
دهکده توریستی تفریحی تله کابین گنجنامه

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان همدان مهر تأییدی است بر توانمندی ها و تجارب ارزنده 
شــما. ضمن تبریک این انتصاب ارزشــمند برایتان توفیق بیش از پیش 

مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس محمد حسین مرادی

روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
شهرداری همدان

انتصـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی لیاقـت و 
شایسـتگی های برجسـته آن بـرادر گرامـی در صحنه هـای خدمـت صادقانه به 
نظام و میهن اسـامی اسـت تبریک عرض نموده، موفقیت و سـربلندی شـما را 

از درگاه خداوندمنـان مسـئلت داریـم. 

جناب آاقی مهندس

 رحیم الوندی
سرپرست سازمان حمل و نقل بار 

و مسافر شهرداری همدان

 انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم .
روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

جناب آقای مهندس رحیم الوندی

انتصـاب شایسـته جنابعالـی بـه عنـوان مسـوول ورزش شـهروندی همـدان 
کـه بیانگـر تـاش مجدانـه و سختکوشـی شـما در توسـعه و گسـترش ورزش 
همگانـی و شـهروندی می باشـد راتبریـک عـرض می نماییـم. از ایـزد توفیـق و 

سـربلندی را بـرای شـما خواسـتاریم.
شرکت توان دید آتی )رحیمیان(

جناب آقای سعید پناه آبادی

 انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان را تبریک عرض نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در 

همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستاریم.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

جناب آقای مهندس رحیم الوندی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری همدان را تبریک عرض نموده توفیق روز افزون شما را 

از خدای متعال آرزومندم.
حمید بادامی 

نایب رئیس شورای عالی استان ها

جناب آقای مهندس رحیم الوندی

 انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری همدان را تبریک عرض نموده، موفقیت 

و سربلندی شما را از درگاه خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آاقی مهندس 

رحیم الوندی

دهکده توریستی تفریحی تله کابین گنجنامه

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی 
به عنــوان مدیرعامل سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان را تبریک عرض 
نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوندمنان مسئلت داریم.

جناب آاقی 

حسین خانجانی

دهکده توریستی تفریحی تله کابین گنجنامه

ابراهیم مولوی - رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان علی رحیمی فر - رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان

هنگام عملیات سم پاشی کلیه پنجره ها را بسته و از قراردادن مواد غذائی پشت پنجره ها 
خود داری نمایید.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

شهروند
محتـــــرم

 انتصاب جنابعالی بعنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان را تبریک عرض 
نموده آرزوی موفقیت و سربلندی در همه مراحل زندگی از خدای متعال خواستارم.

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوندمنان مسئلت دارم.

جناب آاقی مهندس رحیم الوندی قای مهندس رحیم الوندی جناب آ
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شورای اجتماعی محالت 
راهی برای رسیدن به مردم ساالری دینی

یزی  در محالت همدان  برنامه ر
بر اساس سند محله شکل می گیرد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار همدان خبرداد:

اجرای پروژه مدیریت دانش
در شهرداری

تجارب حرفه ای کارکنان شهرداری همدان
 مستند سازی می شود
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برگـــزیده ها

فرماندار تویسرکان:

31 واحد تولیدی در تویسرکان
 راکد و غیرفعال

مرحله اول کمک های مؤمنانه به رانندگان تاکسی

یع 200 بسته معیشتی توز
بین تاکسی داران

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان خبر داد:

سمپاشی درختان آغاز می شود
وز اعالم جدول زمان بندی سمپاشی در هگمتانه امر

وهش های شورا : رئیس مرکز مطالعات و پژ

طرح تفصیلی مصوب شهر همدان 
بایستی مالک ارتفاع سازی قرار گیرد

بادامی نجات:

یت آرامستان مدیر
به شهرداری برگردد

یع کننده  دستگیری 20توز
موادمخدر درتویسرکان

ز برای فعاالن  امکان جابه جایی ار
اقتصادی کشور در بازارهای جهانی 

فراهم شد

رسی و امور اداری شورا: یان رئیس کمیسیون نظارت، باز سید مسعود عسگر

ارزانی مسکن در گرو تفکیک مناسب زمین
2

عکس  : پیمان امیدی2

الوندی سرپرست سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری همدان شد

معرفی پوروخشوری به عنوان مسؤول پیگیری قطار شهری همدان

صفحه 2

ضمیمه »کودکانه هفتم« هگمتانه منتشر شد
ضمیمه رایگان

نگاهی به محله های شهری و نقش شهروندان کارگاه عمرانی شهر همدان همچنان فعال
در رشد فرهنگ و هویت محله َای

صفحه 7

محله ما
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معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار همدان 
خبرداد:

اجرای پروژه مدیریت دانش 
در شهرداری

تجارب حرفه ای کارکنان شهرداری همدان
 مستند سازی می شود

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
برنامه ریزی و توســعه منابع انســانی شهردار 
همــدان از اجرای پــروژه مدیریــت دانش در 

شهرداری خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، مرتضــی حضرت زاده 
ضمن اشاره به اهمیت مدیریت دانش به عنوان 
یک موضوع مهم و حیاتی در ســازمان ها گفت: 
جوامع علمی و تجاری هــر دو بر این باورند که 
منابع انسانی مهم ترین ســرمایه هر سازمان و 

عامل اصلی رشد و موفقیت آن است.
وی افزود: اصلی ترین شــاخه این سرمایه ، 
دانش موجود در ذهن کارکنان اســت که شامل 
همان آموزه ها و دانش هایی است که به صورت 
پنهان و یا ضمنی در ذهن کارکنان ســازمان ها 

است.
حضرت زاده ادامه داد: سازمان ها برای رشد 
و ادامه حیات خود می بایست به طور مستمر به 

مستندسازی این دانش ها بپردازند.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار همدان ضمن اشــاره به ارتباط گسترده 
مدیریت شهری با شهروندان در مراحل مختلف 
زندگــی فــرد تأکید کــرد: مدیریــت دانش با 
تسهیم دانش در ســازمان و به حافظه سپردن 
دانــش افــراد در حافظــه ســازمانی می تواند 
کارکنانی بار آورد که پاســخ گوی نیاز مراجعان 

خود باشند.
وی در ایــن بــاره گفــت: مراجعانــی کــه 
روزبه روز آگاه تر می شــوند و توقعــات باالتری 
را از ســازمان ها دارنــد و در چنیــن فضایــی 
خلق و مبادله دانــش یک عامل اساســی در 
نهادهــای عمومی بــرای ارائه خدمــات بهتر و 
تصمیم گیری های منطقی تر است. حضرت زاده 
بیان کرد: مدیریت دانش باعــث بهبود کیفیت 
و کارایی خدمت رسانی ســازمان و نیز کاهش 
هزینه ها ازجملــه هزینه های آمــوزش مجدد 
کارمندان می شــود و ارتقــای تصمیم گیری در 
مورد خدمات عمومی، کمک بــه عموم کارکنان 
جهت شــرکت کردن در فراینــد تصمیم گیری، 
ایجــاد قابلیت رقابــت ســرمایه های فکری از 
دیگر مزایای توســعه نیــروی کاردانشــی در 

سازمان هاست.
مرتضی حضرت زاده عنوان کــرد: به همین 
منظور پــس از پیش بینــی بودجــه و انعقاد 
قرارداد با مشــاور و پیمانکار مرحله نخســت 
پروژه در قالب مستندســازی تجارب خبرگان 
شــهرداری توســط اداره تشــکیالت و بهبــود 

روش ها آغاز شده است.
وی تصریــح کــرد: در این مرحلــه تالش 
خواهد شــد با بهره گیری از روش های علمی و 
تخصصی دانش و تجارب ارزشــمند مدیران و 
کارشناســان باتجربه شــهرداری پیاده سازی و 
مستند شــود و برای بهره گیری در اختیار سایر 
کارشناســان و مدیران قرار گیرد. وی بیان کرد: 
معتقدیم اثــرات این پــروژه زودگذر نیســت 
بلکه اثــرات مانــدگاری دارد که بــه مدیران و 
کارشناســان شــهرداری در ارائه هرچــه بهتر 

خدمات به شهروندان یاری خواهد رساند.
وی با اشاره به توجه ویژه شهرداری همدان 
به بهره گیری از تجارب نیروهای بازنشســته و 
یا در معرض بازنشســتگی گفت: بازنشســته 
شــدن کارکنانی که مدت زیادی را در شهرداری 
مشــغول بــه کار بــوده و تجربیات زیــادی را 
کســب کرده اند، به عنوان یک معضل همیشــه 
در شــهرداری همدان وجود داشته است چراکه 
هزینه و زمان زیادی صرف شده تا این نیروها 
دانــش و تجربیات کافی در مورد مشاغلشــان 
کسب کنند و درســت درزمانی که این افراد در 
اوج پختگــی و تجربه قرار دارنــد، بعضًا بدون 
انتقال تجارب خود به سایر کارکنان از شهرداری 
بازنشســته می شــوند و دانش ضمنی آن ها از 

مجموعه خارج می شود.
وی با بیان اینکه در راســتای توانمند سازی 
نیــروی انســانی، تجــارب حرفــه ای کارکنان 
شــهرداری همدان مســتند ســازی می شود، 
ادامه داد: با اجرای پــروژه مدیریت دانش در 
شــهرداری همدان می خواهیم داشته های این 
افراد پیش از خــروج از شــهرداری، در اختیار 

سایر کارمندان قرار گیرد.

خبــــــــر

کارگاه عمرانی
شهر همدان همچنان فعال

پروژه های مهم و اثرگذار شــهر همدان هم 

راســتا با پروژه هــا و خدمات خــرد و کوچک 

توسط مدیریت شــهری همدان به سرعت در 

حال انجام است.

 حــدود یک هــزار روز از مدیریــت عباس 

صوفی به عنوان شــهردار همدان بــا همراهی 

می گــذرد،  پنجــم  دور  اســالمی  شــورای 

حمایت های شــورا و مدیریت شــهردار در این 

مدت خدمات بی شــماری را برای شهروندان 

همدان رقــم زده که برای اطالع رســانی جامع 

آن شاید نیاز به ســاعت ها تحلیل باشد اما به 

اختصار می توان بــه چند نمونه شــاخص آن 

اشاره کرد.

ســازی  مناســب  و  ســازی  راه  پیــاده 

و  دالگــذاری  ارم،  بلــوار  و  شــهر  مرکــز  در 

پوشــش رودخانــه ای در همه مناطق شــهر، 

معبرگشــایی های گســترده در مرکز و حاشیه 

شهر که شــاخص معروف آن خیابان آیت ا... 

طالقانی اســت، پیاده روســازی های گسترده 

با اصالح جــداول و اصالح نهرهــای مربوطه، 

جلوگیری از ساخت و ســازهای غیر مجاز، از 

ســرگیری پروژه های عظیم نظیــر تقاطع غیر 

همسطح شــهید همدانی، ادامه پروژه تقاطع 

غدیر، ســاخت پارکینــگ آقاجانــی بیگ به 

عنــوان نگیــن پروژه های عمرانی شــهرداری، 

پروژه هدایت آب های ســطحی در بلوار شهید 

مطهــری بــه عنــوان شــاهرگ نجات بخش 

بحــران ســیالب، نهضت ســاالنه آســفالت و 

تسطیح معابر عمومی، توســعه فضای سبز و 

اصالح ســیما و منظر شهری، توسعه در بخش 

فنــاوری اطالعــات و آی تی، اصــالح فرایند 

تجمیع پســماند، توســعه فعالیت های فنی و 

زیربنایی، اصالح ســاختار جامع صدور نقشه و 

پروانه، توسعه مشاغل شهری و بسط و توسعه 

فعالیت هــای فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 

و بیش از یک هزار نوع خدمت ریز و درشــت 

که در شــهرداری به طور شــبانه روزی انجام 

می شود.

در ایــن بین حدود هــزار روز بــه تکمیل و 

ادامه روند پیشــرفت پروژه های شهری توجه 

مضاعفی صورت گرفته و در کنــار آن به حل و 

فصل موضوعات حقوقی و مطالبات میلیاردی 

سال های گذشته رســیدگی و منجر به خاتمه 

پرونده ها شد.

دست آخر اینکه کارگاه عمرانی و مدیریتی 

شــهر همدان علیرغم رخدادهــای تاریخی که 

برای شــهرداری های مشــابه همدان در سطح 

کشور مشــکالت بیشــماری را رقم زده است 

همچنان فعال و پویا و در حال خدمت رســانی 

به شهروندان است.

یادداشت روز

رضوان سلماسی:
در نصب سازه های ترافیکی 
صیانت از درختان در نظر 

گرفته شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر همدان 
گفــت: در نصب ســازه های ترافیکــی صیانت از 

درختان در نظر گرفته شود.
به گزارش هگمتانه، رضوان سلماســی در بازدید 
اعضای شــورای اسالمی شــهر همدان از جانمایی 
پل هــای عابر پیاده شــهر گفت: ایجاد ســازه های 
تســهیل گر در رفت و آمــد شــهروندان و تجهیز و 

نگهداری پل های عابر پیاده شایسته تقدیر است.
سلماســی با مهم شــمردن حفظ فضای سبز 
شهری افزود: در نصب هرگونه سازه در شهر اعم از 
ســازه های ترافیکی و یا پروژه های عمرانی، دست 
اندرکاران امر باید از فضای ســبز و درختان موجود 

در شهر صیانت کنند.
وی وجود درختان و فضای سبز پیرامون زندگی 
شــهروندان را مایه نشاط و ســرزندگی دانست و 
اظهار کرد: حفظ فضای ســبز تعهد انسانی ماست 
که الزم اســت به عنوان میراث برای آیندگان باقی 

بماند.
سلماســی همچنیــن نگهــداری از طبیعت را 
وظیفه ذاتی انســان ها دانســت و افــزود: وجود 
چشــم انداز طبیعی در شــهر مایه ارتقا ارزش های 
زیست محیطی مناطق شهری می شود، بنابراین از 
شهروندان نیز انتظار همیاری در نگهداری و توسعه 

فضای سبز شهری داریم.

خبــــــــر

سید مسعود عسگریان رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا:

ارزانی مسکن در گرو تفکیک مناسب زمین

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس 
کمیسیون نظارت، بازرســی و امور اداری شورای 
اسالمی شهر همدان گفت: روند تفکیک زمین در 
با دست اندازهای  شهر همدان متأســفانه همراه 
و  راه   اداره  و  می کشــد  طــول  بســیار  اداری، 
شهرســازی علی رغــم اینکه مــاده 101 اصالحی، 
تکلیف تفکیک کننده اراضی شــهری را مشــخص 

کرده اســت، از مالکان، ســهم دولــت را تقاضا 
می کند که در این راســتا انتظار می رود از قانون 

کنند. تمکین 
به گزارش هگمتانه، ســید مســعود عسگریان 
افــزود: بــه اســتناد مــاده 101 اصالحــی قانون 
شــهرداری ها، دادگســتری و اداره ثبــت اســناد 
درخواست های الزم را در حوزه تفکیک اراضی ثبت 
کرده و شهرداری و راه شهرســازی مباحث اداری 
را انجام دهند و دریافت ســهم بیش از حدنصاب 

تعیین شده در قانون، خالف مقررات است.
وی ادامــه داد: یکی از عوامــل گرانی زمین در 

محدوده شهر همدان این بوده که تفکیک مناسب 
زمین در شــهر همــدان انجام نشــده اســت؛ در 
حالی که بر جمعیت شــهر افزوده می شود و تولید 
مســکن محدود اســت و در واقع، عرضه و تقاضا 

متعادل نیست.
عســگریان وجود 10 هزار واحد خالی را متعلق 
به بخش خصوصی برشــمرد و گفــت: دولت باید 
واحدهای ارزان قیمت تأمین کند؛ زیرا مسکن مهر 
میزان مسکن ارزان قیمت را برای قشر آسیب پذیر 
فراهم کرد، اما طی 7 سال گذشــته تولید مسکن 
ارزان قیمت را شــاهد نبودیم و اقشار آسیب پذیر 

نیاز ضروری به مسکن ارزان قیمت دارند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، رئیس کمیســیون نظارت، بازرسی و امور 
اداری شورای اســالمی شــهر همدان با تأکید بر 
اینکه در شهر همدان عمدتا ســرمایه گذاری مردم 
در حوزه مسکن و زیرمجموعه های آن است؛ گفت: 
این مهــم یکی از علــل اساســی افزایش قیمت 
مسکن اســت؛ از ســوی دیگر باید سیاست های 
عمومی وزارت راه وشهرســازی بر این محور باشد 
تا در استان و کشــور بخش عمده مسکن را برای 

اقشار آسیب پذیر تولید کند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا :

طرح تفصیلی مصوب شهر همدان بایستی مالک ارتفاع سازی قرار گیرد
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیــس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
همدان گفت: طرح تفصیلی مصوب شــهر همدان 

بایستی مالک ارتفاع سازی قرار گیرد.
به گزارش هگمتانه، ابراهیــم مولوی در صحن 
شــورا با انتقاد از ســخت گیری های اخیر میراث 
فرهنگــی در خصوص ایجــاد محدودیــت ارتفاع 
برای امالک واقع در حلقه اول و دوم شهر، افزود: 
محدودیــت ارتفاع بــرای بافت هــای قدیم واجد 
ارزش بوده که امروزه با ساخت و سازهای بی رویه 
و بدون ضابطه بازآفرینی شــهری این بافت ها از 

دست رفته است.
مولــوی با بیــان اینکه مــالک عمــل در برابر 

درخواســت شــهروندان همدانی مبنی بــر ارتفاع 
در ساخت و ســاز بایســتی ضوابط طرح تفصیلی 
مصوب شــهر باشــد، افزود: در ایــن ضوابط باید 
حفاظت از ارزش افزوده امــالک مردم مورد توجه 
قرار گیرد و مدیریت شهری باید در راستای کمک 
به مردم و شــهروندان پیگیر محدودیت ساخت و 

ساز در ارتفاع این مناطق باشد.
مولوی با اشــاره بــه اینکه تأکید مــا بر اجرای 
قانون است، یادآور شــد: به هر حال میزان ارزش 
ملک مــردم در حلقــه اول و دوم شــهر باید مورد 
توجه قرار گرفته و نباید با تصمیمات خلق الساعه 
مدیریتی شهروندان آســیب دیده و ارزش امالک 
آبا و اجدادیشــان بــه نصف تقلیل یابــد، هر چند 

حفظ میــراث فرهنگی واجــد ارزش از ضروریات 
مدیریت شهری است.

وی همچنیــن بر تعیین تکلیــف ارائه خدمات 
شهری به واحدهای مســکن مهر ساخته شده در 
همدان تأکید کــرد و گفت: مجتمــع امید اکباتان 
همدان پــس از ســال ها بالتکلیفی ســاکنان، به 
تازگی بــا زحمات شــهرداری آســفالت شــده و 
خدمات دریافت می کند و در مسکن مهر تپه امام 
گل و کوی فردوس شــهرداری یک کار جهادی بی 

نظیر انجام داده است.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان؛ وی در این خصوص ادامــه داد: تأکید ما 
بر این اســت که در سایر مســکن های مهر مانند 

کوی گلستان، تپه کوی شمس، کوی شهید مدنی، 
زمین شهری و سایر مناطق نیز شهرداری با عنایت 
به پروانه صادر شــده و تفاهمنامه فی مابین عمل 
کرده تا تمامــی شــهروندان عادالنــه از خدمات 
شــهری بهره مند شــوند و در این راه ســازمان ها 
و ادارات دولتــی ماننــد راه و شهرســازی، آب و 
فاضالب، برق، گاز و... نباید وظایف و تعهدات خود 

را فراموش کرده و شهرداری را تنها بگذارند.

بادامی نجات:

مدیریت آرامستان به شهرداری برگردد

هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر همدان تأکید کرد: مدیریت آرامستان 

همدان باید به شهرداری برگردانده شود.
به گــزارش هگمتانه، حمید بادامــی نجات در 
نوزدهمین جلسه صحن شــورا، افزود: با توجه به 
اینکه اداره اوقاف و امور خیریه متولی آرامســتان 
است اما شهرداری طبق اســناد مالکیت آرامستان 

را بر عهده دارد.
بادامی نجات با اشاره به تخریب و نشست قبور 
در آرامستان ، گفت: شهرداری باید براساس وظایف 
خود در ایــن زمینه وارد شــده ضمــن پیگیری، 

مدیریت آرامستان را به شهرداری برگرداند.
وی با اشــاره به اجالس اخیر شــورای عالی 
استان ها با حضور محســن رضایی عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، یادآور شــد: در حال 
حاضر سیاســت های کلی برنامه هفتم توســعه 
کشــور، در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
در حال تدوین اســت کــه در این سیاســت ها 
فصل اختصاصی مربوط به شــوراها و مدیریت 
شهری لحاظ شــده که در صورت تحقق، تحول 
بزرگــی در همــه ابعاد مدیریت شــهر شــاهد 

بود. خواهیم 
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان در 

ادامه به شیوع ویروس کرونا اشــاره کرد و افزود: 
خطر کرونا همچنان وجود دارد و باید فاصله گذاری 

اجتماعی را جدی بگیریم.
وی اضافــه کرد: امــروز بزرگ تریــن نگرانی و 
دغدغه کادر پزشکی عادی نگاشــتن این بیماری 
است و اگر مردم به سمت عادی سازی روند و فکر 
کنند که ویروس ضعیف شــده و فعالیتش تمام 
شــده و می توانیم دیگر فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نکنیم، بزرگ تریــن معضل را برای کنترل و 

مدیریت بیماری ایجاد می کند.
* فتحــی: برخی از ســاخت و ســازها نیاز به 

استعالم از میراث فرهنگی ندارند
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای 
اســالمی شــهر همدان هــم با اشــاره بــه ایجاد 
محدودیت ارتفاع در ساخت و سازها توسط میراث 
فرهنگی، افزود: برای انجام عملیات آتش نشانی 
در بافت هــای قدیمی همــواره با مشــکل مواجه 

هستیم و دسترسی الزم را در این مناطق نداریم.
علی فتحــی اضافه کــرد: اکنون صــدور مجوز 
ارتفاع در یک ســاخت و ســاز و مخالفــت با این 
اقدام در ملک مســکونی دیگر باعث شده تا معابر 
به شــکل دندانه ای درآمده و دگرگونی در سیمای 

شهری ایجاد شود.
وی اظهار کرد: در صدور مجوز ارتفاع در ساخت 
و ساز، میراث فرهنگی تخصص الزم را ندارد و این 
مسأله منجر به عدم پیشــروی در کار مردم شده 

است.
وی یادآور شــد: معتقدیم برخــی از محله های 
همدان نیاز به اســتعالم از میراث فرهنگی ندارد و 
وضعیت در ساخت و ساز و میزان ارتفاع مشخص 

است.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای 

اســالمی شــهر همدان با تأکید بر لزوم خدمات 
دهی بــه مجتمع هــای مســکونی، گفــت: این 
مجتمع ها به دلیل دیوارکشی اطراف آن نتوانسته 
انــد از خدمــات الزم مدیریت شــهری برخوردار 

شوند.
فتحی با اشــاره بــه اینکه مجتمع مســکونی 
مهر هنوز پایــان کار اخــذ نکرده اند، یادآور شــد: 
تنها یک مجتمع 540 واحدی امــام خمینی )ره( 
به شــهرداری واگذار شــده و پایان کار اخذ کرده و 
در زمان نقل و انتقال ســند به شــهرداری هزینه 
پرداخــت می کنند ایــن در حالی اســت که اکثر 
این مجتمع های مســکونی نیز عــوارض پرداخت 

می کنند و باید از خدمات الزم برخوردار شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: انتظار می رود نســبت 
بــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ایــن مجتمع ها 

تصمیم گیری الزم صورت پذیرد.
* کاوسی امید: قبور مطهر شهدا بهسازی شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای 
اســالمی شــهر همدان هم بــا بیان اینکه شــهدا 
زنده اند، گفت: امروز امنیت، آســایش و غرور ملی 
را مرهــون خون شــهدا و ایثارگران هســتیم و ما 
فرزندان این سرزمین تا ابد باید رهرو این شهدای 

معزز باشیم.
اکبر کاوســی امید دوران دفــاع مقدس را جزو 
افتخارات ملی ایران اسالمی برشمرد و گفت: 230 
هزار نفر شهید تقدیم انقالب اسالمی شده است که 
با تقسیم هر پســت در این کشور تقریبًا 72 شهید 

را تقدیم کرده ایم.
وی با بیان اینکه مســؤوالن و متولیــان گلزار 
شــهدا وظیفه ســنگینی بر عهده دارند، اظهار کرد: 
طبق بازدید صورت گرفته از گلزار شــهدای شــهر 
همدان متأسفانه مشاهده شد بعضی از قبور مطهر 

این امامزادگان عشق در حال تخریب است.
وی تأکید کرد: ما نماینــدگان مردم در پارلمان 
شهری از بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره اوقاف 
و امور خیریه که متولی باغ بهشت هستند تقاضای 
توجه جدی به این موضوع را داریم و الزم اســت 
در اسرع وقت نسبت به بهســازی این قبور مطهر 

اقدام شود.
* قراباغــی: تعیین محــدوده بافت تاریخی با 

خط کشی شدنی نیست
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان نیز در این 
جلســه گفت: تعیین محدوده بافــت واجد ارزش 
تاریخی شــهر همدان با خط کشی شدنی نیست و 

نیاز به کارشناسی تخصصی دارد.
حســین قراباغی بــا بیان اینکه خط کشــیدن 
حلقه دوم برای مشخص شدن بافت واجد ارزش 
تاریخی بدون مطالعه انجام شــده اســت، افزود: 
همدان در حال حاضر با کمبود زمین برای ساخت 
و ساز مواجه است و همین مســأله باعث شده تا 
سرمایه داران به حلقه اول و دوم و با جلوگیری در 

ارتفاع مواجه شوند.
قراباغــی بــا تأکیــد بر تعییــن حریــم برای 
مکان های واجد ارزش تاریخی شــهر، اضافه کرد: 
اکنون برای ساخت و ساز زمین جدید وجود ندارد 
و موانع موجــود در حلقه اول و دوم شــهر موجب 

گرانی زمین نیز شده است.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، در این جلســه صحن شــورا، سرمایه گذار 
بخش خصوصــی نیز برای ارائه طرح پیشــنهادی 
خود جهت تولید گازوئیل یورو4 از پسماند زباله  تر 
حضور داشــت و بــه تشــریح طرح پیشــنهادی 

پرداخت.

الوندی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان شد
معرفی پوروخشوری به عنوان مسؤول پیگیری قطار شهری همدان

هگمتانه، گروه اندیشــه: با حکم شــهردار رحیم 
الوندی به عنوان سرپرســت جدید ســازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شــهرداری همدان منصوب و از 
تالش های ســیدمحمد پوروخشــوری مدیرعامل 

سابق این سازمان تجلیل و قدردانی شد.
به گــزارش مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری همدان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل 
شهری شهرداری همدان در این مراسم گفت:  تعریف 
حمل و نقل شــهری امروز کارکرد متفاوتی پیدا کرده 
است و به صنعتی نوین تبدیل شده که ابعاد متفاوتی 

دارد و باید در چارچوب جدید تبیین و پیگیری شود.
عزیز اله یوســفی بیــان کرد:  هوشمندســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی یکــی از اقدامات مهم 
در شهرداری همدان طی ســال های اخیر است که 
شاهد پیشــرفت های خوبی در این زمینه هستیم 
و باید این روند با شتاب بیشــتری پیش برود تا 

اهداف و چشم اندازهای مورد نظر محقق شود.
وی افزود: فعالیت مستمر اتوبوس های بخش 
خصوص و عمومــی و همچنین خدمات رســانی 
تاکســی های درون شــهری در شــرایط حساس 
کنونی به دلیل شــیوع ویــروس کرونــا نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و هدفمند است چرا که با عموم 
مــردم در ارتباط اســت و با توجه به حساســیت 
موجود در این حوزه اگر به درستی مدیریت نشود 
آســیب های جدی بــه مدیریت شــهری تحمیل 
خواهد کرد که خوشبختانه در این زمینه و با درایت 
مدیران و همکاران شاهد مدیریت موضوع در شهر 

هستیم.

معاون امــور زیربنایی و حمل و نقل شــهری 
شــهرداری همدان در ادامه ضمن تقدیر از زحمات 
و تالش های ارزنده مدیرعامل ســابق این سازمان 
گفت:  تغییــر و جابجایــی مدیــران در مجموعه 
مدیریت شــهری بــا هــدف ارتقای بهــره وری و 
استفاده از ظرفیت ســایر افراد انجام می شود که 
طی سال های اخیر شــاهد اقدامات مهم و اثرگذار 
سیدمحمد پوروخشــوری مدیرعامل سابق در این 
ســازمان بودیم و قدردان زحمات وی هستیم و با 
توجه به صالح دید شهردار همدان و نظر به تجارب 
موفق مدیریتی، رحیم الوندی به عنوان سرپرست 
این سازمان معرفی می شــود که امیدواریم شاهد 
ارتقا و پیشــرفت بیش از پیش ایــن مجموعه در 

جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان باشیم.
مشاور و مدیر حوزه شــهردار همدان نیز در این 
مراسم گفت: جابجایی مدیران نفس کار مدیریتی 
است و ما باید بتوانیم از این فرصت به وجود آمده 
نهایت استفاده را داشته باشیم و عملکرد موفقی از 

خود به یادگار بگذاریم.
محمدمهــدی درگاهــی بیــان کــرد: پیگیری 
مباحــث تخصصی ترافیکی و هوشــمند ســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی با حضور پوروخشوری 
در شــهر همــدان کلیــد خــورد و امروز شــاهد 
پیشــرفت های خوبــی در ایــن زمینه هســتیم 
که بایســتی از تخصص و تــوان مدیریتی وی در 

حوزه های مختلف بهره مند شویم.
وی در ادامه بــه توانمنــدی و تخصص رحیم 
الوندی سرپرســت جدید این ســازمان نیز اشاره 

کرد و گفت: امیــدوارم با توجه به ســابقه خوب و 
تخصص وی بتوانیــم در حوزه حمل و نقل شــهر 
همدان شــاهد اقدامات نوین و اثرگــذار در جهت 
خدمات رســانی به شــهروندان و ارتقــای میزان 

رضایتمندی عمومی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح قطار شهری 
همدان نهایی شده و شــهرداری موظف به اجرای 
آن شــده اســت، گفت: در حال حاضــر مطالعات 
کارشناسی و تخصصی این طرح در حال پیگیری 
است و در این زمینه نیازمند استفاده از تخصص و 
توان باالی همکاران مجموعه در اجرای دقیق طرح 
هســتیم که با توجه به تجربه موفــق و توانمندی 
پوروخشــوری در حوزه حمــل و نقــل عمومی و 
با حکم شــهردار همــدان، وی به عنوان مســؤول 

پیگیری قطار شهری همدان معرفی می شود.
مسؤول پیگیری قطار شهری همدان نیز در این 
مراســم گفت: بیش از یک دهه از فعالیت بنده در 
حوزه حمل و نقل شــهری می گذرد و در هر عنوان 
سازمان و مجموعه ای که فعالیت کرده ام به دنبال 
ارتقــای مجموعه و ارتقای ســطح کمــی و کیفی 
خدمات بوده ام و امیدوارم به عنوان یک ســرباز 
توانسته باشم عملکرد مثبتی از خود به جا بگذارم.

سید محمد پوروخشوری افزود: سازمان حمل 
و نقل بار و مســافر شــهرداری همــدان با حدود 
300 کارمند به عنوان یکی از ســازمان های بزرگ و 
خدمات رسان مدیریت شهری محسوب می شود 
که در ســال گذشــته و با کمک تمامــی همکاران 
مجموعه و برای نخستین بار توانستیم بیش از 91 

درصد بودجه این سازمان را محقق کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد:  طی سال های اخیر و 
در حوزه های مختلف نیز با استفاده از ظرفیت های 
نوین در جهت خدمات رســانی به مــردم گام های 
مثبتی برداشته شده اســت که امیدوارم با حضور 
مدیــر جدید شــاهد پیشــرفت روز افــزون این 
سازمان باشــیم و برای آقای الوندی در این عرصه 

آرزوی موفقیت دارم.
سرپرســت ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان نیز در این مراسم گفت: قدردان 
زحمات و تالش های مدیر پیشــین این مجموعه 
هســتم و امیدوارم با اســتفاده از تجــارب موفق 
معاونــت امور زیربنایــی و حمل و نقل شــهری و 
همکاران این مجموعه بتوانیم منشأ حرکت و اقدام 
مناسب در جهت پیشرفت شــهر و خدمات رسانی 

به مردم باشیم.
رحیم الوندی بیان کرد:  فرصت خدمت به مردم 
بسیار کوتاه و گذرا اســت و معتقدم با برنامه ریزی 
درســت و کارشناســی می توان از ایــن فرصت به 
وجود آمده به نحو مطلوب و شایسته استفاده کرد 
که در این راستا از اعتماد شــهردار همدان به بنده 
تشــکر می کنم و با همکاری کارکنان این مجموعه 
تمام تــالش خــود را در جهت پیشــبرد اهداف و 

چشم اندازهای این سازمان به کار خواهم گرفت.
گفتنی اســت در کارنامه کاری رحیــم الوندی 
مشــاور و مدیرکلی پدافند اســتان همدان، مدیر 
منطقه ســه شــهرداری همدان و مشــاور شهردار 

همدان دیده می شود.
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انعکاس افزایش سرسام آور قیمت برنج

تجهیز همه مدارس کشور
به اینترنت تا پایان شهریور

وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: طــی رایزنی 

صورت گرفته با وزارت ارتباطات، مقرر شد تا پایان 

شهریور ماه سال جاری همه مدارس کشور تحت 

پوشش اینترنت قرار گیرند.

»سید محمود رضوی« به 
عنوان مشاور فرهنگی وهنری 

رئیس مجلس منصوب شد
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 

اســالمی طی حکمی ســیدمحمود رضــوی را به 

عنوان مشــاور فرهنگی وهنــری رئیس مجلس 

منصوب کرد. ســیدمحمود رضــوی متولد 1359 

دارای تحصیــالت کارشناســی ارشــد مدیریت 

فرهنگی از دانشــگاه علوم تحقیقات اســت و از 

جمله ســوابق وی می توان به مــواردی همچون 

فعال فرهنگی و تهیه کننده ســینما از سال 87 تا 

کنون، عضو گروه مشــاوران جوان شــهردار تهران 

سال 84 تا 86 و مشــاور فرهنگی هنری معاون 

فرهنگی اجتماعی سپاه از ســال 90 تا 93 اشاره 

کرد. سیانور، ماجرای نیمروز 1 و 2، دهلیز، درباره 

الی، خانــه ای در خیابــان چهل و یکــم ازجمله 

کارهای اوست که برای برخی از آنها توانست چند 

سیمرغ جشنواره فیلم فجر را کسب کند.

آغاز تابستان 99 
با خورشیدگرفتگی جزئی

همزمان با آغــاز فصل تابســتان و در روز اول 

تیر آســمان کشــورمان شاهد خورشــیدگرفتگی 

حلقوی اســت که از ایران به صورت جزئی دیده 

می شــود و به گفته دبیر انجمن نجــوم آماتوری 

ایران بیشترین درصد گرفتگی خورشید در چابهار 

و دریای عمان رخ خواهــد داد که به ترتیب 98 و 

99 درصد از سطح خورشید توســط ماه پوشانده 

خواهد شد.

مدارس هیأت امنایی 
مجاز به اخذ وجه 

هنگام ثبت نام نیستند
مدیــرکل امور شــوراها و مناطــق آزاد تجاری 

وزارت آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه مدارس 

هیأت امنایی مجاز به دریافــت هیچ گونه وجهی 

هنــگام ثبت نام نیســتند گفت: مــدارس هیأت 

امنایــی، کالس های فوق برنامــه دارند؛ جزئیات 

فوق برنامه ها به اطالع اولیاء  می رسد و تنها هزینه 

فوق برنامه دریافت می شــود و چیزی به اســم 

شهریه در مدارس هیأت امنایی نداریم.

اقدامات عراق 
برای کاهش وابستگی
 به واردات برق ایران

عــراق تحــت فشــار آمریــکا بــرای کاهش 

وابستگی به واردات برق و گاز طبیعی ایران، قصد 

دارد ظرفیت تولیــد نیرو را تا ســپتامبر افزایش 

داده و مناقصه ســاخت نیروگاه خورشــیدی به 

ظرفیت 755 مگاوات را ازسربگیرد.

امکان جابه جایی ارز برای 
فعاالن اقتصادی کشور در 
بازارهای جهانی فراهم شد

به منظور تســهیل در نقل و انتقال ارز، از سوی 

گروهی از نخبگان و اســاتید دانشــگاه صنعتی 

شــریف، ســامانه نامتمرکز تبادل خدمات و کاال 

با نام علمی LoR تحت عنــوان »تاک« طراحی 

 LoR و راه اندازی شــد. درحــال حاضر ســامانه

پیچیده ترین ســامانه نامتمرکز تحت وب در دنیا 

محسوب می شود که می تواند بستری مناسب را 

برای تبادل انواع فعالیت کسب  و کارهای بزرگ و 

کوچک در بازارهای جهانی فراهم کند.

مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریکا استعفا کرد

معاون وزیر خارجه آمریــکا در امور قانونی در 

نامه ای به وزیر خارجه اعالم کرد که بابت اظهارات 

و اقدامات رئیــس جمهوری دربــاره بی عدالتی 

نژادی در قبــال آمریکایی هــای آفریقایی تبار در 

ایاالت متحده از سمت خود استعفا می دهد.

اخبــار کوتاه

رئیس پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی:

کاهش نرخ رشد جمعیت امسال ایران
کرونا!  به »7دهم درصد« به واسطه 

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس پایش 
سیاســت های جمعیتی شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی گفت: طبــق پیش بینی مــا کرونا باعث 
کاهش فرزندآوری شده و تولد ها از یک میلیون و 
196 هزار نفر در سال گذشته، امسال به حدود یک 
میلیون می رسد! در واقع نرخ رشد جمعیتی از یک 

درصد به حدود 0.7 درصد می رسد.
محمدجواد محمودی در رابطه با خطر کاهش 
بیشــتر نرخ موالید به واسطه شــیوع کرونا اظهار 
کرد: پیش بینی ما این است که شــیوع کرونا در 
کاهش رشد جمعیت تأثیرگذار است و فرزندآوری 
را تقلیــل می دهد؛ حتی ممکن اســت خانواده ها 
و به خصوص مادران از ترس شــرایط کرونایی از 
فرزندآوری اجتناب کنند و از ترس اقدام به سقط 
جنین کننــد؛ قبل از شــیوع کرونــا بحث کاهش 
شدید نرخ رشــد جمعیت در کشور مطرح بود، اما 

شیوع کرونا این مسئله را تشدید کرده است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های 
جمعیتی ســتاد فرهنگ شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی در گفتگویی خاطرنشــان کرد: در نتیجه 
اگر بخواهیم بــر مؤلفه هــای مؤثر بــر تحوالت 
جمعیتی از جمله باروری، مرگ ومیر و مهاجرت 
به عنــوان متغیر وابســته و عوامــل اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی بــه عنوان متغیر 
مســتقل مؤثر بر کاهش رشــد جمعیــت تأثیر 
بگذاریم، باید یک سیاســت جمعیتی مناســب 

جهت مقابله با این وضعیت داشته باشیم.
محمــودی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای یک 
سیاست جمعیتی مناسب در کشــور اضافه کرد: 
تهیه کنندگان سیاســت های جمعیتی باید درک 
درستی از شــکل گیری نیت و قصد بارآوری یک 
فرد متاهل داشته باشــد، چرا که مهم ترین بحث 
در این زمینه، این اســت که مردان و زنان نیت و 
قصد باروری شان کم شده اســت؛ تأثیر ارزش ها 
و گرایش هــای فردگرایانــه موجــب می شــود 
افراد عالیق فردی و شــخصی خود را بر داشــتن 

فرزند اولویت ببخشــند و عمال فرزنــدآوری در 
اولویت های آخر آنان باشد.

وی تصریح کرد: این مســئله در طبقات باالی 
جامعه اتفــاق می افتــد و موجب می شــود که 
خانواده ها علیرغم تمکن مالی تمایلی به داشتن 
فرزند نداشــته باشــند؛ یکی دیگر از عواملی که 
در کاهش نرخ باوری مؤثر واقع شــده، چرخش 
فرهنگی در ارزش های ســنتی خانــواده محور به 
ارزش ها و هنجار های اخالقی فردمحور اســت که 

چنین وضعیتی را موجب شده است.
محمودی با اشــاره به بدتر شــدن نرخ رشد 
جمعیتــی در شــرایط کرونایی گفــت: همانطور 
که اشــاره کردم ما پیش بینی می کنیم که کرونا 
باعث کاهش فرزندآوری می شــود و پیش بینی 
می کنیــم تولد هایــی که در ســال گذشــته یک 
میلیون و 196 هزار نفر بود امســال به حدود یک 
میلیون برسد که در واقع نرخ رشــد جمعیتی از 

یک درصد به حدود 0.7 درصد می رسد.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های 
جمعیتی ســتاد فرهنگ شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی با اشــاره به جلسات مســتمر این شورا 
در پیگیری این مســاله متذکر شــد: مــا در حال 
پیگیری این مساله هستیم و با توجه به کارگروه 
مشترکی که با مجلس تشکیل گردید، طرح جامع 
جمعیت که قبال از سال 91 در مجلس مطرح بوده، 
با اصالحاتــی به مجلس ارائــه و مجلس یازدهم 
این طرح را به عنوان اولین دغدغه ها اعالم وصول 
کرده اســت و امیدواریم که این مسئله با نظرات 

کارشناسی مجلس شورای اسالمی اجرایی شود.
وی با اشاره به جلوگیری از سقط جنین های 
قانونی و ضــرورت فرهنگ ســازی در این زمینه 
خاطرنشــان کــرد: بدون شــک عالوه بر رشــد 
اقتصادی، بایــد همچنیــن نظام آموزشــی ما 
در این مقولــه تغییر کنــد و در نتیجــه تمامی 
آموزش ها برای تشویق مردم به فرزندآوری نیاز 

به بازنگری دارد.

اجتماعی

وزیر راه خبر داد:

ارسال برگه های مالیاتی برای مالکان خانه های خالی 
از ابتدای تابستان

افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر راه با بیان این 
که بســیار خوش بین هستیم در تابســتان امسال، 
برگه های مالیاتی برای کســانی که خانه های خالی 
دارند، صادر شــود در مــورد گرانی مســکن گفت: 
قیمت هایی که در بازار مسکن اتفاق می افتد ربطی به 

عرضه و تقاضا ندارد.
محمد اســالمی در ارتباط با رسانه ملی گفت: بر 
اســاس یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم، 
وزارت راه و شهرســازی، مکلــف به ایجاد ســامانه 
ملی امالک و اسکان در کشور است تا سازمان امور 
مالیاتی از این ســامانه برای شناســایی خانه های 

خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند.
وی اضافه کــرد: ایــن وزارتخانه دسترســی به 
آمار و اطالعات امالک و ســاختمان ها را در کشــور 
ندارد، چون اراضی را واگــذار می کند بنابراین تعداد 
واحد های مسکونی ســاخته شــده، صدور پروانه 
ســاختمانی و گواهی پایــان کار بیشــتر در حوزه 
شــهرداری ها، دهیاری ها و ســازمان ثبت اسناد و 

امالک قرار دارد.
وزیــر راه و شهرســازی گفت: بهمن ماه ســال 
گذشــته، ســامانه ملی امالک و اســکان در کشور 
رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان 
امور مالیاتی قابل استفاده اســت، اما این سازمان 

معاذیر قانونی دارد.
وی افزود: متأســفانه برای هر کاری در کشــور 
یک ســری موانع را خــود قانون به وجــود می آورد 
آن هم این اســت که برخــی دســتگاه ها برای در 
اختیار قــرار دادن اطالعــات خود به دســتگاه ها و 

سازمان های دیگر منع قانونی دارند.
اســالمی ادامــه داد: با توجــه بــه اقدامات و 
تالش های صــورت گرفته بــه زودی ایــن معاذیر 

قانونی برطرف خواهد شد.
وی گفت: ســازمان امور مالیاتی نیــز به موازات 

بارگذاری اطالعات الزم را در این ســامانه آغاز کرده 
است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش 
بین هســتیم کــه در همیــن تابســتان برگه های 
مالیاتی برای کســانی که خانه های خالــی دارند، 
صادر شــود، افزود: خانه های خالــی متعلق به هر 

فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می شود.
اســالمی اضافه کرد: دو میلیون واحد مسکونی 
بدون اســتفاده در کشــور وجود دارد کــه اگر این 
واحد ها در بازار عرضه شــوند بی تردید گشایشی در 

زندگی مردم و کسب و کار ها به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی شــاید 
عــدد بزرگی به لحــاظ مالیاتی نباشــد، اما عدالت 

اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه 
مســکن حوزه حقوق خصوصی اســت، گفت: طبق 
قوانین موجود کشــور، اگر مالک و مســتاجر سر 
اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آن ها حکمیت 

می کند.
وی افزود: قیمت های که در بازار مســکن اتفاق 

می افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسالمی گفت: افزایش قیمت مسکن در اختیار 
بخش مسکن نیست بلکه بازار های موازی هستند 

که بر این بازار تأثیر می گذارند.
وی ادامــه داد: دولــت جامعه هدفــی را که به 
موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت 
قرار دهد، قشــر متوســط به پائین جامعه )دهک 

هفت( است.
وزیر راه و شهرســازی گفت: وزارتخانه مزبور به 
وفور زمان در اختیار این افراد قــرار داده تا در طرح 

ملی مسکن ثبت نام کنند.
وی افزود: در مجموع یک میلیون و 600 هزار نفر 

در این طرح ثبت نام کرده اند.
اسالمی گفت: چند اســتان در کشور وجود دارد 
که باالی 70 درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی 
دارند یا از تسهیالت مســکن )زمین، مسکن و وام 

مسکن( استفاده کرده اند.
وی ادامه داد: اســتانی داریم کــه 77 درصد و 
اســتانی داریم که 29 درصد از ثبت نام کنندگان در 

طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت 

نام کنندگان در این طرح 50 درصد است یعنی 800 
هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.

وی افزود: برای این 800 هــزار نفر برنامه ریزی 
شــده و این افراد با در اختیار قــرار دادن زمین یا 
متصل کردن به طرح های اقدام ملی مسکن تحت 

پوشش قرار می گیرند.
اســالمی اضافه کــرد: وزارت راه و شهرســازی 
تفاهم نامه ای بــا وزارت آموزش و پــرورش برای 

مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.
وی گفت: فهرســتی که این وزارتخانه در اختیار 
وزارت راه و شهرســازی قــرار داده 175 هــزار نفر 
اســت که با پاالیش و غربالگری صورت گرفته طبق 
مؤلفه های قانونی، 75 هزار نفر واجد شــرایط و 100 

هزار نفر ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: در مجموع یک 
میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه 
برای ســال جاری قــرار گرفته که 800 هــزار واحد 
برای مناطق شــهری و 200 هزار واحد برای مناطق 

روستایی است.
وی گفت: در اکثر شــهر های کوچک و متوســط 
زمین به صورت گروهی در اختیار افراد قرار می گیرد 
و یک مجری ذی صالح و ســازمان نظام مهندسی 
به صورت مشــترک برای احداث اقــدام می کند و 
جایی که طرح ســاختمانی شروع شــده پروژه به 

متقاضیان معرفی می شود.
اســالمی در پاسخ به این پرســش که 400 هزار 
واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه هایی 
که در چهار سال گذشــته صادر شــده و منازلی که 
توسط مردم ساخته شده نزدیک به 300 هزار واحد 

بوده است.
وی افزود: بهترین زمان در کشــور، زمانی بوده 
که 900 هزار واحد در کشــور ســاخته شــده البته 
پروژه های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز 

کمک کرده است.
وزیر راه و شهرســازی گفت: در برنامه پنج ساله 
ششم توســعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده 
که ساالنه تولید 900 هزار واحد مسکونی )200 هزار 

روستایی و 700 هزار شهری( را برنامه ریزی کند.
وی یادآور شــد: اگر این 700 هزار واحد شهری 
را از 300 هزار کســر کنید می مانــد 400 هزار واحد 

مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.

براساس آمارهای اعالم شده؛

70 درصد درآمد نفتی پارسال محقق نشد!
هگمتانه، گروه ایران و جهان: براســاس آمارهای 
اعالم شــده توســط مقامات ارشــد دولتی، میزان 
صادرات نفت ایران در ســال 98 حدود یک ســوم 
رقم پیش بینی شده توســط دولت در قانون بودجه 
پارســال بوده اســت و پیش بینی می شــود اتفاق 

مشابهی در سال جاری هم رخ دهد.
یکی از مهمترین ســواالتی که دربــاره عملکرد 
قانون بودجه 98 مطــرح بوده و تاکنــون صراحتا 
توسط مسؤوالن دولتی پاســخ داده نشده، میزان 
صادرات نفت ایران در ســال گذشــته بوده است. 
پاسخ این ســوال می تواند کمک زیادی به تخمین 
رقم کســری بودجه 99 از محــل درآمدهای نفتی 

بکند.
با ایــن وجود، اخیرا برخی از مســؤوالن ارشــد 
دولتی صراحتا میــزان درآمدهای نفتی کشــور را 
اعالم کرده اند و با توجه به همین موضوع، می توان 
رقم مذکور را محاسبه کرد. در این گزارش به بررسی 

این موضوع می پردازیم:
*درآمــد نفتی دولت در ســال 98 چقدر بوده 

است؟
اولین بــار، عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک 
مرکــزی در حیــن ارائه گــزارش دربــاره وضعیت 
اقتصادی کشــور در صحن علنی مجلس شــورای 
اســالمی در تاریخ 13 خردادماه بــا تأکید بر اینکه 
تحریم ها تأثیر بســیاری بر شــاخص های رشــد 
اقتصادی داشــت، گفت: »به طور مثال، ما در سال 
90، بالغ بــر 107 میلیارد دالر درآمــد حاصل از نفت 
داشتیم که درسال 98 به کمتر از 20 درصد این رقم 

دست پیدا کردیم«.
دقایقی بعد از ســخنرانی همتی در صحن علنی 
مجلس، نوبــت به ســخنرانی محمدباقــر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خانه ملت 
رســید و نوبخت درباره وضعیت صــادرات نفت و 
میعانات گازی گفت: »این موضوع همواره با نشیب 
و فرازهایی مواجه بوده است چنانچه از 119 میلیارد 
دالر میزان صادرات در سال 90، به 8.9 میلیارد دالر 

در سال گذشته رسیده ایم«.
چند روز بعد یعنی در تاریخ 24 خردادماه، نوبت 
به اظهارات اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور درباره ایــن موضوع رســید. جهانگیری در 
مراســم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به برخــی محدودیت هــای دولت نظیر 
کاهش درآمدهای نفتی اشــاره کــرد و گفت: »ما 

کشــوری بودیم که در یک ســال 100 میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشــتیم اما کل درآمد نفتی کشور در 
ســال 98 حدود 8 میلیارد دالر بوده که این کاهش 
درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تأثیر 

می گذارد«.
با توجه به اظهــارات فوق، میــزان درآمد نفتی 
کشور )و نه صرفا دولت( در ســال 98، بالغ بر 8.9 
میلیارد دالر بوده اســت. در نتیجه، کل درآمد دولت 
از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 
گذشته با کســر ســهم 20 درصدی صندوق توسعه 
ملی )بدون درنظر گرفتن مجوز داده شــده در بند 
»ه« تبصره 4 قانون بودجه 98( و همچنین ســهم 
14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران، بالغ بر 5.8 

میلیارد دالر بوده است.
*قیمت هر بشــکه نفت صادراتــی ایران چقدر 

بوده است؟
برای محاســبه کردن میزان صادرات نفت )نفت 
خام و میعانات گازی(، نیاز داریم متوســط قیمت 

هر بشکه نفت صادراتی ایران در سال 98 را بدانیم.
همانطور که مســؤوالن ارشــد ســازمان برنامه 
و بودجه بارهــا اعالم کردنــد، دولت در محاســبه 
درآمد نفتی الیحــه بودجه 98، قیمت هر بشــکه 
نفت صادراتــی را 54 دالر در نظر گرفتــه بودند. با 
این وجود، محمدباقر نوبخت در نشســت خبری با 
موضوع الیحه بودجه 99 در تاریخ 18 آذرماه پارسال 
و در پاسخ به انتقادات کارشناسان و رسانه ها درباره 
بیش برآورد درآمدهای نفتی در این الیحه با توجه 
به میزان صادرات نفــت و میعانات گازی کشــور، 
مدعی شد قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در 

هشــت ماهه ابتدایی 98 حدود 62 دالر بوده است، 
ادعایی که نگرانی هــا درباره احتمــال عدم تحقق 
بخشــی از صادرات نفت پیش بینی شده در الیحه 
بودجــه 99 را کاهش مــی داد )درآمدهــای نفتی 
کشــور در این الیحه با فرض قیمت هر بشکه نفت 

صادراتی برابر 50 دالر محاسبه شده بود(.
براساس این گزارش، نوبخت در حالی این ادعا 
را مطرح کرد کــه در صفحه 125 جلــد اول گزارش 
»برنامه عملیاتی دوســاالنه دولــت 1399-1400« 
)یکی از اســناد پشــتیبان الیحه بودجــه 99( که 
توســط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه 
و بودجه ســازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود و 
همزمان بــا تقدیم الیحــه بودجــه 99 به مجلس 
رســانه ای شــد، درباره این موضوع آمده بود: »در 
هشــت ماهه اول ســال جاری، میانگیــن قیمت 
صادراتی هر بشــکه نفت ایران حدود 50 دالر بوده 

است«.
با توجه بــه ارقام فــوق و با عنایــت به کاهش 
واردات نفت چین )مشــتری اصلی نفت ایران در 
دوره تحریم( در ماه های پایانی پارســال به خاطر 
شیوع کرونا، قیمت هر بشــکه نفت صادراتی ایران 

در سال 98، بالغ بر 50 دالر بوده است.
*میزان صــادرات نفت ایران در ســال 98 به 

حدود 0.5 میلیون بشکه رسید
حال به سراغ پاسخ دادن به سوال اصلی یعنی 
میزان صادرات نفت )نفت خــام و میعانات گازی( 

ایران در سال 98 می رویم.
با توجه به اینکه کل درآمد نفتی کشــور در سال 
گذشته، بالغ بر 8.9 میلیارد دالر و قیمت هر بشکه 

نفت صادراتی ایران در سال 98، حدود 50 دالر بوده 
اســت؛ میزان صادرات نفت ایران در سال گذشته، 

بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده است.
*تبعات سنگین بیش برآورد عمدی درآمدهای 

نفتی در قوانین بودجه
با توجه بــه اینکه میزان درآمــد نفتی دولت در 
ســال 98 بر مبنای صادرات 1.5 میلیون بشکه ای 
نفت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت 54 دالر تنظیم 
شــده بود، باید گفــت صرفا حــدود 30 درصد رقم 
درنظر گرفته شــده، محقق شده اســت. به عبارت 
دیگر، دولت در محاســبه درآمد نفتی ســال 98، 
دچار حــدود 70 درصد بیش برآورد شــده اســت، 
اتفاقی که تحقق آن کامال قابل پیش بینی بود ولی 
دولت و مجلس با تکیه بر استدالل های غیرمنطقی 
و غیرکارشناســی، حاضر به پذیــرش این موضوع 
نشدند و کشــور را دچار کســری بودجه باالیی در 
سال گذشته کردند. اســتدالل دولت در این زمینه 
که متأســفانه مورد پذیرش نمایندگان مجلس هم 
قــرار گرفت، این بود کــه که اگــر در بودجه، میزان 
صادرات نفــت را به جای 1.5 میلیون بشــکه، 500 
هزار بشــکه بگذاریم، یعنــی ما در مقابــل آمریکا 
تسلیم شده ایم! به عبارت دیگر، همانطور که یکی 
از مسؤوالن ســازمان برنامه و بودجه کشور در یک 
برنامه رادیویی صراحتا اعالم کرد، کارکرد رقم باالی 
صادرات نفت در الیحه بودجه برای امیدآفرینی بود!

کارشناسان، مراکز پژوهشــی و رسانه ها تاکنون 
بارها درباره تبعات ســنگین بیش بــرآورد عمدی 
و غیرمنطقــی درآمدهای نفتــی در قوانین بودجه 
ساالنه هشــدار داده اند. به عنوان مثال، در یکی از 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس با موضوع 
الیحــه بودجه 99، دربــاره این موضــوع آمده بود: 
»بیش برآوردهــای غیرمعمول منابع عمومی باعث 
می شود از یک طرف دولت تالش کافی برای ایجاد 

منابع درآمــدی پایدار ازجملــه درآمدهای مالیاتی 
از خود نشــان ندهــد و از طــرف دیگــر قدم های 
جدی برای مدیریــت هزینه ها در ســمت مصارف 
بودجه برداشــته نشــود. همچنین به رغم تصویب 
قانون بودجه، میــزان منابع قابــل تخصیص برای 
دســتگاه های اجرایی مشــخص نبــوده و امکان 
برنامه ریزی ساالنه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه 
ایــن اتفاقات ســردرگمی دســتگاه های اجرایی و 
عمدتًا تأمین کســری بودجه دولت از ســاده ترین 
و در عین حال زیان بارترین روش تأمین کســری 
بودجــه خواهد بود کــه همان اســتقراض از بانک 

مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است«.
متأســفانه علی رغم هشــدارهای مکــرر مراکز 
پژوهشی و کارشناســان، درآمدهای نفتی در قانون 
بودجــه 99 هم بــر مبنــای همین اســتدالل های 
غیرمنطقی و با فرض صادرات 1 میلیون بشــکه ای 
نفت تنظیم شــده اســت. در نتیجــه، پیش بینی 
می شــود حدود 50 درصد درآمدهای نفتی امسال 
هم محقق نشــود و دولــت مجددا دچار کســری 
بودجه چشــمگیری شــود. به عبارت دیگر، حدود 
5.95 میلیــارد دالر از درآمدهای نفتــی دولت در 
ســال جاری )معادل 25 هــزار میلیــارد تومان با 
احتســاب ارز 4200 تومانی( محقق نخواهد شد و 
دولت مشابه پارســال در تأمین ارز دولتی کاالهای 

اساسی دچار مشکل خواهد شد.
حــال باید دیــد نماینــدگان مجلــس یازدهم 
حاضر می شــوند این رویه غلط بودجه نویســی را 
اصالح کنند و وارد اصالح ســاختاری بودجه شوند 
یا آنها هــم مثل نمایندگان مجلــس دهم به دنبال 
اجرای راحت تریــن راهــکار موجود یعنــی تأیید 
دیدگاه غیرکارشناسی دولت می روند و با فدا کردن 
منافع ملی به پای منافع شــخصی، کشــور را دچار 

خسارت های سنگین می کنند؟
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

تصفیه خانه مالیر امسال افتتاح می شود
خط انتقال آب به تویسرکان به زودی پایان می یابد

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای همدان از افتتاح ســد اسدآباد پس 
از 16 ســال انتظار خبــر داد و گفــت: تصفیه خانه 
مالیر هم در صورت تأمین اعتبار الزم، امســال به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش هگمتانه، منصور ســتوده اظهار کرد: 
چند طــرح عمرانی برای آب رســانی بــه مناطق 
مختلف اســتان در دســت اجــرا قــرار دارد که 
پیش بینی می شود عملیات اجرایی برخی از آن ها 

امسال پایان یابد.
وی افــزود: تصفیه خانه تویســرکان، یکی از 
این طرح هاســت که 65 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته و خط انتقال آب به این شهر هم به طول 

34 کیلومتر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان همدان 
بیان کرد: ســاخت خط انتقال آب به تویســرکان 

از دو ســال پیش با اختصاص 30 میلیارد تومان 
اعتبار آغاز شده و به زودی پایان می یابد.

ستوده اعالم کرد: عملیات ساخت خط انتقال 
آب به مالیر هم به طــول 38 کیلومتر 95 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و تصفیه خانه این شهر 
هم به 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در صورت 

تأمین، این طرح امسال پایان می یابد.
وی از افتتاح ســد اســدآباد پس از 16 سال 
انتظار خبر داد و گفت: برای تکمیل طرح ساخت 
این ســد 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که 27 
میلیارد تومان آن اختصــاص یافته و پیش بینی 

می شود که تابستان امسال به بهره برداری رسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان همدان 
تصریح کرد: طرح ساخت سد نعمت آباد 16 سال 
به درازا کشیده و با بهره برداری از آن کمک بزرگی 

به کشاورزی منطقه می شود.

ستوده مطرح کرد: تقویت صنعت گردشگری 
با ایجــاد زیرســاخت های تفریحی در کنار ســد 
ماننــد اقامتگاه هــای بوم گردی و قایق ســواری 
و ماهیگیــری از دیگــر مزیت های افتتاح ســد 

نعمت آباد در اسدآباد به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان اعالم 
کرد: افتتاح ســد نعمت آباد به طور مستقیم برای 
150 نفر و غیرمستقیم برای 400 نفر اشتغال زایی 

به همراه دارد.
*پیشرفت 30درصدی سد خرمرود تویسرکان

ســتوده، پیشــرفت فیزیکــی ســد خرمرود 
تویســرکان را 30 درصد عنوان کــرد و گفت: این 
طرح امســال پایان نمی یابد زیرا ســاخت آن به 
بخش خصوصی واگذار شــده و طرح بر اســاس 

آورده سرمایه گذار پیش می رود.
وی افزود: ســد خرم رود به عنوان یک طرح 

آزمونه کشوری در حوزه آب با سرمایه گذاری 316 
میلیــارد تومانی بخش خصوصی در شهرســتان 

تویسرکان در حال اجراست.
ســتوده عنوان کرد: هدف از اجرای این ســد، 
تأمین آب بــرای مصرف صنعتی بــا 5.1میلیون 
مترمکعب در ســال، مصرف شــرب روستایی با 
3.1 میلیون مترمکعب، رهاســازی نیاز زیســت 
محیطی با یــک میلیــون مترمکعــب و تأمین 
مصارف کشاورزی حق آبه پایین دست به مقدار 3 

میلیون مترمکعب در سال است.
به نقل از تسنیم، در اســتان همدان سدهای 
اکباتان، آبشینه، کالن، ســرابی، شنجور و شیرین 

سو برای ذخیره آب وجود دارد.

3600 تن زردآلو
گیالس و آلبالو در نهاوند 

برداشت می شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: رئیــس جهاد 
کشاورزی شهرستان نهاوند از پیش بینی برداشت 
3 هزار و 600 تن زردآلو، گیــالس و آلبالو در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، کریم حاج باباعلی اظهار 
کرد: با آغاز برداشــت محصوالت باغی از باغات 
نهاونــد پیش بینی می شــود 3 هــزار و 600 تن 
آلبالو، گیــالس و زرد آلو برداشــت و روانه بازار 

مصرف شود.
وی گفت: در شهرســتان حــدود 600 هکتار 
سطح زیرکشــت انواع میوه های باغی گیالس، 
آلبالو و زردآلوی پیش رس قرار دارد که سال های 
گذشته به طور میانگین بیش از 5 هزار تن تولید 

و روانه بازار مصرف شده است.
رئیس جهاد کشــاورزی شهرســتان نهاوند 
افزود: با توجه به ســرمای زمستان سال گذشته 
بخشــی از باغات میــوه و به ویــژه زردآلو دچار 
سرمازدگی شد و به همین دلیل میزان برداشت 

این میوه با کاهش روبه رو شده است.
وی به پیش بینی میزان برداشت محصوالت 
پرداخــت و گفت: بــا توجه بــه آغاز برداشــت 
محصول پیش بینی می شــود 735 تــن آلبالو، 
2 هــزار و 640 تــن زرد آلو و 220 تــن گیالس 

برداشت شود.
حاج باباعلــی در گفتگو با فارس، ســطح زیر 
کشــت باغ های آلبالو در نهاونــد را 180، هکتار، 
آلبالو را 80 هکتار و زردآلــو را 340 هکتار عنوان 
کرد و افزود: در شهرستان نهاوند 15 هزار و 750 
هکتار بــاغ وجود دارد که ســاالنه نزدیک به 150 

هزار تن انواع میوه از آنها برداشت می شود.

محور ارتباطی
 بهار به اللجین امسال

 اجرایی می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــدار بهار از 
اجرای کریدور گردشگری محور بهار به اللجین در 

سال جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احسان قنبری در شورای 
ترافیک شهرســتان بهار گفت: کمیتــه ترافیک 
باید با هماهنگی تصمیماتــی اتخاذ کند که عبور 
و مرور در سطح شهرستان بهار به سهولت انجام 

پذیرد.
وی با بیان اینکه آموزش عمومی ویژه اقشار 
مختلف امری ضروری است که باید به آن توجه 
شود، ادامه داد: موارد و مباحث ترافیکی قبل از 
اینکه به جلسات آورده شوند باید در کمیته فنی 
مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرند و در صورت 
تأیید، در جلسه شورای ترافیک مطرح و مصوب 

شود.
قنبری اضافه کرد: مصوبات شــورای ترافیک 
باید به گونه ای باشــد که مشــکالت ترافیکی را 

برطرف کند.
وی ادامه داد: شهرداران باید با مدیریت راهور 
شهرستان بهار همکاری و تعامل داشته باشند و 
در اجرای درخواست های راهور در خصوص نصب 
عالئم، ایجاد ســرعت کاه و اقدامات عبور و مرور 

تسریع صورت پذیرد.
به نقل از مهــر، فرماندار بهار افــزود: کریدور 
گردشــگری محــور بهــار بــه اللجین امســال 
اجرایی خواهد شــد که باید این محور به صورت 
کارشناسی مورد بررســی قرار گیرد تا گردشگران 

به سهولت از این مسیر تردد کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان خبر داد:

36 هکتار از اراضی نهاوند 
طعمه حریق

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری همدان گفــت: 36 هکتار از 
اراضی کشــاورزی منطقه برزول شهرستان نهاوند 

دچار آتش سوزی شد.
به گزارش هگمتانــه، علیمــردان طالبی روز 
پنج شنبه اظهار کرد: 31 هکتار از مزارع جو و پنج 
هکتار از مزارع گندم در برزول نهاوند دچار آتش 
سوزی شــدند که با کمک آتش نشــانی، منابع 

طبیعی و محیط زیست آتش مهار شد.
وی اضافــه کرد: بررســی های اولیــه گویای 
این است که عامل انســانی علت بروز این آتش 
ســوزی اســت با این وجود تحقیقات تکمیلی 

برای بررسی علت این آتش سوزی ادامه دارد.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
همدان گفت: عالوه بر ایــن 13 هکتار از مراتع 
اسدآباد و مالیر در چند روز گذشته دچار حریق 
شــدند که باید با فرهنگ ســازی و با مشارکت 
همــکاری مردم از بــروز این آتش ســوزی ها 

جلوگیری کرد.
طالبــی بیان کــرد: مدیریت بحــران همدان 
همه ســاله در آغاز هــر فصل اقدام بــه تدوین 
دســتورالعمل هایی متناســب با مخاطرات آن 
فصل کرده و این دســتورالعمل ها را به نهادهای 

مسوول ابالغ می کند.
وی در گفتگو با ایرنا، ادامه داد: در این راستا 
با آغاز فصل گرم سال دستورالعمل های »مقابله 
با آتش سوزی در فصل گرم« شامل ایجاد آتش 
بــر، تجهیز خودروهــا، تکمیل نیروی انســانی، 

آمادگی تجهیزات و امثالهم ابالغ شده است.
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فرماندار تویسرکان:
31 واحد تولیدی در تویسرکان 

راکد و غیرفعال
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان 
گفت: تعداد واحدهای تولیــدی راکد و غیرفعال 

شهرستان تویسرکان 31 مورد است.
به گزارش هگمتانه، سیدرســول حسینی در 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
تویســرکان با بیان اینکه باید در ســال جهش 
تولیــد واحدهای راکــد، فعال و نیمــه فعال به 
ظرفیت تولید برســند، گفت: باید جلســه ستاد 

تسهیل به صورت هفتگی برگزار شود.
وی با بیــان اینکه از 20 مورد طــرح تولیدی 
در دست اجرا در شهرســتان تویسرکان 15 طرح 
مربوط بــه صنعت، معــدن و تجــارت، 3 طرح 
مربوط به جهاد کشــاورزی و 2 طــرح مربوط به 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســت، گفت: تعداد واحدهای راکــد و غیرفعال 
شهرستان تویسرکان 31 طرح اســت که از این 
تعداد 10 طرح مربوط به صنعت معدن و تجارت 

و 21 طرح مربوط به جهاد کشاورزی است.
حســینی ادامه داد: 50 واحــد فعال تولیدی 
با ظرفیت زیــر 30 درصد، بین 30 تــا 60 درصد 
و باالتــر از 60 درصد داریم کــه 33 واحد مربوط 
به صنعت معــدن و تجارت و 17 طــرح مربوط 
به جهاد کشــاورزی اســت، گفت: باید برای به 
حداکثــر ظرفیت رســاندن واحدها بــا پیگیری 

مشکالت و ارائه تسهیالت تالش کنیم.
به نقل از مهــر، فرماندار تویســرکان با بیان 
اینکه از 5 واحد تملک شــده توســط بانک های 
عامل 2 مورد مربوط بــه صنعت معدن و تجارت 
و 3 واحد مربوط به جهاد کشاورزی است، گفت: 
از 3 واحد تملیکی واگذار شده و احیا شده یک 
واحــد مربوط به صنعــت معدن و تجــارت و 2 

پروژه مربوط به جهاد کشاورزی است.

نماینده مردم مالیر در مجلس:
موافقت معاون وزیر راه
 با بهسازی محورهای 

روستایی مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم مالیر 
در مجلس شــورای اســالمی از موافقت معاون 
وزیر راه با بهسازی محورهای روستایی و روکش 

آسفالت محور مالیر- توره خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، حجت االســالم احد 
آزادیخواه با بیان اینکه شهرستان مالیر به عنوان 
شــاهراه اتصال غرب و جنوب کشور مسیر تردد 
مســافران بســیاری اســت اظهار کرد: توجه به 
وضعیت محورهای جاده ای این شهرستان یکی 
از دغدغه های مســووالن و نمایندگان مالیر بوده 

است.
وی با بیان اینکه پــروژه لکه گیری و روکش 
آســفالت محور مالیر-توره به طول 15 کیلومتر 
بــه عنــوان یکــی از پروژه هــای دارای اولویت 
شهرســتان اســت گفت: طبــق درخواســت و 
پیگیری هایی که داشــتم مقرر شــد اعتبار این 

طرح تأمین و عملیات تکمیلی آن اجرا شود.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کــرد: هــم اکنــون عملیات 
لکه گیری 5 کیلومتر از این محور انجام شــده و 

مابقی در دست اجراست.
وی گفــت: با پیگیــری  انجام شــده معاون 
وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشــور با بهسازی برخی 
محورهای روســتایی این شهرستان و لکه گیری 
و روکش آسفالت محور مالیر-توره موافقت کرد.

آزادیخواه افزود: بهسازی محورهای روستایی 
علی آباد دمــق، حســین آباد، منــگاوی و گنبد، 
ناصح آباد، بهمن آبــاد، کله بید، کهریــز و نهندر از 
درخواســت های مهم دیگر بود که بــرای تأمین 
اعتبــارات نگهــداری راه های روســتایی از محل 
منابع استانی و استفاده از امکانات و ماشین آالت 
بود که دستورات الزم از ســوی معاون وزیر راه و 
شهرســازی برای اقــدام بــه اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای همدان ابالغ شد.
* ارتقای پاســگاه انتظامی دهســتان ترک 

شرقی به کالنتری
وی افزود: پیرو درخواســت ها در دیداری که 
با معاون امنیتی وزیر کشور داشــتیم با ارتقای 
پاســگاه انتظامــی دهســتان ترک شــرقی به 
کالنتری موافقت و دســتورات الزم در این زمینه 

صادر شد.
نماینــده مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
اســالمی در گفتگو با فارس با اشــاره به فاصله 
50 کیلومتری دهســتان ترک شــرقی با مرکز 
شهرستان به مرکزیت شهر جدید اسالمشهر آق 
گل افزود: با توجه به برگزاری نماز جمعه، وجود 
تاالب آق گل و میزبانی از گردشــگران و استقرار 
تعداد قابــل توجهــی از کارگاه هــای تولیدی و 
صنعتی وجود این کالنتری یک ضرورت در این 

منطقه است.

خبــر

شهرستان

طی سال گذشته صورت گرفت:

کشاورزان اسدآباد بیش از 900 میلیون تومان زکات دادند

هگمتانه، گروه شهرستان: امام جمعه اسدآباد از 
جمع آوری بیش از 900 میلیــون تومان زکات طی 

سال گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االســالم سیدموســی 

حســینی مجد در شورای زکات شهرســتان اسدآباد، 
اظهار کرد: ســال گذشــته بیش از 900 میلیون تومان 
زکات در سطح روستاهای این شهرستان جمع آوری 
شده که 99 درصد از این میزان زکات جمع آوری شده 

در همان روستا هزینه شده است.
وی بــرکات زکات را رســیدگی بــه فقــرا، رفــع 
محرومیت، عزت دادن به فقــرا و محرومان و تصفیه 
و تزکیه مال برشمرد و افزود: درباره محاسبه فریضه 
زکات و برکات پرداخت زکات الزم اســت کشــاورزان 
بیش از پیــش توجیــه و ترغیب شــوند چراکه اگر 
فرهنگ درســت پرداخت زکات در بین مردم تبیین 
شود کشاورزان برای این امر مهم الهی بیش از پیش 

ترغیب خواهند شد.
فرماندار اســدآباد هــم از پرداخت زکات توســط 

50 روستای شهرســتان در سال گذشــته خبر داد و 
خاطرنشان کرد: ســال گذشــته یک میلیارد و 152 
میلیــون تومان جمــع آوری زکات برای شهرســتان 
پیش بینی شده بود که از این میزان زکات پیش بینی 
شــده با جمع آوری 900 میلیون تومــان، 85 درصد 

برنامه محقق شد.
مجید درویشی گفت: از میزان 900 میلیون تومان 
زکات جمع آوری شــده در سال گذشــته، 63 درصد 
به ســهم محرومــان و 340 میلیون تومــان معادل 
37 درصد به پروژه های عمرانی روســتاها اختصاص 

داشته است.
وی افزود: در ســال جاری در بیش از 34 هزار و 
500 هکتار از مزارع شهرستان کشت جو و گندم دیم و 
آبی توسط کشاورزان اسدآبادی انجام گرفته که از این 

میزان کشــت افزون بر 16هزار و 500 هکتار به کشت 
جو دیم و آبی و 18هزار هکتار به کشت گندم جو و آبی 

اختصاص دارد.
درویشی با اشاره به پیش بینی برداشت 45 هزار 
تن جو و 63 هزار تن گندم از مزارع شهرستان در سال 
جاری تصریح کرد: جهادکشاورزی در رابطه با ترغیب 
و تشــویق و ترویج و فرهنگ ســازی پرداخت زکات 
با کشاورزان عمده شهرســتان اطالع رسانی چهره به 

چهره داشته باشد.
به نقل از ایسنا، وی با اشاره به در دست اجرا بودن 
سه پروژه از محل زکات در ســه روستای شهرستان 
یادآور شــد: در کمیته برنامه ریزی شهرســتان سعی 
خواهیم کرد حتمًا به این ســه پروژه برای ادامه کار با 

تخصیص اعتبار کمک کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار:

قیمت تضمینی سیب زمینی هنوز اعالم نشده است!
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان بهار گفت: تاکنون قیمت تضمینی سیب 

زمینی در سال جاری مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهــار، مدیر جهاد 
کشــاورزی شهرســتان بهار در نشســت با اصحاب 
رسانه این شهرستان گفت: 37 واحد صنایع تبدیلی 
در شهرستان بهار وجود دارد که 100 هزار تن محصول 
تولیدی این واحدها روانه بازار می شــود و بیشترین 
صنایع تبدیلی در حوزه شوریجات و ترشیجات و رب 

گوجه فرنگی است.
عبدالحســین اکبری افزود: ســطح زیر کشت 
محصول ســیب زمینی در شهرســتان بهــار 6 هزار 
هکتار اســت و بیش از 250 هزار تن محصول سیب 
زمینی در این شهرستان تولید می شود و عالوه بر آن 
بیش از 300 هزار تن محصول ســیب زمینی توسط 
کشــاورزان بهاری، در خارج از اســتان تولید و برای 
نگهداری به انبار های باالی صفر شهرســتان عودت 

داده می شود.
وی تصریح کرد: بیــش از 50 واحد ســردخانه 
باالی صفر با ظرفیت نگهداری 120 هزار تن محصول 
در شهرســتان بهار وجود دارد که نقش به سزایی در 

کاهش ضایعات محصول ایفا می کند.
اکبــری بــه تســهیالت پرداخت شــده در یک 
سال گذشــته اشــاره کرد و گفت: از محل تسهیالت 
روستایی عشــایری، تفاهمنامه روســتایی، منابع 
داخلــی، مکانیزاســیون، رونق تولیــد 97، صندوق 

توســعه ملی 97، تبصره 18 در مجموع 2684 طرح 
به مبلغ 176 میلیارد تومان تسهیالت با اشتغالزایی 

434 نفر پرداخت شده است.
وی به اولویت ها و سیاست های اصلی وزارتخانه 
اشاره کرد و گفت: توسعه ســامانه های نوین آبیاری 
تحت فشار برای استفاده بهینه از منابع آب و اعطای 
وام بالعوض به کشــاورزان در این راســتا و توسعه 
محصوالت گلخانه ای برای مدیریــت مصرف آب و 
افزایش عملکرد تولید محصول و استمرار کشت از 

جمله سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد: در ســال 98 تا امروز 35 هکتار 
متقاضی احداث گلخانه شناســایی شده و پروانه 
فعالیت صــادر و تعدادی به بانک معرفی شــدند 
و پیش بینی می شــود تــا پایان ســال 6 هکتار 
گلخانه در شهرســتان بهار به بهره برداری برســد و 
زیرســاخت های شــهرک گلخانه ای مهاجــران با 
وســعت 20 هکتار و 27 واحد تولیدی انجام شده 
که در صورت رفع مشــکل آب، واگذار خواهد شد 
و همچنین احــداث 11 هکتار شــهرک خصوصی 

گلخانه ای در حال پیگیری است.
وی از پیوند 5600 سرشاخه گردو در شهرستان 
بهار خبــر داد و گفــت: به منظــور جلوگیــری از 
ســرمازدگی و کمک به باغــداران، این اقــدام با 
اعتباری بالغ بــر 168 میلیون تومان انجام شــده 
که از این مبلــغ 142 میلیون تومــان بالعوض به 

باغداران پرداخت شده است.

اکبری تصریح کرد: با توجه به تولید بیش از 590 
هزار تن محصوالت زراعی، باغی و دامی در شهرستان 
بهار بایــد در حوزه فــرآوری محصــوالت تولیدی و 

کشاورزی سرمایه گذاری کنیم.
وی از احداث یک واحد صنعتی فرآوری محصول 
سیب زمینی در شهرستان بهار خبر داد و گفت: این 
واحد با ظرفیت 63 هزار تن تولید و 147 هزار و 600 
تن مواد اولیه در حال احداث است که بخش اعظمی 
از سیب زمینی شهرســتان را جذب و تبدیل خواهد 

کرد و ارزآوری خوبی خواهد داشت.
وی اظهــار کــرد: مدیریــت منابــع آب برای 
کشــاورزی پایدار الزم اســت و در این راســتا 20 
هزار هکتار از اراضی آبی شهرســتان بهار به سامانه 
آبیاری تحت فشار مجهز هســتند که در این زمینه 

در استان پیشرو هستیم.
وی اظهار کرد: توســعه محصوالت کم آب بر از 
جمله کلزا، زعفــران، گل محمدی و گیاهان دارویی 
در برنامه جهاد کشــاورزی شهرستان بهار قرار دارد 

و 20 هکتار زعفران در شهرســتان بهار با متوســط 
برداشت 4 کیلوگرم در هر هکتار کشت شده است.

اکبری بیان کرد: 13.6 هکتــار گیاهان دارویی 
در سطح شهرستان بهار کشت شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بهار تصریح 
کرد: تاکنون قیمت تضمینی سیب زمینی در سال 
جاری مشخص نشده اســت و افزایش سطح زیر 
کشت سیب زمینی در کل کشــور و کاهش میزان 
مصرف ســیب زمینی در داخل بــه خاطر بیماری 
کرونا و قطــع صادرات ایــن محصول بــه خارج 
باعث کاهش قیمت ســیب زمینی شده است که 

امیدواریم تمهیداتی در این راستا اندیشیده شود.
وی از افتتــاح و بهره بــرداری 4 پــروژه بخــش 
کشاورزی شهرســتان بهار در هفته جهاد کشاورزی 
امسال خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ 
بر 55 میلیــارد و 840 میلیون ریال مــورد افتتاح و 
بهره بــرداری قرار می گیــرد و بــرای 28 نفر فرصت 

شغلی جدید به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

جزئیات خورشید گرفتگی یکم تیر
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: این 
خورشــید گرفتگی نزدیک ساعت 9 صبح 
یکشنبه 1 تیر 99 شروع می شود و حدود 
ساعت 10 تا 10:20 در اغلب نقاط کشور به 

اوج خود می رسد.
این خورشیدگرفتگی نزدیک ساعت 
9 صبح روز یکشنبه 1 تیرماه 99 شروع 
می شود و حوالی ساعت 10 تا 10:20 در 
اغلب نقاط کشور به اوج خود می رسد و 
از ساعت 11:30 به بعد به تدریج پایان 

می یابد.
اول تیرماه شاهد خورشید گرفتگی 
حلقوی در آفریقا و آســیا هســتیم که 
از ایــران به صــورت جزئی و بــا درصد 

باالیی رؤیت پذیر اســت. این گرفت از »سراســر 
ایران« به صورت جزئی قابل رویت اســت. نقشه 
زیر درصد گرفت خورشید در مناطق مختلف ایران 
را نشان می دهد. با توجه به این نقشه قسمت های 
»جنوبی« کشــور بهترین مناطق بــرای رصد این 

گرفت در داخل ایران هستند.
بر اساس این نقشــه این خورشیدگرفتگی در 

استان همدان با درصد46/6 قابل رؤیت است.
به گفته دبیــر انجمن نجــوم آماتــوری ایران 
بیشترین درصد گرفتگی خورشید در چابهار و دریای 
عمان رخ خواهد داد که به ترتیب 98 و 99 درصد از 

سطح خورشید توسط ماه پوشانده خواهد شد.
به دنبــال خورشــیدگرفتگی یکم تیر امســال، 

خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب است.

دستگیری 20توزیع کننده موادمخدر درتویسرکان
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: 
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
تویسرکان از اجرای طرح های مبارزه 
با مواد مخدر و دستگیری 20 توزیع 
کننده مواد مخدر در این شهرستان 

خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، ســرهنگ 
محمد معصومی گفت: در راســتای 

ارتقــای امنیت اجتماعــی و تشــدید برخورد با 
مجرمان، کارکنان انتظامی شهرستان تویسرکان 
با اســتفاده از توان رزمی و عملیاتی با اشــراف 
اطالعاتی و کارشناسی جغرافیای جرم، طی یک 
ماه گذشته طرح مبارزه با خرده فروشان و توزیع 

کنندگان مواد مخدر را اجرا کردند.
وی با اشــاره به دســتگیری 20 نفر از توزیع 
کنندگان و خرده فروشــان مواد مخدر در نتیجه 
اجرای این طرح عنوان کرد: با اجرای این طرح 
3 کیلو و 238 گرم انواع مواد مخدر کشف و 18 
نفر از معتادان پر خطــر نیز جمع آوری و تحویل 

اردوگاه های ترک اعتیاد شدند.
*کشف 11 تن چوب قاچاق در مالیر

انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
مالیــر نیز از کشــف 11 تــن چوب 
جنگلی قاچاق و فاقد مجوز در این 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد باقر ســلگی 
افزود: مأمــوران مبارزه بــا جرایم 
اقتصــادی مســتقر در ایســت و 
بازرسی حرم آباد شهرستان مالیر 
حین کنترل محورهــای مواصالتــی منتهی به 
شهرســتان به یک دســتگاه کامیون مشکوک 
و آن را متوقف کردند. وی گفت: در بازرســی از 
این کامیون 11 تن چــوب جنگلی قاچاق و فاقد 
مجوز که برابر نظر کارشناسان، 250 میلیون ریال 
ارزیابی شده کشف و یک متهم در این خصوص 

با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.
به نقل از مهر، ســرهنگ ســلگی بیان کرد: 
برخورد قاطعانه پلیس مالیر با ورود انواع کاالی 
قاچاق و غیرمجاز از جمله چوب های جنگلی به 
عنوان یکی از منابع طبیعی مهــم و ثروت ملی 
کشــور در دســتور کار مأموران مبارزه با جرایم 

اقتصادی شهرستان قرار دارد.



آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود وزین گستر استیال
در تاریخ 1399/03/26 به شماره ثبت 14166 به شناسه ملی 14009209626 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

موضوع فعالیت: ارائه خدمات بازرگانی و تجارت و تولید و تهیه و توزیع و پخش واردات و صادرات کاالهای مجاز و گشایش اعتبارات و ال  سی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه 
بانک های داخلی و خارجی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفتر نمایندگی -  بازاریابی )غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیراینترنتی( و ارائه 
خدمات برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی و شرکت در کلیه مناقصات و پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی 

و حقوقی داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود     مرکز اصلی: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی شهر همدان، محله حسین خانی، کوچه جراح ها 5 شاهد، خیابان 18 متری گوهریان، پاک 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1.000.000 ریال نقدی 41، پاساژ نشاط، طبقه همکف، کدپستی 6518658886 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:

آقای امیرارسان مرادی به شماره ملی 3875484932 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه، آقای عادل رفیع نیا به شماره ملی 3875544943 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه
اعضاء هیئت مدیره:

آقای امیرارسان مرادی به شماره ملی 3875484932 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای عادل رفیع نیا به شماره ملی 3875544943 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود  دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها ، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی 

و اداری با امضاء آقای عادل رفیع نیا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرارسان مرادی، نایب رئیس هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدانثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره ثبت شرکت ها  مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری راویان فتح استان همدان
در تاریخ 1399/03/26 به شماره ثبت 1006 به شناسه ملی 14009211623 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع: 1( آشنایی مردم بویژه جوانان با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی دفاع مقدس، مقاومت اسامی،  2( حفظ روحیه اسامی- انقابی و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، 3( ارائه الگو به جامعه از 
پهلوانان و قهرمانان معنوی عرصه جهاد و شهادت و مقاومت اسامی،  4( آموزش کلیه اقشار بخصوص اعضاء مؤسسه در زمینه های مختلف،  5( شرکت در مشاوره، احداث و سرپرستی در یادمان های دفاع 

مقدس و مزارهای شهدای گمنام در شهرستان ها  »ثبت موضوع فعالیت مؤسسه مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.«
2- مدت: از تاریخ ثبت به مدت دو سال می باشد. 3- مرکز اصلی: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، محل بین النهرین، خیابان میرزاده عشقی، کوچه شهید علیرضا غفاریان، 
پاک 29، طبقه دوم، کدپستی 6516636393  4- سرمایه شخصیت حقوقی: 1.000.000 ریال نقد می باشد. 5- اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد ایران پور دارای 500.000 ریال 
سهم الشرکه و خانم فرشته فرضی دارای 500.000 ریال سهم الشرکه 6- اولین مدیران: آقایان محمد ایران پور با کد ملی 3871030708 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، قاسم ملکی با کد ملی 
4051109194 به سمت رئیس هیئت مدیره، وجیهه اله صحبتی با کد ملی 4050947390 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فرشته فرضی با کد ملی 4040014928 به سمت خزانه دار هیئت مدیره 
و آقای محمود نوری سهامی فر با کد ملی 4050816423 به سمت عضو هیئت مدیره هر پنج نفر عضو اصلی و آقایان علی الفت با کد ملی 3860322176 و حسین رفیعی با کد ملی 3872185985 به 
سمت اعضای علی البدل همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 7- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار 

با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. 8- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
9- بازرســان اصلی و علی البدل: آقایان محمود قنبری با کد ملی 3873061953 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا مدینی با کد ملی 1819161277 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند.
10- روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدانبه استناد مجوز شماره 95/22/326/22964 مورخه 1399/03/13 استانداری همدان آگهی گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها  مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی حصر وراثت
م الف 68

آقــای علی اصغــر عزیــزی دارای شناســنامه شــماره 1086 به شــرح دادخواســت به کاســه 
111/9900039ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان زینب ابوالقاسمی به شناسنامه شــماره 608 در تاریخ 1398/09/16 در اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت بــه: 1- علی اصغر 
عزیزی به شــماره شناســنامه 4031274278 متولد 1359/02/01 صــادره از ح 3 کبودراهنگ 
فرزند ذکور متوفی 2- محمد عزیزی به شــماره ملــی 4031269171 متولد 1317/06/03صادره 
از حوزه 4 کبودراهنگ همســر متوفی 3- علی اکبر عزیزی به شــماره ملی 4031272537 متولد 
1351/06/04صــادره از حــوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی 4- ســلمان عزیزی به شــماره ملی 
4002020442 متولد 1368/05/12 صادره از کبودراهنگ فرزند متوفی 5- خوشــقدم عزیزی به 
شــماره ملی 4032364907  متولد 1366/08/20 صــادره از کبودراهنگ فرزند متوفی 6- فریده 
عزیزی به شــماره ملی 4032364303 متولد 1364/07/07 صادره از حوزه 3 کبودراهنگ فرزند 
متوفــی 7- مریم عزیزی به شــماره ملی 4031272510 متولــد 1349/01/10صادره از حوزه 4 
کبودراهنگ فرزند متوفی 8- صفدر عزیزی به شــماره ملی 4031275404 متولد 1362/11/01 
صادره از حوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی 9- فرشته عزیزی به شماره ملی 4031272529 متولد 

1350/04/15صادره از حوزه 4 کبودراهنگ فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
حوزه شماره 111 شورای حل اختالف گل تپه

آگهی حصر وراثت
م الف 158

آقای هادی حیدری دارای شناســنامه شماره 159 به شرح دادخواست به کاسه 
111/119/99ش از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محسن حیدری به شناســنامه شماره 3998 در تاریخ 
1396/09/29 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات 
فوق الذکر فرزند ذکور متوفی 2- مهدی حیدری فرزند محسن به شماره شناسنامه 
7449 متولــد 1356 صادره از بهار فرزند ذکور متوفــی 3- میثم حیدری فرزند 
محســن به شماره شناسنامه 275 متولد 1364 صادره از بهار فرزند ذکور متوفی 
4- ناهید حیدری فرزند محســن به شماره شناسنامه 7186 متولد 1354 صادره 
از بهار فرزند اناث متوفی 5- زهرا حیدری فرزند محســن به شــماره شناســنامه 
4040354311 متولد 1378 صادره از بهار فرزند اناث متوفی 6- پروانه رســولی 
مســرور فرزند امین اله به شماره شناسنامه 15 متولد 1336 صادره از بهار همسر 

متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 97
برابــر رأی شــماره 139960326006000319-1399/03/11 هیــأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم صفیه درویشی فرزند علی به شماره شناسنامه 2511 صادره از 
مایر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/06 مترمربع قسمتی از 
پاک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مایر خریداری از  مالک 
رســمی آقای علی حیدر رهام محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/31        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/15

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 99
برابر رأی شماره 139960326006000323-1399/03/11 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملــک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بهرام حیدری 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 658 صادره از مایر در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه 
به مساحت 31/11 مترمربع قسمتی از پاک 2043 اصلی واقع در بخش یک مایر برابر 
قرارداد 4461289689812151144-1398/02/15 مالک رســمی اداره اوقاف و امور 
خیریه مایر محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/31        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/15

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه مهدیه همدان 
مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10820001825 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/27و مجوز شماره 106 مورخ 1399/02/03سازمان 
اقتصاد اسامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از مبلغ 500500000 ریال 
به مبلغ 5500500000 ریال افزایش یافت که از محل اندوخته های صندوق تأمین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها  مؤسسات غیرتجاری همدان 877888

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه مهدیه همدان 
مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10820001825 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/27و مجوز شماره 106 مورخ 1399/02/03سازمان 
اقتصاد اسامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از مبلغ 500500000 ریال 
به مبلغ 5500500000 ریال افزایش یافت که از محل اندوخته های صندوق تأمین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها  مؤسسات غیرتجاری همدان 877890

با ما همراه باشید

5 شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹    28 شوال ۱44۱   2۰ ژوئن  2۰2۰  شماره 4542 خبـــر همــدان

بهره برداری از 30 میلیارد 
تومان طرح بهداشتی در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا گفت: چهار طرح بهداشتی 
بــه ارزش 30 میلیــارد تومــان در این اســتان 

بهره برداری شد.
به گزارش هگمتانه، رشــید حیدری مقدم روز 
پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از طرح های علوم 
پزشــکی همدان در جمع خبرنــگاران بیان کرد: 
هشت آمبوالنس پیشــرفته که هر یک 2 میلیارد 
تومان ارزش دارند در بیــن اورژانس های پیش 
بیمارستانی شهرستان های این استان توزیع شد.

حیدری مقدم افزود: از ســال 92 تاکنون 72 
دســتگاه آمبوالنس جدید به نــاوگان خودرویی 
اورژانس همدان اضافه شــده است و اینک حدود 
100 دستگاه آمبوالنس در این استان فعال هستند.

وی اضافــه کرد: عــالوه بــر ایــن اتوبوس 
آمبوالنس و اورژانس هوایی نیز در همدان فعال 
است و اورژانس هوایی اقدام به انتقال بیماران 
از بیمارستان یا مناطق ســخت گذر در نزدیک به 

350 پرواز کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان 
کرد: دستگاه اکو ســه بعدی مری در بیمارستان 
فوق تخصصی قلب فرشــچیان نیــز امروز بهره 
برداری شد که از این نوع دســتگاه در 10 استان 

مجاور همدان وجود ندارد.
حیدری مقدم با بیان اینکــه برای خرید این 
دستگاه 2 میلیارد تومان هزینه شده است گفت: 
این دســتگاه اختالالت ســاختاری دریچه ای و 

مادرزادی قلب را تشخیص می دهد.
وی اضافــه کرد: یکــی از دغدغه هــای علوم 
پزشکی همدان خرید این دستگاه بود تا بیماران 
نیازمند به کارهای تشــخیصی، تخصصی و فوق 
تخصصی به بیمارستان های تهران ارجاع نشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار 
کرد: یکــی دیگر از دغدغه هــای اجتماعی علوم 
پزشکی این استان راه اندازی کلینیک تخصصی 
اختالالت جنسی با هدف تحکیم بنیان خانواده 

و پیشگیری از طالق بود.
حیدری مقدم اضافــه کــرد: در مجموع 30 
میلیارد تومان طرح بهداشتی روز پنجشنبه بهره 

برداری شد.
وی اظهار کرد: یک دســتگاه سی.تی.اسکن 
16 اسالیس با هزینه کرد 6 میلیارد تومان نیز در 

شهرستان رزن راه اندازی شد.

خبــر

تقدیر وزارت کشور 
از استانداری همدان

برنامه های روز ارتباطات و روابط عمومی 
استانداری همدان شایسته تقدیر شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: وزارت کشــور در 
نامه ای خطاب به سیدسعید شــاهرخی استاندار 
همــدان از برگزاری شایســته برنامه هــای روز 
ارتباطات و روابط عمومی در استان همدان تقدیر 

و تشکر کرد.
در این نامه آمده است:

نظر به ارزیابــی به عمل آمــده از برنامه های 
گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومی 
در اســتان ها و با عنایــت به جمــع بندی های 
کارشناســی، از برگزاری خــوب برنامه های این 
مناســبت در اســتان همــدان تقدیر و تشــکر 

می شود.
در ادامه این تقدیرنامه آمده است:

از روند مســتمر توجه جنابعالی به تقویت و 
توانمندسازی اداره کل روابط عمومی استانداری 
که با حضــور جناب آقــای ربانی مهــر همچون 
گذشــته و قوی تــر از آن بــه ایفــای مأموریت 

می پردازد تقدیر می شود.
گفتنی است در استان همدان در هفته روابط 
عمومی برنامه های خوبی با همکاری و مشارکت 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی اجرا شد 
که یکــی از مهمترین برنامه هــا همایش بزرگ 
روابط عمومی های اســتان با حضور اســتاندار، 
معاونان استاندار، مدیران کل استانی و رسانه ها 
در سالن اجتماعات استانداری همدان و تقدیر از 
روابط عمومی دســتگاه های اجرایی استان در 8 

گروه تخصصی بوده است.

خبــر

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان خبر داد:

سمپاشی درختان آغاز می شود
اعالم جدول زمان بندی سمپاشی در هگمتانه امروز

همدان:  خبــر  هگمتانــه، گــروه 
سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و 
فضای سبز شهری شــهرداری همدان 
از آغاز عملیات سمپاشــی درختان از 
امروز به منظور کنتــرل جمعیت آفات 
و بیماری ها و افزایش شادابی درختان 

در فصل رشد خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حسین خانجانی 
گفت: فصل تابســتان بــا زیبایی هایی 
که دارد، ماه مناســبی برای رشد، تکثیر 
و طغیــان آفت هایی همچون شــته ها، 

شپشک ها و سوسک های چوب خوار است به همین منظور 
با عملیات سمپاشی مناسب و به موقع درختان، کلیه آفات 

گونه های گیاهی کنترل خواهد شد.
سرپرســت ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری عنوان کرد: اســتفاده از روش های نوین دفع 
آفات از جمله تله های فرمونی و کارت زرد چســب دار 
جهت کنترل و ردیابی آفات در برنامه سمپاشــی سال 

جاری از اولویت برنامه است.
وی بــا تأکید بر اینکه رشــد و نمــو گیاهان تحت 
تأثیر عوامل محدود کننــده مانند آفات قرار می گیرد و 
این آفات سبب ایجاد خســارت و خشکیدگی گیاهان 
می شــود، اظهار کرد: در ایــن عملیات ســموم مورد 
استفاده برای سمپاشــی درختان منشأ گیاهی داشته 
و با دوز مناسب بر روی تنه، شــاخه های اصلی و تاج 
درختان پاشــیده می شــود و کمترین خســارت را به 

محیط زیست وارد می کند.
خانجانی بــا بیان اینکــه در سمپاشــی این دوره 
درختان از دستگاه »توربوالینر« استفاده می شود تا در 
ســریع ترین زمان ممکن سمپاشی انجام شود، گفت: 
برای انجام این عملیــات، خیابان ها و مکان های مورد 

نظر از قبل شناســایی می شوند و 
زمان سمپاشــی به وسیله نصب 
پارچه نوشته به شهروندان اطالع 

رسانی می شود.
وی از شــهروندان درخواست 
کرد تا در دوره سمپاشــی درختان 
با این ســازمان همــکاری الزم را 
داشته باشند از جمله از قرار دادن 
خودروی خود در مسیر سمپاشی 
خودداری کنند، از گذاشــتن مواد 
غذایی در بالکن ها بپرهیزند، درها 

و پنجره های مشرف به مسیر سمپاشی را ببندند.
وی گفت: همچنین از کلیه مشــاغل مرتبط با مواد 
غذایی درخواســت می شــود از قراردادن هرگونه مواد 
خوراکی در فضای بیرون از فروشگاه ها و مغازه ها جدًا 

خودداری کنند.
وی ادامه داد: برای انجام بهتر عملیات سمپاشــی  
کارشناســان فضای سبز به صورت مســتمر به عنوان 
ناظر بر کیفیت عملیــات و رفع عیوب احتمالی در کنار 

پیمانکار حضور دارند.
وی با بیان اینکه سمپاشــی ها بعد از ســاعت 23 
انجام می شــود تا از میزان تردد شــهروندان در شهر 
کاسته شود، تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
درختان نیازمند به سمپاشی، جهت بررسی و رسیدگی 
هرچه سریع تر توســط عوامل فضای ســبز با شماره 

تلفن 137 تماس بگیرند.
به نقل از روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری، سمپاشــی درختان علیه آفات نباتی صورت 
گرفته و کنترل و دفع حشــرات مزاحــم از قبیل مگس، 
پشه ها و... که غالبًا به دلیل گرم شدن هوا و آلودگی محیط 

زیست است در حوزه کاری این سازمان نیست.

مسیر های سمپاشیمنطقهتاریخ

99/3/31

بلــوار خواجــه رشــید و کاشــانی- محوطــه ششــصد دســتگاه -خیابــان شــریعتی )حــد فاصــل پــل خواجــه رشــید تــا میدان یک
شریعتی(- پارک خاتونیه و بین النهرین - بلوار شهیدان بهادربیگی- بلوار شهیدان شاه حسینی

بلوار شهید مطهری، صنعتی، شــهید چمران، بلوار الله حاشیه شیر سنگی، خیابان صدف، شــهید چیت سازیان، شهید مفتح، دو
بلوار قلم، سی متری بنی هاشم، بلوار جعفر طیار، بلوار شاهد، صدر، بلوار نه دی و کوی امیر کبیر، کوی شهید بهشتی.

بزرگراه امام- بلوار شهید سردار همدانی- بلوار انقالب- بلوار ملت- حاشیه بلوار ملت و حاشیه دو طرفسه

بلوار آزادی- بلوار باباطاهر- میدان معلم- بلوار استقالل- پارک ســعدی- بلوار بهنامجو- میدان دانش آموز- بلوار دانش چهار
آموز- پارک حافظ و پارک عرفان- نواری خرد- بلوار آیت اله نجفی- ارتش و کوی الوند

99/4/1

بلــوار شــهید زمانی-خیابــان میرزاده عشــقی و پیــچ زندان- بلوارهای ســی متری شــکریه و هنرســتان و ســعیدیه شــمالی- یک
بلوارهای کوی مدرس

بلــوار والیــت، فاطمیــه، خرمــرودی، اعتمادیــه، پردیــس، عبــاس دوران، ســی متــری فرهنــگ، طالقانــی، بهارســتان، بلوار دو
رنجبران، اعتمادیه شرقی، سه گوش آرام، بیهقی 1و 2. آزادی

بلوار توحید- بلوار نبوت بلوار کوثر- بلوار دانشگاه ازاد- بلوار کوی رضاسه

میــدان باباطاهــر- بلــوار علویان- بلــوار الوند- بلــوار زینبیــه- بلوار فلســطین -بلــوار غبــار همدانی- بلــوار جانبــازان- بلوار چهار
رجایی- بلوار آزادگان- بلوار سید جمال- نیروی انتظامی- بلوار ستار ابراهیمی- بلوار میر سید علی همدانی

99/4/2

بلوار شــهید احمدی روشــن-نواری شــهید فهمیده -بلوار شــهید ســلیمانی و مقابل اســتانداری - ســعیدیه و فضای ســبز یک
نواری حاشیه- بلوار غنی زادگان و بلوار  کاج و قبا- بلوار جوان- بلوار ارم- بلوار کوالب

حاشــیه ی: خ شــهدا، تختی، بلوار مدنی، 15 فروردین، طالقانی، صدف، چیت ســازیان، بنی هاشم، شــاهد، کوی بهشتی دو
کوچه های اطراف، س متری رسالت

بلوار بدیع الزمان- پل هوایی- بلوار هاشمی- میدان هکمتانه- بلوار الغدیرسه

حاشیه: خیابان اصلی باباطاهر-فرعی باباطاهر- علویان- بلوار بم و زینبیه -بلوار فلسطین- بلوار نیروی انتظامیچهار

99/4/3

حاشیه: خیابان شــریعتی و مهدیه و کوالب و حاشــیه جاده گنجنامه - بلوار ارم- بلوار جوان- ســی متری سعیدیه شمالی و یک
جنوبی- بلوار غنی زادگان - بلوار کاج- شهید اسالمیان

حاشــیه: شــیر ســنگی)20متری و 12 متری(،18 متری رســالت ، چمران، صنعتی، والیــت، نه دی، کــوی امیر کبیــر، اعتمادیه و دو
اطراف مجتمع جانبازان، پردیس)فرجام 1.2.3.4(کامل، کوچه طراوت، خیام ، آزادی، مهر

بلوار موسوی- بلوار بهشت- میدان امام حسین و خیابان صنعت- بلوار جوالن- نظربیک و پارک ایثارسه

حاشیه: بلوار ستار ابراهیمی- بلوار غبار- جانبازان- 18 متری سلحشور- بلوار رجایی- بلوار آزادگانچهار

99/4/4

حاشیه: بلوار خواجه رشید و کاشانی- بلوار شهید بهادر بیگی- شاه حسینی -سی متری شکریه- 18 متری شکریه و باغچه یک
های اطراف- خیابان میرزاده عشقی- پاستور و ورزش

حاشیه: ســی متری فرهنگ، گلزار و ســه گوش، خیابان آرام، فاطمیه، خرمرودی، عمارو باغچه های اطراف، خ بوعلی 1و 2 تا دو
میدان بیمه، کوچمشکی، 18 متری عمران، میالد، چهار راه نظری و اطراف،

حاشیه: بلوار سردار همدانی- بدیع الزمان- انقالب- خ اراک- صنعت و امام حسین و رضوان و کوچه های اطرافسه

حاشیه: خیابانها و کلیه کوچه های کوی فرهنگیانچهار

99/4/5

حاشــیه: خیابان بوعلی از میــدان امام تا انتهــای بلوار مصیــب مجیدی و بیــن النهرین- بلوار شــهید ســلیمانی و باغچه های یک
اطراف- خیابان جوادیه- حقگویان- سلمان و سینا-زمانی

حاشــیه: 18 متری سلحشــور، 18 متری کتاب، 18 متــری هدایت و ســعادت، محــدوده هــای 201 و 202و 203و 204و 205و دو
206و 207و 208و 209و 210و 211و 2102و 2013و 214و 215و 216و 217 با نظر ناظر عالی

حاشیه: کوی اندیشه- کوی رضا- کوی مدنی- کوچه های کوی مدنیسه

حاشیه: بلوار سید جمال- بلوار ارتش- کوی الوند و کلیه کوچه های کوی الوندچهار

حاشیه: کوی شهید مدرس و کلیه خیابانهای اصلی و فرعی و حاشیه بلوار آزادگان- میدان مدرس تا امامزاده عبداهللیک99/4/6
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»محمد قربانی« 
مسؤول نمایندگی ورزش 

و جوانان درگزین شد
هگمتانه، گروه ورزش: طــی حکمی از طرف 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان محمد 
قربانی مســؤول نمایندگــی ورزش و جوانان 

شهرستان درگزین شد.
مراســم معارفه قربانی مســؤول نمایندگی 
ورزش و جوانان شهرســتان درگزین با حضور 
جهانشــیر مدیر کل ورزش و جوانان اســتان و 
ناظری پور فرماندار درگزین برگزار شد و محمد 
قربانی به عنــوان مســؤول نمایندگی ورزش و 

جوانان شهرستان درگزین معرفی شد.
در بخشی از حکم مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان همدان آمده اســت: »نظر بــه تعهد و 
تجربه جنابعالــی در امور اجرایــی و باتوجه به 
اهمیت و جایگاه ورزش و جوانــان در جامعه، 
استفاده از ظرفیت های درون سازمانی، اعتماد 
به جوانــان و ســپردن امور مدیریتــی به انان، 
جوانگرایــی و عملیاتی نمودن آن و اســتفاده 
از نیروهای تحصیــل کرده و با انگیــزه در امور 
اجرایی به موجب این ابالغ به عنوان مســؤول 
نمایندگی ورزش و جوانان شهرســتان درگزین 

منصوب می  گردید.
امید اســت بــا اتکا بــه خداونــد متعال و 
بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، تعامل مناســب 
با مقامــات محلــی و بهره منــدی از همکاری 
پیشکسوتان و کارکنان در پیشبرد اهداف نظام 
مقدس جمهــوری اســالمی ایــران و اعتالی 
ورزش و جوانــان آن شهرســتان موفق و مؤید 

باشید«. 

میزان مناسب مصرف 
مایعات در ورزشکاران

هگمتانه، گروه ورزش: هنگام انجام فعالیت 
ورزشــی فرد باید آبی را که از طریــق تعریق از 

دست داده است، جبران کند.
بیــش از 60 درصــد وزن بــدن و 70 درصد 
عضالت از آب تشکیل شــده است. آب وظایف 
مهمــی در بدن انجــام می دهــد، از جمله این 
وظایف می توان به انتقال مــواد غذایی، انجام 
بهتر عمل هضم، حرکت آســان مفاصل و اعضا، 
خارج کردن مواد زائد بدن به وســیله تعریق و 
ادرار و...اشــاره کــرد و هنگام انجــام فعالیت 
ورزشــی فرد باید در یک حالــت متعادل باقی 
بماند و تعادل آب بدن به این معنی اســت که 
آبی را بدن که از طریق تعریق از دست می دهد، 

جبران کند.
اگرچه آب یک منبع مایع عالی اســت، اما 
مصرف سایر نوشیدنی ها مانند چای، شیرقهوه، 
آب میوه ها نیز می توانند نیازهای فرد را تأمین 
کند. همچنین این نکته نیز قابل توجه است که 
20 درصد از کل آب دریافتی بدن در طول شبانه 

روز از طریق موادغذایی تأمین می شود.
مجتبی خانسوز– کارشناس تغذیه پزشکی 
ورزشــی با بیان این مطالب گفــت: تعریق در 
حین فعالیت ورزشــی یکی از راه هایی اســت 
که به خنک شــدن بدن کمک می کند و و باید 
بدانید کــه تعریق فقط از آب تشــکیل نشــده 
است و شــامل ســایر مواد مانند الکترولیت ها 
)سدیم، پتاســیم، کلرید( نیز می شود و میزان 
الکترولیت های ازدســت رفته به همراه تعریق 
به عواملی از قبیل میزان تعریق، سطح تناسب 
اندام، میزان و نــوع فعالیت ورزشــی و درجه 

حرارت محیط بستگی دارد.
*عالئم کم آبی در ورزشکاران

ادرار،  رنــگ  بــودن  تیــره  خســتگی، 
برافروختگی رنگ پوست، ازدست دادن اشتها، 
عدم تحمل گرمــا و گرفتگی عضــالت از جمله 

عالئم کم آبی در ورزشکاران است.
*مصرف مایعات در فعالیت های ورزشی

برای انجام فعالیت های ورزشی کوتاه مدت 
مصــرف آب به تنهایــی کافی اســت، اما برای 
فعالیت های ورزشــی طوالنی مدت بهتر است 
از نوشیدنی های حاوی ســدیم و کربوهیدرات 

استفاده شود.
بنابراین بــرای فعالیت هایی که بیش از یک 
ساعت طول می کشــد مصرف نوشیدنی شامل 
چهار تا هشت درصد کربوهیدرات است و برای 
فعالیت هایی که بیش از چهار ســاعت به طول 
می انجامد مصرف ســدیم به میزان پنج تا 116 

میلی گرم مفید خواهد بود.
*میزان مصرف مایعات

میــزان مصرف مایعــات در مقاطــع زمانی 
مختلف برای ورزشــکاران متفاوت است؛ 2 تا 
سه ساعت قبل از فعالیت ورزشی حدودا 500- 
600 میلی لیتــر، در حین فعالیت ورزشــی هر 
20 تــا 30 دقیقه 200 – 300 میلــی لیتر و پس 
از فعالیت ورزشــی به ازای هــر کیلوگرم وزن 
از دســت رفته 1200 تا 1500 میلــی لیتر میزان 
مناســب مصرف مایعات در ورزشکاران خواهد 

بود.

خبــر

عملکرد هیأت های کشتی 
زیر ذره بین علیرضا دبیر

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس فدراســیون کشتی 
برای توســعه هر چه بیش تر این رشته و خارج شدن 
آن از رکود چند ســال اخیر، تأکید زیــادی بر نحوه 
عملکرد رؤسای هیأت های کشتی و نحوه امتیازبندی 

آن ها خواهد داشت.
کاهش شدید جمعیت ورزشکاران فعال در رشته 
کشــتی و راه های برون رفت از این بحران، یکی از 
دغدغه هــای مهم علیرضا دبیر، رئیس فدراســیون 
کشتی است و بر همین اســاس نحوه امتیازبندی 
هیأت های کشتی سراسر کشور در قانون جدید مورد 

بازنگری جدی قرار گرفته است.
پس از تدویــن چرخه انتخابــی تیم های ملی، 
قرار اســت چرخه انتخــاب مربیان نیز بــه مرحله 
اجرا دربیاید، قانونــی که در آن جایــگاه مربیان نه 
بر اساس نشــان های آنان در دوران قهرمانی که بر 
مبنای فعالیت شان در باشگاه ها و معرفی قهرمانان 

و نشان داران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اما در ســال های اخیر، کمترین توجه از ســوی 
مدیران فدراســیون کشــتی بــه موضــوع عملکرد 
هیأت های کشــتی به عنوان پایه های اصلی توسعه 
این رشته در کشور بوده اســت، موضوعی که باعث 
افت شدید جایگاه کشتی در ایران شــده و در این 
میان کشتی ایران دلخوش به ظهور تک ستاره هایی 
که بر اســاس اســتعداد ذاتی و نه دستگاه نظارتی 

جامع رشد کرده اند، بوده است.
نبود نظارت جدی بر عملکرد رؤســای هیأت های 
کشــتی و بعضا انتخاب افرادی کامال بی ربط و چند 
شغله که دغدغه هایی غیر از کشتی دارند، باعث شده 
جایگاه ورزش اول ایران به خطر بیفتد و باشگاه های 
کشــتی حتی در اســتان های کشــتی خیز هر روز 

خالی تر از روز قبل شود.
نقص جدی در نحوه امتیازدهی فدراسیون کشتی 
به هیأت ها در سال های گذشــته و بی تفاوتی نسبت 
به عملکرد آن ها در توســعه کشتی، باعث شده برخی 
هیأت ها صرفا با گرفتن میزبانی مســابقات مختلف 
و اخذ امتیاز باال، سعی در پوشش ناکارآمدی و سوء 

مدیریت خود داشته باشند.
اما در طرح جدید رئیس فدراســیون کشتی که 
قرار است در مجمع روز 25 تیرماه فدراسیون کشتی 
مورد بحث قرار گیرد، امتیاز بندی هیأت های کشتی 
مورد بازنگری جدی قــرار می گیــرد و مؤلفه هایی 
همچون پرورش و معرفــی قهرمان و نشــان آور و 
تعداد کشــتی گیران بیمه شــده نقش اصلی را در 

ارزیابی رؤسای هیأت های کشتی خواهد داشت.

عادل به دنبال خانه برتر!
هگمتانه، گروه ورزش: شــنیده می شود عادل 
فردوسی پور به زودی با یک برنامه جدید به فوتبال 

بر می گردد.
طبق اطــالع مــا از برخــی منابــع اگاه عادل 
فردوسی پور قرار اســت با یک برنامه شبِه نود به 

ورزش فوتبال بر گردد.
شنیده ها حاکیســت عادل فردوســی پور در 
صدد تهیــه برنامــه ای به صورت هفتگی اســت 
که احتمااًل در شــبکه اینترنتی پذیرای مخاطبان 
خواهد بود. اینکه عادل در چه زمان و چه شبکه ای 
برنامه جدید خود را شروع می کند هنوز مشخص 
نیســت اما بایــد دید صدا و ســیما کــه متولی 
شــبکه های تلویزیون اینترنتی اســت آیا اجازه 

پخش به این برنامه می دهد یا خیر؟

گلریزان محبت جوانان
 و ورزشکاران

باشگاه سالمت مالیر
هگمتانه، گروه ورزش: به مناســبت گرامیداشت 
شهادت امام جعفر صادق )ع( یک دستگاه ماشین 
لباس شــویی در مراســم گلریزان محبت جوانان 
و ورزشکاران باشــگاه سالمت شهرســتان مالیر به 

خانواده بی بضاعت اهداء شد.
پیرو کمک های مؤمنانه ورزشــکاران و جوانان، 
باشگاه پرورش اندام ســالمت، در گلریزان محبت 
جوانان و ورزشــکاران این باشــگاه با الهام گرفتن 
از موالی متقیان و مرام پهلوانی خود به مناســبت 
گرامیداشــت شــهادت امــام جعفر صــادق )ع( 
یک دســتگاه ماشــین لباس شــویی جهت اهدا 
به خانواده ای آبرو مند و بــی بضاعت خریداری و 

درکمال احترام به آنها اهدا گردید.
محمد رضا کریم جوزانی مدیریت این باشــگاه 
گفت: هرچنــد تنگی معیشــت گریبــان عموم را 
گرفته اما جوانمردان , بعضًا نوجوانانی هســتند که 
کمک هایی بسیار ارزشــمند می کنند و این روحیه 

در بین ورزشکاران سرآمد است.
جوانــان  و  ورزش  اداره  مســؤول  ســپهری 
شهرســتان مالیر نیز ضمن تســلیت به مناسبت 
شــهادت ششــمین اختر تابناک امامت و والیت 
امام جعفر صادق )ع(، تالش های ورزشکاران این 
باشگاه را ستوده و ادامه اینگونه فعالیت های خیر 
خواهانه را در دستگاه ورزش شهرستان ادامه دار و 

متداول دانست.

شوک در اردوی آبی هاخبــر

پارگی رباط صلیبی مهاجم همدانی استقالل تهران
هگمتانــه، گــروه ورزش: مهاجم تیــم فوتبال 
اســتقالل در دیدار این تیم مقابل رایــکای بابل از 

ناحیه زانو آسیب دید.
دیدار پنج شــنبه گذشــته تیم فوتبال استقالل 
مقابل رایکای بابل به تســاوی بدون گل رسید اما 
در این دیدار مرتضی تبریزی و میالد زکی پور دچار 

مصدومیت شدند.
تبریــزی از ناحیه زانو دچــار مصدومیت جدی 
شد و رباط صلیبی وی پاره شــد. این در شرایطی 
اســت که چنــد روز پیــش رضــا آذری در دیدار 
دوســتانه مقابل هوادار با مصدومیت رباط صلیبی 

مواجه شده است.
پزشــک تیم فوتبال اســتقالل ضمن تذکر به 
دستیار فرهاد مجیدی پارگی رباط صلیبی مرتضی 

تبریزی را تائید کرد.
دکتر کاوه ستوده درباره مصدومیت زکی پور و 
تبریزی گفت: میالد زکی پور دچار ضرب خوردگی 

از ناحیه ســاق پا و کمی التهاب در عضله ســاق 
پا شده است که بعد از چند جلســه فیزیوتراپی 

بــه تمرینــات در روزهــای پیــش روی اضافه 
می شــود. اما مرتضی تبریزی بعــد از معاینات 
بالینــی و فوق تخصصی زانو مشــخص شــد که 
دچار آسیب دیدگی از ناحیه رباط صلیبی قدامی 
و رباط داخلی زانو راســت شــده که جهت تأیید 
این تشــخیص، ام آرآی گرفته شده و جواب آن 
متعاقبا اعالم می شــود. کارهای درمانی بالفاصله 
روی مرتضی تبریــزی انجام شــده و به زودی 
گزارش تکمیلی در خصوص وضعیت او منتشــر 

می شود.
وی گفت: ضمنا به همکاران عزیزمان در بخش 
بدنسازی و آمادگی جســمانی نیز یادآور می شود 
که با توجه شــرایط خــاص ایــن دوره، تمرینات 
بدنســازی ویژه برای جلوگیــری از مصدومیت ها 

طراحی و اجرا گردد.

با کسب آراء الزم و برای نخستین بار

»حجت االسالم علیرضا همیوند« رئیس هیأت وزنه برداری همدان شد
هگمتانه، گروه ورزش: حجت االســالم علیرضا 
همیوند با کســب آرای الزم به عنوان رئیس جدید 

هیأت وزنه برداری استان همدان معرفی شد.
مجمع انتخابــات رئیس هیأت وزنــه برداری 
اســتان همدان روز پنج شــنبه با حضور محســن 
بیرالوند دبیر فدراســیون وزنه بــرداری جمهوری 
اســالمی و محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و 

جوانان همدان برگزار شد.
در این مجمع حجت االســالم همیوند با کسب 
13 رای از 14 رای ماخوذه به مدت چهار ســال به 
عنوان رئیس جدیــد هیأت وزنه برداری اســتان 

همدان معرفی شد.

پیش از این محمد زارعی ریاســت هیأت وزنه 
برداری همدان را به مدت حدود چهار سال برعهده 

داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در این مجمع 
گفت: برای نخستین بار در فدراسیون وزنه برداری 
و دستگاه ورزش این اســتان یک روحانی سکان 

دار هیأت ورزشی شد.
محســن جهانشــیر افزود: اخــذ آرای باال در 
این مجمــع انتخاباتی نشــان داد کــه اعضا به 
توانمندی های فرد منتخب هیــأت اعتماد دارند 
و همیــن اصل مهم در پیشــبرد اهــداف مدنظر 
در توســعه ورزش وزنه بــرداری از اهمیت ویژه 

برخوردار است.
وی بیان کــرد: وزنه بــرداری همــدان در دوره 
گذشته ریاســت محمد زارعی شاهد دستاوردهای 
خوبی بــود و انتظار داریــم در دوره جدید نیز روند 

روبه رشد را از این ورزش مشاهده کنیم.
جهانشیر خاطرنشان کرد: وزنه برداری استان 
همدان از دیرباز مهد قهرمانــان و پهلوانان نامدار 
بوده اســت و در دوره جدید هیأت توقع داریم تا 
در مســیر پرورش اســتعدادها و قهرمان پروری 

تالش شود.
هم اینک 200 وزنه بردار در سطح استان همدان 

فعالیت دارند.

سرپرست ورزش بهار خطاب به هیأت های ورزشی:

تجربه پیشکسوتان راهگشای حل مشکالت است
بــزرگ  همایــش  ورزش:  هگمتانــه، گــروه 
پیشکســوتان و خیرین ورزشــی شهرســتان بهار 
با حضور فرماندار، رئیس شــورای اســالمی شهر، 
بخشــدار مرکزی، رئیس مجمع خیرین ورزش یار 
استان، دبیر مجمع پیشکســوتان استان و جمعی 
از خیرین و پیشکســوتان ورزش در فرهنگ سرای 

آیت ا... بهاری برگزار شد.
سرپرســت ورزش و جوانــان شهرســتان بهار 
در ابتــدای این مراســم اظهار کرد: پیشکســوتان 
سرمایه های فراموش نشــدنی رشته های ورزشی 
هســتند که باید به جایگاه و شان آنها توجه جدی 

شود.
وی با اشــاره به تشــکیل انجمن پیشکسوتان 
ورزش بهار گفت: این اقدام بسیار پسندیده و قابل 
توجه است و اداره ورزش و جوانان بهار نیز رویکرد 

حمایتی از آن دارد.
علیرضا صفی زاده بیان کرد: پیشکســوتان بهار 
سرشــار از افتخار و قهرمانی هستند و بدون تردید 
حضور آنها در هر سطح و رشــته ای می تواند مؤثر 

باشد.
سرپرســت ورزش و جوانان بهار خاطرنشــان 
کرد: هیأت های ورزشــی باید توجه داشته باشند 
که پیشکسوتان راهگشای حل مشکالت و مسائل 

مختلف هســتند و از همین رو بایــد از تجربه آنها 
استفاده مؤثر صورت بگیرد.

وی با اشاره به دعوت از خیرین برای عضویت 
در مجمع خیریــن ورزش یار افــزود: توان دولت 
بــرای حمایــت از ورزش محدود اســت و همه 
خیرین با هــر نوع تمکن مالــی می توانند یاریگر 
ورزش شهرستان باشــند. این عزیزان می توانند 
با هر نــوع توانایی از قبیل فرهنگــی، اجتماعی و 
عرصه های دیگــر که بتوانند در جامعــه تأثیرگذار 
باشند برای کمک به امر خیر به ما مراجعه کنند تا 
به همراه یکدیگر به کمک ورزش شهرســتان بهار 

بشتابیم.
در ادامه این همایش هادی ســبزواری رئیس 
هیأت ورزش هــای همگانی اســتان کــه متولی 
پیگیری امور مجمع خیرین ورزش یار است، درباره 
اهداف تشــکیل این مجمــع گفت: بهــار خیرین 
خوب و به نامی در کشور دارد و سعی ما این است 
که از توان خیرین در ساخت و ساز اماکن ورزشی 

استفاده شود.
وی اولویت مجمع خیرین ورزش یار اســتان را 
تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشــی موجود اعالم 
کرد: و گفت با تجمیع کمک هــای تمامی خیرین 
در صندوق خیریــن ورزش یار اســتان می توانیم 

برآوردهای الزم را بــرای تکمیل طرح ها با توجه به 
ســهم آورده موجود در صندوق داشــته باشیم. در 
صورت تصویــب اعضای مجمع نیز قــادر خواهیم 
بود طرح هایی جدید را با اولویت بندی مشــخص 
در نقاط مختلف اســتان تعریف کنیــم و به اجرا 

درآوریم.
وی با اشــاره به نقــش خیریــن ورزش یار در 
توسعه فضاهای ورزشی اظهار کرد: استقبال خوبی 
از ســوی خیرین برای کمک به ورزش اســتان در 
بخش های مختلــف صورت گرفته اســت و قطعا 
خیرین بهاری نیز در این راستا از بقیه شهرستان ها 
پیشــی خواهند گرفت و خیریــن ورزش یار چراغ 
راه توســعه ورزش استان هســتند و باید قدردان 

زحمات این افراد بود.
رئیــس مجمــع خیریــن ورزش یــار همدان 
افزود: خیرین تنها بــا آوردن مبالغ کمک خود امر 
سیاســتگذاری را انجام می دهند و مجمع خیرین 
نیز کار مشــاوره ای خــود را در این زمینــه انجام 
خواهد داد. همچنین تمامی مراحل اخذ مجوزهای 
ساخت  و ســاز و نیز عملیات های عمرانی بر عهده 
اداره کل ورزش و جوانان و مجمع اســت و خیرین 

در این زمینه دغدغه ای نخواهند داشت.
در ادامه این همایش دبیرانجمن پیشکسوتان 

ورزش اســتان همدان نیز با اشاره به شناسنامه دار 
شدن ورزش اســتان همدان گفت: سوابق ورزشی 
اســتان همدان از ابتدا تاکنون به صورت مســتند 
و جامــع در مرحله جمــع آوری اســت و درنهایت 

به صورت کتابچه عرضه خواهد شد.
وی عنوان کــرد: پیشکســوتان بهــار به عنوان 
ســرمایه های معنوی و علمی تجاربــی دارند و در 

پیشرفت ورزش شهرستان تأثیرگذار هستند.
پرویز ریحانی ضمن قدردانــی از برگزاری این 
همایش بیان کرد: امیدواریم با حمایت های اداره 
ورزش و جوانان جلســات تداوم داشته باشد و با 
تشــکیل کمیته های مختلف ورزشــی به جوانان 

کمک کنیم.
دبیر انجمن پیشکســوتان استان همدان عنوان 
کرد: پیشکسوتان به کمک انجمن آمده و با ارتباط 
بیشــتر و اعالم نظرات، پیشــنهادات و انتقادات و 
مشارکت در مطرح شدن پیشکسوتان در جامعه و 

کمک به ورزش همکاری کنند.
در ادامه این نشســت پیشکســوتان ورزشــی 
پیرامون دغدغه های ورزش شهرســتان به بحث و 
بررسی پرداختند و در پایان انتخابات برای مجمع 
پیشکســوتان و مجمع خیرین ورزشــی یار برگزار 

شد.

استفاده از مواد تقلبی در مکمل های بدنسازی
بازی سودجویان با جان مردم

هگمتانه، گروه ورزش: افزایــش تولید و توزیع 
داروها و مکمل های تقلبی در رشــته بدنسازی طی 
ســال های اخیر باعث بروز مشــکالت جدی برای 

ورزشکاران و حتی در مواردی مرگ آنها شده است.
محســن قربان نژاد؛ تولید کننــده مکمل های 
ورزشــی اســتاندارد درباره افزایــش مکمل ها و 
داروهای تقلبی در رشته بدنسازی و عزم مدیریت 
جدید فدراســیون برای مقابله جــدی با متخلفان 
اظهــار کــرد: زمانی کــه مــواد اولیــه نامرغوب و 
غیراســتاندارد که بار میکروبی باالیی نیز دارند، در 
صنعــت دارو و مکمل های ورزشــی مخصوصا در 
رشته بدنسازی مورد اســتفاده قرار می گیرند، این 
مواد پس از تولیــد و بســته بندی در فضایی غیر 
بهداشــتی و غیر ایزولــه، روانه بازار می شــوند که 
گذشت زمان باعث افزایش بار میکروبی این مواد 
و بروز مشکالت جدی برای ورزشکاران خواهد شد. 
یکســری از آنها حتی به دلیل گرما و بســته بندی 
غلط به مــرور قــارچ می زنند و همیــن امر باعث 
ایجاد عوارض جدی برای مصرف کنندگان می شود.

وی افــزود: ورزشــکاران مصــرف کننــده این 
مکمل ها و داروها که عمومــا از نوجوانان و جوانان 
عالقمند به ورزش بدنســازی هســتند، با مصرف 
این مواد در ابتدا دچار عوارضی همچون سرگیجه، 
سردرد، اسهال و مشکالت گوارشــی می شوند اما 
با ادامه مصرف و به دلیــل ناآگاهی از چرایی بروز 
این مشــکالت، به عوارض جدی همچون نارسایی 
در کارکرد کلیه، معده و کبد دچار می شــوند و اگر 

فرد دارای بیماری زمینه ای نیز باشــد حتی باعث 
مرگ او نیز خواهد شــد. متأســفانه بی توجهی به 
سالمت مردم توســط برخی افراد سودجود حتی 
به قیمت جان آن ها یا بروز عــوارض جدی همراه 
بوده که برای ریشــه کنی آن باید عزم جدی وجود 

داشته باشد.
این تولید کننده مکمل های ورزشی استاندارد، 
با بیان اینکــه متقلبان تولید و فــروش مکمل ها 
و داروهای بدنســازی به دنبال کســب سودهای 
کالن هستند، گفت: اینکه بعضا عنوان می شود در 
ســاخت این مکمل ها از کورتون استفاده می شود، 
صحت ندارد چــرا که هزینه خرید کورتون بســیار 

باالســت و افراد متخلف برای اینکه تهیه این مواد 
ارزان تمام شــود از موادی همچون اســانس ها و 
رنگ های شیمیایی، آرد، نشاسته، مالتودکسترین 
ضعیف و... اســتفاده می کنند که اســتفاده آن نه 
تنها ســودی ندارد، بلکه باعث بروز مشکالت برای 

ورزشکاران خواهد شد.
قربان نــژاد در ادامــه بــا تمجیــد از جدیــت 
مدیریت جدید فدراســیون بدنسازی برای مقابله 
با تولید و توزیع دارو و مکمل های غیر اســتاندارد 
در باشــگاه های بدنســازی، گفــت: فدراســیون 
می توانــد بــا ســازمان غــذا و دارو تفاهم نامــه 
همکاری داشــته باشد تا باشــگاه های بدنسازی 

مکلــف بــه اســتفاده از متخصصــان تغذیــه و 
کارشناس دارویی شــوند تا مکمل ها و داروهای 
استفاده شــده در باشــگاه ها پس از تأیید آن ها 
اجــازه فــروش و مصرف داشــته باشــند. البته 
ســازمان غذا و دارو با طراحی برچســب اصالت 
گام بسیار مهمی برای حذف مکمل ها و داروهای 
تقلبی برداشت چرا که تمامی مراحل از ورود مواد 
اولیه، تولید و فروش توســط این سازمان تحت 
نظارت قرار دارد و با این کار فضا برای تولید موارد 

تقلبی بسیار تنگ خواهد شد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه جمعیــت باالی 
ورزشکاران رشته بدنسازی در سراسر کشور گفت: 
رســانه ها می توانند نقــش مهمی در آگاه ســازی 
نوجوانــان و جوانــان ورزشــکار در اســتفاده از 
مکمل های استاندارد داشته باشــند و ورزشکاران 
نیز باید ضمن توجه به برچسب حک شده توسط 
ســازمان غذا و دارو، تا زمانی که از سالمت داروها 
و مکمل هــا اطمنیان حاصل نکرده انــد، از خرید و 
استفاده آن ها خودداری کنند. در بسیاری از اوقات 
ناآگاهی ورزشــکاران از چگونگی مصــرف داروها 
باعث مرگ آن ها نیز شده است، مثال برخی ها قبل 
از تمرین از قرص افدرین برای افزایش سوخت و 
ساز و کاهش چربی یا آمپول های هزار میلی گرمی 
اســتفاده می کنند که باعث افزایش شــدید فشار 
خــون و در نهایت ســکته قلبی و مغــزی و مرگ 
برخــی از آن ها حین تمرین های پرفشــار شــده 

است.
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محله آرایی شهروندان شایسته تقدیر
هگمتانه، گروه محله: تبلور رفتار مدنی و فرهنگ 
شهروندی را در هنرنمایی افرادی که محیط زندگی 
خود را با بهره گیری از فرصت های طبیعی و سالیق 

شخصی زیباسازی نموده اند باید دید.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، بی تردید یکی از 
مهمترین اصول دست یافتن به شهری شایسته، 

همیاری و مشارکت شهروندان است.
در جوامــع امروزی، داشــتن آرامش و امکان 
ایجاد نشــاط اجتماعی متأثر از داشــتن محیط 
زندگی آرام و زیباســت، محیطی که از ســیمای 
ظاهری مناســب، فضای ســبز کافی و چشــم 

اندازی مطلوب برخوردار باشد.
شاید در اطراف شما هم همسایه یا هم محله 
ای هایی هســتند که با ذوق و ســلیقه خود کمی 
رنگ و لعاب زندگی خــود را متفاوت تر از دیگران 
کرده اند؛ شاید اگر بگوییم متفاوت بودن و سلیقه 
مند زندگی کردن خرجی ندارد بیراه نگفته ایم چرا 
که بسیارند شاهدمثال هایی که هزینه های گزافی 
هم در زندگی خود دارند اما ایــن دارندگی باعث 

هیچ برازندگی بارزی نشده است.
اما همچنان کــه گفته شــد، تقریبــًا همه ما 
افرادی را در شهر سراغ داریم که با تالش خود و با 

به کارگیری امکانات حداقلی، سیمایی دیگرگون 
برای خانه و زندگی خود پدیدار کــرده اند که هم 
به عنوان نگین محله به شــمار می رونــد بلکه به 
عنوان عنصر ایجاد سالمت روان در محیط و عامل 
ترقی کیفیت زندگی در محله می توان آنها را نمونه 

دانست.
بی شــک این نمونه ها کســانی هستند که 
با بهبود ســبک زندگی خود در طــول زمان به 
مراتب موجــب ارتقــا کیفیت ســبک زندگی 
دیگر شــهروندان در محالت متعدد شــده اند 

که وجودشان مایه مباهات و غنیمت است.
تحریریه روزنامه هگمتانه از این پس ســعی 
در معرفی این نمونه ها دارد و به واکاوی اندیشــه 
و انگیزه شهروندان اینچنینی خواهد پرداخت و در 
چارچوب برنامه ای منظم و تابع از سیاســت های 
کلی شورای اجتماعی محالت، سلسله گفتگوهای 
محلــی و کارشناســی را با شــهروندان و مدیران 
شــهری در خصوص موضوع فوق ارائه خواهد کرد 

تا بخشی از وظیفه خود را ادا کرده باشد.
چه زیباتر خواهد شــد اگــر متولیــان امر به 
خصــوص در گزینش شــهروندان برتر کــه البته 
چنین افرادی را همیشــه در تعییــن معیار ها مد 

نظر قرار داده اند، سیاست های تشویقی بیشتری 
را در اداره شــهر اعمال نمایند تا شاهد تکثیر این 

هنجارها در محالت همدان باشیم.
در پایان باید گفت شــاید با چند بوته شمشاد 
و مقــداری مصالح و رنــگ و... اگرچــه معجزه 
نمی توان کرد اما به قدر و ســهم شــهروندی خود 
می توان با افزودن ســلیقه هنری به این مصالح 
ارزش و اعتبار بخشــید و از کنف آن باعث تفاخر 

محله شد.
باشد که چنین باشیم.

شورای اجتماعی محالت راهی برای رسیدن به مردم ساالری دینی
برنامه ریزی  در محالت همدان بر اساس سند محله شکل می گیرد

هگمتانه، گــروه محلــه: رئیس کمیســیون 
فرهنگی، اجتماعی شــورای شــهر همدان با بیان 
اینکه شورای اجتماعی محالت راهی برای رسیدن 
به مردم ساالری دینی است گفت: برنامه ریزی در 

محالت همدان براساس سند محله خواهد بود.
رضــوان سلماســی در گفت و گو بــا خبرنگار 
هگمتانه، در رابطــه با جایگاه شــورای اجتماعی 
محالت همدان و تأثیر این شورا بر محله محوری 
اظهار کرد: نقــش محله محوری که در شــورای 
اجتماعی محالت در نظر گرفته شــده اســت در 
حقیقت به منظور رسیدگی به امور اجرایی، توسعه 
متوازن و افزایش ظرفیــت محله های مختلف و 
ارتقا مشارکت شــهروندان در امور شهر و احیای 
هویت فرهنگــی و اجتماعی محالت شــهر حائز 

اهمیت است.
وی افــزود: نقش توســعه  پایــدار محله ای، 
افزایش توانا یی جوامع کوچک محلی )محالت(، 
در بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی، انسانی 

و زیست محیطی شهر است.
عضو شــورای اســالمی شــهر همدان عنوان 
کرد: اســتفاده از ســرمایه اجتماعی بــه عنوان 
راه حلی قابل  اجــرا در ســطح اجتماعات محلی 
برای رفع مشکالت توســعه ای در این طرح مورد 
توجه ما بــوده اســت و امیدواریم مــورد توجه 

سیاست گذاران و مسؤوالن هم قرار بگیرد.
سلماسی با برشمردن اهداف تشکیل شورای 
اجتماعی محالت گفت: درک ســاز و کار و نقش 
سرمایه اجتماعی برای تحقق هدف کوچک سازی 
وظایف و واگذاری مســؤولیت ها به شهروندان، 
فراهم نمــودن زمینه برای گســترش ســرمایه 

اجتماعی در راستای افزایش تعامالت و ارتباطات 
اجتماعی و فرهنگی در ســطح محله ای به منظور 
کمک گرفتن از آنها در رسیدن به توسعه پایدار از 

اهم اهداف این برنامه است.
وی تأکیــد کــرد: الزم اســت بــه ســمتی 
حرکــت کنیم کــه همه دســتگاه ها در راســتای 
خدمات رســانی بهتر در محالت حضــور فعال و 

مستمر داشته باشند.
رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای 
اسالمی شهر همدان با بیان اینکه در حال حاضر 
12 محله فعال در حوزه شورای اجتماعی محالت 
در شــهر فعالیت دارد تصریح کرد: خوشــبختانه 
روند پیشــرفت خوبی را هــم در ایــن محله ها 

مشاهده می کنیم.
سلماســی یکی از مهم ترین وظایف شوراهای 
اجتماعی را تدوین ســند محالت عنوان و اظهار 
کرد: تدوین این ســند به منظور شناخت هر چه 
بیشتر محله و تعیین مشکالت و درخواست های 
افراد محلــه در تمامی حوزه ها انجام می شــود؛ 
چنان که برنامه ریزی های آتی محله ها بر اساس 

این سند شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه شورای اجتماعی از اقبال 
خوبی برخوردار شده اســت و بسیاری از محله ها 
درخواست تشکیل این شــوراها را در محله خود 
دارند تصریح کــرد: به هــر حال در شــروع کار 
هستیم و امیدواریم با ادامه فعالیت این شوراها 
مشــکالت کار بررســی و نقاط ضعف و قدرت آن 

تعیین شود تا در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
عضو شورای اسالمی شــهر همدان مهم ترین 
خواســته شــورای شــهر از شــورای اجتماعــی 
محالت را بهره گرفتن از مشــارکت شهروندان در 
امور مربوط به خود در محــالت، افزایش اعتماد 
و حفظ ســرمایه های اجتماعی ذکر کرد و گفت: 
شــهروندان بایــد در فرآینــد تصمیم گیری ها و 
تصمیم ســازی های مدیران شــهری مشــارکت 
داشته باشــند تا در نهایت مردم ســاالری دینی 

متبلور شود.
سلماســی تأکید کرد: برای رســیدن به این 
منظور ســعی بر این اســت به ســمتی حرکت 
کنیم کــه اولویت های احصا شــده در محالت در 
سند تدوین شــده محله که براســاس خواست 
و مطالعه شهروندان تهیه شــده است در دستور 
کار شــهرداری و ســایر دســتگاه ها قرار گرفته و 
بر اســاس آن بودجه هــای مدیریت شــهری و 

دستگاه ها در محالت در نظر گرفته شود.
وی در پاســخ بــه این ســؤال کــه چگونه از 
رفتارهــای سیاســی و انتخاباتــی احتمالی در 
شــورای اجتماعــی محالت جلوگیری می شــود 
گفت: در تدوین دســتورالعمل شورای اجتماعی 
محالت ایــن موضــوع مدنظر قرار گرفته اســت 
و در حقیقت همــه اعضای منتخب شــوراها در 
جریان هســتند که هرگونه بهره برداری انتخاباتی 
از شوراها در سایر انتخابات شهری از موارد تخلف 

محسوب می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر همدان با اشــاره به اینکه در صورت 
بی توجهی ابتدا به عضو یا اعضای متخلف تذکر 
داده می شود خاطرنشــان کرد: با ادامه این روند 
عضو یا اعضــای متخلف از حضور در شــورا منع 

می شوند.
سلماســی تأکیــد کــرد: دبیرخانه شــورای 
اجتماعی محالت موظف است به صورت مستمر 
بر عملکرد شوراها نظارت داشته و در صورت بروز 
تخلفات مشــابه ضمن اطالع رســانی به شورای 
راهبری برای جلوگیــری از ادامــه فعالیت های 

انتخاباتی اعضای شوراها اقدام کند.

هگمتانه، گروه محله: در جامعه امروز شهری برای 
دستیابی به توسعه پایدار، محله بنیادی ترین عنصر 

شهری و حلقه واسط بین شهر و شهروندان است.
از گذشته های دور محله های شــهرها در شکل 
دهــی و ســازماندهی امور شــهری جایــگاه ویژه 
داشتند. هر محله با ارائه خدمات روزمره مورد نیاز 
و با ایجاد نمادهای محلــه ای و ویژگی های خاص 
موجب می شد ســاکنان آن نوعی احساس تعلق و 
نوعی هویت داشته باشــند تا جایی که هر شهروند 
با نــام محله ای کــه در آن می زیســته شــناخته 

می شد.
بــا تحــوالت ســریع دوران معاصــر ورود بــه 
مرحله گــذار و تغییر زیربناهای معیشــتی و روابط 
اجتماعی، ایــن فعالیت به هم ریخت. در گذشــته 
برای مدیریت آبادانی، پاک ســازی و ایجاد امنیت 
و... از اهالی محله مشارکت می خواستند و در تمام 
مســایل مربوط به محله، نقش شــهروندان حائز 
اهمیت بود ولی به مرور این نقش از مردم برداشته 
شد و ســاکنان محله ها از هویت خاص محله خود 
تهی شــدند. در چین وضعیتی شــهروندان خود را 
منفعل و جدا از محله و شــهر احســاس می کردند 
و همچنیــن مســایل شــهر در غیبت شــهروندان 
اداره می شــد. در این بین محله ها و شهر وضعیت 
ناپایداری می یابند و تعهــد در این جامعه به عنوان 
فرصتی برای با فضیلت شــدن و خدمت به جامعه 
تلقی نمی گردد. بنابراین محله رکنی اســت مابین 
خانواده و شــهر. محله از خانه های مجــاور هم در 
یک فضای جغرافیایی خاص تشــکیل می شــود و 
خانواده نســبت به محله مســکونی خود احساسی 
مشــابه خانه مســکونی خود را دارد و بــا ورود به 
محله، خود را در یــک محیط آشــنا و خودی مثل 
خانه می بینــد. محله از تجمع و به هم پیوســتگی، 
معاشــرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد 

غیر رسمی، میان گروهی از مردم به وجود می آید.
*وضعیت شناسی محله ها

اگر بــا دقت بیشــتری به وضعیــت محله های 
مختلف، که به دلیل گسترش سریع و بدون مطالعه 

شهر دچار دگرگونی شده اند بیندازیم، به این نتیجه 
می رسیم که محله ها در گیر و دار این تحوالت دچار 
تغییراتی شــده اند که در نهایت به از دســت رفتن 
هویت آنها و در نتیجه کاهــش تعلقات فرهنگی – 

اجتماعی شهروندان به آنها ختم شده است.
شــاید بتوان عدم مشــارکت با مدیریت شهری 
توســط شــهروندان در حل مشکالت شــهری را از 
نتایج از بین رفتن تعلق خاطر ســاکنان محله ها به 
آنها دانست. و همین نتیجه گیری کافی است تا به 
مشکالت فرهنگ سازی برای بسیاری از طرح هایی 
که به مشــارکت شــهروندان نیاز دارند پــی ببریم؛ 
طرح هایی نظیر جمع آوری زباله، حفظ فضای سبز 
محلی، آموزش های ترافیکــی منطقه ایی، آمادگی 

برای مقابله با بحران و...
*شهروندان چگونه می توانند به محله های خود 

معنا بدهند
موضوع معنا بخشیدن به محله مسأله ای است 

که به ساخت های اجتماعی بر می گردد.
در گذشته در شهر سازی سنتی ایران عرصه های 
عمومی مثل مســجد و میدان و... وجود داشــتند 
که همــه از آن یا از کنار آن عبــور می کردند و چنین 
فضایی قابلیت ویژه ای برای شکل گیری اجتماعات 
فراهم می کرد. اما امروزه چون این معنا وجود ندارد 
این فضا هــا نمی توانند همچون گذشــته در محله، 

خود را تعریف و جایگاه حقیقی خود را پیدا کنند.
به نظر می رسد مهمترین راهکار ساخت این معنا 
در محله ها، بهره گیری از مشارکت مردم است. اگر 
نظام برنامه ریزی در عملکرد حوزه شهری، به مردم 
اجازه دهد، بدون تردید عرصه های عمومی تشکیل 

می شود و فضاهای متناسب آن ساخته می شود.
جامعه به مشــارکت مردم نیاز دارد، اما تا بستر 
مشــارکت وجود نداشته باشــد، نهاد های مشارکت 
شــکل نمی گیــرد. بنابراین بــرای زمینه ســازی 
مشارکت مردم نخست باید آنها را به عنوان یک فرد 
به رسمیت شناخت و ســپس آنها را با مسؤولیت ها 
و وظایف شــهروندی آشــنا نمود و با ایجاد ساز و 
کارهایی همه مردم را درگیر کرد تا مشارکت واقعی 

شــکل بگیرد و مردم در سرنوشــت محله و کوچه 
خودشان شریک شوند.

*هویت فرهنگی و تعلق اجتماعی
هویــت فرهنگــی و اجتماعی در تــداوم حیات 
اجتماعی انســان نقش مهمی را در انجام وظایف و 
مســؤولیت های اجتماعی و شهروندی ایفا می کند. 
هویت فرد در گرو برایند متناسب و مناسبی از سایر 
هویت های وی از جمله هویت فرهنگی و اجتماعی 
اســت. هویــت اجتماعــی و فرهنگی نیــز در گرو 
برخورداری از شرایط مناسب زیستی به ویژه زندگی 
اجتماعــی و فرهنگی اســت. به گونه ای کــه بتواند 

منشأ خاطره برای فرد گردد.
*محله و تعلق اجتماعی – فرهنگی

محله های شــهری یکــی از کانون هــای خرد و 
ملموس شــکل گیری هویت های فرهنگی و تعلق 
اجتماعی هســتند. ارزش ها و هنجارهای محله ای 
نخســتین برخورد ملموس افراد با هویت فرهنگی 
را شــکل می دهنــد و اغلب بــه صورت مناســبات 

رویاروی، حس تعلق اجتماعی را تقویت می کنند.
در محله عمده زمان ســاکنان محــل در کوچه و 
خیابان می گــذرد و برای ســاکنان آن محیط محله 

بیش از فضای داخلی خانه رضایت بخش است.
در محله های قدیمی به ویژه محله های طبقه کم 
درآمد، ارتباط همسایگان با حس تعاون و همیاری 
بیشتر اســت. ارتباط در چنین محله هایی از طریق 
مراکز مذهبی، باشــگاه های ورزشی، قهوه خانه ها و 
کوچه ها صورت می گیــرد، اما در محله های مختص 
سکونت طبقه پر درآمد، روابط همسایگان تضعیف 

شده و کمتر به آن احساس نیاز می شود.
اغلب در محله های شهری کیفیت واحد فیزیکی 
منطبق بــا رفتارهای اجتماعی اســت. از این رو هر 
محلــه واجد مشــخصاتی جدا از ســایر محله های 
شهری اســت. اســتفاده از مؤسســات محله مثل 
مراکز مذهبی، باشــگاه، قهوه خانه بــه مردم امکان 
می دهد که خــود را در یــک محدوده کامــالً مقید 
احساس کرده و در نتیجه تعلق بیشتری نسبت به 

محله مسکونی خویش پیدا کنند.

بنا بر آنچه گفته شــد می توان محله را یک واحد 
فیزیکی و اجتماعی به شمار آورد.

در میزان احســاس تعلق محله ای عامل وسعت 
نقش اساســی دارد. هر اندازه سهولت دسترسی به 
مؤسسات عمومی و تجهیزات محله ای با پیاده روی 
امکان پذیر باشــد، در این فرایند احساس تعلق به 

محله افزایش می یابد.
هر اندازه که دسترســی بــه نیازهــای روزانه و 
تغییرات شــهری با خودرو صورت گیــرد و فاصله 
حرکت بیشتر باشد به همان اندازه احساس هویت 

و تعلق اجتماعی به شهر کاهش می یابد.
*سلسله مراتب تعلق )دایره دلبستگی افراد

نخســتین نهاد و کانــون فرهنگ ســاز و منش 
آفرین در هــر جامعه خانــواده می باشــد. پس از 
خانواده، محله، شــهر و در پی آن اســتان، سپس 

کشور و در نهایت قاره و جهان.
انســان ها خواه ناخواه بــه این مرزهــا و رده ها 
وابسته و پایبند می باشــند. این وابستگی هنگامی 
بیشــتر نمایان می شــود که هر یک از این عرصه ها 

مورد تعدی و تازش بیرونی قرار گیرد.
البته وابســتگی به این عرصه ها با افزایش راه و 
وسعت آن در تقســیم رده بندی ها پیوندی عکس 
دارد. بر پایه این نظریه انســان ها به خانواده و پس 
از آن به محله، شهر، کشور و... بیشترین وابستگی 
را دارند. این وابســتگی به محله در گذشــته بسیار 
عمیق تر و کارساز تر بوده است، به طوری که ساکنان 

یک محله در صورت مشــاهده تخریب و یا از بین 
رفتــن منابع محلی به جنگ و ســتیز یــا مقاومت 

می پرداختند.
امروزه این وابســتگی ها به طور چشمگیری در 

کالن شهرها به علل ذیل از بین رفته است:
1- ورود فنــاوری نوین ارتباطــی و اطالعاتی ) 
آی ســی تی و اینترنت( و ابزارهای رسانه ای مانند 

شبکه های ماهواره ای
2- ورود خودرو و ســایر وســایل حمــل و نقل 

خصوصی
3- فاصله محل زندگی ) سکونت ( و محل کار

4- ناپایداری و گــذرا بودن ارتباطــات مردم با 
یکدیگر

5- نفوذ پذیری مرزهای محله به علت الزامات 
شهرسازی ) مانند عبور پل و بزرگراه از یک محله (

6- مهاجرت و ناپایداری اقامت در یک محله
7- تعدد منابع القاکننده ارزش ها و باورها

8- تغییر ماهیت بازار و انفجــار در تنوع تولید و 
مصرف گرایی

9- کاهــش تعلــق خاطــر محلــه ای و بــروز 
پدیده هــای ناهنجــاری همچون آشــوب طلبی و 

تخریب اموال عمومی )وندالیسم(
البته به نظر می رسد با ســاز و کارهایی می توان 
دوباره این وابســتگی ها را احیا نمــود و از آن برای 
شکوفایی و آبادانی محله بهره جست. ولی نخست 
الزم اســت بدانیم خصوصیات و مشخصه های یک 

محله کدام اســت؟ عوامل اصلی تشــکیل دهنده 
هویــت و عناصــر و ارکان تشــکیل دهنــده محله 
چیست؟ و عوامل کلیدی در شناخت فضاهای شهر 

کدامند؟ و...
*مشخصه های محله

1- محله دارای سابقه تاریخی است.
2- محله دارای فضاهای عمومی و باز برای بروز 

و ظهور خالقیت های فرهنگی اجتماعی است.
3- محله دارای نمادها و زیر ساخت های خاص 

خود است.
4- امکان اعمال نظــر و نظارت عمومی در محله 

وجود دارد.
5- محله دارای اجتماع قانــون مدار و یا ارزش 

مدار است.
6- در ســاکنان محله احســاس مالکیت وجود 

دارد.
7- محله دارای ســاخت اجتماعی و سیاســی 

است ) مانند شورای محله (
8- تعلق اجتماعی در محله وجود دارد.

9- در محله انسجام و پیوستگی وجود دارد.
10- توانایی شــناخت و حل مســائل محله در 

حیطه قدرت افراد محله است.
11- در محله آرامش، امنیت و آزادی وجود دارد.

12- بــا نظام هــای اقتصــادی – فرهنگــی – 
اجتماعی و سیاسی شهر پیوند دارد.

13- هنجارهای خاص در محله حاکم است.

تحریریه روزنامه هگمتانه از این پس 
سعی در معرفی این نمونه ها دارد و به 

واکاوی اندیشه و انگیزه شهروندان 
اینچنینی خواهد پرداخت و در چارچوب 
برنامه ای منظم و تابع از سیاست های 
کلی شورای اجتماعی محالت، سلسله 

گفتگوهای محلی و کارشناسی را با 
شهروندان و مدیران شهری در خصوص 

موضوع فوق ارائه خواهد کرد تا بخشی 
از وظیفه خود را ادا کرده باشد.



 در تدوین دستورالعمل شورای اجتماعی 
محالت این موضوع مدنظر قرار گرفته است 

و در حقیقت همه اعضای منتخب شوراها 
در جریان هستند که هرگونه بهره برداری 

انتخاباتی از شوراها در سایر انتخابات 
شهری از موارد تخلف محسوب می شود.



محله ما
نگاهی به محله های شهری

و نقش شهروندان در رشد فرهنگ
 و هویت محله ای



روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/31

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان    

موضوع مناقصه:
تکمیل طبقه اول مرکز دو منظوره آموزش فنی وحرفه ای فامنین 

شماره مناقصه:  2099000107000002 
قیمت برآوردی:

بر مبنای فهرست بها سال 99 و ضرایب آن به مبلغ 8/500/000/000 ریال می باشد.
زمان دریافت و اسناد مناقصه، بازدید و ارائه قیمت های پیشنهادی: 

دریافت اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار به مدت 5 روز کاری از 99/03/31 لغایت 99/04/04 و ارائه قیمت پیشنهادی 10 روز 
کاری بعد از آن بجز ایــام تعطیل، از تاریخ 99/04/05  لغایت 99/04/16  می باشــد با توجه به مبلغ قرارداد شــرکت هایی که 

حائزحداقل رتبه پنج ابنیه و تأسیسات از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشند مجاز به شرکت در مناقصه هستند.
محل دریافت مناقصه:

سامانه تدارکات الکترونیک دولت مربوط به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان.
اسناد مناقصه، شامل: شرایط مناقصه، نقشــه ها با جزئیات، لیســت آیتم های مربوط به ابنیه، برق، مکانیک و لیست آیتم های 

مربوط به قرارداد )پیمان( 
میزان سپرده شرکت در مناقصه:

و شــماره شــبای:  ایــران  ملــی  بانــک  نــزد  بــه حســاب 4065018707730160  ریــال  مبلــغ 425/000/000 
IR240100004065018707730160 به نام حساب ســپرده اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان واریز گردد و یا 

ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق به اداره کل ارائه گردد.
تاریخ و تحویل بازگشایی پیشنهادات:

بازگشایی پاکت ها در روز سه شنبه مورخ 99/04/17 خواهد بود. 
پاکت الف که شامل تضمین )سپرده( شرکت در مناقصه می باشد و بصورت دستی به دبیر خانه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 

ارائه گردد.
مستندات و مدارک پاکت های ب و ج شامل )قیمت پیشنهادی( در ســامانه تدارکات خرید الکترونیک درج و بارگذاری گردد. 
برای کسب اطاعات بیشتر با شــماره تلفن 34232378 دفترفنی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان تماس حاصل 

فرمایید.
م . الف  429

صاحبخانه  گرامی!
 مشــکالت خــاص خــود را داریــد. مســتأجرت در بهترین 

ً
وضعیــت اقتصادی خوب نیســت و شــما هــم حتما

وضعیت، از شما خیلی ضعیف تر است؛ با هم مهربان باشیم. 

حدیث روز
 روزنامه فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح استان همدان

 صاحب امتياز: شهرداري همدان 
0918 70 60 سرپرست: مصطفی شيرمحمدی    200

 سردبير: سيدحامد تروهيد
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ســامت شــکرانه  کرامت  صاحــب  ای 
روزی تفقــدی کــن درویــش بی نــوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوســتان مــروت بــا دشــمنان مدارا
حافظ
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امیرالمؤمنین)ع( فرمود:
عالمی که بر خالف علم خود عمل کند، همچون نادان 

سرگردانی است که از جهالت خود بیدار نمی شود و البته 
حجت بر او بیشتر از دیگران تمام شده و حسرت او بیشتر 

است و خداوند نیز او را بیشتر سرزنش خواهد نمود.
نهج البالغه)صبحی صالح(، ص164

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰ 
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹   
۰۹۱۸۱۱۱۱۰۷۱
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶
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عکس روز  ضرب و شتم خبرنگار همدانی به دلیل انعکاس خبر تخلفات یکی از  هتل های همدان

 

مسیر

تأثیر عمیق تشکیل خانواده در رشد فضایل
هگمتانه، گروه فرهنگی: روایت معروفی داریم 
که پیامبر )صلی هللا علیه و آلــه( فرموده اند: نکاح 
سنت من است. البته این ســنت آفرینش است، 
ســنت میان انســان ها و همه اقوام و ادیان است. 
پس چرا فرموده اند ســنت من؟ چــه اختصاصی 
وجود دارد؟ شــاید از این جهت باشــد که اســالم 
بر این امر تأکید بیشــتری ورزیــده و این تأکید 
در ادیــان الهی دیگر کمتر اســت. شــما مالحظه 
می کنید این تأکیدی که اســالم بر ازدواج کرده در 
این مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج اجتماعی 
و سیاســت های معمولی دنیا، وجود ندارد. اسالم 
اصرار دارد که پسرها و دخترها در همان سنینی که 

برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند. 
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه ی عقد   1379/6/28

نــکاح، عالوه بــر یــک تقاضای طبیعــی، یک 
سنت دینی و اسالمی نیز هســت. بنابراین خیلی 
آسان است که کسی از طریق این اقدام و عمل که 
طبیعت و نیــاز او آن را ایجاب می کنــد، ثواب هم 
ببرد؛ چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر 

و اطاعت امر ایشان به این امر اقدام نماید.
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه ی عقد 1376/11/9

ازدواج یک ســنت طبیعی و الهی اســت. این 
را پیامبــر اکرم)صلــی هللا علیه و آله( به ســنت 
خودشان تعبیر می کنند. معنایش این است که در 
اسالم بر روی این مسئله تأکید ویژه ای شده. چرا؟ 
به خاطر اهمیت این مســئله، به خاطر تأثیر عمیق 

تشــکیل خانواده در تربیت انسان، در رشد فضایل، 
در ساخت و ساز انســان ســالم از لحاظ عاطفی، 

رفتاری، روحی و تربیت های بعدی.
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه ی عقد   1379/4/29

پیامبر اکرم اصرار داشــتند جوانهــا زود ازدواج 
کنند –  چه دخترهــا و چه پســرها – البته با میل 
خوشــان و اختیــار خودشــان، نه اینکــه دیگران 
برایشــان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه ی 
خودمــان ایــن را رواج دهیــم. جوانها در ســنین 
مناســب،  وقتی از دوران جوانی خارج نشــده اند، 
در همان حال گرمی و شــور و شــوق، باید ازدواج 
کنند. این بر خالف برداشــت و تلقی خیلی از افراد 
اســت که خیال می کنند ازدواج های دوران جوانی، 
ازدواج های زودرس است و ماندگار نیست. درست 
برعکس است، این طور نیست. اگر درست صورت 
بگیــرد، ازدواج های بســیار مانــدگار و خوبی هم 
خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده ای کاماًل 

با هم صمیمی خواهند بود. 
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه ی عقد 1379/12/23

 
خبـــر

در ادامه دیدارهای مردمی

رسیدگی شهردار همدان به درخواست های شهروندان منطقه یک
هگمتانه، گروه خبــر همدان: پیــش از ظهر روز 
گذشته در ادامه دیدارهای مردمی شهردار همدان، به 

درخواست های شهروندان منطقه یک رسیدگی شد.
به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین 
الملل شــهرداری همدان، برنامــه مالقات عمومی 
عباس صوفی شــهردار همــدان با شــهروندان و 
مراجعــه کنندگان شــهرداری منطقه یــک همدان 
با رعایــت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای شــیوه 
نامه های بهداشــتی برگزار شد و شهروندان به بیان 

درخواست ها و مشکالت خود پرداختند.
شــهردار همدان در ایــن خصوص اظهــار کرد: 
مشــارکت شــهروندان در پیشــبرد اهداف و اداره 
بهتر شهر فرصت بســیار ارزنده ای است، چرا که با 
حضور مردم می توان مشــکالت و درخواست های 
قانونی را به درســتی نیازســنجی و احصا کرد و در 
برنامه ریزی هــا و اجرای پروژه های شــهری از آنها 

بهره مند شد.
عباس صوفــی در ادامه افــزود: برنامه مالقات 
عمومی مدیریت شــهری بستر بســیار مناسبی را 
در جهت مشــارکت شــهروندان فراهم کرده است 
که بایســتی از این فرصت به وجــود آمده نهایت 
استفاده را در جهت خدمات رســانی بهتر به مردم 
و پیشبرد اهداف باال دســتی داشته باشیم، چرا که 

معتقدم فرصت خدمت به مردم بسیار کوتاه است 
و باید در این مدت رضایت حداکثری شــهروندان 

در حوزه های مختلف شهری را به دست آوریم.
شــهردار کالنشــهر همدان عنوان کرد: استقبال 
شــهروندان از برگزاری برنامه مالقــات عمومی که 
در روزهای جمعه انجام می شود حکایت از کارکرد 
مناســب این برنامه دارد که در ایــن میان مدیران 
مناطق نیز بایســتی بــا پیگیری مشــکالت مردم 
و رفع آنها در مســیر تســهیل امور گام های مثبتی 
بردارند تا شاهد توسعه شهر و ارتقای سطح کمی و 

کیفی خدمات شهروندی در شهر باشیم.

در این برنامه که در روز تعطیل جمعه و با حضور 
صوفی شــهردار همدان، دهبانی صابر مدیر منطقه 
یک، مردانی رئیــس اداره حراســت و تعدادی از 
مدیران واحدهای مختلف مدیریت شــهری برگزار 
و چندین ساعت به طول انجامید، به درخواست ها 
و مشکالت بیش از ٢5 نفر از شهروندان و مراجعه 
کننــدگان منطقــه یــک شــهرداری در حوزه های 
شهرسازی، امالک، معماری و... رسیدگی شد و در 
ادامه شهردار همدان دســتورات مقتضی و قانونی 
الزم در جهت رفع موانع موجود برای رفع مشکالت 

مردم را صادر کرد.

 
ایستگاه آسمان

وصیت شهید علیرضا اسدی

مادر عزیزم فرزندت بهترین راه را انتخاب کرد
برای اهداف انقالب اسالمی کوشا باشید

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــتی حــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجــودت جانت را 
گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم که می خوانمــش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم کــه کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!

بسم هللا الرحمن الرحیم
اشرف الموت الشهاده

شریف ترین مردن شهادت است
با نام هللا و با نام آن که ما را و زمین و آســمان 
را آفریــد و با ســالم و درود به رهبــر کبیر انقالب 
اسالمى امام خمینى و با درود و سالم به شهیدانى 

که قبل از ما رفتند و ما را تنها گذاردند.
با درود و ســالم بر مجروحان و معلوالن جنگ 
تحمیلى، مــادر و خواهر و بــرادران عزیــزم؛ بعد 
از شــهادت من هرگز بــراى من گریــه نکنید بلکه 
خوشحال باشید چون مادر عزیزم فرزند تو بهترین 

راه یعنى شهادت را انتخاب کرد.

من به عنوان برادر کوچک از شما مى خواهم که 
هرگز امام عزیزمان و این امام به حق حضرت امام 
خمینى را تنها نگذارید و بعد از شهادت در تبعیت از 
والیت فقیه و خط انقالب اســالمى و مبارزه با کفار 

براى اهداف اسالمى کوشا باشید.
مادر عزیز درســت اســت که ما پدر نداشتیم و با 
سختى و مشقت زندگی مان را مى چرخاندى ولى این 
را بدان که خداوند یار و یاور تهی دستان است و این خدا 
بود که این راه را پیش پاى ما قــرار داد و این تو بودى 
که ما را راهنمایى کردى که به راه انقالب اسالمى بیاییم. 
فقط از شما مى خواهم که براى شهادت من گریه نکنید.
وصیت نامه شهید علیرضا اسدی

پس از سی سال
روی آن خانم را ندیده ام!

در قرآن کریم آمده است: مردان و زنان پاک دامن که بسیار به یاد خداوند 
هستند، پروردگار برای همه آنان مغفرت و پاداشی عظیم فراهم کرده است.

حضرت امــام جعفر صادق علیه الســالم می فرمایند: پیــروان حقیقی ما 
کسانی هستند که در برابر شکم پرســتی و بی بندوباری جنسی و رعایت عفت 

همواره تالش می کنند.
حکایت: حبیب عجمــی که یکی از مؤمنان حقیقی بود کنیزی داشــت که 
ســی ســال تمام روی او را ندیده بود. روزی در بین جمع بــه خانمی گفت 
می بخشید اگر می شود فالنی را صدا کنید. او گفت: من خودم هستم! برخی 
تعجب کردند گفتند یعنی شــما او را نمی شناسی؟ پاسخ داد: حدود این سی 

سال برای رضایت الهی به صورت او نگاهی نکرده ام.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

خروش
که هوش از عاقل و فرزانه برخاســتخروشــی دوش از میخانه برخاست

خــروش از مردم میخانه برخاســتمغان خشــت از ســر خم برگرفتند

می افتــاد در  ســاقی  روی  زبانــه آتــش از پیمانــه برخاســتفــروغ 

فغــان از مــردم بیگانــه برخاســتز بــس بــا آشــنایان جــور کــردی

کــه فریــاد از دل دیوانه برخاســتچنــان زنجیــر گیســو تــاب دادی

بــرای ســوختن پروانه برخاســتپی افروختن چون شــمع بنشست

که طوفان غم از کاشــانه برخاســتبیــا ســاقی بیــاور کشــتی مــی

گر از خم نعره ی مســتانه برخاستعجب نبــود ز تــاب جوشــش می

نخســت از روی آب و دانه برخاستچــو مــرغ دل شــکنج دام او دیــد

تــو انــد از پــی جانانــه برخاســتغبارا هر که دســت از جان بشــوید

غبار همدانی

غبار غزل

مرحله اول کمک های مؤمنانه به رانندگان تاکسی

توزیع 200 بسته معیشتی بین تاکسی داران

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده بسیج ادارات 
و کارخانجات ســپاه ناحیه همدان از توزیع 200 بسته  
معیشــتی در قالب حواله به رانندگان تاکسی که در 

ایام شیوع کرونا آسیب دیده اند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، امیر ترکاشــوند با اشــاره به 

فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مواسات 
و همدلی ملت شریف ایران اسالمی در ایام شیوع 
ویروس کرونا اظهار کرد: از زمانــی که این موضوع 
توســط رهبر معظــم انقالب مطرح شــد بســیج 
ادارات و کارخانجات نیز همچــون تمامی حوزه ها و 
پایگاه های بســیج اولویت خود را به انجام این امر 
اختصاص داد و در این راستا کمک های خوبی برای 
نیازمندان جمع آوری شد و در این مرحله نیز هدف 

ما تاکسی داران  آسیب دیده از کرونا بود.
وی افزود: با کمک هــای کارکنان شــهرداری و 

همکاری ســازمان تاکســیرانی تعداد 200 بســته 
معیشــتی، هر کدام بــه ارزش 2.5 میلیون ریال 
تهیه و به صورت حواله توزیع و از فروشگاه های رفاه 

تحویل رانندگان شد.
ترکاشــوند افزود: طبق رصدهــای صورت گرفته 
588 راننده تاکســی که از وضعیــت زندگی خوبی 
برخوردار نیستند شناســایی شدند که در این مرحله 
به 200 نفر بســته های معیشــتی تقدیم شــد و در 
مرحله های بعدی نیز به بقیه افراد از این بســته ها 

تقدیم خواهد شد.


