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در گفتگو با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدن تشریح شد :

خدمت رسانی شفاف و غیر حضوری از طریق سامانه های جامع وهوشمند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان 
، با اشــاره به رونمایی سامانه های شفافیت در وزارت 
تعــاون، کارورفاه اجتماعی گفت: این اقدام موثر وزیر 
تعاون،کارورفاه اجتماعی مصداق واقعی مبارزه با فساد 

است.
 احمد توصیفیان ایجاد شفاف سازی در وزارت کار را 
در راســتای تحقق مقام عالی وزارت در روز رای اعتماد 
از نمایندگان مجلس شــورای اســامی مبنی بر پایبندی 
بــه گام دوم انقاب مد نظر مقام معظــم رهبری )مدظله 
العالی(، شــفاف سازی و مبارزه با فساد در وزارت تعاون، 
کار و زیــر مجموعه های آن برشــمرد و افزود: این گونه 
اقدامــات، زمینه دلگرمی مردم به نظام و امیدواری آنان به 
حل مشکات کشور توسط دولتمردان متعهد و دلسوز را 

فراهم می کند.
توصیفیان اظهار داشــت: مقام عالی وزارت پیشــگام 
شفاف ســازی و مبارزه با فساد در همه مظاهر آن شده اند 
چرا که همواره معتقد به اصل امانت داری در مسئولیت ها 
و پاسخگویی شفاف و صریح به مردم بوده اند بنابراین این 
مهم همواره رویکرد خدمت رسانی در ادارات تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و نیز ادارات زیر مجموعه وزارت متبوع 

در استان همدان خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه عاقمندان به دریافت اطاعات 
درخصوص عملکرد این مجموعه در حوزه های مختلف 
https://shafaf. می توانند به سامانه یاد شده به آدرس
mcls.gov.ir مراجعــه کنند، افزود: بــا مراجعه به این 
ســامانه می توان اطاعاتی همچون اسامی اعضای هیات 
مدیــره تابعه وزارت تعــاون، رتبه بندی و ســطح بندی 
شرکت های زیرمجموعه شستا، تامین اجتماعی و صندوق 
های بازنشستگی، لیست دریافت کندگان تسهیات اشتغال 
پایدار روستایی و تسهیات باالی 50 میلیون ریالی مشاغل 
خانگی، تســهیات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
و ســامانه های دســتگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه 
همچون بهزیســتی، صندوق ها و بانک ها و ... را مشاهده 

کنند.
وی درادامه گفت: راه اندازی 32 سامانه شفافیت شامل 
10 سامانه ســتادی، 18 ســامانه مربوط به شستا و چهار 
ســامانه در بخش های دیگر را از اقدامات انجام شده در 
حوزه شفافیت بیشتر با مردم دانست و درخصوص اقدامات 
اداره کل تعاون اســتان در این خصوص گفت: راه اندازی 

سامت  کمیته 
اداری و صیانت 
از حقوق مردم، 
انجام بازرســی 
اداری،  سامت 
مزایده  انجــام 
مناقصات  و  ها 
طریق  از  تنهــا 
ســامانه شفاف 
در  ســازی 
حوزه تسهیات 
پایدار  اشــتغال 
و  روســتایی 
خانگی  مشاغل 
و اشتغال فراگیر 

و اعام در ســایت اداره کل به صــورت ماهانه، از جمله 
اقدامات انجام شده است.

وی همچنین، معرفی ســامانه جامع روابط کار، معرفی 
ســامانه ثبت بازنشستگی در مشــاغل سخت و زیان آور، 
اطاع رســانی درخصوص قوانین مرتبط بــا کارگران و 
کارفرمایان و ارائه آمارنامه اداره کل تعاون اســتان همدان 
در ســال های متوالی از طریق ســایت این اداره کل را از 
دیگر اقداماتی عنوان کرد که در استان در حال انجام است 
تا شفافیت در خدمات رسانی به جامعه هدف محقق شود.

راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون :
 مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان گفت: سامانه 
جامع و هوشــمند بخش تعاون با هدف شفافیت ونظارت 
وهمچنین به منظور فراهم شــدن شــرایط الزم برای ارائه 
خدمات الکترونیک به مدیران   ، بازرسان واعضای شرکتها 

واتحادیــه های تعاونی ونیز متقاضیان تشــکیل شــرکتها 
واتحادیه های تعاونی راه اندازی شده است.

احمد توصیفیان گفت:با راه اندازی سامانه جامع بخش 
تعاون افراد مذکور میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری 
بــه ادارات تعاون ، کار ورفــاه اجتماعی دریافت خدمات 
داشته باشند به گونه ای که مراحل تشکیل تعاونی از مرحله 
تقاضای اولیه تا صدور "موافقت نامه تشــکیل"  ازمســیر 
این ســامانه وبه صورت غیرحضوری انجام می گردد.وی 

با اشــاره به اینکه با استفاده از ســامانه جامع و هوشمند 
بخش تعاونی همه درخواســت ها به صورت غیرحضوری 
والکترونیک ثبت می شــود گفت:متقاضیان میتوانند برای 
تکمیــل اطاعات اعضا ، شــاغلین وصورتهــای مالی  و 
مجوزهای شــرکتها واتحادیه های تعاونی به سامانه جامع 

و هوشــمند بخش 
آدرس  به  تعاونــي 
h t t p s : / /
t a a v o n i .

 mcls .gov. i r
مراجعه کنند.

انــدازی  راه 
جامــع  ســامانه 

روابط کار:
تعاون،  مدیرکل 
کار و رفاه اجتماعی 
راه  درخصــوص 
ســامانه  انــدازی 
روابــط  جامــع 
سامانه ی  کارافزود: 
جامع روابط کار با هدف افزایش سامت اداری و سرعت 
در انجام امور راه اندازی شــد و کارگــران و کارفرمایان 
می توانند شــکایت خــود را به صــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری انجام دهند.
وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، مراجعه حضوری 
به حداقل رســیده و با یکبار احراز هویــت الکترونیکی 
کارگــران و کارفرمایان، دادخواســت ها، درخواســت ها، 
طرح طبقه بندی مشاغل، طرح مستمری، تعیین صاحیت 
شرکت های خدماتی، بیمه بیکاری، تأیید صاحیت کار و 
همه دیگر تمام خدمات وزارتخانه به صورت الکترونیکی 

عرضه می شود.
احمد توصیفیــان تصریح کرد: شــفافیت قراردادهای 
کارگری، الکترونیکی شــدن ثبت قراردادهای کار و تنظیم 
روابــط کارگر و کارفرما از مهمترین ویژگی های ســامانه 

جامــع روابط کار جهت جلوگیــری از انعقاد قراردادهای 
سفید امضا حوزه کارگری است.

وی تاکیدکــرد: با راه اندازی ســامانه جامع روابط کار 
تمامی دادخواســت ها در این سامانه ثبت خواهد شد و با 
انعکاس شفاف روابط بین کارگر و کارفرما، سامانه اجازه 

ثبت قرارداد سفید امضا را نخواهد داد.
توصیفیــان ادارمــه داد: کارگــران و کارفرمایان برای 
اســتفاده از خدمات این ســامانه از جمله ثبت شکایت و 

دادخواست ها باید ابتدا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و 

برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند و ســپس 
می توانند شــخصًا با ورود به ســامانه جامع روابط کار به 
نشــانی www. prkar.mcls. gov.ir از خدمات آن 

استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ســامانه بیمه بیکاری نیز ازجمله 
سامانه های زیر مجموعه سامانه جامع روابط کار محسوب 
می شود گفت:در سامانه جامع روابط کار کلیه درخواست 
هــا وبارگذاری مدارک  بیمه بیکاری کاماً  الکترونیکی و 
غیر حضوری می باشد و متقاضیان بدون مراجعه حضوری 
 prkar.mcls.gov.ir  مــی توانند ازآدرس به نشــانی

جهت انجام فرآیند به این سامانه دسترسی  پیدا کنند.

مجوزهای مشــاغل خانگی به صورت الکترونیکی 

صادرمی شود
مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان  با اشــاره 
به اینکه مشــاغل خانگی روز به روز در حال گســترش 
هســتند و شــمار فعاالن ایــن عرصه کارآفرینــی، روند 
صعودی پیدا کرده اســت گفت: یکی از اقدامات وزارت 
تعاون،کارورفاه اجتماعی برای تسریع در انجام کار، کاهش 
زمان و هزینه، تامین رضایت و کرامت مردم، صدور مجوز 
مشــاغل خانگی به صورت الکترونیکی است ومتقاضیان 
ttps:// برای انجــام صدور وجوز می توانند به نشــانی
مراجعــه   mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir

نمایند.

 تاکنون بیش از ۶۵ میلیارد تسهیالت کرونایی در همدان پرداخت 
شده است

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان گفت: ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت کرونایی به 
۱۴ رســته شغلی و طرح های معرفی شده به بانک ها پرداخت شده است.احمد توصیفیان با اعالم این خبر بیان کرد: 
تســهیالت کرونا به ۱۴ رسته با نرخ ۱۲درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به عنوان تسهیالت تکلیفی ایام کرونا پرداخت 
شده است.وی اضافه کرد: این تسهیالت به ۲ دسته یعنی بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد بدون هر نوع بیمه ای 
پرداخت شــد که برای بیمه شدگان در صنف رانندگان ۶ میلیون تومان به ازای هر نفر و کارفرمایان دارای بیمه نیز 
بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان تسهیالت پیش بینی شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان ادامه داد: برای افراد 
بدون کد بیمه نیز ۶ میلیون تومان تسهیالت برای خویش فرما و هشت میلیون تومان برای کارفرما در نظر گرفته شد.

توصیفیان اظهار داشــت: میزان تسهیالت پیش بینی شده برای آســیب دیدگان کرونا در کشور ۱۹ هزار و ۴۴۳ 
میلیارد تومان بود که سهم همدان ۲ درصد کشور معادل ۳۹۱ میلیارد تومان است.وی افزود: ۱۳ هزار و ۸۶۵ پرونده 
و طرح به ارزش ۱۷۸ میلیارد  و ۶۰۰ میلیون تومان و ایجاد ۱۹ هزار و ۳۳۳ فرصت شــغلی به بانک های عامل این 
اســتان معرفی شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: به ۶ هزار و ۷۳۴ پرونده با اشتغال هشت 
هزار و ۲۵ نفر بیش از ۶۵ میلیارد ریال تســهیالت کرونایی پرداخت شده اســت.توصیفیان بیان کرد: درصد مبلغ 
معرفی شده نسبت به سهمیه ابالغی ۴۵ درصد و مبلغ پرداختی به سهمیه ۱۶.۶ درصد است و علت پایین بودن این 

رقم کم بودن متقاضی است. 
وی ادامه داد: ۱۵ بانک نسبت به پرداخت تسهیالت کرونایی اقدام می کنند که امید می رود به منظور تسریع در 

پرداخت تسهیالت، فرایند تشکیل پرونده آسان و روان کنند.

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان 

شفافیت از ارکان افزایش اعتماد عمومی است
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نگاهی به 
مکتب خانه 
قدیم همدان

تبريك

دهبانی صابر مدیر منطقه یک:

اجرای پروژه های اثر بخش با 
رویکرد توسعه پایدار شهری

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

فاز نخست استادیوم ۵ هزار نفری 
مالیر با حضور معاون وزیر ورزش و 

جوانان به بهره برداری می رسد

پاس در یک قدمی 
بازگشت به لیگ 

یک

۵۲ میلیارد تومان 
مشوق  سرمايه گذاری 
در کرمانشاه پرداخت 

می شود

میانگین درصد مرگ مبتالیان در کشور ۵/۵ و همدان 12/۵است

همدان رتبه دوم کشوری 
در مرگ کرونایی

 
سد مخزنی نعمت آباد در 
اسدآباد توسط وزیر نیرو 

افتتاح شد

در گفتگو با مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدن تشریح شد :پویش الف- ب- ایران؛ پایداری انرژی در همدان

خدمت رسانی شفاف و غیر 
حضوری از طریق سامانه 

های جامع وهوشمند

استاندار همدان:

جوان گرایی 
باید به مطالبه 
عمومی تبدیل 

شود

در هفته دفاع مقدس انجام می شود؛

اجرای 7۵0 برنامه با شعار "ما قوی هستیم"

سد مخزنی نعمت آباد در شهرســتان اسدآبادبا حضور وزیر نیرو 
افتتاح شد.حجم ســد نعمت آباد ۴.۶ میلیون مترمکعب است . حوضه 
آبریز این ســد ۱۲۴ کیلومتر بوده و قرار است در راستای تأمین آب 

بخش کشاورزی و توسعه گردشگری مورد بهره برداری قرار گیرد.
ســد نعمت آباد از نوع سد خاکی همگن است و برای اجرای آن 794 میلیارد 
ریال هزینه شــده است.ســد نعمت آباد از نوع خاکی محســوب می شود که 21 
متــر ارتفاع، 566 متر طول تاج و 6 متر عرض تــاج دارد و طول دریاچه حدود 
2 کیلومتر و مســاحت حدود 70 کیلومتر اســت.این ســد پنج میلیون مترمکعب 
گنجایــش دارد و در حال حاضــر نزدیک به 2 و نیم میلیــون مترمکعب آب را 
در خود جای داده اســت.این طرح در اراضی دشت اســدآباد اجرا شد که جزو 
دشت هایی اســت که افت منابع زیرزمینی دارد و عمده ترین مصرف کننده بخش 
کشاورزی محسوب می شود.گفتنی است عملیات اجرایی طرح ملی سد نعمت آباد 

سال 1383 آغاز شد.
اکباتان، آبشینه، شیرین سو، کان مایر، سرابی تویسرکان و شنجور از سدهای 
مهم استان هستند که 126 میلیون مترمکعب گنجایش دارند و در حال حاضر 76 

درصد از این ظرفیت پر است.
 مردم همدان نگران تامین آب نباشند

 وزیر نیرو گفت: مردم شهرســتان همدان نگرانی برای تامین آب آشامیدنی مورد 
نیاز در دراز مدت نداشته باشند.

رضا اردکانیان در آیین بهره برداری همزمان طرح های آبرسانی به 400 روستا به 
میزبانی همدان در پاســخ به درخواست نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســامی درباره آب رسانی از سد تالوار به همدان بیان کرد: این مطالبه و موضوع را 
در دولت دوازدهم در مسیر اطمینان بخشی خواهیم داد تا در سالهای پیش رو مردم 

این استان دغدغه ای برای تامین آب آشامیدنی نداشته نباشد.
وی اضافه کرد: ســاکنان در اســتان همدان از مردمان کم مصرف در زمینه انرژی 
بوده چراکه قدر و ارزش آب و انرژی را می دانند.وزیر نیرو اظهار داشــت: مصرف 
نیروگاه شــهید مفتح از آب های زیر زمینی ساالنه 25 میلیون متر مکعب بود که این 
روند به آب های زیر زمینی آســیب جدی وارد کرد.اردکانیان با بیان اینکه کارهای 
ارزنده ای در زمینه اســتفاده از فاضاب تصفیه شده در همدان صورت گرفته است 
افزود: در حال حاضر پســاب آب همدان با 40 کیلومتر خط انتقال به نیروگاه شهید 
مفتح هدایت شده و چاه های موجود در این نیروگاه به نفع تعادل بخشی آب پلمب 
شــدند.وی خاطر نشان کرد: ســه میلیون متر مکعب آب به منطقه جهان آباد فامنین 
تخصیص داده شده و در این زمینه مطالعات شرکت آب منطقه ای انجام شده است.
وزیر ادامه داد: با دستور استاندار همدان 20 کیلومتر خط انتقال پساب از نیروگاه 

شهید مفتح به منطقه جهان آباد فامنین توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وزیر نیرو صبح امروز یکشــنبه در پویش هر هفته الف- ب-ایران )ســاخت و 
سازها( و )ساز و کارها( هفته بیست و یکم به استان همدان سفر کرد و در این سفر 
طرح های ســد مخزنی نعمت آباد، آبرسانی به 30 روستا در سطح استان همدان، سه 

طرح تامین برق و افزایش ظرفیت در مایر، رزن، اسدآباد را افتتاح کرد.
همچنیــن عملیات اجرایی خط 400 کیلوولت مایر-خرم آباد نیز آغاز شــد که 
در مجموع برای این طرح ها 588 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شــده است.طرح 

آبرسانی شهر مالیر از سد کالن امسال بهره برداری می شود
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان گفت: طرح آبرســانی آب شرب شهر 
مایر از سد کان به طول 38 کیلومتر در مراحل پایانی است و تنها یک کیلومتر آن 

باقی مانده و امسال تکمیل و بهره برداری می شود.
منصور ستوده اظهار داشت: تاکنون 37 کیلومتر از خط انتقال آب شرب سد کان 
به شهر مایر اجرا شده و حدود 42 میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده 

است.وی با بیان اینکه تنها یک کیلومتر در داخل شهر باقی مانده است افزود: این خط 
انتقال از محل سد شــروع شده و به شهر مایر می رسد که قرار است یک کیلومتر از 

خط انتقال باقی مانده با اســتفاده از اعتبارات امسال تکمیل شود.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای همدان گفت: برای انتقال آب ســد کان به شهر مایر سه طرح خط 
انتقال، ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه در دســت اجرا است که به موازات این طرح، 
خط انتقال برق نیز از 2 راهی مرویل تا ســد کان به طول 26 کیلومتر در دســت 
اجرا است.ستوده ادامه داد: تاکنون 18 کیلومتر از خط انتقال برق اجرا شده و هشت 
کیلومتر آن قرار اســت از خط موجود 2 مداره شود که با هفت میلیارد تومان اعتبار 

در اجرا است.
وی با اشاره به اجرای طرح ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه سد کان گفت: ایستگاه 
پمپاژ در پایین دست سد قرار گرفته و ظرفیت 500 لیتر پمپاژ آب را به تصفیه خانه 
انجام می دهد.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان یادآور شد: طرح تصفیه خانه 
سد نیز توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش BOT در دست اجرا است 
و طبق قرارداد در مدت زمان 2 سال باید احداث و 25 سال بهره برداری کند.ستوده 
گفت: در حال حاضر تصفیه خانه سد 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پنج درصد 
باقیمانده نیز مربوط به بخش های جانبی سد است که در حال تکمیل و بهره برداری 
آزمایشی است.وی اضافه کرد: تصفیه خانه سد کان به طور متوسط می تواند ساالنه 

380 لیتر آب را تصفیه و از طریق خط انتقال وارد شهر مایر کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: قرار است 60 درصد آب شرب 

شهر مایر در افق 1415 از محل سد کان و 40 درصد نیز از منابع آب زیرزمینی 
تامین شــود که در مجموع مصرف آب شــرب شــهر مایر در افق این طرح 30 

میلیون مترمکعب است.
ســتوده با اشاره به اینکه سد کان مایر با حجم 45 میلیون مترمکعب یکی از 
بزرگترین سدهای استان همدان است، تامین 12 میلیون مترمکعب آب شرب شهر 
مایر، چهار میلیون مترمکعب حق آبه های کشاورزی پایین دست سد، نیم میلیون 
مترمکعب آب مورد نیاز شهرک صنعتی سهند و حدود 5.5 میلیون مترمکعب سهم 

زیست محیطی را از اهداف احداث این سد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ســد کان مایر ســال 90 با 78 میلیارد تومان اعتبار احداث 
شد افزود: در حال حاضر 42 میلیون مترمکعب از حجم سد کان پُر است و قرار 
اســت تا افق 1415 که جمعیت این شهرســتان از 290 هزار نفر به 340 هزار نفر 

می رسد، آب شرب شهر مایر را تامین کند.
ســد کان مایر در 30 کیلومتری جنوب شهر مایر احداث شده و 45 میلیون 
متر مکعب حجم آب این سد است.۱۷ پروژه در همدان با یک هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان در حال انجام است/ افتتاح؛ ۲ سال دیگر
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای باختــر از اجرای 17 پروژه با اعتبار یک 
هزار و 400 میلیارد تومان در همدان خبر داد و گفت: این پروژه ها تا دو سال 

دیگر افتتاح می شــوند و ظرفیت اســتان را تا بیش از 30 کیلوولت برق افزایش 
خواهند داد.فرهاد شــبیهی در حاشــیه افتتاح ســد مخزنی نعمت آباد در اسدآباد 
توســط وزیر نیرو اظهار کرد: راه اندازی پویش »هر هفته -الف- ب ایران« باعث 
شد با همه سختی ها و مشکات با خودباوری و سختکوشی و افتخار خدماتی را 
به مردم ارائه دهیم.وی با بیان اینکه در پویش بیســت و یکم تعدادی از پروژه ها 
در حال افتتاح اســت گفت: طی سه سال گذشته توانستیم خدماتی را ارائه دهیم 

که باعث تأمین رفاه و آسایش مردم شود.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای باختر ادامه داد: افتتاح چهار پروژه با اعتبار 
460 میلیــارد تومان از ســوی وزارت نیرو باعث ارتقای کیفیت برق و توســعه 
زیرساخت های منطقه بوده است.وی با بیان اینکه هدف ما توسعه اقتصادی است 
و نگاه مان نیز توســعه ای افزود: عاوه بر آنها 17 پروژه با اعتبار یک هزار و 400 
میلیارد تومان در حال انجام اســت که تا دو ســال دیگر افتتاح می شود و ظرفیت 

استان را تا بیش از 30 کیلوولت برق افزایش می دهد.

۲۸ روستای اسدآباد زیر پوشش آبفا نیست
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 28 روستا در 
اسدآباد زیر پوشش آبفا نیست گفت: در این شهرستان نیاز به تجهیز پست جدید 

برق داریم چراکه ظرفیت خدمات دهی به سرمایه گذاری جدید وجود ندارد.
کیومرث سرمدی در مراسم افتتاح سد مخزنی نعمت آباد در اسدآباد اظهار کرد: 
دیار اســدآباد با تقدیم بیش از 400 شــهید و دفاع از مرز و بوم ارادت خود را به 

نظام جمهوری اسامی نشان داده است.
وی بیان کرد: اسدآباد به عنوان قطب کشاورزی و حمل و نقل در غرب کشور، 
اما مشکات زیادی از گذشته دارد البته مطمئن هستیم با تعامل سازنده می توانیم 
بسیاری از مشــکات حل کنیم.نماینده مردم اسدآباد در مجلس بیان اینکه امروز 
حضور وزیر نیرو را به فال نیک می گیریم و مطمئن هســتیم بخشی از مشکات 
رفع شود و پیامد سفر نیک خواهد بود گفت: مردم اطراف روستا همکاری خوبی 
در واگذاری زمین در احداث ســد نعمت آباد داشــتند که قدردان آنها هستیم.وی 
با اشــاره به اینکه مشکات آب شرب در هنگام اوج مصرف را در اسدآباد شاهد 
هستیم افزود: گاهی در برخی محات اسدآباد و برخی روستاها شاهد قطعی آب 
هســتیم که امیدوارم تدبیری شود.ســرمدی با بیان اینکه پروژه فاضاب شهری 
اســدآباد سالها شروع شــده و تصفیه خانه آماده است و پروژه بیش از 80 درصد 
نتیجه داشــته که امیدواریم به نتیجه نهایی برسد گفت: در حوزه صنعت کمترین 
سهم را داریم و شــهرک صنعتی اسدآباد آماده است اما با 40 درصد ظرفیت کار 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه در این خصوص گایه داریم و نبود ظرفیت مناســب 
شــبکه برق از دیگر مشکات ماست----- خاطرنشان کرد: نیاز به تجهیز پست 
جدید داریم چراکه ظرفیت خدمات دهی به ســرمایه گذاری جدید وجود ندارد.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس با اشــاره به اینکه با وجود زحمات مسووالن 
آب و فاضــاب اما در روســتاهایی با کمبود آب، قطعــی و آلودگی آب مواجه 
هســتیم افزود: 28 روســتای ما زیر پوشــش آبفا نیســت و وقتی بنیاد مسکن و 
دهیــاران می خواهند آنجا را آســفالت کنند به دلیل فرســوده بودن لوله های آب 
با مشــکاتی مواجه هستند.وی با اشاره به اینکه روســتاهایی هستند که مشکل 
ســامت آب و تأمین آب ســالم دارند و امیدوارم رهاورد این سفر توجه به این 
موضوع باشد افزود: توسعه پست شهرک صنعتی و تأمین آب شرب سالم و کافی 
از خواســته های مردم اسدآباد است.سرمدی تأکید کرد: در حوزه مسایل فرهنگی 
شهرســتان اسدآباد مشکاتی است که با وجود زحمات فراوان امام جمعه، اما در 

این زمینه نیاز به عنایت مسووالن داریم.
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آوای خبر

۲

براساس آمارهای رسمی، استان همدان پس از 
زنجان بیشترین مرگ را نسبت به جمعیت مبتا به 

کرونا در کشور دارد.
وضعیت استان همدان در کرونا از هشدار عبور 
کرده و حاال چند روز اســت که قرمز شــده است 
این درحالی اســت که مسئوالن بارها در جلسات 
خــود از مدیریت خوب کرونا در همدان ســخن 
گفته و کنترل بیماری را مطلوب ارزیابی کرده اند، 
تا جایی که اســتاندار، همدان را جزو اســتان های 
برتر در رعایت اصول بهداشــتی می دانســت این 
ادعا به نظر می رســد در بازه ای از زمان که استان 
وارد پیک بیماری نشــده بود تا حدودی درست به 
نظر می رســید، تا جایی که تا چند روز گذشته به 
هیچ وجه نام همدان در لیســت استان های پرخطر 
به چشــم نمی خورد اگرچه مجمــوع این اتفاق را 
نمی توان تنها در مدیریت مســئوالن ارزیابی کرد؛ 
زیرا مؤلفه هــای مختلفی را در همــدان از جمله 
مشارکت عمومی و حساسیت باالی مردم در حفظ 

سامت خود، مؤثر دانست.
بر همین اســاس ابتا به کرونا را از چند بعد، 
از جملــه میزان مرگ و میر اســتان و ارتباط آن با 
امکانات و تجهیزات بیمارســتانی، خستگی کادر 

درمان، توجه و حساسیت مردم، آب و هوای منطقه 
و فرهنگ بهداشــت عمومی می توان بررسی کرد 
که خود در مجال دیگری باید به آن پرداخته شود 
اما زمانی که مؤلفه هایی مانند آنچه عنوان شــد را 
در قیــاس با دیگر مناطق درگیر بیماری بررســی 
می کنیم، متوجه می شــویم کــه تاکنون در دنیا 31 
میلیون و 240 هزار و 262 نفر مبتا به کووید-19 
شده اند که در نتیجه آن 965 هزار و 68 نفر به مرگ 
محکوم بودند که اگر جمعیت فوتی ها را به نسبت 
تعــداد افراد مبتا در جهان محاســبه کنیم چیزی 
حدود 3 درصد مــرگ را از کل جمعیت مبتایان 

خواهیم داشت.
این درحالی اســت که وقتی ایــران را در بین 
کشورهای مبتا به بیماری مقایسه می کنیم براساس 
آخرین اطاعات ســازمان جهانی که در تاریخ 31 
شهریورماه منتشر شده است کشور ما با 425 هزار 
و 481 نفــر مبتا و 24 هــزار و 478 نفر فوتی در 
رتبه 13 رندم جهانی قــرار دارد و درصد مرگ و 
میر کشور نیز 5/7 درصد می باشد که در مقایسه با 

آمار جهانی حدود 1/5 برابر است.
همچنین تعداد افراد بهبودیافته از کرونا در ایران 
تا همین تاریخ براساس آمار وزارت بهداشت 361 

هزار و 523 نفر است که چیزی حدود 84 درصد 
از کل بیماران می باشد.

در این میان اســتان همدان نیــز از نظر ابتا و 
درگیری بــا کرونــا در همین تاریــخ، 4 هزار و 
141 نفــر مبتا و 551 فوتی در آمار خود توســط 
علوم پزشــکی استان اعام شــده است که درصد 
مرگ و میر ناشی از آن چیزی حدود 13/30 درصد 
اســت؛ این به آن معنا است که درصد مرگ و میر 
کرونایی در همدان نســبت به کل کشور که حدود 

5/7 درصد است، 2/5 برابر می باشد.
همچنین از ابتدای بیماری تاکنون 3هزار و 413 
افراد مبتا بــه بیماری در همدان بهبود یافته اند که 
چیــزی حدود82 درصد از کل بیمــاران کرونایی 

استان است.
جالب آنکه با وجود رعایت نکات بهداشــتی 
در همه گیری این بیماری اما همدان برعکس عمل 
کرده و آمار مرگ و میر باالیی را نشــان داده است 
تا جایی که در هفته های گذشــته تعداد مبتایان و 
جانباختگان روند کاهشــی به خود گرفته بود اما 
حــاال دوباره بیماری در اســتان وارد پیک خود و 

قرمز شده است.
آن چیزی که پرســش برانگیز اســت بررســی 

تحلیلی و پژوهشــی دالیل باال بــودن آمار مرگ 
در اســتان نســبت به جمعیت فوتی کرونا در کل 
کشــور است که آیا این مسأله با عملکرد مسئوالن 
و مدیران استان وکادر درمان، پزشکان، سن و سال 
مبتایان، جنســیت بیماران، تجهیزات بیمارستانی، 
کاهش توان پرسنل بیمارســتانی، میزان رسیدگی 
پزشک و پرستار در بیمارستان و حتی آب و هوای 
همدان یا رفتار و فرهنگ مردم ارتباط دارد؟ که اگر 
دارد چرا تاکنون پس از گذشت 7 ماه هیچ پژوهش 
و دستاورد علمی از استان همدان در این باره منتشر 

نشده است.
در همین راســتا استان های نزدیک با همدان از 
جمله ایام تا 28 شــهریورماه با 9 هزار و 362 نفر 
مبتا و 229 فوتی 2/4 درصد مرگ، کرمانشاه با 11 
هزار و 902 مورد بستری که ده هزار و 945 نفر از 
آنان بهبود یافته اند و 571 فوتی 4/7 درصد، زنجان 
بــا 3 هزار و 544 مبتا و 470 فوتی 13/2 درصد، 
قزوین با 7 هزار نفر مبتا و 574 فوتی 8/2 درصد 

مرگ را به خود اختصاص داده اند.
این اطاعات نشــان می دهد از اواســط مرداد 
و ابتــدای محرم که بار دیگر کرونــا تبدیل به اما 
و اگری شد که دســتورالعمل های بهداشتی شرط 
جدی برگزاری مراســمات مذهبی شود، وضعیت 
بیماری در همدان آماده برای زندگی در شــرایط 
هشدار شده اســت، هر چند هیأت ها و تکیه های 
بزرگ و شناخته شــده رعایــت فاصله اجتماعی و 
مســائل بهداشتی را در دســتور کار داشتند، اما از 
گوشــه و کنار کشور خبر می رســید که تجمعاتی 

برای عزاداری شکل گرفته است که چندان نسبت 
به سامت مردم حساسیت ندارند.

با رسیدن تعطیات تاسوعا و عاشورا بار دیگر 
کادر درمان و جامعه پزشــکی استان هشدار دادند 
که افزایش تعداد مبتایان در کمین همدان است اما 
جالب آنکه نه تنها توجهی به این هشدار نشد بلکه 
در این ایام پاک های غیربومی تعدادشان در شهر 
افزایش یافت، حتی در میــان همه این نگرانی ها، 
بازگشایی مدارس با وجود همه مخالفت ها هم در 
دســتور کار قرار گرفت تا تمام آنچه شــرح آن از 
روزهای نخست بیماری تاکنون تشریح شد مجدد 
ســبب شــود زنگ خطر این بیماری در همدان به 

صدا درآید.
باال بودن آمار مرگ و میر در همدان آیا نشانه ای 
از آمارسازی هایی نیســت که این روزها در دادن 
اطاعات و شفافیت آمار ارائه شده توسط مسئوالن 

مسأله اصلی استان به شمار می رود!
متاسفانه با اینکه در دانشگاه های مطرح کشور و 
توسط اساتید برجسته پزشکی این روزها پژوهش 
و تحلیل رفتاری مقابله با کرونا درحال بررسی و با 
حجم زیادی نیز درحال انتشــار است اما همدان با 
ادعای قطبیت در تخصص پزشکی منطقه غرب و 
دارا بودن دانشکده عظیم رشته پزشکی در دانشگاه 
بوعلی، هنوز کمتریــن پژوهش و اطاعات کافی 
را منتشــر نکرده است تا به استناد آن بتوان الگوی 
رفتــاری صحیحی را در بین مــردم برای محفوظ 

ماندن از بیماری و مرگ  کرونا تعریف کرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان همدان:

فقط بهسازی کوچه های منشعب از فاز 
اصلی »اکنلو« باقی مانده است

معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن استان همدان با تأکید بر اینکه روستای 
اکنلو به واســطه مرکز تحقیقات انستیتو پاستور در اولویت بهسازی قرار گرفته 
اســت، گفت: در سال ۸۵ عملیات اجرایی فاز اول بهسازی آغاز شده و در این 
روســتا فراتر از فاز اول کار شده است.سیدیونس شریفی مفید ، با بیان اینکه از 
ســال ۸۵ تا ۹۶ در روســتای اکنلو ۷۳۰ میلیون تومان هزینه شده است، اظهار 
کرد: براســاس آخرین اعتبار در سال ۹۶ از محل قیر رایگان ۸۵ میلیون تومان 
و ۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی برای این روســتا درنظر گرفته شده 
است.وی تصریح کرد: در این روستا ۸۵۰۰ مترمربع تخریب و آواربرداری، ۳.۵ 
کلومترزیرســازی، ۳۴۰۰ متر جدول گذاری،، ۱۹ هزار مترمربع آسفالت و ۳۰۰۰ 
متر مربع فضای سبز اجرا شده است.شریفی مفید با تأکید بر اینکه پروژه بهسازی 
روســتای اکنلو پروژه قابل توجهی بوده و فراتر از فاز اول کار شــده است، 

فرماندار تویسرکان اعام کرد: 

 تحقق ۷2 درصدی اشتغال در تویسرکان
 فرماندار تویســرکان ســهمیه اشتغال امسال تویســرکان را یک هزار و 
530 شغل دانســت و گفت: 72 درصد از تعهد اشتغال زایی در شهرستان 
تویسرکان محقق شده است.سید رسول حسینی در جلسه کارگروه اشتغال 
از تحقق 72 درصدی اشــتغالزایی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: 
تعهد تویسرکان در بحث اشتغال زایی در سال جاری یک هزار و 530 شغل 
اســت که خوشــبختانه از این تعداد تاکنون یک هزار و 97 فقره شــغل در 

شهرستان تحقق یافته است.
وی با اشــاره به اینکه وضعیت اشتغالزایی دســتگاه های عامل براساس 
تعهد ایجاد شده در شهرســتان مطلوب است افزود: دستگاه هایی که تعهد 
اشتغالزایی را اجرایی کردند، تاششان را برای تحقق اشتغال در بخش سایر 
معطوف کنند تا اشــتغالزایی در شهرســتان افزایش یابد.فرماندار شهرستان 
تویســرکان خاطرنشان کرد: متاسفانه با معرفی شــدن تویسرکان به عنوان 

شهرستان برخوردار، اعتبارات تملک و دارایی به حداقل رسید.

 2۴ خانه هالل در استان همزمان با 
سراسر کشور افتتاح می شود

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان همــدان از افتتاح 24 خانه هال در اســتان همدان 
همزمان با سراسر کشــور خبر داد.علی سنجربگی مدیرعامل این جمعیت با اشاره به افتتاح 24 
خانه هال خاطرنشــان کرد: افتتاح این خانه های هال و ارائه آموزش به روســتاییان می تواند 
آمادگی روســتائیان را در برخورد با مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی باال ببرد.وی گفت: مردم هر 
منطقه جز اولین هایی هســتند که در حوادث طبیعی و غیرطبیعی حاضر می شــوند و اگر دوره 
مربوطه را گذرانده باشند قبل از اینکه امدادگران به سر صحنه برسند افراد آموزش دیده و کاربلد 
می توانند کار امدادرسانی را شروع کنند.سنجربگی گفت: در کل استان 65 خانه هال داریم که 
تعدادی از آنها فعال هســتند و 24 خانه هال نیز  افتتاح می شــوند.وی ادامه داد: 13خانه هال 
در همدان، 2 مورد در رزن، پنج خانه هال در شهرســتان کبودرآهنگ و شهرســتان های بهار، 
اســدآباد، نهاوند و تویسرکان افتتاح می شــود.مدیرعامل جمعیت هال احمر استان همدان یاد 
آور شــد: افتتاح این خانه های هال در راستای آشــنایی اهالی روستاها با مخاطرات، یادگیری 
و آموزش کمکهای اولیه می باشــد.وی افزود: در طرح خانه های هال روســتاییان با پانسمان، 
بانداژ، روش برخورد با مصدوم و انجام مرحله به مرحله کمک های اولیه را از مربیان جمعیت 

هال احمر فرا می گیرند.

مدیرکل ثبت احوال استان: 

 کارت ملی هوشمند ۹۵۰۰ 
همدانی صادر شد

 مدیرکل ثبت احوال اســتان همدان از صدور 9 هزار و 475 
فقره کارت ملی هوشــمند مردم استان همدان خبر داد و گفت: 
11 درصد واجدین شــرایط دریافت این کارت در استان همدان 

هنوز اقدامی انجام نداده اند.
اسد حســن زاده زورمند درباره وضعیت صدور کارت های 
ملی هوشــمند در اســتان همدان عنوان کرد: یکسری مشکات 
با توجه بــه وارداتی بودن بدنه کارت های ملی وجود داشــت 
که خوشــبختانه با تاش های صورت گرفته در کشور، مراحل 
تولیــد اولیه کارت های ملی داخلی انجام گرفته اســت.مدیرکل 
ثبت احوال اســتان همدان با بیان اینکه با توجه به مسائل امنیتی 
کارت های ملی، تولید آنها به ســادگی انجام نمی گیرد، بیان کرد: 

در این زمینه در کشــور به تولید انبوه نرســیده ایم اما در مرحله 
افزایــش تولید هســتیم اما امیدواریم با تولیــد انبوه، تحویل به 
سازمان و تأمین منابع مالی آن بتوانیم کارت های ملی هوشمند را 
به تمامی افراد متقاضی تحویل دهیم.وی ادامه داد: استان همدان 
تا نیمه شهریورماه سال جاری با 89.56 درصد پوشش واجدین 
شــرایط تعداد ثبت نام های انجام شده برای دریافت کارت ملی 
هوشــمند را به یک میلیون و 293 هزار و 334 مورد رســانده 
است.حســن زاده زورمند با بیان اینکه این میزان در کشور برابر 
92 درصد اســت، افزود: حدود 11 درصد از واجدین شــرایط 
دریافت کارت ملی هوشــمند در اســتان همدان برای دریافت 

کارت ملی خود پیگیری های الزم را نداشته اند.
مدیــرکل ثبت احوال اســتان همــدان عنوان کــرد: تا نیمه 
شــهریورماه 9 هزار و 475 فقره کارت در دفاتر و ایستگاه هایی 

که مرتبط به آنها است، چاپ شده و آماده تحویل است.
وی از متقاضیان کارت های ملی هوشــمند خواســت شماره 
تماس هایی که در زمان ثبت نام ارائه می دهند، یک خط فعال و 

متعلق به خود فرد باشد.زورمند عنوان کرد: در مراحل مختلف، 
تنها راهی که توســط آن امکان اســتعام وجــود دارد از طریق 
پیامک به خطوط افراد است.حســن زاده زورمند یادآور شــد: 
افــرادی که برای دریافت کارت های هوشــمند ملی خود اقدام 
کرده اند اما بدنه کارت آنها آماده نشده است، کد رهگیری آنها به 

عنوان سری سریال کارت های هوشمند قابل قبول است و با آن 
می توانند خدمات دریافت کنند اما به محض فعال سازی کارت 

آنها، این کد رهگیری دیگر قابل قبول نخواهد بود.
وی خطاب به مردم اســتان همدان گفــت: متقاضیان کارت 
هوشــمند ملی برای اطاع از وضعیــت کارت خود، می توانند 
بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان با استفاده 
از کــد USSD تلفن همراه خود و وارد کردن #6090*4* از 

وضعیت کارت هوشمند خود مطلع شوند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان همدان اضافه کــرد: افرادی که 
در مدت چند ســال اخیر، محل سکونتشــان تغییر کرده باید در 
ســامانه اعام تغییر نشانی ســازمان ثبت احوال کشور وارد و 
نشــانی جدید خود را وارد کنند.حســن زاده زورمند بیان کرد: 
کارت های هوشــمند ملی در کنار بدنه فیزیکی کارت و رمزی 
که در آن وجود دارد، مشــخصه بیومتریک اثر انگشت هم دارند 
بدین ترتیب، شاهد امنیت باالی کارت های ملی هوشمند هستیم.

 

استاندار کرمانشاه اعام کرد که به منظور تحقق شعار جهش تولید 52 میلیارد تومان مشوق سرمایه گذاری به طرح های اشتغالزا در استان 
پرداخت خواهد شــد. هوشنگ بازوند در نشست شورای برنامه ریزی که در استانداری کرمانشاه، اظهارداشت: براساس تصمیمات اتخاذ 
شــده در کارگروه ســرمایه گذاری استان، 52 میلیارد تومان کمک های فنی اعتباری در قالب بخشش سود بانکی سرمایه گذاران اعطا می 
شود.به گفته وی، 50 درصد سود بانکی سرمایه گذارانی که طرح های اشتغالزا در کرمانشاه اجرا کنند به واسطه ارایه این مشوق بخشیده 

خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از این نشست به موضوع احداث آزاد راه کرمانشاه اشاره کرد و گفت: احداث این آزاد راه نیازمند 
توجه ویژه وزارت راه و شهرســازی اســت.بازوند طول آزاد راه همدان به کرمانشــاه را 175 کیلومتر عنوان کرد و افزود: باوجود تمایل 
چندین سرمایه گذار تاکنون اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده و باتوجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان کرمانشاه انتظار داریم 
توجه ویژه ای به طرح های آزادراهی اســتان انجام شود.وی با اشاره به اینکه ایجاد آزاد راه همدان به کرمانشاه و کرمانشاه به حمیل برای 
کشــور ضروری اســت، گفت: بخش اعظمی از صادرات کشور از طریق استان کرمانشاه انجام می شــود از این رو توسعه راه های این 
اســتان توسعه کشور را در پی دارد.اســتاندار کرمانشاه تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی با اختصاص به موقع بودجه 
موردنیاز آزاد راه کرمانشاه هم پای سرمایه گذاران برای پیشرفت پروژه تاش کند. بازوند در بخش دیگری از این نشست موضوع احداث 
بندرخشک را مورد بررسی قرار داد و گفت: کرمانشاه جزو 12 استان دارای مصوبه راه اندازی دهکده لجستیک در کشور انتخاب شده و 
باتوجه به طی مراحل واگذاری زمین به راه آهن، تسریع در روند فعالیت ها برای انجام امور مربوطه به عنوان ظرفیتی برای ایجاد اشتغال 

و توسعه ای ضروری است و نیاز است موضوع تأمین منابع مالی با همکاری وزارت صمت و راه و شهرسازی حل شود.

۵2 میلیارد تومان مشوق  سرمایه گذاری در کرمانشاه پرداخت می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان ممنوعیت ورود آرد از سایر مناطق کشور را سیاست استان دانست 
و گفت: این طرح برای ارتقای کیفیت آرد کارخانه های همدان انجام می شود.ظاهر پورمجاهد در شورای آرد و نان همدان 
اظهار داشت: طرح ممنوعیت ورود آرد از خارج استان به قوت خود باقی است و همه واحدهای نانوایی باید به این تصمیم 

تمکین کرده و از آرد موجود برای تولید نان با کیفیت تالش کنند.  
او اضافه کرد: به غیر از آرد، مهارت و توانمندی نانواها در پخت نان بســیار اثرگذار اســت و این مهم باید مورد توجه 
ویژه قرار بگیرد. پورمجاهد با بیان اینکه طبق قانون ۱۵درصد از بودجه اتحادیه ها باید صرف آموزش شود گفت: اتحادیه 
نانوایان این موضوع را در اولویت قرار داده و کوتاهی نکند.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان خاطرنشان 

کرد: این طرح با هدف حذف واسطه ها و دالالن، بهبودگردش مالی و افزایش کیفیت آرد کارخانه ها در حال اجرا است. 
به گفته او نانوایی های استان موظف هستند طبق پروانه صادر شده فعالیت کنند و پخت چند نوع نان در واحدهای نانوایی 
ممنوع و تخلف محســوب می شود. پورمجاهد به اداره غله و خدمات بازرگانی دستور داد: سهمیه این نانوایی ها متخلف را 
قطع کرده تا به قانون تمکین کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان از ستاد مدیریت کرونا در شهرستانها 
خواســت به رعایت پروتکل های بهداشــتی در فرآیند پخت و عرضه نان نظارت بیشتری داشته باشند زیرا طبق اطالعات 
واصله مسائل بهداشتی در این واحدها کمرنگ شده است. شورای آرد و نان مصوب کرد به منظور رسیدگی به تخلفات و 

شناسایی واحدهای خاطی، تمام خبازی ها استان باید تابلوی مشخصات خود را در مقابل دید مردم نصب کنند. 
ماهانه ۲۷۰ هزار کیسه آرد بین یک هزار و ۸۵۰ واحد نانوایی در استان توزیع می شود. 

 ممنوعیت ورود آرد موجب ارتقای کیفیت کارخانه های همدان 

مهندس شــاهرخي اســتاندار همدان 
در نشست اعضاي کمیســیون هماهنگي 
مشــاغل  معرفي  گفت:  همدان  بانک هاي 
آســیب دیده از کرونا بــه بانک ها براي 
دریافت تسهیالت کرونایي شتاب گیرد و 

روند پرداخت تسهیالت روان تر شود.
مهندس شــاهرخي در نشست اعضاي 
کمیســیون هماهنگي بانک هــاي همدان 
گفت: شیوع ویروس کرونا آسیب جدي به 
اشتغال در حوزه هاي مختلف گردشگري، 
خدمات و سایر حوزه ها وارد کرد که براي 
حمایت از این واحدها و مشاغل پرداخت 
تسهیالت کرونایي در اولویت قرار گرفت.

وي بیان کرد: همدان تاکنون ۴۵ درصد 
ســهمیه پیش بیني شــده براي پرداخت 
تســهیالت کرونایي را به بانک ها معرفي 
کرده اســت در حالیکه میانگین کشوري 
این رقــم ۶۵ درصد اســت همچنین از 
نظر ریالي ۱۶ درصد تســهیالت کرونایي 
پرداختي داشــتیم که نرم کشوري آن ۲۰ 

درصد است.
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه باید 
این آمار را به باالتر از نرم کشوري رساند 
افزود: وظیفه دستگاه هاي اجرایي و بانک ها 
در این باره سنگین بوده و باید در فرصت 
باقي مانده نســبت به شناسایي و معرفي 
واحدها و تشویق و ترغیب اشخاص آسیب 
دیده از کرونا نسبت به نامنویسي اقدام و 
بانک ها هم فرایند کار را تســهیل کنند.

شاهرخي ادامه داد: چنانجه براي تسهیل در 
فرایند پرداخت تسهیالت کرونایي نیاز به 
مصوبه و پیگیري است موانع و پیشنهادها 
مطرح شده تا در ستاد تسهیل یا از طریق 
ســتاد ملي کرونا پیگیري و رفع شود.وي 
از متصدیــان واحدهاي آســیب دیده از 
فرصت  در  نیز خواســت  کرونا  ویروس 
اندک باقي مانده تا پایان شــهریور نسبت 
به نامنویسي براي دریافت تسهیالت اقدام 
حرکت  خواستار  همدان  کنند.اســتاندار 
اجرایي جهاد  از سوي دستگاههاي  جدي 

کشــاورزي، صنعت، معدن و تجارت و 
میراث فرهنگي و گردشــگري شــد و از 
پرونده هایي موجود  نیز خواست  ها  بانک 
در بانک را ســریع تعییــن تکلیف کنند.

شاهرخي بیان کرد: دستگاه هاي نظارتي و 
قضایي نیز در راســتاي حمایت از بخش 
تولید حامي دستگاه هاي اجرایي و واحدها 
بنابراین  براي روان کردن کارها هســتند 

امروز زمان فداکاري مدیران است.
وي گفت: عملکرد همــدان در زمینه 
بند الف مــاده ۱۸ خوب بوده اســت با 
این وجود فرصتي براي اســتفاده استانها 
براي این تســهیالت پیش بیني شده است 
که بایــد از این فرصت نیز نهایت بهره را 
برد.استاندار همدان افزود: تاکنون از هزار 
و ۸۰۰ میلیــارد تومان ۳۰۰ میلیارد تومان 
عقد قرارداد و در حال پرداخت است و از 
دستگاه ها انتظار مي رود سهم خود از رقم 
یک هزار و ۸۰۰ میلیاردي را مشخص کنند

نماینده ولی فقیه در استان همدان اعام کرد: نسل های دوم، 
ســوم و چهارم انقاب، نسل های جامانده از عظمت های دفاع 
مقدس هســتند که این خود در انسان احســاس غبطه ایجاد 
شــعبانی موثقی  حبیب اهلل  والمسلمین  می کند.حجت االســام 
در آیین تجلیل و تکریم سراســری پیشکســوتان دفاع مقدس 
و مقاومت اســتان همدان، با بیان اینکه پیشکســوتان مساحت 
1600 کیلومتری دفاع مقدس را رقم زدند، افزود: کشــوری که 
پشتیبانی ابرقدرت های جهان را داشت علیه کشوری جنگی را 
رقم زد که به تازگی انقابی را شکل داده و رژیمی را سرنگون 
کرده بود. در آن زمان اتفاقاتی رقم خورد که شاید کسی آن را 
باور نکند.وی افزود: برای کســی باور کردنی نبود در کشوری 
که به تازگی انقاب کرده بود هشــت سال در برابر کشوری با 
پشتیبانی جهانی ایســتادگی کند، مردم این سرزمین با جان و 
مال خود و با تمام ایثار و دلیری و شــهامت در برابر دشــمنی 

ایستادند که کل دنیا او را حمایت می کرد.
امام جمعه همدان خاطرنشــان کرد: کشــور مــا به تازگی 
انقــاب کرده بود و ســاختارهای اجتماعی، سیاســی و ... به 
خوبی شکل نگرفته نبود اما تحلیل دشمن از حمله به ما درست 
بود چراکه او بر این باور بود که با حمله به کشــوری با چنین 
شرایط و ویژگی ها بدون شک برایش پیروزی به همراه خواهد 
داشت البته دشمن نمی دانست انقابی که در ایران شکل گرفته، 

انقابی اســامی بوده و هویت های این انقاب در حوزه های 
مختلف، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگرفته از اسام است.
شــعبانی موثقی بیــان کرد: عنصــر اصلی انقــاب که از 
مؤلفه های اساســی سیاست خارجی ما بود و باعث شد دشمن 
نتوانــد انقاب ما را تحمل کنــد و عامل پابرجایی این نظام و 
انقاب شــد، »نفی طواغیت« بود، دشمن با انقابی روبرو بود 
که اعتقادی به دو قطب شرق و غرب دنیا نداشت و مرد عمل 
بود، انقابی که شــعار آن نه شرقی نه غربی جمهوری اسامی 
بود.وی با بیان اینکه این عنصر اصلی نظام و انقاب اســامی 
نفی طاغوت، ظلــم و قدرت های برتر و معتقد به نظم عادالنه 
بود، گفت: دشمن دانست اگر این نظام با چنین ساختاری ادامه 
داشته باشد آینده اش به خطر خواهد افتاد بنابراین سرسختانه 
حمله ای را علیه ما ساماندهی کرد و دفاع مقدس شکل گرفت.
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشاره به اینکه نسل های دوم، 
ســوم و چهارم انقاب، نسل های جامانده از عظمت های دفاع 
مقدس هســتند که این خود در انسان احســاس غبطه ایجاد 
می کند، مطرح کرد: امام خمینی)ره( نســلی تربیت کرده اند که 
جوانی 21 ســاله همچون شهید حمید هاشمی می گوید »ما نه 
برای ثروت، نه برای مقام، نه برای شــهادت، نه برای پیروزی 
و ... به جبهــه آمده ایم، ما تنها برای خدا و رضایت او پای در 

میدان نبرد گذاشته ایم.«

میانگین درصد مرگ مبتالیان در کشور ۵/۵ و همدان 12/۵است

همدان رتبه دوم کشوری در مرگ کرونایی

 استاندار همدان تاکید کرد: 
معرفي مشاغل آسیب ديده از کرونا به بانك ها شتاب گیرد

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

نسل های دوم، سوم و چهارم جا مانده از عظمت های دفاع مقدس هستند

اهتمام ویژه منطقه دو در نورپردازی و 
زیباسازی  سطح منطقه

  به نقل از روابط عمومی منطقه دو شهرداری مهندس حامد جلیلوند 
مدیر منطقه با بیان اینکه فعالیت های گســترده ای درحوزه نورپردازی با 
ابعاد مختلف در ســطح منطقه  صورت گرفته اســت، گفت: از آنجایی 
که مهم ترین شــاخصه مدیریت شهری موفق، توانایی پاسخ به نیازهای 
شــهروندان اســت، نورپردازی صحیــِح اماکن شــهری می تواند نیاز 
شــهروندان به فعالیتی امن و دلپذیر در ســاعات شب را مرتفع نموده 
و تأثیری خوشــایند بر روان آنها داشته باشــد. به همین دلیل، امروزه 
در شــهرهای پیشــرو، مجموعه  مدیریت شــهری در تعاملی مثبت با 
متخصصان این موضوع، نگرشــی اجتماعی به نورپردازی شــهری را 
دنبال نموده و با اســتفاده از آن، درصدد ایجاد ارتباط میان شهروندان و 
محیط شهری می باشیم.مدیر منطقه دو از بهره برداری پروژه نورپردازی 
بلوار مدنی خبر داد و افزود : در راستای تاکیدات شهردار محترم همدان 
جناب آقای مهندس صوفی نسبت به این پروژه  زیبا سازی بصری شهر 
همدان، برنامه های منســجم و سیستماتیک زیباسازی فضاهای شهری 
سطح شهرداری منطقه دو به جدیت تمام در حال انجام و پیگیری ست 
و در مبحث زیباســازی امسال سعی بر آن اســت منطقه دو پیشتاز در 
ســطح شهر باشــد.وی نورپردازی را یکی از مهمترین اصول در احیاء 
منظر شب و زیبایی معابر عمومی دانست و افزود : شهرداری منطقه دو 
در راستای زیباســازی شهر در هنگام شب  اقدام به نورپردازی خیابان 
بوعلی ، بلوار مدنی ، پل رســالت,  پل رسالت  ، چندین آبنما  ، المان 
منور و اصاح روشــنایی پارک های موجود در ســطح منطقه  نموده 

است.

1۷۴ تفاهمنامه برای توسعه 
گردشگری علیصدر منعقد شد

 مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر گفت: 174 تفاهمنامه از 
ابتدای ســال تاکنون برای توسعه گردشگری و افزایش بازدیدکننده 

از غار علیصدر و اقامتگاه های عباس آباد منعقد شده است.
مهــدی مجیدی با بیان اینکه این شــرکت بــرای غارگردی در 
روزجهانی گردشــگری تخفیفات ویژه ای را در نظر گرفته اســت 
اظهار داشــت:  امسال در حالی روز جهانی گردشگری و روز ملی 
غار پاک از راه می رســد که صنعت گردشــگری از جمله نخستین 
مشــاغلی بود که با شــیوع کرونا بیشترین آســیب را دید و همه 
کســب و کارها در همه نقاط از جمله شرکت سیاحتی علیصدر و 

زیرمجموعه هایش وارد کرد.
وی اظهار داشــت: با شــروع فصل پاییز و توجه به گردشگری 
پاییز تخفیفات ویژه ای به تورگردانها و تورلیدرها از سوی شرکت 
ســیاحتی علیصدر اعمال می شــود.مدیرعامل شــرکت سیاحتی 
علیصدر عنوان کرد: همدان به عنوان یکی از استانهای دارای تاریخ 
و تمدن و پر از جاذبه های گوناگون در عرصه گردشــگری دارای 
اهمیت خاصی اســت که در میان جاذبه های متمایز این استان غار 
علیصدر جایگاه متفاوتی دارد.مجیدی خاطرنشــان کرد: به مناسبت 
پنجم مهرماه و روز جهانی گردشــگری به گردشــگران همزمان با 

بازدید تخفیفات خوبی ارائه می شود.
وی اظهار داشــت: با توجه به پیشنهاد انجمن غار و غارشناسی 
در روز ملی غار برنامه پاکســازی غار در دست اجرا قرار گرفته که 
روز چهارشــنبه 2 مهر همزمان با روز ملی غار پاک،  پاکسازی در 
دوران کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در علیصدر اجرا می 
شــود.وی گفت: در ماه های گذشــته که محدودیت های پذیرش 
گردشگر در جاذبه ها اعمال شد، روش پیمایش غارها و غارنوردی 
پس از شیوع ویروس کرونا به دلیل حساس بودن محیط غار در یک 

محدودیت زمانی مشخص، با اصاحاتی همراه شد.
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر در ادامه افزود : انجمن 
غارشناســی همچنین پیشنهاد کرده اســت برنامه روز پاکسازی را 
بــا رعایت پروتکل های الزم، به آموزش و فرهنگ ســازی عمومی 
اختصــاص دهیم.مجیدی افزود: بــه دنبال آن هســتیم با حضور 
متخصصــان و یا کارشناســان رشــته هایی مانند زیست شناســی، 
زمین شناســی و رشته های مرتبط با محیط زیست در استان ، ضمن 
دعوت از آن ها برنامه هایی را به صورت کارگاهی برای مردم محلی 
و گردشــگران عاقه مند به حضور در غار در آینده نزدیک برگزار 

کنیم.
وی تاکیــد کرد: آمــوزش نحوه بازدید امــن از غارها از جمله 
مواردی اســت که می تواند در روزهای کرونایی پیش روی توسعه 
دهنــده گردشــگری طبق اســتانداردهای الزم باشــد و در برنامه 
کارگاه لحاظ شــود.مجیدی به توسعه گردشگری پاییزی تاکید کرد 
و گفت: امســال سال سختی برای حوزه گردشــگری به ویژه غار 
علیصدر بود و در 6 ماه نخســت ســال جــاری 86 درصد کاهش 
بازدیدکننده را داشــتیم در حالی که در مدت مشــابه سال گذشته 

تعداد بازدیدکنندگان 570 هزار نفر بود.
وی بــا بیان اینکه 6 ماه دوم ســال نیز غار علیصــدر همراه با 
پروتکل های بهداشــتی باز اســت گفت: این مجموعــه با رعایت 
ســه اصل بهداشتی آماده پذیرایی از گردشــگران و بازدیدکنندگان 
خواهد بود و با توجه به اینکه اقتصاد روستای علیصدر و شهرستان 
کبودراهنگ از فعالیت غار است نمی توان این مجموعه گردشگری 
را تعطیل کرد.مجیدی طرح های تشویقی برای رونق گردشگری را 
در اولویت قرار داده و معتقد است تخفیفات مختلف در قالب یک 
بســته مجزا برای 6 ماه دوم سال گردشگری، این مجموعه را رونق 
می دهد.وی از ارائه بسته تخفیفی برای ترغیب تور لیدرها خبر داد 
و گفت: برای آژانس های استانی و کشوری بسته هایی در نظر گرفته 

شده که بتوانند در نیم دوم سال مهمان غار علیصدر باشند.
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سمانه قاسمی سرپرست کمیته 
راگبی همدان شد.

به پیشــنهاد هیات انجمن های ورزشی اســتان همدان و طی حکمی 
از ســوی حســن میرزاآقابیک رییس انجمن راگبی کشور، سمانه قاسمی 
سرپرســت کمیته راگبی همدان شد.قاسمی سال ها در رشته های مختلف 
از جمله هاکی سابقه بازی و کسب عنوان های رنگارنگ قهرمانی را دارد.
وی همچنین عضویت در تیم ملی را در کارنامه افتخارات ورزشــی خود 
دارد.قاســمی به زودی ارکان اجرایی کمیته راگبی استان همدان را معرفی 
خواهد کرد.راگبی جزو رشــته های پرطرفدار جهان است و در ایران زیر 

مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت می کند.

موج چهارم کمک های مومنانه در 
تکواندو شهرستان همدان

در خانه تکواندو استان همدان، موج چهارم کمک های مومنانه 
با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان همدان و امام جمعه شــهر 
همــدان ، انجام گرفت .به گزارش روابــط عمومی اداره ورزش 
و جوانان و به نقل روابط عمومی هیئت تکواندو اســتان همدان، 
موج چهارم کمک های مومنانه به همت تکواندو کاران شهرستان 
همدان صورت گرفت .در این مراســم نماینده ولی فقیه در استان 
همدان، آیت اهلل شــعبانی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان 
همدان ، مهندس جهانشــیر، رئیس هیئت تکواندو استان همدان، 
احســان قنبری و رئیس هیئت تکواندو شهرستان همدان، حمزه 
خانجانی افشار به ایراد ســخنرانی پرداختند.نماینده ولی فقیه در 
اســتان همدان افزود : کمک های مومنانه فرهنگ بســیار خوبی 
اســت که در جامعه ما ایجاد شده است .توجه ورزشکاران به این 

موضوع نیز ارزش کار را مضاعف کرده است .

شــاگردان احمد جمشیدیان توانستند در دیدار 
رفت مرحلــه پلی آف صعود به لیگ دســته اول 

فوتبال ایران، دست پر از میدان خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، دو تیم 
پاس همدان و شــهرداری آستارا در دیدار مرحله 
رفت پلی آف لیگ دسته دوم برای صعود به همراه 
تیم هــای چوکا تالش و اســتقال ماثانی به لیگ 
بندرانزلــی مقابل یکدیگــر صف آرایی  یک، در 

کردند؛

شاگردان احمد جمشــیدیان در پاس توانستند 
در همان نیمه نخست گل برتری خود را در دقیقه 
16 روی یک ضد حمله ســرعتی توســط حمید 
حیدری به ثمر برســانند و تا پایان بازی نیز از گل 
خود حراســت کردند تا با دســت پر از آستارا به 

همدان بازگردند.
دیدار برگشــت دو تیم باید به میزبانی پاسی ها 
در همدان برگزار شــود و برتــری یک گله آن ها 
نیز می تواند کمک شــایانی در مسیر بازگشت این 

تیــم به لیگ یک کند؛ این بازی تقابل دو همبازی 
قدیمی یعنی حســن اشجاری و احمد جمشیدیان 
محسوب می شد چراکه هر دو در تیم های ملوان 
و ســپاهان همبازی بودند و به خوبی نســبت به 

تفکرات همدیگر شناخت دارند.
دیدار قرار بود در ورزشــگاه وحدت آســتارا 
برگزار شــود اما به دلیل ناآمادگی این ورزشــگاه 
خانگــی شــهرداری، دوئــل دو تیم بــه میزبانی 
ورزشــگاه تختی بندرانزلی دنبال شد؛ اتفاقی که 
باعث شــد دیدار امروز یک میهمان ویژه داشــته 
باشــد و مازیار زارع سرمربی تیم ملوان بندرانزلی 
از نزدیک دیدار امروز پاس و شــهرداری آستارا 
را تماشــا کرد.اگر شاگردان جمشیدیان بتوانند در 
دیدار برگشــت نیز از برتری خود حفاظت کنند 
و در مجموع دیدارهای رفت و برگشــت، پیروز 
شوند، پس از چهار ســال دوری از لیگ یک بار 
دیگر به سطح دوم فوتبال ایران بازخواهند گشت؛ 
پاســی ها در 29 اردیبهشت سال 90 از لیگ برتر 
به لیگ یک ســقوط کردند و حدود پنج سال در 
این رقابت ها حضور داشتند که سرانجام در سال 
95  به لیگ دسته دوم سقوط کردند و حدود چهار 
سال در رقابت های لیگ دو حضور داشته و همین 

مدت نیز از لیگ یک دور بودند.

َ

 خیاطی شفق 
- دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار 

مردانه - دوخت شلوار بچه ک گانه 
نشانی - خیابان مهديه - اول حق گويان - روبروی مباشر کاشانی 

تلفن : 38378303-0918911۵83 با مديريت پاشايی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رابط 
پاسارگاد نهاوند 

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود رابط پاسارگاد نهاوند درتاریخ 
14/02/1399 به شــماره ثبت 1713 به شناسه ملی 14009115960 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولت 
الکترونیک از قبیل ایجــاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و 
قابل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و ارائه 
خدمــات بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
همدان ، شهرســتان نهاوند ، بخش مرکزی ، شــهر نهاوند، محله خیابان 
آزادگان ، کوچه سرداب بازار]سرداب غربی[ ، خیابان آزادگان ، پاک 0 
، طبقه همکف کدپستی 6591745796 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم کتایون ســلگی به شماره ملی 3960454724 دارنده 100000 ریال 
ســهم الشرکه آقای علی محسن شــهبازی به شماره ملی 3961739501 
دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم کتایون سلگی 
به شــماره ملی 3960454724 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای علی 
محسن شهبازی به شــماره ملی 3961739501 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضــاء مدیرعامــل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می 
باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اســناد و 
اماک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند 

)995741(

آگهی تغییرات شرکت ماسه گستر 
فیروزان

آگهی تغییرات شــرکت ماسه گستر فیروزان شرکت سهامی خاص به 
شــماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14003181801 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: تعداد اعضای هیات مدیره از3 نفر به 2 نفر کاهش یافت وماده مربوطه 
دراساســنامه اصاح گردید. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند )995740(
آگهی تغییرات شرکت ماسه گستر فیروزان

آگهی تغییرات شرکت ماسه گستر فیروزان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14003181801 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: تعداد اعضای هیات مدیره از3 نفر به 2 نفر کاهش یافت وماده مربوطه 
دراساســنامه اصاح گردید. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند )995739(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سیب 
زمینی کاران همدان 

آگهی تغییرات شرکت کشــاورزی سیب زمینی کاران همدان شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت 3105 و شناســه ملی 10860462034 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 08/10/1398 و باســتناد نامه 
367/342/18 مورخ 24/04/99 اداره تعاون روســتایی شهرستان همدان 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 1 - آقای مهدی گل چهره ء به شــماره 
ملی 3872623451 به عنوان بازرس علی البدل ، آقای ســعید زارعی به 
شــماره ملی 3871716091 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 2 - ترازنامه وســود وزیان سال مالی1397به تصویب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری همدان )993259(

آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر 
حریق الوند

آگهی تغییرات شــرکت تجهیز گستر حریق الوند شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 13648 و شناسه ملی 14008209903 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و 
آقای مهدی شریفی به شــماره ملی3874125254 به سمت مدیر تصفیه 
انتخاب شــد و نشانی محل تصفیه اســتان همدان، شهر همدان، شهرک 
اندیشه، بزرگراه امام خمینی، کوچه 8 متری یاس، کوچه ایران 1، مجتمع 
امام حســن مجتبی )ع( طبقه اول واحد یک به کدپستی: 6513876958 
تعییــن گردید . اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان همدان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )991965(

آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر 
حریق الوند

آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر حریق الوند شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 13648 و شناســه ملی 14008209903 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1399 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعام گردید و آقای مهدی شــریفی به شماره ملی3874125254 به 
ســمت مدیر تصفیه انتخاب شد و نشانی محل تصفیه استان همدان، 
شــهر همدان، شهرک اندیشــه، بزرگراه امام خمینی، کوچه 8 متری 
یاس، کوچه ایران 1، مجتمع امام حســن مجتبی )ع( طبقه اول واحد 
یک به کدپســتی: 6513876958 تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد 

و اماک اســتان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
همدان )991964(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
تجهیز گستر

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجهیز گستر حریق الوند درتاریخ 
18/12/1397 به شماره ثبت 13648 به شناسه ملی 14008209903 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرا، نظارت، پیمانکاری، احداث، 
تعمیرات، مشاوره فنی و تهیه طرح های مربوط به امور برق اعم از تولید، 
انتقال، و توزیع برق و اجرای سیســتم های روشنایی، طراحی و نظارت 
و اجــرا و فروش و خدمات پس از فروش سیســتم های اعام و اطفای 
حریق، انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت و مشاوره در انجام امور 
ســاختمانی، ابنیه، راه سازی و شهرسازی، انجام خدمات پیمان کاری در 
زمینه تأسیســات مکانیکی و الکتریکی، شرکت در مناقصه های عمرانی، 
مکانیکی و برقی، دریافت رتبه از سازمانهای ذی صاح. اجراء، ساخت، 
نصب و تهیه تجهیزات هوشــمند سازی ساختمان، آسانسور، پله برقی و 
باالبرها. اجراء، ساخت، نصب و تهیه سیستمهای انرژی نو و نیروگاههای 
مقیــاس کوچک، راه اندازی، فعالیتهای نظام مهندســی و طراحی پروژه 
های سد ســازی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربــط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی : 
استان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، شهرک 
اندیشــه ، بزرگراه امام خمینی ، کوچه ))8 متری یاس(( ، کوچه ایران 1 
، پاک 0 ، مجتمع امام حســن مجتبی)ع( ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 
6513876958 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا پیرویان به 
شماره ملی 3871321117 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقای رضا 
شریفی به شماره ملی 3874025357 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه 
آقای مهدی شــریفی به شماره ملی 3874125254 دارنده 330000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا پیرویان به شماره ملی 
3871321117و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا 
شریفی به شماره ملی 3874025357و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای مهدی شــریفی به شماره ملی 3874125254و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اســامی و همچنین کلیه نامه هــای عادی و اداری با امضاء آقایان 
مهدی شــریفی و حمیدرضاپیرویان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای الوند 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اســناد و 
اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

)984908(

زندگی  این  بیماران  با  اهدا ی  پالسمای  شما 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي همدانشاید  تداوم  یابد .

توجــه ویژه به ورزش بخش هــا و مناطق کمتر برخــوردار در اولویت برنامه های 
عمرانی این اداره اســت سپهری در جلسه شورای ورزش اســام شهر آق گل از توابع 
بخش مرکزی شهرستان مایر توجه ویژه به ورزش بخش ها و مناطق کمتر برخوردار و 
نیز استفاده مطلوب از پتانســیل های موجود در آنها را از اولویت های برنامه های اداره 
ورزش و جوانان عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان به نقل از شهرســتان مایر،جلسه شــورا ی ورزش اسامشهر آق گل با حضور 
سرپرســت اداره ورزش و جوانان و هیئت همراه , شــهردار و اعضاء شورای اسامشهر 
آق گل در دفتر شــهرداری این شهر با هدف توسعه و ارتقاء ورزش و امور جوانان آن و 
همچنین برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از زیرساختهای ورزشی آن برگزار شد.اعضاء 
شــورای شهر اسام شهر آق گل ضمن عرض خیر مقدم انتصاب سرپرست اداره ورزش 
و جوانــان را تبریــک گفتند و به بیان معضات و مشــکات پیش روی ورزش و امور 
جوانان این شــهر پرداختندو از سپهری خواســتند تا با همکاری و حمایتهای همه جانبه 
خود نســبت به رفع آنها اقدام و مســاعدتهای الزم را انجام دهد.سپهری سرپرست اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان مایر نیز ضمن قدر دانی از زحمات و تاشهای شهردار و 
اعضاء شــورای شهر اسامشــهر آق گل در جهت توسعه و پیشرفت ورزش این شهر و 
روستاهها ی تابع آن فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت 

سال جنگ تحمیلی را گرامی داشت

توجه ویژه به ورزش بخش ها و مناطق کمتر برخوردار 
در اولویت برنامه های عمرانی این اداره است

سیات کاران دختر مایری با کسب عناوین قهرمانی , نایب قهرمانی و سومی مسابقات 
آناین پنچاک سیات دختران کشور خوش درخشیدند.

سیات کاران دختر مایری با شرکت در مسابقات آناین پنچاک سیات دختران کشور 
در رده های ســنی خردســاالن , نونهاالن و نوجوانان بار دیگر توانستند به لطف خداوند و 
همت و تاش خســتگی ناپذیر خود با کســب عناوین قهرمانی , نایب قهرمانی و ســومی 
مســابقات آناین پنچاک سیات دختران کشــور افتخاری دیگر را برای ورزش این آب و 
خــاک به ارمغان آوردند.در پایان این دوره از مســابقات صحرا نوروزی و الهه تکلو بیغش 
در آیتم مهارت های تندینگ گروهی خردســاالن مقام اول ، فاطمه روستایی در آیتم گاندا 
نونهاالن مقام ســوم و خانم یاســمین زنگنه مقام دوم فرم تونــگال نوجوانان را از آن خود 
کردند.سپهری نیا مسئول و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مایر در پیامی کسب 
این مقامهای ارزشــمند را به جامعه ورزش و هیئتهای رزمی شهرســتان و استان و مربیان و 
خانواده محترم این عزیزان تبریک گفت و بهروزی , موفقیت و تندرســتی آنها را از خدای 
خود خواستار شد.شایان ذکر است این قهرمانان تمرینات خود را به صورت آناین زیر نظر 
مربی خود فاطمه امیری پری انجام و با شــرکت در این مسابقات نتیجه زحمات خود را با 

کسب مقامهای قهرمانی , نایب قهرمانی و سومی در کشور دیدند.

درخشش دختران ماليری در مسابقات آنالين 
پنچاک سیالت دختران کشور

پاس در یک قدمی بازگشت به لیگ یک
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

فاز نخست استادیوم ۵ هزار نفری مالیر با 
حضور معاون وزیر ورزش و جوانان به بهره 

برداری می رسد

زمان : 15 تیر لغایت 15 مهرماه 

تمام توان خود برای راهیابی پاس به لیگ یک را بکار خواهیم گرفت
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان از افتتاح اســتادیوم 5 هزار نفری مایر 
همزمان هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت: تمام توان خود را برای صعود تیم پاس به 

لیگ یک  به کار خواهیم گرفت.
محسن جهانشیر در بیست و پنجمین نشست مطبوعاتی در برنامه سه شنبه های با 
رســانه ها  با اشاره به موفقیت تیم پاس در بازی با انزلی، اظهار کرد: خوشبختانه روز 
گذشــته تیم پاس در در مسابقات پلی اف دور رفت در ورزشگاه انزلی موفق شد تیم 

شهرداری انزلی را شکست دهد.
وی بــا بیان اینکه امیدواریم که تیم پاس در هفته آتی بتواند در خانه خود تیم بندر 
انزلی را نیز مجددا شکســت دهد تا به لیگ برتر صعــود کند، گفت: اخاق یکی از 

اولویت های مهم در ورزش است اما متاسفانه در انزلی شاهد آن نبودیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، گفت: تمام توان و تاش خود را می کنیم 
تا پاس در هفته آتی بتواند به لیگ یک صعود کند.وی ادامه داد: انتظار ما از تیم پاس 
این اســت که عاوه بر صعود به سطح یک بتواند ســرآمد  اخاق در لیگ هم باشد.
جهانشــیر با اشاره برنامه های در نظر گرفته شــده توسط اداره کل ورزش و جوانان 
استان همدان در هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: چهلمین سالگرد هفته مقدس امسال 

با توجه به شرایط کرونا متفاوت تر از سال های گذشته درحال برگزاری است.
وی برگزاری مســابقات متنوع ورزشــی همچون دوچرخه ســواری، مســابقات 
اتومبیل رانی کاســیک، فوتبال و غیره را از جمله برنامه تدارک دیده شده به مناسبت 
40 امین ســالگرد دفاع مقــدس، عنوان کرد و گفت: از برنامه های شــاخصی که به 
صورت کشــوری برگزار میشود بهره برداری از ورزشگاه 5 هزار نفری مایر با اعتبار 
22 میلیارد تومان اســت که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و مسئولین استان 
و شهرســتان در سومین روز از هفته دفاع مقدس اجرایی خواهد شد.مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان، ادامه داد: یادواره شهدای ورزشکار استان همدان نیز از دیگر 
عناوین مهم برنامه های فرهنگی این هفته اســت که عصر پنجشنبه در استادیوم قدس 
همدان برگزار خواهد شــد.وی خاطر نشــان کرد: تجلیل از خانواده شهدای اداره کل 
ورزش و جوانان، کوه پیمایی از گنجنامه تا میشــان ؛مســابقات دوچرخه ســواری و 
اتومبیل با رعایت کامل پروتکل بهداشتی و اجتماعی از دیگر برنامه های این مجموعه 
می باشد.جهانشــیر با اشاره وضعیت باشگاه ها و اماکن ورزشی با توجه شیوع مجدد 
کرونا مطرح کرد: با توجه به قرمز بودن  استان برای ادامه  فعالیت های ورزشی و اماکن 
ورزشی براســاس مصوبه و تصمیم ستاد کرونا اســتان برخورد خواهیم کرد.مدیر 
کل ورزش و جوانــان از معرفــی هئیت مدیره جدیده برای 
تیم پاس تا 16مهر ماه خبر داد وافزود:بزرگترین مشکل تیم 
پاس نداشــتن مدیر و مدیریت کارامد می باشد و انشاهلل تیم 
پاس با مدیریت جدید بتواند به روز های اوج خود  برگردد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: اســامی 
مختلف مواد مخــدر و روانگردان ها فقــط برای ایجاد 
جذابیت و فریب افراد اســت وگرنه اکثر آنها روانگردان 

بوده و قدرت تخریبی باال دارند.
 سردار مجید کریمی درباره ظهور و بروز مواد مخدر 
با نام های جدید اظهار داشت: ۸۳۰ عنوان NPS در دنیا 
شناخته شده اســت؛ این تعداد مواد با عالئم مشخص و 
مشابه اســت که غالبًا با تغییر فرمول های ریزی جابه جا 

شده و مورد استفاده قرار می گیرند.رئیس پلیس مبارزه با 
موادمخــدر ناجا با تأکید بر اینکه مخدر نوظهور نداریم، 
تصریح کرد: قاچاقچیان اسامی مواد مخدر و روانگردان 
هــا را تغییر می دهند تــا جذابیت ایجاد شــود و برای 
مخاطبانشــان هر روز مواد مخدر را بــا یک نام فریبنده 
عرضــه می کنند، اما اغلب این مــواد روانگردان بوده و 
قدرت تخریبی باالیی دارند، اگرچه اسامی شــان فریبنده 
اســت.وی گفت:مخدرها اسامی شــان با یکدیگر فرق 

دارد؛روانگردان هایی هســتند که فرمولشان یکی است و 
بر اساس نظریه های پزشکان، عمده مشخصه شان تخریب 
مغز به گونه ای است که غیرقابل جبران بوده و حتی بعد 
از درمان نیز قابل بازســازی نیست.رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا درباره  آزمایشــگاه های پلیس مبارزه با 
اظهارات  پلیس  این  مواد مخدر گفت: آزمایشــگاه های 
جدید در خصوص مــواد نوظهور را رصد کرده و مواد 
را مورد آزمایش قرار می دهد و اگر ماده جدیدی باشــد 

حتما و به موقع به مردم اطالع رسانی می کند تا از آسیب 
در امان بمانند.

وی با تاکید بر اینکه شناســایی و دستگیری سر شبکه 
های توزیع مواد مخدر از اولویت های پلیس است، تاکید 
کرد: به قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی و حقیقی 
اجازه جوالن نمی دهیم و با تمام ظرفیت اقدامات مقابله 

ای را عملیاتی می کنیم.

فريب اسامی جديد روان گردان ها را نخوريد

فضای مجازی بی صاحب است
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
اینکه حوزه فضای مجازی در کشــور بی صاحب است، 
گفت: در حال حاضر در کشــور خــأ قانونی در حوزه 
فضای مجازی وجود دارد که باید برای کنترل و مدیریت 

آن قانون تصویب شود.
، محمدمهدی زاهدی با بیان اینکه رسیدگی به حوزه 
فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه پیگیری شــود، 
گفت: فضای مجازی در کشــور مــا دارای ابعاد مختلفی 
است، چرا که در حال حاضر این حوزه بی صاحب بوده و 
متولی خاصی برای پاسخگویی به مشکات و معضات 

آن وجود ندارد.
* خأ قانونی در حوزه فضای مجازی

وی افزود: یکی از مشــکاتی که امروز کشــور در 
حوزه فضای مجــازی با آن مواجه اســت، خأ قانونی 

است زیرا در حال حاضر به راحتی در این فضای مجازی 
تهمت های زشــت و نــاروا زده می شــود، از طرفی هم 
فضاسازی مثبت و منفی به نفع برخی از اشخاص حقیقی 
انجام می شود، به طوری که مسائل کوچک را بزرگ کرده 

و مسائل بزرگ را کوچک جلوه می دهند.
* تشــکیل یک کارگروه متشــکل از کمیسیون های 

فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع
زاهــدی تصریح کرد: باید از طریــق تصویب قانون 
مشکات و معضات مربوط به حوزه مجازی را برطرف 
کنیم زیرا بیشــتر از هر زمــان دیگری خأ قانونی داریم. 
من معتقــدم باید با تشــکیل یک کارگروه متشــکل از 
کمیســیون های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و 
صنایع، ابعاد مختلف فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد 

تا بتوان قانون جامعی در این زمینه ایجاد کرد. 

یک روانشناس مطرح کرد

چگونگی مواجهه والدین با چالش روند 
یادگیری دانش آموزان در منزل

 یک روانشــناس مطــرح کرد: بــا حضور 
مجازی،  در کاس هــای درس  دانش آمــوزان 
دغدغه والدین برای شــیوع کرونــا در یکی از 
پرخطرترین مراکز آموزشــی کاهش یافت اما از 
طرف دیگر این نگرانی را ایجاد کرد که شــاید 
ادامــه تحصیل و روند یادگیری دانش آموزان در 

منزل با چالش هایی مواجه شود.
سیدنصرت اهلل میرمعینی افزود: افزایش ارتباط 
والدین و فرزندان و شــریک شدن خانواده در 
بحث آموزش از دیگر نکات مثبت این روزهای 
ســخت کرونایی اســت چراکه والدین حتی به 
ناچار باید زمان بیشتری را با فرزندان بگذرانند.

وی بــا بیان اینکه شــرایط کرونایی موجب 
تغییــر در همه رفتارهــای اجتماعی ما شــده 
اســت، اظهار کرد: باید این واقعیت را بپذیریم 
که در شــرایط کامًا متفاوتی قرار داریم و باید 

رفتارهای متفاوت از خود نشان دهیم.
میرمعینی با اشاره به تأثیر زیاد کرونا بر روند 
یادگیری دانش آموزان گفت: امروز دانش آموزان 
قرار است در شــرایط کامًا متفاوتی یاد بگیرند 
و درس بخوانند بنابرایــن پذیرش این موضوع 
و برخــورداری از رفتارهای مناســب توســط 
دانش آموزان، والدین و اولیای مدرســه یک امر 
   بسیار مهم است.وی ادامه داد: تا سال گذشته به 
دانش آموزان گفته می شد مهمترین معیار موفقیت 
تحصیلی خودشان هســتند و تاش های فردی 
آنها موجب می شود در یادگیری عملکرد بهتری 
داشته باشند اما امروز این تاش های فردی باید 
مضاعف شود و صد برابر کار یادگیری بر عهده 
دانش آموران است بنابراین اعضای خانواده باید 

کمک کنند تــا دانش آموز در یک فضای آرام و 
بدون تنش و به دور از اســترس درس بخواند 
و یادگیری داشــته باشــد.این روانشناس با بیان 
اینکه کرونا موجب شد خانواده ها بیشتر گرد هم 
بنشینند و گفت وگو کنند، متذکر شد: خانواده ها 
وظیفه دارند بیشتر با هم باشند و فضای مدرسه 
را از حیث تعاملی، ارتباطی و یادگیری مهارت ها 

در منزل برای دانش آموزان مهیا کنند.
وی دورهــم نشــینی های خانوادگی را یکی 
از روش هــای یادگیری به ویــژه برای فرزندان 
دانســت و اضافه کرد: اعضای خانواده وقتی در 
کنار هم هستند، ســعی کنند توجه به گوشی و 
تلویزیون نداشته باشــند و بیشتر به حرف های 
یکدیگــر گوش کننــد و برای بــازی کردن با 

کودکان وقت بگذارند.
میرمعینــی با بیــان اینکه اســتفاده از فضای 
مجــازی به یکی از بخش هــای مهم یاددهی و 
یادگیری تبدیل شده است، ادامه داد: در گذشته 
والدین نسبت به استفاده دانش آموزان از فضای 
مجازی حساسیت های بیشتری داشتند اما اکنون 
باید سیال رفتار کنند و متناسب با موقعیت برای 

فضای مجازی برنامه ریزی داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش زمــان بودن 
دانش آموزان در مدرسه، خاطرنشان کرد: تعامل 
کلیدی تریــن واژه در فرآیند یاددهی و یادگیری 
اســت به طوریکه در گذشته فضای تعاملی بین 
دانش آموزان و معلمان و محتوای آموزشی بیشتر 
بود و یاددهی و یادگیری را آســان تر می کرد اما 
اکنون والدین باید این فضای تعاملی را بر عهده 

بگیرند.

همدان در لیست استان های قرمز کرونایی قرار گرفت

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا: خبر داد

خطر باالی گسترش اپیدمی در شهرستان های همدان
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابن سینای همدان گفت: در استان همدان روند شیوع کروناویروس 
همچنان افزایشــی است و شهرستان های اســتان در وضعیتی با خطر باالی گسترش اپیدمی قرار دارند.دکتر منوچهر کرمی  اظهار کرد: از 
زمان شــیوع کروناویروس در اســتان تاکنون 4141 نفر به این ویروس مبتا شدند که از این تعداد 551 نفر فوت کردند و در حال حاضر 
483 نفر در بیمارستان های استان بستری هستند.وی تصریح کرد: علت این روند افزایشی را نمی توانیم به صورت یک عامل مسلط بدانیم 
بلکه مجموعه ای از عوامل مانند مراودات اجتماعی و اقتصادی، شــرکت در دورهمی و مهمانی، ماســک نزدن در اماکن عمومی و اماکن 
مســقف باعث گسترش بیماری می شوند. کرمی با اشــاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی توسط بازاریان و ادارات و حتی نحوه 
قرار گرفتن افراد در صفوف مسئله خیلی مهمی است، تبیین کرد: همچنان خانم های خانه دار بیشترین درصد مبتایان به کروناویروس را 
تشکیل می دهند و پس از آنان نیز مشاغل آزاد، بازنشتگان و کشاورزان قرار دارند اما نمی توانیم بگوییم کرونا روند خاصی در یک قشر 
دارد.وی اخبار مبنی بر اپیدمی کرونا در مدارس استان میان دانش آموزان و معلمان را تکذیب کرد و گفت: در دانش آموزان و معلمان مورد 
ابتا داشتیم اما بسیاری از این موارد مربوط به قبل از آغاز مدارس بوده و در هیچ نقطه ای از استان در مدارس گسترش اپیدمی را نداشتیم.
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خطر باالی گسترش اپیدمی در شهرستان های 
همدان

/همدان معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی ابن سینای همدان گفت: در استان همدان 
روند شیوع کروناویروس همچنان افزایشی است و شهرستان های 

استان در وضعیتی با خطر باالی گسترش اپیدمی قرار دارند.
دکتر منوچهر کرمی اظهار کرد: از زمان شــیوع کروناویروس 
در اســتان تاکنــون 4141 نفر به این ویروس مبتا شــدند که از 
این تعــداد 551 نفر فوت کردند و در حــال حاضر 483 نفر در 
بیمارســتان های استان بستری هستند.وی تصریح کرد: علت این 
روند افزایشــی را نمی توانیم به صورت یک عامل مسلط بدانیم 
بلکــه مجموعه ای از عوامل مانند مراودات اجتماعی و اقتصادی، 
شــرکت در دورهمی و مهمانی، ماسک نزدن در اماکن عمومی و 

اماکن مسقف باعث گسترش بیماری می شوند. 
کرمی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
بازاریــان و ادارات و حتــی نحوه قرار گرفتــن افراد در صفوف 
مسئله خیلی مهمی است، تبیین کرد: همچنان خانم های خانه دار 
بیشــترین درصد مبتایان به کروناویروس را تشکیل می دهند و 

پس از آنان نیز مشاغل آزاد، بازنشتگان و کشاورزان قرار دارند اما 
نمی توانیم بگوییم کرونا روند خاصی در یک قشر دارد.

وی اخبــار مبنی بر اپیدمــی کرونا در مدارس اســتان میان 
دانش آمــوزان و معلمان را تکذیب کرد و گفت: در دانش آموزان 
و معلمان مورد ابتا داشــتیم اما بســیاری از این موارد مربوط به 
قبل از آغاز مدارس بوده و در هیچ نقطه ای از اســتان در مدارس 

گسترش اپیدمی را نداشتیم.
وی با بیان اینکه در حال انجام تمام تمهیدات الزم با آموزش 
و پرورش برای افرادی که در خانواده فرد مثبت یا مشکوک دارند، 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر واکسن کرونا ماسک، 
اجتناب از حضــور در اجتماعات، نرفتن به بازار و شستشــوی 
دست ها است.معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینا در پایان مطرح کرد: این بسیار مسئله مهمی است که افرادی 
اگر خود و یا خانواده شان عائم و مشکات تنفسی دارند، نباید 

به مدرسه و سرکار بروند.

راه اندازی مرکز خدمات 
تخصصی سفال و سرامیک 

در همدان
سرپرست جهاد دانشــگاهی واحد همدان 
از راه اندازی مرکز خدمات تخصصی سفال و 

سرامیک به زودی در همدان خبر داد.
 علی کانترنیا در مراســم تکریم و معارفه 
ریاســت جهاد دانشگاهی واحد استان همدان 
اظهار کرد: جهاد دانشگاهی نهاد انقابی است 
که از ســال 59 بــه فرمان امام )ره( تاســیس 
شده که در این مدت شــاهد رشد و بالندگی 
آن هســتیم.وی بــا بیان اینکــه حضور جهاد 

دانشــگاهی در پروژه های صنعتی و ناباروری 
و ... نشان دهنده ظرفیت باالی آن است گفت: 
پژوهشــگاه رویان و ابن ســینا شناسنامه این 

مجموعه ارزشمند است.
سرپرست جهاد دانشگاهی واحد همدان با 
بیــان اینکه وارد کردن ظرفیت ها به اســتان و 
ایجاد ســاختارهای جدید برای ارائه خدمات 
بهتر مردم اســتان مورد توجه ماســت افزود: 
با تکیــه بر ظرفیت های بومــی برنامه هایی را 
برای جهاد دانشــگاهی واحد همدان در نظر 
گرفته ایم.وی با بیــان اینکه در حوزه پژوهش 
و فنــاوری با نگاه به ظرفیت بومی اســتان و 
در حوزه ســفال، ســرامیک و صنایع دستی 
موضوع مرجع بودن ســفال، سرامیک و لعاب 

را در دســتور کار داریم عنوان کرد: راه اندازی 
مرکز خدمات تخصصی ســفال و سرامیک در 
مرحله موافقت اصولی است.کانترنیا با اشاره 
به اینکه با کمک شــرکت شهرک های صنعتی 
مجموعه آزمایشــگاهی را در جهاد دانشگاهی 
ایجاد کردیم که به دنبال توســعه آن هســتیم 
گفت: جهاد دانشگاهی با موفقیت وارد حوزه 
ناباروری شــده که راه اندازی سریع این مرکز 
در دستور کار است.وی با بیان اینکه در حوزه 
درمان های دیگر از جمله ســرطان برســت و 
زخم برنامه هایی داریم افزود: توسعه خدمات 
جهاد دانشــگاهی از دیگــر موضوعات حائز 

اهمیت است.

 رعایت ۸۰درصدی شیوه 
نامه های بهداشتی در 
مدارس استان همدان

معاونــت تربیت بدنی وســامت اداره کل آموزش 
وپرورش استان همدان تاکید کرد:

ضرورت تجهیز مدارس استان به ملزومات پیشگری 
از کرونا / رعایت 80درصدی شیوه نامه های بهداشتی 

در مدارس استان همدان
معاونــت تربیت بدنی وســامت اداره کل آموزش 
وپرورش اســتان همدان بر ضــرورت تجهیز مدارس 
اســتان به ملزومات پیشگری از کرونا توسط مسئولین 
و خیریــن تاکید کرد و گفت: مدارس اســتان همدان 
80درصد شیوه نامه های بهداشتی را رعایت می کنند.

عبد اهلل جعفری ا از همدان با بیان اینکه در اســتان 
همدان بازدید های میدانی بســیاری تاکنون از مدارس 
انجام شده است مطرح کرد:باتوجه به بازدید هایی که 
از مدارس اســتان همدان تاکنون داشتیم مشخص شد 

100درصد دانش آموزان از ماسک استفاده می کنند.
وی افزود:80درصد مدارس پروتکل های بهداشتی 
و اجتماعی را رعایت می کنند وبه 20درصد باقی مانده 
هم  تذکر دادیم که پروتکل های اجتماعی و بهداشــتی 
را رعایت کنند.جعفری با اشــاره رعایت بهداشت در 
مدارس اســتان همدان عنوان کرد:با پیگری های انجام 
شده عدم استفاده از  ویا تعویض ماسک ها به حداقل 
رســیده و تمام مدارس و کاس ها روزانه ضد عفونی 

می شود.
معاونــت تربیت بدنی وســامت اداره کل آموزش 
وپرورش اســتان همدان با اشــاره ضــرورت تجهیز 
مدارس استان به ملزومات پیشگری باحمایت مسولین 
وخیرین مطــرح کرد:با توجه به اینکــه یکی راه های 
پیشــگری از کرونا استفاده وسایلی هم چون تب سنج 
ویا دســتگاه ضد عفونی می باشد از مسولین و خیرین 
درخواســت دارم که اداره آموزش و پرورش اســتان 

همدان را در این قسمت یاری کنند.
وی با اشاره به اعتبارات وزرات آموزش وپرورش 
در حوزه   بهداشــت وســامت دانش آمــوزان بیان 
کرد:اعتبارات وزرات آموزش وپرورش اســتان همدان 
در حوزه بهداشــت و سامت برای 295هزارنفر دانش 

آموز مبلغ دو ملیارد تومان در سال 99می باشد.
جعفری ضمن تشکر از تاش معلمین در ایام کرونا 
مطرح کرد:خوشــبختانه نیروهای انسانی و معلمین در 
ایام سخت کرونا چه در فضای مجازی وچه در فضای 
حقیقی برای کامل پروتکل های بهداشــتی و اجتماعی 

در کنار دانش آموزان بودند.
وی با بیان اینکه ســاعت حضور دانش آموزان در 
کاس های درس کمتر شده است مطرح کرد:براساس 
مصوبه ستاد کرونا اســتان مدارس در مقطع دبیرستان 
باید ساعات حضور خود را از 90 دقیقه ساعت درس 
به 35برسانند.معاونت تربیت بدنی وسامت اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان همدان ادامه داد : هم چنین 
در مقطــع ابتدایی دانش آموزان بایــد 20دقیقه در هر 
ساعت درس  حضور داشته باشند.جعفری گفت:زنگ 
های تفریح های مدارس باید کوتاه تر باشــد و دانش 

آموزان تجمع نکنند.
وی با اشاره به دانش آموزان و معلمین مشکوک به 
کرونا مطرح کرد:طی ده روز گذشته دانش آموزانی که 
مشــکوک به کرونا بودند از حضــور آن ها به مدارس 

ممانعت به عمل آمد.

بیماران قلبی در بحران کرونا
داروهــای ثابت کننده آترواســکروز  کمکــی برای حفظ 
قلب اســتافراد مبتا به بیماری های قلبی باید توجه زیادی به
covid-19 داشته باشند. به نظر می رسد افراد باالی 65 سال 
مبتا به بیماری انســداد قلبی یا فشار خون باال احتماال به این 
بیماری مبتا شــده و عائم شــدید تری را نشان می دهند.در 
مــاه فوریه، کالج قلب و عروق آمریکا خبرنامه ای را منتشــر 
کرد تا به بیمــاران درباره احتمال افزایــش خطر احتمالی و 
تشــویق به»اقدامات احتیاطی اضافی و معقول « هشدار دهد 
)40 درصــد بیماران بســتری در بیمارســتان ها برای کووید 
19مبتا به مشــکات قلبی یا مشــکات عروق مغزی  مانند 
ســکته مغزی هســتند(. تب  در افراد مســن تر معموال کمتر 
بروز می کند؛با وجود این ، ارزیابی دقیق تر ســایر عائم مانند 
سرفه یا مشکات  تنفسی ضروری است. یک ویروس ممکن 
است برای افرادی که باعث ایجاد چربی معروف به پاک در 
شریان های خود می شــوند، خطر ویژه ای ایجاد کند. شواهد 
نشــان می دهد که بیماری های ویروسی مشابه می توانند این 
پاک هــا را بی  ثبات تر کنند که به طور بالقوه باعث انســداد 
شــریان یا خون در قلب می شــوند و بیماران را در معرض 
حملــه قلبی قرار می د هند؛درضمن اطاعــات درباره کووید 
19تقریبا هر ساعت تغییر می کند؛ اما ویروس های قبلی  مانند 
ســارس و مرس بینشی ارائه می دهند . به گزارش بولتون، آنها 
با مشکاتی چون التهاب عضله قلب، سکته قلبی و نارسایی 

سریع قلب همراه هستند.
برخــی متخصصین بر ایــن باورند که اســتفاده دقیق از 
داروهای ثابت کننده پاک آترواسکروز )پیشگیری از سکته(، 
بــر مبنای توصیه رهنمودهــا  )مانند اســتاتین ها، بتاباکرها، 
آســپرین و …( می تواند در دوران شــیوع گسترده، از بیماران 
قلبی عروقی محافظت بیشــتری کند. افراد با وضعیت پزشکی 
از پیش داشــته مانند دیابت، فشــارخون و بیماری  های قلبی 
ریسک باالتری دارند که عوارض جدی کووید  19 را  نشان 

بدهند.

دانشــگاه علوم پزشــکی همدان  رییس 
گفت: این استان به علت قرار گرفتن در پیک 
سوم شیوع کرونا از امروز یکشنبه در لیست 

استانهای در وضعیت قرمز قرار دارد.
رشید حیدری مقدم در ستاد استانی مقابله 
با کرونا و جلسه ویدئو کنفرانسی استاندار با 
فرمانداران اظهار داشــت: این استان تا روز 
پنجشنبه گذشته تنها استانی بود که از ابتدای 
اپیدمی کرونا تاکنون وضعیت قرمز کرونایی 
را تجربه نکرده بود اما هم اینک در لیســت 

استان های قرمز قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: هم اینک 6 شهرستان 
اسدآباد، تویسرکان، رزن، درگزین، فامنین و 
مایر در وضعیت قرمز کبودراهنگ و نهاوند 
نارنجی، شهرســتان همــدان زرد قرار دارد 
همچنین شهرستان بهار پس از 2 ماه وضعیت 
قرمز هم اینک در وضعیت ســفید است.هم 
اینک 6 شهرستان اسدآباد، تویسرکان، رزن، 
درگزین، فامنین و مایــر در وضعیت قرمز 
کبودراهنــگ و نهاوند نارنجی، شهرســتان 
همدان زرد قرار داردرییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان سه عامل شــیوع کرونا و 
مواجهه با پیک ســوم را برگزاری مراســم 
هــای محرم و رعایــت نکردن شــیوه نامه 
های بهداشتی توســط دست کم 25 درصد 
عزاداران، مسافرت و چرخش جمعیتی زیاد 

در کشور و بازگشایی مدارس عنوان کرد.
حیدری مقدم با بیان اینکه نیمه شــهریور 
زمان مناسبی برای بازگشــایی مدارس نبود 
افــزود: بازگشــایی مــدارس در مقطعی که 
آنفلوانزا به دستمان نرسیده،  هنوز واکســن 
قرار داشتن معلمان و دانش آموزان در مرحله 
ریسک، وادار کردن دانش آموزان به فعالیت 
آموزشــی، نگرانی علوم پزشــکی نسبت به 

شیوع کرونا را افزایش داد.
وی بیان کرد: با وجود قرار گرفتن همدان 
در جمع استان های قرمز کرونایی اما شرایط 
این استان نســبت به میانگین کشوری قابل 
قبول بوده به گونه ای که تعداد بیماران مثبت 
کرونایــی و فوتی هــا از میانگین کشــوری 

پایین تر است.
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان  رییس 
طغیان ویروس کرونا را از دیگر نگرانی های 
علوم پزشــکی دانســت و گفت: 22 مورد 
طغیــان در شهرســتان همــدان، 2 مورد در 
شهرســتان بهار، چهــار مــورد در رزن، 2 
مورد فامنین، 2 مورد تویســرکان، سه مورد 
کبودراهنــگ، 2 مورد مایــر و 2 مورد در 
نهاوند در چند روز گذشــته تجربه شــد که 

همه این طغیان ها مدیریت شدند.
حیدری مقدم اظهار داشــت: بــه دنبال 
بررســی علل ابتای افراد بــه بیماری کرونا 
مشخص شد که شرکت در مراسم، اجتماع، 
مهمانــی هــا، عزاداری هــا، دورهمی ها و 
نذری ها عامل 60 درصد ابتا در این استان، 
تماس هــای خانوادگی و عیادت از بیمار 36 

درصد و مابقی سایر موارد بوده است.
وی بیــان کــرد: مــدارس ابتدایــی در 
درصــد   75 حالــت  خوشــبینانه ترین 
رعایــت  را  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
کردند همچنین مدارس مقطع متوســطه اول 
74 درصــد و متوســطه دوم بــه 77 درصد 

پروتکل ها توجه داشتند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار 
داشت: همدان ســه هفته سخت را پیش رو 
دارد که امید مــی رود در روزهای پیش رو 
فرمانداران همانند جنــگ تمهیدات الزم را 
برای مقابله با این ویروس پیش رو داشــته 
باشند.حیدری مقدم از ســتاد استانی مقابله 
با کرونا خواســت مدارس بدون اســتاندارد 
الزم که توان اجرای پروتکل های بهداشــتی 
ندارنــد را تعطیل کرده یا تدریس به صورت 

غیرحضوری در این مدارس برگزار شود.
وی بیان کرد: پس از بازدید کارشناســان 
بهداشــتی از مدارس مشــخص شد که در 
بســیاری از مواقــع دانش آمــوزان اقدام به 
تعویض ماســک با یکدیگر کــرده یا دانش 
آموزی به مدت 10 تا 15 روز از یک ماسک 

استفاده می کند.
تعدادی از دانش آموزان اقدام به تعویض 
ماسک با یکدیگر کرده یا به مدت 10 تا 15 

روز از یک ماسک استفاده می کنند.
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان  رییس 
افــزود: دانش آمــوزان، معلمــان و اولیا در 
صورت داشــتن عائمی از بیماری کرونا یا 
آنفلوآنزا دست کم باید 2 هفته بعد از آخرین 
تماس در مدرســه و کاس حضــور نیابند 
و دیگــر دانش آموزان ایــن کاس ها نیز به 
صورت غیرحضوری به کسب علم بپردازند.

اظهــار داشــت: بخش  حیــدری مقدم 
عمده ای از معلمان باالی 50 سال سن دارند 
و این افراد می توانند وضعیت بدتری داشــته 
باشند و دیگر نگرانی انتقال ویروس از طریق 
دانش آمــوزان به عنوان ناقل ســالم به درون 

خانه و اعضای خانواده است.
و  مســتهلک  ماســک  از  اســتفاده  وی 
ازدحام جمعیتــی در زنگ های تفریح بدون 
نظارت جدی از ســوی مسووالن را از دیگر 
نگرانی های علوم پزشــکی همدان دانســت 
و گفت: همچنین انتظــار می رود آموزش و 
پرورش عاوه بــر تعطیلی کاس های فوق 
برنامه، کاس ها در مدارس شــبانه روزی را 

با حداقل دانش آموز برگزار کند.
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان  رییس 
تعطیلی آیین عبادی سیاســی نماز جمعه و 
جماعت در ســطح اســتان، تعطیلی مدارس 
به مدت سه هفته متوالی، حضور کارکنان به 
صورت 50 درصد یا یک سوم در محل کار، 
لغو مراسم ها و نمایشگاه هفته دفاع مقدس، 
حســاس سازی صدا و سیما برای استفاده از 
ماسک، حضور نیافتن زنان باردار و کارکنان 
با بیماری زمینــه ای در محل کار را از جمله 
انتظارهای علوم پزشــکی برای عبور از پیک 

سوم کرونا برشمرد.
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان  رییس 
خواســتار تعطیلی نماز جمعــه و جماعت، 
تعطیلی مدارس، حضور کارکنان به صورت 
50 درصد یا یک ســوم در محــل کار، لغو 

مراسم ها و نمایشگاه هفته دفاع مقدس شد
حیدری مقــدم یادآوری کــرد: در موج 
نخســت ویــروس کرونا تعــداد بیماران به 
کمتر از 300 نفر و در موج دوم به  600 نفر 
رسید البته هم اینک 450 بیمار بستری مثبت 
و مشــکوک داریم و به جز یک روز، شمار 
بیماران در هفت ماه گذشــته به بیش از 100 

نفر در روز نرسیده است.
وی نظــارت جدی اصناف بر پروتکل ها، 
لغو تجمع بیــش از 30 نفــر، جلوگیری از 
اسکان مسافران با هدف پیشگیری از افزایش 
مسافرت ها در تعطیات پایان سفر و افزایش 

چرخش جمعیتی را مورد تاکید قرار داد.

فرايند زايمان طبیعی سخت 
و موفقیت آمیز در منزلی واقع 

در روستای" اوزون دره" توسط 
کارشناسان اورژانس آقايان ناصر 

شفیعی و صادق اديانی کبیر،
 حال مادر و نوزاد خوب 

است

عکس هفته 



در هفته دفاع مقدس انجام می شود؛

اجرای 7۵0 برنامه با 
شعار "ما قوی هستیم"

 نشســت خبری اصحاب رســانه با ســردار 
پاسدار »مهدی ظفری« مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان با محوریت 
برنامه های چهل ســالگی هفتــه دفاع مقدس در 
مرکز فرهنگــی و موزه دفاع مقدس این شــهر 

برگزار شد.
سردار ظفری گفت: بیش از 40 سال است که 
از عمر این انقاب می گــذرد، دهه اول انقاب 
اجین شــده با دوران دفاع مقدس شد و سه دهه 
دیگر تفاوت اساسی با این دهه دارد که متاسفانه 
این ســه دهه بنا به دالیلی با مشکات و مسائل 
متعددی روبرو شد که با بررسی دهه اول انقاب 
اسامی علل کندی رشــد و موانع مشخص می 

شود.
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان همدان تصریح کرد: تبلیغ و گفتمان 
سازی دو محور مهم برای عصر حاضر است که 
باید مورد توجه بیشــتری قرار گیرد چرا که باید 
دانست تبلیغ یک عمل کوتاه مدت و با اثر موقتی 
اســت مانند یادواره شــهدا که برگزار می شود، 
درحالی کــه باید این موارد ماندگار شــود پس 
لزوم ساختار ســازی و گفتمان سازی مشخص 

می شود.
وی اظهــار داشــت: گفتمــان ســازی دوره 
اثرگذاری زیاد تری داشــته و باعــث تبدیل به 
فرهنگ شدن می شــود، نوروز، محرم و صفر و 
خیلی موارد نمونه هایی از گفتمان ســازی است 
که در بســتری مناســب قرار گرفته و به فرهنگ 
تبدیل شــده، ایــن کار نیز برای دفــاع مقدس 
باید انجام شــود.ظفری ضمن تبریک هفته دفاع 
مقدس گفت: با توجه به شــرایط کرونا، امسال 
برخی از برنامه های هفته دفاع مقدس لغو شــده 
اما این باعث ضعیف شــدن در برگزاری مراسم 
هفته دفاع مقدس نشــده و برنامه های متناسب 
با شرایط جایگزین شده است و این برنامه ها از 
سوم خرداد ماه تا پایان سال جاری برکزار خواهد 
شــد و هر هفته یک عنوان از تمام اقشار حاضر 

در دفاع مقدس به خود اختصاص خواهد داد.
دبیــر شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان عنوان کرد: 
یکی از برنامه های مهم که در این اســتان برگزار 
خواهد شد، چاپ 100 عنوان کتاب دفاع مقدس 
تا پایان ســال جاری اســت که 40 عنوان آن در 
هفته دفاع مقدس و ما بقی در دهه فجر رونمایی 

می شود.
وی با اشــاره به حضور تمامی مردم و اقشار 
مختلف در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران 
گفت: در دفاع مقدس همه مردم حضور داشــتند 
و چون مردمی بود به ســرانجام خوب رســید، 
امــروز نیز اگر دفاع از ارزش های دفاع مقدس و 
تاش برای حفظ آن مردمی نشود رشد و توسعه 

نخواهد یافت.
در ادامه سردار ظفری تصریح کرد: به پیشنهاد 
همدان، به شــورای فرهنگی حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس شــورای روحانیت دفاع 
مقدس تاسیس و راه اندازی شد که مدیریت آن 
با نماینده ولی فقیه در اســتان اســت که تاسیس 
این شــورا با موافقت مرکز به دیگر استان ها نیز 
اباغ شــد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان همدان افزود: 40 سالگی سن 
پختگی اســت و در عدد چهــل خاصیت های 
زیادی هست که یکی از آن ها ثبات است. اربعین 
حســینی تثبیت راه درست امام است، 40 سالگی 
انقاب نیز همین بود و امروز چهلمین ســالگرد 
دفاع مقدس را پیش رو داریم که نشان از آن دارد 
که راه درست بوده، مردم استاده اند و این راه را 
با تایید خود ادامه خواهند داد.ســردار ظفری با 
بیان اینکه 55 نقطه یادمان شهید گمنام در استان 
داریم گفت: تکمیل یادمان شــهدای گمنام استان 
و ســاخت آن یکی دیگر از برنامه هایی است تا 

پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی یکــی دیگر از ویــژه برنامه های چهلمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس را ویژه نامه یا سالنامه 
40 ســالگی دفاع مقدس دانست و گفت: واحد 
ادبیات و  تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان پیگیر این 

سالنامه است.
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان همدان برگــزاری همایش بزرگ 
تجلیل از پیشکســوتان دفاع مقــدس و برپایی 
نمایشگاه 40 ســال اقتدار را از دیگر برنامه های 
مهــم در چهلمین ســالگرد هفته دفــاع مقدس 
دانســت و عنوان کرد: 31 شــهریور ماه بعد از 
تماس تصویــری با مقام معظــم رهبری و آغاز 
هفته دفاع مقدس مراســم افتتاح نمایشــگاه 40 
سال اقتدار در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
برگزار خواهد شــد.در پایان این نشست خبری 
از خبرنگاران تجلیل و از پوســترهای هفته دفاع 

مقدس چهلمین سالگرد رونمایی شد.

اســامی  ارشــاد  فرهنگ و  مدیرکل 
اســتان همدان گفت: فرهنگ، فقط باید 
بــرای فرهنگ باشــد و راه خــود را از 

سیاست جدا کند.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان، 
پاسداشت  آیین  در  احســانی  احمدرضا 
شعر و ادب با بیان اینکه تاش در حوزه 
فرهنگ به نوعی جهاد و ایثار است، اظهار 
کــرد: نتیجه تاش در ایــن عرصه مادی 
نیست؛ بنابراین کوشــش در این عرصه 

تنها عشق می خواهد.
وی ادامه داد: اشــتراکات فرهنگی در 
جوامع بسیار مهم بوده و زبان مشترک به 
عنوان عنصر هویت ساز از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
احسانی همچنین تصریح کرد: زبان و 
ادب فارســی بخشی از فرهنگ ماست و 
ایران را به عنوان یک کشــور منحصر به 

فرد معرفی می کند.
اســامی  ارشــاد  فرهنگ و  مدیرکل 
اســتان همدان با بیان اینکه زبان فارسی 
بسیار غنی بوده و حد و مرز نمی شناسد، 

خاطرنشان کرد: این زبان گنجینه غنی 
زیبایی شناسی و عرفان است که در قالب 
شعر خود را نشــان می دهد و قلب افراد 
را جا می دهد.احســانی تاکید کرد: باید 
با اســتفاده از امکانــات و کمک گرفتن 

از مفاخر، ظرفیت فرهنگی گذشــته را به 
نســل های آینده معرفی کنیم.وی با بیان 
اینکه زبان می تواند اشــتراکات را تقویت 
کند، گفــت: زبان مشــترک می تواند به 

وحدت ملی و همسویی کمک کند.
اســامی  ارشــاد  فرهنگ و  مدیرکل 
استان همدان در ادامه یادآور شد: همدان 
یکی از اســتانهای قوی و غنی کشور از 
لحاظ برخورداری از شعرا، نویسندگان و 
نخبگان به شمار می رود.پوی با بیان اینکه 
فرهنگ باید جدا از سیاست حرکت کند، 
باید برای فرهنگ باشــد  گفت: فرهنگ 
چون در صورت آمیختگی با سیاســت، 

آسیب خواهد دید.

اســتانهای  از  یکی  همدان 
از  کشــور  غنــی  و  قــوی 
شــعرا،  از  برخورداری  لحاظ 
شمار  به  نخبگان  و  نویسندگان 

می رود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

فرهنگ نباید سیاست زده شود

موزه ها مکان معرفی یادگارهای زندگی گذشــتگان 
هســتند، به همین علت است که اهمیت ایجاد موزه ها 
در همه کانون های جمعیتی جزء نیازها و ضرورت های 
حتمی زندگی اجتماعی اســت تا عاقمنــدان بتوانند 
بــا مراجعه به چنین مکان هایی بــا صرف زمانی اندک 
سفری طوالنی به اعماق تاریخ داشته و در کمترین زمان 
ممکن به اطاعات بسیاری از تاریخ و فرهنگ نیاکان و 

آثار آن ها دست یابند.
یکی از وظایــف و کارکردهای مهم نظام آموزش  و 
پرورش، پس از آموزش خواندن و نوشتن، آشنا کردن 
دانش آموزان با چیزهایی است که هویت ملی آنها را به 
وجود می آورد و برای آن که عاقه وگرایش به »کسب 
هویت ملی« در افراد جامعه به ویژه دانش آموزان تقویت 
شود باید عاوه بر ایجاد زمینه الزم برای شناخت دقیق 
و عمیق از میراث گران بهای فرهنگی و تاریخی، نسبت 
به آنها احســاس تعلق کرده و خــود را در حفظ آنها 

مسئول بدانیم.
امروزه نگاه به موزه ها، نگاه آموزشــی و پرورشــی 
اســت تا نوجوانان و جوانان و دیگر اقشــار جامعه با 
مراجعــه به این مجموعه ها بتواننــد با تاریخ و فرهنگ 
دیار خود آشــنا شــوند. از ایــن رو می بینیم در اغلب 
کشورها مبالغ هنگفتی صرف راه اندازی موزه ها، حفظ 
میراث فرهنگی و بازشناســی مفاخر فرهنگی می شود 
تا ارتباط نســل های جدید با گذشته ها برقرار بماند.در 
ایــن میان آموزش  و پرورش به عنوان یکی از نهادهای 
اساســی و تأثیرگذار بر تمام شــئونات جامعه نقشــی 
بســیار قابل توجه دارد. چند سالیســت که با تاش و 
کوشــش تنی چند از فرهنگ دوســتان و عاقمندان به 
حفظ میراث فرهنگی به ویژه تاریخ غنی تعلیم و تربیت 
استان موزه  ای به نام »موزه مدرسه آموزش  و پرورش« 
در طبقه زیرین قدیمی ترین دبیرستان همدان راه اندازی 

شده است.
بنیان گذار و مدیر موزه مدرســه آموزش  و پرورش 
همدان اظهار کرد: مقدمات تشــکیل این موزه در سال 
1390 با همکاری ســازمان اســناد ملی و حمایت های 
همه جانبه مســئوالن و کارشناسان اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان همدان به منظور معرفی و شناســاندن 
قدمت فرهنگ و آموزش  و پــرورش نوین در همدان 
و همچنین معرفی مشاهیر، مفاخر، خادمان و پیشگامان 
فرهنگ همدان و تقدیر از یک سده فعالیت این عزیزان 
در عرصه تعلیم و تربیت فراهم شد.سیدامیر قشمی در 
گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: جمع آوری و گردآوری 
اشــیاء زمان بر بود و در بهمن ماه ســال 1395 همزمان 
با نواخته شــدن زنگ انقاب در دبیرستان ابن سینا به 
عنــوان مکتب خانه قدیم همدان، ایــن موزه با حضور 

مسئوالن وقت استانی افتتاح شد.
وی ادامــه داد: در ســال 1399 پروانه فعالیت موزه 
مدرسه آموزش  و پرورش همدان از اداره کل موزه های 
وزارت میــراث فرهنگی و گردشــکری صادر شــد و 
می توان گفت این موزه جزء نخســتین موزه های تعلیم 
و تربیت در کشــور است که ثبت شده و مجوز فعالیت 

دارد. 

قشــمی تبیین کــرد: در مقاله ای که بــرای یکی از 
نشــریات نوشتم، پیشــنهاد تشــکیل موزه آموزش  و 
پرورش را در این مــکان دادم اما گفتند در برنامه های 
آمــوزش  و پرورش چیزی تحت عنــوان موزه تعریف 
نشده اســت بنابراین اعتباری هم برای این کار وجود 
نــدارد اما مــی توانیم فضای مناســبی را در اختیارتان 

بگذاریم.
وی ادامه داد: بعد از اینکــه فضا در اختیارمان قرار 
گرفت با کمک تنی چند از فرهنگ دوســتان از جمله 
اســتاد علی جهانپور و با پشتیبانی مرکز اسناد ملی این 
مــوزه را راه اندازی کردیم و امروزه خوشــبختانه این 
موزه از حمایت  و کمک مســئوالن آموزش و پرورش 

استان برخوردار است. 
بنیان گــذار این مــوزه ادامه داد: در ابتــدا این موزه 
فعالیت خود را فقط با چند عکس از موزه اســناد ملی 
آغاز کرد اما امروزه شــهروندان اسناد و وسایل خود را 
بــه موزه اهدا می کنند که از جمله این افراد می توان به 
کتاب های درســی و بخشی از وسایل اهدایی آموزشی 
مربوط به مکتب خانه که توسط جواد حسنی پاک روش 

که یکی از مجموعه داران کشور است، اشاره کرد.
وی بــا بیان اینکــه برای تهیه تک تک این وســایل 
زحمات زیادی کشیده  شــده  است، توضیح داد: جمع 
آوری این وســایل کار بسیار سخت و زمان بری بود، از 
طرفی عکس هایی که وجود داشت نیز شناسنامه نداشت، 
برای شناسایی افراد یک عکس آنقدر پرس وجو کردم تا 
به یک نفر به نام افراسیابی در سوئد رسیدم و از طریق 
ارتباط با وی، افراد حاضر در عکس را شناســایی کردم 
و حتی برای اینکه موزه از حالت یکنواختی خارج شود 

عکس ها هر چند ماه یکبار عوض می شود. 
قشــمی با بیان اینکه خوشبختانه شــهروندان به ما 
اعتمــاد کردند و هــم اکنون موزه مدرســه آموزش  و 
پرورش تقریبًا شــناخته شده اســت، مطرح کرد: این 
مــوزه از بخش های مختلفی مانند ســالن مشــاهیر و 
مفاخــر آموزش وپــرورش، عکس ها و اســناد، کتب 
درسی، خیرین مدرسه ساز، وســایل آموزشی و کمک 
آموزشــی، پیشــاهنگی، تربیت بدنی و ورزش، معلمان 
شــهید، مکتب خانه و دانشسرا تشــکیل شده است.وی 
در رابطــه با بخش مشــاهیر و مفاخر مــوزه توضیح 
داد: این بخــش به معرفی 60 نفر از مشــاهیر، مفاخر 
و خادمــان فرهنگ همدان کــه در اداره کل آموزش  و 
پرورش فعالیت داشــتند و بر آن تأثیرگذار بودند مانند 
حاجی بابایی، اکرمی و قره گوزلو که به مقام وزارت در 
آموزش وپرورش دست یافتند، می پردازد و زندگینامه و 

تألیفاتشان را در معرض دید عموم قرار می دهد.
وی با بیان اینکه بخش عکس ها و اسناد مجموعه ای 
نفیس از اســناد اداره فرهنگ و معارف همدان اســت، 
خاطرنشــان کرد: مدارک و کارنامه تحصیلی دوره های 
مختلف آموزشــی و عکس هــای خاطره انگیز از دانش 
آمــوزان، معلمان، مدیران و مدارس قدیمی که نشــان 
دهنده قدمت آموزش و پرورش در این شــهر اســت، 
در این بخش به نمایش گذاشــته شده است.بنیان گذار 
موزه مدرسه آموزش  و پرورش در رابطه با بخش کتب 

درســی این موزه تصریح کــرد: در این بخش نزدیک 
به 1000 جلد کتاب درســی و کمک درســی از زمان 
تأســیس آموزش وپرورش نوین در همدان که به زمان 
حکومــت قاجار بازمی گردد تا زمان انقاب اســامی 
موجود اســت که مجموعه نفیس و کاملی در این زمینه 
به شمار می آید.قشمی با بیان اینکه خیرین  مدرسه ساز 
تأثیر بسیار زیادی در اشاعه فرهنگ داشتند، اضافه کرد: 
در بخش خیرین مدرسه ســاز به معرفی افرادی مانند 
مرحوم حاج محمدعلی فرشچیان و مرحوم دکتر حبیب 

لباف می پردازیم.
وی در رابطه با بخش وســایل آموزشــی و کمک 
آموزشی توضیح داد: وسایل آموزشی و کمک آموزشی 
که در گذشته در مدارس و مراکز آموزشی مورد استفاده 
قرار می گرفتند اما به دالیلی امروزه دیگر کاربردی ندارد 
و از آن ها استفاده نمی شود، در این سالن نگهداری شده 

و در معرض دید عاقمندان قرار گرفته است.
مدیر موزه مدرســه آموزش  و پــرورش همدان با 
بیان اینکه پیشــاهنگی از جمله برنامه های پرورشــی 
آموزش وپرورش در زمان قدیم بود، خاطرنشــان کرد: 
در این قســمت عکس ها، لباس ها، کتاب های آموزشی 
مربوط به پیشــاهنگی، وســایل موســیقی و سرود به 

نمایش گذاشته شده است.
وی در رابطه بــا بخش تربیت بدنی و ورزش گفت: 
در این بخش عکس هایی از پیشکســوتان کشتی و نیز 
تصاویر معلمان ورزشــکار، دانش آموزان و مدارسی که 
در رشــته های مختلف ورزشــی در مسابقات استانی، 
کشــوری، بین المللی مقام کســب کرده اند مانند امین 
غفرانــی، نایب قهرمان المپیــک و مجتبی خدارحمی، 
دارنده مدال برنز آسیایی که از کشتی گیران مطرح استان 
در جهــان بودند، در معرض دید عاقمندان قرار گرفته 
است.قشــمی با بیان اینکه شــهداء بر گردن آموزش  و 
پــرورش و همه مردم حق دارنــد، گفت: عکس ها و 
آثار به جای مانده از شــهدای فرهنگی از دیگر قسمت 
های موزه مدرسه آموزش و پرورش است که در تاش 
هستیم پرونده پرســنلی این عزیزان را هم به مجموعه 

اضافه کنیم.
بنیان گذار موزه مدرسه آموزش وپرورش همدان در 
رابطه با قسمت مکتب خانه این موزه اعام کرد: تا اواخر 
دوره قاجار و قبل از روی کار آمدن شــیوه های جدید 
آموزشی وظیفه تعلیم و تربیت کودکان در طول قرن ها 
بر عهــده مکتب خانه ها بود و در واقــع مکتب خانه ها 
متداول ترین مراکز آموزش ابتدایی کشور محسوب می 

شدند که دولت ها هیچ گونه کنترلی بر آن ها نداشتند.
وی ادامه داد: به منظور آشــنایی نسل حاضر با نحوه 
آموزش و شــناخت آیین های مرسوم در زمان گذشته، 
اشیاء و نمادهای به جا مانده از آن مراکز همانند قلقلک، 
لوحه تعلیم، مســطر، چوب الف، قطعه، کله قند مشق، 
کلک، چــوب و فلک و نیز مجموعه نســبتًا کاملی از 
کتاب هایی که در مکتب خانه ها تدریس می شده، در 
معرض دید بازدیدکنندگان از موزه قرار گرفته اســت. 
قشــمی با بیان اینکه به تازگی بخش دانشســرا نیز به 
این موزه اضافه شــده اســت، اظهار کرد: این بخش به 
مناسبت صدمین ســالگرد تأسیس دانشســرا به موزه 
آموزش وپرورش اضافه شــد، در این بخش یک آلبوم 
وجود دارد که عکس و اســامی تمام دانش آموزان آنجا 

از سال 1317 تا سال 1381 در آن موجود است.
وی با بیان اینکه موزه ها دیگر حالت تفریحی نداشته 
و کاربرد آموزشی دارند و افراد و به ویژه پژوهشگران 
نسل جدید با بازدید از این مجموعه با گذشته آموزش 
 و پرورش آشنا می شوند، ادامه داد: تاش ما این است 
دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان و دانش آموزان، از این 
مــوزه بازدید کنند و با ســیر تحول آموزش  و پرورش 
آشنا شوند.  مدیر موزه مدرسه آموزش وپرورش همدان 
در پایان گفت: پیشنهاد دادیم کل فضای مدرسه ابن سینا 
در اختیــار مــا قرار گیرد و این مــکان را به یک مرکز 
فرهنگــی تبدیل کنیم اما گفتنــد به علت کمبود فضای 
آموزشی امکان تخلیه مدرسه وجود ندارد، اگر کل فضا 
در اختیــار موزه قرار بگیرد می توانیم کارهای مختلفی 
انجــام دهیم و این مکان را به یــک نمونه بی نظیر در 

کشور تبدیل کنیم.

چهارشنبه 
2 مهرماه   1399-
5 صفر   1442  -  
 23 September
2020  سال بیست و سوم

فرهنگ و هنر 
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پیشکسوتان دفاع مقدس همدان تجلیل شدند
پیشکسوتان دفاع مقدس همدان تجلیل شدند

همدان- ایرنا- همزمان با 31 شهریور نخستین روز هفته 
دفاع مقدس، پیشکســوتان دفاع مقــدس و مقاومت همدان 
در آیینــی با حضور امام جمعه و اســتاندار همدان تجلیل و 

تکریم شدند.

بــه گزارش ایرنا، اســتاندار همدان در ایــن آیین اظهار 
داشــت: تکریم و قدردانی از پیشکسوتان هشت سال جنگ 
تحمیلی را می تــوان تجلیل از تمامی ارزش های انســانی 
و الهــی توصیف کرد چرا کــه ایثار، از خودگذشــتگی و 
جان فشــانی این دالورمردان در حفظ ارزش های انسانی و 

اسامی، سزاوار قدردانی است.

اکران »آبادان یازده۶۰« همزمان با هفته 
دفاع مقدس در همدان

»یســنا عمادی اعظم« 7 ســاله از شیرین سو در ششمین نمایشگاه 
بین المللی نقاشــی کودکان آسیایی درخشید و موفق به دریافت دیپلم 
افتخار شد.درخشش کودک همدانی در ششمین نمایشگاه بین المللی 
نقاشی کودکان آســیابه گزارش خبرگزاری فارس از همدان، از میان 
439 اثر ارسال شده از هفت کشور جهان، نقاشی »یسنا عمادی اعظم« 
7 ساله از مرکز فرهنگی هنری شیرین سو در کنار دوستان خود موفق 

به دریافت دیپلم افتخار از این مسابقه  بین المللی شد.
الزم به ذکر است مربیگری کارگاه نقاشی مرکز شیرین سو را ستاره 
طاقتی احسن به عهده دارد.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان همدان با ارســال20 اثر از سراسر کشور در ششمین نمایشگاه 
 )Benxi( بین المللی نقاشی کودکان آسیایی سال 2020 در شهر بنژی
کشور چین شــرکت کرد.سه جایزه اول، چهار جایزه دوم، دو جایزه 
ســوم و 11 دیپلم افتخار ســهم اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ششــمین نمایشگاه بین المللی 

نقاشی کودکان آسیایی سال 2020 شد.

درخشش کودک همدانی در ششمین 
نمایشگاه بین المللی نقاشی کودکان آسیا

اعضای هیات مدیره جدید خانه شعر و ادب استان همدان انتخاب شدند
انتخاب هیات مدیره اصلی مجمع عمومی عادی »خانه شــعر و ادب استان همدان« با حضور 
32 نفر از مسئولین انجمن های ادبی استان همدان، معاون امور فرهنگی رسانه ای، رئیس اداره امور 
فرهنگی و مســئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد همدان برگزار شد.اعضای هیات مدیره جدید خانه 
شــعر و ادب اســتان همدان انتخاب شدنددر این جلســه، 5 نفر با آرای روسای انجمن های ادبی 

استان، به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای یک دوره سه ساله به شرح ذیل انتخاب شدند:
1- محمد کافچی

2- بهرام ترکمان
3- علی علیپور

4-فتح اهلل اوجی
5-امیر پیرو

همچنین آقایان حسن خلیلی و محمد پیله ور به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
خانه شــعر و ادب استان همدان با هدف گســترش فعالیت ها و ارتقای دانش ادبی، برگزاری 
جشــنواره های ادبی و هماهنگی و حمایت الزم  از انجمن های ادبی اســتان همدان تاسیس شده 
است.در حال حاضر  37 انجمن ادبی  استان عضو خانه شعر و ادب استان هستند  و این چهارمین 

دوره از انتخابات اعضای هیات مدیره این تشکل ادبی است.

اعضای هیات مدیره جدید خانه شعر و ادب 
استان همدان انتخاب شدند

مدیر سینماهای مؤسسه بهمن سبز همدان اعام کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس فیلم »آبادان 
یازده 60« در سینماهای همدان اکران می شود.

 سعید شرفی بیان کرد: این فیلم در سینما فلسطین همدان و بهمن مایر به روی پرده خواهد 
رفت و عاقمندان به هنر هفتم می توانند به صورت نیم بها به تماشای آن بنشینند.

وی درباره استقبال همدانی ها از سینما در دوران شیوع کروناویروس گفت: با تمام تاش هایی 
که انجام شد و اکران فیلم های روز مردم همچنان از سینماها استقبال نمی کنند.

شرفی استقبال نکردن مردم از فضای سینما را حق طبیعی آن ها دانست و یادآور شد: سینماهای 
همدان محل امنی از نظر سامت هستند چراکه تمامی پروتکل های بهداشتی با دقت در آن رعایت 
می شود.مدیر ســینماهای مؤسسه بهمن ســبز همدان ادامه داد: گندزدایی و ضدعفونی فضاهای 
مختلف سینما پس از هر سانس انجام و فاصله گذاری اجتماعی نیز رعایت می شود بنابراین شرایط 

ایده آلی برای مخاطبان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه حتی در شرایط پرتردد تنها 50 درصد ظرفیت سینماها اشغال می شود، گفت: 
در شرایط فعلی با توجه به استقبال کم، تردد محدود و عدم ازدحام جمعیت مخاطبان قطعًا سینما 
از دیگــر فضاهای عمومی امن تر اســت و در حال حاضر تنها یک درصد فضای ســینماها مورد 

استقبال قرار می گیرد.

نگاهی به مکتب خانه قدیم همدان



 

استاندار همدان:

جوان گرایی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

دیدگاه و تصویر ذهنی شما نقش بسیار 
مهمی در آغاز و ادامه  کســب و کارتان 
بازی می کند. اگر اساس کسب و کارتان 
را بر پایه  ترس بگذارید شکست خواهید 
خورد. اما اگر پایه  آن را بر یقین و اعتماد 
به نفس و سخت کوشــی بگذارید بدون 

شک موفق خواهید شد.
اگر کارمندی هســتید که مدتی  ســت به 
ترک شغل فعلی و شــروع کسب و کاری 
جدید برای خود فکــر می کند و اگر ترس 
و تردیِد پس ذهنتان شــما را از حرکت باز 
داشــته، این مطلب انگیزه  الزم برای اجرای 

تصمیمتان را فراهم می کند!
راه انداختــن کســب و کاری کوچک 
می تواند تجربه ای پرهیجان و جالب باشد. 
اما قبل از کارآفرینی و شــروع کسب و کار 
فاکتورهایــی وجود دارند کــه باید آنها را 
در نظر بگیرید؛ اینکه می خواهید کســب و 
کاری بدون داشــتن سرمایه اولیه راه اندازی 
کنید یا برای شــروع کارآفرینی ســرمایه ی 
الزم را در اختیــار دارید، اینکه می خواهید 
در چــه حوزه ای کســب و کار خود را بنا 
کنید، غذا؟ طراحی اپلیکیشــن؟ کســب و 
کاری خانگی؟ فرقی نمی کند چه کســب و 
کاری و در کجای دنیا قرار است راه اندازی 
کنید، هر جا که باشید مسیر کلی که به عنوان 
کارآفرین باید طی کنید مشــابه است. پس 
بهتر است به دنبال پاسخی برای این سوال 
کلی بگردیــم: چکونه یک کســب و کار 

کوچک راه اندازی کنیم؟
در ادامه به 9 فاکتوری که الزم است قبل 
از شروع هر کســب و کار در نظر بگیرید 

می پردازیم:
 ۱. یک طرح کســب و کار )طرح 

تجاری( بنویسید.
برای کارآفرینان این مرحله حائز اهمیت 
خاصی اســت. این فاکتور به این دلیل مهم 
است که یک طرح کسب و کار، ایده ی اولیه 
شــما را به مفهومی تجاری و مناسب دنیای 
کســب و کار تبدیل می کند. تهیه یک طرح 
کسب و کار به شــما توانایی فکر کردن به 
کل فرآیند کسب و کار را می دهد؛ از شروع 
تا تولیــد و فروش کاال یــا خدمات. الزم 
نیست طرحی باال بلند و طوالنی تهیه کنید. 
تنها موارد الزم را لحاظ کنید و از پرداختن 

به جزئیات بی مورد خودداری کنید.
 در همیــن رابطــه بخوانیــد: راهنمای 
نوشــتن یک طرح کســب و کار؛ )آموزش 

نوشتن بخش های مختلف(
۲. مطالعه امکان سنجی انجام دهید.

برای یک کارآفرین بسیار مهم است که 
از آماده بودن ایده ی خــود برای تبدیل به 

کسب و کار اطمینان حاصل کنید.
در مرحله ی بعد، بایــد ببینید که ایده ی 
مورد نظرتان تا چه حد قابلیت ســودآوری 
دارد. چــه اصاحاتی برای درســت انجام 
دادن کار باید اعمال کنید. مهم ترین فاکتور 
یک کسب و کار کارآفرینانه برای رسیدن به 
موفقیــت، توانایی  آن در ارائه راه حلی برای 

مشکات موجودِ مشتریان هدفش است، یا 
پاسخی خاقانه به نیازهای آن ها و یا تولید 
ابتکاری یک کاال یا خدماتی که بازار به آن 
احتیاج دارد. اگر محصــول یا خدماتی که 
قصد دارید از طریق راه اندازی کسب و کار 
خود آن ها را به فروش برسانید توانایی حل 
هیچ مشکلی را نداشته باشد، صرف زیبایی 
و عملکــرد خوب باز هم به دســت آوردن 
مشــتریان جدید و فروش آن بسیار سخت 

خواهد بود.
بــرای انجــام مطالعات امکان ســنجی 
می توانید از جلســات گروهــی متمرکز و 
مطرح کــردن آن با افــرادی که به صورت 
بالقوه می توانند مشــتری شــما باشــند، یا 
جزء متخصصان آن حوزه و بازار هســتند 
استفاده کنید. مطالعه محصول انجام دهید و 
با آزمایش و خطا و با مطالعه بازار شکاف ها 
و کمبودهای موجود در بازار را شناســایی 

کنید.
۳. برنامه ریزی کنید.

برای تحقق بخشــیدن بــه ایده تان باید 
بنشــینید و برنامه ریــزی کنیــد. اگر برای 
کارآفرینی قرار است وام بگیرید یا سرمایه ای 
جذب کنید الزم است که برنامه ی کسب و 
کار خود را منظم و منســجم در قالب طرح 
کسب و کار )مورد اولی که پیش از این ذکر 
گردید( تدوین کنید. طرح کسب و کار در 
روشــن کردن اهداف و نحوه ی اجرای آنها 
به شــما کمک می کند و از این لحاظ حائز 

اهمیت است.
امــا جدای از طرح کســب و کار، برای 
موارد دیگری که در این طرح ذکر نمی شود، 
از جمله مــوارد جزئــی، امــور روزمره، 
قرارهای کاری، تماس  با مشتریان و ... باید 

برنامه داشته باشید.
حــوزه  در  به خصــوص  کارآفرینــی 
اســتارتاپ ها و کســب و کارهای نوپا به 
ســرعت کوهــی از وظایــف و کارهایی 
که باید انجام شــوند را بر ســر شما خالی 

خواهد کرد و بدون برنامه 
پیگیری امور بسیار مشکل 
و شاید غیرممکن خواهد 

بود.
مالــی  برنامــه   .۴

طراحی کنید.
شــروع  اگرچــه 
کارآفرینی در هر کســب 
و کار کوچکــی نیازمنــد 

صرف مبالغ هنگفت نیســت، اما بســته به 
ایده ی کسب و کاری که به دنبال آن هستید 
به هر حال راه اندازی استارتاپ هزینه هایی 
در بر خواهد داشــت. باید یک ســرمایه ی 
اولیه متناســب با کاری که قرار است انجام 

دهید دست و پا کنید.
برای تأمین ســرمایه ی اولیــه می توانید 

گزینه های زیر را در نظر بگیرید:
وام هــای خانوادگی    )مرتبط: 9 توصیه 
برای جلســه معرفــی اســتارتاپ خود به 

دوستان و خانواده(
وام های مربوط به کارآفرینی و کســب 
و کارهای کوچک )بانک ها یا موسســات 

اعتباری(
جذب ســرمایه  از طریق سرمایه گذاران 
بــه  اهدایــی  کمک هــای  مخاطره پذیــر 
اســتارتاپ ها و کســب و کارهــای نوپــا 
شهری  انجمن های  غیرانتفاعی،  )موسسات 

یا بین اجتماعات خصوصی(
۵. ساختار کسب و کارتان را تعیین 

کنید.
در دنیای کارآفرینی، ســاختار کســب 
و کاری کــه پیش می گیریــد خیلی چیزها 
را تعییــن می کنــد. از نحوه ی محاســبه  و 
پرداخت مالیات گرفته تا ســطح مسئولیت 
قضایی و حتی نام تجاری کســب و کارتان 
به ســاختاری که بــرای اســتارتاپ خود 
تعریــف می کنید ربط پیــدا می کند. ممکن 
اســت انتخاب کنید که تنها مالک شــرکت 
باشید یا ترجیح بدهید که شریک یا شرکای 

تجاری دیگری هم داشــته باشــید و یک 
زمانی هم به سراغ شــرکت های سهامی یا 
با مســئولیت محدود برویــد. با مراجعه به 
قانون تجارت کشوری که در آن کارآفرینی 
را شــروع می کنید درباره انواع شرکت ها و 
ســاختارهای آن ها تحقیقات الزم را انجام 

دهید.
البته امکان انتخاب یک ســاختار اولیه و 
بعد انتخاب ساختاری بهتر هم وجود دارد. 
اما این کار هم مســتلزم اشــراف بر قوانین 
اســت چرا که اشــتباهات حقوقــی نتایج 

نامطلوبی را در پی خواهدداشت.
۶. نام تجاری کســب و کار خود را 

انتخاب و آن را ثبت کنید.
نام کســب و کار شــما نقش مهمی در 
تعامات شما با مشــتریان و دیگر شرکای 
تجاری تان بازی می کنــد. برای انتخاب نام 
تجاری مناســب بازار، رقبا و محصوالتشان 
را مطالعه کنید و دقت کنید که مشــابه آن ها 
نامی را انتخاب نکنیــد. از انتخاب نام های 
طوالنی پرهیز کنید. اســامی که به نظر شما 
جالبند ولی معنی مشــخصی ندارند ممکن 
است گزینه های مناسبی نباشند. سعی کنید 
در انتخــاب نام بین محصــول یا خدمات 
اســتارتاپ خود و عواطف و احساســات 
مشــتریان یک ارتباطی برقرار کنید. یک نام 
تجاری خوب می تواند از راه احساســات 

مشتریان را به خود جلب کند.

در مرحله بعد تحقیق کنید که نام تجاری 

که انتخاب کرده اید قبًا ثبت نشــده باشد، 
اول در اینترنــت جســتجو کنید و مطمئن 
شوید هیچ وب سایتی به آن اسم ثبت نشده 
باشد. سپس در اداره ثبت شرکت ها بگردید 
و اگر نام مورد نظر شما قبًا انتخاب نشده 
بود، آن را ثبت کنید. قدم بعدی خریدن نام 
دامنه ی اینترنتی است. این کار را به تعویق 
نیندازید. به هیچ وجه نباید نام تجاری خود 

را در روی اینترنت از دست بدهید.
۷. بــرای جواز شــغل، پروانه ها و 

مجوز ها درخواست دهید.
بســته به کســب و کاری کــه وارد آن 
می شــوید از شــما انتظار می رود که برای 
درخواســت  مجوزها  و  پروانه هــا  بعضی 
دهید و آنها را تهیه کنید. تحقیق کنید ببینید 
بــرای کارآفرینان در آن حوزه ی خاص چه 

مجوز های ضروری و در اولویت است.
استارتاپ خود یک سیستم  برای   .۸

حسابرسی ایجاد کنید.
فرق ندارد کارآفرین باشــید یا صاحب 
کســب و کاری معمولی، ایــن مورد یکی 
از مهم تریــن بخش های هر کســب و کار 
اســت. اگر حجم امــور، هزینه ها و درآمد 
از یــک حدی عبور کرد، شــما نیاز به یک 
بخش حســابداری برای تولید و مدیریت 
بودجه، تعیین نرخ ها، هزینه ها، قیمت تمام 
شــده، تعامل با کســب و کارهای دیگر و 
امــور مالیاتی دارید و این برای کســب و 
کار شــما حیاتی است. شــما می توانید یا 
خودتان کارهای مربوط به حســابداری را 
انجــام دهید یا در صورت توان حســابدار 
حرفه ای اســتخدام کنید. امروزه نرم افزارها 
و اپلیکیشــن های متعددی برای انجام امور 
ابتدایــی حســابداری بــرای کارآفرینان و 
بنیان گــذاران اســتارتاپ ها در بازار وجود 

دارد.
۹. تبلیغ کنید!

برای آگاه کردن مشــتریان بالقوه از آغاز 
به کار کســب و کار خود تبلیغات را شروع 
کنید. با ســاده ترین و خاقانه ترین روش ها 
شــروع کنید. برای تبلیغات خود برنامه ای 
تهیه کنید. از شــبکه های اجتماعی استفاده 
کنید. تبلیغــات از طریق ارســال ایمیل به 
مشــتریان بالقــوه راهی هدف منــد و البته 
همــراه با صرف کمی هزینــه خواهد بود. 
اگر در تولید محتوا دســتی دارید می توانید 
از بازاریابی محتوا و نوشــته هایی که برای 
وبسایت های مطرح می نویسید استفاده کنید. 

شما کارآفرین هستید، خاق باشید!

چهارشنبه 
2 مهرماه   1399-
5 صفر   1442  -  
 23 September
2020  سال بیست و سوم

کارآفرينی

Avai  .Alvand
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رئیس دانشگاه پیام نور استان خبر داد

برگزاری همايش ملی 
»مديريت، کارآفرينی و 

اقتصاد« توسط دانشگاه پیام نور 
همدان

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان از برگزاری همایش 
ملی »مدیریــت، کارآفرینی و اقتصاد« با رویکرد حمایت 
از تولید کاالی ایرانی و رشد تولید توسط دانشگاه پیام نور 

استان خبر داد.
دکتر صفی اهلل صفایی  با اعام این خبر افزود: این همایش 
در راســتای رفع نیازهای کشــور و ارائه دســتاوردهای 
نوین توســعه ملی، تقویت ارتباط دانشــگاه با نیازها و 
سیاستگذاری های جامعه، تبادل آخرین یافته های علمی- 
پژوهشــی و نگــرش و ارائه تحلیل هــای علمی درباره 
فرصت هــا و چالش هــای اقتصاد ایران برگــزار خواهد 
شــد.وی در رابطه با محورهای این همایش توضیح داد: 
حمایت از کار و ســرمایه ایرانی، نقش منابع سرمایه در 
ارتقاء ســطح تولید ملی، ارائه الگــوی حمایت از تولید 
داخلی با تأکیــد بر افزایش توان رقابت در بازارهای بین 
المللی، تحلیل الگوی توســعه اســامی- ایرانی با تأکید 
بر تولیــد داخلی، روش هــای نیل به افزایــش و بهره 
وری کار و ســرمایه و بررســی مزیت های نسبی تولید 
در سطح منطقه از محورهای این همایش هستند.صفایی 
خاطرنشان کرد: شناسایی فرصت ها و قابلیت های استان 
در افزایش سرمایه گذاری و تولید ملی، شناسایی فرصت 
ها و قابلیت های همدان در بهره گیری از کار و ســرمایه 
ایرانی و شناسایی فرصت های گردشگری استان و تأثیر 
آن در فضــای تولید داخلی نیز از محورهای این همایش 
هستند.رئیس دانشــگاه پیام نور استان همدان خاطرنشان 
کرد: این همایش توســط دانشگاه پیام نور استان همدان 
در تاریخ 29 و 30 آبان ماه سال جاری به صورت آناین 

برگزار خواهد شد.
صفایی در پایان یادآور شــد: عاقمندان برای شــرکت 
conference. در ایــن همایش می توانند به ســایت
 ۷th_management-pnu.ac.ir/hamedan

مراجعه کنند.

حفاظت از محیط زيست با 
مشارکت سمن ها موثرتر 

خواهد بود

 معــاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
استان همدان بابیان اینکه حفاظت از محیط زیست با 
مشــارکت سمن ها موثرتر خواهد بود، گفت: ظرفیت 

سمن های زیست محیطی باید بکار گرفته شود.
 عادل عربی در نشســت هم اندیشــی سمن های 
محیط زیســتی همدان که با موضــوع طرح تفصیلی 
شهر همدان و اقدامات زیست محیطی آن برگزار شد، 
گفت: همدان با داشــتن شــهری با قدمت و جامعیت 
باال می تواند در اجرای طرح شــهر سبز پایدار اثرگذار 
بوده و الگویی برای دیگر شهرها باشد.عربی افزود: با 
توجه به پیشینه زیست محیطی و تاریخی شهر همدان، 
انتخاب این شــهر به عنوان پایلوت نخستین شهر سبز 

ایران اقدام بسیار ارزشمندی است.
عربــی با تأکیــد بر ضرورت پرداختن به توســعه 
پایدار در شــهرها عنوان کرد: کیفیت زندگی در دنیای 
امروز حائز اهمیت است و اگر نتوانیم کیفیت زندگی 
مطلوب داشــته باشیم بدون شــک حق شهروندی را 

رعایت نکرده ایم.
وی با بیان اینکه ســامت در یک محیط زیســت 
ســالم امکانپذیر خواهد بود، افزود: در اصل 50 قانون 
اساسی کشــور به توســعه پایدار توجه ویژه ای شده 
و این نشــان از فرهنگ ارزشــمند ایرانی- اســامی 
اســت اما به دالیل زیاد از جمله عدم نگاه به توسعه 
پایدار، بخشی نگری و عدم وجود مدیریت یکپارچه 
هم اکنــون در حوزه محیط زیســت در فعالیت های 
توسعه ای با مشــکات متعددی روبه رو هستیم.وی با 
اشــاره به اینکه ایجاد نگرش محیط زیستی در جامعه 
ظرفیت بزرگی است که می تواند به عنوان یک راهکار 
در حفظ و حراســت از محیط زیست تأثیرگذار باشد 
افزود: ظرفیت سمن های زیست محیطی در این عرصه 

را نباید نادیده گرفت.
عربی خواســتار ایفای نقش پررنگ تر سازمان های 
مردم نهاد محیط زیستی در اجرای تفاهم نامه مشترک 
حفاظت محیط زیست اســتان و شهرداری و شورای 

شهر شد.

استاندار: بخشــی از فعالیت های اداری همدان به 
سمن ها واگذار شود

 اســتاندار همدان با تاکید بر استفاده از ظرفیت و 
توانمندی ســمن ها و تشــکل ها در سیستم اداری به 
مدیران توصیه کرد: بخشی از فعالیت ها و برنامه ها را 
به جوانان خاق و مســتعد عضو این سمن ها واگذار 

کنند.
سید ســعید شاهرخی در نشستی با اعضای مجمع 
ســازمانهای مردم نهاد جوانان اســتان اظهار داشت: 
فراهم کردن عرصه برای نقش آفرینی جوانان مطالبه 
رییس جمهوری اســت و در همدان این موضوع در 
اولویت قرار دارد. وی خطاب به مدیران و روســای 
دســتگاه های اجرایــی گفت: با این دیــدگاه فضا را 
برای حضور جوانان باز کنند و بخشــی از فعالیتهای 
مجموعه خود را تشکل ها و سمن ها واگذار کنند و 

این بهترین شیوه برون سپاری است. 
استاندار همدان تقویت و حمایت سمن ها را یک 
اصل مهم دانســت و تاکید کــرد: مدیران از ظرفیت 
سمن ها نهایت اســتفاده را ببرند و از ایده و اندیشه 
جوانان عضو این تشکل ها برای ارتقای کمی و کیفی 
خدمات رســانی به مردم کمک بگیرند.  شــاهرخی 

خاطرنشــان کرد: این موضوع به عنوان یک شاخص 
مهم در ارزیابی مدیران اســتان رصد می شود تا افراد 

فعال در این زمینه و یا کم کار شناسایی شوند.  
وی با قدردانی از همفکری و تعامل اعضای سمن 
های اســتان افزود: برای توســعه و آبادی راهی جز 
اعتمــاد به جوانــان و واگذاری مســوولیت به آن ها 

نداریم.  
استاندار همدان با اشاره به برگزاری چند انتخابات 
در خرداد ماه ســال آینده از سمنهای استان خواست 
در زمینه جلب مشارکت گسترده مردم در این رویداد 
ملی از حاال برنامه ریزی کنند.  شــاهرخی از ســمن 
ها خواســت بدون ورود به مسائل سیاسی و جناحی 
جوانان متخصص و مســتعد را برای کاندید شدن در 
انتخاب شورای اسامی شــهر و روستا ترغیب کنند 
تا شــوراهای جوان، پویا و خاق وارد میدان کار و 

فعالیت شوند.  
جوانگرایی در انتصابهــا، برنامه ریزی جامع برای 
اوقــات فراغت جوانــان، تولید محتــوای بومی در 
فضای مجازی، ایجاد شهرک مسکونی برای زوجهای 
جوان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای اعضای سمن 
ها، آموزش کســب و کار به زندانیان و تمدید کمک 

به مشــاغل آســیب دیده از کرونا بخشی از مطالبات 
نمایندگان سمن های استان بود که از استاندار همدان 

درخواست کردند. 

141 ســمن در استان همدان فعالیت دارند و 600 
سمن هم در شرف تاسیس است.

کارآفرینی باراه اندازی 
یک کسب و کار کوچک



ایــن روزها معنی شــهرداری ها و مدیریت شــهری از 
ارگانی که صرفا به اداره امور یک شهر بدون در نظر گرفتن 
ســاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک شهر 
بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــهری را می توان حوزه ای 
دانســت که پیامدهای رفتاری و عملیاتی اثرات مختلفی بر 
شهروندان یک شهر می گذارد. شناخت و ماهیت فعالیتهایی 
که در یک شــهر صورت می پذیرد و اثراتی که این فعالیت 
ها از خود بر جای می گذارنــد نه تنها باعث تغییراتی آنی 
می گردد بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان 

دارد.
ایــن روزها با گذر از منطقه یک شــهرداری همدان می 
توان پروژه هایی را مشــاهده کرد که نشان دهنده شناخت 
دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه پایدار است به 
گونه ای که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن این 
منطقه در زمینه های مختلف هســتیم. از این رو به مناسبت 
هفته دولت گفت و گویی را با مســعود دهبانی صابر مدیر 

منطقه یک ترتیب دادیم که در ادامه می خوانیم:
*یکی از اتفاقاتی که روزهای اخیر در منطقه یک 
شاهد آن هستیم عملیات گسترده آسفالت ریزی در 
تمامی معابر و محله های سطح منطقه از جمله کوی 
مدرس، کوی خاتم، احمدی روشن، دره مراد بیگ 
و... است که باعث استقبال تمامی شهروندان شده 
اســت، درباره اقدامات صورت گرفته و در دست 

اقدام توضیح فرمایید:
دهبانــی صابر بــا بیان اینکه تا کنون در ســال جاری با 
اســتفاده از بودجه 24 میلیارد تومانی حــدود 30 هزار تن 
عملیات اسفالت ریزی در سطح منطقه یک صورت پذیرفته 
است گفت آســفالت ریزی های صورت پذیرفته بر اساس 
در خواستهای شهروندان بوده است که از طریق نواحی سه 
گانه منطقه یک و یا سامانه 137 مطرح گردیده و کارشناسان 
فنی منطقــه ب آنها را مورد بازدید قرار داده و در دســت 

اقدام هستند.
وی گفت در بســیاری از مقاطع فصل تابستان عملیات 
آسفالت ریزی با اســتفاده از چهار اکیپ فینیشری و دستی 
به صورت شبانه روزی صورت پذیرفت و امیدواریم مطابق 
هدف گذاری های انجام شده بتوانیم تا انتهای فصل تابستان 
10 هزار تن دیگر اســفالت ریزی انجام دهیم تا در مجموع 
برای اولین بار در شــهر همدان بتوانیم در طی یکســال 40 

هزار تن آسفالت ریزی در منطقه یک صورت دهیم.
مدیر منطقه یک افزود طــی چندماه اخیر کوی مدرس، 
کوی خاتــم، خیابان قهرمان در بلــوار بعثت، میدان جهاد، 
بلوار شهید زمانی، بلوار شهید اسامیان، سعیدیه، کمال آباد، 
دره مراد بیگ، خیابان بســیج، بلوار شــهید فهمیده "پشت 
بیمارســتان بوعلی"، محله ســبد بافان و پارک الله، خیابان 
میرزاد عشــقی، خیابان جوادیه، خیابان شــریعتی، خیابان 
شــریعتی، بلوار بعثت، بلوار شــهید احمدی روشن، بلوار 
ســعیدیه شــمالی و جنوبی، خیابان هنرستان، کوی خاتم و 
کوی دره مرادبیگ از جمله معابر و مســیرهایی هستند که 
تاکنون عملیات آسفالت ریزی در معابر اصلی و فرعی آنها 

اجرایی شد.
وی همچنین با بیان اینکه پروژه روکش آســفالت بلوار 
ارم در تیر ماه سالجاری صورت پذیرفت گفت سال گذشته 
و برای نخســتین بار در شهر اســتفاده از فناوری آسفالت 
پلیمری در دستور کار شهرداری همدان قرار گرفت و مسیر 
شــمالی بلوار ارم به صورت کامل آسفالت شد. و در سال 
جاری نیز عملیات روکش آســفالت الین جنوبی این معبر 
که بیســت هزار متر مربع مســاحت دارد با استفاده از سه 
هزار تن آسفالت در مدت پنج روز تحویل شهروندان خوب 

همدانی شد
*از دیگر اقداماتی که در دوره مدیریت شما به 
صورت جدی پیگیری می شود عملیات استاندارد 
ســازی پیاده روها در نقاط مختلف منطقه است، 
هدف شــما از اقداماتی که در این حوزه صورت 

می پذیرد چیست؟
مدیر منطقه یک عنوان کــرد همانطور که توجه و اقدام 
در جهت آسفالت ریزی به دلیل تردد خودروها اهمیت دارد 
پیاده رو ها از جهتی که محل عبور تمامی افراد هســتند نیز 
بسیار مهم هستند به نحوی که با استاندارد سازی پیاده روها 
و گسترش هرچه بیشتر آنها می توان شاهد شهری سالم تر 
بــا حاکمیت پیاده رو ها بر ســواره رو ها بود و در صورتی 
که شهروندان بتوانند به سهولت از پیاده رو ها استفاده کنند 

شاهد شهروندانی شادابتر خواهیم بود.
وی گفت در سال گذشــته 117 هزار متر مربع پیاده رو 
سازی در سطح منطقه یک صورت پذیرفت در صورتی که 
در ســالیان گذشــته این عدد بیش از بیست هزار متر مربع 
نبوده است و در ســال جاری نیز 152 میلیارد ریال بودجه 
جهت اســتاندارد سازی پیاده روها در نظر گرفته بودیم، در 
استاندارد سازی پیاده رو ها تمامی ضوابط و قوانینی که در 
حوزه ســاخت پیاده رو ســازی ها مطرح می باشد رعایت 
شــده است و می توان به استانداردهای مخصوص افراد کم 
توان جسمی، سطح شیب بندی، عدم وجود پله و دسترسی 

به کوچه ها اشاره کرد.
دهبانی صابر با بیان اینکه در روزهای گذشــته عملیات 
استاندارد سازی پیاده رو خیابان بوعلی با اعتباری بالغ بر 20 
میلیارد ریال به اتمام رســید گفت در این پروژه با همکاری 
دســتگاه های مختلــف آب و فاضاب، بــرق و مخابرات 
تمامی زیرســاختها به روز شد تا شاهد حفاری پس از اتمام 
پیاده رو ســازی نباشــیم. همچنین بلوار شهید اسامیان از 
دیگر پروژه های پیاده رو سازی این منطقه است که با اعتبار 
80 میلیــارد ریالی نوزده هزار متر مربع پیاده رو اســتاندارد 
می شــوند که در این پروژه روزانه شصت نفر مشغول کار 

می باشند.
مدیر منطقه یک از دیگر پروژه های پیاده رو ســازی در 
این منطقه را پیاده رو ســازی سازی در کوی مدرس، بلوار 
شــهید احمدی روشن، بهســازی معابر کوی دره مراد بیگ 
با اســتفاده از مصالح محلی، بلوار شهید سلیمانی، شکریه، 
کمال آباد عنوان کرد که شــاهد پیشــرفت مناسبی در آنها 
هستیم.*یکی از پروژه هایی که در سال جاری شروع کردید 
پروژه احداث بزرگترین مخــزن آب  در بلوار ارم بود چه 

اهدافــی را در اجرای این پروژه دنبــال میکنید؟دهبانی 
صابر گفت برای آبیاری فضای ســبز بلوار ارم و پارک 
48 هکتاری، مخزنی الزم بود تا بتوان با مدیریت صحیح 
حق آب شهرداری و همچنین جمع آوری آبهای سطحی 
به صورت هرچه بیشــتر در مصــرف آب صرفه جویی 
کــرد از این رو عملیات این مخزن با اهداف ذکر شــده 

آغاز شد. 
وی با بیان اینکه مخزنی که در دســت ساخت است 
دارای ظرفیت دو هزار متر مکعبی اســت گفت با توجه 
به اینکه سیستم آبیاری قطره ای در بلوار ارم و پارک 48 
هکتاری در حال راه اندازی اســت این مخزن می تواند 
منبعی مناســب برای این سیستم باشــد. وی با تاکید بر 
اهمیت چگونگی تامین و مصرف آب عنوان کرد هدف 
از اجرای این پروژه بهینه ســازی مصرف آب، افزایش 
سرانه فضای سبز و نگهداری مناسب محیط زیست می 

باشد.
وی گفــت این مخزن که با اعتباری 45 میلیارد ریالی 
در حال ساخت می باشد با انجام مطالعات مکان سنجی 
به نحوی طراحی شده اســت که با قرارگیری در سطح 
زیر زمین بیشــترین ورودی آبهای ســطحی را داشــته 
باشــد و از حیث طراحی و حجم مخزن در شهر همدان 

منحصر به فرد می باشد.
*در ابتدای ســال جاری یکی از بزرگترین 
پروژه های تملک و بازگشــایی معبر در بلوار 
شــهید فهمیده صورت پذیرفت، شــهروندان 
همدانی را در جزییــات اجرای این پروژه قرار 

دهید: 
مدیر منطقه یک شهرداری همدان با بیان اینکه هزینه 
تملک ساختمان بلوار شهید فهمیده که دارای 33 واحد 
مســکونی و تجاری بود بالغ بــر 350 میلیارد ریال بود 
افزود عملیات تخریب و خاکبرداری این پروژه طی یک 

ماه صورت پذیرفت و پس از آن نیز ســازه نگهبان اجرا 
شــد و هم اکنون نیز عملیات اجرای فوندانسیون و بتن 

ریزی کف در حال انجام است.
وی در ادامه افزود این معبر به دلیل اینکه در مســیر 
گردشــگری و هم چنین دانشگاه های شهر همدان قرار 
دارد از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت و می تواند 
راهگشــای مشکات ترافیکی این منطقه باشد. همچنین 
جهت روان ســازی هرچه بیشــتر ترافیک این محدوده 
معبر بین خیابان پرســتار و فرشچیان نیز عملیات تملک 
و بازگشــایی آن با اعتباری 110 میلیارد ریالی صورت 
پذیرفت که هم اکنون نیز در دســترس شهروندان قرار 

دارد
.* با توجه به افزایش روزافزون خودروها و 
کمبود فضای پارک حاشیه ای در خیابان ها  ایا 
اقداماتی در جهت احداث پارکنیگها داشته اید؟

دهبانی صابر گفت لزوم احداث پارکینگ ها در شهر 
بر کسی پوشیده نیست و با احداث آنها مشکاتی که در 
حوزه شــلوغی خیابانها و ترافیک وجود دارد قابل حل 
شدن می باشــد، پیش بینی یک فضای مناسب و کارامد 
برای ســاخت پارکینگ در شــهرها به ویژه کانشهرها، 
عاوه بر اینکه زمان یافتن جای پارک مناســب را برای 
راننــدگان کاهش می دهد و باعث صرفه جویی در زمان 
آنها می شــود باعث ترافیک کمتر در خیابانها و آسودگی 

و آرامش شهروندان می شود.
وی در ادامه داد در ســال جــاری مبلغ  110 میلیارد 
ریال بودجه جهت ساخت پارکینگ های عمومی در نظر 
گرفته شــده است که از مهم ترین آنها می توان به پروژه 
های تملــک و احداث پارکنیگ خیابان خواجه رشــید 
)پشت تاالر مرمر( و پارکنیگ استادیوم شهدای شهرداری 
اشــاره کرد. مطالعات آزمایش خاک، برآوردها و طراحی 
های پروژه ها در حال انجام اســت و به زودی عملیات 

اجرایی این پروژه ها نیز آغاز خواهد شد.
*به بحث گردشــگری  مسیر دسترسی به آن 
اشــاره کردید می توانید پــروژه های عمرانی 
دیگری که با مباحث گردشگری در ارتباط هستند  

را تشریح کنید؟
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با اشاره به اینکه 
شــهر همدان به عنوان یکی از شــهرهای کهن ایران هر 
ســاله پذیرای تعداد زیادی از مســافرین است افزود در 
سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش قابل 
توجه مسافرین و گردشگران تصمیم گرفتیم تا مناطقی که 
به عنوان مناطق گردشــگرپذیر در شهر همدان محسوب 
می شــوند را بررســی کرده و در صورتی که احتیاج به 

ترمیم و اصاح وجود دارد اقدام نماییم.
دهبانــی صابر گفت در مواقعی که میزبان مســافرین 
هســتیم انجــام اقدامــات عمرانی در محــدوده مناطق 
گردشــگری به دلیل وجود ازدحام و شلوغی میسر 

 نمی باشــد و ضمن کند پیش رفتن اقدامات، شهروندان و 
گردشگران نیز از این موضوع استقبال نمیکنند.

وی با اشــاره بــه اینکه عملیــات پیاده رو ســازی و 
جدولگذاری در پایین دست محوطه گنجنامه به پایان رسیده 
است مطرح کرد عملیات ترمیم و بهسازی محوطه گنجنامه 
نیز از ابتدای مرداد ماه آغاز شده است و هدف از اجرای این 
پروژه ایجاد زیبایی بصری و افزایش کیفیت خدمات رسانی 

در این مجموعه است.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با بیان اینکه احیای 
فضای ســبز، لوله کشی و آبیاری مناسب نیز در دستور کار 
عملیات ترمیم و بهســازی محوطه گنجنامه قرار دارد گفت 
از زمســتان سال گذشــته عملیات بازسازی کامل سرویس 
بهداشــتی مجموعه گنجنامه نیز آغاز شــد که از هفته  های 

آینده در دسترس شهروندان است.
دهبانی صابر افزود سرویس های بهداشتی در بلوار ارم، 
میدان آرامگاه بوعلــی و بلوار کوالب نیز با انجام تعمیرات 
اساســی و بــه روز کردن تمامی تاسیســات در دســترس 

شهروندان و گردشگران قرار خواهند گرفت.
*یکی از ضروریات در گســترش شهرنشــینی 
ایجاد فضاهای ســبز جدید و همچنین ایجاد محل 
های ورزشی جدید است، شهرداری منطقه یک چه 

اقداماتی را در این حوزه صورت می دهد؟
مســعود دهبانی صابــر با تاکید بر ضرورت گســترش 
فضای ســبز و با هدف افزایش فضای شــادی و نشاط در 
بین شهروندان، اظهار کرد: توسعه زیرساخت های شهری از 
نیازهای ضروری و انکار ناپذیر زندگی شهرنشینی به شمار 
می رود که در این میان توســعه فضای سبز و کاربری های 
آن به دلیل تاثیرات مثبتی که بر محیط زیســت و ســامت 
جسمی و روحی شهروندان می گذارد، بسیار حایز اهمیت 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: فضای ســبز شــهری بایستی 
متناســب با شــرایط هر منطقه مورد توجه قرار گیرد که در 
همیــن رابطه با به کارگیری کارشناســان متخصص و زبده 
تمامی معیارها، اســتانداردها و ضوابط شــهری در ســطح 
شــهرداری منطقه یک شناسایی و احصاء شده است که در 
نهایت بــا به کارگیری طرح های هنــری و خاقانه عاوه 
بر کاهش آلودگی ها، شــاهد گسترش جلوه های بصری و 
سیمای شهری در راســتای افزایش رضایتمندی شهروندان 

خواهیم بود.
مدیر منطقه یک با اشاره به اینکه همدان عنوان شهر سبز 
پایدار را یدک می کشــد، گفت: توسعه و گسترش فضای 
سبز تاثیرات مثبت زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را 
به همراه دارد که در نهایت منجر به ارتقای ســطح کمی و 

کیفی زندگی شهروندان همدانی خواهد شد.
وي با اشــاره بــه اینکه پیامدهاي توســعه شــهري و 
پیچیدگي هاي معضات زیســت محیطــي آنها موجودیت 
فضاي ســبز و گســترش آن را اجتناب  ناپذیر کرده  است، 
توســعه و احداث پارک ها با اعتبــار 152 میلیارد ریالی را 
از اولیوتهاي این منطقه دانســت. هم اکنون عملیات اجرای 
دو پارک محلی در ســطح منطقه یک در حال انجام است، 
پارکهــای کمال آباد و میدان بیمه، که در پارک نواری کمال 
آباد عملیات محوطه سازی، جدولگذاری و سنگکاری کف 
به اتمام رسیده است و به زودی بهره برداری از آن صورت 
می پذیرد. همچیــن در پارک نواری میــدان بیمه در حال 
عملیات تســطیح و جدولگذاری هستیم، در بحث بازسازي 
پارک ها و فضاي سبز نیز مي توان به ترمیم و باسازي پارک 

مردم، پارک جوان، بلوار کاج می توان اشاره کرد.
دهبانی صابر گفت عملیات اجرایی پارک جنگلی والیت 
نیز به زودی آغاز خواهد شد که سعی داریم تا محیط طبیعی 
این منطقه حفظ شده و با اجرای مناسب جاده های دسترس 

در آن محیطی مفرح جهت خانواده ها احداث نماییم.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با اشــاره به اهمیت 
مباحث فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی از اعتبار 83 میلیارد 
ریالی این حوزه خبر داد و گفت در ســال جاری شهرداری 
منطقه از روزهای ابتدایی سال جاری عملیات اجرای چهار 
زمین ورزشی ســطح منطقه را آغاز کرد که تا انتهای فصل 
تابستان آماده بهره برداری هستند، این زمینها مناسب استفاده 
ورزشــهای چند منظوره بوده و ورزشکاران در رشته های 
مختلف مــی توانند از آنها اســتفاده نمایند. همچنین طرح 
ها و نقشــه های ورزشگاه شهدای شــهرداری نیز در حال 
تدوین اســت و با آماده شــدن طرح ها اجرای عملیات را 

آغاز خواهیم کرد. 
*این روزها با گذر از بلوار ارم شــاهد پوشش 
سقف میانی تاالر همایش های بین المللی و قرآنی 
هســتیم، در چه مرحله ای از اجــرای این پروژه 

هستید؟
دهبانــی صابر با بیان اینکه در بودجه ســال جاری مبلغ 
65 میلیارد ریال جهت پوشــش ســقف میانی تاالر در نظر 
گرفته شده است گفت پوشش اولیه با استفاده از ورق های 
الومنیومی در حال اتمام اســت و تا انتهای فصل تابســتان 
شــاهد تکمیل این فاز از پروژه خواهیــم بود و پس از آن 

عملیات انجام عایق کاری انجام خواهد شد.
*آیا شــهرداری منطقه یک برای جلوگیری از 
طغیــان رودخانه و کانالها بــا توجه به نزدیکی به 

فصول پر بارش پاییز و زمستان داشته است؟
مدیر منطقه یک با بیان اینکه در ســال گذشته توانستیم 
با الیروبی رودخانه ها و کانالهای ســطح منطقه به خوبی از 
آبگرفتگی و طغیان آنها جلوگیری نماییم عنوان کرد در سال 
جاری نیز با هدایت آبهای ســطحی منطقه از جمله زمانی و 
جوادیه، دیوار کشــی رودخانه هــای دره مراد بیگ و بلوار 
کاج و الیروبی های منظم بتوانیم در فصول پر بارش شاهد 

آسایش همشهریان باشیم.
وی در انتها از شهردار و اعضای شورای اسامی شهر که 
با حمایتهای الزم باعث پیشرفت پروژه های شهر می شوند 
و شهروندانی که با مدیریت شهری همکاری می کنند تشکر 

و قدردانی کرد.
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دهبانی صابر مدیر منطقه یک:

اجرای پروژه های اثر بخش با رویکرد توسعه پایدار شهری
چهارشنبه 
2 مهرماه   1399-
5 صفر   1442  -  
 23 September
2020  سال بیست و سوم

گزارش
Avai  .Alvand

۵
بهره برداری مرحله دوم 

تصفیه خانه همدان تا پایان 
سال

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب کشور گفت: یک 
هزار و 708 روستای کشــور تا پایان سال از نعمت آب 

بهره مند خواهند شد.
حمیدرضا جانباز در آئین افتتاح طرح های آبرسانی به 
400 روســتا در 20 استان کشور که با حضور وزیر نیرو 
و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ اظهار کرد: تمامی 
فعالیت های آب و فاضاب شهری و روستایی ادغام شده 
و بر همین اساس بزرگ ترین طرح کوچک سازی دولت 
شــکل گرفت.جانباز بابیان اینکه در آذرماه به دو بخش 
توجه خواهیم کرد که یک موضوع ارتقای سطح خدمات 
و تســهیل گری در بخش خدمات رســانی به روستاییان 
کشــور و دیگری ارزیابی از منظر خدمات رســانی بهتر 
است؛ عنوان کرد: در تمام استان ها شرکت ها مستقر شده 
و در بیشــتر استان ها ســاختار اباغی شرکت ها اجرایی 
شده است.جانباز با اشاره به اینکه در هفته بیست و یکم 
پویش »الف - ب ایران« آبرســانی به 400 روستا در 20 
اســتان با جمعیت 281 هزار نفر و اعتبــار 379 میلیارد 
تومان افتتاح می شــود؛ گفت: از ابتدای سال آبرسانی به 

48 روستا اجرایی شده است.
وی افــزود: هدف پویش در ســال جاری آبرســانی 
به یک هزار و 708 روســتا با جمعیت 914 هزار نفر است 
که در پایان نیمه اول ســال به 448 روستا آبرسانی شده 
اســت.جمعیت برخوردار از آب در روستاهای کشور به 
بیش از هشت میلیون و 100 هزار نفر می رسدمدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب کشــور بیان کرد: تا پایان سال 
گذشته هفت میلیون و 700 هزار نفر در روستاهای کشور 
از نعمت آب ســالم بهره مند شدند که با این افتتاح این 
طرح هــا جمعیت برخوردار به بیش از هشــت میلیون و 
100 هزار نفر می رسد.جانباز یادآور شد: به طور میانگین 
هر هفته به 35 روســتا آبرســانی شــده و در 20 استان 

پروژه های مختلفی افتتاح می شود.
استاندار همدان نیز اظهار کرد: در استان همدان چه در 
زمینه اجرای پروژه های ملی و چه استانی همدان به یک 

کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
سید سعید شــاهرخی با بیان اینکه پروژه های وزارت 
نیرو در بخش عمرانی در اســتان همدان می درخشــد؛ 
افزود: افتتاح ســه سد طی ســال های اخیر و افتتاح سد 
نعمت آباد اقدامات ارزشمندی است که هم در تأمین آب 
شــرب و هم در تأمین آب کشــاورزی نیاز عمده استان 
همدان را تأمین می کند.استاندار همدان بیان کرد: وزارت 
نیرو بیش از 800 میلیارد تومان از پروژه های مهم بخش 
آب و برق اســتان همدان را به بخش خصوصی واگذار 
کرده است.وی با بیان اینکه نیروگاه شهید مفتح با قدرت 
کار را دنبــال می کند و به عنوان نیــروگاه برتر آمادگی 
خدمات رسانی دارد، گفت: در بخش آب و فاضاب 31 
شــهر در استان همدان به اتفاق 700 روستا به شبکه آب 

شرب سالم متصل هستند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب همدان از 
بهره بــرداری مرحله دوم تصفیه خانــه همدان تا پایان 

سال جاری خبر داد.
ســید هادی حســینی بیدارنیز در آیین افتتاح سد 
نعمت آبــاد اســدآباد اظهار کــرد: به 30 روســتا در 
اســتان همدان و درمجموع 400 روســتا به صورت 
هم زمان آب رسانی می شــود.وی با اشاره به آنکه این 
طرح با اعتبار 48 میلیارد تومان اجرایی شــده اســت 
که 28 هزار نفر از جمعیت روســتایی استان از شبکه 
آب رســانی ســالم و پایدار بهره مند می شوند، گفت: 
در شهرســتان های همدان، مایر، نهاوند، تویسرکان، 
اسدآباد، کبودراهنگ و رزن کار انجام و آب رسانی به 

9 هزار خانواده اجرایی شده است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب همدان با تأکید 
بر اینکه با اجرای طرح پنج مجتمع آب ر سانی نزدیک 
به 192 لیتر در ثانیه آب سالم و پایدار تولید می کنند، 
خاطرنشــان کرد: یک هزار و 250 متر مکعب مخزن 

زمینی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: ایجاد 250 متر مکعب مخزن هوایی، 
اجــرای 63 هــزار و 577 متر خط انتقــال و اصاح 
96 هزار و 750 متر از شــبکه فرســوده نیز از دیگر 
اقدامات طرح موجود است.حسینی بیدار با بیان اینکه 
برای اجرای طرح پنج هزار و 294 متر توســعه شبکه 
آب رســانی جدید ایجاد شــده اســت، تصریح کرد: 
درمجموع 166 کیلومتر خطوط انتقال توســعه شبکه 
توزیع برای این طرح اجرایی شده است.وی با تأکید 
بر اینکه به دنبال اجرای طرح برای 263 نفر به صورت 
مســتقیم و 77 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی 
شده اســت، گفت: تأمین آب شرب سالم و پایدار و 
افزایش تمایل ســکونت در روستاها و کوچ معکوس 
به روستاها از مهم ترین اهداف اجرای این طرح بوده 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب همدان از 
بهره بــرداری مرحله دوم تصفیه خانــه همدان تا پایان 
ســال جاری خبر داد و افزود: اصاح و توسعه 290 
کیلومتر خط فاضاب و افزایش 75 درصدی جمعیت 
حاشیه شهر همدان از شبکه فاضاب شهری از دیگر 

اقدامات است.
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توسعه و گسترش فضاي 
سبز تاثيرات مثبت 

زيست محيطي، اقتصادي 
و اجتماعي را به همراه 

دارد که در نهايت منجر 
به ارتقاي سطح کمي و 

کيفي زندگي شهروندان 
همداني خواهد شد.


