــی انجـــام شـــده از  ســـامانه ها 
جمله اتصـــال به ســـامانه ثبت احـــوال و احراز 
هویت بیومتریک و استفاده از پدهای امضای 
الکترونیکـــی مشـــتریان و همچنیـــن خدمـــات 
بانکداری الکترونیکی مانند افتتاح حســـاب و 
کنار  درخواســـت تســـهیالت بصورت آنالین در 
ســـایر خدمات همـــراه بانـــک و اینترنت بانک 
فراهم شده اســـت. همچنین این اقدامات در 
که بانـــک مهر ایران نخســـتین  ســـطحی بوده 
ارائـــه دهنـــده احـــراز هویـــت دیجیتـــال بـــرای 
کد سجام بود و در چارچوب همکاری  دریافت 
با شـــرکت ســـپرده گذاری مرکزی این خدمت را 

هموطنان ارائه می دهد.
حمایت از دانشجویان به عنوان یکی از تاثیر 
گذارترین افراد در پیشرفت و اعتالی کشور بیش 
گرفت و در این زمینه  کار قرار  از پیش در دستور 
تفاهم نامه هایی با صندوق رفاه دانشـــجویان 
وزارت بهداشـــت و دانشگاه پیام نور همچنین 
کز مرتبط با شـــرکت های دانش  همکاری با مرا
بنیـــان مانند صنـــدوق نوآوری و شـــکوفایی با 
هدف ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی در این حوزه 
یکی دیگـــر از رویکردهـــای بانک مهـــر ایران در 

سال ۱۳۹۹ است.
بانـــک مهر ایران در اســـتان همـــدان در ۶ 
ماهه نخســـت ســـال ۲۲ هزار فقره تســـهیالت 
قـــرض الحســـنه به مبلـــغ ۵۳۰۰ میلیـــارد ریال 
ایـــن تعـــداد ۲۸۶۴  از  کـــه  پرداخـــت نمـــوده 
میلیـــارد ریال در بخش صنعـــت، ۷۸ میلیارد 
کمیته امداد و ســـازمان  ریـــال خود اشـــتغالی 
بهزیســـتی، ۲۴۰ میلیارد ریال در حوزه ازدواج 
جوانـــان، ۱۲ میلیارد ریال در حوزه تســـهیالت 
مســـکن، ۱۴۳ میلیارد ریال در بخش درمان و 

۲۰۰۰ میلیارد در بخش خدمات بوده است .

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان

کز بهداشتی شهری و روستایی همدان رایگان انجام می شود کرونا در همه مرا »رپید تست« 
رئیس مرکز بهداشـــت شهرســـتان همدان 
که  کرونا برای همه افرادی  گفت: رپید تســـت 
کرونا در ارتباط بوده اند به  با بیماران مبتال به 

صورت رایگان انجام می شود.
ح  دکتـــر محمـــد خیراندیـــش از اعمـــال طر
خبـــر  همـــدان  در  ســـلیمانی  ســـردار  شـــهید 
ح  کمـــک ایـــن طـــر داد و اظهـــار داشـــت: بـــه 
بیماریابـــی فعـــال انجـــام می شـــود و از همـــه 
کز  کرونا در تمام مرا اطرافیان بیماران مبتال به 
بهداشـــتی شـــهری و روســـتایی »رپید تست« 

گرفته می شود. رایگان 
وی با بیان اینکه شناسایی بیماران بدون 

کنترل بیماری  عالمت در مراحـــل ابتدایی به 
کرد: بیماران باید حتی  کمـــک می کند تصریح 
عالئـــم خفیـــف ســـرماخوردگی را هـــم جـــدی 
بگیرنـــد و خـــود را بـــه مـــدت ۱۴ روز قرنطینـــه 

کنند.
رئیس مرکز بهداشـــت شهرســـتان همدان 
گفـــت: با همکاری خوب مردم و اصناف پیک 
کنون به  کرونـــا را پشـــت سرگذاشـــته  و ا ســـوم 

شرایط ثابتی از شیوع بیماری رسیده ایم.
وی با اشاره بر اینکه اعمال محدودیت های 
کرونایـــی در تغییـــر وضعیت همـــدان از حالت 
کرد:  قرمـــز بـــه زرد موثـــر بـــوده اســـت تصریـــح 

ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در سطح 
شهر از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد هنوز پا برجاست.

رئیس مرکز بهداشـــت شهرســـتان همدان 
با بیان اینکه برپایـــی هرگونه تجمع، مهمانی 
و دورهمـــی زمینـــه ســـاز بروز مـــوج جدیدی از 
کنونی همدان  گفت: وضعیت  بیماری اســـت 
شکننده است و ممکن است دوباره به حالت 

کرونا برگردیم. قرمز 
کید بر اینکه با برگزارکنندگان  خیراندیش با تأ
مراســـم هایی ماننـــد عـــزا و عروســـی برخـــورد 
گذشته یک تاالر  کرد: در هفته  می شود عنوان 
کـــه آمـــاده ورود ۳۰۰ مهمان برای مراســـم  باغ 

عروسی بود پلمب شد.
کـــز غربالگـــری و ۱۶  وی بـــا بیـــان اینکه مرا
کرونـــا در نقـــاط مختلـــف شـــهر فعال  ســـاعته 
کز پزشـــک  اســـت اظهـــار داشـــت: در ایـــن مرا
کارهای مربـــوط به  عمومـــی مســـتقر اســـت و 
معاینه، تشـــخیص و درمـــان بیمـــاران دارای 

عالئم تنفسی را انجام می دهد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان از 
پوشش ۸۰ درصدی مردم در غربالگری تلفنی 
گفت: در این نـــوع غربالگری  کرونا خبـــر داد و 
خانواده ها از نظر ابتال به بیماری خطرسنجی 

و پیگیری می شوند.

کباتان پر است ۴0درصد سد ا
کاهش ۷ درصدی بارندگی در همدان

مدیرعامل شـــرکت آب منطقه ای همدان 
کاهـــش هفت درصـــدی بـــارش در همدان  از 
کنـــون ۴۰ درصد ســـد  گفـــت: هم ا خبـــر داد و 

کباتان پر است. ا
منصور ســـتوده بـــا بیان اینکه بارندگی ســـال 
جاری نســـبت بـــه بلندمـــدت ۱۵۰ میلیمتر بود 

اظهار کرد: این در حالی است که در مدت مشابه 
سال قبل میزان بارندگی ۱۳۹ میلیمتر بود که این 
تغییرات نسبت به ســـال گذشته هفت درصد و 

نسبت به بلندمدت ۲۵ درصد است.
بـــه ســـد  بـــا بیـــان اینکـــه ورودی آب  وی 
کباتان ۱.۰۴ متر مکعب در ثانیه است اضافه  ا
کـــرد: حجـــم فعلـــی ســـد ۱۳.۴ میلیـــون متـــر 

که ۴۰ درصد آن پر شده است. مکعب است 
مدیرعامـــل شـــرکت آب منطقه ای اســـتان 
همدان با بیان اینکه حجم ســـد آبشـــینه ۳.۱ 
کـــه ۶۲ درصد آن  میلیـــون مترمکعـــب اســـت 
که  پر اســـت افـــزود: ســـد آبشـــینه در مواقعی 
کباتان به هر دلیلی دچار مشـــکل شود، وارد  ا

مدار شده و حدود ۴۵ تا ۵۰ روز نیاز آب شرب 
همدان را تامین می کند.

وی بـــا بیان اینکه ســـد شیرین ســـو حجم 
۳ میلیـــون متر مکعبـــی دارد و در حال حاضر 
کاربری  که بیشتر  ۶۸ درصد این ســـد پر است 
گفـــت: در حـــال حاضر ســـد  گردشـــگری دارد 
دارای  ســـد  ایـــن  دارد،  آب  درصـــد   ۹۲ کالن 
ظرفیت ۴۱.۵۸ میلیون مترمکعب آب است.

کرد: سد ســـرابی تویسرکان  ســـتوده اضافه 
بـــا حجـــم آبدهـــی ۵.۹۸ میلیون متـــر مکعبی 
کنون دارای ۶۵ درصد آب اســـت و ســـد  هم ا
شـــنجور رزن با حجـــم ۱.۲ میلیون متر مکعب 

۲۳ درصد از آن پر است.

معاون اقتصادی استاندار:

غ در استان همدان  گرانفروشان تخم مر
مجازات می شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان با بیان اینکه نرخ مصوب دولتی برای 
گفت: باالتر از این  غ اعالم شـــده است  تخم مر
نرخ گرانفروشی محسوب شده و با گرانفروشان 

برخورد قانونی می شود.
ظاهـــر پورمجاهد در جلســـه ســـتاد تنظیم 
بـــازار اســـتان اظهـــار داشـــت: بـــر اســـاس ایـــن 
کیلوگـــرم ۱۴ هزار تومان  غ هر  مصوبه، تخم مـــر
کننده  بـــرای درب مرغـــداری و بـــرای مصـــرف 
کیلویی ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.  
نـــرخ،  ایـــن  اســـاس  بـــر  کـــرد:  اضافـــه  وی 
غ به صورت شانه ای با قیمت ۳۰ تا ۳۲  تخم مر

هزار تومان متناسب با وزن توزیع می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
غ بیشـــتر  کـــرد: فروش تخم مر کید  همـــدان تا

از این نرخ در سراســـر اســـتان غیرقانونی است 
گرانفروشـــی بـــه تغزیرات  و متخلفـــان بـــه جرم 

حکومتی معرفی می شوند. 
گفت: در حال حاضر روزانه بین  پورمجاهد 
غ در استان توزیع می شود  ۴۰ تا ۵۰ ُتن تخم مر
که نیمی از آن توســـط مرغداری های تخم گذار 
استان و مابقی از مناطق دیگر تامین می شود. 
کـــرد:  او بـــه دســـتگاه های متولـــی توصیـــه 
کمتر  غ اســـتان بیـــن مناطق  ســـهمیه تخم مر
برخوردار و حاشیه شهرها توزیع شود تا شاهد 

کردن این فرآورد باشیم.  فروکش 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
غ در  گوشت مر همدان با اشاره به افزایش تولید 
کید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مازاد  استان تا

تولید را خریداری و برای عیدنوروز ذخیره کند. 

کشـــتارگاه ها باید برای  گفته پورمجاهد  به 
غ تولیـــد شـــده در اســـتان  کشـــتار مـــر خریـــد و 
نهایـــت همکاری و تعامل را داشـــته باشـــند تا 
تولیدکنندگان استان دچار ضرر و زیان نشوند. 
وی همچنیـــن بـــه میـــوه شـــب عید اشـــاره 
که توانایـــی مالی در حد  کســـانی  کـــرد و افزود: 
۲۰ میلیـــارد تومـــان دارند برای خرید ســـیب و 

کنند  پرتقال مورد نیـــاز عیدنوروز اعالم آمادگی 
گیرد. تا اقدامات الزم صورت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرد: برای عید امسال هزار  همدان پیش بینی 
و ۲۰۰ تن سیب و پرتقال نیاز داشته باشیم و از 
ورود بخش خصوصی به این موضوع استقبال 

می کنیم.

حمید عزیزی متواضع 
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان همدان
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اختالالت در دوران نوجوانی

اختـــالالت در دوران نوجوانی 
شـــامل  را  گســـترده ای  طیـــف 
افســـردگی، اضطراب،  می شوند. 
مســـائل  فکری ـ عملی،  وســـواس  
تحصیلـــی،  مشـــکالت  جنســـی، 
نافرمانی  و  لجبازی  پرخاشگری، 
جزو شـــایع ترین مشکالت دوران 
می رونـــد.  شـــمار  بـــه  نوجوانـــی 
از طرفـــی بـــه دلیـــل اینکـــه فـــرد 

کودکـــی وارد دوره ی نوجوانی می شـــود، ممکن  گذر از  بـــا 
کودکی خود به همراه داشته  اســـت اختالالتی را از دوران 
باشـــد. به طور مثال ممکن اســـت نوجـــوان به دلیل عدم 
تشـــخیص ADHD )اختـــالل نقـــص توجه ـ   بیش فعالی( در 
کودکـــی خـــود ایـــن اختـــالل را در دوره نوجوانی به  دوران 
شـــکل دیگری نمایـــش دهد و یا آن را همـــراه با اختالالت 

سازگاری، لجبازی و رفتارهای پرخطر نیز بروز دهد.

لـــزوم تشـــخیص بـــه موقـــع مســـائل دوران بلـــوغ و  �
نوجوانی

گلو درد و یا ســـر  کوچک ترین  که هر فردی با  همانطور 
درد بـــه پزشـــک عمومـــی مراجعه می کنـــد و بیماری خود 
کـــه اولین نشـــانه های  را تشـــخیص می دهد، الزم اســـت 
بی قـــراری و ناراحتـــی روحـــی خـــود را مهـــم شـــمارد و بـــه 
که هر مســـئله ای هر چه  روانشـــناس مراجعـــه نماید. چرا 
زودتر تشخیص داده شود، درمان ساده تری هم در پیش 
خواهد داشت. در این میان نمی توان وظیفه ی مراجعه 
بـــه روانشـــناس بـــرای درمـــان فرزنـــدان را تنهـــا بـــر دوش 
گشـــترس ارتباطات و در  والدیـــن قـــرار داد، بلکه امروزه با 
دســـترس بودن اطالعات الزم، نوجوانان خود می توانند 
گاهی از رنـــج روانی خود برای درمان و بهبود وضعیت  با آ
کنند. همچنین  ســـالمت روانی خود زمان و انرژی صرف 
می توانند با درخواســـت از والدین خود برای تشـــخیص و 

درمان مسائل خود اقدام نمایند.

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

برای رشد افراد ضروری هستند.
کودک سابق  کودک با ورود به دوران بلوغ دیگر همان 
کنون به فرد  نیســـت. بلکه تغییرات عمده ذکر شده او را ا
کرده اســـت. نوجـــوان با عـــادات، افکار،  دیگـــری تبدیـــل 
کودکی خود  کاماًل متفاوتی نســـبت به  رفتارهـــا و عواطـــف 
که تا ســـن ۱۲ ســـالگی به تمامی  کودکی  زندگـــی می کنـــد. 
کنون نوجوانی شـــده  دســـتورات والدین خود واقف بود ا
گفتارهای والدین خود  که راجع به تمامی رفتارها و  است 

می اندیشد و آن ها را مدام نقد می کند.
ایـــن دیـــد نقادی، تفکر عمیـــق و توجه زیـــاد در دوران 
نوجوانـــی باعث رشـــد فـــردی او می گـــردد و او را رفته رفته 
وارد دوران بزرگسالی می نماید. بلوغ سن مشخصی ندارد 

و می تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.
تحقیقات نشان می دهد نوجوانی در جوامع پیچیده 
که بلـــوغ فرد  بیش تـــر طـــول می کشـــد و در جوامع ســـاده 
راحت تر صورت می گیرد، ســـن نوجوانی آن ها نیز پایین تر 
که  اســـت. در هـــر حـــال شـــناخت دوران بلوغ و مســـیری 
نوجوانـــان طـــی می نمایند بـــرای ارتبـــاط با آن ها بســـیار 

ضروری هستند. 

رفتار والدین اّولین تهدید برای نوجوانان �
که مدام دســـتور می دهنـــد، فرزندان خود را  والدینی 
در محدودیت می گذارند و با آن ها رفتاری غیر صمیمانه 
گرفته و آن ها را  دارنـــد، رفته رفته از نوجوان خود فاصله 
کرد. با فرض اینکه فرزند  وارد ورطه ی دردآوری خواهند 
گوش نمی دهد، نمی توان  شـــما دیگر دستورات شـــما را 
کـــه او دچـــار مشـــکلی شـــده اســـت. نافرمانـــی و  گفـــت 
گی های دوران نوجوانی اســـت. بهتر است  لجبازی از ویژ
گر والدین بـــه فرزند نوجـــوان اجازه ی خطر  که ا بدانیـــم 
کوچک او  کنجـــکاوی را ندهند و از اشـــتباهات  کـــردن و 
نگذرنـــد، نوجـــوان خود را به ســـمت اشـــتباهات بزرگ و 
پنهان کاری ســـوق داده اند. والدین فرزنـــد نوجوان باید 
کنند، او را بشناسند،  بیش از هر زمانی با او ارتباط برقرار 
هم صحبـــت او شـــوند، نیازهـــای او را درک نمایند و با او 

همدلی داشته باشند.

مشاور

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناســـنامه  شـــماره  دارای  ســـهرابی  فاطمـــه  خانـــم  آقـــای/ 
6479336704به شرح دادخواست به کالسه: 112/9900483ح  
از ایـــن حـــوزه درخواســـت گواهـــی حصـــر وراثـــت نمـــوده  و چنیـــن 
توضیح داده که شـــادروان اصغر امیرخانی   به شـــماره شناسنامه 
2964640835درتاریـــخ 1399/08/10در اقامتـــگاه دائمـــی خـــود 
بـــدرود زندگی گفته ورثه حین الفـــوت آن متوفی / متوفیه منحصر 
اســـت بـــه :    1- بهـــرام امیـــر خانـــی فرزنـــد اصغـــر بـــه ش ش 144 
متولد 1366صادره از فامنین پســـر       2- شـــهرام امیر خانی فرزند 
اصغـــر بـــه ش ش 163 متولد 1367صـــادره از فامنین پســـر       3- 
حســـین امیر خانـــی فرزند اصغر بـــه ش ش 0371282373 متولد 
1374صـــادره از قم  پســـر       4- زهرا امیر خانی فرزند اصغر به ش 
ش 0370798538 متولد 1371صادره از قم دختر       5- فاطمه 
ســـهرابی فرزند احمد به ش ش 995 متولد 1346 صادره از شـــراء 
و پیشخورهمســـر       اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه   شماره 112شورای حل اختالف  فامنین

 مهدی رجب زاده 
م الف293

رئیس هیات اسکواش استان همدان
تیم همدان برای نخستین بار در لیگ 

دسته یک اسکواش کشور شرکت می کند

رئیس هیات اســـکواش استان همدان، از حضور تیم 
اســـتان برای نخســـتین بار در مسابقات لیگ دسته یک 

کشور خبر داد. اسکواش 
گزارش ایرنا، "اســـداهلل ربانی مهر" در تشریح برنامه  به 
ها و اقدامات هیات اســـکواش اســـتان همـــدان، افزود: 
این یک خبر خوب برای بازیکنان اسکواش استان است 
که بتوانند با انگیزه بیشتر در تمرینات و مسابقات شرکت 

کنند.
وی اظهـــار داشـــت: اســـتان همـــدان ظرفیـــت هـــای 
کـــه بایـــد بـــا برنامه ریزی  خوبـــی در حـــوزه ورزشـــی دارد 
درســـت و اصولی زمینه استفاده بهینه از این ظرفیت ها 

فراهم شود.
گفت: برهمین اســـاس و با یـــک مدیریت  ربانـــی مهـــر 
برنامه محور، اصولی و هدفمند، ورزش اسکواش استان 

گرفته است. همدان در مسیر رشد و پیشرفت قرار 
افـــزود:  همـــدان  اســـتان  اســـکواش  هیـــات  رئیـــس 
کـــه با  اســـکواش رشـــته ای بانشـــاط و پرهیجـــان اســـت 
برنامه ریزی و اطالع رســـانی مناسب ســـعی داریم زمینه 
جذب نوجوانان و جوانان را در این رشـــته ورزشی فراهم 
کنون نیز اســـتقبال خوبی از این رشـــته ورزشی  که ا کنیم 

در استان همدان را شاهد هستیم.
کشـــوری ارزیابی هیات،  کســـب رتبـــه دوم  گفت:  وی 
کســـب عناوین اول و دوم مســـابقات مجازی اســـکواش 
کشـــور و همچنین حضور یک تیم از استان در مسابقات 
لیـــگ یک اســـکواش از جمله اخبـــار موفقیت های قابل 
کـــه نوید  توجـــه هیات اســـکواش اســـتان همدان اســـت 
روزهای خوبی را برای ورزشـــکاران و عالقه مندان به این 

رشته ورزشی در استان می دهد.
کرد: تـــالش می کنیم هـــر هفته یک  کید  ربانـــی مهـــر تا
خبر خوب برای اســـکواش استان همدان داشته باشیم 
که معتقـــدم همدان در آینده بـــه یکی از قطب های  چرا

کشور تبدیل خواهد شد. اصلی اسکواش 
گزارش ایرنا، مسعود ســـلیمانی رییس فدراسیون  به 
اســـکواش نیز چندی پیش طی نامه ای از اقدامات موثر 
و چشمگیر هیات استان همدان در زمینه رشد و توسعه 
گفـــت: موفقیت های  کرد و  این رشـــته ورزشـــی قدردانی 
رشـــته ورزشی اسکواش در همدان، نشانه اقدام و عملی 

در عرصه مدیریتی و تالش و همت ورزشکاران است.
بیش از ۵۰ اسکواش باز سازمان یافته در قالب هیات 

استان همدان فعالیت دارند.

خبـــر

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
و امـــور خیریه بـــا هدف حمایـــت از هنرمندان، 
کشـــور  مســـتعد  پژوهشـــگران  و  فرهیختـــگان 
گســـترش فرهنـــگ وقـــف و معرفـــی ثمـــرات  و 
گـــران بهـــای آن و همچنیـــن تولیـــد آثـــار فاخـــر 
در ایـــن خصوص، اقـــدام به برگـــزاری هفتمین 
»جشـــنواره سراســـری وقـــف چشـــمه همیشـــه 

کرده است. جاری« 
 رونمایـــی از فراخـــوان هفتمین »جشـــنواره 
سراســـری وقف چشـــمه همیشـــه جـــاری« ۲۹ 
مهـــر مـــاه همزمان با دهـــه وقف با حضـــور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان اوقاف 
و جمعـــی از اصحـــاب وقف برگزار شـــد. شـــروع 
ارســـال آثـــار از ابتدای آبـــان ۱۳۹۹ بـــود و پایان 
مهلـــت ارســـال آثار نیز تـــا پایان فروردین ســـال 
آینـــده اســـت؛ داوری و اعالم نتیجـــه نیز خرداد 

سال ۱۴۰۰ انجام می شود.
هفتمین »جشـــنواره سراسری وقف چشمه 
همیشه جاری« در هشت بخش خوشنویسی، 
هنرهای تجسمی، متون ادبی، چندرسانه ای، 
عکـــس، آثار پژوهشـــی، خبـــر و رســـانه و فضای 
مجازی برگزار خواهد شـــد؛ همچنین دبیرخانه 
تخصصـــی هر بخـــش از این جشـــنواره با حضور 
متخصصان مرتبط با رشـــته های جشـــنواره در 

کل تشکیل شده است. یک اداره 
دبیرخانه مرکـــزی جشـــنواره در اداره ترویج 
وقف ســـازمان اوقاف و امـــور خیریه و دبیرخانه 
بخش خوشنویسی در قزوین، دبیرخانه بخش 
کردســـتان، دبیرخانـــه  هنرهـــای تجســـمی در 
بخـــش متـــون ادبـــی در هرمـــزگان، دبیرخانـــه 
بخـــش چندرســـانه ای در همـــدان، دبیرخانـــه 

کرمـــان، دبیرخانـــه بخـــش  بخـــش عکـــس در 
پژوهـــش در اصفهـــان، دبیرخانـــه بخش خبر و 
رســـانه در خراســـان جنوبی و دبیرخانه بخش 

فضای مجازی در تهران تشکیل شده است.
گســـترش فرهنگ وقـــف در عرصه  ترویـــج و 
هـــای مختلـــف، ترویـــج فرهنگ وقـــف در بین 
اقشـــار جامعه، جریان سازی و احیای موضوع 
کمی و  وقـــف در ســـطح جامعه، ارتقای ســـطح 
کیفی آثار فرهنگی و هنری و رســـانه ای در حوزه 
وقف و همچنین حمایـــت از پدیدآورندگان آثار 
فرهنگـــی و هنری و رســـانه ای وقف را از اهداف 
برگـــزاری هفتمین »جشـــنواره سراســـری وقف 

چشمه همیشه جاری« برشمرد.
بـــه برگزیدگان هر رشـــته جوایز نفیســـی اهدا 
خواهد شـــد و عالوه بـــر اهدای جوایـــز، تمامی 
که به بخش نهایی مسابقه راه می یابند،  آثاری 
گواهی شرکت در جشنواره را دریافت می کنند و 
نمایشـــگاه هایی از آثار برتر جشـــنواره نیز برگزار 
خواهـــد شـــد. عالقـــه منـــدان می تواننـــد برای 
شـــرکت در ایـــن جشـــنواره و همچنین ارســـال 
 www.vaghffestival.ir آثـــار خـــود بـــه ســـایت

کنند. مراجعه 
کل اوقاف و  معاون فرهنگی اجتماعی اداره 
امور خیریه اســـتان همدان با اشـــاره به استقرار 
هفتمیـــن  چندرســـانه ای  بخـــش  دبیرخانـــه 
جشـــنواره ملی وقف؛ چشمه همیشه جاری در 
گوید: برخالف ســـال های قبل،  همـــدان، مـــی 
دبیرخانـــه مرکـــزی این جشـــنواره در ســـازمان 
اوقاف و امور خیریه و دبیرخانه های تخصصی 
کز اســـتان ها مستقر شده است. با توجه  در مرا
به این که همدان چند سال متوالی برگزارکننده 

جشـــنواره عکس در این زمینه بوده، امسال با 
درخواست مسئوالن استان، میزبان دبیرخانه 
چندرســـانه ای شده اســـت. این بخش شامل 
پنج رشـــته انیمیشـــن، پویانمایی، پادکســـت، 

گرافی است. کوتاه و موشن  فیلم 
»ســـید علی حســـینی« ادامـــه می دهـــد: از 
حـــدود یک ماه پیـــش فراخوان این جشـــنواره 
منتشـــر شـــده و مهلـــت ارســـال آثـــار تـــا پایـــان 
از  هـــدف  و  اســـت   ۱۴۰۰ ســـال  مـــاه  فروردیـــن 
کیفـــی  و  کمـــی  ســـطح  افزایـــش  آن  برگـــزاری 
معرفـــی موقوفـــات در ســـطح جامعـــه و معرفی 
سنت حســـنه وقف به عموم مردم و همچنین 

هنرمندان است.
که از زمان انتشـــار فراخوان  وی با بیان این 
کنـــون آثـــار خوبـــی بـــه دســـت مـــا  جشـــنواره تا
رســـیده، توضیح می دهد: البته فعال در مرحله 
اطالع رسانی جشنواره هستیم و در این زمینه 
از ظرفیـــت رســـانه هـــای مکتـــوب، خبرگـــزاری 
هـــا و فضای مجـــازی بهره می بریـــم. با انجمن 
ســـینمای جوانان همـــدان و همچنیـــن حوزه 
هنری نیز در این زمینه رایزنی هایی داشته ایم.
حســـینی اختصاص جوایز نفیس را از نکات 
گوید:  مهم این جشـــنواره عنـــوان می کند و می 
گرفتـــن ایـــن جوایـــز باالبردن  هـــدف از در نظـــر 
کنندگان در جشنواره است تا آثار  انگیزه شرکت 

بیشتر و بهتری به دبیرخانه ارسال شود.

معرفی وقف های جدید �
کل اوقاف  معـــاون فرهنگی اجتماعـــی اداره 
و امـــور خیریـــه اســـتان همـــدان دربـــاره تأثیـــر 
برگزاری چنین جشنواره هایی معتقد است: با 

که همدان موقوفات زیادی دارد،  توجه به این 
بـــه دنبال جـــذب وقف هـــای جدیـــد در حوزه 
های جدید هســـتیم تا به رفع مشـــکالت مردم 
کند. دارو و درمان،  کمک بیشتری  و محرومان 
تأمین جهیزیـــه و ازدواج جوانان از حوزه هایی 
که به دنبال جـــذب وقف های جدید  هســـتند 
هســـتیم تا جامعه هدف از عوایـــد آن بهره مند 

شوند.
حســـینی هـــدف مهـــم هفتمین جشـــنواره 
را  جـــاری  همیشـــه  چشـــمه  وقـــف  سراســـری 
آشـــنایی نســـل جـــوان بـــا ســـنت حســـنه وقف 
عنـــوان می کند و توضیح می دهـــد: با توجه به 
که ممکن است نسل جدید با مقوله وقف  این 
آشـــنایی زیادی نداشـــته باشـــد، می تـــوان این 

ســـنت حســـنه را با اســـتفاده از ابزار هنر به این 
کرد. نسل بیشتر معرفی 

وی با اشاره به روند داوری جشنواره نیز می 
که در ســـطح  گوید: تعدادی از داوران اســـتانی 
ملی شـــناخته شده هستند و همچنین داوران 
کرد و  ملی، آثار این جشنواره را داوری خواهند 

سطح داوری ها باال خواهد بود.
کل اوقاف  معـــاون فرهنگی اجتماعـــی اداره 
کید  و امـــور خیریه اســـتان همدان در پایـــان تأ
حـــوزه  در  کـــه  هنرمنـــدان  همـــه  از  می کنـــد: 
چندرســـانه ای فعالیـــت می کنند، درخواســـت 
می کنـــم با ارســـال آثار خـــود به این جشـــنواره، 
در این جشـــنواره ملی ســـهم داشته باشند تا از 

همدان نیز برگزیدگانی داشته باشیم.

استقراردبیرخانهچندرسانهای
جشنوارهملیوقفچشمههمیشهجاریدرهمدان

یه استان همدان: معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیر

 هدف مهم هفتمین این جشنواره آشنایی نسل جوان با سنت حسنه وقف است

حجت اله حاتمی
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سومین تساوی تیم پاس 
در لیگ ۲

و استعفای شفاهی پاشازاده
 تیـــم پاس همدان با گذشـــت ســـه هفته 
کشور  از رقابت های لیگ دســـته دوم فوتبال 

همچنان در حسرت کسب پیروزی است.
گردان مهدی پاشازاده  به گزارش ایرنا، شا
عصر امروز)یکشـــنبه( در دیدار مقابل ســـردار 

بوکان به تساوی یک بر یک دست یافتند.
علی اصغر شـــیردل در دقیقـــه ۲۷ از روی 
کرد  گلزنی  نقطـــه پنالتی برای ســـردار بـــوکان 
گل تیم پـــاس را نیز رســـول رضایی در  و تـــک 

کرد. دقیقه ۳۴ وارد دروازه حریف 
ترکیب تیم پاس همدان را احمد مهرابی، 
محمد آشتیانی، رضا کاشفی، رسول رضایی، 
رضا ایـــار، شـــاهین اخـــوی، عرفـــان فتاحی، 
محمدرضا پایداری، داوود ســـعادتی، مقداد 

کبرخواه و اشکان واحدی تشکیل دادند. ا
برای تیم سردار بوکان نیز مهدی امیری، 
رســـول علیپـــور، ســـروش ســـعیدی، جعفـــر 
کبری، بهنام رسومی نیا، امیر  دهقان، سعید ا
اسدزاده، شاهین محمدی، عرفان میرزایی، 
علی اصغر شـــیردل و شـــهروز نادری فر دراین 
کردند. پاس با این تساوی از سه  دیدار بازی 
مسابقه به سه تســـاوی و ۳ امتیاز رسید و در 
گرفت. سردار بوکان نیز با یک  رده هشتم قرار 

امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاد.
پس از پایان این بازی "مهدی پاشـــازاده" 
ســـرمربی تیـــم پـــاس مقابـــل دوربین هـــای 
تلویزیونی به صورت شفاهی استعفای خود 

کرد. را اعالم 

 فرمانده سپاه ناحیه همدان

۱۴یادوارهبرایبزرگداشتشهیدسلیمانیدرشهرستانهمدانبرگزارشد
اظهـــار  همـــدان  ناحیـــه  ســـپاه  فرمانـــده   
داشـــت: ۱۴ یـــادواره بـــه مناســـبت نخســـتین 
در  ســـلیمانی  ســـردار  شـــهادت  ســـالگرد 
پایگاه های مقاومت بســـیج این شهرستان با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
ســـرهنگ پاســـدار علی بقایی روز یکشنبه 
گو بـــا خبرنگار ایرنا اظهار داشـــت:  گفـــت و  در 
کوثـــر النبی در خیابان شـــریعتی و  ۲ ایســـتگاه 
شـــهید احمدی روشـــن در میدان اصلی شهر 
ســـلیمانی  ســـردار  شـــهادت  روز  در  همـــدان 
اقـــدام بـــه اجـــرای برنامه هـــای متنـــوع نظیر 
کنار تمثال شهید  عکاســـی رایگان از مردم در 

کردند. سلیمانی، اجرای سرود و مداحی 
وی توزیع اقالم فرهنگی، پایش ســـالمت، 
کســـیژن و ســـنجش فشـــار خـــون را از  تســـت ا
دیگـــر برنامـــه های این ایســـتگاه هـــا عنوان و 
ح شهید سلیمانی  گام چهارم طر کرد:  اضافه 
با همکاری بســـیج در محله ها اجرا شد و تیم 

های نظارتی اقدام به بررسی وضعیت رعایت 
کن  پروتـــکل بهداشـــتی توســـط صنـــوف و اما

کردند. عمومی 
افـــزود:  همـــدان  ناحیـــه  ســـپاه  فرمانـــده 
همچنیـــن طومـــاری بـــرای محکومیت نقض 
حقوق بشـــر، انتقام از قاتالن شهید سلیمانی 

و ادامه راه این سردار امضا شد.
ســـرهنگ بقایی، برگزاری مســـابقه نقاشی 
در پایگاه شـــهید »خادم پر« واقع در امام زاده 
یحیـــی، توزیع ســـنگک رایـــگان، حضـــور تیم 
و  محـــروم  روســـتاهای  در  بهداشـــتی  هـــای 
ویزیـــت بیماران را از دیگر اقـــدام های صورت 

گرفته دانست.
قاســـم  »مـــن  پویـــش  داد:  ادامـــه  وی 
ســـلیمانی ام« توســـط بســـیج دانش آموزی و 
بســـیج جامعه زنـــان راه اندازی شـــد و اجرای 
کلیپ و  ســـرود پاتوقـــی در هفت محله تولیـــد 

گرفت. محتوا در فضای مجازی نیز صورت 

گـــزارش ایرنـــا، ســـردار ســـپهبد حـــاج  بـــه 
قاســـم ســـلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
معـــاون  المهنـــدس  ابومهـــدی  و  پاســـداران 
ســـازمان الحشـــد الشـــعبی عـــراق بـــه همـــراه 
هشـــت نفر دیگر بامـــداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ 
در مســـیر فـــرودگاه بغداد در اقدام تروریســـتی 
کاخ سفید و به دستور »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهـــوری آمریـــکا و بـــا شـــلیک از پهپادهای 

کشور به شهادت رسیدند. ارتش این 
بر اســـاس اعـــالم نیـــروی قدس ســـپاه، در 
کـــه بامـــداد جمعـــه  ایـــن حملـــه تروریســـتی 
اتفاق افتاد در مجموع ۱۰ نفر شـــهید شـــدند، 
سردار ســـرتیپ پاســـدار حســـین جعفری نیا، 
سرهنگ پاســـدار شـــهرود مظفری نیا، سرگرد 
پاســـدار هادی طارمی و سروان پاسدار وحید 
زمانی نیا از شـــهدای همراه ســـردار ســـلیمانی 

بودند.
کرد  گون وزارت دفـــاع آمریکا نیز اعالم   پنتا

که دســـتور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، 
کرده بود. کشور صادر  رئیس جمهوری این 

ســـپاه  تروریســـتی،  اقـــدام  ایـــن  پـــی  در 
پاسداران انقالب اســـالمی بامداد چهارشنبه 
آمریکایـــی  پایـــگاه   ۱۳۹۸ دی مـــاه   ۱۸
"عین االســـد" در اســـتان "االنبـــار" عـــراق را بـــا 

چندین موشک هدف قرار داد.

جشنواره عکس راویان فتح در همدان برگزار می شود
مدیـــرکل ســـازمان تبلیغات اســـالمی اســـتان 
گفت: به مناســـبت نخســـتین ســـالگرد  همـــدان 
شهادت سردار سلیمانی جشـــنواره عکس راویان 

فتح در این استان برگزار می شود.
حجت االســـالم »محمدهـــادی نظیـــری« روز 
گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا افزود:  گفـــت و  یکشـــنبه در 
همزمان با نخســـتین سالگرد شـــهادت سردار دل 
ها حـــاج قاســـم ســـلیمانی برنامه هـــای مختلف 
فرهنگی و هنـــری به صورت مجازی با همت اداره 
کل تبلیغات اسالمی استان همدان برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان اظهار 
داشـــت: محورهای این جشـــنواره ایـــام فاطمیه، 
حضور ســـردار ســـلیمانی در همـــدان، تجمعات و 
راهپیمایی ها  در محکومیت ترور ســـردار، مراســـم 
گرامیداشـــت ۹ دی، راهپیمایی ۲۲ بهمن و  های 
برنامه های دهه فجر، کمک های مومنانه در ایام 

کرونا، گام دوم انقالب و مدافعان سالمت است.
وی با بیان اینکه شـــروع جشـــنواره ۱۳ دی ماه 
مصادف با ســـالگرد ســـردار دل ها تا ۱۲ بهمن آغاز 
دهه مبارک فجر اســـت، افزود: عالقه مندان برای 
شـــرکت در مســـابقه عکس های خود را به فضای 
گرام  مجازی در پیام رســـان های تلگرام و اینســـتا

ارسال کنند.
مدیـــرکل ســـازمان تبلیغات اســـالمی اســـتان 
همـــدان اظهـــار داشـــت: از مهم ترین آمـــوزه های 
کـــه بدانیم عـــزت و ذلت به  مکتـــب ما این اســـت 
دســـت خداســـت و مومن نباید برای یافتن عزت 
در چشم مردم موضع بگیرد یا از ترس خوار داشته 
شـــدن از باور خود پا پس بکشد، استواری و ثبات 

قدم از ویژگی های مهم مومنان است که مصداق 
کامل آن شـــهید ســـپهبد حاج قاســـم ســـلیمانی 

است.
حجت االسالم نظیری خاطرنشان کرد: شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در راه خدا ثابت قدم 
کی  بود و از سرزنش مالمت گران و از انقالبی گری با
نداشـــت و در مقابل، خداونـــد او را محبوب قلوب 

کرد. مردم و نام او را با عزت و سرافرازی قرین 
کســـب  گفتنـــی اســـت، عالقـــه منـــدان بـــرای 
اطالعات بیشتر با دبیر اجرایی جشنواره با شماره 

۰۹۱۸۹۰۹۰۸۲۲ تماس بگیرند.
سردار ســـپهبد حاج قاسم ســـلیمانی فرمانده 
ابومهـــدی  و  پاســـداران  ســـپاه  قـــدس  نیـــروی 

المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی عراق به 
همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ 
کاخ  در مســـیر فرودگاه بغـــداد در اقدام تروریســـتی 
سفید و به دستور »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا و با شلیک از پهپادهای ارتش این کشور به 

شهادت رسیدند.
بر اســـاس اعـــالم نیروی قـــدس ســـپاه، در این 
که بامداد جمعه اتفاق افتاد در  حمله تروریســـتی 
مجموع ۱۰ نفر شهید شدند، سردار سرتیپ پاسدار 
حســـین جعفری نیـــا، ســـرهنگ پاســـدار شـــهرود 
مظفری نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی و سروان 
پاســـدار وحید زمانی نیا از شـــهدای همراه ســـردار 

سلیمانی بودند.
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