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 افتتاح و رونمایی از 16 پروژه 
عمرانی شهری در همدان

 تجمعات خرید اقالم شب عید خطر 
گسترش کرونا را تشدید می کند

رعایت الگوی مصرف آب 
8الزامی است
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رییس دانشــکده پیراپزشکی همدان از تحصیل 11 
دانشــجوی خارجی در دانشکده پیراپزشکی همدان 

خبر داد.
دکترمحمــد رضا امیری با بیان اینکه در حال حاضر 
750 دانشــجو در دانشــکده پیراپزشــکی مشغول 
تحصیل هستند، گفت: دانشکده پیراپزشکی همدان 

21 عضو هئیت علمی دارد.
وی بــا اشــاره به اینکه در دانشــکده پیراپزشــکی 
همدان آموزش در مقطع  کارشناسی در شش رشته 
تحصیلی انجام می شــود، افزود: این رشته ها شامل 
اتاق عمل،  رادیولوژی،  علوم آزمایشــگاهی، فناوری 
اطالعات سالمت،  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 

و هوشبری است.
رییس دانشکده پیراپزشکی همدان از ظرفیت باالی 
دانشــکده پیراپزشــکی در تربیت نیروهای خبره در 
حوزه ســالمت  خبــر داد و گفت: در همین راســتا 
این دانشکده از سال 94 در رشته کتابداری و اطالع 
رســانی پزشکی و از سال 97 در رشته اتاق عمل در 
مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش شده و برای 
توسعه تعداد رشــته های کارشناسی ارشد دانشکده 

مکاتبــه با وزارتخانه متبوع صورت گرفته و انشــاهلل 
بــه زودی بتوانیم دوره هــای تحصیالت تکمیلی را 

گسترش دهیم.
دکتــر امیری با اشــاره بــه جایگاه بــاالی علمی 
همدان در ســطح کشــور ،گفت: یکــی از برنامه 
های آتی دانشــکده پیراپزشکی همدان تبدیل این 
دانشــکده به قطب برتر دانشــکده پیراپزشکی در 

غرب کشور است.
وی در این خصوص ادامه داد: دانشــکده پیراپزشکی 
همدان و کرمانشــاه از لحاظ علمی در یک ســطح 
هســتند و به همین منظور همدان باید به توســعه 
زیرساخت ها، فناوری و نیروی انسانی بیش از پیش 

مبادرت ورزد تا بتوانند به قطب تبدیل شود.
دکتر امیری با اشاره به اهمیت رشته هاي پیراپزشکي 
گفت: تشخیص بسیاری از بیماری ها بدون خدمات 
پاراکلینیکی نظیر   آزمایشگاه های تشخیص طبي و 

رادیولوژي امکان پذیر نیست.
وي گفت: حضور کارشناســان و کارشناســان ارشد 
رشــته های اتاق عمل و هوشبری در مراکز حساسی 
نظیر اتاق های عمل و ICU در تأمین و حفظ سالمت 

بیماران نقش غیر قابل انکاری دارد.
رییس دانشکده پیراپزشکی همدان با اشاره به اینکه 
جــذب هیأت علمی گــروه های مختلف براســاس 
استانداردهای آموزشــی است، گفت: در حال حاضر 
این دانشــکده 21 نفر عضو هیات علمی دارد که 50 

درصد از آنها بومی هستند
در ادامــه مصاحبــه امیری به پذیرش دانشــجویان 
خارجی اشــاره کرد و عنــوان نمود: 11 دانشــجو 
خارجی هم اینک در دانشــکده پیراپزشکی همدان 

مشغول به تحصیل هستند.

بــه گفته وی از 700 نفر دانشــجوی خارجی که در 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان همدان هستند سهم 

این دانشکده11 نفر دانشجو است
امیری با اشــاره به اینکه این دانشــجویان بیشتر از 
کشــور عراق پذیرش شــده اند، اظهار داشــت: این 
عزیزان در رشــته های هوشبری، علوم آزمایشگاهی 

و اتاق عمل مشغول به تحصیل هستند.
وی از پذیرش 200دانشــجو جدید الورود در ســال 
تحصیلی 99 خبر داد، اذعان داشــت: امسال توزیع 
جنســیتی  60 درصد دختر و 40 درصد پســر می 

باشد.
رییس دانشکده پیراپزشــکی همدان با بیان اینکه 
این روزها دانشگاه ها بخاطر کرونا تعطیل شدند و 
دروس به روش غیرحضوری ارائه می گردد، عنوان 
کرد: اگرچه بیشــتر دروس ما بصورت عملی است 
و باید دانشــجویان به شــکل عینی مهارت مورد 
نیازشــان را کسب کنند ما سعی کردیم با آموزش 
های غیر حضوری کیفیت آموزشــی دچار مشکل 

نشود.
دکتــر امیری بــه عقد تفاهــم نامه آموزشــی بین 
دانشکده پیراپزشکی با دانشگاه آزاد اسالمی همدان 
اشــاره کرد، تصریح کرد: شــکل گیری این تعامل 
ســرآغاز خجســته ای برای بسط و شــکل گیری 
ارتباطات واقعی آموزشــی و پژوهشــی بین این دو 

دانشکده فاخر شود.
در ادامه مصاحبه رییس دانشکده پیراپزشکی همدان 
از راه اندازی مرکز خدمات کنترل کیفی و دزیمتری 
دســتگاه های تصویربرداری پزشــکی خبــر داد و 
گفت: این مرکــز با همکاری اعضای گروه تکنولوژی 
پرتوشناســی دانشکده پیراپزشــکی در سال 1398 

تجهیز شد.
دکتــر امیری عنوان کرد: در ایــن مرکز ابزار الزم 
برای انــدازه گیــری کیفیت پرتو و دوز ســنجی 
دســتگاه های تصویربرداری پزشــکی وجود دارد 
و دانشــجویان با موارد فوق بصورت عملی آشــنا 

می گردند.
وی بــا تاکید بر اینکــه درآمدزایی برای دانشــگاه، 
افزایش کیفیت دســتگاه های رادیولوژی و افزایش 
مهارت دانشــجویان رادیولوژی از اهداف اصلی ایجاد 
این ازمایشــگاه اســت، تصریح کرد: با راه اندازی و 
توسعه این آزمایشگاه دانشکده آماده خدمات رسانی 
به مراکز تصویربرداری اســتان و حتی اســتان های 

همجوار خواهیم بود.

و ورزشی
ویژهنامهماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

دکتر محمد رضا امیری:

11 دانشجو خارجی در دانشکده پیراپزشکی همدان تحصیل می کنند

دانشــکده پیراپزشکی همدان فعالیت آموزشــی و پژوهشی خود را از سال 
81-80 با هدف تربیت و تأمین بخشــی از نیروهای متخصص مورد نیاز میهن 
اسالمی با رشته های اتاق عمل، رادیولوژی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی در 
مقطع کاردانی آغاز کرد و پس از تأسیس رشته کارشناسی پیوسته کتابداری 
و اطالع رسانی پزشکی به دانشکده پیراپزشکی ارتقا یافت و سپس اقدام به 

پذیرش دوره های کارشناسی ارشد کرد.
آنچه مي خوانید گفتگو با دکتر محمد رضا امیری رئیس دانشکده پیراپزشکي 
دانشــگاه علوم پزشکي همدان است که شما را به خواندن این گفتگو دعوت 

مي کنم:

تحصیل 750 دانشجو در دانشکده پیراپزشکی همدان
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استاندار همدان: 

رمز تداوم انقالب تقویت روحیه ایثار و شهادت است
اســتاندار همدان گفت: رمز موفقیت و 
تداوم انقالب با وجود دشمنی و تحریم 
های سرســختانه تقویت روحیه ایثار و 
شهادت در جامعه است که نسل به نسل 

به قشرهای مختلف انتقال یافته است.
سید سعید شاهرخی در مراسم اختتامیه 
کنگره ملی »لشــکر فرشــتگان تاریخ 
ســاز« که به صورت ویدیــو کنفرانس 
برگزار شــد، با بیــان اینکــه فرهنگ 
ایثار، فداکاری و شــهادت از افتخارهای 
ماندگار نظام جمهوری اســالمی ایران 
است افزود: فرهنگ ناب ایثار و شهادت 
باید حراست و حفاظت و در بین جامعه 
به ویژه نسل کنونی جامعه ترویج شود.

کرد:  نشــان  اســتاندار همدان خاطر 
فرزندان این کشــور در جریان هشت 
ســال جنگ تحمیلــی فداکارانه برای 
دفــاع از کیــان نظام اســالمی جان 
خــود را تقدیم شــجره انقالب کردند 
وفاداران  ترورهــای  همچنین شــاهد 
به نظام و انقالب اســالمی از ســوی 
معانــدان نظــام بــرای متوقف کردن 

بودیم. انقالب  مسیر 

شاهرخی ادامه داد: امروز بعد از گذشت 
چند دهه از انقــالب و جنگ تحمیلی 
شاهد ظهور و بروز شــهید حججی ها 
هســتیم که وجود چنین افرادی موید 
این اســت که فرهنگ ایثار و شــهادت 

نسل به نسل منتقل شده است.
وی با تاکید بر اینکه پاسداشت جایگاه 
واالی شهدا یک فریضه مهم و محوری 
بــرای مردم و مســئوالن اســت خاطر 

نشــان کرد: باید تکریم از خانواده شهدا 
به عنــوان یک وظیفــه و تکلیف مورد 
توجه آحاد مختلف مردم باشــد چرا که 
استقالل، آزادی، امنیت و پیشرفت های 
کنونی کشــور در گرو تداوم این مشی 

است.
در ایــن آیین ملی که به صورت ویدئو 
کنفرانســی برگزار شد متن پیام رهبر 
به کنگره ملی هفده  انقالب اســالمی 

هزار زن شــهید، آزاده و جانباز توسط 
حجت االســالم والمســلمین شــکری 
نماینــده ولی فقیــه در بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگران در محــل همایش 

قرائت شد.
همچنیــن در این کنگــره معاون اول 
رییس جمهوری، سعید اوحدی معاون 
رییــس جمهور و رییس بنیاد شــهید 
ابتکار  ایثارگران و معصومــه  امــور  و 
معاون رییــس جمهوری در امور زنان 
و خانواده به ســخنرانی درباره جایگاه 

پرداختند. زن 
در این آیین در اســتان همدان خانواده 
»فیاض فر« با چهار شهیده، »افتخاری 
صنایــع« با ســه شــهیده، خانــواده 
»حیدری« با پنج شهید شامل ۲ شهیده 
و ســه شــهید  و همچنین جانباز ۵۰ 
درصد »فاطمــه جابری« فعال فرهنگی 
و اجتماعی، جانبــاز 3۵ درصد »منیره 
مرادعلیــان«  از قهرمانــان مســابقات 
دارت و خیر گروه های جهادی و جانباز 
۲۵ درصد »فاطمه نصــراهلل نیا« فعال 

فرهنگی اجتماعی تجلیل شدند.

معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی 
همدان از اجرای طرح شــکرانه سالمت در 

دفتر این معاونت خبر داد.
حمیداهلل فارســی با بیان اینکــه فعالیت 
معاونت مشــارکت مردمی بر اساس تحقق 
اهداف بهزیســتی و ارائه خدمات مطلوب 
به افراد معلول و آســیب پذیر جامعه است، 
اظهار داشــت: فعالیت های این معاونت در 
ســه بخش جلب و جذب مشــارکت های 
مردمی، مســکن، اشــتغال و صدور مجوز 

مراکز غیر دولتی است.
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی 
همــدان ادامــه داد: دفتر جلــب و جذب 
وظیفه  مردمی چند شرح  مشــارکت های 
دارد که شــامل بیمه عمر بــرای کودکان 
بی سرپرست از ســوی خّیران، جمع آوری 
زکات فطره، ترویج و اشــاعه فرهنگ وقف 
در آحــاد جامعه و پیگیــری امالک وقفی 
یــا صلحی و برگــزاری ضیافت های خاص 

ماننــد ضیافت مهر و گلریــزان برای افراد 
زیرپوشش است.

فارســی، جلب و جذب خدمات داوطلبان 
اعم از دانشجویان، پزشکان و مشاغل آزاد 
و اجــرای طرح حامی کــودکان که در آن 
خّیران مســتقیم به حســاب کودکان بی 
سرپرســت پول واریز می کننــد را از دیگر 
وظایف دفتر مشارکت های مردمی سازمان 

بهزیستی استان همدان برشمرد.
وی افزود: معاونت مشــارکت های مردمی 
بهزیســتی به عنوان حلقه واســط خیرین 
و نیکوکاران بــا توجه به حفظ عزت نفس 
و حرمت محرومــان نّیات خیر مردم را در 
راستای مســاعدت به جامعه هدف عملی 

می کند.
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی 
همدان از اجرای طرح شــکرانه ســالمت 
در دفتــر ایــن معاونت خبــر داد و گفت: 
در این طرح با هماهنگی رؤســای ادارات، 

کارکنــان در صورت تمایل می توانند چهار 
رقم آخر حقوق ماهانه خود را به حســاب 
مشــارکت های مردمی بهزیســتی استان 

واریز کنند.
فارســی تاکید کرد: این مبالغ واریزی در 
بخش هــای مســکن، جهیزیــه، تحصیل 
هزینه  بهزیســتی  مددجویان  اشــتغال  و 
می شــود و مــردم می توانند بــه صورت 

کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی در این 
طرح بهزیســتی در زمینه توانمندســازی 

مددجویان مشارکت کنند.
وی اظهار داشــت: در سال جاری ۷۰ نفر 
از جامعــه هدف با مبلغ 1۶ میلیون تومان 
از طریق مشــارکت های مردمی بیمه عمر 
شــدند و نیــز مبلغ ۴۰۰ میلیــون تومان 
برای تأمین جهیزیه مشــموالن زیرپوشش 

اختصاص داده شد.
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی 
همــدان از اهــدای ۶۵ دســتگاه بخاری 
گازســوز به مبلغ 1۰۵ میلیــون تومان به 
زلزله زدگان شــهر سی ســخت خبر داد 
و اظهار داشــت: مبلغ ۲ میلیــارد تومان 
از مشــارکت های مردمی به تهیه ماســک 
و اقالم بهداشــتی مورد نیاز جامعه هدف 

بهزیستی اختصاص یافته است.
فارســی خاطرنشــان کرد: در طرح »پازل 
همدلی« با هدف تأمین نوشــت افزار مورد 

برای 9۰۰  نیاز دانش آموزان زیرپوشــش، 
نفر از جامعه هدف در اســتان نوشت افزار 

خریداری شد.
وی در مورد طرح حامــی نیز گفت: طرح 
حامــی طرحی مفید و مورد اســتقبال در 
بهزیســتی است که با هدف رفع ضروریات 
اولیــه زندگی، درمان، مســکن و تحصیل 
اجرا می شــود و در این طرح فرد حامی با 
پرداخت مبلغ ماهیانه از افراد جامعه هدف 

بهزیستی حمایت می کند.
معاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی 
اســتان همدان اضافه کرد: شرکت در این 
طرح قدمی برای کاهش هزینه های زندگی 
و ارتقای سطح رفاه شهروندان نیازمند زیر 

پوشش بهزیستی است.
فارســی افزود: دفاتر مشارکت های مردمی 
بهزیستی در شهرستان ها برای جذب هدایا 
و نذورات مــردم در طول ســال آمادگی 

دارند.

مدیر برق استان همدان:
 مدت خاموشی ها 

به یک سوم کاهش یافت
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
گفت: در حوزه کاهش خاموشی ها با برنامه ریزی های 
مــدون موفق شــده ایم که مدت خاموشــی ها را به 

یک سوم کاهش دهیم.
شیرزاد جمشــیدی در بازدید از مدیریت توزیع برق 
شهرســتان رزن اظهار داشت: در سال جاری معادل 
۸ میلیــارد تومــان در بخش ســرمایه ای اعتبار در 
اختیار توزیع برق رزن قرار داده شده که تاکنون ۷۵ 
درصد جذب داشــته و امید است تا پایان سال تمام 
اعتبارات ابالغی جذب شود. وی با اشاره به تعداد زیاد 
روستاهای شهرســتان رزن و میزان پراکندگی آنها 
گفت: در بخش اعتبارات عوارض روستایی از سال 9۲ 
تاکنون حدود ۲۰ درصد اعتبارات کل استان در این 
شهرستان هزینه شده است. وی خاطرنشان کرد: در 
حوزه کاهش خاموشی ها نیز با برنامه ریزی های مدون 
موفق شده ایم که مدت خاموشــی ها را به یک سوم 
کاهش دهیم. جمشــیدی با اشــاره به وصول 1۰3 
درصدی بهای انرژی در شهرستان رزن بیان داشت: 
امید است بتوانیم تا پایان سال سایر مانده بدهی های 
مشترکین را نیز وصول کنیم تا خدمات مطلوب تری 
به مردم این شهرستان ارائه شود. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد: با نصب 
پســت ۶3 کیلوولت کرفس موفق به آزادسازی 1۰ 
مگاوات برای شهرســتان رزن شــده ایم که امکان 

سرمایه گذاری در این شهرستان را فراهم کرد.

فرماندار همدان با همراهي تني چند از مدیران 
ذیربــط از مجتمع در حال احداث کشــت و 
صنعت یاس در اراضي روستاي دولت آباد بخش 

شراء بازدید کرد.
محمد علي محمدي در این بازدید با اشــاره 
به انجــام برخي از مراحــل اداري مرتبط با 
تغییر کاربــري و مجوزهاي این مجموعه در 
جهاد کشــاورزي و امور اراضي گفت : ضمن 
پیگیري سریعتر این مراحل طي صورتجلسه 
اي هماهنگي الزم به منظور تسریع در ارایه 

خدمات مورد نیاز این مجموعه انجام شود.
وي بــا بیان اینکه مشــکل تامیــن آب، راه 
دسترسي این مجتمع حل شده است تاکید 
کرد : شرکت توزیع برق نیز همزمان با طي 
مراحل ذکر شده نسبت به اجراي خط انتقال 
بــرق و تامین برق مورد نیــاز مجتمع اقدام 

نماید.
محمدي با تاکید بر لزوم تســهیل و تسریع 
در امر سرمایه گذاري بخش خصوصي افزود 
: مجتمع کشــت و صنعت یاس قهاوند یک 

طرح کشــاورزي مدرن شامل زیر بخشهاي 
متعدد تولیدي بخش کشاورزي است که مي 
تواند باعث رونق تولید و اشتغال قابل توجهي 

در این منطقه گردد.
وي یادآور شــد : بخش خصوصي بدون اخذ 
تســهیالت با پیش بیني اولیه ۶۵۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاري و اشتغال مستقیم براي 
۴۰۰ نفر در این مجتمع کار خود را آغاز کرده 
و نیازمند توجه و حمایت از دستگاههاي اجرایي 
ذیربــط دارد.فرماندار همــدان در پایان این 

بازدید تصریح کرد : بصورت هفتگي پیشرفت 
کار احــداث مجتمع کشــت و صنعت یاس 
و عملکرد دســتگاههاي اجرایي مربوطه را 

پیگیري مي کنیم.
این مجتمع تا کنون جواز تاســیس پرورش 
میش داشتي، شتر مرغ، االغ، سگ زنده یاب 
و دو واحــد گلخانه و موافقت اصولي پرورش 
ماهیــان خاویاري وغورباقــه را اخذ و ضمن 
تجهیز کارگاه عملیات اجرایي را از شــهریور 

ماه سالجاري آغاز کرده است.

فرماندار همدان :

روند پیشرفت کار احداث مجتمع کشت و صنعت یاس را پیگیري مي کنیم

معاون بهزیستی همدان اعالم کرد؛

اجرای طرح شکرانه سالمت در همدان
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عباس صوفی، شهردار همدان:

شهروندان برگزیده الگوی مناسب در شهر هستند
عباس صوفی در نخستین ویژه برنامه این 
جشنواره که از صداوسیمای مرکز همدان 
پخش شد، بیان کرد: شهروندان برگزیده 
الگوی مناسب در شهر هستند که باید با 
معرفی آنها فرهنگ شهروندی را ارتقا داد.

صوفی با تأکید بر اینکه الزمه یک شــهر 
خوب، داشــتن شــهروندان خوب است، 
گفت: ســال 97 یکــی از موضوعاتی که 
مجموعه مدیریت شهری قرار شد روی آن 
کار کند فرهنگ سازی رفتار شهروندی در 

موضوعات و حوزه های مختلف بود.
رئیس جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همدان بیان کرد: در همین راســتا این 
فرهنگ سازی نیاز به معرفی شهروندانی 
داشت که در این حوزه نام آشنا هستند 
و در حــوزه رفتــار شــهروندی خود را 

موظف به رفتار شهروندی می دانند.
وی تصریح کرد: سال 1397 اولین دوره 
جشنواره شهروندان برتر کلید خورد و از 
بین یک هزار نفر شرکت کننده، کمیته 
داوران 68 نفــر را در حوزه های مختلف 

انتخاب کرد.
صوفی افزود: ســال 98 نیز از بین یک 
هزار و 500 نفری کــه ثبت نام کردند 

کمیته داوران 18 نفر را معرفی کرد.
وی در این باره ادامه داد: در سال جاری 
نیز با شــیوع ویروس کرونــا برگزاری 
ســومین دوره جشــنواره شــهروندان 
برگزیده به تعویق افتاد اما در جلســات 
مختلف در شورای اسالمی شهر همدان 

بر برگزاری این جشنواره تأکید شد.
رئیس جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همدان با تأکید بر اینکه ارتقای فرهنگ 
و تبیین وظایف شــهروندی و شهروند 

مداری از اهداف این جشــنواره اســت، 
افــزود: شناســایی، معرفی و تشــویق 
شــهروندان در ابعاد مختلف، الگوسازی 
از شــهروندان برگزیــده در جامعــه و 
ایجاد بانــک اطالعاتی نخبگان همدانی 
در حوزه هــای مختلــف از دیگر اهداف 

جشنواره ترسیم شده است.
صوفی گفت: جشنواره شهروند برگزیده 
در چهــار بخــش شــهروند برگزیده با 
شایسته  شــهروند  فردی،  شاخص های 

تقدیر، شهروند افتخاری و شهروند عامل 
به وظایف شهروندی معرفی می شوند.

رئیس جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همدان ادامه داد: امســال »جشــنواره 
بــا  همــدان«  برگزیــده  شــهروندان 
شــکل گیری شورای سیاســت گذاری، 
کمیته هــای علمــی- داوری، اجرایی و 
که  اســت  خورده  کلید  اطالع رســانی 
شــهروندان همدانــی از طریــق وبگاه 
جشنواره در قالب خودمعرفی و معرفی 
دیگــران می توانند به منظــور ثبت نام 
اقدام کنند و تالش شــهرداری همدان 
بر آن اســت تا شهروندان منتخب را در 

حوزه های مختلف شهری معرفی کند.
برای ثبت نام  گفتنی است شــهروندان 
در »جشــنواره شــهروندان برگزیــده 
همدان« ســال 99 از تاریخ 15 آذرماه 
تــا 20 دیماه امســال فرصــت دارند 
 تــا به وبگاه این جشــن.اره به نشــانی 
ww.TCF.hamedan.ir مراجعه کنند.
همچنیــن عالقه مندان بــه اخبار این 
جشــنواره می توانند هر شــب ساعت 
20:45 رویدادهای این جشــنواره را از 

شبکه همدان دنبال کنند.

در بازدیــد رئیــس و اعضای شــورای 
اسالمی شــهر همدان از ساختمان در 
حال ساخت ســازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری از تالش رئیس این 

سازمان تقدیر به عمل آمد.
سید مسعود عسگریان به همراه حمید 
بادامی نجات رئیس کمیســیون برنامه 
و بودجــه، اکبر کاووســی امید رئیس 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی و حسین 
قراباغــی رئیس کمیســیون اقتصادی 
اســالمی شهر  و گردشــگری شورای 
الوندی  بــا رحیم  همدان ضمن دیدار 
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری همــدان از محــل احداث 

ساختمان این سازمان بازدید کردند.
رئیس شــورای شــهر همــدان در این 

بازدید گفت: امروز شاهد تکاپو و پویایی 
مطلوب در این ســازمان هســتیم که 

نویدبخش روزهای روشن است.
ســید مســعود عســگریان ادامه داد: 

نوســازی  در جهت  مؤثــری  گام های 
نــاوگان و تحــول در نظــام اداری و 
خدماتــی حمــل و نقل شــهری رخ 
داده اســت که می توان گفت در تاریخ 

مدیریت شهری بی سابقه بوده است.
وی افزود: افزایش تعداد اتوبوس شهری 
و ساماندهی و همچنین نوسازی ناوگان 
تاکســیرانی اتفاقات مثبتی است که به 
زودی رنــگ و لعاب نوین به ســیمای 

شهر می بخشد.
رئیس  ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان نیز در این بازدید گفت: 
بهره منــدی از پانصد میلیارد ریال اوراق 
مشارکت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
یکی از مهمترین اقدامات اجرایی و مالی 

در این دوره شمرده می شود.

رحیــم الوندی ضــرورت تمرکز ادارات 
زیرمجموعه این ســازمان در ساختمان 
واحد را ضــرورت بهره وری در خدمات 
رســانی به خانواده بــزرگ حمل و نقل 
بار و مســافر شهری دانســت و اظهار 
کــرد: تمرکــز معاونت هــا و واحد های 
تابعه ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری همدان در جهت انســجام 
بخشــی ارگانــی دنبال می شــود تا از 
ســرگردانی مراجعان و خدمات جویان 

جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: هدایت 
شــهردار و حمایت اعضای شورای شهر 
نیروهای  تشــویق  و  دلگرمــی  موجب 
سازمان می شــود که این مهم شایسته 

قدردانی متقابل است.

رییس شورای اســالمی شهر همدان از 
تصویب بودجه یک  هزار و 600 میلیارد 
تومانی سال 1400 شهرداری همدان با 
رای اکثریت اعضای شــورای شهر خبر 

داد.
داشت:  اظهار  عسگریان«  »سیدمسعود 
بودجه سال 1400 شهرداری همدان در 
راســتای اجرای بند 12 ماده 80 قانون 
تشــکیالت وظایف و انتخابات شــورای 

اسالمی کشور به تصویب رسید.
وی افــزود: بودجه عمومی شــهرداری 
همــدان از حیث منابع تامیــن اعتبار 
دارایی های  واگذاری  درآمدها،  شــامل 
ســرمایه ای و دارایی هــای مالی اعم از 

منقــول و غیرنقــد، هزینه هــا، تملک 
دارایی های سرمایه ای و تعهدات قطعی 
شــده ســنواتی حدود 16 هزار و 850 

میلیارد ریال است.
بــه گفتــه عســگریان، در بودجــه 
ســال آینــده شــهرداری همــدان 
 692 و  میلیــارد   932 و  هــزار   6
میلیــون ریال اعتبــارات هزینه ای، 
 701 و  میلیــارد   430 و  هــزار   9
میلیــون ریــال اعتبــارات تملــک 
همچنین  و  ســرمایه ای  دارایی های 
670 میلیون ریال  486 میلیــارد و 
تعهــدات قطعــی ســنواتی در نظر 

است. شده  گرفته 

»عبــاس صوفی« شــهردار همدان در 
جلســه ارائــه الیحه بودجــه یک هزار 
و 600 میلیــارد تومانی شــهرداری به 
شــورا، گفت: رشد چشــمگیر بودجه و 
درآمدهای شهرداری در چند سال اخیر 
یک اقــدام جهادی در حــوزه مدیریت 

شهری همدان است.
وی اظهار داشــت: بودجه سال 1400 
شــهرداری همدان یک هــزار و 600 
میلیارد تومان است درحالی که این رقم 
در ســال 96 حدود 420 میلیارد تومان 
بود کــه در این زمینه شــاهد اقدامی 

جهادی هستیم.
به گفته صوفی، شهرداری یک نهاد چند 

وجهی اســت و باید به تمام نقاط شهر 
توجه داشته باشــد و در این بین فارغ 
از هر گونه موضوعات سیاسی، خدمات 
رســانی به مــردم را اولویت اصلی خود 

می داند.
شــهردار همــدان بــا بیــان اینکه به 
دلیل حجم بســیار باالی فعالیت های 
مدیریت شهری در حوزه های مختلف، 
نقدینگی و تامین منابع مالی در اولویت 
شهرداری قرار دارد، گفت: بخش اعظم 
منابع شــهرداری هــا از منابع داخلی 
و شــهروندان تامین می شــود و منابع 
دولتی ســهم بســیار ناچیــزی در این 

زمینه دارد.

 اختصاص  20 میلیارد ریال 
برای حمایت از تیم  پاس همدان

رئیس شورای اسالمی شــهر همدان از تصویب 
اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال بودجه از سوی 
پارلمان شــهری به تیم  فوتبال پاس همدان در 

صحن شورا خبر داد.
سید مسعود عســگریان و در هشتادوهشتمین 
جلســه صحن شــورا اظهار کرد: با موافقت و 
رأی اکثریت اعضای شــورای شهر، در راستای 
باشــگاه فرهنگی ورزشی پاس  حفظ موقعیت 
و اعتالی ورزش اســتان اختصــاص مبلغ 20 
میلیارد ریــال، از محل اصالحیه ردیف بودجه 
سال 99 شــهرداری به این باشگاه، در صحن 

شورا مصوب شد.
وی گفت: شورای پنجم با این اعتقاد که تیم های 
ورزشی حرفه ای  نظیر تیم های  فوتبال، والیبال، 
کشتی و... زمینه ساز ایجاد فضای نشاط عمومی 
هســتند از ابتدای شروع به فعالیت خود، کمک 
به اینگونــه تیم ها را در چارچوب های قانونی در 

دستور کار خود قرار داده است.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همــدان  بر 
ضــرورت حرکت در مســیر ایجــاد انگیزه و 
توانمندسازی جوانان با همدلی و همراهی هم 
برای مشارکت بیشتر در فعالیت های اجتماعی 
و فرهنگی تاکید کرد و یادآور شد: برای ایجاد 
نشــاط عمومی عالوه بر توسعه ورزش همگانی 
باید در زمینــه ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز 
سرمایه گذاری کرد چرا که کمترین دستاورد 
آن ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد 

بود.
وی بــا بیان اینکــه باید زیرســاخت های الزم 
در حــوزه ورزش از ســوی متولیــان امر فراهم 
شود، اظهار داشــت: در این راستا شورای شهر 
و شــهرداری در حد توان خود وارد شــده و با 
وجود شرایط ســخت مالی در اجرای مسئولیت 
اجتماعی خــود، در کنار ورزش این کالنشــهر 

خواهد بود.
عســگریان با اشــاره به اینکه تیم های حرفه ای 
و قهرمانی به عنوان ســفیران معرف همدان در 
سطح کشــور و حتی بین الملل هستند، اضافه 
کرد: انتظار می رود تیــم فوتبال پاس به عنوان 
معرف همدان حضور موفقی در رقابت ها داشته 
و باعث ایجاد انگیزه، شور و نشاط بیشتر ورزشی 

در این استان باشد.

 تغییر عنوان سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداري همدان

وحید غفاري از تغییر عنوان سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداري همدان به سازمان مدیریت 
و مهندسي شــبکه حمل و نقل شهرداري خبر 

داد.
به گزارش  روابط عمومي این ســازمان ، وحید 
غفــاري رئیس ســازمان مدیریت و مهندســي 
شــبکه حمل و نقل شهرداري همدان بیان کرد: 
با اســتناد به تبصره ذیل بند 15 ماده 80 قانون 
تشکیالت وظایف و اختیارات شوراهاي اسالمي 
شهرها و بخشنامه هاي موضوع ضوابط تشکیالتي 
شــهرداري ها و دســتورالعمل اجرایي مربوطه و 
الگوي اساســنامه ســازمان هاي وابسته، ابالغي 
وزیر کشور در ســال 94و 95، این تغییر عنوان 

صورت گرفت.
غفاري بیان کرد: اساسنامه سازمان مدیریت و 
مهندسي شبکه حمل و نقل شهرداري همدان 
مصوب تاریخ 6 آبان سال 98 شوراي اسالمي 
شــهر همدان بوده که براي اجرا ابالغ شــده 

است.

تالش های قابل تقدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری

بودجه 1600 میلیارد تومانی شهرداری همدان مصوب شد
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این روزها ازدواج با سالمند به امید اقامت 
و مهاجرت یکی از روشــهای میان بر برای 
اقامت افراد شــده اســت اگرچه در عمل 
با ســختی هایی رو به روســت و گاه هزینه 
سنگین مادی و معنوی برای افراد به همراه 
دارد.  بــه گفته برخی از حقوق حقوقدانان 
این ازدواج های صوری غیرقانونی در عمل 

ایده ای شکست خورده هستند.
در حال حاضر جهان به صورت یک دهکده 
جهانی درآمــده اســت و ارتباطات مردم 
با یکدیگر بیش از پیش گســترده شــده 
اســت. علی رغم این که برای شــهروندان 
بعضی کشــور ها ویزای بسیاری از ممالک 
دیگر قابــل دریافت اســت ولیکن برخی 
شهروندان کشــور های دیگر برای دریافت 
ویــزا و از آن مهم تر اقامــت و اخذ تابعیت 
یک کشــور دیگر ناگزیر هستند دست به 
ترفند های مختلف بزنند. شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ســبب می شود برخی 
افراد به جایی برسند که از سرزمین مادری 
خــود دل بکنند و گاهــی بگویند طوری 
می خواهیم برویم که راه بازگشــت نداشته 

باشیم.
در همین راســتا، افرادی بــا ویزای عادی 
به ســفر می روند و بعد تقاضای پناهندگی 
می کننــد یا بــه دلیل ســابقه تحصیلی و 
بگیرند.  اقامت  می توانند  موقعیت شــغلی 
اما برخــی افراد برای مهاجــرت ناگزیر از 
راه های غیرعادی و غیرقانونی هســتند. از 
جمله به صورت قاچاق از ایران خارج شوند. 

نــوع دیگری از مهاجرت هــای غیرعادی و 
غیرقانونــی، ازدواج های صوری اســت. در 
برخی کشــور ها رسم شده است که برخی 
آدم ها که اغلب مجرد هســتند از موقعیت 
ســخت افراد برای مهاجرت سوءاســتفاده 
می کننــد و به طور مثال اعــام می کنند 
حاضر هستند با برخی شهروندان خارجی 
ازدواج کننــد و در مقابــل مبلغی دریافت 
کنند. ایــن مبلغ می توانــد از ارقام کم تا 
ارقام نجومی باشــد. زمانــی که یک زن یا 
مرد از کشور خارجی تن به چنین روابطی 
برای اقامت وتابعیت می دهد با مشــکات 
عدیده ای مواجه می شود. نخستین مشکل، 
کنترل کشور هایی است که شخص مهاجر 
به عنوان ازدواج با شــخصی به آن کشــور 
رفته است. این کنترل ها شامل معرفی فرد 
یا کنترل درآمد و دارایی او یا کنترل اینکه 
این زن یا مرد کــه به عنوان ازدواج به آن 
کشــور مهاجرت کرده آیا به عنوان همسر 
بــا آن فرد زندگی می کنــد. این ازدواج ها 
مشکات روحی و روانی برای هر دو طرف 

ایجاد می کند.
بســیاری از جوانان ایرانی از طبقه فقیر و 
حتی طبقه متوســط وقتی ناظر مهاجرت 
بــا امکانات  عده ای تحت عنــوان آقازاده 
مالی و با اســتفاده از رانت های پدران شان 
بــه بهانه تحصیل یا ازدواج به کشــور های 
غربی و زندگی عالی آن ها در غرب هستند 
در اندیشه ســفر و مهاجرت به هر طریقی 
می افتند، ولی غافل از اینکه در کشور های 

دیگر با توجه به مقررات ســخت، شــرایط 
اقامت، ازدواج و کار به آن راحتی نیســت 

که یک شخص در اینجا تصور می کند.
در همــه جای دنیا قوانین آنطور که باید و 
شــاید برای همه افراد به طور یکسان اجرا 
نمی شــود و برای هر شــخصی نحوه اجرا 
متفاوت اســت. چه بســا افرادی به خاطر 
ازدواج با شــخصی به خارج رفتند و حتی 
یک روز بــا او زندگی نکردند، اما اکنون به 
عنوان تبعه آن کشــور خارجی محســوب 
می شوند و چه بسا افرادی با ازدواج درست 
که به موانعی برخــورد کردند. در همه جا 
دنیــا اجرای قانــون با شــرایط متفاوت و 

تبعیض هایی همراه است. 

محصول مهاجرت با ازدواج صوری، 
 جوانانی شکست خورده 

و درمانده است
یکی از روانشــناس اســتان  گفــت: این 
ازدواج هــا بدون هر گونه چشــم انداز فقط 
در جهت تســریع اقامت صورت می گیرد. 
به دلیل ناآگاهی افراد به مســایل حقوقی 
در همــان ابتدا از آن ها یــک رضایت نامه 
می گیرند که ازدواج این ها با شرط جدایی 
مالی و درآمدی اســت؛ بنابراین پســران 
مجبــور به کار هــای خــارج از تخصص و 
پســت و دختــران به عنــوان نظافتچی یا 
کارگر جنسی آن فرد سالمند یا میان سال 

مشغول می شوند.
جال مرادی درباره آسیب های این ازدواج 

افزود: چون این افراد بر خاف میلشــان با 
یک خانم یا آقای سالمند ازدواج می کنند 
دچار ســرد مزاجی و بعــد از مدتی خلل 
عاطفــی و بی انگیزگی نســبت بــه روابط 
عاطفی و جنسی می شــوند. خیلی از این 
افــراد از لحاظ جنســی و روانی آســیب 
می بینند. نمونه هایی از خشــونت گفتاری 
ماننــد این که تــو مجبوری وگرنــه آواره 
می شــوی در این روابط دیده می شود که 

تحقیرکننده است.
وی بیان کرد: فرد با ایــن ازدواج، فرصت 
تامین رزومه و کسب و کار مناسب را ندارد 
بنابرایــن فرایند جذبش در کشــور مقصد 
منوط به تأیید آن سالمند می شود و بعضی 
مواقع به محض جدایــی باید روی موضوع 

دیگری برای کسب اقامت تمرکز کند.
او با توجه به مســایل برخــی مراجعانش 
افــزود: نمونه هایی وجــود دارد که فرد دو 
ســال پیش کســی بوده بعد آن فرد از او 
خســته شــده یا گفته تو با بچه های من 
یــا خود من خوب رفتار نکــردی بعد او را 
وادار کرده اســت که جدا شود یا به کمپ 
برگــردد یا با لغو قرارداد خود او را به کس 
دیگــری معرفی کرده و قــرارداد جدید با 
یک فرد جدید گذاشــته شده و باز همین 
فرایند نابســامان و ناهماهنگ اتفاق افتاده 
و ایــن فرد از لحاظ روحــی و روانی دچار 
مشکات بیشتری شده است. در واقع فرد 
به صورت درمانده به صورت یک ابزار بین 

افراد جابه جا شده است.

این روانشــناس با بیان این که افسردگی، 
این  عــوارض  و خودکشــی  پرخاش گری 
روابط اســت تاکید کرد: ما در حال حاضر 
با چرخه بهره کشی جنسی و عاطفی مدرن 
به امیــد اقامت در کشــور های اروپایی و 
آمریکایی مواجه هســتیم که متأسفانه از 
طریق هم میهنان خودمان هم رخ می دهد.

او اظهار کرد: برخــی از این افراد با این که 
مــورد حمایــت مشــاوران حقوقــی قرار 
می گیرند به دلیل درماندگی منفعل هستند. 
یعنی با آگاهی از مورد سوءاســتفاده قرار 
گرفتن، اما توانایی مقابله و مواجهه درست 
را بــا این موضوع ندارنــد. در برخی مواقع 
هم به دلیــل هزینه های گــزاف حقوقی، 
مالی و اســکان به ایران برمی گردند. آن ها 
دربازگشت افرادی شکست خورده هستند 
که از تخصص آن ها، ســال ها گذشته است 
و مورد آســیب و سوء اســتفاده جنسی و 
عاطفی قرار گرفته و آسیب روانی دیده اند. 
آن ها پرخاشگر، درمانده، و مریض و ناتوان 
هســتند و فکــر می کنند فرصتــی برای 
بازســازی روانی ندارند و کســی نمی تواند 
آن ها را با گذشــته ای که داشتند بپذیرد. 
برخی از این افراد بدگمانی و بدبینی بسیار 
شــدیدی دارند. اما باز هــم فرصت درمان 
آن ها وجود دارد. در این بین، اما چیزی که 
از دســت رفته است یک نیروی کار جوان، 
آماده و متخصص است که با امید از ایران 
رفته، اما درمانده و شکست خورده برگشته 

است.

سودای مهاجرت با ازدواج های صوری
داســتان مهاجرت در روز هایی که جمعیت بیکاران کشور رو به افزایش 
است و سهم فارغ التحصیالن دو برابر افراد کم سواد است با پدیده های 
عجیبی مواجه است؛ ازدواج با سالمندان به امید مهاجرت و تسریع در 

اقامت که راه میانبر برخی جوانان برای رسیدن به هدف مهاجرت است.

توجه به این پدیده در شــرایطی که به گفته بهــرام صلواتی دبیر 
رصدخانه مهاجرت در مرداد ماه ۹۸، ۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل 
به مهاجرت داشــتند اهمیت دارد؛ به خصوص آن که به نظر می رسد 

این درصد با وخامت اوضاع کشور در این روز ها افزایش یافته است.

|   افشین سلیمانی  |

اسفندماه 1399  |   سال اول  |   شماره ششم
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مجلس برای تنظیم بازار شب عید چه برنامه ای دارد؟

کمتر از دو هفته تا پایان سال 1399 باقی 
مانده اســت، در این روزها مردم بیشتر از 
هر زمان دیگری با گرانــی اقالم خوراکی 
دســت و پنجه نرم می کنند، گرانی هایی 
که باعث گالیه مقام معظم رهبری شــد. 
اسالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان  حاال 
بــا برگزاری جلســاتی به دنبال رســیدن 
بــه راهکاری برای تنظیم بازار شــب های 

منتهی به عید نوروز هستند.
اخیرا رهبر انقالب اســالمی در سخنانی با 
ابراز ناخرســندی از گرانی ها و مشــکالت 
معیشتی، گفتند: » این وضع در آستانه عید 
غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس 
مانند میوه ها فراوان اســت امــا قیمت ها 
بسیار باال است که سود این قیمت باال هم 
به جیب باغداران زحمتکش نمی رود بلکه 
نصیب داللها و واسطه های سودجو می شود 

و ضرر آن به مردم می رسد.
ایشــان با تأکید بر اینکه مســئوالن باید 
مشــکل معیشــتی و گرانی را حل کنند، 
گفتند: این مشــکالت، همه راه حل دارد و 
بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر 
داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را 

به مسئوالن گفته ایم.«
بعد از گالیــه مقام معظم رهبری از گرانی 
های افسارگســیخته و فزاینــده کاالهای 
اساســی در آســتانه نوروز، حسن روحانی 
رییس جمهوری ضمن صدور دســتوراتی 
برای مدیریت بازارها گفت: دولت در اجرای 
تذکرات مقام معظــم رهبری در مدیریت 

قیمت کاالهای اساســی، برنامه هایی را در 
نظر گرفته که امیدوارم با همکاری اصناف 
و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شده 
و با سوءاســتفاده و گران فروشی خاطیان 

برخورد شود.
رییس دولــت وزارت صمت را موظف کرد 
با طراحی های ویژه و ســریع الوصول ضمن 
کوتاه کردن مســیر زنجیره تولید تا توزیع 
و عرضه گســترده میوه و مــواد غذایی به 
همراه شــفافیت اطالعات در ایام سال نو و 
همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش 

قیمت ها اقدامات الزم را انجام دهد.
در مجلــس شــورای اســالمی نیــز دو 
کمیسیون کشاورزی و اقتصادی نسبت به 
برگزاری جلساتی برای رسیدن به راهکاری 
جهت تنظیم بازار و برون رفت از شــرایط 

فعلی ماموریت پیدا کنند.

ایــن ماموریــت را امیرحســین قاضی زاده 
هاشمی نایب رییس مجلس داد و توضیح داد: 
» در طول یک ســال گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در کنار محدودیت های جدی 
ایجاد شده برای برخی مشاغل ،تورم موجب 
رشد افسارگسیخته قیمت ها شده و بازار نیز 
رها شــده است.با توجه به بیانات اخیر رهبر 
معظم انقالب باید تدبیری برای جلوگیری از 
آثار مخرب این ویروس بر اقتصاد کشــوربی 
اندیشیم. دو کمیسیون کشاورزی و اقتصادی 

به این موضوع ورود کنند.«
به دنبال این ماموریت، هیاتی از کمیسیون 
کشــاورزی از بازار میوه و تــره بار جالل آل 
احمد بازدید کردنــد؛ در توضیح این بازدید 
ســیدجواد ســاداتی نژاد رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی گفت: در این بازدید 

گزارش هایی از وضعیت خرید میوه و ذخیره 
ســازی آن همچنین توزیــع روزانه مرغ در 
میادین ارائه شد. اعداد و ارقام نشان می دهد 
میزان خرید مرغ در استان های کشور بیشتر 
از میانگین اســت زیرا مردم نگرانی هایی در 

زمینه کمبود در بازار دارند.
وی افزود:البتــه بــه رغــم همــه تذکرها 
و پیگیــری های  کمیســیون کشــاورزی، 
متاســفانه  وزارت صنعت معدن و تجارت 
نتوانســته در زمینه حذف دالالن و کاهش 
 قیمت میوه اقدام کند ماهمچنان پیگیری و 
نظارت الزم را برای تأمین میوه شب عید و  
حذف دالالن انجام داده و از همه ابزارهای 
قانونــی برای برخورد بــا قصورکنندگان و 

متخلفان استفاده می کنیم.
امروز نیز قرار اســت کمیسیون اقتصادی 
جلسه ای را تشکیل دهد که در توضیح آن 
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس گفت:»پیــرو تأکیدات 
رهبر معظم انقالب نسبت به کنترل قیمت 
کاالهای اساســی در ایام عید و لزوم اتخاذ 
تصمیمات راهگشــا در حوزه تنظیم بازار 
در این ایام ، کمیســیون اقتصادی جلسه 
ای را بــا وزیــر صنعت و معاونــان وی در 
حــوزه بازرگانی و بخش حمایت از مصرف 
کننــدگان، رئیــس اتاق بازرگانــی و اتاق 
تعاون نشست برگزار می کند تا در جریان 
آخرین اقدامات دولت در حوزه تنظیم بازار 
قرار گیرد. عالوه بر آن گزارش های دولت 
در این خصوص بررســی شده تا در نهایت 

با توجه به تجارب گذشته در حوزه تنظیم 
بازار به راهکارهایی دست پیدا کنیم.«

او همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه 
به اهمیت موضــوع و مطالبه رهبر انقالب 
و آحــاد مردم درخصوص کنترل قیمت در 
بازار، جمع بنــدی خوبی در خصوص ارائه 

راهکار برای تنظیم بازار بدست آید.
پورابراهیمی در ایــن زمینه تاکید کرد: ما 
آماده هســتیم به دولت برای تنظیم بازار 
کمک کنیم.البته دولت ایرادات و اشکاالتی 
در حوزه تنظیم بازار دارد. مجلس تذکراتی 
به دولــت داده تا دولــت را در موضوعات 
حوزه اقتصــادی و در چارچــوب ضوابط 

هدایت کند.
شــاید بهتر باشد مجلســی ها و دولتی ها 
در خالل برگزاری جلسات شان، نگاهی به 
قیمت کاالها هم داشــته باشند چه اینکه 
طبــق آخرین گــزارش مرکز آمــار، تورم 
نقطه به نقطه اقــالم خوراکی در بهمن ماه 
به بیش از ۶۰ درصد رســیده است! عالوه 
بر آن برخی اقالم خوراکی کمیاب و حتی 
نایاب شــده که صف های طوالنی در برابر 
فروشگاه های اقالم خوراکی موید آن است.

پر واضح اســت که انتظار می رود خروجی 
این جلســات کاهش قیمت ها و یا حداقل 
جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کاالهایی 
شود که مستقیم در سفره مردم تاثیر دارد 
نه اینکه تنها جلســه ای برگزار شود اما در 
کــف بازار همچنان گرانی با ســرعت زیاد 

حرکت کند.

کمتر از دو هفته تا پایان ســال 1399 باقی مانده است، در این روزها 
مردم بیشتر از هر زمان دیگری با گرانی اقالم خوراکی دست و پنجه 
نــرم می کنند، گرانی هایی که باعث گالیه مقام معظم رهبری شــد. 

حاال نمایندگان مجلس شورای اسالمی با برگزاری جلساتی به دنبال 
رسیدن به راهکاری برای تنظیم بازار شب های منتهی به عید نوروز 

هستند.
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احمدرضا احســانی با تأکید بر اینکه 
ایــن تعــداد، در قالــب 205 

عنوان کتاب منتشــر شــده 
اســت، اظهــار کــرد: این 
کتــب در حوزه های علوم 
خالص، علوم عملی، علوم 
کلیات،  اسالم،  اجتماعی، 
هنر، زبان، فلسفه، ادبیات، 

تاریــخ و کــودک به چاپ 
رسیده اند.

وی با بیان اینکــه در این مدت 
310 مجوز چاپ کتاب در استان صادر 

شده است، درباره فرآیند صدور مجوز چاپ کتاب 
در اســتان توضیح داد: اســتان همــدان جزو 10 
اســتانی است  که از ســال ۹۶ مجوز چاپ کتاب 
صادر می کند و از ابتدای امســال این روند سامانه 

ای شــده و  در حال حاضر با توجه 
به موضوع کتاب، طی یک هفته 
تا دو هفته مجوز چاپ صادر 

می شود.
تأکید کرد: در  احســانی 
ناشــر  حــال حاضر 50 
در اســتان مجوز فعالیت 

دارند و فعال هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان همدان از 
حمایــت ایــن اداره کل از بازار 
چاپ و نشر هم خبر داد و گفت: برای 
حمایت از مولفان و ناشــران، امسال حدود 4 هزار 
نسخه از کتاب های منتشر شده با اعتباری بالغ بر 
7۹ میلیون 800 هزار تومان توسط اداره خریداری 

شده است.

رئیس اوقاف و امــور خیریه ناحیه 2 
همدان از تعطیلی آرامستان  این 

شهر در روزهای پنجشنبه و 
جمعه آخر ســال خبر داد 
و گفت: این تعطیلی برای 
جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا است و انتظار می رود 
مردم در این روزها از حضور 
در »باغ بهشت« پرهیز کنند.

علــی قبادی اظهار داشــت: با 
توجــه به تصمیم ســتاد مقابله با 

کرونا و ضرورت پیشــگیری از هرگونه 
تجمع، تمام مسیرهای دسترسی به آرامستان شهر 

همدان در این دو روز مسدود می شود.
وی اضافه کرد: با نزدیک شدن به جمعه پایانی سال 
و رسم دیرینه مردم مبنی بر حضور در »باغ بهشت« 

انتظار داریم رســانه ها در این زمینه 
اطالع رسانی کنند.

اوقــاف و امور خیریه  رئیس 
ناحیه 2 همدان خاطرنشان 
کــرد: حضــور و برگزاری 
تمام مراسم تدفین در »باغ 
بهشــت« تا اطالع ثانوی 
ممنوع اســت و شهروندان 
مجاز به حضور حداکثر 10 
نفر برای انجام مراسم هستند 
و انتظار می رود همشــهریان عزیز 
در این خصــوص حداکثر همکاری را با 

سازمان آرامستان  داشته باشند.
قبادی تصریح کرد: حفظ ســالمتی مردم مهم ترین 
دغدغه مسووالن است و شهروندان زیارت اهل قبور 
را به روزهای پس از بحران شیوع کرونا موکول کنند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان همدان ضمن ارائه گزارش 
آخرین وضعیت ســد اکباتــان همدان، از 
کاهش 12 درصدی ذخایر این سد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
حمیدرضا نیکداد ضمــن ارایه توضیحاتی 
اظهارداشت: درحال حاضر ذخایر آبی  سد 
اکباتــان حدود 13.5 میلیــون مترمکعب 
می باشــد که این رقم نشان می دهد تنها 
40 درصد ازظرفیت ســد پرآب شــده در 
حالی که حجم آب ذخیره شــده در مدت 
مشابه سال  گذشته چیزی درحدود 18.5 

میلیون متر مکعب بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه 
80 درصد از نیاز آبی شــهر همدان از سد 
اکباتان تامین می شود امیدواریم با افزایش 
نزوالت جــوی در روزهای پیش رو کمبود 

ذخایر آبی تا حدودی جبران شود.
وی بــا بیان اینکــه چنانچــه نتوانیم این 
میزان از نیاز آب شــرب مصرفی شــهر را 
تامین نماییم، وضعیت نامناسب خواهد بود 
گفت: مدیریت این شــرایط نیازمند همتی 

همگانی است.
نیکداد در ادامه با بیان اینکه ازابتدای شیوع 
ویــروس منحــوس کرونا به یکباره شــاهد 
افزایــش مصرف آب در ســطح شــهرها و 
روستاها بودیم،گفت: شستشوی مرتب دستها 
و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم 
موجب افزایش ســرانه مصرف آب در میان 

مردم کشور و از جمله استان همدان شد.
وی بــا بیان اینکه افزایــش مصرف آب از 
یک ســو و کاهش نزوالت جوی در پاییز و 
زمســتان سال جاری از سوی دیگر، ذخایر 

آبــی را کاهش داد،عنوان کــرد: فقرمنابع 
آبی زیرزمینی و ســطحی یقینــا میتواند 
مشــکالتی را به همراه داشــته باشــد که 
در راســتای کاهش مخاطرات و مدیریت 
بحران، جلســات مشــترکی با شرکت آب 

منطقه ای استان برگزار شده است.
نیکداد در بخش دیگری از سخنانش ضمن 
اشــاره به آیین های نوروزی  و رسم خانه 
تکانی عنوان کرد: اگرچه این آیین یکی از 
آیین های نیکوی ســنتی ایرانی است اما 
باتوجه به شــوک مصرفی آب در این ایام 
از ســال، تقاضا داریم  هم اســتانی های 
عزیز؛ این مراســم را در بازه زمانی ابتدا تا 

انتهای اســفند انجام دهند و اقدامات الزم 
را محدود به روزهای پایانی سال نکنند.

وی با بیــان اینکه مــردم بدانند وضعیت 
منابع آبی استان خوب نیست، تاکید کرد: 
اگرچه به عنایت  خداوند در روزهای پایانی 
فصل زمســتان و فصل بهار امیدواریم اما 
مشــترکین عزیز باید درحفــظ منابع آبی 

موجود کوشا باشند.
وی افزود:مردم سعی کنند اگر در مواردی 
نیــاز به شستشــو وجود ندارد دســت از 
شستشوی بیهوده بکشند و اگر الزم بود از 
آبی غیر از آب شــرب به منظور شستشوی 

معابرو حیاط منازل استفاده کنند.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان همدان همچنین با اذعان 
به اینکه تالش ما بــر مدیریت ایام پایانی 
سال وایام نوروزاست گفت: به منظور هرچه  
بهترشدن شرایط، نیازمند کمک شهروندان 

هستیم.
وی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن 
اشــاره به وضعیت آب شــرب مشترکین 
روســتایی عنوان کرد: با توجــه به اینکه 
حجم بارش های ســال گذشته، منابع آبی 
خوبی در اختیار روســتاییان عزیز قرار داد 
خوشــبختانه مشترکین روســتایی نسبت 
به مدت مشــابه ســال های قبل وضعیت 

مناسب تری داشتند.
نیکــداد ضمن اشــاره به یکپارچه شــدن 
دو مجموعــه آبفای شــهری و روســتایی 
اظهارداشــت: این اقدام خدمت رسانی به 
مشترکین روستایی را تسهیل کرد، ضمن 
اینکه دربحث تامیــن، توزیع و ذخیره آب 
اتفاقات خوبی افتاد و بر همین اساس تعداد 
روســتاهایی که با تانکر آبرســانی میشد 

کاهش یافت.
وی افزود: امیدواریم تعداد روستاهایی که 
با تانکر آبرسانی میشوند به حداقل برسند 
مگر در مناطقی که امکان آبرسانی به طور 

کلی وجود ندارد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب استان همدان در ادامه سخنانش 
ضمن اشــاره به مجموعــه اقدامات انجام 
شــده در حوزه آب گفت: درســال جاری 
بیــش از 110 پروژه به صــورت همزمان 
در ابعــاد مختلف در حال اجــرا بود که از 
جمله آنها می توان بــه پروژه های بخش 
تولید و ذخیره آب، خطوط انتقال، شــبکه 
های توزیع آب، مدیریت فشــار، پیمانهای 
نگهداری شــهری و روستایی و پروژه های 

دفتر فنی اشاره کرد.
وی افزود: درســال جاری درهمه شهرها و 
روستاهای اســتان به تناسب، پروژه هایی 
وجود داشــت که البته برخی از این پروژه 

ها هنوز درفاز مطالعه است.
وی تصریــح کــرد: خدمــت رســانی به 
مشــترکین شهری و روستایی را همواره از 
تکالیف خود می دانیم و در این رابطه تمام 
کارکنان شــرکت آب و فاضالب در سراسر 

استان خدمتگزار مردم هستند

 راهیابی ۴ روستای همدان 
به جشنواره روستاهای 

دوستدار کتاب
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان 
همدان گفت: چهار روستای استان همدان 
از شهرستان های کبودراهنگ، نهاوند و بهار 
به مرحله نهایی هفتمین جشنواره روستاها 

و عشایر دوستدار کتاب ایران راه یافتند.

عاطفه زارعی اظهار کرد: هفتمین جشنواره 
روستاها و عشــایر دوستدار کتاب ایران از 
ابتدای شــهریورماه با اعالم فراخوان آن از 
سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی 
و ســتاد هماهنگی شــهرها و روستاهای 
دوســتدار کتــاب معاونت امــور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به تمامی 

نهادها آغاز شد. 
وی افــزود: اگرچه امســال فضای عمومی 

کشــور به تبع آن استان تحت تأثیر شیوع 
بیماری کرونا بود اما فعالیت کتابخانه های 
عمومــی در اقصی نقاط همــدان به ویژه 
روستاها متوقف نشد و برنامه های متنوعی 

با محوریت فضای مجازی برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جشــنواره، 1۹00 
روستا و منطقه عشــایری از سراسر کشور 
آثار و مستندات خود را به دبیرخانه مرکزی 
ســتاد هماهنگی شــهرها و روســتاهای 

دوستدار کتاب ارسال کردند.
وی بــا بیــان اینکه پرونده 24 روســتا از 
استان همدان به دبیرخانه ارسال شد ادامه 
داد: هیات  داوران این جشــنواره در مرحله 
اول 113 روستا و منطقه عشایری را برای 
داوری در مرحلــه دوم انتخــاب کردند و 
داوران مرحله دوم این جشــنواره از میان 
این آثار، 55 روســتا و منطقه عشایری از 

20 استان را منتخب اعالم کردند.

وی گفــت: روســتاهای اکنلــو و ویان از 
کبودراهنگ، حســام آباد از شهرستان بهار 
و گیل آباد از نهاونــد در مرحله نهایی این 
جشــنواره در جمع 55 روســتا و مناطق 
عشایری راه یافته به مرحله نهایی هستند.

زارعی خاطرنشــان کرد: ســال گذشته ۶ 
روستا در جمع ۶0 روســتای نهایی برای 
انتخاب برگزیدگان و روستاهای قابل تقدیر 

قرار گرفتند.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفا استان همدان عنوان کرد:

رعايت الگوی مصرف آب الزامی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

 بیش از 180 هزار نسخه کتاب در 9 ماهه امسال منتشر شد
رئیس اوقاف و امور خیریه:

 آرامستان همدان پنجشنبه و جمعه آخر سال تعطیل است
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فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از 
ابتدای سالجاری تاکنون ۴۶ باند سرقت 
در اســتان متالشی و هفت هزار و ۹۶۹ 

سارق دستگیر شدند.
ســردار ســلمان امیــری در جمــع 
خبرنگاران بیان کرد: پلیس پیشگیری 
انتظامی اســتان همدان در سالجاری 
اقدام به ســاماندهی پنــج هزار و ۴۵ 
شبگرد، نگهبان محله و سرایدار کرده 
و ابــالغ بیش از ۱۰۰ هــزار پرونده و 
اوراق قضایی توسط کالنتری و پاسگاه 
ها از دیگر اقدام هــای صورت گرفته 

است.
وی ادامه داد: شــماری از ســارقان از 
اســتان های همجوار و دیگر استان ها 
برای سرقت در همدان حضور می یابند 
و بر اســاس بررسی های صورت گرفته 
۲۶۹ تن از ســارقان حرفه ای و دارای 

سابقه هستند.
سردار امیری بیان کرد: به دنبال اجرای 
طرح های پلیسی ۵۹ باند تهیه و توزیع 
مــواد مخدر منهدم و چهار هزار و ۷۰۷ 
فــرد فعال در امر فــروش و توزیع مواد 
مخدر دســتگیر و تحویل مرجع قضایی 

شدند.
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان از 
دســتگیری پنــج هــزار و ۴۹۶ معتاد، 
ارجاع سه هزار و ۵۸۱ معتاد متجاهر به 
مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، توقیف ۶۶ دستگاه 
خودرو و ۱۶ دستگاه موتور سیکلت را از 
دیگر توفیقات پلیس از ابتدای سال ۹۹ 

تاکنون خبر داد.
وی با بیان اینکه ۱۱ ماهه امســال ۱۶ 
هــزار و ۶۴ طرح عملیاتــی، موضوعی، 
منطقه ای، حجمــی و نقطه ای در این 
استان صورت گرفت، گفت: یک میلیون 
و ۳۵ هزار و ۴۱۳ شــهروند همدانی با 

سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ ارتباط 
برقرار کردند.

اضافه  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
کرد: میزان تماس با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ در سالجاری ۱۴ درصد 
 ۳۵ اســت همچنین  افزایش داشــته 
درصــد تماس ها فوریتــی و عملیاتی 
و ۶۵ درصــد تمــاس بــرای دریافت 
درخواســت  و  مشــاوره  راهنمایــی، 

اطالعات بوده است.
وی اظهار داشــت: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا و تاکید بر پرهیز از تجمع، 
فرماندهی  مســتقیم  ارتباط  جلســات 
انتظامی با شهروندان لغو شده بود با این 
وجود به منظور رفاه حال شــهروندان، 
درخواســت ها و گزارش های رسیدگی 

شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان با بیان 
اینکه ۲۵ درصد تماس ها با ســامانه 
۱۹۷ قابل رســیدگی بودنــد که ۱۷ 

درصد نســبت به مدت مشابه کاهش 
داشته اســت گفت: ۱۱ درصد تماس 
ها انتقاد، یک درصد تماس ها شکایت 
و ۱۰ درصــد کل تمــاس ها قدردانی 

بوده است.
وی ادامــه داد: ۳۸۹ عملیــات بــرای 
برخورد با قاچاقچیان کاال صورت گرفت 
که منجر به دســتگیری چهــار هزار و 
۶۱۴ قاچاقچی و کشــف ۲۶۷ میلیارد 
تومــان کاالی قاچاق شــد کــه از نظر 
ریالی میزان کشفیات ۲۱ درصد افزایش 

داشته است.
فرمانده انتظامی اســتان همدان افزود: 
مجموع پرونده هــای قاچاق ۲۰ درصد 
افزایش داشــته و شــاهد افزایش ۱۰۰ 
درصــدی پرونده های قاچــاق مهم با 
ارزش بیــش از ۱۰۰ میلیــون تومــان 

هستیم.
سردار امیری اظهار داشت: پلیس فضای 
تولیــد و تبــادل اطالعــات فرماندهی 

انتظامی اســتان همدان اقدام به رصد 
۲ هزار و ۲۶۵ ســایت مجرمانه کرده و 
یک هزار و ۱۹۹ پرونده قضایی تشکیل 

شده است.
۲۸۹ مجرم  وی بــا اعــالم  اینکــه 
گفت:  شــدند،  دســتگیر  اینترنتــی 
جرایــم مالی و برداشــت غیرمجاز با 
۲۷ درصد، کالهبــرداری اینترنتی با 
۴۲ درصــد، مزاحمــت اینترنتی ۱۰ 
درصد و ســایر جرایــم ۲۱ درصد از 
تشکیل  را  مجازی  فضای  های  تخلف 

دهند. می 
ســردار امیری از کاهش آمار ســوانح 
فوتی درون شــهری و برون شــهری 
۸۲.۳ تصادف ها  افــزود:  و  خبــرداد 
در محــدوده ۳۰ کیلومتری شــهرها 
و مابقــی در جــاده برون شــهری و 
روستایی رخ می دهد همچنین ۱۰.۴ 
درصد ســوانح فوتــی در محدوده ۳۰ 
کیلومتــری شــهرها و مابقی در جاده 

های برون شهری است.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان 
سرعت و ســبقت غیرمجاز و تجاوز به 
چپ را بیشــترین میزان تخلف اعالم 
کرد و از توقیف ۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه 
 ۲۸۱ و  هــزار   ۱۱ و  موتورســیکلت 
دستگاه خودرو در ۱۱ ماهه سالجاری 

خبر داد.
ســردار امیری خاطرنشان کرد: امسال 
پلیس همدان ۹ هزار و ۵۴۲ گذرنامه 
و هفت هزار و ۲۵۸ تایید مجوز کسب 
و کار صــادر کــرده اســت. همچنین 
۲۲ هزار و ۳۹ جلد انــواع گواهینامه 
صادر، هشــت هزار و  ۴۶۵ دســتگاه 
 ۸۳۹ و  هــزار   ۱۲ و  موتورســیکلت 
دســتگاه خودرو شــماره گذاری شده 

است.
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معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
همــدان گفت: تجمع مــردم در مراکز 
خرید و شلوغی بازار در روزهای پایانی 
سال خطر گســترش و گردش ویروس 

کرونا را تشدید می کند.
دکتــر منوچهر کرمی، با تاکید بر اینکه 
فروشــگاه ها و مراکز خریــد باید تجمع 
مــردم را مدیریت کرده و از شــلوغی 
واحدها جلوگیری کنند، اظهار داشــت: 
از راهکارهــای نوآورانه  بایــد  کســبه 
برای کنترل جمعیــت و نوبت دهی به 

مشتریان استفاده کنند.
وی با هشدار نســبت به خطر انتشار و 
گسترش کرونا ویروس به ویژه ویروس 
جهش یافته انگلیسی در استان تصریح 
کرد: هرگونه تجمع می تواند زمینه بروز 
موج چهارم کرونا را در آستانه شب عید 

ایجاد کند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان با بیان اینکه اگر پیک چهارم کرونا 

در اســتان ایجاد شود بدون شک شرایط 
سختی برای شب عید مردم پیش می آید 
گفت: بازاریان برای پیشگیری از هرگونه 
تعطیلی و پلمب مراکز عرضه و فروشگاه ها 

نسبت به مدیریت تجمعات اقدام کنند.

کرمی خواستار اصالح سیاسیت های توزیع 
اقالم ضروری در همه دســتگاه ها شد و 
تأکید کرد: توزیع هرگونه بن اقالم ضروری 
و موارد مشــابه باید به گونه ای باشد که 

سبب شلوغی و ازدحام جمعیت نشود.

وی از شناســایی اولین مورد مشکوک 
کرونای انگلیســی در همدان خبر داد و 
اظهار داشت: با توجه به انتشار و گردش 
ویروس کرونای انگلیســی در اکثر نقاط 
کشــور رعایت پروتکل های بهداشتی به 
صورت جــدی و به عنوان مســئولیت 

اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
همدان با بیان اینکه یک نمونه از بیماران 
مشــکوک به کرونا به تهران ارسال شده 
است گفت: تداوم استفاده از ماسک، حفظ 
فاصلــه اجتماعی، اجتنــاب از حضور در 
تجمعات و پرهیز از  برگزاری مهمانی ها و 
هر گونه مراسم عزا و عروسی و اجتناب از 
مسافرت در شرایط  کنونی ضروری است.

کرمــی، مســافرت را مهم تریــن عامل 
انتشار گسترده کرونای انگلیسی دانست 
و افــزود: بــرای جلوگیــری از گردش 
انگلیســی مهمــان نپذیرید و  کرونای 

مهمانی نروید. 

هشدار معاون بهداشتی همدان: 

تجمعاتخریداقالمشبعیدخطرگسترشکروناراتشدیدمیکند

فرمانده انتظامی استان همدان:

امسال۴۶باندسرقتدراستانمتالشیشد

برگزاریهرگونهآیینوتجمعدر
روزهایپایانیسالممنوعاست

مدیــرکل روابط عمومی اســتانداری و رییس 
کمیته اطالع رســانی ســتاد مقابلــه با کرونا 
اســتان همدان گفت: برگــزاری هرگونه آیین 
و برنامــه تجمــع در روزهــای چهارشــنبه و 
پنجشــنبه آخر ســال با هدف پیشــگیری از 
شــیوع ویروس کرونا در ســطح استان ممنوع 

است.
به  بــا توجه  افزود:  ربانی مهــر«  »اســداهلل 
به لحاظ همه گیری  شــرایط خاص کشــور 
ویروس و ضــرورت توجه بیــش از پیش به 
اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی، برگزاری 
برنامه جشــن و عــزا در روزهای  هرگونــه 
و  چهارشــنبه  خصــوص  ســال)به  پایانــی 
پنجشــنبه آخر ســال( ممنوع است و انتظار 
داریم خانــواده ها به جد از هــر حضور در 

تجمع و دورهمــی دراین ایام پرهیز کنند.
های  پروتــکل  رعایت  داشــت:  اظهــار  وی 
برگــزاری و حضور در  از  بهداشــتی، پرهیز 
ماســک  از  اســتفاده  و  تجمعات  و  دورهمی 
اقدامــات موثــر بــرای کنترل همــه گیری 
ویــروس کرونا و کاهش شــمار مبتالیان به 
۱۹ اســت لذا از عموم مردم  بیماری کووید 
انتظــار داریم در راســتای  اســتان همدان 
کمــک به بهبــود شــرایط و کاهش ورودی 
بیمارســتان ها در شــرایطی که امکان بروز 
دارد،  پیک چهارم همه گیری ویروس وجود 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، کمک 
حــال کادر درمــان برای ریشــه کنی کرونا 

شند. با
رییس کمیته اطالع رســانی ســتاد مقابله با 
کرونا استان همدان افزود: همراهی موثر مردم 
فهیم اســتان همدان در اجرای دســتورالعمل 
های بهداشــتی موجب بهبود شــرایط استان 
نسبت به بســیاری از استان های کشور شده، 
اما باید بدانیم که این شــرایط شکننده است و 
تداوم و بهبود شرایط بستگی به میزان رعایت 

پروتک های بهداشتی دارد.
مدیــرکل روابط عمومی اســتانداری همدان 
هر  برگزاری  اســاس  برهمین  کــرد:  تصریح 
گونه برنامه و تجمع در روزهای چهارشــنبه 
و پنجشــنبه آخر ســال با هر عنوان و نامی 
افزایش  و  ویروس  گســترش  زمینه  می تواند 
آمــار ابتال بــه کرونا در اســتان را فراهم و 
شــرایط را بــرای کادر بهداشــت و درمان 

کند. دشوار 
ربانی مهر با تاکید بــر اینکه برگزاری هرگونه 
تجمع در روزهای پایانی سال در سطح استان 
افــزود: تصمیم گیری  همدان ممنوع اســت، 
برای اعمال این محدودیت در راســتای حفظ 
بهداشــت و ســالمت عمومی جامعه و تامین 
رفاه و آســایش مــردم و کارکنــان خدوم و 
ایثارگر بخش بهداشــت و درمان استان اتخاذ 

شده است.
درهمین ارتباط، رئیس اوقــاف و امور خیریه 
ناحیه ۲ همدان نیز چنــدی پیش از تعطیلی 
آرامســتان  این شــهر در روزهای پنجشنبه و 
جمعه آخر سال خبر داد و افزود: این تعطیلی 
برای جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا است 
و انتظــار می رود مردم در این روزها از حضور 

در »باغ بهشت« پرهیز کنند.
به گفتــه »علی قبادی«، با توجــه به تصمیم 
ســتاد مقابله با کرونا و ضرورت پیشــگیری از 
به  تمام مســیرهای دسترسی  تجمع،  هرگونه 
آرامستان شــهر همدان در این ۲ روز مسدود 

می شود.
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شــهردار همدان در آیین افتتاح و بهره 
بــرداری از 16 پروژه عمرانی شــهری 
گفت: ایــن طرح ها مربوط بــه ابتدای 
امســال تاکنون اســت که بــه صورت 
نمادین از آن ها در پــارک ملی اکباتان 

رونمایی می شود.
عباس صوفی در این آیین با بیان اینکه 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان، 2 
زمیــن بزرگ به مســاحت 250 هکتار 
در منطقه ســد اکباتــان و 100 هکتار 
در منطقه حیدره، بــرای احداث پارک 
جنگلی به شهرداری واگذار کرده عنوان 
کرد: پارک جنگلی اکباتان فرا منطقه ای 
است و عالوه بر جذب گردشگر، میزبان 
تفریحــات و اوقات فراغت مردم همدان 

خواهد بود.
صوفی با اشــاره به دیگــر امکانات این 
پارک اظهار کرد: پــارک خالقیت برای 
پارک ســاحلی و شــهربازی  کودکان، 
نیــز در کنار این مجموعــه می تواند از 

شاخص ترین اقدامات شهرداری باشد.
صوفی در ادامه تصریح کرد: با مذاکرات 
انجام شده از ساحل دریاچه سد اکباتان 
برای احداث پارک ســاحلی این پارک 

جنگلی استفاده خواهد شد.
شــهردار همدان از افتتاح دومین پارک 
جنگلــی همدان در منطقــه حیدره در 
ســال آینده خبر داد و گفت: در ســال 
جاری 28 زمیــن چمن مصنوعی، برای 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان همدان 
در محالت مختلف ســاخته شــده و در 

حال استفاده عموم است.
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
در انتظــار تصویب طرح جامع شــهری 
همدان هستیم که در آن احداث رینگ 
ســوم شهر و قطار شــهری همدان قرار 
داد، اعالم کرد: این قطار شــهری، مترو 
و مونو ریل نبوده، بلکه به صورت تراموا 
اســت که از نظر ســامانه حمل و نقل 

شهری بسیار اهمیت دارد.
صوفــی اظهار کــرد: عملیــات اجرایی 
زیرگذر بهشت، احداث مسیر دوچرخه، 
پروژه عصر طالیی هگمتانه با 300 هزار 
مترمربع فضا و اســکای مال در دســت 

پیگیری است.
شــهردار با بیان اینکه در حوزه فناوری 
پروژه اس.دی.آی رونمایی شــده و نرم 
افزار جامع شهرسازی تا سال آینده بهره 
برداری می شــود عنوان کرد: به منظور 
توســعه بیشتر شــهر، بودجه یک هزار 
میلیارد تومانی امســال به هزار و 600 
میلیــارد تومان در ســال آینده افزایش 

یافته است.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در نوروز 
1400 در کنار نصب نماد های نوروزی، 
سه میلیون گل و 10 هزار اصله درخت 

در شهر همدان کاشته می شود.

محمدی: کمک بسیار پارک های 
جنگلی به حفظ محیط زیست

فرمانــدار همدان نیز در این آیین اظهار 
کــرد: جامعه شــهری ما بــا 600 هزار 
جمعیت نیاز به فضای تفرجگاهی دارد و 
در ســال های اخیر خدماتی که به مردم 
همدان ارائه شــده است بسیار ارزشمند 

است.
محمدعلی محمــدی تأکید کرد: امروزه 
زندگی آپارتمان نشــینی انسان را ناچار 
می کند که بــه فضای طبیعی برود و ما 

باید نگاه خود را بــه پروژه های طبیعی 
گسترده کنیم زیرا نیاز امروز شهری ما 

به چنین فضایی اجتناب ناپذیر است.
وی همچنیــن تصریح کــرد: همدان از 
گذشــته به داشــتن باغ های فراوان و 
زیســتگاه های بکر طبیعی مشهور بوده 
است و ما باید با حفظ و توسعه، این فضا 

را برای آیندگان نگه داریم.
فرمانــدار همدان خاطرنشــان کرد: به 
منظور جبــران حذف برخی از ســرانه 
اینگونه پارک های جنگلی  سبز، ساخت 
کمک بســیار زیادی بــه حفظ محیط 

زیست می کند.
محمدی با اشــاره به اینکه بر اســاس 
قانون اساســی منابع طبیعی در دسته 
انفال است، افزود: محیط زیست متعلق 
به مردم است و اگر فرهنگ آن نهادینه 
شود خود مردم در حفظ آن بسیار کوشا 

خواهند بود.
محمدی خاطرنشــان کرد: شــهرداری 
همدان و شورای شــهر وزنه ای از خود 
جا گذاشــته که حفــظ آن نیازمند تیم 
قوی است و با انســجام مجموعه امروز 
شــهرداری اقدامات شایسته باید به ثمر 

بنشیند.

خزایی: احداث پارک جنگلی 
 اکباتان و حیدره بسیار 

ارزشمند است
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان همدان نیز در ایــن آیین اظهار 
کرد: احــداث 350 هکتار پارک جنگلی 
در منطقــه اکباتان و حیدره در شــهر 
همدان بســیار ارزشــمند است که باید 
به دســت شــهرداری و شــورای شهر 

نگهداری، تجهیز و بهسازی شود.
اســفندیار خزایــی اظهــار کــرد: در 
پارک هــای جنگلی، زیباســازی محیط 
زیســت باید تغییر کند و ممکن اســت 
برای پیشــبرد اهداف فضاهایی در این 
مناطق ساخته شود. خزایی عنوان کرد: 

سال گذشــته یک هزار هکتار به جنگل 
کاری اســتان همدان اضافه شــد و بر 
گرفته  صورت  برنامه ریزی های  اســاس 
این میزان در ســال آینده بــه 2 برابر 

افزایش می یابد.
وی تأکیــد کــرد: همــدان در دســته 
استان های کم جنگل است اما گونه های 

مختلف زیست محیطی دارد.
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان همدان تصریح کرد: 15 تا 21 
اســفند، به نام هفتــه منابع طبیعی نام 
گذاری شده اســت و در این هفته یک 
میلیــون اصله نهال در اســتان همدان 

کشت می شود.
خزایی ادامه داد: به بهار طبیعت نزدیک 
می شویم و امیدواریم مردم از این فرصت 

برای کاشت درخت استفاده کنند.

درخت کاری در پارک فرامنطقه ای 
سد اکباتان

همچنین کاشت نهال همیشه سبز کاج 
بــا حضور محمدرضــا عدالتخواه رئیس 
کل دادگستری اســتان همدان، عباس 
صوفی شهردار همدان، حسن خانجانی 
دادســتان همدان، سردار مهدی فرجی 
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع(، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل 
منابــع طبیعی اســتان و جمعی دیگر 
از مســؤوالن و بــا حضــور جمعــی از 

سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
کل  رئیــس  عدالتخــواه  محمدرضــا 
دادگستری استان همدان در حاشیه این 
مراســم به ترویج فرهنگ درخت کاری 
اشــاره کرد و گفت: با فرهنگ ســازی و 
اقدام عملی در بخش هــای مختلف در 
جهت حفظ و نگهداری و توسعه فضای 

سبز کوشا باشیم.
وی افــزود: در زمینه درخت کاری باید 
به مقوله اقلیم منطقه نیز توجه داشــت 
که چه نــوع درختانی بــا اقلیم منطقه 

مطابقت داشته باشد.

عدالتخواه گفت: بخشــی از آرا محاکم 
کیفری بــرای جرایم ســبک و خرد به 
شرط اینکه آثار اجتماعی منفی نداشته 
باشــد مجازات های جایگزین حبس در 

نظر می گیرد.
عدالتخواه در این باره ادامه داد: تاکنون 
بیــش از 300 هــزار ســاعت خدمات 
عمومی رایگان صادر شــده اســت که 
مجــازات جایگزیــن حبــس در جهت 
همکاری با شــهرداری، منابع طبیعی و 
محیط زیســت و بخش های دیگر مورد 

استفاده بوده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان به 
تغییر کاربری اراضی نیز اشــاره کرد و 
گفت: در جهت حفظ و نگهداری اراضی 
که در شــهر در اختیار نهادهای عمومی 
و دولتی اســت باید در آن درخت کاری 
شــود و اراضی که در اختیار اشــخاص 
اســت با پرداخت تســهیالت در جهت 
حفــظ و نگهداری باغات کوشــید و از 

تغییر کاربری آنها جلوگیری کرد.
وی گفت: این حرکت به ابتکار شــورای 
دادگســتری  بیت المال  حقــوق  حفظ 
اســتان انجام شــده که غالباً مسؤوالن 
و متولیان امر عضو این شــورا هســتند 
و امیدواریم بتوانیم بــا مداومت بر این 
کار مانع از تغییر کاربری ها شــویم و به 
طبیعت به عنوان بســتری برای زندگی 

همه احترام بگذاریم.
عباس صوفی شهردار همدان هم ضمن 
تشــکر از حضور جمعی از سازمان های 
مردم نهاد در کنار مدیریت شهری گفت: 
ســازمان های مردم نهاد همواره در کنار 
مجموعه مدیریت شــهری برای توسعه 

شهر تالش کرده اند.
وی گفت: شــهرداری همــدان با ایجاد 
تفرجگاه هــای جدید با همــکاری اداره 
منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان 
جهاد کشاورزی در جهت توسعه فضای 

سبز اقدام کرده است.
صوفی افزود: ســال گذشــته با مصوبه 
 250 منابع طبیعی کشــور  ســازمان 
هکتار برای ایجــاد پارک فرامنطقه ای 
واقــع در ســد اکباتــان در اختیــار 
شــهرداری همــدان قــرار گرفت که 
یک تفرجــگاه جدید بــا کاربری 95 
درصد توســعه فضای سبز و 5 درصد 
فضای ســخت )مانند جاده، دسترسی 
و  عمرانــی  عملیــات  و  اســت  و...( 
آســفالت ریزی آن از سال گذشته آغاز 

شده است.
شــهردار همدان همچنین به توســعه 
فضای سبز در مکان های دیگر همدان 
اشــاره کرد و گفت: عملیــات اجرایی 
اراضی صد هکتاری پارک والیت واقع 
در منطقه حیدره و چهل هکتاری تپه 
پیســا واقع در بلوار آیــت ا... نجفی در 
جهت توســعه فضای ســبز آغاز شده 

است.
شــهردار همــدان افــزود: در تصویب 
طرح جامع شهری یک کمربندی سبز 
و یک کمربندی ترافیکی از میدان سد 
اکباتان تا میدان کربال در دســتور کار 

قرار دارد.
صوفــی گفــت: بــا حمایــت مقامات 
استان، دادگســتری کل استان و سایر 
انتظامی فضای  و  نظامی  دســتگاه های 
خوبی برای توسعه فضاهای سبز و حفظ 

و توسعه باغات ایجاد می کنیم.

شهردار همدان خبر داد

افتتاح و رونمایی از 16 پروژه عمرانی شهری در همدان
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