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فرماندار جدید همدان معرفی شد
معاون استاندار همدان: مهمترین وظیفه مدیران خدمت صادقانه به مردم است

24 گیگابایت اینتــرنت هدیه به مدت 6 ماه
یک خوش آمد گویی طـــــوالنی

برای مشترکین جدید سیم کارت اعتباری
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چشـــم انداز همـــدان: مجیـــد ملکیـــان- مدیرکل 
بهزیســـتی اســـتان همدان با اشـــاره به وجود ۴۵ 
گفت:  هزار و ۵۳۰ فرد دارای معلولیت در اســـتان 
یکـــی از مهمترین دســـتورالعمل های بهزیســـتی 
بحث مناســـب ســـازی اســـت، وضعیـــت باید به 
که معلول بتواند در نقاط شهری و  گونه ای باشد 

کند. کز دولتی بدون هیچ مشکلی تردد  مرا
دکتـــر مهـــدی دینـــداری درنشســـت خبـــری بـــه 
دارای  افـــراد  گرامیداشـــت  هفتـــه  مناســـبت 
معلولیـــت، بـــا بیان اینکـــه حدود ۱۰ درصـــد افراد 
جامعه دارای معلولیت هســـتند و ســـایر ارگان ها 
کنار  کمک رســـانی به این افـــراد باید در  نیز برای 
کـــرد: ۴۵ هـــزار و ۵۳۰  بهزیســـتی باشـــند، اظهـــار 
نفر در اســـتان همـــدان دارای معلولیت هســـتند 
و ســـازمان بهزیســـتی متولی اصلی معیشـــت این 

افراد است.
که بتوانیم با  وی با بیان اینکه تالش ما این است 
کنیم  کمک مردم و ســـایر ارگان ها شرایطی فراهم 
کنار  تـــا این افـــراد بتوانند یک زندگـــی آبرومند در 
کرد:  خانواده خود داشـــته باشـــند، خاطرنشـــان 
کار دســـته جمعی  کمک رســـانی به این افراد یک 

کنند. کمک  است و همه باید در این زمینه 
مدیرکل بهزیســـتی اســـتان همدان با بیان اینکه 
امـــور  توانبخشـــی،  پیشـــگیری،  مباحـــث  در  مـــا 
اجتماعی و مشـــارکت های مردمی به افراد دارای 
کمک رســـانی می کنیم، ادامـــه داد: با  معلولیـــت 
کـــه در بحـــث پیشـــگیری وجـــود دارد  اقداماتـــی 
مانند غربالگری و مشـــاوره ژنتیک تالش می کنیم 

کنیم. از تولد این افراد جلوگیری 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه توانبخشـــی ســـه 
کرد: در ابتدا تالش  کلی داریم، تبیین  سیاست 
کنار خانواده  که فرد معلول در  ما بر این اســـت 
گر برای  اســـکان داشـــته باشـــد، در مرحله بعد ا
کنـــد  خانـــواده مقـــدور نباشـــد از فـــرد مراقبـــت 
تـــالش می کنیم ایـــن افراد خدمات توانبخشـــی 
کنند  کز روزانـــه دریافت  مـــورد نیاز را توســـط مرا
کار هم مهیا نبـــود این افراد  گر شـــرایط ایـــن  و ا
کـــز خدماتـــی شـــبانه روزی نگهـــداری  را در مرا

می کنیم.
کرد:  مدیرکل بهزیســـتی اســـتان همدان اذعـــان 
برخـــی نســـبت بـــه مبلـــغ مســـتمری ایـــن افـــراد 
کمک  انتقادهایـــی دارنـــد امـــا ایـــن مبلـــغ یـــک 

دولتی اســـت، توســـط دولت مصوب و مســـتقیم 
به حســـاب فـــرد معلول ریخته می شـــود، متمرکز 
کمک  شده و دســـت استان ها نیســـت در ضمن 
کـــه از اســـتان و توســـط  هایـــی هـــم وجـــود دارد 

مشارکت های مردمی تأمین می شود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه حـــدود ۶۰۰ مرکـــز در اســـتان 
همدان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، 
خدمـــات ما را انجـــام می دهند و از مـــا یارانه می 
گفت: از این تعـــداد، ۳۰۰ مرکز مهدکودک  گیرنـــد، 
کز نگهداری و خدمات رســـانی  اســـت و مابقی مرا
بـــه بیماران روانی، ســـالمندان، بیماران ذهنی و 
ســـایر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده 
که بـــه صورت روزانه و شـــبانه روزی خدمت ارائه 

می دهند.
مدیـــرکل بهزیســـتی اســـتان همـــدان در رابطه با 

مناســـب سازی شـــهری برای افراد معلول، اظهار 
کرد: یکی از مهمترین دستورالعمل های ما بحث 
گونه ای  مناســـب سازی اســـت، وضعیت باید به 
کز  که معلول بتواند در نقاط شـــهری و مرا باشـــد 

کند. دولتی بدون هیچ مشکلی تردد 
دیناری با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل 
مناســـب ســـازی از مهمترین بخش هـــای هر بنا 
کـــرد: ادارارت و ارگان ها باید این  اســـت، تصریح 
کار خود قرار دهند و هر اداره یا  بحث را ســـرلوحه 
سازمانی بحث مناسب ســـازی را انجام ندهد ما 

کنیم. می توانیم به آن مسئله ورود 
که بخواهد در ســـطح  کرد: هر تغییری  کید  وی تأ

شهر انجام شود، باید دستورالعمل های مناسب 
کند  ســـازی برای افراد دارای معلولیـــت را رعایت 
در غیـــر ایـــن صورت طرف حســـاب افـــراد خاطی 

استاندار و فرماندار شهرستان ها هستند.
مدیـــرکل بهزیســـتی اســـتان همـــدان در رابطه با 
تأمین مســـکن برای معلـــوالن توضیح داد: دیروز 
کشـــور ۴۶  در اســـتان همدان همزمان با سراســـر 
گـــذار  بـــه خانواده هـــای دارای معلـــول وا واحـــد 
کلنگ احداث ۱۰ واحـــد دیگر را به زمین  کردیـــم و 
کمتر از یک سال دیگر  زدیم به طوریکه قرار اســـت 

این واحدها را هم تحویل دهیم.
وی ادامـــه داد: هزینـــه ســـاخت ایـــن مســـکن ها 
که ۷۲۰  ســـه میلیـــارد و ۹۰۰ میلیـــون تومان بـــود 
میلیـــون آن توســـط ســـازمان بهزیســـتی، بنیـــاد 
مســـکن و بنیـــاد مســـتضعفان، یـــک میلیـــارد و 

کم  هشـــتصدمیلیون تومـــان با تســـهیالت بانکی 
بهره و مابقی توســـط خود خانوارها تأمین شـــده 

بود.
دیناری بـــا بیان اینکه از ســـال ۹۳ حدود ۲۰۰۰ 
واحـــد مســـکن بـــه خانواده هـــای دارای دارای 
کـــرد:  معلـــول داده شـــده اســـت، خاطرنشـــان 
۱۸۵ واحـــد در ســـال ۹۸ و از ابتـــدای ســـال ۹۹ 
گذار  کنـــون ۱۲۲ واحـــد بـــه این خانواده هـــا وا تا

شده است.
وی در رابطـــه با اشـــتغال افـــراد دارای معلولیت، 
کرد: طبق دســـتورالعمل های دولتی ســـه  بیـــان 
درصـــد تمامـــی اســـتخدامی هـــا بایـــد از بین این 

افراد باشـــد همچنین ما به افراد دارای معلولیتی 
گواهی نامه فنی و حرفه ای داشـــته باشند، تا  که 
ســـقف ۵۰ میلیارد تومان وام می دهیم همچنین 
که حداقل برای ۴۰ نفر از افراد دارای  کارفرمایانی 
کنند تا ســـقف دو میلیارد  معلولیت اشـــتغالزایی 

گرفتیم تومان وام درنظر 
کمپ هـــای ترک اعتیـــاد زیر نظر  وی در رابطـــه با 
کرد: ۴۳ مرکز  کل بهزیســـتی اســـتان، اظهار  اداره 
اقامتـــی میان مدت ترک اعتیاد در اســـتان داریم 
که ۴۰ مورد برای آقایان و ســـه مورد برای خانم ها 
کـــز باید شناســـنامه داشـــته  کـــه تمـــام مرا اســـت 

کنند. باشند و خوداظهاری 
کز  وی بـــا بیان اینکه شـــلتر بانوان هـــم یکی از مرا
تحت نظارت بهزیســـتی است، ادامه داد: فضای 
فیزیکی آن ایراداتی دارد بنابراین تالش می کنیم 

کنیم.  شلتر را به ســـاختمان مناسب تری منتقل 
که در این مرکز حضور دارند به  تعداد خانم هایی 
گرم ســـال ۱۲ نفر و در  صـــورت میانگین در فصول 

فصول سرد سال ۴۰ نفر هستند.
کل بهزیستی استان  معاون امور توانبخشی اداره  
گفت: مناسب سازی  همدان نیز در این نشســـت 
بـــا  معلولیـــت  دارای  افـــراد  خـــودروی  و  منـــزل 
بهزیســـتی اســـت و در موارد دیگر باید بقیه ارگان 

کنند. ها ورود 
کمک رســـانی فقط  کـــرد:  ســـیاوش رهبـــر اظهـــار 
بـــه صـــورت پرداخـــت مســـتمری نیســـت و حـــق 
کمک هزینه معیشت، بهبود تغذیه و  پرستاری، 

ایاب و ذهاب هم به این افراد پرداخت می شـــود 
که جمع این مبالغ باالی ۴ میلیون تومان است.

گروه  رهبر بـــا بیان اینکـــه معلوالن مظلـــوم ترین 
تحت حمایت سازمان بهزیستی هستند، تصریح 
کرد: در بحث مناســـب سازی رسانه ها باید ورود 
کنند و مطالبه گر این مسئله باشند. قانون جامع 
حمایـــت از افـــراد دارای معلولیـــت حســـن ختام 
که ۹۰ درصد مشـــکل  کمـــک به ایـــن افراد اســـت 
افراد دارای معلولیت را حل می کند اما متأسفانه 

ضمانت اجرا ندارد.
گرفته شـــده  وی در رابطه با ردیف بودجه درنظر 
ح  در حـــوزه توانبخشـــی ســـازمان بهزیســـتی مطر
گرفتـــه شـــده حـــدود ۱۷ هزار  کـــرد: مبلـــغ درنظـــر 
که حدود ۴۰ هزار  میلیارد تومان است در صورتی 
میلیـــارد بـــرای این امر مـــورد نیاز اســـت بنابراین 
کمک به این  در ســـال ۱۴۰۰ هم اتفاقـــی در زمینه 
افراد نخواهد افتاد اما در دو ســـال اخیر خدمات 
خوبی ارائه شده و اعضای خانواده نیز می توانند 

مستمری بگیرند.
بهزیســـتی  اداره کل  توانبخشـــی  امـــور  معـــاون 
اســـتان همدان یادآور شـــد: تفاهم نامه هایی با 
کل آموزش  بیمه ســـالمت، دفاتر قضایـــی و اداره 
کمـــک بـــه افـــراد دارای  و پـــرورش اســـتان بـــرای 

کرده ایم. معلولیت منعقد 
کز شـــبانه روزی ما ۱۴۰۰  گفـــت: مرا وی در پایـــان 
نفـــر ظرفیـــت دارد و در حـــال حاضـــر ۱۲۰۰ نفـــر در 
کـــز اقامـــت دارنـــد امـــا در حـــال حاضر با  ایـــن مرا
حجم زیادی درخواســـت مبتی بـــر اقامت در این 
کز مواجه هســـتیم بنابراین از هم اســـتانی ها  مرا
گر شـــرایط نگهـــداری از افراد  درخواســـت داریـــم ا
دارای معلولیـــت یـــا ســـالمندان را دارنـــد فعاًل در 
کرونا این افراد را نزد خود نگهداری  شرایط شیوع 

کنند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان :

برای حفظ میراث فرهنگی باید بودجه تعیین شود  
حقوق مالکانه مردم باید حفظ شود

کرد: بافت تاریخی بخشی از این شهر  کید  فتحیان نســـب تأ
بـــزرگ اســـت و باید مباحـــث ترافیکـــی، اقتصـــادی، معماری و 
گرفته شـــود و همـــه اینها باید  شهرســـازی و شـــهری آن در نظر 
ح  در ضوابط تعیین شـــده دیده شـــود تا شـــاهد اجرای یک طر

کامل باشیم. جامع و 
شهرســـازی  و  معمـــاری  معـــاون  فتحیان نســـب  امیـــر 
شـــهرداری همدان به شـــهرداران مناطـــق چهارگانه همدان 
کنشـــهای  بـــا موضـــوع ســـاخت و ســـاز در بافـــت تاریخـــی وا

زیادی به دنبال داشـــت. دوســـتداران میـــراث فرهنگی این 
که  نامـــه را مجـــوزی برای بافـــت تاریخـــی همدان دانســـتند 
ثبت جهانی منظر تاریخی همدان را زیر ســـوال خواهد برد و 
ک دارند، این نامه  که در بافت تاریخـــی ملک و امال افـــرادی 
را ناجـــی خـــود دانســـتند چـــون آن را مجوزی برای ســـاخت 
و ســـاز ملـــک آبا و اجدادی خـــود میدانند و در ذهنشـــان به 

ک خود هســـتند. دنبال ارزش افزوده امال
که مدیـــرکل میراث  امـــا این نامه دقیقا روزی منتشـــر شـــد 

کرد ضوابط میراث  گردشـــگری و صنایع دستی اعالم  فرهنگی، 
فرهنگـــی بافـــت تاریخی همدان به اســـتانداری همـــدان ابالغ 

شده است.

اجرای قانون �
گر تصمیـــم وزارت میـــراث فرهنگی،  گفـــت: ا فتحیاننســـب  
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی بر حفـــظ بافت تاریخـــی همدان 
کند.  اســـت، باید برای آن برنامه داشته باشد و بودجه تعیین 
بـــدون هزینه و از جیـــب مردم نمیتوان بافـــت تاریخی را حفظ 
کـــه سال هاســـت حقوقشـــان در بافـــت تاریخی  کـــرد؛ مردمـــی 

تضییع شده است.
بســـته های  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  بایـــد  کـــرد:  کیـــد  تأ وی 
کن در بافـــت تاریخـــی را به حفظ  تشـــویقی شـــهروندان ســـا
کنیـــم تـــا ارزش تاریخی ملک  ایـــن بافـــت ارزشـــمند ترغیب 

کنند. حفظ  را  خود 

اهمیت حفظ میراث فرهنگی و حقوق مردم �
معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همـــدان توضیح 
بـــا  راه و شهرســـازی  ادارهـــکل  کـــه  اســـت  قانـــون  ایـــن  داد: 
گردشـــگری و صنایع  هماهنگـــی ادارهـــکل میراث فرهنگـــی، 
دســـتی و شـــهرداری و ســـایر ادارات زیربـــط ضوابـــط میـــراث 
کمیســـیون ماده پنـــج ببرد تا در  فرهنگـــی بافـــت تاریخی را به 
شـــورای عالـــی معمـــاری مصوب شـــود. این رونـــد باید هرچه 
کـــه اداره کل میراث فرهنگی از ســـال  کاری  زودتـــر طی شـــود؛ 

۱۳۹۴ باید انجام می داد. 
متولـــی حفظ بافـــت تاریخی میـــراث فرهنگی اســـت و هیچ 

کند اما  نهادی به اندازه آن نباید برای بافت تاریخی دل سوزی 
کنیم. همه وظیفه داریم میراث فرهنگی را حفظ 

گروه حرف های  کار و مشـــاور یا  کرد: شـــاید با یک  کید  وی تأ
ح جامع همدان نیز در حال  کار را انجام دهیم. طر بتوانیم این 
ح  تصویبشـــدن اســـت و ضوابط بافـــت تاریخـــی در دل این طر
می نشـــیند. حقوق مالکانه و شرعی مردم نیز باید حفظ شود؛ 

که تا االن نیفتاده است. اتفاقی 

کار � بررسی جوانب 
گفت: ما  معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همـــدان 
کردهایم و مـــردم نیز از جایی بـــه بعد جلوی  هـــم تا االن صبـــر 
کوتاه نمی آیند. به نظر من تا االن هم دیر  حقوق مالکانه شـــان 
کل راه و شهرســـازی و ادارهکل  شـــده است. شـــهرداری، اداره 
گردشـــگری و صنایع دســـتی موظف هستند  میراث فرهنگی، 

کار را به سرانجام برسانند. کار بیایند و این  پای 

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان

ح در شهرک های صنعتی استان همدان در دست اجرا است ۱۰۰ طر
 مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی اســـتان همدان 
گفت: ۱۰۰ طرح و پروژه در شهرک های صنعتی این استان فعال 
که از این تعـــداد ۶ پروژه در قالـــب جهش تولید تعریف  هســـتند 

شده است.
محمدرضا بادامی  با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی 
ملزم به تامین زیر ســـاخت هـــای الزم برای اســـتقرار واحدهای 
صنعتی اســـت اظهـــار داشـــت: ۶ پـــروژه در قالب جهـــش تولید 
که یکی از آنها احداث ُپست برق ۳۰ مگاواتی برای  تعریف شـــده 
واحدهای مســـتقر در شـــهرک هـــای صنعتی شهرســـتان بهار و 

همدان است.
کرد: بخشـــی از خط انتقال و قســـمتی از ُپســـت  وی اضافه 
ح تا پایان سال به بهره برداری می  برق انجام شـــده و این طر

رســـد و ۳۰ مگاوات به ظرفیـــت تامین برق واحدهای صنعتی 
اضافه می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان اظهار 
داشت: ناحیه صنعتی فرسفج به علت استقرار سه واحد دارویی 
کشـــور مطرح اســـت بنابراین توسعه ۱۴  به عنوان قطب دارویی 

هکتاری این ناحیه آغاز شده است.
بادامی افزود: در این راســـتا تملک اراضی با وجود معارضان 
صورت گرفت و شبکه انتقال آن نیز در حال انجام بوده و تا اوایل 

سال آینده واحدهای صنعتی در این محل مستقر می شود.
کـــرد: پیگیر اســـتقرار یک واحـــد دارویی  وی خاطر نشـــان 
جدیـــد در ناحیـــه صنعتی فرســـفج بـــوده و در صـــورت تحقق 
کار  گذاری بـــرای ۳۰۰ جویای  بـــا ۶۰۰ میلیـــارد تومان ســـرمایه 

فرصت شغلی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه فـــرش و چرم همدان دارای قدمت دیرینه 
گفت: ایجاد خوشه فرش و چرم همدان جرو برنامه های  اســـت 
که افراد زیادی در این  شـــرکت شـــهرک های صنعتی اســـت چرا

کار هستند. کنده مشغول به  حرفه به صورت پرا
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان اظهار 
داشت: در این باره یک طرح سه تا پنج ساله تعریف و با برگزاری 

مناقصه، مشاور و مجری تعیین شده است.
بادامـــی ادامه داد: برای منطقه مبتنی بر فناوری های برتر نیز 
۵۰ هکتار در نظر گرفته شد و کار مطالعه، شبکه معابر، شبکه آب، 
برق و خط انتقال آنها صورت پذیرفته اســـت و سه واحد صنعتی 

پس از انعقاد قرار داد مستقر و عملیات اجرایی را آغاز کردند.

گفـــت: ۵۷ هکتار برای ایجاد شـــهرک شـــماره ۲ صنعتی  وی 
ســـفال و ســـرامیک اللجیـــن تملـــک شـــد و عملیـــات اجرایی و 
گذاری آغاز می  زیرساخت ها شـــروع شده و اوایل ســـال آینده وا
شـــود و با توجه به آغاز نامنویســـی به طور حتم مـــی توان ۳۰۰ تا 

کرد. ۳۵۰ واحد را در این محل مستقر 
کرد: منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین  بادامـــی بیان 
از سال ها پیش شروع شده بود امسال قسمتی از طرح در قالب 
گرفته شـــد و زیر ساخت ها شامل شبکه  فاز ۱۰۰ هکتاری در نظر 
کشـــی در حال انجام بوده و قراردادی با برق منطقه  معابر دیوار 

باختر برای تامین برق منعقد شد.
که  اســـتان همدان دارای ۲۶ شـــهرک و ناحیه صنعتی است 
گذاری به سرمایه گذاران دارد. گاز برای وا زمین دارای آب، برق، 

ییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان  ر

ح صنعتی هفت طر
تا پایان سال در استان همدان

به بهره برداری می رسد
 رییـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
ح صنعتی  کـــه بهـــره بـــرداری از هفت طـــر گفت  همـــدان 
مرتبط با پروژه های »جهش تولید« تا پایان ســـال  جاری 

در استان آغاز می شود.
کارشناســـان   »حمیدرضـــا متیـــن« در حاشـــیه بازدید 
ح ها و پـــروژه های بخش  نهاد ریاســـت جمهـــوری از طـــر
ح  جهش تولید در اســـتان همدان، افـــزود: اجرای ۳۰ طر
صنعتی در راســـتای تحقق شعار محوری »جهش تولید« 
ح آن تایید و تفاهم  که ۱۲ طر در اســـتان پیش بینی شده 

نامه اجرای آن نیز منعقد شده است.
ح هـــای  وی اظهـــار داشـــت: پیشـــرفت فیزیکـــی طـــر
صنعتی اســـتان همـــدان با وجود برخی مشـــکالت، قابل 
که امســـال در صـــدور مجوزهای  گونه ای  قبول اســـت به 

تولیدی ۵۱ درصد رشد داشته ایم.
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
همـــدان افزود: صنعتگران اســـتان با مشـــکالتی همچون 
کشـــور و ارســـال پول برای ترخیص  ورود ماشـــین آالت به 
که با پیگیری اســـتاندار و دادســـتان  کاال مواجه هســـتند 
گمـــرک بـــرای  همـــدان، بخشـــی از مشـــکالت موجـــود در 

کاالها رفع شده است. ترخیص 
که ۱۰۰  کرد: واحـــد تولیـــد »گل حفـــاری«  متیـــن بیـــان 
کشور به عنوان  درصد وارداتی است برای نخستین بار در 
ح دانش بنیان در شـــهرک صنعتی ویان اســـتان  یـــک طر

همدان راه اندازی و فعال شده است.
کاغذ از ســـنگ  ح تولید  وی ادامه داد: روند اجرای طر
که  در شهرســـتان اسدآباد نیز پیشـــرفت قابل قبولی دارد 
کار  گذار در ســـال آینده)قبـــل از پایان  با پیگیری ســـرمایه 

دولت دوازدهم( به بهره برداری خواهد رسید..
اســـتان همـــدان دارای یک هـــزار و ۴۰ واحـــد صنعتی 

فعال است.

فرماندار شهرستان همدان خواستار شد : 

تعامل حداکثری، اقناع سازی و نگاه 
واقع بینانه به مردم در مواجهه با 

مشکالت کنونی
حریـــم  از  صیانـــت  ســـتاد  ســـالمت  کمیتـــه  اعضـــای 
امنیت عمومی و حقوق شـــهروندی اســـتان در نشســـتی 
کمیته در  گزارشـــی از اقدامات ایـــن  بـــا فرماندار همـــدان 
کردند و هماهنگی الزم به  سطح شهرستان همدان ارایه 
ح های  منظور اجرای هر چه مطلوبتر دستورالعملها و طر
کرونا، تعامل با  کاهش شـــیوع  در دســـت اجرا در راستای 
واحدهـــای صنفـــی، جلب مشـــارکت و همراهی عمومی و 

تمرکز بر برخی از چالشهای پیش رو بعمل آمد.
فرماندارهمـــدان در این نشســـت با اشـــاره به ضرورت 
گفت: وحدت جمعی برای رفع مسایل و مشکالت مردم 

کثری، اقناع ســـازی و نـــگاه واقع بینانه به  تعامل حدا
کنونی بســـیارحائزاهمیت  مـــردم در مواجهه با مشـــکالت 
که باید در امر بازرسی این ستاد همواره مورد توجه  است 

گیرد. قرار 
حســـین افشـــاری با بیان اینکه دغدغه های معیشتی 
گیرد افزود:  کنار امر ســـالمت باید مورد توجه قرار  مردم در 
در امر بازرســـی باید برخورد اخالق مدارانه داشـــته باشیم 
و اعمـــال جرایـــم و ســـایر تدابیـــر قانونـــی باید محـــدود به 

گریزان باشد. متمردین وقانون 
وی با اشـــاره به برخی از اقدامات حمایتی دولت برای 
کرد :  اقشـــار آسیب پذیر و تولیدکنندگان و اصناف تصریح 
کنیم تا  بایـــد با صدای واحد و دلســـوزانه با مردم صحبت 
که انتظار همکاری داریم  شـــاهد همراهی مردم دراموری 

باشیم.
گامی  کرونایی را  فرماندار همدان شناســـایی بیمـــاران 
کرونا دانســـت و  مهـــم در قطـــع زنجیـــره شـــیوع ویـــروس 
ح محله محور شـــهید ســـلیمانی  کرد : با اجرای طر اظهار 
کاهش آمار  کرونا امیدواریم شـــاهد  و افزایش تســـت های 

ابتال و شیوع بیماری باشیم.
کمیته ســـالمت ســـتاد صیانـــت از حریم  تیم بازرســـی 
امنیـــت عمومی و حقوق شـــهروندی اســـتان متشـــکل از 
نماینـــدگان دســـتگاههای اجرایی ذیربـــط در حوزه های 
تجهیـــزات  تاسیســـاتی،  درمانـــی،  بهداشـــتی،  مختلـــف 
کلینیـــک ها، خدمات پزشـــکی  کلینیـــک و پارا پزشـــکی، 
کافی بصـــورت تخصصی نســـبت به  که بـــا اشـــراف  اســـت 
کـــز تعیین شـــده بخش دولتـــی و خصوصی  بازرســـی از مرا

اقدام می کنند.

ح کردخبر یستی استان مطر مدیرکل بهز

کند معلول باید بدون مشکل در شهر تردد 
حدود ۱0 درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند

نشریه چشم انداز همدان

جناب آاقی مهندس صفر صادقی  راد

 انتصاب شایسته جنابعالی  را به عنوان 
مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای 

یک عرض می نماییم استان همدان تبر
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ر مزایای از بین بردن خال ها با لیز

لیزر درمانی یک روش بســـیار 
که در آن اشعه لیزر  ســـاده اســـت 
مســـتقیما به خـــال تابانـــده می 
شـــود و نور لیـــزر به داخـــل بافت 
کنـــد و رنگدانه  خـــال نفـــوذ مـــی 
های خـــال را از بین برده و بدین 
ترتیـــب موجب از بین بردن خال 
می شود البته روش لیزر درمانی 
ممکن اســـت  بـــرای همـــه انواع 

خـــال ها ایده عال نباشـــد در ادامه برخی از مزایا و معایب 
کنیم. برداشتن خال با لیزر را مرور می 

کـــه در لیـــزر درمانـــی هیچ بـــرش و جراحی  از آنجایـــی 
گیـــرد ، این روش عموما هیـــچ جای زخمی  صـــورت نمی 

گذارد. بر جا نمی 
�   co2 لیزر

لیزر co۲  ، خال را از ریشـــه بر مـــی دارد و مانند جراحی 
کنـــد و حتـــی جـــای بخیـــه هـــم از خـــود باقی  عمـــل مـــی 
گاهی مو هم  که  نمی گذارد.خـــال های عمیق و برجســـته 
روی آنها وجود دارد، بعضی اوقات به وســـیله پزشـــک به 
دلیـــل مالحضاتی از عمق برداشـــته نمی شـــود زیرا امکان 
گر از عمق برداشـــته شـــود و روند  عـــود وجـــود دارد . امـــا ا

ترمیم زخم در فرد خوب باشد مشکلی به جا نمی ماند.
این توصیه ها را جدی بگیرید �

مهمترین و اولین قدم برای برداشتن خال ها این است 
که حتما به وسیله پزشک و با معینات بالینی و تشخیصی، از 
نظر خوش خیم یا بد خیم بودن به طور کامل بررسی شوند.
گـــر حتی از نظر زیبایـــی می خواهید خالـــی را بردارید  ا
که اولیـــن آنها تغییرات بدن  باید نکاتـــی را در نظر بگیرید 
گر به محض اینکه در بدن  شما در روند ترمیم زخم است ا
تان زخمی ایجاد می شـــود ، جای آن زخم باقی می ماند 
گوشـــت اضافی ایجاد می شـــود حتما  و حتی در محل آن 

به پزشک تان بگویید.
گردن، روی بازو ها  درباره خال های لب فوقانی، چانه، 
گوشـــت اضافی مســـتعد ترند،  که برای تشـــکیل  و ســـینه 

گاه باشد. پزشک شما باید آ
که برداشـــتن خال  گـــر پزشـــک با بررســـی متوجه شـــد  ا
گوشـــت اضافی در شـــما  غیر ضروری اســـت و احتمال بروز 
کنید و یـــا از طریق لیزر و  زیاد اســـت، می توانیـــد صرف نظر 
که با ظرافت خاص و بدون  کویسی  دســـتگاه های رادیو فرا
نیـــاز به بخیه و یـــا حتی بدون اســـکار )باقـــی ماندن جای 
زخم( خال ها را بر دارند و اقدام به از بین بردن آنها بکنند.

سالمت

۶00 واحد متخلف در استان همدان
 پلمب شد

 جانشـــین پلیس اطالعات و امنیـــت عمومی انتظامی 
گفـــت: ۶۰۰ واحد متخلف این اســـتان به  اســـتان همدان 
علـــت رعایـــت نکـــردن پروتکل هـــای بهداشـــتی مرتبط با 

کرونا، پلمب شد. گیری ویروس  مقابله به همه 
اســـتانی مقابلـــه  علـــی رضایـــی در ســـتاد  ســـرهنگ 
کرونـــا اظهـــار داشـــت: بـــه دنبـــال اجـــرای  بـــا ویـــروس 
محدودیت هایـــی بـــرای فعالیـــت صنوف و ملزم شـــدن 
آنهـــا بـــه رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی به پنـــج هزار 

واحد صنفی تذکر داده شد.
ح محدودیت  کـــرد: همچنین با اجرای طـــر وی بیـــان 
تـــردد، تیـــم هـــای پلیـــس در ۳۴ نقطه از اســـتان همدان 
کاهش تردد شبانه خودرو  مســـتقر شـــدند و با وجود روند 
گذشته  از ســـاعت ۲۱ تا چهار صبح اما پنج شنبه و جمعه 

آمار ترددها افزایشی بود.
جانشـــین پلیس اطالعات و امنیـــت عمومی انتظامی 
اســـتان همدان ادامـــه داد: بیش از  ســـه هـــزار خودروی 
که شـــامل ۷۴۳  کنون اعمال قانون شـــده اند  متخلـــف تا
دســـتگاه خودرو بـــه علت بی توجهی بـــه ممنوعیت تردد 
شبانه و یک هزار و ۴۰۰ خودرو نیز به علت ورود و تردد در 

داخل شهر بوده است.
جانشـــین ســـپاه انصارالحســـین همـــدان نیـــز درایـــن 
ح شـــهید سلیمانی با مســـئولیت حوزه  گفت: طر جلســـه 
بهداشـــت و درمان و تیم های اجرایی بســـیج اســـتان در 
کار خود  حال اجراست و بر اســـاس واقعیت های موجود 

را پیش می برند.
ســـردار مهـــدی فرجی افـــزود: برخـــی از افـــراد نیازمند 
کســـیژن بین ۱۰ تـــا ۲۰ لیتری هســـتند امید می  کپســـول ا
رود با پیگیری اســـتان و تعامل سازمان صنعت، معدن و 

تجارت همدان این مشکل رفع شود.
کنترل تردد از ساعت ۲۱ به  وی اظهار داشت: با وجود 
گذشـــته شاهد افزایش تردد شبانه و  بعد اما در یک هفته 
که  ورود خودروهای غیربومی به شـــهرهای استان بودیم 
به نظر می رســـد بایـــد نظارت بر ورودی شـــهرها جدی تر 

گرفته شود.

خبــــر

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی
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پل ارتباطی شهروندان
با شهـرداری همــــدان

حمایت 50هزار میلیارد ریالی بانک مهر ایران 
کمتر برخوردار  از اقشار 

چشم  انداز همدان - محبوبه یادگاری- مدیر 
عامل بانک مهر ایران خبر داد: این بانک نزدیک 
بـــه ۵۰۰ هـــزار فقـــره تســـهیالت بـــه ارزش حدودا 
۵۰هـــزار میلیارد ریال در حـــوزه محرومیت زدایی 
و حمایـــت از دهک های پایین درآمدی پرداخت 

کرده است.
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســـنه  به 
مهـــر ایـــران، ۵ آذرمـــاه روز بســـیج مســـتضعفان 
نام گذاری شده و به همین مناسبت عملکرد این 
بانک در حوزه محرومیت زدایی و توانمندســـازی 
گفت وگو با دکتر مرتضی  کمتر برخوردار را در  اقشار 
کبری مدیرعامل بانک مهر ایران مرور می کنیم. ا
کـــه بانـــک مهـــر  کبـــری می گویـــد: از آنجایـــی  ا
ایـــران یک بانک تخصصی قرض الحســـنه اســـت 
و در حـــوزه بانکداری خرد فعالیـــت می کند، تنها 
امـــکان پرداخـــت تســـهیالت قرض الحســـنه بـــه 
اشخاص حقیقی و با سقف مشخص را داراست. 
ح های  بـــا این حال، بانک مهر ایران با تعریف طر
تسهیالتی متنوع و همچنین امضای تفاهم نامه 
بـــا نهادهای حمایتی مختلـــف، اقدامات مؤثری 
کارآفرینـــی بـــا اولویـــت  در حـــوزه اشـــتغال زایی و 

دهک های پایین درآمدی انجام داده است.
وی با اشـــاره به اقدامات انجام شده از سوی 
ایـــن بانـــک اظهـــار می کنـــد: در چارچـــوب یکـــی 
از ایـــن تفاهم نامه هـــا، بانـــک مهر ایـــران نزدیک 
بـــه ۳۶۰هزار فقـــره تســـهیالت به مبلـــغ ۲۹هزار و 
کمیتـــه امداد  ۵۰۰ میلیـــارد ریـــال بـــه مددجویان 
کـــرده اســـت. عمده این تســـهیالت در  پرداختـــه 
حوزه خوداشتغالی پرداخت شده است. در واقع 
کرده به جای اینکه به افراد  بانک مهر ایران سعی 
کند، با پرداخت  در حوزه وام  معیشـــتی پرداخت 
وام در حوزه اشتغال، این افراد را به سمت ایجاد 
درآمد پایدار برای خود و خانواده هایشـــان سوق 
دهـــد. بـــه این صـــورت فرد عـــالوه بر اینکـــه برای 
بازپرداخت اقســـاط خود به مشکل برنمی خورد، 
کمـــک از ســـوی نهادهـــای  نیـــازش بـــه دریافـــت 

کاهش می یابد. حمایتی نیز 
کبـــری این طور ادامه می دهد: البته این تنها  ا
کمک به مددجویان  اقدام بانک مهر ایران برای 
نهادهـــای حمایتـــی نبوده اســـت. ایـــن بانک در 
همـــکاری بـــا ســـازمان بهزیســـتی نیـــز۹۵۰۰ فقره 
تســـهیالت به ارزش۱۷۰۰ میلیارد ریـــال پرداخت 

کرده است.
وی با اشـــاره به ســـایر اقدامات ایـــن بانک در 
حوزه اشتغال زایی، می گوید: افزون بر این، بانک 
گســـترده ای بـــا بنیاد  مهـــر ایـــران همکاری هـــای 
برکـــت داشـــته و در چارچـــوب تفاهم نامـــه با این 
بنیاد، تســـهیالت قابل توجهی در حوزه اشـــتغال 
کنون بیش  کرده اســـت. تا  کارآفرینـــی پرداخت  و 
از ۹۶هزار فقره تســـهیالت قرض الحسنه به ارزش 
بیـــش از ۱۶هزار میلیارد ریال در همکاری با بنیاد 
گفتنی است بانک  برکت پرداخت شـــده اســـت. 
مهـــر ایران با آســـتان قدس رضوی نیـــز همکاری 
داشـــته و ۱۷۰۰ فقـــره تســـهیالت بـــه مبلـــغ ۵۷۰ 
میلیـــارد ریـــال در چارچـــوب تفاهم نامـــه بـــا این 
که همه این تسهیالت نیز  کرده  آســـتان پرداخت 

مربوط به حوزه اشتغال زایی بوده است.
مدیرعامـــل بانـــک مهـــر ایـــران اظهـــار می کنـــد: 
این ها تمـــام اقدامات نخســـتین و بزرگ ترین بانک 
قرض الحسنه کشور برای محرومیت زدایی و حمایت 
از اقشار کمتر برخوردار نیست. از آنجایی که مسکن 
روســـتایی یکی از پاشنه آشـــیل های آسیب پذیری 
روســـتاها در حـــوادث طبیعـــی بـــوده اســـت، بانک 
مهر ایران تســـهیالتی را نیز برای بهسازی و نوسازی 
کرده اســـت. بر این  خانه های روســـتایی پرداخـــت 
اســـاس، بانک مهر ایران با همکاری بنیاد مســـکن 
انقـــالب ۸۲۰۰ فقـــره بـــه مبلـــغ ۷۲۰ میلیارد ریـــال در 
ایـــن حوزه پرداخت کرده اســـت. گفتنی اســـت این 
همکاری ادامه دارد و هر روز به تعداد دریافت کنندگان 

این تسهیالت افزوده می شود.
وی می افزاید: زنان سرپرســـت خانوار نیز یکی 
که بانک مهـــر ایران به آن ها  از اقشـــاری بوده اند 
توجه ویژه داشته اســـت. این بانک در همکاری 
با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
بـــه ۳۳هـــزار زن  ریـــال تســـهیالت  ۱۰۰۰ میلیـــارد 

کرده است. سرپرست خانوار پرداخت 
مدیرعامـــل بانـــک مهر ایـــران اظهـــار می کند: 
در مجمـــوع این بانک، نزدیک بـــه ۵۰۰هزار  فقره 
میلیـــارد  ۵۰هـــزار  حـــدودًا  ارزش  بـــه  تســـهیالت 
از  حمایـــت  و  محرومیت زدایـــی  حـــوزه  در  ریـــال 
کرده است.  دهک های پایین درآمدی پرداخت 
گذشـــته و در  عمـــده ایـــن تســـهیالت در ۴ ســـال 

حـــوزه اشـــتغال زایی و ایجـــاد درآمد پایـــدار برای 
تســـهیالت گیرندگان پرداخت شـــده اســـت. امید 
که این اقدامات بانک مهر ایران توانســـته باشـــد 
کشـــور را در حوزه  دغدغه هـــای بخشـــی از مـــردم 

کاهش دهد. اقتصادی 

کنید � با درآمد فردایتان، امروز خرید 
بانـــک قرض الحســـنه مهر ایـــران در چارچوب 
کارت، ایـــن امکان را به شـــما می دهد  کاال ح  طـــر

کنید. که درآمد فردای خود را امروز هزینه 
گـــزارش روابط عمومـــی بانک مهـــر ایران،  بـــه 
کارت ایـــن بانـــک بـــا افزایـــش قـــدرت  کاال ح  طـــر
خرید مشـــتریان ارائه شده است. شما می توانید 
بدون نیاز به ســـپرده گذاری، نســـبت به دریافت 
کرده  کارت با ســـقف ۲۰ میلیون تومان اقدام  کاال
کشور اقالم  و از فروشـــگاه های متعدد در سراســـر 

کنند. مورد نیاز خود را خریدرای 
گفتنـــی اســـت فروشـــگاه های مختلفـــی طرف 
قـــرارداد بانک مهر ایران هســـتند و دامنه آن ها از 
ک  فروشـــگاه لوازم خانگی و تلفن همراه تا پوشـــا
و... را در بـــر می گیرد. لیســـت این فروشـــگاه ها از 
qmb. طریق وب سایت بانک مهر ایران به آدرس
کارت قابل  کاال ح  ir و در صفحـــه مربـــوط به طـــر

مشاهده است.

کارت بانک مهر ایران؟ � کاال چرا 
کارت اعتبـــاری از ســـوی بانک هـــای مختلف 
کارت بانک مهر  کاال ارائـــه می شـــود، امـــا مزیـــت 
که  ح های مشـــابه این است  ایران نســـبت به طر
که  مشـــمول دریافت ســـود نمی شـــود. از آنجایی 
بانـــک مهر ایـــران بانک تخصصی قرض الحســـنه 

ح های اعتباری آن نیز بر اســـاس  بـــوده و تمام طر
کارت نیز همچون  کاال ایـــن عقد اجـــرا می شـــود، 
ح های این بانک مشمول دریافت سود  سایر طر
که  کارمـــزدی به آن تعلـــق می گیرد  نبـــوده و تنها 

کثر ۴ درصد است. حدا
کارت یـــک مـــاه پـــس از  کاال دریافـــت اقســـاط 
آغـــاز می شـــود. همچنیـــن تعـــداد  کارت  صـــدور 
که  اقساط بین ۶ تا ۱۲ ماه خواهد بود. در صورتی 
مشتری به صورت منظم اقساط خود را پرداخت 
کند، امکان شـــارژ مجدد حساب بالفاصله پس از 
پرداخت اقســـاط تســـهیالت قبلی، برای دفعات 
زیاد و بدون تشکیل پرونده و ضامن وجود دارد.

کاال معمواًل  نکته دیگـــر اینکه خرید اقســـاطی 
کاال همـــراه می شـــود، اما در  بـــا افزایـــش قیمـــت 
کارت، پذیرنـــدگان قیمـــت  کاال ح  چارچـــوب طـــر

کاال را افزایش نمی دهند.

کارت � کاال استقبال مردم از 
کارت  تا پایان آبان ماه، بیش از ۱۰هزار و ۶۰۰ کاال
به مشتریان بانک مهر ایران ارائه شده که مجموع 
اعتبار آن ها تقریبًا به ۱۴۹۰ میلیارد ریال می رســـد.  
که بیشـــترین استقبال  گفتنی اســـت ســـه استانی 
و  تعـــداد  نظـــر  از  و  داشـــته  را  کارت  کاال طـــرح  از 
کارت دریافتی را داشـــته اند،  کاال مبلـــغ باالتریـــن 

کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان هستند.
کافی اســـت به  کارت تنها  کاال بـــرای دریافـــت 
کرده و  یکـــی از شـــعب بانک مهر ایـــران مراجعـــه 
کارت خود را دریافت  کاال پس از تشکیل پرونده، 
کنید. مرحله بعد مراجعه به فروشگاه های طرف 
کاالســـت. پـــس از یک ماه  قـــرارداد بانک و خرید 

اقساط شما آغاز می شود.

معاون استاندار:

ح تا پایان دولت دوازدهم در همدان ۱۳۰ طر
بهره برداری می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همـــدان اظهـــار داشـــت: بـــا رایزنی مســـووالن 
اقتصادی و فرمانداران ۱۳۰ طرح تا پایان دولت 
دوازدهـــم در ایـــن اســـتان آمـــاده بهره بـــرداری 

می شود.
 ظاهر پورمجاهد در نشســـت بررســـی طرح 
کـــرد: برخی از  هـــای جهش تولید همدان بیان 
که این  طرح ها محرک توســـعه استان هستند 

طرح ها با جدیت ویژه دنبال می شود.
کـــرد: چندیـــن طـــرح در  وی خاطـــر نشـــان 
بخش جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه 
۲۴ هکتاری در دســـت اجرا هســـتند و با افتتاح 
گلخانه ۲۴ زیر شـــاخه نیز بهره برداری  تنها یک 

می شود اما این یک طرح محسوب می شود.
وی با بیان اینکه توســـعه و ایجاد ساالنه ۷۰ 
گلخانه به دستگاه ها تکلیف شده است  هکتار 
اضافه کرد: با توجه به توسعه زیر ساخت شهرک 
های صنعتی هم اینک فضای آنها ُپر شده است 
به گونه ای که تنها در ناحیه صنعتی شهرستان 

محروم فامنین ۱۰۰ قرار داد بسته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان افزود: توسعه شـــهرک بهاران به میزان 
۴۷ هکتـــار، فـــرآوری معـــدن در ناحیه صنعتی 
جـــوکار و اجـــرای ۲ طـــرح بـــزرگ در ایـــن ناحیه 

صنعتی از دیگر کارها است.
پورمجاهد ادامـــه داد: با توجه به نامگذاری 
ســـال به نام جهـــش تولیـــد ۶۳ طـــرح عمرانی 
اقتصادی احصا شد و در سفر نوبخت به همدان 
۳۷ طـــرح در قالـــب تحقق پـــروژه های جهش 
کـــه این طرح ها  تولید تفاهم نامه منعقد شـــد 
شامل دو بخش اعتباری از محل اعتبارات ملی 

و  استانی و طرح های تسهیالتی هستند.
وی افـــزود: از ایـــن ۳۷ طـــرح ، ۲۴ طـــرح 
که در این باره منابع اعتباری  اقتصادی اســـت 
الزم ۵۲۲ میلیـــارد تومان تســـهیالت ســـرمایه 
گردش  ثابت و ۱۷۸ میلیارد تومان ســـرمایه در 
که این طرح ها و پروژه  پیش بینی شده است 
ها با تســـهیالت ۱۸ درصد بوده اما ســـه درصد 
یارانه ســـود معـــادل ۶۱ میلیارد تومـــان به آنها 

گیرد. تعلق می 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
که  کرد: در راســـتای طـــرح هایی  همدان بیان 
نیـــاز بـــه اعتبار ملی و اســـتانی دارنـــد رقم پیش 
بینی شده در این تفاهم نامه ۹۷ میلیارد تومان 

که ۲۰ درصد این رقم معادل ۱۴ میلیارد  اســـت 
تومان تخصیص اولیه آن توسط سازمان برنامه 
بودجـــه ۱۰ روز پیـــش به همدان ابالغ شـــده اما 

هنوز نقدینگی تامین نشده است.
کرد: عـــالوه بر طرح های  پورمجاهـــد اضافه 
یاد شده بر اساس بخشنامه وزیر کشور ۳۰ مورد 
فعالیت جهش تولید مطرح شـــد همچنین به 
دنبال فرمایشات رهبر معظم انقالب، در ششم 
فروردیـــن نامـــه ای بـــه دســـتگاه هـــای اجرایی 
اســـتان ارســـال و دیـــدگاه هـــا و پیشـــنهادهای 

ادارات در حوزه جهش تولید اخذ شد.
کارهای  گفت: در حوزه فـــرآوری معادن  وی 
که  بزرگی در اســـتان همدان انجام شـــده است 
کشـــاورزی و زیر  تکمیل زنجیره تولید در بخش 

ساخت شهرک ها نمونه بارز آنها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان بیان کرد: در حوزه گردشگری و صنایع 
دســـتی بخشـــی از محصوالت این استان برند 
جهانی و ملی دارند و در بخش بازاریابی تالش 
شد از این فرصت ها به نحوه مطلوبی استفاده 

شود.
کرونـــا را از چالش ها و  پورمجاهـــد تحریـــم  و 
گفت: برای  موانع پیش روی طرح ها دانست و 
واردات ماشـــین آالت ســـه واحد بـــزرگ فرآوری 
معدنی و فوالد با مشکل تامین ارز مواجه بودند 
و بـــه خاطر تعهـــد ارزی به علت سیاســـت های 
غیر شفاف موجب تاخیر در زمان بندی اجرای 

برخی طرح ها اتفاق بیفتد.
گفـــت: تمامـــی تـــالش این اســـت طرح  وی 
های در دســـت اجرا تا دهه فجر و پایان سال به 
بهره برداری برســـد هر چند بخشـــی از طرح ها 
کردند اما امید می  تســـهیالت بانکی را دریافت 

رود مسیر بهتری را برای امسال پیش ببرند.
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امام علی علیه السالم :

خبرنـــگار : شـــهناز محمـــدی- شـــهردار همـــدان 
پذیرســـرمایه های  مســـئولیت  شـــهروندان  گفـــت: 
ارزشـــمند برای توسعه شـــهری و پیشرفت دراهداف 

مدیریت شهری هستند.
عباس صوفی شـــهردار همدان در نشست خبری 
به مناسبت ســـومین جشنواره شـــهروندان برگزیده 
به شـــکل فضـــای مجازی از آغاز ســـومین جشـــنواره 
»شـــهروندان برگزیـــده« با هدف شناســـایی، معرفی 
شـــهروندان مســـئول در حوزه های مختلف با شـــعار 
»همدان، شـــهر برتر با شـــهروندان برتر« خبـــر داد، و 
که مســـئولیت پذیرسرمایه های  افزود: شـــهروندانی 
ارزشـــمند برای توسعه شهری و پیشـــرفت اهداف و 

برنامه های مدیریت شهری هستند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ثبـــت نـــام برای شـــرکت 
در جشـــنواره شـــهروندان برگزیـــده از ۱۵ آذرمـــاه آغـــاز 
می شـــود، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه جشنواره 
شهروند برگزیده مســـتقر در مرکز همایش های قرآنی 
شـــهر همـــدان آغـــاز شـــده و امیدواریـــم ایـــن دوره از 
جشنواره پربارتر و موفق تر از ۲ دوره قبلی برگزار شود.

رئیـــس جشـــنواره شـــهروندان برگزیـــده همـــدان 
با بیـــان اینکـــه شـــهروندان برگزیده، الگـــوی جامعه 
کرد: استفاده از تجربه و  هستند شهر هستند اضافه 
توان آن ها در برنامه ها و اهداف آموزش شـــهروندی 

دارای اهمیت ویژه ای است.
گفـــت: موضـــوع فرهنـــگ یکـــی از اصول  صوفـــی 
که جشنواره  مهم و محوری مدیریت شـــهری اســـت 
شـــهروند برگزیـــده نیـــز در چارچوب همیـــن رویکرد و 

اصل مهم برگزار می شود.
شـــهردار همـــدان ابراز داشـــت: دراین جشـــنواره 
کوشـــا،  پذیـــر،  قانـــون  مـــدار،  اخـــالق  شـــهروندان 
مســـئولیت پذیـــر و خـــالق معرفـــی می شـــوند تـــا بـــا 
الگوســـازی در جامعه زمینـــه برای ارتقـــاء فرهنگ و 

آموزش های شهروندی فراهم شود.

معرفی شـــهروندان برگزیده سبب ارتقای فرهنگ 
شهروندی در همدان می شود

شـــهردار همدان با بیان اینکه معرفی شهروندان 
برگزیده سبب ارتقای فرهنگ شهروندی در همدان 
می شود٬ گفت: الزمه یک داشتن شهر خوب داشتن 

شهروندان خوب است.
ایـــن  عبـــاس صوفـــی در نخســـتین ویژه برنامـــه 
کیـــد براینکه شـــهرایده آل بـــا ارتقای  جشـــنواره بـــا تأ
فرهنگ شـــهروندی بـــه دســـت خواهد آمـــد٬ اظهار 
در  مناســـب  الگـــوی  برگزیـــده  شـــهروندان  داشـــت: 
که باید با معرفی آنها فرهنگ  ســـطح شـــهر هســـتند 

شهروندی را ارتقا داد.
وی الزمـــه یـــک داشـــتن شـــهر خـــوب را داشـــتن 
شـــهروندان خـــوب دانســـت و افـــزود: ســـال ۹۷  در 
که  ابتدای دوره مدیریت شـــهری یکی از موضوعاتی 
کند  کار  مجموعه مدیریت شـــهری قرار شـــد روی آن 
بحث فرهنگ ســـازی رفتار شهروندی در موضوعات 

و حوزه های مختلف بود.
شـــهردار همـــدان با بیـــان اینکه در راســـتای این 
که  فرهنگســـازی نیاز به معرفی شهروندانی داشتیم 
کرد: ما در این  در این حوزه نام آشنا هستند٬ مطرح 
که در حوزه رفتار  کنیم  کســـانی را معرفـــی  عرصه باید 
شهروندی خود را موظف به رعایت رفتار شهروندی 

می دانند.
 وی بـــا اعالم اینکه ســـال ۱۳۹۷  نخســـتین دوره 
کلید خورد و از بین هزار نفر  جشنواره شهروندان برتر 
کمیته داوران ۶۸ نفر را در حوزه های  کننده،  شرکت 
گذشته نیز  کرد:  ســـال  کرد٬ عنوان  مختلف انتخاب 
کمیته  که ثبت نام شـــدند  از بیـــن هـــزار و ۵۰۰ نفری 

کرد. داوران  ۱۸ نفر را  معرفی 
گرچه با  شـــیوع  کرد: امســـال نیـــز ا صوفـــی بیـــان 
برگـــزاری ســـومین دوره جشـــنواره  کرونـــا   ویـــروس 
شـــهروندان برگزیـــده به تعویق افتاد اما در جلســـات 

مختلف در  شـــورای اسالمی شهر همدان  بر برگزاری 
کید شد. این جشنواره تأ

 وی ارتقـــای فرهنگ٬ تبیین وظایف شـــهروندی 
و شـــهروند مداری را از اهـــداف جشـــنواره برشـــمرد و 
کرد:  شناسایی، معرفی و تشویق شهروندان  مطرح 
در ابعاد مختلف،  الگو ســـازی از شـــهروندان برگزیده 
در ســـطح جامعـــه و ایجاد بانـــک اطالعاتی نخبگان 
همدانـــی در حوزه هـــای مختلـــف از دیگـــر اهـــداف 

جشنواره ترسیم شده است.
جشـــنواره  داد:  توضیـــح  همـــدان  شـــهردار   
شـــهروند برگزیـــده در چهـــار بخش شـــهروند برگزیده 
بـــا شـــاخص های فردی،  شـــهروند شایســـته تقدیر، 
شـــهروند افتخـــاری و شـــهروند عامـــل بـــه وظایـــف 

شهروندی برگزار می شود.
 وی اعالم کرد: امسال »جشنواره شهروندان برگزیده 
همـــدان« بـــا شـــکل گیری شـــورای سیاســـت گذاری، 
کمیته های علمی- داوری، اجرایی و اطالع رسانی آغاز 
شده و شهروندان همدانی از طریق وبسایت جشنواره 
در قالـــب خودمعرفـــی و معرفی دیگـــران می توانند به 

منظور ثبت نام اقدام کنند.

»شـــهروند  � همـــدان  ســـامت  تاشـــگران 
برگزیده« می شوند

همـــدان دبیـــر جشـــنواره »شـــهروندان برگزیده« 
کرد: امســـال بخش تالشگران سالمت  همدان اعالم 
به ســـایر بخش های جشـــنواره شـــهروندان برگزیده 
همدان اضافه شده است که افراد برگزیده این بخش 
کادردرمانی،  می توانند شامل پزشکان، پرستاران و 
کرونا  که به نوعی در زمینه مهار  کبان و  یا غســـال و پا

نقش داشته اند، باشند.
سیدمسعود عســـگریان عصر یکشـــنبه ۱۶ آذرماه 
در نشست برخط سومین دوره جشنواره شهروندان 
برگزیـــده همـــدان، بـــا اشـــاره به برگـــزاری جشـــنواره 

»شـــهروندان برگزیـــده« بـــرای ســـومین ســـال پیاپی 
کرد: این طـــرح در شـــورای دوره  در همـــدان اظهـــار 
کلید خورد و سالیانه در حوزه مدیریت شهری  پنجم 
که بیشـــترین مشـــارکت و فعالیت را در  شـــهروندانی 
کیفیت زندگی شـــهری داشـــته اند، به  جهت ارتقای 

عنوان شاخص و الگو معرفی می شوند.
کرونا  وی بـــا بیـــان اینکه امســـال به علت شـــیوع 
کمی با تأخیر برگزار شد، افزود: هدف  این جشـــنواره 
از برگزاری این جشـــنواره معرفی شـــهروندانی اســـت 
کـــه در حوزه مدیریت شـــهری برنامه هایی دارند تا از 
رفتارهای اجتماعی آنها برای داشتن شهری توسعه 

یافته تر الگوسازی شود.
شـــامل  برگزیـــده  شـــهروند  گفـــت:  عســـگریان 
بخش هایی از جمله شهروند برگزیده، شهروند عامل 
به وظایـــف شـــهروندی، شـــهروند شایســـته تقدیر، 
که  بخش ویژه، شـــهروند افتخاری و بخش جدیدی 
امســـال به جشـــنواره افزوده شـــده بخش تالشگران 
که افراد برگزیده این بخش می توانند  ســـالمت است 
کادردرمانی، یا غسال و  شامل پزشکان، پرستاران و 
کرونا نقش  که به نوعی در زمینـــه مهار  کبـــان و ...  پا

داشته اند، باشند.
رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر همـــدان افـــزود: 
انتخاب شهروندان بر اساس خوداظهاری و از طریق 
ثبـــت نـــام انجام شـــده در ســـایت جشـــنواره صورت 
می گیرد اما در بخش شهروند افتخاری می توان افراد 
را با ارائه مســـتندات مربوطه به دبیرخانه جشـــنواره 

معرفی کرد.
کرد: بخش شـــهروند افتخاری معموال  وی بیـــان 
کار خاص  که  گرفته شده  برای افراد غیر بومی در نظر 

و تأثیرگذاری را برای همدان انجام داده اند.
رئیـــس  و  همـــدان  شـــهردار  صوفـــی،  عبـــاس 
که  کرد: همدان شـــهری اســـت  جشـــنواره نیز اظهار 
برای شـــهروندان خوب ارزش قائل است البته همه 

شهروندان ارزشمند هســـتند اما برخی ویژگی هایی 
کـــه می توانند الگویی برای ســـایر شـــهروندان  دارند 

باشند.
دبیر جشنواره شـــهروندان برگزیده نیز با اشاره به 
اینکـــه ثبت نام شـــهروندان برگزیده از طریق ســـایت 
جشـــنواره از ۱۵ آذرمـــاه آغـــاز شـــده و تـــا ۱۵ دی مـــاه 
کـــرد: از ۱۵ تا ۲۰  نیـــز ادامـــه خواهـــد داشـــت، اظهـــار 
دی ماه پرونده هـــای ثبت نامی شـــهروندان تکمیل 
می شـــود و از ۲۰ دی ماه تا اول بهمن ماه داوری افراد 

گرفت. صورت خواهد 
روح اهلل وجـــدی هویـــدا افـــزود: در نهایـــت در ۱۵ 
بهمن مـــاه همزمـــان با میـــالد حضـــرت فاطمه)س( 
مراســـم اختتامیـــه جشـــنواره بـــا توجه بـــه وضعیت 
گـــر امکان برگزاری مراســـم  کرونا ا همدان در شـــیوع 
در فضـــای بـــاز و بـــا رعایـــت پروتکل باشـــد، با حضور 
شـــهروندان برگـــزار می شـــود در غیـــر این صـــورت به 

صورت مجازی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی شهروندان بر اساس 
کمی انجام می شـــود، یادآور شـــد:  اعداد و به صورت 
ارزیابی مســـتمر از آنها چه قبل و پس از جشـــنواره از 
که اعضای این  کمیته داوری انجام می شود  ســـوی 

کمیته متشکل از اساتید دانشگاهی است.
کـــه در  دبیـــر جشـــنواره با اشـــاره بـــه بازخـــوردی 
گذشـــته از برگزاری این جشـــنواره دریافت  دو ســـال 
کرده اند، توضیح داد: روند الگوســـازی این جشنواره 
روشی صحیح و مثبت است اما این روش به تدریج 

و در طی سال ها اثر خود را نشان می دهد.
وجـــدی هویـــدا با اشـــاره بـــه اینکـــه شـــهروندان 
برگزیده سال ۹۹ تعداد ۱۴ نفر خواهند بود، بیان کرد: 

که بخش ویژه ای به جشـــنواره اضافه شـــده  از آنجـــا 
ایـــن تعداد ممکن اســـت به ۱۸ نفر نیـــز افزایش پیدا 
کند که البته این تصمیم گیری برعهده کمیته داوری 

جشنواره است.
وی با اشـــاره به اینکه در نخســـتین سال برگزاری 
جشـــنواره، شـــهروندان از اقشـــار مختلف بـــه عنوان 
گفت: در سال  شهروند برگزیده انتخاب می شـــدند، 
که  گذشـــته و در دومین سال برگزاری نظر بر این شد 
غ از شـــغل انتخاب شـــوند و بیشـــتر به  نفرات برتر فار

آیتم برگزیده بودن آن فرد توجه شود.
گرفتن  کرد: در نظـــر  وجدی هویـــدا خاطرنشـــان 
تعـــداد محـــدود در انتخاب شـــهروند برگزیـــده باعث 
ایجاد رقابتی سخت تر در بین شهروندان و داوری با 

دقت باالتری می شود.
وی با اشـــاره به شـــاخص های انتخاب شـــهروند 
کار  گفـــت: این شـــاخص ها بر اســـاس یـــک  برگزیـــده 
کـــه  کشـــورهایی  از  انتخـــاب شـــده اند،  تحقیقاتـــی 
کرده الگوبـــرداری و در نهایت  این جشـــنواره را برگزار 
بومی سازی شده و بر اساس فرهنگ و سبک زندگی 
ایرانی تنظیم شـــده است؛ به طور مثال آیتمی چون 
آزادسازی زندانی و یا آموزش عمومی یک معلم برای 
که  دانش آمـــوزان نیازمنـــد آیتم های اخالقی اســـت 

عالوه بر داشتن امتیاز دارای ارزش باالیی است.
کرد: در این جشـــنواره  وجـــدی هویـــدا تصریح 
کارمنـــد برگزیده نبوده بلکه  بـــه دنبال معرفی یک 
گرفتـــن فعالیت های شـــهروند در  کنـــار درنظـــر  در 
حوزه شـــغلی خـــود به دنبـــال معرفی شـــهروندی 
کاری فوق العاده  کـــه در مدیریـــت شـــهری  اســـت 

انجام داده باشد.

عباس صوفی شهردار همدان

شهروندان مسئولیت پذیر سرمایه های
ارزشمند برای توسعه و مدیریت شهری

مدیر منطقه یک خبر داد:

احداث زمین چمن مصنوعی
مجموعه ورزشی شهدای شهرداری

کرونا  که متاســـفانه شـــیوع ویـــروس  ایـــن روزها 
روزمـــره  فعالیتهـــای  از  بســـیاری  تعطیلـــی  باعـــث 
شـــهروندان شده است و بســـیاری از همشهریان با 
همراهـــی توصیه های پزشـــکی در خانـــه می مانند 
شـــهرداری منطقه یک عالوه بر اجـــرای پروژه های 
موجود، توسعه زیرساختهای ورزشی فرهنگی را در 
گامی مثبت در  کار خود قرار داده تا شـــاهد  دســـتور 
این زمینه باشـــیم، در این خصوص مصاحبه ای را 
که  بـــا دهبانی صابر مدیر منطقه یک صورت دادیم 

در ادامه می خوانیم:
مدیر منطقه یک با بیان اینکه یکی از رسالتهای 
مهـــم شـــهرداری در حـــوزه هـــای فرهنگی ورزشـــی 
توســـعه زیرســـاختها برای شـــکوفایی نســـل جوان 
گفـــت رویکـــرد ایـــن منطقـــه افزایـــش هرچه  اســـت 
بیشـــتر زیرساختهای ورزش های مختلف در سطح 
که شهروندان در سطح  منطقه یک است به طوری 

محالت خود بتوانند از آن بهره ببرند.
وی ادامه داد در طی یک سال اخیر پروژه هایی 
همچـــون احـــداث زمیـــن ورزشـــی فوتبـــال در پارک 
لـــه و محله دره مراد بیگ، احداث زمین ورزشـــی  ال

بدمینتـــون بوســـتان ارم، بازســـازی زمین ورزشـــی 
فوتبـــال بوســـتان مـــردم، همچنین احـــداث زمین 
که تا انتهای  ورزشـــی بســـکتبال در بوســـتان مردم 
ســـال جاری به اتمام می رســـد و خریـــداری و جای 
گذاری میزهای شـــطرنج و پینـــگ پونگ موید این 

امر است.
گفت مجموعه شهدای شهرداری  دهبانی صابر 
که زمین ورزشـــی باشـــگاه شـــهرداری همدان است 
و بســـیاری از جوانان شـــهر همدان به دنبال شروع 
ورزش قهرمانـــی از ایـــن باشـــگاه هســـتند در طـــی 
کیفیت مناسبی نداشت و با توجه به  ســـالیان اخیر 
نگاه این منطقه به توســـعه زیرســـاختهای ورزشـــی 
گرفته شد تا عملیات اجرایی احداث چمن  تصمیم 

کنیم. مصنوعی در این مجموعه را آغار 
کرد عملیـــات اجرایی  مدیـــر منطقه یـــک عنوان 
ایـــن پـــروژه ۵  هزار متـــر مربعی از ابتـــدای آذر ماه با 
اعتبـــاری ۵۳ میلیـــارد ریالی آغاز شـــده اســـت و هم 
که  کبرداری آن در جریان است،  کنون عملیات خا ا
پـــس از آن عملیـــات بتن ریزی و الیـــه های زهکش 

اجرا خواهند شد.

کـــه در  وی ادامـــه داد امیدواریـــم بـــا اقداماتـــی 
زمینـــه ورزش هـــای محلـــی و قهرمانی صـــورت می 
گرایش هرچه بیشـــتر اســـتعدادهای  پذیرد شـــاهد 

نهفته و جوانان شهر همدان به ورزش باشیم.
گلفام مدیـــر فنی شـــهرداری منطقه یک  بهنـــام 
بـــا بیان اینکـــه بـــرای اولین بار در شـــهر همـــدان از 
سیســـتم فیلترینگ در اجـــرای این چمن مصنوعی 
گفت ســـعی شـــده اســـت تا با  اســـتفاده مـــی شـــود 
کیفیت  کامل و اجرای بهترین  اســـتفاده از زهکشی 
چمن مصنوعی شـــاهد رشد و ترقی ورزش قهرمانی 

در شهر همدان باشیم.
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استاندار همدان خواستار تشدید 
محدودیت تردد شبانه شد

اســـتاندار همدان خواســـتار تشـــدید محدودیت تردد 
کیفیت  گفت: اجرای این طرح با جدیت و  شـــبانه شـــد و 

بیشتر اجرا شود.
کرونا   ســـید سعید شاهرخی در ستاد استانی مدیریت 
کرد: انســـداد ورودی های شـــهر و محدودیت تردد  بیـــان 
باید نمود عینی داشـــته باشد و جریمه رانندگان متخلف 

بالفاصله از طریق پیامک به او اطالع رسانی شود.
استاندار همدان افزود: در حال حاضر محدودیت تردد 
شـــبانه در مرکز استان اجرایی شده اما در صورت ضرورت 
این محدودیت در ســـایر شهرستان ها نیز به مرحله اجرا 

گذاشته می شود.
کرد: یکی از رســـم های دیرین مراسم شب  وی اضافه 
که در این شـــب خانواده ها دور هم جمع می  یلدا اســـت 
کرونا می  شـــوند اما امســـال این آیین بـــا توجه به شـــیوع 
تواند خطر جدی برای بزرگترها و افراد مسن فامیل باشد.
شـــاهرخی با بیان اینکه دورهمی همچنان بیشـــترین 
کرونـــا دارد افـــزود: شـــهروندان  ســـهم را در بـــروز ویـــروس 
که بـــا توجه به توصیه  هماننـــد ۱۳ فروردیـــن روز طبیعت 
کرونا در منزل ماندند در شب یلدا نیز این همکاری  ستاد 

و همراهی را داشته باشند.
اســـتاندار همدان ادامه داد: بیـــش از ۳۰ درصد عامل 
کرونـــا حضـــور در دورهمـــی هـــای خانوادگـــی اســـت  بـــروز 
بنابرایـــن بـــا توجه به نزدیک شـــدن به شـــب یلـــدا باید از 
کرده و آن را به صورت  تشکیل این دورهمی ها جلوگیری 

کرد. مجازی برگزار 
کرد: نباید به خاطر یک سنت دیرینه  کید  شاهرخی تا
کنار هم بودن به بهانه شـــب یلدا، ســـبب  و چند ســـاعت 
تهدید ســـالمت عمومی اعضای خانواده و زمینه ساز باال 

کرونایی در استان شویم. رفتن آمار مبتالیان و متوفیان 
وی اظهار داشـــت: به طور حتم در صورت بی توجهی 
بـــه توصیه هـــای دلســـوزانه و حضـــور در دورهمی هـــای 
خانوادگی، افراد مســـن و دارای بیماری زمینه ای با خطر 

ابتال به این ویروس مواجه می شوند.
کادر بهداشت و درمان،  گفت: تالش  استاندار همدان 
نیروهای ســـپاه و بســـیج در اجرای طرح شهید سلیمانی 
و نیـــروی انتظامی در اجرای محدودیت ترافیکی در ســـه 

هفته گذشته شایسته قدردانی است.
کرونا  کاهشـــی ویروس  شـــاهرخی افزود: با وجود روند 
در همـــدان امـــا ایـــن وضعیـــت شـــکننده بوده و شـــرایط 
عـــادی نیســـت بنابرایـــن می طلبد مـــردم دســـتورالعمل 
کرده و دستگاه های اجرایی نیز  های بهداشـــتی را رعایت 

پیگیری اجرای مصوبات باشند.
محدودیـــت هایـــی ترافیکـــی شـــبانه از ســـاعت ۲۱ تا ۴ 
بامداد یکم آذر ماه اعمال شـــده و با تغییر وضعیت استان 
از قرمز به نارنجی این محدودیت ها در شهرهای باالی ۲۰۰ 

هزار نفر جمعیت یعنی مرکز استان همدان تداوم یافت.

یع مرغ با قیمت های متفاوت توز
در شهر همدان 

غ های  غ همدان در بازار و عرضه مر کاهـــش توزیع مر
ج استان با قیمتهای متفاوت تولیدی خار

فرماندارهمدان ظهر امروز ۱6 اذر از واحدهای صنفی 
گفتگو با تعـــدادی از  کرد و ضمـــن  بـــازار همدان بازدیـــد 
متصدیان و مـــردم بصورت مســـتقیم در جریان برخی از 

گرفت. مسایل و مشکالت آنان قرار 
گفت: بعلت  حســـین افشاری در حاشـــیه این بازدید 
کمبود توزیع و عرضه  غ همدان شاهد  کشـــتار مر کاهش 
کنون بســـیاری از  در واحدهـــای صنفـــی هســـتیم و هم ا
کشـــتار و نحوه  غ فروشـــی از عدم  واحدهـــای صنفـــی مر

گله مند هستند. گرم  غ  توزیع مر
غ  وی افـــزود: در تعدادی از واحدهـــای صنفی نیز مر
که متاســـفانه  ج از اســـتان توزیع شـــده  هـــای تولید خار
در عرضه شـــاهد اعالم قیمتهـــای متقاوت در واحدهای 

صنفی هستیم .
کـــرد : برخـــی واحدهـــای صنفـــی نیز  افشـــاری اضافـــه 
کنند  غ از فروش آن امتناع و اظهار می  علیرغم داشتن مر
که طی تماس تلفنی  که هنوز قیمت تعیین نشـــده است 
با رئیس ســـازمان صنعت، معدن و تجارت استان قیمت 

گردید. غ اقدام  تعیین تکلیف و نسبت به فروش مر
فرمانـــدار همدان همچنین ضمـــن بازدید تعدادی از 
گوشـــت و میوه در سبزه میدان  واحدهای صنفی عرضه 

قیمت ها را در این واحدها مورد بررسی قرار داد.

راه اندازی خط اتوبوس شهری در کوی 
یانج یبا و کوی آفتاب در شهر مر ز

گفت :همـــدان در انتظار   مدیر اتوبوســـرانی همـــدان 
تحـــوالت چشـــمگیر حمل ونقـــل شـــهری اســـت و از راه 
کوی زیبا و آفتاب  اندازی خط اتوبوس درون شـــهری در 

در شهر مریانج خبر داد.
بـــا  ایـــن  از  پیـــش  گفـــت:  اســـدی  بابـــک  مهنـــدس 
درخواست اهالی و شهردار و شورای محترم شهر مریانج 
و بـــا پیگیـــری هـــای جنـــاب آقای نیکنـــام مســـئول امور 
هماهنگی معاونت اتوبوســـرانی و تنی چند از مســـئوالن 
که در ایـــن بازدید مســـائلی از  مرتبـــط  بازدیـــد داشـــتند 

ح شده بود. سوی اهالی مطر
اســـدی افـــزود:  بـــه حمـــدهلل دسترســـی بـــه اتوبوس 
گرفته و فعالیت اتوبوســـها  کوی درنظر  شـــهری برای این 
در راین مســـیر آغاز شد تا انتقال مسافر به نقاط مختلف 

شهر از این مبدأ و به این مقصد صورت پذیرد.
اسدی افزود: کلیه اتوبوسها در طول روز چندین بار ضد 
کنین محترم این منطقه  عفونی میشـــوند و امیدواریم سا
با اســـتقبال از اتوبوس های این مسیر و رعایت پروتکلهای 

بهداشتی ما را در ارائه خدمات مطلوبتر یاری کنند.

خبـــر 

فرماندار جدید همدان معرفی شد
معاون استاندار همدان: مهمترین وظیفه مدیران خدمت صادقانه به مردم است

 محمدعلـــی محمـــدی بـــا حکـــم اســـتاندار 
همدان به عنوان سرپرســـت جدید فرمانداری 
همـــدان معرفی و از خدمات حســـین افشـــاری 

فرماندار سابق این شهرستان قدردانی شد.
گـــزارش ایرنـــا؛ فرمانـــدار ســـابق همدان  بـــه 
گفـــت: در مدت ۲۴ ماه  روز شـــنبه در این آیین 
که به عنوان فرمانـــدار وظیفه خدمت  گذشـــته 
رســـانی به مردم همدان را بر عهده داشـــتم، ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ شـــغل پایدار و ماندگار بـــا ۹ هزار و ۲۰۰ 
شـــغل دارای بیمـــه اجباری در این شهرســـتان 

ایجاد شد.
حسین افشاری اظهار داشت: متوسط بیمه 
شـــدگان اشتغال در اســـتان همدان  ۴۵ درصد 
که این آمار در شهرســـتان همـــدان  6۸  اســـت 

درصد ثبت شده است.
وی بـــا بیان اینکه مـــا در همدان بـــه دنبال 
کـــرد: در  ایجـــاد شـــغل پایـــدار بودیـــم، عنـــوان 
کد در ســـطح  ایـــن مـــدت ۳۸ واحـــد تولیدی را
کـــه از  شهرســـتان بـــه چرخـــه تولید بازگشـــتند 
کیمیا  مهمترین آن ها می توان به قارچ نگین و 

پنیر قهاوند اشاره کرد.
کـــرد: در حـــوزه عمرانـــی از  کیـــد  افشـــاری تا
روســـتا   ۴۳ خانـــوار،   ۵۰ بـــاالی  روســـتای   ۷6
موجـــب  و  بهســـازی  همـــدان  شهرســـتان  در 

رضایتمندی اهالی این روستاها شده اند.
کـــرد: در حـــوزه عمـــران  وی خاطـــر نشـــان 
شـــهری نیـــز ســـاخت پارک هـــا، فضای ســـبز، 
ح های توسعه ای شورای  فرهنگ سراها و طر
کم تـــوان و  شـــهر و شـــهرداری ها بـــه مناطـــق 

ضعیف برده شد.
فرماندار سابق همدان با بیان اینکه در حوزه 
کارهـــای بی نظیـــری در تاریخ  امـــور زیربنایـــی، 
همدان صورت گرفت، ادامه داد: کلینیک امید 
و مرکـــز جامع هتلداری با محوریـــت فرمانداری 

ساخته شده است
کـــرد: ۴۳ طـــرح اولویـــت دار در  وی اضافـــه 
دســـت اقدام اســـت و ماهانـــه در حال بررســـی 
هســـتند و برنامه ریزی شـــده تا بهار سال آینده 

برنامه به نتیجه برسند.
افشـــاری با اشـــاره به اینکه در حوزه مسائل 
اجتماعی و سیاســـی، حاشـــیه ها حذف و امور 
کـــرد: ۱۴۴ نامزد  مربوطه مدیریت شـــد، تصریح 
در انتخابـــات گذشـــته نام نویســـی کردند که در 
مراحل برگزاری آن، هیچ شکایتی از سوی فردی 

علیه فرمانداری صورت نگرفت.
کـــرد: ۱۷ مدیـــر به صورت  وی خاطرنشـــان 
سنجیده و حرفه ای گری، در سطح شهرستان 
جا به جا شدند و برای نخستین بار آیین شب 
گشـــایش  یلدا بـــه محیط باز برده شـــد و آیین 
کودکان و نوجوانان  جشـــنواره بین المللی تئاتر 
بـــه خیابان هـــا آورده شـــد تا نشـــاط در جامعه 

ایجاد شود.
کید کرد: در ارزیابی  فرماندار سابق همدان تا
کشـــور در  گرفته در بین ۴۵۰ فرمانداری  صورت 
سال ۱۳۹۸ همدان رتبه ۱۸ و امسال نیز در بین 

۱۰ فرمانداری برتر کشور قرار گرفت.
وی گفت: زمینی به مساحت یک هزار و 6۰۰ 
متـــر مربع در بلـــوار آیت اهلل نجفی از شـــهرداری 
گرفته شـــد و در آن ساختمان جدید بخشداری 

همدان در حال ساخت است.
مرکـــزی  بخشـــداری  داد:  ادامـــه  افشـــاری 
همـــدان ۷6 هـــزار نفر جمعیت در روســـتاهای 

کـــه امیدواریم این  اطراف را پوشـــش می دهد 
ســـاختمان یـــادگار خوبی از دولت بـــرای مردم 

باشد.  
در ایـــن آییـــن فاطمه حبیبی نیز بـــه عنوان 
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری همدان 
منصـــوب و از خدمـــات محمدرضـــا پیرودیـــن 

قدردانی شد.
فاطمه حبیبـــی پیش از این معـــاون برنامه 
ریـــزی و هماهنگـــی امـــور عمرانـــی فرمانـــداری 
کبودراهنـــگ را برعهده داشـــت و ســـابقه مدیر 
روابط عمومـــی و امـــور بین المللی اســـتانداری 
همدان،مشـــاور رســـانه ای اســـتاندار، مسئول 
کل اقتصاد و دارایی استان  روابط عمومی اداره 
همدان و عضو هیات مدیره خانه مطبوعات را 

کارنامه دارد. در 
همچنین یزدان آزرمی با حفظ ســـمت دبیر 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان معاون برنامه 
ریزی و توســـعه فرمانداری همـــدان منصوب و از 

خدمات فائزه ساداتی قدردانی شد.
کل  آزرمـــی ســـابقه رییـــس حراســـت اداره 
فرهنگ و ارشـــاد اســـالمی همدان، بخشداری 
و  ،امنیتـــی  سیاســـی  معاونـــت  و  پیرســـلمان 
کارنامـــه  اجتماعـــی فرمانـــداری اســـدآباد را در 

خود دارد.
محمدی پیش از این مدیریت دفتر امنیتی 
و انتظامـــی اســـتانداری همـــدان را بـــر عهـــده 
داشـــت و ســـابقه معاونت فرمانداری همدان، 
بخشـــدار مرکـــزی همـــدان و مدیـــر کل روابـــط 
عمومی و امور بین الملل استانداری همدان را 

کارنامه خود دارد. در 
حســـین افشـــاری نیز به عنوان سرپرســـت 
دفتر روســـتایی وشوراهای استانداری همدان 

منصوب شد.
بر اســـاس آخرین سرشـــماری سراســـری در 
سال ۱۳۹۵ شهرستان همدان بیش از 6۵۱ هزار 
کیلومتر  تـــن جمعیت دارد و با ســـه هـــزار و ۵۲۱ 
مربع وســـعت از ۲ بخش و ۹ دهســـتان تشکیل 

شده است.

معاون استاندار همدان: مهمترین وظیفه  �
مدیران خدمت صادقانه به مردم است

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کیـــد بر اینکـــه مهمتریـــن وظیفه  همـــدان با تا
مدیران خدمت صادقانه به مردم اســـت گفت: 
مردم ایـــران به ویژه مردم دارالمومنین همدان 

شایسته بهترین ها هستند.
 مصطفی آزادبخت در آیین معارفه فرماندار 
جدیـــد همـــدان افـــزود: تالش هـــای فرمانـــدار 
پیشـــین و معاونـــان آن، موجـــب هماهنگـــی و 

تاثیرگذاری در فرمانداری همدان شده است.
و  فرمانـــدار  تالش هـــای  داد:  ادامـــه  وی 
معاونان پیشین این شهرستان ستودنی است 
و بـــه انصاف هر چه در توان داشـــتند به میدان 

آوردند.
آزادبخـــت اظهـــار داشـــت: فرمانـــدار جدید 
همدان نیز بســـیار توانمنـــد، با تجربـــه و دارای 
تحصیـــالت عالی اســـت و از آن انتظـــار داریم در 

موضوع خدمت رسانی با قدرت وارد شود.
کرد: آقای محمدی در مســـائل  وی عنـــوان 
امنیتی استان اشراف خوبی داشت و در ارزیابی 
گرایی و  کشور از نظر همه جانبه  عملکرد وزارت 

تاثیر گذاری مورد تشویق قرار گرفت.
اجتماعـــی  و  امنیتـــی  سیاســـی،  معـــاون 
کاری  گفت: سیاســـت های  اســـتاندار همدان 
پیـــش رو در این فرمانـــداری، اعتقاد به تعامل 
بـــا همـــه ارگان ها و اقشـــار جامعـــه و حفظ این 

تعامالت و تقویت آن است.
کوتاه  کرد: فرصت خدمت رسانی  کید  وی تا
که آقای افشار به بهترین شکل ممکن از  است 
کرد؛ امیدواریم افراد جدید هم از  آن اســـتفاده 

کنند. آن استفاده 
مقـــدس  نظـــام  کـــرد:  تصریـــح  آزادبخـــت 
جمهـــوری اســـالمی از جوانـــان دیـــروز مدیران 

کرده است. موفق زیادی تربیت 
گفـــت: برنامه  فرمانـــدار جدید همـــدان نیز 
و نقشـــه راه همـــدان در افق برنامه ســـه ســـاله 
کدام مسیر  مشخص اســـت و می دانیم باید از 

گذر کنیم.
کـــرد: باید  محمـــد علـــی محمـــدی عنـــوان 
تا برنامه ششـــم توســـعه ۲۰ هزار شـــغل پایدار، 

ماندگار و اثر بخش در استان داشته باشیم.
وی اظهار داشـــت: همدان از اســـتان های 
که بـــرای رســـیدن بـــه این  کشـــور اســـت  امـــن 
امنیـــت، اصل پیش بینی و پیشـــگیری یکی از 

اصول آن است.
کرد:  سرپرســـت فرمانـــداری همـــدان اضافه 
اصل دوم اصل هماهنگی و انسجام است که بر 
اســـاس آن برای حفظ اقتدار دولت و بر اســـاس 
چارچـــوب عمل مـــی کنیم و اجـــازه نمی دهیم 

اقتدار دولت خدشه دار شود.

وی بیان کرد: استفاده از قابلیت های قانونی 
کار است و بر اساس آن شهرستان را  در دســـتور 

پیش می بریم.
کرد: اصل آخر مســـوولیت  محمدی تصریح 
پذیری است و متناسب با آن ادارات و دستگاه 
گر  ها باید قانونمند باشـــند و این چهار اصل را ا
کارنامه موفق و  به عنوان نقشه راه پیش ببریم 

درخشانی خواهیم داشت.
در این آییـــن محمدعلی محمدی با حکم 
اســـتاندار همدان به عنوان سرپرســـت جدید 
خدمـــات  از  و  معرفـــی  همـــدان  فرمانـــداری 
حسین افشاری فرماندار سابق این شهرستان 

قدردانی شد.
محمدی پیش از این مدیریت دفتر امنیتی 
و انتظامـــی اســـتانداری همـــدان را بـــر عهـــده 
داشـــت و ســـابقه معاونت فرمانداری همدان، 
بخشـــدار مرکـــزی همـــدان و مدیـــر کل روابـــط 
عمومی و امور بین الملل استانداری همدان را 

کارنامه خود دارد. در 
حسین افشاری نیز به عنوان سرپرست دفتر 

روستایی وشوراهای استانداری منصوب شد.
در ایـــن آییـــن فاطمه حبیبی نیز بـــه عنوان 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
محمدرضـــا  خدمـــات  از  و  منصـــوب  همـــدان 

پیرودین قدردانی شد.
حبیبی پیـــش از این معاون برنامـــه ریزی و 
کبودراهنگ  هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
را برعهده داشت و ســـابقه مدیر روابط عمومی 
و امـــور بین المللی اســـتانداری همدان،مشـــاور 
رســـانه ای اســـتاندار، مســـئول روابـــط عمومی 
اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان و عضو 
هیات مدیره خانه مطبوعات را در کارنامه دارد.

همچنین یزدان آزرمی با حفظ ســـمت دبیر 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان معاون برنامه 
ریزی و توســـعه فرمانداری همـــدان منصوب و از 

خدمات فائزه ساداتی قدردانی شد.
آزرمی سابقه رییس حراست اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همدان، بخشداری پیرسلمان و 
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری 

اسدآباد را در کارنامه خود دارد.
بر اســـاس آخرین سرشـــماری سراســـری در 
سال ۱۳۹۵ شهرستان همدان بیش از 6۵۱ هزار 
کیلومتر  تـــن جمعیت دارد و با ســـه هـــزار و ۵۲۱ 
مربع وســـعت از ۲ بخش و ۹ دهســـتان تشکیل 

شده است.

وی برق استان همدان خبر داد یع نیر مدیرعامل شرکت توز

کابل خودنگهدار در استان همدان کیلومتر شبکه مسی به  تبدیل 250 
مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق استان 
کیلومتر  همـــدان بـــا بیـــان اینکـــه امســـال ۲۵۰ 
تبدیل شـــبکه مســـی بـــه کابل خودنگهـــدار در 
گفت: از  کار داریم،  ســـطح اســـتان را در دســـتور 
این میزان سهم شهرستان اسدآباد ۲۵ کیلومتر 
کار فراهم شـــده و در حال  که مقدمـــات  اســـت 

پیگیری و انجام است.
کتابـــی  بـــا  دیـــدار  در  جمشـــیدی  شـــیرزاد 
سرپرســـت فرمانداری اســـدآباد ضمـــن تبریک 
انتصـــاب ایشـــان اظهـــار داشـــت: شهرســـتان 

اسدآباد دارای ظرفیت خوبی است.
وی بـــا بیان اینکه اقدامـــات خوبی در حوزه 
برق در ســـطح شهرستان اســـدآباد انجام شده 
است، گفت: تبدیل شبکه های سیمی به کابل 
که در  خودنگهدار از جمله این اقدامات اســـت 

شهرستان در حال اجرا است.
بـــرق  نیـــروی  توزیـــع  شـــرکت  مدیرعامـــل 
کابل  اســـتان همدان افزود: تبدیل شبکه ها به 
کاهش  خودنگهدار مزایای بســـیاری را از قبیل 
ســـرقت، رفع ضعف ولتاژ، ایمن سازی شبکه در 
زمان بحران، زیباسازی مبلمان شهری و... در 

پی دارد.
وی با بیان اینکه امسال ۲۵۰ کیلومتر تبدیل 
کابـــل خودنگهدار در ســـطح  شـــبکه مســـی به 

استان را در دستور کار داریم، گفت: از این میزان 
که  کیلومتر است  سهم شهرســـتان اسدآباد ۲۵ 
کار فراهم شـــده و در حال پیگیری و  مقدمـــات 

انجام است.
جمشیدی با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۰ 
کابل  کیلومتر تبدیل شـــبکه مســـی به  نیـــز ۴۰۰ 
کرد:  کرده ایـــم، عنوان  خودنگهدار را پیشـــنهاد 
اســـدآباد می توانـــد به عنوان پایلوت اســـتان در 

این زمینه معرفی شود.
وی ادامه داد: مدیریت توزیع برق شهرستان 
نیز بر اســـاس شـــاخص های عملکردی شرکت، 
اقدامـــات خـــوب و قابل توجهی در شهرســـتان 
اسدآباد اجرایی کرده که در ارزیابی های استانی 

قابل مشاهده است.
مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با بیان اینکه شهرستان اسدآباد در حوزه 
وصول مطالبات نســـبت به دیگر شهرستان ها 
گفت: عمده طلب توزیع برق از  عقب تر اســـت، 
ادارات و مشترکین روســـتایی شهرستان است 
که در این راســـتا نیازمند مشـــارکت و مساعدت 
فرمانداری برای ترغیب مشـــترکین به پرداخت 

بدهی برق مصرفی هستیم.
وی تصریح کرد: شـــرکت توزیـــع نیروی برق، 
درآمـــد هزینه ای بوده و هر چـــه در حوزه وصول 

بهتر عمل شـــود امکان ارائه خدمات مطلوب تر 
فراهم خواهد شد.

جمشـــیدی در ادامه با اشـــاره به برق رسانی 
به شهرک صنعتی اســـدآباد گفت: در این زمینه 
جلساتی با شرکت  شـــهرک های استان داشتیم 
و پیشـــنهادات خـــود را در خصوص برق رســـانی 
به شـــهرک صنعتی اعالم کرده ایـــم که در صورت 
تصمیم گیری شرکت شهرک ها کار انجام می شود.

 در ســـال جاری شـــاهد جهـــش خوبی در  �
حوزه برق استان بوده ایم 

سرپرست فرمانداری اســـدآباد نیز در ادامه با 
بیان اینکه در ســـال جاری شاهد جهش خوبی 
در حوزه برق استان بوده ایم، اظهار داشت: برق 
یکی از ارکان توسعه در منطقه، استان و کشور به 
شمار می رود و یکی از زیرساخت های اصلی ایجاد 

هر صنعتی، برق است که ضروری و مهم است.
کتابی با بیان اینکه اقدامات خوبی  ســـعید 
در زمینـــه احـــداث و اصالح شـــبکه های برق در 
گفت: نتیجه این  گرفته اســـت،  استان صورت 
کاهش قطعی و خاموشـــی  های برق  اقدامـــات 

است که بسیار محسوس است.
وی بـــا اشـــاره به وضعیـــت برق شهرســـتان 
کرد: خوشـــبختانه اســـدآباد در  اســـدآباد عنوان 
کاهش ســـرقت  کابل هـــای خودنگهدار،  بحث 

سیم ها و تأسیســـات برقی و افت ولتاژ وضعیت 
خوبی دارد.

کرد:  سرپرســـت فرمانداری اســـدآباد عنوان 
شهرک صنعتی اسدآباد نیز نیازمند ۱۰ مگاوات 
که ۵.۵ مگاوات درخواست داده اند   برق است 
که جزو اولویت های شهرستان بوده و پیگیری 

می کنیم.
وی بـــا بیان اینکه در بحث وصول مطالبات 
کمیسیون شهرســـتان مطرح و پیگیری  نیز در 
گفـــت: امید اســـت در خصوص  کرد،  خواهیـــم 
جابجایی تیرهای برق موجود در معابر ســـطح 
شـــهرها و روســـتاها نیز با مشـــارکت دستگاه ها 

اقدامات خوبی انجام شود.

یت حمل و نقل بار و مسافر  رئیس سازمان مدیر
شهرداری همدان

ضدعفونی و گندزدایی مستمر ناوگان 
ون شهری همدان اتوبوسرانی در

مهنـــدس رحیـــم الونـــدی رئیـــس ســـازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان ضمن بازدید 
گفت:  از نحـــوه ضـــد عفونی اتوبوســـهای شـــهر همـــدان 
کرونا به  گذشـــت چند مـــاه از ورود بیماری منحـــوس  بـــا 
گند زدایی مستمر ناوگان حمل  کشـــور، و از ضد عفونی و 

و نقل درون شهری همدان خبر داد.
که با حضـــور مدیران اجرایی ســـازمان و  ایـــن بازدید 
کمیته اطالع رســـانی  جناب مهنـــدس ربانی مهر رییس 
گرفت؛  کرونـــای اســـتانداری همدان صـــورت  مبـــارزه بـــا 
الونـــدی بـــا بیان اینکـــه از همان روزهـــای ابتدایی و آغاز 
کرونا ضدعفونی اتوبوسهای شهری در  گسترش بیماری 

گرفت. کار قرار  دستور 
کـــرد: معاونت اتوبوســـرانی همدان  از  ایشـــان تصریح 
گســـترش ایـــن بیماری بدون تعطیلـــی و با رعایت  اوایل 
کار خدمات رسانی خود  دستورالعمل های بهداشتی به 

به شهروندان ادامه دادند.  
وی ادامه داد: به همین منظور از همان ابتدا نظارت 
و بازرســـی بـــر نحـــوه عملکـــرد معاونـــت اتوبوســـرانی در 
کرونا، انجام شـــد و ضدعفونی درون  مواجهه با بیماری 
کار  خودروهای عمومی شهری به طور مستمر در دستور 

گرفت. قرار 
گفتگو و بازدید مهندس بابک اســـدی مدیر  در ایـــن 
گفت این اتوبوس های  اتوبوسرانی شـــهرداری همدان: 
کـــه بـــا رعایـــت فاصلـــه فیزیکـــی  درون شـــهری همـــدان 
فعالیـــت خـــود را ادامـــه مـــی دهنـــد، هـــر شـــب در محل 
پارکینـــگ اتوبوســـرانی و  روزهـــا چنـــد نوبـــت در محـــل 
مبدا اتوبوســـها در سطح شـــهر صبح و عصر ضدعفونی و 

گندزدایی میشوند.
کرد: با اشـــاره بـــه اینکـــه جهت حفظ  کیـــد  اســـدی تا
ســـالمتی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حمل 
و نقـــل عمومـــی  اســـتفاده از ماســـک بایـــد مـــورد توجه 
کرد: با توجـــه به ابالغیه، الزام  گیرد، اظهار  ویـــژه ای قرار 
اســـتفاده از ماســـک برای راننده و مســـافران در وسایل 
حمل و نقل عمومی درون شـــهری همدان الزامی و این 
معاونت نیز نســـبت به رعایت این دســـتورالعمل اهتمام 

ورزیدهداست.
وی افـــزود: مشـــاهده هرگونه تخطـــی از قانون رعایت 
دســـتورالعمل های بهداشت  توســـط بازرسین سازمان 

بطور جدی تذکر داده خواهد شد.

ونایی، وش بلیت اتوبوس به مسافران کر ممنوعیت فر

ونا  استعالم کر
برای مسافران اجباری شد

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  سرپرســـت اداره 
همـــدان از ممنوعیت ارائه خدمات حمل و نقل عمومی 
کرونا  گفت: اســـتعالم  کرونایی خبـــر داد و  بـــه مســـافران 

برای مسافران اجباری شده است.
کل راهداری و حمل و  گزارش روابط عمومی اداره  به 
نقل جاده ای اســـتان همدان، صفـــر صادقی راد با بیان 
اینکه ســـامانه شرکت های حمل و نقل عمومی از طریق 
کد ملی، وضعیت ســـالمتی مســـافران را بررسی می کند، 
اظهار داشـــت: شـــرکت های حمل و نقـــل عمومی اجازه 
کرونا مســـافر  گذشـــتن دو هفته از تســـت  ندارنـــد قبل از 

کنند. سوار 
صادقـــی راد افـــزود: طبـــق ضوابـــط ســـتاد مقابلـــه با 
کرونای همدان، شـــرکت های حمل و نقل مسافر شامل 
اتوبـــوس، مینی بوس و ســـواری در قرنطینه دو هفته ای 
پیـــش رو از ارائـــه خدمـــات حمـــل و نقلـــی بـــه بیمـــاران 
کرونـــا باشـــند،  کـــه مشـــکوک بـــه  کرونایـــی و یـــا افـــرادی 

کرد. خودداری خواهند 
او ادامـــه داد: شناســـایی بیماران و یا افراد مشـــکوک 
کرونا از طریق ســـامانه ِســـروا )ســـازمان فنی اطالعات  به 
کـــه بین وزارت بهداشـــت و شـــرکت های حمل و  ایران( 

نقل مسافر برقرار است، عملی می شود.
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  سرپرســـت اداره 
کد ملی افراد به سامانه سروا  همدان یادآور شـــد: با ارائه 
کرونا  وضعیـــت ســـالمت خریدار بلیـــت از نظر آلودگـــی به 
یا ســـالمت وی مشـــخص و در صورت بروز هرگونه عالئم 
بیمـــاری تا پایـــان قرنطینه از ارائه خدمـــات حمل و نقل 

عمومی به فرد مشکوک خودداری می شود.
کید بر لزوم اخد اســـتعالم الکترونیکی  صادقی راد با تا
از سامانه سروا از سوی شرکت های حمل و نقل عمومی، 
کرونا  کرونا داده باشد و  گر مســـافری تست  ابراز داشت: ا
کرونا تشـــخیص داده شود، باید  مثبت و یا مشـــکوک به 
دو هفته از تســـت بگذرد تا بتواند از وسائط حمل و نقل 

کند. عمومی استفاده 
کرد: شـــرکت های حمـــل و نقل  ایـــن مســـئول اضافه 
کردن مسافران در صورت  مسافر و رانندگان اجازه جابجا 

نگذشتن دو هفته از زمان تست آنان را ندارند.
که قصد دارند با اتوبوس ســـفر  کرد: افرادی  کیـــد  او تأ
کنند می توانند بلیت مورد نظر خود را به شکل اینترنتی 
کنند و نیازی به  از شرکت های حمل و نقل عمومی تهیه 

مراجعه حضوری نیست.
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 خبـــر

شناخت نوجوانان، گام اّول درمان

نوجوان نه به خواست خود، 
بلکـــه بـــه دلیـــل افزایش ســـطح 
گاهی از مســـائل و پیدا شـــدن  آ
کنجـــکاوی در او، تجربـــه  حـــس 
تجربـــه  ایـــن  دارد.  دوســـت  را 
ک و  می توانـــد موضوعـــی خطرنا
ک باشـــد. نوجوان  یا غیر خطرنا
کیفیت رابطـــه خود با  بســـته به 
والدینـــش می تواند احساســـات 
خـــود را درباره ایـــن تجربه بیان 
کند و یا اینکه از بیان آن منصرف شـــود و سعی در مخفی 
کردن آن بنماید. هر مادر و پدری باید با نزدیک شدن به 
نوجوان خود، رازدار و پناهگاه او باشد. رفتار والدین باید 
کرد و  که هرگاه نوجوان احساس خطر  گونه ای باشـــد  به 
یـــا خود را تنها یافت تنها آغوش پـــدر و مادر حمایت گر )و 
گردد،  گر این ارتباط برقرار  نه ســـرزنش گر( خود را بیابد. ا
آنـــگاه الزم نیســـت از هیچ خطـــر دیگری دربـــاره نوجوان 
که به یکی از بزرگ ترین دغدغه های  خود بهراســـید، چرا 

کرده اید.  که “توجه” است، رسیدگی  نوجوان خود 
نوجوانان خود را دریابید.

آیا نوجوان من در معرض خطر است؟ �
که با توجه  بلی، تمام نوجوانان در خطر هستند. چرا 
به پیشـــرفت تکنولـــوژی و افزایش خدمات در دســـترس 
نوجوانـــان این خطر، افزایـــش نیز یافته اســـت. از طرفی 
رشـــد تکنولـــوژی باعث شـــده تـــا والدیـــن و یـــا نوجوانان 
بتواننـــد ظـــرف چندین ثانیه تمامی اطالعـــات مورد نیاز 

خود را جستجو و پیدا نمایند.
گفت خطر بـــزرگ و تهدید اصلی  از ایـــن رو می تـــوان 
بـــرای نوجوانـــان و خانواده های آنـــان، ابتال به امراض 
گاهـــی آن هـــا از خطرات  روحـــی نیســـت، بلکـــه عـــدم آ
پیش رویشـــان است. با توجه به رشـــد علم روانپزشکی 
و روانشناســـی هـــر روز بـــر یافته های دانشـــمندان این 
حوزه افزوده می شـــود و راه های متفاوتی برای درمان 
و تشـــخیص انواع اختالالت ابداع می گردد و در اختیار 

مردم در سرتاســـر دنیا قرار می گیرد.
ســـایت  دیگـــر  قســـمت های  در  منظـــور  همیـــن  بـــه 
کلینیـــک نوجـــوان و بلـــوغ( عالوه بـــر اطالع از  )خدمـــات 
انـــواع اختـــالالت و مشـــکالت دوران نوجوانـــی و بلوغ، با 
نحوه تشخیص و سیر درمان آن ها نیز آشنا خواهید شد.
گر می خواهیـــد بدانید آیا  بـــا توجه بـــه این یافته هـــا، ا
فرزند شـــما نیاز به مداخله ی جـــدی درمانی دارد یا نه، 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
۱. آیا فرزند شما بیش از هم ساالن خود نگران مسائل 

پیرامون خود است؟
۲. آیا نوجوان شما بیش از هم کالسی های خود دچار 

افت تحصیل شده است؟
۳. آیـــا فرزنـــد شـــما بیش تـــر از دوســـتانش خجالتی و 

مضطرب است؟ 
۴. آیا روابط شـــما با همسرتان از همدلی و صمیمیت 

برخوردار است؟
کـــدام از این ســـؤاالت “بلی”  گر پاســـخ شـــما به هـــر  ا
که فرزند شما دچار مشکالت  است، احتمال باالیی دارد 
دوران نوجوانی و بلوغ شـــده باشـــد. به منظـــور دریافت 
خدمـــات تشـــخیصی و درمانی اثرگذار، بهتر اســـت فرزند 
خـــود را نـــزد متخصص حوزه نوجـــوان ببرید و ضمن رفع 
مشـــکالت او در اولیـــن زمان، نوجوان خـــود را از خطرات 

پیش رویش مصون دارید.
گسترده مشکالت دوران نوجوانی و بلوغ � طیف 

تقســـیم بندی های متفاوتـــی برای اختـــالالت دوران 
گاه این موضوعات در طبقه بندی  نوجوانی وجود دارد. 
گرفتـــه  نظـــر  در  نوجوانـــی  و  کودکـــی  دوران  اختـــالالت 
گاهـــی نیز دســـته ای مشـــخص به   )IV-DSM( می شـــد
گرفته  عنـــوان اختالالت دوران نوجوانی بـــرای آن در نظر 
کلی و به صورت  نمی شـــود و مشـــکالت این دوره به طور 
گـــون در تمامی بازه های ســـنی )کودکی،  گونا اختـــالالت 
 .)V-DSM( گرفته می شود نوجوانی و بزرگسالی( در نظر 
گر بخواهیم  گرفته، ا ورای تقســـیم بندی های صورت 
تمامی مشـــکالت و یا اختالالت مورد توجـــه نوجوانان را 
در نظر بگیریم، لیســـتی بلند و باال خواهیم داشـــت. چرا 
کودکی و بزرگسالی نیز وارد  گاه از دوران  که این مشکالت 
می شـــوند. با توجـــه به تغییـــرات متنـــوع در دوران بلوغ 
و تکامـــل مغز در ســـنین ۱۲ الی ۲۰ ســـال، طیف مســـائل 

گستردگی باالیی برخوردار است. نوجوانان از 

روانشناسی

جایزه برنده مسابقه اینستاگرامی 
مخابرات منطقه همدان اهداشد

گرامی هفتـــه قبـــل مخابرات  برنـــده مســـابقه اینســـتا
کرد. منطقه همدان معرفی شد و جایزه خود را دریافت 

این مســـابقه به صورت هفتگی برگزارشده و به یکی از 
که جواب صحیح را ارسال نموده اند، جایزه ای  افرادی 

به قید قرعه اهداخواهدشد.
که ابتدا صفحه  کافیست  برای شرکت دراین مسابقه 

گرام مخابرات منطقه همدان به آدرس : اینستا
http://instagram.com/hamedan_tci_iran

کرده وپـــس از الیک پســـت جواب مســـابقه را  را فالـــو 
کامنت نمایید.

خبــــر

تأثیرات باورهای دینی و مذهبی بر 
وانی افراد سالمت ر

سرهنگ دوم بهمن خزایی 
 مدیر مرکز مشاوره نیروی انتظامی

 امروزه بیشتر متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی 
که درمان ریشـــه ای بیشـــتر بیماری های  اعتقاد دارند 
روحـــی از طریق مذهب و معنویت امکان پذیر اســـت و 
افراد دارای اعتقادات مذهبی، ســـالمت روان بیشتری 
دارنـــد. در اینجا ســـعی داریم به ذکر شـــیوه های عملی 
تأثیـــر دیـــن بـــاوری و معنویـــت بـــر ســـالمت روان افـــراد 

بپردازیم:
1.تقویـــت اعتقـــادات مذهبـــی و مدیریـــت زمان و  �

پایبندی به وظایف
کند. اولین قدم  دین زندگی انسان را دارای معنا می 
تأثیر دین بر سالمت روانی، برنامه ریزی امور اجتماعی 
براســـاس ارزش های دینی و احســـاس مسئولیت برای 

انجام وظایف می باشد.
2.مذهب و پرورش حس محبت �

که با ایجاد احســـاس مطبوع و با اســـتفاده  تربیتـــی 
از زمینـــه عاطفی باشـــد، مؤثـــر خواهد بـــود. اولین قدم 
تربیـــت مذهبـــی در پرورش احســـاس محبـــت، دعوت 
انســـان به ســـوی خداوند بخشـــنده ی مهربان است. 
بخشـــندگی و مهربانی دو صفت مطبوع و دلپذیر است 
کـــه پـــروردگار را محبـــوب افـــراد مـــی نمایـــد و عواطف و 
کودکی برای دوست داشتن  احساسات آنها را از ابتدای 
بر مـــی انگیزد و حس زیبای محبـــت را برای فرد درونی 
که می دانیم محبت ســـالمت روانی  کند. همانطور  می 
فـــرد را افزایـــش می دهد و باعث حل و فصل مشـــکالت 

گردد. روحی در طی زندگی فرد می 
و  � اســـتدالل عقالنـــی  گـــذاری  پایـــه  و  3.مذهـــب 

منطقی در فرد
کـــودکان بایســـتی  در آمـــوزش مســـائل مذهبـــی بـــه 
هماهنـــگ نمـــودن آمـــوزش ها با علـــم جدیـــد و از بین 
که مذهبی  گیرد؛ چرا  بردن خرافات و اوهام مد نظر قرار 
کـــه با عقل ســـازگار نباشـــد محکوم به شکســـت اســـت. 
در آمـــوزه هـــای دینـــی همـــواره بـــه اســـتدالل عقالنی و 
کید شـــده است و با آموزش صحیح  کمیت منطق تأ حا
کـــودکان منطق و اســـتدالل آنان را  مســـائل مذهبی به 
کمیـــت منطـــق و عقالنیت در  کنیـــم و حا تقویـــت مـــی 
فرد منجر به افزایش ســـالمت روانـــی و جلوگیری از بروز 

گردد. مشکالت رفتاری و روحی می 
4.باورهای دینی و تخلیه هیجانات �

آمـــوزش مســـائل مذهبـــی و رشـــد دیـــن بـــاوری در 
کند تا فرد در زمان ســـختی  کودکان مآمنی را ایجاد می 
کند و با خـــدای خود برای  هـــا به نیـــروی ماورایی تکیه 
حل مشـــکالتش لب به ســـخن بگشـــاید و به راحتی آن 
چـــه در دل دارد با خدا در میـــان بگذارد. بنابراین دین 
گشایی می باشد و این  باوری بهترین وســـیله ی عقده 
بـــر بهداشـــت روانی فـــرد تأثیر بســـیار مثبتی بـــه جا می 

گردد. گذارد و باعث تخلیه هیجانات منفی فرد می 
5. مذهب و پرورش صداقت در رفتار �

که بین  گرایش به دین و دین باوری باعث می شـــود 
نیت درونی فرد با رفتار بیرونی اش هماهنگی بیشتری 
باشـــد و ایـــن هماهنگی بیـــن درون و رفتـــار بیرونی فرد 
نکتـــه ای مهـــم در بهداشـــت روان می باشـــد. بنابراین 
پایبنـــدی به آموزه های دینی منجـــر به ایجاد صداقت 
گـــردد و صداقـــت از ویزگیهای  در شـــخصیت فـــرد مـــی 

که از بهداشت روان برخوردار است. شخصیتی است 
6.  مذهب و داشتن هدف در زندگی �

دین داری و مذهب، فلســـفه زندگـــی را معنادار می 
ج می سازد. فرد  کند و زندگی را از حالت تهی بودن خار
دینـــدار برای زندگـــی خود ارزش قائل اســـت و می داند 
این زندگی لهو و لعب نیست. بنابراین هدف مشخصی 
در زندگـــی دارد و زمـــان خـــود را بیهوده صـــرف امور بی 
کند. داشـــتن هدف در زندگـــی و اعتقاد به  ارزش نمـــی 
اینکه ایـــن دنیا پایان همه چیز نیســـت فرد را هدفمند 
کند و منجـــر به ارتقاء ســـطح ســـالمت روانی فرد و  مـــی 

گردد. جامعه می 
7. مذهب و ایجاد حس امنیت و آرامش خاطر �

دیـــن بـــاوری منجـــر بـــه احســـاس امنیـــت روان می 
گردد، زیرا فرد همواره مطمئن است خدایی وجود دارد 
گذارد و تمام امور و پســـتی  کـــه هیچگاه وی را تنها نمی 
و بلنـــدی های زندگی در درگاه الهـــی حکمتی دارد. لذا 
فرد دیندار با احســـاس امنیت با وقایع زندگی روبرو می 
کند و این  گـــردد و بـــرای آنها راه حـــل منطقی پیدا مـــی 

مسأله میزان سالمت روان وی را افزایش می دهد.

برخورد سلیقه ای مرکز بهداشت
با کسبه

کز تجاری و خدماتی مانند  که در برخی مرا در حالـــی 
غ فروشـــی های  مر برخـــی  ســـرگذر،  میوه فروشـــی های 
کز پیشـــخوان  خیابان شـــهدا، برخـــی داروخانه ها و مرا
دولـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی اصال رعایت نمی شـــود 
کـــز ندارد، در  و مرکز بهداشـــت برخـــورد جدی با این مرا
برخـــی محله ها بـــه بهانـــه رعایت نکـــردن پروتکل های 
بهداشـــتی و فاصله اجتماعی، این مرکز اقدام به پلمب 

مغازه ها می کند.
کز متخلـــف عدالت باید رعایت  اوال در برخـــورد با مرا
که هم  شـــود، دیگر آنکه شیوه برخورد باید طوری باشد 

کسبه آسیب نبینند. پروتکل ها رعایت شود و هم 
قطعـــا برخورد ســـلیقه ای و یک بـــام و دو هوای مرکز 

بهداشت در این زمینه نتیجه بخش نخواهد بود.

مشاور

خبـــــر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان:

کرونایی در شب یلدا بیشتر شود محدودیت های 
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان 
افزایـــش  و  اعمـــال  خواســـتار  همـــدان 
محدودیت هـــای تردد در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر 
ســـالجاری و همزمان با شـــب یلدا بـــه منظور 

کرونا شد. پیشگیری شیوع ویروس 
»رشـــید حیـــدری مقـــدم« اظهار داشـــت: 
و  فامیـــل  بزرگترهـــای  بـــه  سرکشـــی  افزایـــش 
برگـــزاری دورهمـــی هـــای خانوادگـــی از جمله 
که  نگرانی های اصلی ما برای شب یلدا است 
انتظـــار داریم با افزایش میـــزان محدودیت ها 
دراین ایام زمینه این نگرانی نیز رفع و شـــاهد 
گیـــری دوبـــاره بیمـــاری به دلیـــل حضور  اوج 
گســـترده مـــردم در تجمـــع و دورهمـــی هـــای 

فامیلی نباشیم.
کید کرد: دراین زمینه درخواست کرده  وی تا
که ســـاعت آغاز محدودیت تردد شـــبانه در  ایم 
که منتهی به شـــب  روزهـــای پایانـــی ماه جاری 
یلدا می شود به ۱۸ تغییر داده شود به نحوی که 
برای روزهای روزهـــای ۲۹ و ۳۰ آذر، محدودیت 

تردد از ساعت ۱۸ تا ۴ بامداد باشد. 
وی اظهـــار داشـــت: یکـــی از راههـــای موثر 
برای اینکه هم ســـنت های شـــب یلدا را پاس 
کادر درمان در مسیر مبارزه با  بداریم و هم به 
کنیم، پرهیز از دورهمی  کمـــک  کرونا  بیماری 

هـــای خانوادگی و اســـتفاده از فضای مجازی 
بـــرای انجـــام دیـــد و بازددیدهـــای خانوادگی 
کار هم فرهنگســـازی و  که الزمـــه ایـــن  اســـت 

اطالع رسانی موثر است.
حیـــدری مقـــدم بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی 
پویش »شـــب یلـــدا از خانـــواده محافظت می 
که بـــه ظاهر ســـالم و  گفـــت: افـــرادی  کنـــم«، 
کرونا هستند، به راحتی  بدون عالمت ابتال به 
ســـالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای را 
تحت تاثیر قرار می دهند و این درحالی است 
گـــروه هـــای پرخطر این  که افـــراد مســـن جزو 

بیماری هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 
اظهار داشـــت: بررســـی های علمی انجام شده 
نشان می دهد که میزان مرگ و میر مبتالیان به 
گونه ای  کرونا با افزایش سن افزایش می یابد به 
کرونا در اســـتان  کـــه بیش از ۹۵ درصد متوفیان 

همدان باالی ۴۴ سال سن داشتند.
کرد: طبق روال و ســـنت دیرینه  وی بیـــان 
کوچکترهای فامیـــل در خانه  در شـــب یلـــدا، 
بزرگترها، پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ ها 
جمـــع می شـــوند و ایـــن اقـــدام در ســـالجاری 
که  احتمـــال انتقـــال بیماری بـــه افراد مســـن 
ج نشـــدن از  حـــدود ۱۰ مـــاه با قرنطینـــه و خار

کرده اند را  منـــزل، از ابتال به بیماری جلوگیری 
به شدت افزایش می دهد.

رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان 
کـــرد: بهتریـــن هدیـــه بـــرای  کیـــد  همـــدان تا
کرامـــت بزرگترهـــا در شـــب  حفـــظ ُحرمـــت و 
یلدا »ســـالمتی« اســـت، بنابراین نباید بزرگان 
فامیـــل بـــه عنـــوان ســـرمایه مـــادی و معنوی 
خانـــواده را در معـــرض خطـــر ابتـــال بـــه ایـــن 

ویروس قرار دهیم.
کرونا در این  گفت: ۹۵ درصد متوفیان  وی 
گروه های سنی ۴۵ سال به باال قرار  استان در 
دارند و در شـــب یلدا و برگزاری دورهمی های 
خانوادگـــی، بزرگترهای فامیل)پـــدر و مادرها، 
گروه های  پـــدر بزرگ و مادربزرگ ها( به عنوان 
ویـــروس  ایـــن  بـــه  ابتـــال  معـــرض  در  پرخطـــر 

هستند.
کرد: باید در شـــب  کیـــد  حیـــدری مقدم تا
یلـــدا تـــردد و ارتبـــاط حضـــوری خود بـــا افراد 
حداقـــل  بـــه  را  فامیـــل  بزرگترهـــای  و  ُمســـن 
که حضور در دورهمی های  ممکن رساند چرا 
کرونا  خانوادگـــی احتمال مرگ و میر ناشـــی از 
بـــه ویژه بـــرای افراد ســـالمند و دارای بیماری 

زمینه ای را افزایش می دهد.
کمتر از ۱۷ ســـال   میـــزان مرگ و میـــر افراد 

کمتـــر از  کرونـــا در اســـتان همـــدان  مبتـــال بـــه 
گروه ســـنی ۱۸تا  نیم درصد اســـت و به ترتیب 
۴۴ ســـال چهار درصد، ۴۵ تا 6۴ ســـال ۲۲.۴ 
درصد، 6۵ تا ۷۴ ســـال نزدیـــک به ۲۵ درصد 
و بیش از ۷۵ ســـال نزدیـــک ۴۸ درصد مرگ و 

میرها را تشکیل می دهند.
کنون ۹ هـــزار و ۵۵۸  در اســـتان همـــدان تا
کرونا در بیماران بســـتری  مـــورد قطعی مثبت 
و ۱6 هزار و ۲۰۴ مورد در بیماران سرپایی ثبت 
شـــده و همچنیـــن متوفیان ناشـــی از ویروس 
کنون در  گیری ویروس تا کرونا از ابتدای همه 

استان به یک هزار و ۳۴۴ نفر رسیده است. 
گزارش پلیس، بیش از ســـه هزار  براســـاس 
خـــودروی متخلـــف بـــه علـــت بـــی توجهی به 
کرونایی در اســـتان همدان  محدودیت های 

اعمال قانون شدند.

معاون عمرانی استاندار:

ضوابط میراث فرهنگی الزم االجراست
ضوابط میراث فرهنگی بافت تاریخی همدان ابالغ شد

که  کـــه »دل  ضرب المثلـــی بـــا ایـــن مضمـــون 
نسوزد اشک چشم جاری نمی شـــود« این روزها 
مـــدام در هزارتـــوی ذهنـــم رژه مـــی رود و تکرارش 
گزارش ها  بارها و بارها تکثیر می شـــود، فیلم هـــا، 
و نامه هـــا را بارهـــا و بارها می بینـــم و می خوانم و 
که  فکـــر می کنم چه بر ســـر مـــردم این شـــهر آمده 
کهن دیار می ســـوزد و نه  نه دلشـــان به حـــال این 
اشک هاشـــان برای زخم ها و دردهای این شـــهر 
جاری می شود؟! مسئوالن شهر وارداتی هستند 
یا دغدغه هایشان از جنس دیگری است؟ منافع 
کجای واقعیت شغلی این مسئوالن  مردم و شهر 
اجرایـــی  دســـتگاه های  همســـویی  دارد؟  قـــرار 
کـــم کاری  پیشـــکش! چـــرا برخـــی از مســـئوالن با 
منافع خـــود و عده ای معدود را به منافع شـــهر و 
کشـــور ترجیح می دهند؟ چه  اســـتان و چه بســـا 
که هر دم از این باغ بری می رسد و تازه تر از  شـــده 
گر  کسی هم نمی گزد؟ ا کک  تازه تری می رسد؛ اما 
هم خبری به دست اهالی رسانه یا مردم می رسد 
از میـــان بحـــث و جدل هـــای اداری و ســـازمانی 

کرده است. مسئوالن تراویده و چکه 
قصـــه پرغصه بافت تاریخی هـــم از این قاعده 
کـــه مدیران  مســـتثنی نیســـت، درســـت زمانـــی 
میراث دم از ثبت جهانی »منظر تاریخی هگمتانه 
گوشـــه ای از این شـــهر  تـــا همـــدان« می زنند، در 
فرمان ویرانی همان منظـــر و بافت تاریخی صادر 
می شود، زنده باد همسویی و همراهی سازمان ها 
و ادارات! جاویـــد باد دلســـوزی مدبرانه مدیران! 
البته این قصه سر دراز دارد، پرونده ثبت جهانی 
که بخشـــی  هگمتانه در حال تکمیل شـــدن بود 
از هگمتانـــه آســـفالت شـــد! دیری نگذشـــت ادار  
کل میراث فرهنگی ســـخن از ثبـــت جهانی منظر 
تاریخیبـــه میان آورد و هنوز خوشـــحالی این خبر 
که  کام جان دوســـتداران میراث ننشسته بود  در 
کاری  که در نوع خود  شورای شهر مصوبه ای داد 
کارســـتان و بـــر پایه آن برای ساخت وســـاز در  بود 
بافت تاریخی شـــهر نیـــازی به اســـتعالم از میراث 

فرهنگی نبود. 
این خبر بـــه خودی خود آنقدر شـــگفت انگیز 
که  که بر این شـــائبه و شـــایعه دامن مـــی زد  بـــود 
نکنـــد یکـــی از اهالی شـــورای شـــهر در ایـــن بافت 
کی دارد و نیاز به مجوز ســـاخت و ساز  ملک و امال
کانی  کمر به نابـــودی میراث نیا کـــه اینگونه  دارد 
مردم شهر بسته اند! چندی بعد صدای اعتراض 
دوســـتداران میراث به فرماندار همدان رســـید و 

کرد. کمیته تطبیق رد  این مصوبه را در 
کنان بافـــت تاریخی  اعتـــراض تعـــدادی از ســـا
همـــدان در مهرمـــاه ســـال جـــاری ســـبب شـــد 
کارزار شـــده و در  ایـــن  دادســـتان همـــدان وارد 
گردشگری و  نامه ای به مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی اســـتان همدان دستوری مبنی بر 
تعیین ضوابط اختصاصی میـــراث فرهنگی برای 
کنـــد. در این نامه  بافـــت تاریخی همدان صـــادر 
تنها یک ماه زمان برای اجرای این دســـتور داده 
شـــده بود و وزارت میـــراث فرهنگی پیش از پایان 
این مهلت ضوابط را به استانداری همدان ابالغ 

کرد تا به شهرداری ابالغ شود.
شـــادمانگی دوســـتداران میـــراث فرهنگـــی از 
تصویـــب ایـــن ضوابـــط دیـــری نپاییـــد! در همه 
جـــای دنیا حفـــظ و حراســـت از بافـــت تاریخی و 
کاری ارزشـــمند بـــه شـــمار  بناهـــای واجـــد ارزش 
کـــه پیشـــینه  کشـــورهایی  مـــی رود و بســـیاری از 
تاریخـــی چندانـــی ندارنـــد بـــا حفظ داشـــته های 
که دارند تالش می کنند  تاریخی و فرهنگی اندکی 
گردشـــگری پایـــدار به درآمد بیشـــتری  با توســـعه 

ک و  کاربـــری امـــال گاه بـــا تغییـــر  دســـت یابنـــد و 
بناهای قدیمـــی از تاریخ و فرهنـــگ دیرینه خود 
کســـب درآمد می کنند. شـــاهد زنده ایـــن ادعا در 
که بـــا احیای  کاشـــان اســـت  داخـــل ایـــران یزد و 
خانه های تاریخی توانسته گام های بسیار مثبتی 
گویا  گردشـــگری پایـــدار بـــردارد؛ امـــا  در راســـتای 
برخـــی از مســـئوالن همدان راه چـــاره را در صدور 
آنـــی مجوز ســـاخت و ســـاز در دل بافـــت تاریخی 
که  »پایتخـــت تاریخ و تمـــدن« ایران دیدنـــد چرا
معاون معماری و شهرســـازی شهرداری همدان 
که  در اقدامی شـــتابزده درســـت در همـــان زمانی 
اســـتانداری نامه ضوابط ســـاخت و ساز در  بافت 
کرده بود، در نامه ای  تاریخی را به شهرداری ابالغ  
خطاب به شـــهرداران مناطـــق چهارگانه همدان 
کرد بر اســـاس طرح تفصیلی مجوز ساخت  اعالم 
کنند و شـــگفتا  و ســـاز در بافـــت تاریخـــی را صادر 
که همواره در خدمت گذاری به مردم  مســـئوالنی 

آماده بودند در چشـــم بر هم زدنی در عرض چند 
کردند  ساعت چندین پروانه ساخت و ساز صادر 
و خدمتی شـــایان به بســـاز بفروش های همدانی 
گره گشا درد روی  که مســـئول  کردند! دردا و دریغا 
درد این شهر می گذارد و زخم بر تن نحیف شهری 

که به تاریخ و فرهنگش می نازد. می زند 
البته شـــهردار همدان در ایـــن قائله هم مثل 
همیشـــه توپ را به زمین دیگری انداخت و عالوه 
کرد از  بـــر این که دریافت هرگونـــه نامه ای را انـــکار 
که خود  معاون معماری و شهرســـازی خواســـت 
پاسخگوی عملکرد درخشانش باشد: »هیچ کس 
کار غیرقانونی نـــدارد و قطعا طبق  اجـــازه انجـــام 

قانون رفتار خواهد شد«.
حال باید دید آقای شهردار با معاون خود نیز 
کرد و مجوزهای ســـاخت و  رفتار قانونـــی خواهد 
که  کرد یا تیری  ساز چند ســـاعته را ملغی خواهد 
کارشکنان نشسته  کمان جســـته به هدف  از این 
و داستان آقای معاون مصداق بارز مثل سبویی 
که ریخته، خواهـــد بود. البته  که شکســـته و آبـــی 
کاغذبازی های  کـــه در  نکتـــه جالـــب ایـــن اســـت 
اداری ایـــن شـــهر هـــزاران هزار درخواســـت و نامه 
گم می شـــود و شـــاید ماه ها و ســـال ها زمان برای 
به نتیجه رســـیدن خیلـــی از پرونده هـــا و نامه ها 
نیاز باشد؛ اما این بار مسئول محترم در رسیدگی 
به درخواســـت ها رکورد زده و شـــاید آقای شهردار 

معاون وقت شناسش را تشویق هم بکند!
قوانین حفظ بافت تاریخی �

گردشگری و صنایع  مدیرکل میراث فرهنگی، 
دستی استان همدان در این باره می گوید: بافت 
تاریخـــی همـــدان در ســـال ۱۳۸۸ توســـط رئیس 
گردشـــگری و  وقـــت ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، 
کشـــور وقت ابالغ  صنایع دســـتی وقـــت به وزارت 
شد که البته رینگ اول این شهر را شامل می شد. 
در ســـال ۱۳۹۴ محدوده بافت تاریخی ۱6۸ شهر 

کشـــور توســـط شـــورای عالـــی معمـــاری و  کل  در 
که چهار شـــهر  شهرســـازی تطبیـــق و ابـــالغ شـــد 
همـــدان، مالیـــر، نهاونـــد و تویســـرکان از اســـتان 
همدان در بین این ۱6۸ شـــهر دیده می شود. در 
که توســـط شـــورای عالی معماری و  محدوده ای 
شهرســـازی ابالغ شد، عمال محدوده سال ۱۳۳۵ 
گرفت و به عبـــارت دیگر  شـــهر همـــدان مبنا قـــرار 
رینگ دوم شـــهر نیز بـــه محدوده بافـــت تاریخی 

اضافه شد.
»علـــی مالمیـــر« توضیـــح می دهد: بر اســـاس 
قوانیـــن و ضوابط موجود مانند ماده ۳ آئین نامه 
کیـــد می کنـــد  کـــه تأ اجرایـــی قانـــون اساســـنامه 
که در بافت تاریخی  »شـــهرداری هرگونه مجوزی 
و محـــدوده آثـــار تاریخی صادر می کنـــد، باید نظر 
کنـــد« و همچنین  میـــراث فرهنگـــی را اســـتعالم 
ضوابـــط دیگری مانند بند ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اساســـنامه 
کید بر این بوده  و ماده ۱۰۲ قانون شهرداری ها، تأ

که شهرداری همدان قبل از صدور پروانه ساخت 
و ساز در بافت تاریخی از میراث فرهنگی استعالم 
بگیـــرد. عالوه بر این ســـال ۱۳۸۹ ضوابط عمومی 
حفاظـــت از بافت های تاریخی توســـط ســـازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وقت 

ابالغ شده است.
وی ادامـــه می دهد: اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان همدان مانند 
سایر اســـتان های دارای بافت تاریخی موظف به 
تعیین و تصویب ضوابـــط اختصاصی برای بافت 
که سال  تاریخی بود و بر اساس ماده ۲ و ۳ قانونی 
گذشـــته در مجلس تصویب شد، ضوابط تاریخی 
شامل چند بعد از جمله ضوابط حفاظتی و طرح 
که به احیای بافـــت تاریخی می پردازد،  تفصیلی 
کـــه نیازمنـــد مشـــارکت دســـتگاه هایی  می شـــود 
مانند اداره کل راه و شهرســـازی، شهرداری، بنیاد 
مســـکن و میراث فرهنگی است تا با در نظرگرفتن 
کنان در بافـــت تاریخی،  مشـــوق هایی بـــرای ســـا
انگیزه حفظ بافت تاریخی را در آن ها ایجاد کنند.

ابالغ ضوابط میراث فرهنگی به شهردار �
مالمیر با بیان این که تعیین ضوابط اختصاصی 
بافـــت تاریخـــی همدان از ســـال ۱۳۹۲ آغاز شـــده 
بود، توضیح می دهد: خواستار اصالحاتی در این 
ضوابط به خصوص رینگ دوم شهر بودیم چون 
تعدد محالت در این رینگ بیشـــتر است و عالوه 
که انجام  بر این به علت ساخت وسازهای زیادی 
شد، بخشـــی از هویت و ماهیت تاریخی خود را از 
دســـت داده است. دادســـتان همدان نیز حدود 
یک ماه پیش در نامه ای به ما دستور تعیین این 
کرد تا از ســـرگردانی ارباب رجوع  ضوابط را صـــادر 
در شـــهرداری و میراث فرهنگی جلوگیری شـــود. 
بر این اســـاس وزارتخانه آخریـــن ویرایش ضوابط 
اختصاصی بافت تاریخی همدان را ۲۸ آبان سال 
جاری مصوب و طی نامه ای به تاریخ ۲۹ آبان به 

کرد. استانداری ابالغ 
که آیا شهرداری در  وی در پاسخ به این سوال 
جریان نامه وزارتخانه به اســـتانداری بوده است، 
که  گذشـــته )۲ آذر( طبق مکاتبه ای  می گوید: روز 
که ضوابط  کرد  شهردار همدان با ما داشت اعالم 
هنـــوز تعیین نشـــده و ما بر طبق نامه دادســـتان 
کرد. مـــن تصویر نامـــه وزارتخانه  عمل خواهیـــم 
و همچنین نامه خودم را برای شـــخص شـــهردار 
ارسال کردم و وی در جریان این اتفاق قرار گرفت.

در نامه وزارت میراث فرهنگی چه آمده؟ �
گردشـــگری  در نامـــه وزارت میـــراث فرهنگی، 
و صنایـــع دســـتی بـــه اســـتانداری همـــدان آمده 
است: با عنایت به ضرورت حفاظت و ساماندهی 
بافـــت تاریخـــی شـــهر همـــدان و نظـــر بـــه مفـــاد 
وظایـــف وزارتخانـــه متبوع، مســـتندا به اســـتاناد 
میـــراث  اساســـنامه  قانـــون  و ۱۲   ۱۱  ،۱۰ بنـــد 6، 
کشـــور مصوبـــه یکم اردیبهشـــت 6۷، با  فرهنگی 
خ ۲۷ مهر ماه ســـال ۱۳۹۴  توجـــه به مصوبه مـــور
کـــه طـــی  شـــورای عالـــی معمـــاری و شهرســـازی 
ج ۴ آبا ماه ســـال ۱۳۹۴  ابالغیه ۴۲6۵۲/۳۰۰ مور
دبیرخانـــه شـــورای مذکور به اســـتانداران محترم 
اســـتان ها ابـــالغ شـــده به اســـتحضار می رســـاند 
ضوابـــط حفاظتی عمومی بافت فرهنگی تاریخی 
شـــهر همـــدان در جلســـه ۲۸ آبـــان ســـال ۱۳۹۹ 
شـــورای تخصصی پایگاه هـــای میـــراث جهانی و 
ملـــی مطرح و بـــه تصویب اعضا رســـیده و جهت 

بهره برداری، اجرا و رعایت مفاد ابالغ می شود.
قانون الزم االجراست �

»فرهـــاد فرزانه« معاون امور عمرانی اســـتاندار 
میـــراث  ضوابـــط  ابـــالغ  تأییـــد  بـــا  نیـــز  همـــدان 
فرهنگـــی بافت تاریخـــی همدان به اســـتانداری، 
وزارت  ســـوی  از  ضوابـــط  ایـــن  می کنـــد:  کیـــد  تأ
گردشـــگری و صنایع دســـتی به  میراث فرهنگی، 
استانداری همدان ابالغ شده و باید با هماهنگی 
گردشـــگری و صنایع  مدیـــرکل میـــراث فرهنگی، 
دســـتی پیوست های آن مورد بررسی قرار بگیرد و 

الزم االجراست.
گاهی ممکن  البتـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت 
است خیلی زود دیر شـــود! شاید پیش از بررسی 
و اجرای این قانون، مجوزهای ســـاخت و سازی 
کـــه به همت واالی جناب فتحیان نســـب به ثمر 
کاغذبازی ها  نشسته اجرایی شود و پیش از آن که 
کـــه باید حافظ  کل راه وشهرســـازی را  پـــای اداره 
بافـــت تاریخـــی همدان باشـــد را به میان بکشـــد 
بخشـــی از بافـــت واجـــد ارزش ایـــن شـــهر طعمه 
لودرها شـــود و بســـاز بفروش ها بار خود را ببندند 
و ســـر میراث فرهنگی و دوستدارانش در ماجرای 

ثبت جهانی بی کاله بماند.
شـــاید خالـــی از فایـــده نباشـــد آقای شـــهردار 
کاشـــان،  و معـــاون محترمـــش ســـفری بـــه یـــزد، 
اصفهان و... داشـــته باشـــد و از نزدیک با شـــیوه 
مدیریت شـــهرهای تاریخی آشنا شـــوند، ارزش و 
اعتبـــار بافت تاریخـــی را بهتر بشناســـند و تفاوت 
بنـــای واجـــد ارزش و بـــرج را بازشناســـند، شـــاید 
کردن همایش هـــا و نمایش های  بـــه جای برگـــزار 
گردشـــگری  ماننـــد جاده ابریشـــم و... بـــه تعریف 
گردشگری پایدار دست  درستی از توسعه پایدار و 

که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی!  یابند 

حجت اله حاتمی
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان همدان

تخت های اقامتی استان همدان
 ۲۵ درصد افزایش داده می شود

صنایـــع  و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
کز  گفت: تعـــداد تخت هـــای مرا دســـتی اســـتان همدان 
گردشـــگری، اقامتی و هتل های این اســـتان در راستای 
تحقـــق سیاســـت های اقتصـــادی »جهـــش تولیـــد« ۲۵ 

درصد افزایش می یابد.
»علـــی مالمیر« اظهـــار داشـــت: هدفگذاری یکســـاله 
بـــرای اجـــرای ایـــن برنامـــه بـــه عنـــوان اقدامـــی بـــزرگ و 
ح زیـــر مجموعه بخش  جســـورانه، موجـــب رونـــق ۱۳ طر

گردشگری استان نیز خواهد شد.
ح موجب تقویت توان  کرد: اجرای این طر وی اضافه 
گردی اســـتان و در نهایت  کز بـــوم  اقامتـــی هتـــل ها و مرا
افزایش قابل توجه ظرفیت زیرســـاخت ها و رشد و رونق 

گردشگری استان همدان خواهد شد. صنعت 
گردشگری و صنایع دستی  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری در استان  اســـتان همدان ادامه داد: صنعت 
ظرفیـــت و قابلیت بســـیار باال و قابل توجهی برای رشـــد 
که متاســـفانه امســـال به دلیل  و توســـعه اقتصادی دارد 
گردشـــگری  کرونا، مشـــکالتی برای صنعت  گیـــری  همـــه 
در تمامی ســـطوح داخلی و خارجی از جمله این استان 

ایجاد شده است.
کرونا و مشـــکالت  کـــرد: شـــیوع بیماری  مالمیـــر بیان 
اقتصـــادی ناشـــی از آن و همچنیـــن اعمـــال تحریم های 
گردشگری در  ظالمانه، مشکالتی را برای فعاالن صنعت 
که سرمایه  کرده به نحوی  کشـــور و استان همدان ایجاد 

گذاران دچار نوعی بالتکلیفی در این حوزه شده اند.
کرونا  کردن ویروس  کرد با فروکش  وی ابراز امیدواری 
کشور همچنین  گردشگری در  شاهد رونق دوباره بخش 

استان همدان باشیم.
گردشگری و صنایع دستی  مدیرکل میراث فرهنگی، 
ح زیربنایی  اســـتان همدان با اشـــاره به اجرای هفت طر
گفت: اجرا و بهره برداری  گردشـــگری استان،  در صنعت 
که در راســـتای تحقق شـــعار »جهش  ح هـــای  از ایـــن طر
تولیـــد« برنامـــه ریزی شـــده منوط بـــه تامیـــن اعتبارات 
که  دولتی و همچنین مشـــارکت بخش خصوصی اســـت 
ح از این مجموع تا  بـــه رغم همه محدودیت ها پنج طـــر

پایان امسال تکمیل و بهره برداری می رسد.
مالمیـــر، مهمترین طـــرح های درحـــال اجرای بخش 
کشور و  گردشگری استان همدان را موزه منطقه ای غرب 
کرد. همچنین مخزن نگهداری آثار و اشیا موزه ای عنوان 
کرد: تملک اراضی شـــهر باســـتانی هگمتانه و  وی بیان 
پروژه موزه منطقه ای نیازمند تامین اعتبار است که با توجه 
بـــه وجود محدودیت در جذب منابـــع و اعتبارات عمرانی، 

اجرای این طرح ها با مشکالتی مواجه شده است.
 
 

بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان از معوقات 
بانک های استان همدان وصول شد

گفت:  ک اســـتان همدان   مدیرکل ثبت اســـناد و امال
۳۳۹ میلیارد و 66۰ میلیون تومان از معوقات بانک های 
ایـــن اســـتان در هشـــت مـــاه نخســـت امســـال توســـط 

کارشناسان این سازمان وصول شده است.
گـــزارش ایرنـــا، »اصغـــر پیرهـــادی« با بیـــان اینکه  بـــه 
گذشـــته 6۳ میلیارد و 6۰۰  در هشـــت ماه نسخت ســـال 
میلیون تومان از معوقات بانک های این اســـتان وصول 
شـــده بود، اظهار داشت: با توجه به افزایش ۴.۳ برابری 
کشور را  وصول معوقات در سالجاری، همدان رتبه سوم 
پس از استان های یزد و زنجان به خود اختصاص داد.

کـــرد: همچنیـــن در ۸ ماهـــه ســـال ۹۸  وی یـــادآوری 
که این  یک هزار و ۴۷۱ پرونده رســـیدگی و مختومه شـــد 
آمار در مدت زمان مشـــابه ســـالجاری با حدود ســـه برابر 

افزایش به پنج هزار و ۷۲۸ مورد رسیده است.
ک استان همدان اضافه  کل ثبت اســـناد و امال مدیر 
کـــرد: تعداد پرونده های مهریه نیز از یک هزار و ۱۱6 فقره 
گذشـــته با ۱۷۱ درصد رشد به سه  در هشـــت ماهه سال 

هزار و ۲۲ فقره در سالجاری افزایش داشته است.
گفت:با اجرایی شـــدن برنامه ششم توسعه  پیرهادی 
کشور همه پرونده های مطالبه ابتدا در واحدهای اجرای 
اسناد رسمی مطرح و رسیدگی شده و در صورت شناسائی 
نشدن اموال درمدت ۲ ماه و نیز در صورت وصول نشدن 
مطالبـــات در مدت زمـــان 6 ماه با درخواســـت متقاضی، 

کم دادگستری صادر می شود. گواهی مراجعه به محا

مشاور

راه اندازی مرکز تلفن ۲۵00 اداره کار 
در همدان

کار و رفاه  گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل تعـــاون،   بـــه 
کار و رفاه  کل تعـــاون،  اجتماعـــی اســـتان همـــدان، مدیـــر 
اجتماعـــی اســـتان از راه اندازی مرکـــز تلفـــن ۲۵۰۰ خبر داد 
گفـــت: با توجه بـــه اجرای مصوبات ســـتاد ملی مقابله با  و 
کاهش مراجعات  کرونا برای حفظ سالمت جامعه هدف و 
کار و رفـــاه اجتماعی،  زمینه  حضـــوری بـــه  ادارات تعـــاون، 
کشوری  استفاده از مرکز پاسخگویی صندوق بازنشستگی 
برای پاســـخ به ســـواالت فنی این معاونت از جمله مراجع 

حل اختالف و بیمه بیکاری فراهم شد.
احمد توصیفیان درادامه افزود: هم اســـتانی های عزیز 
می توانند  برای دریافت پاســـخ ســـواالت خود درخصوص 
کارگری، از ســـاعت ۸  کار، بیمه بیکاری وشـــکایات  روابـــط 
کد ۰۲۱ سپس ۲۵۰۰  گیری  صبح الی ۱۵ بعدازظهر  با شماره 

با این مرکز ارتباط برقرار نمایند.

اختصاص صندلی
ویژه سالمندان و معلولین در اتوبوس های 

ون شهری همدان در

بابک اسدی معاونت اتوبوسرانی همدان از اختصاص 
صندلی های ویژه برای سالمندان و معلولین خبر داد.

گفت: هرم ســـنی جمعیـــت در همدان  بابـــک اســـدی 
کشـــور وارد دوره میان سالی شده و  همچون ســـایر نقاط 
موضوع ســـالمندان و رســـیدگی به نیازهای حمل و نقلی 
کانـــون توجه مدیریت شـــهری در حوزه  ایـــن عزیـــزان، در 

حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.
کرد: طراحی شهر و فضا های شهری باید  ایشان اظهار 
کند تا به  کمک  که به افراد ســـالخورده  گونه  ای باشـــد  به 
راحتی و به ســـادگی از شـــهر و امکانات شـــهری اســـتفاده 
کنند و زندگی پویا و فعال و در عین حال آسوده  و ایمنی را 

در سنین سالخوردگی تجربه نمایند.
وی افـــزود: اختصاص صندلی های ویژه ســـالمندان و 
معلولیـــن در اتوبوس ها و ایســـتگاه های اتوبوس از جمله 
که به منظـــور تأمین آرامـــش و رفاه حال  اقداماتی اســـت 

گروه از شهروندان آغاز شده است. این 
اســـدی بـــا بیان لـــزوم رعایـــت عدالـــت شـــهروندی در 
اســـتفاده از حمل و نقل عمومی ؛ افزود  در تالش هستیم 
تـــا خدمات بهتر و بیشـــتری را بـــه ســـالمندان و معلولین  

عزیز ارائه دهیم.

یت راهداری  صادقی راد رسما سکان مدیر
استان را به دست گرفت

صفـــر صادقـــی راد در حکمی از ســـوی معـــاون وزیر راه 
و شهرســـازی به عنـــوان مدیرکل راهـــداری و حمل و نقل 

جاده ای استان همدان انتخاب شد.
و  راهـــداری  کل  اداره  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
حمـــل و نقـــل جـــاده ای اســـتان همـــدان، در حکمـــی از 
ســـوی مهندس عبدالهاشـــم حســـن نیـــا معـــاون وزیر راه 
و شهرســـازی و رئیـــس ســـازمان راهداری و حمـــل و نقل 
کل راهداری و  جـــاده ای، صفر صادقی راد به عنوان مدیر 

حمل و نقل جاده ای استان همدان منصوب شد.
در متن این حکم آمده اســـت: نظر به سوابق و تجارب 
مدیریتـــی جنابعالـــی، بـــه موجـــب ایـــن حکم به ســـمت 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 

منصوب می شوید.
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای عملیات راهداری، ایمن 
ســـازی محورهای مواصالتی حوزه اســـتحفاظی در جهت 
کاهـــش تصادفـــات، ارتقاء  افزایـــش ســـطح ایمنی تـــردد و 
وضعیت حمل و نقل برون شـــهری اســـتان، ایجاد تعامل 
مناســـب با اصناف و انجمن های مرتبـــط با حمل و نقل، 
مشـــاورین و پیمانکاران و تکریم اربـــاب رجوع از مهمترین 

که انتظار دارد به آنها اهتمام ورزید. مواردی است 
امید است با استعانت از خداوند متعال و با هماهنگی 
الزم با مسئوالن استانی به ویژه استاندار محترم و معاونان 
و مدیران ستادی در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان 

و خدمت به مردم موفق و موید باشید.
گفتنی است، مصطفی پناهنده، پیش از این مدیرکل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان بود.

خبر

ورش استان همدان: مدیرکل آموزش و پر

با تالش و همت همکاران فرهنگی، روند آموزش در مناطق مختلف استان ادامه دارد
مدیرکل آموزش و پرورش اســـتان همدان 
گفـــت: بـــا تالش و همـــت همـــکاران فرهنگی، 
رونـــد آمـــوزش در مناطـــق مختلف اســـتان با 

قوت ادامه دارد.
و  آمـــوزش  شـــورای  در  پـــورداود  محمـــد 
ح هـــا و برنامه  پرورش اســـتان با اشـــاره به طر
هـــای حـــوزه نمـــاز، قـــرآن و عترت در شـــرایط 
ح هـــر خانـــه یـــک  کـــرد:  طـــر فعلـــی، اظهـــار 
دارالقـــران، بارگذاری روزانه یـــک جزء قرآن به 
ح و تفســـیر  صورت فایل صوتی به همراه شـــر
ح حفظ جزء  یکی از آیات شـــاخص قـــرآن، طر
کریم با شـــعار هر روز یک صفحه  ســـی ام قرآن 
قـــرآن بـــا یادگیری در فضای مجـــازی و پویش 
کمک به دانش آموزان بی بضاعت در  مردمی 

کز دارالقرآن ها از جمله  اســـتان به مرکزیت مرا
ح ها و  برنامه ها بوده است. این طر

  پورداود افزود: آموزش و پرورش استان در 
کشور را  بحث اقامه نماز مدارس رتبه نخست 
کرده و در سطح اســـتان نیز  به عنوان  کســـب 

دستگاه برتر معرفی شده است.
  وی در ادامه بســـته تحولی سواد و زندگی 
در حـــوزه ســـوادآموزی را از جمله برنامه های 
مهـــم  دســـتگاه تعلیم و تربیت اســـتان خواند 
کـــرد: در حـــال حاضـــر ۱۹ مرکـــز  و خاطرنشـــان 
یادگیری محلی در سطح استان فعال هستند 
کز  که دو مقوله علم و مهارت آموزی در این مرا

دنبال می شود.
  مدیرکل آموزش و پرورش اســـتان با اشاره 

به توســـعه رشـــته هـــای فنـــی و حرفـــه ای در 
گفت: در اســـتان همدان ۴۲ درصد  اســـتان، 
که  رشـــته ها به فحک اختصاص یافته اســـت 

کشوری است. این میزان باالتر از میانگین 
که آموزش و پرورش    پـــورداود  با بیان این 
اســـتان به لحـــاظ فعالیـــت دانش آمـــوزان در 
کســـب  کشـــور را  شـــبکه شـــاد جایگاه ششـــم 
کـــرد: با تـــالش و همت  کـــرده اســـت، تصریـــح 
مثـــال زدنـــی معلمان عزیـــز، روند آمـــوزش در 
ســـطح اســـتان با قوت ادامـــه دارد و در نقاط 
کمتر توســـعه یافته،  مختلف از جمله مناطق 
محتواهای آموزشـــی به شـــیوه های مختلف 

ارائه می شود.
کمـــک هـــای    وی بـــا اشـــاره بـــه پویـــش 

کرد: به  مومنانه در سطح استان، خاطرنشان 
همت فرهنگیان و خّیرین نیک اندیش برای 
کـــم برخوردار  تعـــداد زیادی از دانـــش آموزان 

گوشی و تبلت تهیه و اهدا شده است.

ین: استاندار همدان در سفر به شهرستان درگز

 ایجاد شهرک صنعتی درگزین فرصتی برای جذب سرمایه گذار است
 ۵۰ گفـــت:  همـــدان  اســـتاندار   
هکتار زمین بـــرای ایجاد و راه اندازی 
شهرک صنعتی در شهرستان درگزین 
کار تملک و آماده  که  اختصاص یافته 
ســـازی شـــهرک درحال انجام است و 
به طـــور قطع راه اندازی این شـــهرک 
گذاری  فرصتی مناسب برای سرمایه 
گـــذار دراین منطقه  و جذب ســـرمایه 

است.
»سیدسعید شاهرخی« در جریان 
ســـفر به شهرستان درگزین و در جمع 
خبرنگاران با اشـــاره به اقدامات موثر 
انجـــام  شـــده بـــرای رشـــد و توســـعه 
ایـــن شهرســـتان، افـــزود: بـــا تالش و 
همت مضاعـــف مســـئولین اجرایی و 

همچنین همراهـــی و همکاری نماینده مردم 
ح هـــا و پـــروژه هـــای مهم و  شهرســـتان، طـــر
اثربخشـــی در حوزه هـــای مختلف اقتصادی، 
عمرانـــی و اجتماعـــی این شهرســـتان درحال 

اجراست.
وی با اشـــاره به اینکه ســـفر به شهرســـتان 
درگزین با هدف بررســـی وضعیـــت پروژه های 
عمرانـــی، اقتصـــادی و همچنیـــن نحـــوه ارائه 
کرفـــس  جدیدالتأســـیس  شـــهر  در  خدمـــات 
انجام شـــد، اظهار داشـــت: غالب پروژه هایی 
که در مقاطع و نقاط مختلف این شهرســـتان 
گرفـــت، فعـــال هســـتند و  مـــورد بازدیـــد قـــرار 
کرفس نیز به صورت جدی  شـــهرداری شـــهر  
مشـــغول اجرای پروژه های عمرانی و خدمات 

شهری است. 
شـــاهرخی همچنیـــن از تخصیـــص اعتبـــار 
مناســـب بـــرای عمـــران و آبادانی شـــهر جدید 
کرفس در جریان این ســـفر خبـــر داد و تصریح 
کـــرد: در جلســـه با شـــهردار و اعضای شـــورای 
کرفـــس، ۱.۵ میلیـــارد تومـــان  اســـالمی شـــهر 
اعتبـــار بـــرای تســـریع روند اجـــرای پروژه های 

عمرانی این شهر اختصاص داده شد.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه رونـــد مطلوب 
گاوداری 6 هزار راسی شهرستان  اجرای پروژه 
گاوداری 6 هزار راســـی  ح  گفت:  طر درگزیـــن، 
ایـــن شهرســـتان بـــا ســـرعت در حـــال اجـــرا و 
که انتظار داریم ظرف ماه های  پیشرفت است 

آینده به بهره برداری برسد. 
اســـتاندار همـــدان ایجاد شـــهرک صنعتی 
درگزیـــن را از دیگـــر اقدامات موثر انجام شـــده 
کـــرد و افزود:  بدون  در این شهرســـتان عنوان 
شک راه اندازی این شهرک صنعتی، فرصتی 
برای ســـرمایه گذاری و جذب ســـرمایه گذار در 

این شهرستان است. 
شهرســـتان های  از  را  درگزیـــن  شـــاهرخی 
پیشتاز استان همدان در حوزه های مختلف 
کرد و اظهار داشت:  این شهرستان در  عنوان 
گلخانه ای یکی از شهرستان های  کشـــت های 
گلخانه ها از  پیشـــتاز اســـت و ایجاد و توســـعه 
جملـــه برنامـــه های محـــوری مدیریت ارشـــد 
هـــدف صرفه جویـــی در  بـــا  اســـتان  اجرایـــی 
مصـــرف آب و افزایش قابل توجه بهره وری در 

کشاورزی و تولید است.  بخش 
گلخانـــه   ح  گفـــت: طـــر اســـتاندار همـــدان 

عمان این شهرســـتان نیز با حـــدود ۳۰ هکتار 
مســـاحت نهایـــی شـــده و عملیـــات اجرایـــی 
ح درحال  ســـاخت بیـــش از ۲۰ هکتار این طـــر
که مشـــارکت بخـــش خصوصی  انجـــام اســـت 
درایـــن زمینـــه بســـیار قابـــل توجـــه و رضایت 

بخش است.
 شـــاهرخی افـــزود: در حـــوزه  راهســـازی نیز 
پیشـــرفت بســـیار خوبـــی در پـــروژه اصلـــه بـــه 
گاج حاصـــل شـــده و در زمینـــه بـــرق  ســـمت 
رســـانی نیـــز بـــا افتتـــاح ُپســـت بـــرق درگزین و 
اجرای خطوط الزم برای انتقال برق، مشکلی 
در ارائه خدمات برق این منطقه وجود ندارد.  
کرد: از این دست  استاندار همدان تصریح 
اقدامـــات و خدمـــات در حوزه هـــای مختلف 
بهداشـــت و درمـــان و بهســـازی روســـتاها بـــا 
هدف خدمت هرچه بیشـــتر به مردم ســـخت 

کوش و همراه این منطقه، فراوان است.
استاندار همدان روز چهارشنبه در سفری 
یک روزه به شهرستان درگزین، از روند اجرای 
ح هـــا و پـــروژه هـــای عمرانـــی، خدماتی و  طر
اقتصـــادی این شهرســـتان از جملـــه مجتمع 

کرد. گاوداری 6 هزار رأسی بازدید 
شهرســـتان درگزیـــن در اســـتان همـــدان، 
۸ اســـفند ۱۳۹۷ بـــا تصویب هیـــات وزیران به 
که شهر قروه درگزین رکز  شهرستان ارتقا یافت 

این شهرستان است.
آخریـــن  براســـاس  درگزیـــن  شهرســـتان 
سرشـــماری عمومی نفوس و مســـکن در سال 

۱۳۹۵ حدود ۳۹ هزار نفر جمعیت دارد.
گزارش ایرنا، استاندار همدان در ادامه  به 
ســـفر خود، با حضور در شهرســـتان رزن عالوه 
بـــر بررســـی آخرین وضعیـــت بیمارســـتان ۱۵۰ 

تختخوابی این شـــهر، از بیمارســـتان حضرت 
ولی عصر)عج( نیز بازدید و مرکز سی تی اســـکن 
بـــه  را  بیمارســـتان  ایـــن  دوســـتی  دیالیـــز  و 

بهره برداری رساند.
از  عیـــادت  ضمـــن  همچنیـــن  شـــاهرخی 
بیمـــاران بخـــش دیالیز ایـــن بیمارســـتان، در 
از  بیمارســـتان،  درمانـــی  کادر  بـــا  وگـــو  گفـــت 
زحمـــات بی وقفـــه و تـــالش شـــبانه روزی آنها 
بـــرای حضور در خط مقدم مبـــارزه با بیماری 
کرونـــا و همچنیـــن درمان و ســـالمت بیماران 

کرد. تقدیر و تشکر 
اجـــرای  � رونـــد  از  همـــدان  اســـتاندار 

درگزیـــن  شهرســـتان  عمرانـــی  ح هـــای  طر
کرد بازدید 

 اســـتاندار همدان در ســـفری یـــک روزه به 
ح ها و  شهرســـتان درگزین، از روند اجرای طر
پروژه های عمرانی، خدماتی و اقتصادی این 
گاوداری 6 هزار  شهرســـتان از جمله مجتمـــع 

کرد. رأسی بازدید 
گاوداری 6 هـــزار  ح   عملیـــات اجرایـــی طـــر
گذشته و با  راســـی شهرســـتان درگزین، ســـال 
کار و رفـــاه اجتماعی در  حضـــور وزیـــر تعـــاون، 
زمینـــی بـــه مســـاحت 6۰ هکتـــار در روســـتای 

سنقر آباد شهرستان آغاز شد.
گـــذاری برای احـــداث این  میزان ســـرمایه 
که  گاوداری ســـه هزار میلیارد ریال اعالم شده 
با اجـــرای و بهره برداری از آن زمینه اشـــتغال 
بکار  ۴۰۰ نفر به صورت مســـتقیم و ۷۰۰ نفر به 

صورت غیر مستقیم فراهم می شود.
»سیدسعید شاهرخی« اســـتاندار همدان 
کید بـــر تســـهیل روند اجـــرای پروژه  ضمـــن تا
هـــای عمرانـــی شهرســـتان درگزیـــن از جملـــه 

گاوداری 6 هزار راسی، بهره برداری از 
این پروژه هـــا را موجب ایجاد فرصت 
هـــای شـــغلی به ویـــژه بـــرای جوانان 

کرد. کار منطقه  عنوان  جویای 
در  همچنیـــن  همـــدان  اســـتاندار 
ادامه این ســـفر و در دیدار شـــهردار و 
اعضای شورای شهر »کرفس« از توابع 
شهرستان درگزین، با اختصاص یک  
میلیارد تومـــان اعتبار به منظور برای 
عمـــران و آبادنـــی این شـــهر موافقت 

کرد.
گفت: با  شـــاهرخی درایـــن دیـــدار 
همـــت و تـــالش مجموعـــه مدیریـــت 
اجرایـــی اســـتان همـــدان و همراهی 
نماینـــده مـــردم ایـــن شهرســـتان در 
مجلـــس شـــورای اســـالمی، اقدامـــات موثری 
کرفس انجام شـــده  در درگزیـــن به ویژه شـــهر 

است. 
کشـــاورزی،  وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه 
پیشـــتاز  شهرســـتان های  از  یکـــی  درگزیـــن 
استان همدان اســـت، اظهار داشت: احداث 
کشت های  گاوداری 6هزار رأسی،  نخســـتین 
گلخانـــه ای، ۲۱ خانه بهداشـــت، راهســـازی و 
بهســـازی معابر شـــهری و روســـتایی از جمله 
اقدامات مهم انجام شـــده و یا درست اجرای 

شهرستان درگزین است.
گفت:شهرستان  درگزین  استاندار همدان 
یکی از مناطق پویای استان در زمینه فعالیت 

های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی است. 
ح هـــا و  شـــاهرخی بـــا بیـــان اینکـــه از طـــر
فعالیـــت هـــای مرتبط با توســـعه شهرســـتان 
کـــرد، افزود:  درگزیـــن حمایت جدی خواهیم 
وجـــود نعمت های خـــدادادی از جمله آب و 
کرفس  ک مناســـب، منطقه درگزین و شهر  خا
کم  را بـــه یکی از شـــهرهای پر اســـتعداد بـــا ترا

کرده است.  جمعیتی باال تبدیل 
افتتـــاح مرکـــز سی تی اســـکن بیمارســـتان  �

ولی عصر )عج( رزن
اســـتاندار همـــدان در ادامـــه این ســـفر، با 
حضـــور در شهرســـتان رزن عـــالوه بـــر بررســـی 
آخریـــن وضعیت بیمارســـتان ۱۵۰ تختخوابی 
این شهر، از بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( 
نیز بازدید و مرکز سی تی اسکن و دیالیز دوستی 

این بیمارستان را به بهره برداری رساند.
 شـــاهرخی در ایـــن بازدید عـــالوه بر افتتاح 
از  بـــه عیـــادت جمعـــی  مرکـــز سی تی اســـکن، 
بیماریان بخش دیالیز این بیمارستان رفت و 
گفت  گل، با این بیماران  با اهدا شـــاخه های 

کرد.  وگو 
گفت وگو  اســـتاندار همـــدان همچنیـــن در 
کادر درمان ایـــن بیمارســـتان، از زحمات  بـــا  
بـــرای  آنهـــا  روزی  شـــبانه  تـــالش  و  بی وقفـــه 
کرونا  حضـــور در خط مقدم مبارزه بـــا بیماری 
و همچنین درمان و ســـالمت بیماران تقدیر و 

کرد.  تشکر 
شهرســـتان درگزیـــن در اســـتان همـــدان، 
۸ اســـفند ۱۳۹۷ بـــا تصویب هیـــات وزیران به 
که شهر قروه درگزین رکز  شهرستان ارتقا یافت 

این شهرستان است.

نجات 450 هکتار از عرصه های ملی استان همدان از بیابانی شدن 
و  طبیعـــی  منابـــع  آبخیـــزداری  معـــاون 
آبخیزداری اســـتان همـــدان گفت: برای حفظ 
ک طرحهـــای  مراتـــع و منابـــع پایـــه آب و خـــا
کودپاشـــی و عملیـــات  کاری، بذرپاشـــی،  کپـــه 

آبخیزداری اجرا می شوند.
مهدی آرتیمانی، معـــاون آبخیزداری منابع 
گفت: با  طبیعی و آبخیزداری اســـتان همـــدان 
اجرای طرح های کپه کاری، بذر پاشی و اجرای 
طرح های آبخیزداری می تـــوان جلوی بیابانی 
شـــدن ۴۵۰ هـــزار هکتار از بیابانی شـــدن عرصه 

های ملی استان را گرفت.
او بـــا بیان اینکـــه از یک میلیـــون و ۹۵۰ هزار 
هکتار از عرصه های اســـتان ۹۰۰ هـــزار هکتار آن 
وســـعت منابع طبیعی و ۸۰۰ هزار هکتـــار آن در 
کشـــاورزی اســـت افـــزود: با جلوگیـــری از  بخش 
ک تنوع زیستی جانوری و هم تنوع  فرسایش خا

گیاهی مراتع را افزایش می دهیم.
و  طبیعـــی  منابـــع  آبخیـــزداری  معـــاون 
آبخیـــزداری اســـتان همـــدان بـــا بیـــان اینکه 
ک حدود سیصد  برای هر یک ســـانتی متر خا

ح های  سال زمان نیاز اســـت ادامه داد:ما طر
کودپاشـــی و آبخیزداری را در حوزه  بذرپاشی، 
کردیم و بعد از ۵ سال اجرای  گنبد اجرا  آبخیز 
گونه  ح وپایـــش آن در این منطقه ۲۲  این طر
گونه  کـــرد و ۲  گذشـــته رشـــد  گیاهی بیشـــتر از 
جانـــوری هـــم در ایـــن منطقـــه اضافه شـــد تا 
ک شـــود و از این  باعـــث ایجاد حفره ها در خا
طریق هم آب بیشـــتر جذب زمین شود و هم 

گرفته شود. ک  جلوی فرسایش خا
که  گنید  آرتیمانی ادامه داد: در حوزه آبخیز 

ک برنامه  برای تنوع زیســـتی و حفاظـــت از خا
کرده بودیم و بعد از اجرای طرح،  ۳۳۷  ریـــزی 
کرد و ۱۷ درصد افزایش رشد  گیاهی رشـــد  گونه 
ک  کاهـــش ۵۰ درصدی خا گیاهـــان دارویـــی و 
لخت و غیر مقـــاوم در برابر فرســـایش را در این 

منطقه داشته ایم.
منطقـــه ای  در  داشـــت:  اظهـــار  آرتیمانـــی 
که هیچ یـــک از این فعالیـــت ها انجام  مشـــابه 
گیاهی  گونه  که تنها ۲  نشده بود شاهد بودیم 

گونه های پیشین منطقه اضافه شد. به 
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ین شکیب« در  یباتر مسابقه کتابخوانی »ز
استان همدان برگزار می شود

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اســـتان 
کتابخوانی »زیباترین شـــکیب«  گفـــت: مســـابقه  همدان 
ویژه بانوان پرســـتار در آستانه میالد حضرت زینب)س( و 

روز پرستار در استان برگزار می شود.
کادر  »مریـــم جان جـــان«  ضمـــن قدردانی از زحمـــات 
درمانی در جبهه ســـالمت، هدف از برگزاری این مســـابقه 
فرهنگـــی را آشـــنایی بـــا شـــخصیت بـــزرگ بانـــوی اســـالم 

کرد. کبری)س( اعالم  حضرت زینب 
کرد: به طور قطع بـــا تالش مدافعان  وی خاطرنشـــان 
کادر درمان، همکاری مـــردم، توکل بر خداوند  ســـالمت و 
کرونا را  متعال و توسل به اهل بیت)ع(، بیماری منحوس 

کرد. کن خواهیم  ریشه 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اســـتان 
کتاب »حضرت  کرد: این مسابقه برگرفته از  همدان اظهار 
زینـــب)س( نائبه االمام« نوشـــته محمدرضا شـــریفی می 
کتـــاب مورد نظر  که عالقه منـــدان می توانند فایل  باشـــد 
 Hamadan.whc.ir را از ســـایت مدیریت استان به نشانی

کنند. دانلود و دریافت 
جان جان با اشـــاره به اینکه به ۳ فرد برگزیده مســـابقه 
کـــرد: ۱۰ ســـؤال  جوایـــز نفیســـی اهـــدا مـــی شـــود، عنوان 
که در روز  کتاب تهیه خواهد شـــد  چهارگزینـــه ای از متـــن 
۲۴ آذرماه در ســـایت مدیریت استان بارگذاری می شود و 
کنندگان می توانند در روز ۲۹ و ۳۰ آذر ماه امسال  شـــرکت 
hamedan@ پاســـخنامه های خود را به نشـــانی اینترنتی

کنند. whc.ir ارسال 
گفت: طالب  وی با اشاره به فراخوان طالب جهادی، 
با فعالیت های جهادی در حوزه های فرهنگی، بهداشتی 
کادر  و حمایتـــی در خدمـــت جامعه هســـتند و همـــگام با 
درمـــان در بخـــش های مختلـــف تولید و توزیع ماســـک، 
کرونایی، تولید و توزیع بســـته  تدفیـــن و تغســـیل امـــوات 
کمک های مومنانـــه و مراقبت از  هـــای های بهداشـــتی، 

بیماران حضور فعالی دارند.
در  طلبـــه  خواهـــر   ۲۰ حضـــور  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کادر درمان،  بیمارســـتان های همدان برای همکاری بـــا 
کرونـــا یکی از  کفن جـــان  باختـــگان  گفـــت: آیین غســـل و 
که طالب در  مهمتریـــن دغدغه هـــای علما و مردم اســـت 

این راستا نقش مهمی را برعهده دارند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران اســـتان 
همـــدان از تـــداوم فعالیت هـــای جهـــادی حـــوزه علمیـــه 
کمک به اقشـــار آســـیب  و طـــالب در زمینـــه بهداشـــتی و 
کرونا خبر داد و ابـــراز امیدواری  کن شـــدن  دیده تا ریشـــه 
کـــرد:  اقدامـــات جهادی با حمایت های مـــادی و معنوی 

دستگاه های مختلف همراه شود.
حـــوزه علمیـــه اســـتان همـــدان بـــا ۱۱ مدرســـه علمیه 
خواهـــران، دارای ۸۸۷ نفر مبلغـــه، هزار و ۳۹۳ نفر دانش 
که  آموختـــه، ۱۷۰ اســـتاد و یـــک هـــزار و ۵۴۸ طلبه اســـت 
کارشناسی ارشد  کارشناســـی و  در ســـطح ۲ و ســـه معادل 

مشغول تحصیل هستند.

رهاسازی سنجاب سبب خسارت به 
باغ های همدان می شود

شهرســـتان  زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  اداره  رییـــس 
ناتوانـــی در نگهـــداری  از  پـــس  افـــرادی  گفـــت:  همـــدان 
ســـنجاب در منزل مســـکونی اقـــدام به رهاســـازی آنها در 
گونه  که این امر ســـبب خســـارت زدن این  کرده  طبیعت 

جانوری به باغ ها می شود.
»مجیـــد شـــعبانلو«  اظهار داشـــت: ســـنجاب به علت 
کســـب  ظرافـــت و زیبایـــی مـــورد توجه ســـودجویان برای 
منافع مالـــی بوده و برخی از شـــهروندان اقدام به خرید و 

گونه در منزل مسکونی می کنند. نگهداری این 
گونه  وی افزود: با رشـــد و بزرگ شـــدن ســـنجاب، این 
جانـــوری پرخاشـــگر شـــده همچنیـــن فضلـــه آن موجـــب 
کثیف شدن واحد مسکونی می شود بنابراین خانواده ها 
برای رها شـــدن از این وضعیت، ســـنجاب را در طبیعت و 

حاشیه باغ ها رها می کنند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 
گونه در طبیعت و زاد و  ادامه داد: افزایش رها سازی این 
ولد آنها ســـبب افزایش جمعیت سنجاب و آسیب زدن به 
باغ ها شـــده و این وضعیت صـــدای باغداران را درآورده و 

نارضایتی آنها را به همراه دارد.
گونه بومی این استان  شـــعبانلو با بیان اینکه سنجاب 
کرد: با همکاری عوامل انتظامی شهرستان  نیســـت بیان 
همـــدان از منـــزل مســـکونی یکـــی از شـــهروندان ۲ بطانه 

کشف و ضبط شد. )واحد شمارش( سنجاب ایرانی 
سنجاب ایرانی جثه ای به طول ۲۵ سانتی متر، ُدمی 
کـــه از نصف طول بـــدن بلندتـــر، موهای  بلنـــد و پشـــمالو 
کســـتری متمایل به قهوه ای، زیر بدن  پشـــت به رنگ خا
زرد رنـــگ، رنـــگ موهـــای ســـر و ســـطح پشـــت دم قرمز و 

حنایی دارد.
که  ســـنجاب ایرانی حیوان بسیار فعال و چابکی است 
کرده و ســـطح آن را  النـــه اش را در ســـوراخ درختان ایجاد 
به وســـیله علف های نرم مفروش می ســـازد و برای فصل 
زمســـتان دانه های بلوط را در ســـوراخ های زیرزمین، زیر 

ریشه ها یا سوراخ های درختان مخفی می کند.
میوه بلوط غذای اصلی این پستاندار است همچنین 
که دیگر بلوطی روی درختان نمانده،  در فصل زمســـتان 
کرده است  که پنهان  ســـنجاب به جستجوی بلوط هایی 

می رود.

فرهنگ
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22/12/1395 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : -1 ســـمت اعضـــای 
هیـــات مدیره بـــه قرارذیل تعیین گردیـــد: آقای محمـــد معظمی با 
کدملی 4031346654 به ســـمت رئیس هیئـــت مدیره آقای امیر 
گمار اســـماعیلی با کدملی 3874827534 به سمت مدیرعامل 
و نائـــب رئیـــس هیئت مدیـــره -2کلیـــه قراردادها و اسنادرســـمی 
وتعهدآوربانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار وعادی و 
نامه ها با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره)مشترکأ( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
شناسه آگهی: )1044614(

پاسداشت هفت دهه تالش برای حفظ میراث موسیقی نواحی
یافت کرد استاد »ماشاهلل رسام« نشان درجه یک هنری خود را از دستان دکتر اذکائی در

مراســـم پاسداشـــت اســـتاد »ماشـــاهلل رســـام« 
پیشکسوت موســـیقی نواحی اســـتان همدان به 
مناســـبت دریافـــت نشـــان درجـــه یک هنـــری در 
دفتر نشـــریه همدان نامه برگزار شد. در این برنامه 
که به ســـبب رعایـــت پروتکل های بهداشـــتی، به 
گرام همدان نامه  صـــورت آنالین از صفحه اینســـتا
پخش شـــد، استاد رسام نشـــان درجه یک هنری 
خود را از دســـتان دکتر »پرویـــز اذکائی« تاریخ دان 
کرد.  و پدر معنوی اهالی فرهنگ همدان دریافت 
نشان درجه یک هنری توســـط شورای ارزشیابی 
کشور بررسی و  هنرمندان، نویســـندگان و شاعران 
سپس به تائید نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد 
و وزیر علوم، نماینده فرهنگســـتان هنر و سازمان 
برنامـــه و بودجه می رســـد و معـــادل درجه دکتری 
که عمر خود  اســـت و به هنرمندانی اعطا می شود 
کرده  را صرف اعتالی فرهنگ و هنر این ســـرزمین 

باشند.

درباره نشان درجه یک هنری �
»حسین زندی« فعال فرهنگی و سردبیر نشریه 
همدان نامـــه در این نشســـت با بیـــان این که این 
برنامه به مناســـبت پاسداشت مقام هنری استاد 
ماشااهلل رســـام نوازنده چیره دست سرنا و باالبان 
تدارک دیده شده، توضیح داد: اما بهانه مهم تری 
گردهمایـــی داریـــم و آن دریافت  هـــم بـــرای ایـــن 
نخســـتین نشـــان درجه یک هنری توســـط استاد 
ماشااهلل رسام است. این نشان در ماه های پایانی 
سال ۹۸ صادر شـــد اما برگزاری برنامه آن به دلیل 
کرونا به تعویـــق افتاد. قرار  شـــیوع ویروس چینـــی 
بود این مراســـم در یک فضـــای بزرگ تر و با حضور 
اهالی موسیقی، هنردوستان و عالقمندان استان 
برگـــزار شـــود، اما ناچار شـــدیم به صـــورت محدود 
در خدمـــت شـــما باشـــیم.  همه گیـــری بیمـــاری 
کرونا باعث شـــد زندگی همه مردم مختل شـــود و 
برنامه های ما نیز از جمله سلســـله نشســـت های 
دیدار تقریبًا تعطیل شد. پس از ده ماه این اولین 
که بـــه صورت زنـــده از طریق فضای  برنامه اســـت 

مجازی و آنالین برگزار می شود.
که اســـتاد رســـام دریافت  زندی درباره نشـــانی 
گفـــت: نشـــان درجه یـــک هنـــری از طریق  کـــرده، 
شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 
کشور بررسی می شود و سپس به تایید نمایندگان 
وزیـــر فرهنگ،  وزیر علوم  و نماینده فرهنگســـتان 
هنر و سازمان برنامه و بودجه می رسد.  این نشان 
معـــادل دکتـــرا اســـت و مزایایی هم بـــرای دریافت 
که استاد  کننده نشـــان دارد.  افتخار بزرگی اســـت 
ماشااهلل رسام هنرمند همدانی ما نخستین کسی 

که در استان این نشـــان را دریافت می کند.   است 
البته من فکر می کنم این هنرمندان هستند که به 
این نشان اعتبار می بخشند، هنرمندی که حدود 
۷۰ ســـال میـــراث دار فرهنـــگ این ســـرزمین بوده 
است بســـیار اعتبار بیشتری دارد اما این تنها یک 
گنجینه هایی در روزگار  که چه  یادآوری است به ما 

ما زندگی می کنند.

گرم نمی شود � آبی از مسئوالن ارشاد 
وی ادامـــه داد: بـــرای شناســـایی هنرمنـــدان 
و پیگیـــری ایـــن نشـــان معمـــواًل بایـــد مدیـــران و 
مســـئوالن هنری اســـتان و در راس آن ها اداره کل 
که مسئولیت  فرهنگ و ارشاد پیش قدم شود چرا
اصلی مباحث فرهنگی با آنان است اما همان طور 
گرم نمی شـــود  که می دانیم از مدیران اســـتان آبی 
گـــر چنین نبود امروز باید آنـــان در این جا بودند  و ا
گاه  البتـــه فکر نمی کنـــم از اعطای چنین نشـــانی آ
باشـــند. به هر حال این دوستان نقشی نداشتند 
گرانمایه همدانی  و این اتفـــاق با پیگیری هنرمند 
گردان استاد  جناب آقای »صادق چراغی« که از شا
رسام به شمار می آید، انجام شد و خوشبختانه به 

نتیجه رسید.
کرونا نبـــود و برنامه روال  گر  کرد: ا کید  زنـــدی تأ
عادی را داشـــت امروز آقـــای چراغی از میهمانان و 
ســـخنرانان اصلی مراســـم بود اما این اتفاق میسر 
کردیم  نشـــد و ما از جناب آقای چراغـــی خواهش 
پیامی را به برنامه پاسداشت استاد ماشااهلل رسام 
که خوشبختانه پذیرفتند و یک فایل  کنند  ارسال 
که در این جا گوش  کوتاه برای ما فرستادند  صوتی 

ک می گذاریم. می کنیم و با شما به اشترا

بی توجهی به مسئولیت اجتماعی �
که  سردبیر نشریه همدان نامه افزود: همانطور 
کردم مســـئوالن فرهنگـــی اهمیت چندانی  عرض 
بـــه مقوله فرهنگ و هنر نمی دهند اما ســـخن من 
که تنها نمی تـــوان از مســـئوالن انتظار  این اســـت 
داشـــت. پس نقش شـــهروندان در توجه به هنر و 
هنرمندان بومی چیســـت؟ مســـئولیت اجتماعی 
کـــه در ایـــن اســـتان زندگـــی  هم اســـتانی های مـــا 
می کننـــد در قبـــال هنرمنـــدان بومـــی چیســـت؟ 
نویســـندگان، شـــاعران و هنرمنـــدان حوزه هـــای 
مختلـــف ســـرمایه های اجتماعـــی این مـــرز و بوم 
کافی به آن ها حرمت  هســـتند، آیا مردم به انـــدازه 
گذاشـــته اند؟ احوالشـــان را پرســـیده اند؟  بـــه طور 
که حدود  مثال اســـتادانی مانند ماشـــااهلل رســـام 
۷۰ ســـال در مجالـــس شـــادی مـــردم هنرنمایـــی 
کردنـــد آیا مردم این شـــادی ها را بـــه خاطر دارند؟ 

کرده اند؟ اســـتان  در مقابـــل این هنر نمایـــی چه 
مـــا ســـرمایه های زیـــادی دارد از جملـــه در حـــوزه 
موسیقی نواحی افرادی مانند »رحمان دریایی«، 
که در این  »حق رضا فطری«، »فرج خوش قیافه« 
استان زندگی می کنند، در همسایگی ما، اما آیا ما 
کرده ایم؟ اللجینی هـــا برای فرج  از آنهـــا قدردانـــی 
خوش قیافه چه کار کرده اند؟ کبودرآهنگی ها برای 
که هنوز در مجالس  کرده اند  رحمان دریایی چـــه 

شادی آن ها هنرنمایی می کند؟
گفت: ســـال ۹۷ ماشـــااهلل رســـام پس از  زنـــدی 
۲۰ ســـال در ۲ استان و ۲ جشنواره به روی صحنه 
کـــرد. این  رفـــت و مخاطبـــان خود را شـــگفت زده 
هنرمند همدانی اواخر فروردین ماه در جشـــنواره 
ســـورناوای دره شهر ایالم مقام نخست سرنانوازی 
را به دست آورد و اردیبهشت ماه نیز در یازدهمین 
کرمان به عنوان  جشنواره موسیقی نواحی ایران- 

پیشکسوت سرنانوازی تقدیر شد.

درباره استاد رسام �
وی درباره زندگینامه اســـتاد رسام توضیح داد: 
گزل ابدال همدان  رســـام متولد ۱۳۱۳ در روستای 
کودکـــی نوازندگی ســـازهای باالبان و  اســـت.  او در 
ســـرنا را از پدر و برادر خود آموخت و از نوجوانی در 
مجالس عروسی و جشـــن مردم منطقه موسیقی 
اجرا می کرد. رسام عالوه بر نوازندگی سرنا و باالبان، 
ســـاز چگور نیز می نوازد و از خوانندگان موســـیقی 
ترکی همدان است.  وی از جمله هنرمندانی است 
که به تمامی مقام های )هوا( سازی و آوازی احاطه 
کارشناســـان موســـیقی محلـــی به  دارد و در بیـــن 
عنوان میراث دار این هنر شناخته شـــده است.  تا 
گاهی در صدا و سیما دعوت می شد  اواخر دهه ۷۰ 
کارهایـــی اجرا  و ضبط می کرد. امـــا پس از آن نه  و 
رادیـــو تلویزیون و نه ارشـــاد ســـراغی از او نگرفتند. 
بســـیاری از نوازنـــدگان ســـرنا و باالبـــان در اســـتان 
گردان او  به صورت مســـتقیم و غیرمســـتقیم از شا

هستند.
ایـــن فعـــال فرهنگـــی ادامـــه داد: اســـتاد بارها 
کســـی  گفتـــه: هنوز هـــم می توانم آموزش دهم اما 
ســـراغ مـــن نمی آیـــد و از مـــن نمی خواهـــد. پس از 
کتاب  کرمان ۲ اجرا در شهر  جشـــنواره های ایالم و 
که اســـتقبال خوبی شد و ســـال ۹۸نیز در  داشـــت 
ارکستر اســـتاد مشـــایخی همکاری داشت. استاد 
گزل ابدال اســـت و در جایی  رســـام زاده روســـتای 
کرد زبان  که از طرفی با مـــردم  کـــه زندگی می کـــرده 
قروه و بیجار ارتباط داشته و از سوی دیگر با مردم 
کبودراهنگ و تقریبا در بیشـــتر  تـــرک زبـــان بهـــار و 
کرده  روستاهای این شهرســـتان ها موسیقی اجرا 

است. بنابراین به موسیقی هر دو قوم تسلط دارد 
و در واقع هنرمندی استثنایی در منطقه به شمار 

می آید.
»علی پاشـــا رجبلـــو« مـــدرس موســـیقی نیز در 
گفت: ضمن تبریک به اســـتاد ماشاهلل  این برنامه 
رســـام به جهت دریافت نشـــان درجـــه یک هنری 
که از اســـتادان موسیقی نواحی همدان هستند و 
افتخارات و مقام های بســـیاری را برای موســـیقی 
نواحی همدان بدست آورده اند. موسیقی نواحی، 
تجلـــی باورها و  آئین های فرهنگـــی اقوام مختلف 
که اســـتادان موســـیقی این مناطق،  ایران اســـت 
بـــه وســـیله موســـیقی و ســـازهای ایـــن نواحـــی با 
آفرینـــش و خلق آواها و ترانه ها، در قالب جشـــن و 
موســـیقی رقص و حماســـه و آئین های مذهبی و 
ســـوگواری،، به آن می پردازند. اهمیت حفظ این 
که هســـت همواره  نـــوع موســـیقی به همان گونـــه 
کارشناســـان فرهنگی - موسیقی بوده  مورد توجه 
است. به همین علت، علم موسیقی شناسی اقوام 
)آتنوموزیکولوژی( می کوشـــد به بررسی و شناخت 
گونه دستکاری  موسیقی اقوام مختلف، بدون هر 
و دخالـــت در شـــکل و ماهیت آن، اهتمـــام ورزد. 
که عده ای  اما متاســـفانه امروزه شاهد آن هستیم 
بـــدون  توجه به ســـاختار و ویژگی های خاص این 
نوع موســـیقی، آســـیب های جبران ناپذیری بر آن 

وارد آورده اند. 
پاشـــا رجبلو توضیح داد: در بررسی ویژگی های 
ملودیک و ترکیبات و کیفیت های صوتی موسیقی 
که حتی دســـتان  نواحی به خوبی دیده می شـــود 
و پرده بنـــدی ســـازهای مشـــابه ایـــن نواحـــی بـــا 
نمونه های دیگر، با هم متفاوت است. به عبارتی 
به عنـــوان مثـــال، ممکن اســـت ویژگی های ســـاز 
کشـــور با ســـاز دوتار  دوتـــار یک منطقه در شـــمال 
و  نوازندگـــی  تکنیک هـــای  و  اجـــرا  در  خراســـان، 
ترکیبات ایجاد شده، تفاوت داشته باشد و این در 
که این ساز و دیگر سازهای نواحی  شرایطی است 
کنسرت های  کشـــور، مورد بهره برداری ناشیانه  در 
کار  شـــهری و پاپ، بدون هیچ شـــناختی از آن، به 
گرفته می شود. از سویی نوازندگان سازهایی چون 
تار و ســـه تار نمی توانند به صرف شباهت ظاهری 
پرده بنـــدی ســـازهایی چـــون دوتار و تنبور و ســـاز 
عاشیق ها با ساز تخصصی خودشان، به نوازندگی  
گروه نوازی، با  فردی و یـــا حتی ترکیبی به صـــورت 
این ســـازها، براســـاس پرده بندی رایج موســـیقی 
که این موضوع نیز از آسیب های  شـــهری بپردازند 
که پیکره موســـیقی نواحـــی را هدف  جدی اســـت 

قرار داده است.
و  رســـیدگی  مرجـــع  متاســـفانه  افـــزود:  وی 

کنترل کننـــده بـــرای مقابلـــه با ایـــن رفتارهای ضد 
کـــه بر موســـیقی نواحی ایجاد شـــده، در  فرهنگی 
جامعـــه ما وجود ندارد، اما ما می توانیم هر یک به 
نوبه خود با روشنگری و اطالع رسانی در خصوص 
ایـــن رفتارها و همچنیـــن با معرفی و شناســـاندن 
کشـــور و شـــنیدن آثار  فرهنگ موســـیقایی نواحی 
پیشکســـوتان ایـــن عرصه، به حفظ و  اشـــاعه آن، 
گام برداریـــم تا زیبایی ها پر راز و رمز این موســـیقی 
همچنان برای آیندگان باقی بماند. باید بپذیریم 
کـــه یکی از عوامل مهم مانـــدگاری، تداوم و حیات 

موسیقی ایران، حفظ موسیقی نواحی است.

75 سال عاشقی �
اســـتاد رســـام نیز در ایـــن برنامه به زبـــان ترکی 
که من هشـــتاد  گفـــت: از آن جایی  کرد و  صحبـــت 
کرده ام و این جا هم به  و شش سال ترکی صحبت 
زبان مادری صحبت می کنم. نخســـتین اســـتادم 
پـــدرم بـــود و حتی بـــه خاطـــر آموختن موســـیقی 
که او دوســـت نداشت  توســـط او تنبیه شـــدم چرا
شـــغل آباد و اجدادی را ادامه دهم اما من ناخلف 

گوش ندادم. بودم و به حرف او 
کار  در  کـــه  اســـت  ســـال   ۷6 داد:  ادامـــه  وی 
نوازندگـــی هســـتم و در جشـــن های عروســـی بـــه 
که زندگی  اجرای برنامه پرداخته ام. در منطقه ای 
می کـــردم، تقریبا همـــه خانواده ها بـــه من اعتماد 
داشتند و در مراسمشان دعوتم می کردند. مدتی 
اســـت با آمـــدن ســـازهای الکترونیکی، موســـیقی 

محلی طرفداران خود را از دست داده است.
کرد: هنوز هم می توانم این  کید  استاد رسام تأ
ســـازها را آموزش دهم اما تنها به لحاظ فنی وگرنه 

آموزنده خودش باید استعداد داشته باشد.
در این برنامـــه »علی اصغر طاهـــری« خواننده 
و ترانه ســـرا پیشکســـوت همدانی و استاد رسام به 
اجرای قطعاتـــی به صورت بداهـــه پرداختند و در 
پایان استاد رســـام نشان درجه یک هنری خود را 

کرد. از دستان دکتر اذکائی دریافت 

کار خود پایان داد جشنواره تئاتر همدان با معرفی برترین ها به 
اســـتان  تئاتـــر  جشـــنواره  دومیـــن  و  ســـی 
بازیگـــران،  بهتریـــن  معرفـــی  بـــا  همـــدان 
کار خـــود پایان  کارگردانـــان و نویســـنده ها به 
داد و هیات داوران نمایش های منتخب این 
دوره را بـــرای حضور در رقابت جشـــنواره تئاتر 

کردند. کشور معرفی  فجر 
 آییـــن اختتامیه ســـی و دومین جشـــنواره 
تئاتر اســـتان همدان روز پنجشنبه به صورت 
مجازی برگزار شـــد و هیـــات داوران آرای خود 
را در بخـــش بهترین بازیگـــر زن و مرد، بهترین 
کارگردانـــی و بهتریـــن نمایشـــنامه اعـــالم و در 
نهایـــت ۲ نمایـــش را بـــه عنـــوان برگزیـــده این 

کردند. رویداد هنری معرفی 
گروه نمایشـــی  هیـــات داوران از بین هفت 
بخـــش  در  جشـــنواره،  در  حاضـــر  منتخـــب 
بازیگری زن شـــیما شـــادمانی را برای بازی در 
نمایش »َملی« به عنوان نفر اول برگزید و پگاه 
معصومـــی بـــرای بـــازی در»کاش چشـــم نمی 
دیـــد« و فاطمه بیـــات برای بـــازی در نمایش 
»نتایج سرگیجه« را به طور مشترک حائز رتبه 
دوم دانســـت و همچنین محیا جباری بازیگر 
»رویـــای عقیـــم« و طاهـــره صفری هنرپیشـــه  
»کافه تریا « را به طور مشترک نفر سوم معرفی 

کرد.
در بخش بهترین بازیگر مرد، هیات داوران 
احســـان آزادجو را برای بازی در نمایش »کافه 
کرد و شهرام  سایه« به عنوان نفر اول انتخاب 

بازیگـــر »َملـــی« و محمـــود غفـــاری  صمـــدی 
هنرپیشـــه »کافه ســـایه« را به طور مشترک به 
عنـــوان رتبه دوم و جایگاه ســـوم این بخش را 
نیز به طور مشـــترک ســـجاد باقری برای بازی 
در »نتایـــج ســـرگیجه« و امیرحســـین فاطمی 

بازیگر نمایش »کافه تریا« اختصاص داد.
کارگردانی »نتایج سرگیجه« برنده بهترین 

کارگردانی، ســـجاد  هیات داوران در بخش 
کارگردانـــی نمایش»نتایج  طهماســـبی بـــرای 
ســـرگیجه« را حائز رتبـــه اول و محمود غفاری 
کارگردانی  و ابراهیـــم یمین اســـماعیلی بـــرای 
نمایش»کافه ســـایه« را شایســـته رتبـــه دوم و 
کارگردانی »کاش چشم  نیز فرزاد لباســـی برای 

کارگردان نمایش  نمی دید« و ســـعید باغبانی 
»َملی« را برای جایگاه سوم این بخش معرفی 

کرد.
در بخـــش متن، هیـــات داوران رای اول را 
به ســـجاد طهماســـبی نویســـنده نمایشنامه 
»نتایج ســـرگیجه« دادند و نمایشـــنامه »کافه 
تریا« نوشته فرهاد لباســـی را شایسته دومین 
متن برتر و »رویای عقیم« به نویســـندگی رضا 
باغبانی را به عنوان ســـومین نمایشـــنامه برتر 

کردند. انتخاب 
که عباس  هیات داوران این رویداد هنری 
کبودرآهنگـــی،  شـــیخ بابایـــی، محمـــد جـــواد 
کیانوش بهروز پور و حسین  محمد قاســـمی، 

کار ارزیابی و قضاوت آثار ارســـال  صفـــی بودند 
شده را به عهده داشتند و امروز بهترین های 

کردند. هر بخش را اعالم 
۲ نمایش ســـهم همدان در جشنواره تئاتر 

فجر
تئاتـــر  جشـــنواره  دومیـــن  و  ســـی  داوران   
استان، نمایشهای »نتایج سرگیجه« و »کافه 
ســـایه« را بـــه عنـــوان ۲ نمایش برتـــر برگزیدند 
تـــا وارد چرخه رقابـــت در جشـــنواره تئاتر فجر 

کشور شوند.
گران نیـــز در این دوره  مخاطبـــان و تماشـــا
از جشـــنواره تئاتـــر، نمایـــش »کافـــه ســـایه« را 

کردند. انتخاب 
کارگردانـــی رضا باغبان  »رویای عقیـــم« به 
از مالیـــر، »کاش چشـــم نمی دیـــد« اثـــر فـــرزاد 
کارگردانی  لباســـی از همدان، »کافه سایه« به 
محمود غفاری و ابراهیم یمین اســـماعیلی از 
بهار و »کافه تریا« ساخته مرتضی عبداللهی از 
کارگردانی ســـعید باغبانی  همدان، »َملی« به 
ســـجاد  اثـــر  ســـرگیجه«  »نتایـــج  همـــدان،  از 
طهماســـبی از تویســـرکان و »یقـــه چـــرک هـــا« 
ســـاخته حمیدرضا رضایی مجد از همدان در 
بخش رقابتی و »سرباز برجک شماره ۳۷« به 
کارگردانی احمد یاوند الماســـی از اســـدآباد در 
ج از مسابقه هشت نمایشی بودند  بخش خار
که در این دوره جشـــنواره تئاتر استان به روی 

صحنه رفتند.

توسعه اجتماعی شهرستان بهار با مشارکت سمن ها 
امکان پذیر است

گفـــت: توســـعه  فرمانـــدار شهرســـتان بهـــار 
اجتماعی و فرهنگی این شهرستان با مشارکت 
همه نهادهـــا به خصوص ســـازمان های مردم 

نهاد امکان پذیر می شود.
احسان قنبری در نشست اعضای شورای 
توســـعه و حمایـــت ســـازمانهای مـــردم نهـــاد 
شهرســـتان بهار با اشـــاره به ضرورت مشارکت 

آحاد مردم در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
کـــه بنای هر حرکت  اظهار داشـــت:  از آنجایی 
مانـــدگار مبتنـــی بـــر حضـــور مـــردم بـــه ویـــژه 
جوانـــان بـــوده، بنابراین ســـازمان های مردم 
نهاد رســـالتی بزرگ در اســـتمرار این مشارکت 

مردمی بر عهده دارند.
عملکـــرد  و  اقدامـــات  از  برخـــی  بـــه  وی 

ســـازمانهای مردم نهاد اشـــاره و افزود: امسال 
کرونا میزان همکاری  به خاطر شـــیوع بیماری 
بـــا ســـمن ها تقلیل یافـــت امـــا بنابر جایـــگاه و 
اهمیت سمن ها در توسعه عمومی شهرستان، 
کنی این بیماری دوباره  که با ریشه  امیدواریم 
شـــاهد بازگشـــت نشـــاط و شـــادابی در میـــان 

سازمان های مردم نهاد و جامعه باشیم.
فرمانـــدار بهـــار همچنیـــن دربـــاره برگـــزاری 
شـــوراهای  و  جمهـــوری  ریاســـت  انتخابـــات 
که مردم را  گفت: آنچه  اسالمی در ســـال آینده 
به پای صندوق های رای آورده داشتن امید به 
که در این میان سمن ها  آینده ای بهتر اســـت 
می توانند با امیدبخشی و در تعاملی سازنده با 
دولت و ســـایر نهادها، مشارکت مردم را در این 

کنند. دوره نیز تقویت 
قنبری با ابزار خرسندی از نقش آفرینی های 
ســـمن ها در عرصـــه های اجتماعـــی و فرهنگی 
شهرســـتان، ضمن تایید برخورداری ســـازمان 
های مردم نهـــاد از ظرفیت های غنی فرهنگی، 
خواستار همکاری و مشـــارکت منظم و مستمر 
آنان با حوزه اجتماعی فرمانداری در رسیدن به 

توسعه متوازن در این شهرستان شد.
در ایـــن نشســـت برخـــی از مدیـــران عامـــل 
سمن های شهرســـتان بهار با ارائه دیدگاه ها و 
نظرات خود،  بر رفع موانع اداری سازمان های 
مردم نهاد و همکاری ســـایر نهادهای اجرایی 
شهرســـتان در اجـــرای طـــرح هـــای فرهنگی و 

کید کردند. اجتماعی تا

یال برای مرمت حمام سنگی  سه میلیارد ر
»چارلی« کبودراهنگ نیاز است

و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره  مســـئول 
صنایع دستی شهرستان کبودراهنگ گفت: حمام سنگی 
کبودراهنگ به دلیل عدم استفاده در  در روستای چارلی 
که نیازمند اعتباری  گذشته تخریب شـــده  طول ســـالیان 

حدود سه میلیارد ریال برای مرمت است.
 مهـــدی غالمی در این باره افزود: قســـمت طاق های 
گرم بینه این حمام به دلیل عدم استفاده در  سردبینه و 
که نیازمند مرمت و  گذشته تخریب شـــده  طول ســـالیان 

نوسازی است.
وی ادامه داد: حمام ســـنگی در روســـتای »چارلی« 
مشـــابه حمـــام ســـنگی باشـــقورتران اســـت و از مصالـــح 
که  بومـــی در ســـاخت ایـــن بنـــا اســـتفاده شـــده اســـت 
نیازمنـــد مرمت و بازســـازی بـــرای ثبت در فهرســـت آثار 

ملی است.
غالمـــی افـــزود: در ایـــن بنا از ســـنگ هـــای موجود در 
منطقه برای جداره و طاق های بنا اســـتفاده شـــده و به 
احتمال زیاد قدمت ایـــن بنا به دوره های اواخر تیموری 

گردد. و صفویه بر می 
کـــرد: حمـــام ســـنگی چارلی شـــامل  وی خاطرنشـــان 
گرم بینه، خزینه  ورودی پله ها، ســـردبینه، هشـــتی ها، 

سرد وگرم، آبنما و فضاهای جانبی خانه است.
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره  مســـئول 
گفـــت: در هفته  کبودراهنگ  صنایع دســـتی شهرســـتان 
جـــاری بـــه همت شـــورای اســـالمی روســـتا نخالـــه های 
داخلی حمام تخلیه شـــد تا مقدمات الزم برای برداشت 
اطالعـــات بنـــا جهت تکمیـــل پرونـــده حفاظتـــی و ثبتی 

انجام شود.
کاربـــری این بنـــا بعـــد از مرمت حفظ  غالمـــی افـــزود: 
اصالـــت خود حمام در اولویت اســـت و بـــا توجه به اینکه 
گردشـــگر به این  احتمـــال ضعیفـــی بـــرای ورود مســـافر و 
کتابخانه  روســـتا وجـــود دارد، ایجاد دفتـــر دهیاری و یـــا 
مـــی تواند از این بنـــا حفاظت و در معرفـــی این بنا نقش 

کند. آفرینی 

خبـــر
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