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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:

افتتاح چهار پروژه با اعتبار 30 میلیارد تومان
8

2

3

حل مشکل ترافیک شهری 
با تغییر نگرش افراد 

و رعایت فرهنگ ترافیکی 

3

مدیر شهرداری منطقه 3:
تخصیص 280 میلیارد ریال از 

درآمد شهرداری منطقه 3 در حوزه 
حمل و نقل و ترافیک 

آشفتگی بازار 
مسکن همدان

نظارت نیست

آشــفتگی در بازار مسکن همدان موجب شده بسیاری از همدانی ها رویای 
خانه دار شدن را در سر بپرورانند.

انســان های اولیه در ابتدا غارها را محل مناســبی برای سکونت و دوری از 
خطــرات مختلف یافته بودند ، اما رفته رفته زندگی مدرن و نیاز به مســکن 
افزایش یافت تا جایی که  انســان ها به دشــت ها و کنار رودها آمدند و اقدام 
به ســاختن سرپناهی مطابق نیازهای خود برای آغاز زندگی اجتماعی کردند، 
اما امروزه تهیه مســکن به راحتی و آسانی دوران گذشته نیست زیرا نیازهای 

بشر امروز تغییر کرده است.
این روزها خرید یا اجاره مسکن برای مردم همدان به آرزویی دست نیافتنی 
تبدیل شــده چراکه افزایش سرسام آور قیمت ها که در نبود نظارت رقم خورده 
رســیدن به این رؤیا را ناممکن کرده است و به یک باره شاهد افزایش قیمت 
مسکن بوده ایم به طوری که براساس بررسی ها قیمت هر مترمربع زمین در 

نقاط مختلف شهر همدان 3 تا 4 برابر افزایش یافته است.

مدیر کل امور اقتصاد ودارایی استان همدان:

۶ هزار پرونده فرار مالیاتی 
شناسایی شد

2

اینستاگرام پدیده نوظهور 
برای جوالن بی حجابی

سوءاستفاده از چادر برای الیک بیشتر!

7

معاون اشتغال اداره کل کار استان همدان خبر داد

معرفی ۴000 کارگاه 
برای دریافت تسهیالت کرونا 

در همدان

2

رئیس کل دادگستری استان همدان:

همدان باالترین رقم زندانیان 
غرب کشور را دارد

2

توصیه بهزیستی؛

فقط شاغالن کودکانشان 
را به مهدکودک بسپارند

5

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان 
مطرح کرد:

رشد ۴۴ درصدی تسهیالت 
ازدواج در استان همدان

6

6

مدیر منطقه ۴ شهرداری همدان:
۴0 پروژه با اعتبار ۴0 میلیارد 
تومان در سطح منطقه ۴ همدان 

اجرا می شود

8

هشدار به همدانی ها؛
الگوی مصرف آب رعایت نشود 
تابستان با مشکل مواجه می شویم
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مدیر کل امور اقتصاد ودارایی 
استان همدان:

۶ هزار پرونده فرار مالیاتی 
شناسایی شد

مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
همدان گفت: ۶ هــزار پرونده فرار مالیاتی در 

استان همدان شناسایی شده است.
ســید ناصــر محمــودی  مدیــرکل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان همدان در نشست 
خبــری افزود: اقدامــات  راهبرد ی جدیدی 
در ســال جدید در حال پیگیری اســت که 
امیدواریم با تدابیــر دولت ومجلس در قانون 
برنامه ششــم و بودجه  به ســمتی برویم که 

فرارمالیاتی به حداقل خود برسد.
وی گفت : ســرمایه گذار داخلی وخارجی 
رو به افزایش اســت ودر ارتباط پروژه داخلی 
وخارجــی نیز درایــن حوزه اطالع رســانی  
صورت گرفته وامیدواریــم که اتفاقات خوبی 

صورت گیرد.
محمــودی با تاکید بــر اینکه فرصت های 
سرمایه گذاری اســتانی است و مختص شهر 
همــدان نیســت، گفت: تالش بــرای جذب 

سرمایه گذاران خارجی در برنامه قرار دارد.
وی از ضرورت توجــه به بخش خصوصی 
سخن گفت و با بیان اینکه یکی از محورهای 
عملیاتــی وزارت اقتصاد و دارایی توســعه و 
توانمند ســازی بخش خصوصی اســت و در 
همین راســتا مرکز توســعه خدمات سرمایه 
گذاری در اســتان همدان تشکیل شده است 
و از ســال ۹3 فعال است، گفت: در این مرکز 
دستگاه های اثرگذار و فرابخشی نماینده فعال 

دارند.
 محمودی ادامه داد: برای آگاهی مردم از 
چگونگی ورود به بازار بــورس این قابلیت را 
داریم که کالس رایــگان بورس برگزار کنیم 
که افراد بتوانند از این کالســها استفاده کنند 

وبا بازار بورس آشنایی پیدا کنند.

کاهش تصادفات 
درون شهری در همدان

پلیــس  رئیــس 
رانندگی  و  راهنمایــی 
کاهــش  از  همــدان 
تصادفات درون شــهری 
در همــدان نســبت به 

سال گذشته خبر داد.
اشاره  با  فکری  علی 
خوشــبختانه  اینکه  به 

نسبت امســال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته با کاهش تصادفات مواجه هســتیم 
اظهار کــرد: روزهای اخیر شــاهد تصادفاتی 
بودیم که نیاز اســت رانندگان بیشتر رعایت 

کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه اخیــرا دو مورد 
تصادف هنگام صبح در بلوار ارم رخ داده است 
گفت: وقتی جاده ها خلوت می شــوند سرعت  
خودروها باال می رود و گاهی منجر به تصادف 

می شود که باید مراقب بود.
رانندگی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
همــدان تاکید کرد: خصوصــا هنگام صبح 
کمی ســطح هوشــیاری افراد پایین می آید 
و خســتگی و خواب آلودگی عارض می شود 
که این امــر می تواند تصــادف را به دنبال 

باشد. داشته 

آغاز خرید توافقی جو 
در همدان

مجید مســلمی راد، مدیر ســازمان تعاون 
روســتایی اســتان همدان با بیــان اینکه با 
آغاز عملیات برداشــت محصول جو از مزارع 
خرید توافقی این محصول از کشــاورزان آغاز 
شــد اظهار کرد: تا کنون بیش از ۲ هزار تن 
از محصــول جو تولیدی اســتان با محوریت 
اتحادیه تعاون روستایی همدان و با مشارکت 
اتحادیه های شهرســتانی به صــورت توافقی 

خریداری شده است.
وی خریــد توافقی را در جهــش تولید و 
بهبود وضعیت اقتصــادی بهره برداران بخش 
کشاورزی مؤثر دانست و گفت: هدف از خرید 
توافقی کاهش واســطه های بخش کشاورزی 
در خرید و فروش محصوالت کشاورزی است 
که در نهایت به سود کشاورز و مصرف کننده 

منتهی می شود.
مدیر ســازمان تعاون روســتایی اســتان 
همــدان بــا اعالم اینکــه خریــد توافقی در 
تمام شهرســتان های اســتان همدان توسط 
تشکل های بخش کشاورزی صورت می گیرد، 
عنوان کرد: سیاست خریدهای توافقی دارای 
کارکردهــای مطلوبی در زمینه بازار رســانی 
محصوالت کشاورزی اســت بنابراین افزایش 
ســالیانه میزان خریدهای توافقی مد نظر این 

مدیریت قرار دارد.

خبــر

اقدام جهادی پارلمان بخش خصوصی همدان 
19-COVID برای نجات بیماران

به گزارش روابط عمومی اتــاق همدان در میانه همه گیری بیماری کرونا، 
اتاق همدان در راستای لزوم بســیج همگانی در مبارزه با شیوع این ویروس 
با تشکیل ســتاد مبارزه با ویروس کرونا  نخســتین قدم را برای نجات جان 
بیماران کرونایی و تأمین نیازهای شــبکه  بهداشــت و درمان استان متقبل 

گردید.
ســتاد مبارزه با شــیوع ویروس کرونا در این رابطه جلسات متعددی را با 
حضور اعضا هیئت رئیســه و هیئت نمایندگان اتاق ،ظاهر پورمجاهد معاون 
اقتصادی استاندار،مسئولین دانشــگاه علوم پزشکی ، سازمان صمت  و سایر 
نهاد های مربوطه برگزار نمود  و فورا موضوع بررسی راهکارها و بهره برداری 
از ظرفیت هــای فعالین بخش خصوصی در جلوگیری از اشــاعه ی ویروس  
کرونا در دســتور کار قرار گرفــت. و  در وهله اول اقدامــات تمهیدات ذیل 

لحاظ گردید.
علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی  همدان 
در این رابطه اظهار داشت: پارلمان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی استان 
همانند سایر حوادث و بحران ها ی پیشین در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود در این بحران نیز ایفای نقش جدی کرده و این مهم نیز ادامه 

خواهد داشت.
رئیس اتــاق همدان در این رابطه گفت: با تمهیــدات صورت گرفته و به 
همت اعضای هیئت رئیســه و هیئت نمایندگان و فعالین اقتصادی اســتان  
تاکنون از ســوی پارلمان بخش خصوصی اســتان قریب به  3 میلیارد ریال 
اقالم و تجهیزات بیمارســتانی تامین گردیده  و به شــبکه بهداشت و درمان 

استان اهدا شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه در چنیــن فضایی صاحبان صنایــع و تجارت نیز 
بایستی به مســئولیت اجتماعی خود در قبال شهروندان عمل نمایند، یادآور 
شد: شرایط فعلی ایجاب می کند تا بخش خصوصی در کنار مردم قرار گرفته 
و تا شکست کامل این ویروس در سطح کشور از هیچ تالشی دریغ ننمایند.

رئیس اتاق همدان با اشــاره به کمک های بخش خصوصی کشور در قالب 
کمپین نفس و اتاق ایران اظهار داشــت: با پیگیری هایی بعمل آمده بخشی از 
تجهیزات موردنیاز بیمارستانی از سوی این کمپین برای استان همدان ارسال 

شد که  شامل اقالم ذیل می باشد.
وی بیان کرد: این روزها خصوصا افرادی که در تفرجگاه ها حضور می یابند 
و تا پاسی از شــب بیرون می مانند، هنگام بازگشت به خانه خسته هستند و 

این امر ممکن است کار دستشان دهد.

معاون اشتغال اداره کل کار استان همدان خبر داد
معرفی ۴000 کارگاه 

برای دریافت تسهیالت کرونا در همدان
معاون اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از 
معرفی 4۰۰۰ واحد مشــمول دریافت تسهیالت کرونایی به بانک ها خبر داد 
و گفت: ۵۹3۶ کارگر همدانی که مشــمول دریافت تسهیالت کرونایی بودند، 

به بانک ها معرفی شدند.
مصطفی قربان فربا بیان اینکه ثبت نام متقاضیان دریافت تســهیالت کرونا 
در اســتان انجام شده است، اظهار کرد: تاکنون 4۰۰۰ کارگاه با ۵۹3۶ کارگر 
برای دریافت ۵۵ میلیارد تومان تســهیالت به بانک های عامل استان معرفی 

شدند.
وی با اشــاره به اینکه ۱4 رســته شغلی آســیب دیده از کرونا در استان 
شناســایی شده است، تصریح کرد: در استان همدان 33 هزار کارگاه مشمول 
دریافت تســهیالت کرونا هستند که اعتبار استان در این زمینه ۸۰۰ میلیارد 

تومان است.
قربان فر با بیان اینکه ثبت نام در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: قرار 
بود تا پایان خردادماه فرآیند ثبت نام از مشــاغل آسیب دیده از کرونا صورت 
بگیرد اما هنوز ســامانه کارا باز اســت و واحدهای مشمول دریافت تسهیالت 

می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.
وی افزود: تسهیالتی به مبلغ شش میلیون تومان برای رانندگان مسافری 
خویش فرما، ۱۲ میلیون تومان برای بنگاه های آســیب دیده از کرونا به ازای 
هر فرد و ۱۶ میلیون تومان هم برای بنگاه های آسیب دیده که به دستور ستاد 

ملی کرونا تعطیل شده اند، درنظر گرفته شده است.
معاون اشــتغال استان همدان در اســتان همدان ۱۵ بانک و ۱3 دستگاه 
اجرایی در پرداخ تســهیالت کرونا مشارکت دارند، خاطرنشان کرد: کارگران 
ســاختمانی به علــت اینکه از کرونا متأثــر نبوده اند، مشــمول دریافت این 

تسهیالت نیستند.

روابط عمومی شهرداری منطقه یک همدان
اهتزاز پرچم حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 

در همدان

 با آغاز دهه مبارک کرامت سوم تیر ماه جاری پرچم مزين به نام 
امام علی بن موسی الرضا )ع( با رعايت دستور العمل های بهداشتی 
و محدوديتهای اجتماعی به دلیل کنترل شیوع ويروس کرونا، بر فراز 

شهر همدان به اهتزاز درآمد.
در این مراســم که با همکاری شــهرداری منطقه یــک و کانون فرهنگی 
مذهبی شــبکه جوانان رضوی برگزار گردید پرچم مزین به نام امام رضا )ع( 
به وســعت ۱۵۰ متر مربع و در طی مراسمی که با همراهی مردم و مسئولین 

بود در میدان پژوهش شهر همدان نصب گردید.
هدف از اجرای این برنامه گســترش سیره و آموزه های امام رضا در دهه 

مبارک کرامت می باشد.
گفتنی اســت این مراسم با حضور صوفی شهردار همدان، سلماسی رئیس 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اســالمی، دهبانی صابر مدیر مطنقه 
یک،یونسی جانشین سپاه ناحیه همدان، حجت السالم والمسلمین دهنوی و 

مهاجرانی حضور داشتند.

خبــر آشفتگی بازار مسکن همدان
نظارت نیست

بازار مسکن همدان موجب  آشفتگی در 
از همدانی ها رويای خانه دار  شده بسیاری 

شدن را در سر بپرورانند.
انســان های اولیــه در ابتدا غارهــا را محل 
مناسبی برای سکونت و دوری از خطرات مختلف 
یافته بودند ، امــا رفته رفته زندگی مدرن و نیاز 
به مسکن افزایش یافت تا جایی که  انسان ها به 
دشــت ها و کنار رودها آمدند و اقدام به ساختن 
سرپناهی مطابق نیازهای خود برای آغاز زندگی 
اجتماعی کردند، اما امروزه تهیه مسکن به راحتی 
و آســانی دوران گذشته نیست زیرا نیازهای بشر 

امروز تغییر کرده است.
این روزها خرید یا اجاره مســکن برای مردم 
همــدان به آرزویی دســت نیافتنی تبدیل شــده 
چراکه افزایش سرســام آور قیمت ها که در نبود 
نظارت رقم خورده رسیدن به این رؤیا را ناممکن 
کرده اســت و به یک باره شــاهد افزایش قیمت 
مسکن بوده ایم به طوری که براساس بررسی ها 
قیمت هر مترمربع زمین در نقاط مختلف شــهر 

همدان 3 تا 4 برابر افزایش یافته است.
قیمت ها بــه طرز عجیبی بــاال رفته و از هر 
معامالت ملکی به معامالت ملکی دیگر قیمت ها 
متفاوت است؛ نرخ ها به حدی باالست که فردی 
که خانه اش را در ماه گذشته فروخته است دیگر 
توان خرید واحد مســکونی پیشــین خود را هم 
نــدارد و با پولــی که از فروش خانــه اش در ماه 
گذشــته به دســت آورده حتی نمی تواند همان 

خانه خود را بخرد.
بر طبــق آمارهای اعالم شــده همدان جزو 
اســتان های محبوب برای سکونت شناخته شده 
اســت و همین امر موجب شــده است که حتی 
قیمــت خانه و اجاره بهای آن بــا پایتخت ایران 

)تهران( برابری کند.
اگرچــه قیمت مســکن در کشــور افزایش 
بسیاری داشته اســت اما در شهر همدان شاهد 
گرانی نامتعارف و غیرعادی مســکن بوده ایم به 
طــوری که همین موضوع همــدان را به یکی از 

گران ترین شهرها تبدیل کرده است.
طبق آنچه در بررســی ها به دســت آمده این 
روزها خرید یا اجاره مســکن برای قشر متوسط 
و کم درآمد همدان به رؤیا تبدیل شــده چراکه با 
تغییراتــی که در قیمت دالر و ارز ایجاد شــد و 
شاهد جهش قابل توجه دالر بودیم قیمت مسکن 
نیــز روند صعودی به خود گرفت که اگر ســری 
بــه بنگاه های معامالت ملکــی در نقاط مختلف 
همدان بزنیم به ســادگی وضعیت نامناسب بازار 
رهن و اجاره و خرید مســکن قابل درک خواهد 

بود.

قیمت مســکن به حدی جهش صعودی پیدا 
کرده است که گویی هرمالکی با گران ترین نرخ 
پیشــنهادی ملک خود را به فروش برســاند به 
پیروزی وصف ناپذیری دســت پیدا کرده است و 
گویی انسانیت را به دست فراموشی سپرده است.
یکی از شهروندان همدانی با بیان اینکه مدت 
۶ ماه است که به دنبال خرید یک ملک مسکونی 
است می گوید:" برای خرید مسکن به هر کجای 
شــهر که می روم خانه کمتر از متری  ۸ میلیون 

تومان یافت نمی شود."
وی بــا بیان اینکه گویا بازار مســکن به حال 
خود رها شــده اســت می گوید:" در هر کجای 
شهر هرکسی بیشترین  قیمت را دهد نرخ را وی  

تعیین می کند ."
یکی دیگر از شهروندان بابیان اینکه من برای 
خرید مســکن چنــد روز پیش بنــگاه معامالت 
ملکی بودم و قیمت ها به شدت باالست و خریدار 
هم وجود دارد اما فروشــنده ای که ملک خود را 

باقیمت پایین و مناسب بفروشد، وجود ندارد.
      دخالت هــای بی رويه مشــاورين 

امالک باعث گرانی مسکن شده است
رئیس اتحادیه مشــاورین امالک همدان نیز 
در این باره می گوید: تخصص مشــاورین امالک 
در حوزه قیمت گذاری نیست و شتابزدگی مردم، 
گرانی مصالح و دخالت های بی رویه مشــاورین 
امالک باعث گرانی مسکن شده است در حالیکه 

مشاورین امالک حق قیمت گذاری ندارند.
ابراهیم جمالی با اشــاره بــه اینکه در حوزه 
خرید و فروش مسکن باید کمیته قیمت گذاری 
تشکیل داده شــود، یادآور شد: باید قیمت ملک 

توسط کارشناسان به صورت مکتوب به مشاورین 
امالک داده شود تا در بنگاه فایل شود که با این 

اقدام می توان بازار مسکن را کنترل کرد.
رئیس اتحادیه مشــاورین امالک همدان در 
گفتگو با ایســنا درباره نقش سایت های دیوار و 
شیپور در گرانی مســکن، افزود: متأسفانه این 
دو ســایت عمده ترین علت گرانی مســکن در 
همدان هســتند به طوریکــه همانگونه که درج 
آگهی در این ســایت ها برای هیچ شــهروندی 
امالک هم  برای مشــاورین  نــدارد  ممنوعیت 
ممنوعیت نداشــته اما به علت اینکه دستوری 
در زمینه جلوگیری از فعالیت مشاورین امالک 
در فضای مجازی به دســت ما نرســیده است، 

کنیم. مخالفت  نمی توانیم 
جمالی حضور سوداگران و دالالن در بنگاه های 
معامالت ملکــی را از دیگر دالیل افزایش قیمت 
مســکن در همدان دانســت و اظهار کرد: وقتی 
بازار آشفته می شــود دالالن زیاد می شوند و در 
همدان نیز ســوداگرانی که در مشاورین امالک 
به صورت سرپایی خرید و فروش می کنند، علت 

گرانی هستند.
رئیس اتحادیه مشــاورین امالک همدان یکی 
دیگر از دالیل افزایش قیمت مســکن در همدان 
را صنعتی نبودن این استان دانست و تأکید کرد: 
شهری که صنعتی نداشته باشد هیچ جایی امن تر 

از ملک و زمین برای سرمایه گذاری نیست.
وی بــا بیان اینکه مالــکان حاضر به افزایش 
۲۵ درصدی بــه اجاره بها نیســتند، گفت: ۸۰ 
درصد از مالکان با بخشنامه افزایش ۲۵ درصدی 

قراردادهای رهن و اجاره موافق نیستند.

وی با اشــاره به ورود مســئوالن استان برای 
کنترل قیمت مســکن در همــدان، اظهار کرد: 
بخشــنامه ای که از سوی دادستان همدان مبنی 
بر افزایش ۲۵ درصــدی قراردهای رهن و اجاره 
به مشــاورین امالک ابالغ شده، از سوی مالکان 

پذیرفته نشده است.
وی تصریح کــرد: وقتی از مالکان می خواهیم 
قولنامه سال گذشته را برای محاسبه ۲۵ درصد 
افزایش در اختیار مشــاور امــالک قرار دهند از 
این کار ســرباز زده و بنــگاه را ترک می کنند و 
به صورت زیردرختی و توافق با مستأجر قولنامه 

دستی می نویسند.
جمالی با اشاره به رکود کسب و کار مشاورین 
امالک در همدان، افزود: متأسفانه مالکان مبالغ 
هنگفتی برای رهن و اجاره پیشــنهاد می دهند و 
وقتی مشــاورین امالک تذکر می دهند در جواب 
به آنها می گویند مســتأجر راضی است شما چه 

کاره اید؟
وی ادامــه داد: مشــاورین امــالک حتی در 
صورتی که مستأجر راضی به پرداخت مبالغ باال 
باشــد مخالفت می کنند اما متأســفانه همکاری 
بین مردم و مشــاوران امالک وجــود ندارد و به 
همین علت توافقات دســتی و زیردرختی بیشتر 
شده است و در این بین مشاورین امالک متضرر 

می شوند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک همدان یادآور 
شد: البته در این بین هستند مالکانی که با همان 
قیمت سال گذشــته قرارداد مستأجران خود را 

تمدید کردند که این اقدام آنها ستودنی است.
وی بــا تأکید بــر اینکه بخشــنامه افزایش 
۲۵ درصــدی قرارداد اجاره و رهن توســط مقام 
عالی قضایی اســتان صادر شده است، گفت: این 
بخشــنامه تأثیر زیادی در کاهــش معامالت با 
قیمت های کاذب در بنگاه ها داشــته به طوریکه 

معامالت رهن و اجاره متوقف شده است.
جمالــی افــزود: در حال ابالغ بخشــنامه به 
۱3۰۰ بنگاه موجود در همدان و حومه هســتیم 
اما زمــان می برد تا همه بنگاه ها از این دســتور 

تبعیت کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه متأسفانه حس 
انســان دوستی در بین مردم کمرنگ شده است، 
بیان کرد: مالــکان باید خدارا درنظر بگیرند و به 

ضعیفان کمک کنند و به گرانی ها دامن نزنند.
به گزارش نســیم همدان؛ آنچه مســلم است 
اینکه در حال حاضر تأمین مســکن برای جوانان 
در آســتانه ازدواج و خانواده هایی که سرپرست 
آن ها با دریافــت حقوقی ثابت گــذران زندگی 

می کنند به چالشی جدی تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان:

همدان باالترين رقم زندانیان غرب کشور را دارد
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان اعالم 
کرد: اســتان همدان باالترین رقم زندانیان غرب 
کشور را دارد که با مراجعه به زندان ها دریافتیم 
تعداد باالیی از آنها با تغییر رویکرد حبس محور 

 می توانستند اصاًل به زندان نروند.
محمدرضا عدالتخواه به مناســبت هفته قوه 
قضائیه در جمع خبرنگاران، با اعالم حجم پرونده 
های ورودی به قوه قضائیه در سال ۹۷ به تعداد 
۲۹۷ هزار فقره پرونده، اظهار کرد: در ســال ۹۸ 
تعداد پرونده های وارد شده به مجموعه قضایی، 
3۰۷ هــزار فقره بوده ضمن اینکه در ســه ماهه 

نخست امسال این تعداد ۶۵ هزار پرونده است.
وی تصریــح کرد: از تعــداد پرونده های وارد 
شده در ســال ۹۷ تعداد ۲۹۲ هزار فقره پرونده 
مختومه اعالم شده و تعداد پرونده های مختومه 
در ســال ۹۸ حدود 3۱4 هزار پرونده بوده است 
که برعکس ســال ۹۷ کــه ۵۰۰۰ پرونده معوقه 
داشتیم در سال گذشته ۹۰۰۰ پرونده از معوقات 

سال های گذشته نیز کار کرده ایم.
عدالتخواه افزود: در سال ۹۹ با توجه به شیوع 
کروناویروس و از دســت دادن زمان دادرسی در 
ایام نوروز، تعداد ۶۵ هــزار فقره پرونده مختومه 
اعالم شــده که گویای عملکــرد مثبت مجموعه 

دادگستری در استان بوده است.
وی با بیان اینکه در پرونده های وارد شده به 
شورای حل اختالف نیز از ۱۰۹ هزار پرونده وارده 
به تعداد ۱۱3 هزار پرونده در ســال ۹۷ رسیده 
ایم، گفت: در ســال ۹۷ تعداد ۱۰۸ هزار پرونده 
از پرونده های وارد شــده مختومه و در سال ۹۸ 
حدود ۱۱۰ هزار پرونده مختومه اعالم شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان از شرایط 
فوق العاده کاری تا پایان شــهریورماه خبر داد و 
یادآور شــد: با توجه به مکان نامناســب شورای 
حل اختالف در محل قبلی، انتقال این مجموعه 
به ساختمان دادگســتری سابق انجام شده و در 
همین راستا دادگاه های تجدیدنظر از ۱۱ شعبه 
به ۱۷ شــعبه افزایش و آمار پرونده هر شعبه از 

۱۷۰ پرونده به ۱۰۵ پرونده کاهش یافته است.
وی  در راســتای کاهش تعــداد پرونده های 
شــعب به منظور غلبه بر اطاله دادرسی و سرعت 
بخشــیدن بــه کار اعالم کــرد: با جــا به جایی 
ســاختمان دادگســتری به محل جدید، دادگاه 
های حقوقی از ۱۰ شــعبه به ۱4 شعبه افزایش 
یافته و به همین منظور تعداد پرونده های وارده 
از ۱۷۰ پرونده به ۱۲۰ پرونده کاهش یافته است.
عدالتخواه درباره ســاختار اداری در اســتان 
همدان افزود: تاکنون ۹۰ مــورد جابه جایی در 
بیــن همکاران قضایی داشــته ایم کــه این امر 
به پیشــنهاد دادگســتری اســتان و حکم نهایی 

ریاست قوه قضائیه انجام شده که 
مهمترین آنهــا جاب جایی هفت 
رئیس دادگستری در ۹ شهرستان 

بوده است.
وی  تصریــح کــرد: بــا توجه 
به بحــث جوانگرایی و اســتقرار 
نیروهای انقالبی در دســتگاه قضا 
مقرر شد تا رؤســای دادگستری 
شهرســتان ها در خود شهرستان 
محل خدمت ســاکن شــده تا با 
احترام بــه محل زندگــی ارباب 

رجوع در اظهارنظر، امنیت روانی برای ســاکنان 
شهرستان ها باشد.

رئیس کل دادگســتری استان همدان با بیان 
اینکه افق روشنی برای دادگستری استان همدان 
دیده می شود، خاطرنشان کرد: استان همدان در 
بحث حبس زدایی توانســته گام مؤثری  بردارد و 
مجازات حبس محور را از دســتگاه قضایی خود 
دور کند. 3۰ درصد از جرائم کشــور زبانی بوده 
و با جبران اهانــت باید رویکرد مجازات را تغییر 

دهیم.
وی اعالم کرد: اســتان همدان باالترین رقم 
زندانیان غرب کشــور را دارد که بــا مراجعه به 
زندان ها دریافتیم تعــداد باالیی از آنها با تغییر 
رویکرد حبس محور  می توانستند اصاًل به زندان 
نروند و اگر در حال حاضر عفو شوند برای جامعه 

خطری ندارند.
عدالتخواه ادامه داد: در حال حاضر 4۵۰ هزار 
ساعت مجازات جایگزین برای زندانیان استان از 
نوع خدمات رایگان صادر شده است که این امر از 
۲۰۰۰ ماه زندان رفتن افراد جلوگیری می کند.

وی هزینــه نگهداری هــر زندانــی را ماهانه 
یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
مجازات های جایگزین زندان عالوه بر اینکه هزینه 
ای برای بیت المال و بودجه عمومی ندارد، به برخی 
مسائل مالی نیز کمک کرده و از آسیب به جامعه و 

خانواده زندانیان نیز جلوگیری می کند.
عدالتخــواه با تأکید بر اینکــه اگر  تحولی در 
جامعه رخ می دهد باید در منابع انســانی باشد، 
مطرح کرد:  با جابه جایی یکی از قضات در سال 
۹۹ از 3۹۱ پرونده محول شــده بــه این قاضی 
شاهد صدور حکم جایگزین برای ۶3 پرونده بوده 
ایم که از ورود ۷۶ نفر به حبس جلوگیری کرده 

است.
وی  ادامه داد: اگــر قاضی بتواند مانع از ورود 
فردی به زندان شــود و حکم زندان دهد، خالف 
قســم عمل کرده و خود ظالم اســت پس برای 
جرائم کوچک و حبس یک سال باید از مجازات 

جایگزین استفاده شد.

وی اظهــار کــرد: قضاتی که 
نتوانند رویکرد خود را تغییر دهند 
باید خودشان تغییر کرده و قاضی 
باید مانند طبیب برای هر شخص 

مجازات متفاوت درنظر بگیرد. 
عدالتخواه از تشکیل دو کمیته 
تألیــف قلوب در  زیرنظر ســتاد 
اســتان همدان خبر داد و گفت: 
ســتاد تألیف قلــوب در همدان 
بــه منظــور مصالحــه در جرائم 
غیرعمد تشکیل شده و دو کمیته 
مصلحیــن و معتذرین ذیــل آن در حال فعالیت 

هستند که مختص استان همدان است.
وی در توضیــح کمیتــه هــای مصلحین و 
معتذرین در ســتاد تألیف قلوب در همدان بیان 
کــرد: در ســتاد مصلحین هر اجتماعــی مانند 
مســاجد و هیئت های مذهبی با وساطت و هم 
صحبتی سعی در حل دعاوی داشته و در کمیته 
معتذرین فردی که جرمی مرتکب شده و اهانتی 
انجام داده بــا عذرخواهــی از مطهرین و اظهار 
ندامت و پشــیمانی از جرائم مرتکب شــده عفو 
شده تا از پرداخت جرائم و حبس های بی معنی 

جلوگیری شود.
عدالتخــواه تأکید کرد: اگر به ســمت صلح و 
سازش نرویم ضرر کرده ایم ضمن اینکه در حال 
حاضر آمار خیره کننــده ای از افرادی داریم که 
حاضر هستند با عذرخواهی و اظهار پشیمانی از 
متشاکی های خود طلب عفو کنند و این کمیته 

کاماًل ابداعی استان همدان است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره 
به عفــو حدود 3۰۰۰ نفر از ســوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی، بیان کرد: ۵4۱ نفر از این تعداد 

را زندانیان استان همدان بوده اند.
وی اشــتغالزایی و رفــع موانع اشــتغال را از 
رویکردهای دستگاه قضا دانست و گفت: تعدادی 
از پرونــده های وارده به دســتگاه قضا در زمینه 
مســائل اقتصادی بوده که در این راستا مجموعه 
قضایی اســتان با برگزاری نسشــت بــا فعاالن 
اقتصادی ســعی در تســریع رونــد پرونده های 

این چنینی دارد.
عدالتخــواه ادامــه داد: از دیگــر محورهای 
عملیاتــی دســتگاه قضا، مبارزه با فســاد درون 
ســازمانی اســت که در همین راستا جابه جایی 
۹۰ مورد در این مجموعــه اقدام ابتدایی بوده و 
شــهروندان اســتان با تماس با ۱۵۸۰ هر گونه 
فســاد و کارچاق کنی که به صــورت زبانی بوده 
را به قوه قضائیه گزارش دهند تا با بررسی دقیق 
مــوارد صحت و عدم صحت توســط قوه قضائیه 
اعالم شود همچنین مردم می توانند با ارتباط با 

سامانه ۱۲۹ ابتدا مشکالت خود را مطرح کرده و 
در صورت لزوم به شعب دادرسی مراجعه کنند.

وی با بیــان این مثال که بــرای پاک کردن 
شیشه کثیف باید از دستمال تمیز استفاده شود 
به بحث خود ادامه داد و اعالم کرد: برای مبارزه 
با فســاد درون سازمانی با قاطعیت برخورد کرده 
و بر این باور هســتیم که اگر قاضی برای قضاوت 
و صدور حکم نداشته باشیم بهتر از وجود قاضی 
فاسد اســت بنابراین به کار خود ادامه می دهیم 
به طوریکه نخستین جراحی ها در همدان انجام 

شده است.
عدالتخواه دستگاه قضایی استان همدان را از 
پاک ترین مجموعه ها در غرب کشــور دانست و 
گفت: تاکنون گزارش مفاسد در دستگاه قضایی 
استان همدان را نداشــته ایم و مجموعه قضایی 
همدان از متدین ترین و دلســوزترین مجموعه 

ها است.
وی همچنیــن دربــاره جرائــم متخلفان در 
فضای مجازی مطرح کرد: در حال حاضر درصدد 
هســتیم با آموزش حرفه ای قضات در مســائل 
مجازی به صورت تخصصی مانع از بروز مشــکل 
در این حوزه شــده و به زودی شــعبه تخصصی 
رسیدگی به تخلفات فضای مجازی ایجاد خواهد 

شد.
وی در ادامه با اشــاره به تمرین ارباب رجوع 
در مجموعــه قضایی بیان کرد: کســی که مردم 
حقوقش را می دهند اجازه گردن درازی در برابر 
ارباب رجوع را ندارد و در این راستا در اسفندماه 
با حضور ســر زده در ۵۰ حــوزه قضایی موضوع 

تمرین را بررسی کرده ایم.
رئیس کل دادگســتری استان همدان یادآور 
شــد: تعداد زیــادی از قضات شــرایط قضا را از 
دست داده اند اما در ۱۰ ماه گذشته که به استان 
همــدان آمده ام، هیچ قاضی در اســتان همدان 

سلب صالحیت نشده است.
وی بــا ابرازرضایت از برگزاری کارگاه آموزش 
خبرنگاری و قانــون مطبوعات اعالم کرد: حضور 
خبرنگاران در همه دادگاه ها آزاد اســت اما ذکر 
نــام در صالحیت ما نبوده و فقط اجازه انتشــار 

گزارش خبری از جلسه دادگاه را دارند.
عدالتخــواه با اشــاره به افزایــش همکاری 
مجموعه قضایی اســتان با رسانه ها خاطرنشان 
کــرد: حجم خبری که از دادگســتری اســتان 
همدان در ســال گذشته کار شــده با ۲۰ سال 

گذشته برابر است.
وی از اصحاب رسانه استان همدان خواست تا 
با مطالبه گری درباره مشــکالت شهری و انتشار 
آن در رسانه ها به دادگستری و  مجموعه قضایی 

کمک کرده و مشکل را برطرف کنند.

 سمیرا قادری ندیب
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حمام تاریخی کبابیان همدان 
به سفرخانه تبدیل می شود

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی همــدان گفت: »حمــام محله 
کبابیــان با طــرح، نظــارت و برنامه ریزی این 
اداره کل و سرمایه گذاری مالک مرمت می شود.«

علــی مالمیر با اعالم این خبر افزود: »حمام 
کبابیان شــهر همدان در خیابان شــریعتی و 
محدوده چهارراه کبابیان واقع شــده که دوره 
ســاخت این بنــا مربوط به اواخــر دوره قاجار 

است.«
وی عنوان کرد: »مهدی آزادیان مالک این بنا از عالقه مندان به حفاظت و 
نگهداری آثار تاریخی است که پس از هماهنگی با اداره کل استان و تهیه طرح 

مرمتی با نظارت کارشناسان اداره کل اقدام به مرمت بنا می کند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی همدان بیان کرد: 
»تاکنــون بیش از پنج میلیارد ریال بــرای مرمت فضاهای داخلی و بیرونی و 

تزئینات بنا هزینه شده است.«
وی افزود: »تزئینات این بنا شامل آجرکاری، آهک بری، کاشی کاری سنتی 
و ... اســت که حدود ۹۰ درصد بنا مرمت شــده و در آینده نه چندان دور به 

عنوان سفره خانه سنتی پذیرای گردشگران خواهد بود.«

معاون میراث فرهنگی همدان:
چندین نقوش صخره ای در مریانج کشف شد

معاون میــراث فرهنگی همدان گفت: 
نقوش صخره ای در مريانج توسط  چندين 
کارشناسان باستان شناس معاونت میراث 

فرهنگی استان همدان کشف شد.
احمد ترابی گفت: در پی بررسی های روزانه 
کارشناسان مرکز باستان شناسی معاونت میراث 
فرهنگی استان همدان در اراضی شهر مریانج از 
توابع شهرســتان همدان و در یکی از دره های 
جنوبی مشــرف بــه این شــهر چندین نقوش 

صخره ای کشف شد.
وی گفت: این نقوش با فواصل مختلف بر روی تخته ســنگ های شیستی 
کنده شــده اند و نقوش صخره ای کشف شــده گونه های مختلف جانوری از 
جمله بزســانان و سگ ســانان را معرفی می کنند و عالوه بر نقوش جانوری 
چندین نقوش نمادین و نقش یک درخت ســرو که بسیار نادر است نیز دیده 

می شود.
معــاون میراث فرهنگی همــدان ادامه داد: قرارگیری اســتان همدان در 
ارتفاعات زاگرس مرکزی و وجود رشــته کوه هایی از جمله کوهســتان الوند، 
باعث شــده ایــن منطقه به عنوان یکــی از متنوع ترین نقــاط دارای نقوش 

صخره ای در کشور شناخته شود.
وی همچنین از مرمت گنبدعلویان خبر داد و گفت: تزئینات بنای تاریخی 

گنبد علویان در اثر عوامل جوی به شدت دچار آسیب شده است.
ترابی گفت: این تزئینات شــامل گچ بری و آجرکاری است که مقرر شده 

مشاور در اسرع وقت نسبت به تهیه طرح مرمت آن اقدام کند.

مدیر شهرداری منطقه 3:خبــر

تخصیص 280 میلیارد ریال از درآمد شهرداری منطقه 3 در حوزه حمل و نقل و ترافیک 
مدير شــهرداری منطقه 3 با بیان اينکه 
280 میلیــارد ريال از درآمد شــهرداری 
منطقه 3 در حوزه ســاماندهی حمل و نقل 
و ترافیک هزينه می شــود، افزود: وسعت 
جغرافیايی و میزان جمعیت در سطح منطقه 
پروژه های  اجرای  و  بیشــتر  لزوم خدمات 
عمرانی متنــوع را ايجاب می نمايد و همین 
برنامه های متنوعی  تا  باعث شــده  مسأله 
رضايت شهروندان  منظور  به  راستا  اين  در 

فراهم  شود.
محمدرضا فیضی منش اضافه کرد: به منظور 
اجرای پروژه ها در ســطح منطقه و در حوزه های 
مختلــف در ســال ۹۹ بودجه ای بالــغ بر ۹۰۰ 
میلیــارد ریال مقرر شــده کــه از منابع داخلی 

شهرداری تأمین خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: تمامی مأموریت های 
شهرداری منطقه 3 در سال ۹۹ شامل بخش های 
مجزا می باشــد که شــامل حوزه هایی از قبیل 
۱-کالبــدی و شهرســازی ۲-محیط زیســت و 
خدمات شهری 3-خدمات مدیریت 4-اجتماعی 

و فرهنگی ۵-حمل و نقل و ترافیک می باشد.
فیضی منش با بیــان اینکه در حوزه کالبدی  
و شهرســازی مجموعــاً هزینه ای بالــغ بر ۵۷ 
میلیارد و پانصد میلیون ریال مقرر شــده است، 
اظهار داشــت: رنگ آمیزی جــداول، طراحی و 
نقاشی دیواره ها، احداث و بازسازی میدان شهید 
همدانی، ســاماندهی میدان عاشورا، بلوار سردار 
شــهید همدانی، احداث و ساماندهی جاده مالیر 
تا سه راه سد اکباتان از قبیل اقداماتی که در این 

حوزه پیش بینی شده است.
وی گفت: چهره ورودی های شــهر با توجه به 
جایگاه توریستی و گردشگری کهن شهر همدان 
در ســطح دنیا از اهمیت بسزایی برخوردار است، 
در همین راســتا به دلیل اینکــه ۲ ورودی مهم 
شهر همدان اعم از سمت جنوب و مرکز کشوردر 
حوزه این شهرداری قرار گرفته لزوم برنامه ریزی 

مناسب در این منطقه اجتناب ناپذیر است.
مدیر شهرداری منطقه 3 در ادامه ساماندهی 
معابر شــهرک شــهید مدنی، کوی قاسم آباد و 
حسن آباد، طرحی، اجرا و نصب مبلمان شهری، 
مطالعات پیوســت نگاری فرهنگی و اجتماعی و 
همچنین طرح مطالعاتی شناســنامه دار کردن 
تجهیزات پارک ها را از دیگر وظایف شــهرداری 
در حوزه کالبدی و شهرســازی دانست و افزود: 
بــه منظور اجرای بهتر ایــن پروژه ها همکاری و 
مساعدت شهروندان عزیز عامل محرک به شمار 

می رود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه محیط زیست 
یکی دیگر از مباحث اساســی در حوزه خدمات 
رسانی به شهروندان به شمار می رود خاطرنشان 
کرد: توســعه نگهــداری فضای ســبز و احداث 
بازارچــه محلی در شــهرک مدنی بــه منظور 
رفاه شــهروندان عزیز این منطقــه از برنامه های 

راهبردی منطقه  محسوب می شود.
فیــض منش احــداث پارک ۶۰هــزار متری 
گلســتان که فاز اول آن با اعتبــاری بالغ بر ۲۰ 
میلیارد ریال، احداث پارک دانش در بلوار دانشگاه 
آزاد با ۸ میلیارد ریال، مکانیزه کردن آبیاری بلوار 
حضــرت امام فاز ۲ با ۷ میلیــارد ریال و احداث 
پــارک کوی رضوان با اعتبار 3 میلیارد ریال را از 
اقدامات مهم شهرداری منطقه 3 در حوزه محیط 
زیست دانست و تصریح کرد: گسترش آپارتمان 
نشــینی در نقاط مختلف شهر لزوم بهره گیری از 
این فضاها را برای خانواده ایجاد نموده اســت و 
شــهرداری به عنوان عامل اصلی ایجاد این فضا 
نقش بسزایی در رفاه شهروندان ایجاب می نماید.

وی در ادامه دیگر اقدامات شهرداری در حوزه 
محیط زیســت و خدمات شهری را به شرح ذیل 
بیان نمود: بازســازی و ترمیم پارک کوی جنت 

۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال، بازســازی پارک 
آزادگان در زمین شــهری ۲ میلیارد ریال، بهبود 
محیط زیست و بهداشت شهری، هدایت آب های 
سطحی و دیوارکشی رودخانه جنب کوچه شهید 
صفری فاز دو، ۵ میلیارد ریال، ادامه دیوارکشــی 

رودخانه پشت فرهنگسرای والیت فاز 3 در کوی 
خضر ۱۲ میلیارد ریال، پوشــش رودخانه جنب 
مجتمع فجر در شهرک شهید مدنی ۲۵ میلیارد 
ریــال، ادامه دیوارکشــی رودخانه جنــب بلوار 
کوثردر شــهرک شــهید مدنی  4 میلیارد ریال، 
ترمیم و الیروبی قنوات سطح منطقه ۵ میلیارد و 

پانصد میلیون ریال.
مدیر شــهرداری منطقه 3 همدان با اشاره به 
اهمیت بســزای حوزه حمل و نقــل و ترافیک و 
لــزوم توجه ویژه به این حوزه خاطرنشــان کرد: 
۲۸۰ میلیــارد ریال ازدرآمد شــهرداری منطقه 
ســه به این حوزه اختصاص داده شــده است و 
اجرای مناســب این پروژه ها رفاه هر چه بیشتر 

شهروندان را رقم خواهد زد.
وی طرح بهبود و بهســازی معابر شــهری با 
اجرای آسفالت در سطح منطقه را با اعتباری بالغ 
بر ۱۲۰ میلیارد ریالی پیش بینی نموده و اضافه 
کرد: زیرسازی و جدول گذاری بلوار قدر در کوی 
خضر و همچنین خرید مصالــح عمرانی در این 
حــوزه را با اعتباری بالغ بــر ۲۰ میلیارد ریال از 
مهمترین اقدامات این منطقه در این حوزه است.

فیض منش در ادامه خاطرنشان کرد: تعریض 
بلوار شــهید همدانــی در فاز ۲ بــا اعتبار،  ۱۵ 

میلیارد ریال، خط کشــی معابر و بهسازی عالئم 
راهنمایی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، طرح تأمین 
پیاده رو با اعتباری بالغ بــر 3۱ میلیارد ریال از 
موارد پیش بینی شــده در حوزه حمل و نقل و 
ترافیک محسوب می شود که به منظور رفاه حال 

شهروندان اجرایی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه پیاده روســازی کوی 
رضوان و کوی خضر، کف سازی محوطه سرگذر 
و بازســازی پیاده راه خیابان شهدا از مهمترین 
اقدامات در حوزه تامین پیــاده روها و پیاده راه 
هســتند، اذعان داشــت: طرح تملک امالک در 
مســیر با اعتبار،  ۵۱ میلیارد ریال و طرح تأمین 
معابر شهری با 3۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال 
و همچنیــن احداث کندروهــا و معابر به منظور 

رضایت شهروندان عزیز انجام شده است.
شــهردار منطقه 3 با بیان اینکه حوزه خدمات 
مدیریت از دیگر بخش های مهم وظایف شهرداری ها 
اســت تصریح کرد: مباحت توســعه شــهرداری 
الکترونیک، و ارتقاء زیرساخت فناوری الکترونیک 
و بایگانی شهرداری ها و همچنین پروژه های ممیزی 
امالک در ســطح منطقه به منظور خدمات رسانی 
بهتر در کمترین زمان و بهود امور ادارای از اقدامات 

مهم این منطقه است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود توجه 
بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی را از دیگر 
وظایف ذاتی شــهرداری منطقه 3 دانست که در 
بخش های مختلف به منظور پوشــش اهداف از 

قبل تعیین شده اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: تعمیر و نگهداری فرهنگسرای 
والیت، احداث فرهنگسرای کسب و کار در کوی 
خضر، احداث ســالن ورزش فرهنگسرای والیت، 
پارک حبیبی ۸ متری ســیلو و تجهیز فضاهای 
ورزشــی در ســطح منطقه با اعتبار 3۵ میلیارد 

ریال عملیاتی شده است.
فیــض منــش درادامه با اشــاره بــه تجهیز و 
استانداردسازی و استقرار وسایل بازی در ۱۸ پارک 
سطح منطقه از سال گذشته تا به امسال گفت: در 
راستای طرح شهر دوســتدار کودک از مهمترین 
برنامه های شهرداری منطقه به منظور رضایتمندی 
کودکان خرید ونصب مجموعه بازی های استاندارد 
پلی اتیلنی و کفپوش هــای گرانولی در ۱۸ پارک 
بوده که در نظر داریم این طرح درتمامی پارک های 

سطح منطقه اجرا گردد.
وی به منظور آشــنایی هر چه بیشتر و اطالع 
مــردم از معابر اولویــت دار و نحوه اجرای طرح 
زمان بندی شده آسفالت معابر از شهروندان عزیز 
خواست به سایت شهرداری منطقه سه به آدرس 

hamedan.ir.zone3 مراجعه نمایند.
مدیر منطقه 3 شــهرداری با اشاره به شیوع 
ویــروس کرونا در کشــور و لــزوم رعایت اصول 
بهداشــتی خاطرنشــان کرد: از همــان ابتدا ۵ 
اکیــپ با رعایت پروتکل های بهداشــتی وظیفه 
ضدعفونــی کردن معابر و بــازار و امکان پرتردد 
را به صورت روزانه و در 3 نوبت عهده دار شدند. 
وی اضافه کــرد : به منظور تامین ســالمت 
نیروهای زحمت کش خدمات شــهری و فضای 
سبز و رعایت پروتکل های بهداشتی در این حوزه 
محلول های ضد عفونی و ماســک در اختیار این 

عزیزان قرار گرفته است.
فیض منش در پایان خاطرنشــان کرد: هدف 
اصلی این خدمات متنوع رضایت حال شهروندان 
اســت و به همیــن خاطر از شــهروندان عزیز و 
فهیــم تقاضا داریم با پرداخت به موقع عوارض و 
مساعدت شــهرداری منطقه 3، فضا را برای ارائه 

خدمات با کیفیت تر فراهم نمایند.

حل مشکل ترافیک شهری با تغییر نگرش افراد و رعایت فرهنگ ترافیکی 
به گزارش نسیم همدان: وجود معضل بزرگ 
شــهري مانند ترافیک، رعايت نکردن قوانین 
عبور و مرور و... از ســوي بعضي از شهروندان 
بي اعتمادي  زمینه هــاي  گســترش  بر  عالوه 
میان شهرنشــینان در پــاره اي مواقع میل به 

قانون گريزي را در جوامع دامن زده است.
حمــل و نقــل و ترافیــک به عنوان یــک پدیده 
اجتماعــي، با بروز معضالتي چــون هدر دادن زمان، 
تولیــد آلودگي، هدر رفتن انرژي، مشــکالت روحي 
و رواني و... همراه شــده اســت. چنیــن پیامدهایي 
در زندگي بشــري باعث شــده که کلید حل مشکل 
ترافیک را انســان بدانند و همین مسئله کار متولیان 

امر ترافیک را با مشکل روبه رو کرده است.
اســتفاده از خودروهای شــخصی  و خودخواهي، 
عدم ایثار و از خودگذشــتگي، عدم انسجام اجتماعي 
و فرهنگي در میان شــهروندان، بي نظمي فرهنگي بر 
ســاختار زندگي اجتماعي و... در بروز معضل ترافیک 

شهري بسیار موثر است.
 از مهم ترین راهکارها و اســتراتژي هاي فرهنگي 
و اجتماعي براي حل این مســئله، تغییر در باورها و 
نگرش افراد جهت رعایت رفتارهاي فرهنگي ترافیکي، 
بهره منــدي از ابزارهایــی نظیر آموزش و پتانســیل 
رسانه هاي جمعي در این زمینه بسیار سودمند است.

وحید غفاري، سرپرســت ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداري همدان در گفتگوی اختصاصی به 
خبرنگار نسیم همدان گفت: ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری همدان در راستای خدمت رسانی 
به همشــهریان با اهداف ایجاد شــهری ایمن، روان، 
انســان محور و قانونمند،  ارتقاء کیفیت آمد و شــد،  
افزایــش ایمنی عابریــن و خودروهــا، تالش جهت 
رفــع گره های ترافیکــی، برنامه ریزی جهــت ارتقاء 
ســطح فرهنگی و دانش شــهروندان در زمینه امور 
حمل ونقــل و عبور و مرور از طریــق ارائه برنامه های 
آموزشی، برنامه ریزی جهت اعمال روش ها و اقدامات 
مؤثر در راســتای ارتقای ایمنــی و افزایش ظرفیت و 
بهره وری شــبکه معابر، شناسایی نقاط حادثه خیز و 
ارائــه راهکارهای الزم به منظــور کاهش تصادفات و 
حوادث، نظارت مستمر بر عملیات تعمیر و نگهداری 
عالئم و تجهیزات ترافیکی در ســطح شهر، نظارت بر 
پارکینگ های طبقاتی و حاشــیه ای از جمله اهداف 

این سازمان برای خدمت رسانی شهروندان است.
وی با اشاره به اهم فعالیت های سازمان حمل ونقل 
وترافیک شــهرداری همدان نیز افزود: عملیات خط 
کشــی معابر شــهر همدان از ابتدای سال شروع و تا 
پایان شــهریور ماه ادامه خواهد داشــت که این خط 
کشی ها شامل خط کشــی محوری، خط کشی عابر 
پیاده، کف نوشــته، تقاطع ویژه، شوران، جناغی ها و 

... می باشد.
وی با بیان اینکه خط کشــی محــوری تفکیک، 
جداســازی و نظــم بخشــیدن بــه مســیر حرکت 
خودروها می باشــد، تصریح کرد: خط کشی محوری 

معابــر به متــراژ کل 3۷۵۶۰۰ مترطــول و با هزینه 
۸33/۸۰۰/۰۰۰ ریال انجام شده است.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
همدان خاطرنشان کرد: همچنین خط کشی عابرپیاده 
در راستای افزایش ایمنی عابرین پیاده اجرا می شود و 
در طی دو ســال اخیر  4۰۰۰۰ متر مربع از این نوع 

خط کشی اجرا شده است.
وی بــا بیان اینکــه کف نوشــته ها از عالئم افقی 
ترافیکی می باشــند و باعــث آرام ســازی ترافیکی 
می شوند، ابراز داشت: اجرای رنگ سه جزیی با متراژ 
۱۰۹۶۲.۸4 متر مربع که شــامل ) کف نوشته، لوگو، 
رنگ آمیزی ســرعتکاه، جناقی و..... ( می باشد که با 

هزینه  3۸/۵۸۹/۱۹۶/۸۰۰ ریال اجراشده است.
غفــاری گفــت: از دیــدگاه ایمنــی، تقاطع هــا 
خطرناک ترین مناطق در شبکه راه ها به شمار می آیند 
و  از بیشترین درجه ریسک برخوردارند بنابراین یکی 
از راهکارهای ترافیکی جهت افزایش نظم عبوری در 
تقاطع های سطح شهر و ایمن سازی، چراغ دار کردن 

تقاطع ها، نظارت و پشتیبانی چراغ ها می باشد. 
وی افزود: سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
با کنترل وپشــتیبانی ۲۱ تقاطع در ســطح شهر در 
راســتای ایمنی و کاهش ترافیک شــهری گام موثر 
برداشــته اســت به طوری که تقاطع هــای پژوهش، 
فردوســی، جانبــازان، پیچ زنــدان، پردیس، نظری، 
تقاطع حبیبی، نایب احمد، تقاطع توپچی، ســعیدیه 
پایین، تقاطع خیابان کرمانشــاه به شهید زمانی و ... 
از جمله مواردی هستند که مورد کنترل و پشتیبانی 

شبانه روزی قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه پاســاژعابر پیاده یکی از موارد 
ایمنی عبور عرضی از خیابان است، اظهار کرد: پاساژهای 
عابر پیاده در معابر پرخطر و پر تردد جهت ایمنی عبور 
عابریــن به منظور کوتاه و ایمن نمودن مســیر عرضی 
خیابان است که سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
همدان با نصب ۲4 پاســاژ عابر پیاده در ســطح شهر و 
کنترل و پشتیبانی ۲4 ساعته جهت نوسازی آنها همواره 

همراه و همگام همشهریان بوده است.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
همدان خاطرنشــان کرد: اجرا و نوســازی پاساژهای 
عابر پیاده در دو ســال اخیر از اقدامات مهم سازمان 
ترافیک می باشد که پاساژ عابر پیاده امام زاده عبداهلل، 
خیابان پاســتور، بلوار فاطمیه، بلوار بعثت، بلوار الوند، 
بلوار بهشــت، بلوار دانشگاه آزاد، کاشانی، بلوار مدنی، 
قاســم آباد، شــهرک فرهنگیان از جمله پاســاژهای 

عابرپیاده سطح شهر می باشند.
وی در خصــوص نصب چراغ های چشــمک زن  
ویژه عبور عابرین پیاده، افزود: به منظور ایمن سازی 
گذرگاه های عابرین پیاده در معابر پرخطر ســازمان 
حمل ونقل وترافیک اقدام به نصب چراغ های چشمک 
زن نموده اســت که از جمله آن بــه چراغ های  بلوار 
خرم رودی، خیابان اســتادان، خیابان طالقانی، بلوار 

کاشانی اشاره کرد.

      ايمن ســازی و اجــرای جدا کننده ها 
در معابر 

غفاری ادامه داد: با توجه بــه حادثه آفرین بودن 
و مشــکالت ترافیکــی و تردد خودروهــا در معابری 
چون بلوار جهانیــان، بلوار امیریه، بلوار بعثت، میدان 
مدرس، تقاطع جانبازان سازمان حمل ونقل وترافیک 
شــهرداری اقدام به جداسازی معابر با جداکننده های 
فلزی و مینی نیوجرســی نموده است که اجرای این 
گونه پروژها  ســهم بسزایی در روان سازی ترافیک و 

افزایش ایمنی داشته است.
وی بــا بیان اینکــه از جداکننده ها مــی توان به  
راه بندهای امگا، مینی نیوجرسی، دیوایدر  و..... اشاره 
کرد، گفــت: خیابان امیریه با ۶۸۰ متر، اســتادان با 
۱۱۰۰ متــر، بلوار جهانیان با  ۱۶۰ متــر، گلزار  و... 
از جملــه معابری هســتند که با جداکننــده ایمن 

گردیده اند.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
همدان بیان داشت: به منظور زیبا سازی بصری و بهتر 
شدن دید رانندگان سازمان حمل ونقل شهری اقدام 
به رنــگ آمیزی راه بندهای بتنی  و نیوجرســی های 

سطح شهر نموده است.
وی ابــراز کرد: تردد در معابر شــهری  و اهمیت 
بــه قوانیــن راهنمایی رانندگی در ســطح شــهر و 
رانندگی ایمــن منوط به رعایت قوانیــن و توجه به 
عالئم راهنمایی و رانندگی  می باشــد. سازمان حمل 
ونقل وترافیک شــهرداری همدان در این راستا همه 
ســاله به طور مداوم نسبت به نصب، اصالح و تعویض 
عالئم و تابلوها اقدام می نماید که از مهمترین تابلوها 
می توان به  تابلوهای توقف مطلقاممنوع، ورود ممنوع، 
سرعتکاه عبور عابر پیاده، یکطرفه، گردش میدان و.... 

اشاره کرد .
وی افزود: به منظــور تامین جانی عابرین و ایمن 
ســازی معابر ســازمان حمل ونقل وترافیک اقدام به 
نرده کشــی معابر پرخطر و پرتردد را داشته است که 
ازجمله مســیرهایی که در طی دو سال گذشته نرده 
گذاری گردیده است می توان به بلوار بعثت ) زیر گذر 
پژوهش ( به متراژ 4۰۰  متر و پایانه ســر گذر  ۵۰۰ 

متر  و بلوار ارتش ۲۵۰۰ متر اشاره کرد.
غفاری اظهار کرد: در ضمن پشتیبانی و تعمیرات 
نرده های ســایر معابر ) بلوار جانبــازان، بلوار ارتش، 

خیابان ســعیدیه، بلوار والیت، بلوار بدیع الزمان، بلوار 
موســوی همدانی، بلوار خواجه رشــید و کاشانی از 
جمله اقدامات سازمان حمل ونقل وترافیک می باشد .

وی با اشــاره به اینکه سرعت باال در معابر یکی از 
موارد پرخطر و حادثه آفرین اســت و کاهش سرعت 
به وسیله کاهنده های سرعت یکی از اقدامات سازمان 
حمل ونقل وترافیک شــهرداری می باشــد، گفت: در 
طول دو سال اخیر ۱۵۰۰ متر سرعتکاه آسفالتی اجرا 

گردیده است.
غفــاری بیــان کرد: بــه منظور کاهش ســرعت 
رانندگان و ایمنی عبور عابرین ســازمان حمل ونقل 
وترافیــک اقدام به اجرای لرزاننده آســفالتی در بلوار 
فــرودگاه، بلوار ارتش و جاده مالیر نموده اســت که 
اجــرای لرزاننده آســفالتی به متــراژ  ۵4۰ متر  با 

هزینه ی ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مترمربع می باشد.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
همدان خاطرنشــان کرد: به منظــور پیش آگاهی و 
زیباســازی بصری معابر سازمان حمل ونقل وترافیک 
شهرداری همدان اقدام به رنگ آمیزی سرعتکاه های 

آسفالتی و جناغی ها می نماید. 
وی گفــت: ایمنی عبور و تــردد خودروها یکی از 
مهمتریــن اهداف ســازمان حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری می باشد که به منظور ایمن سازی معابر، 
جناقی ها، دوربرگردان ها و میادین ترافیکی از سیلندر 

یا استوانه های ترافیکی استفاده می کند.
     استفاده وبهره برداری از تصوير برداری 

هوايی 
وی عنوان کرد: به منظور بررسی دقیق و مناسب 
و رفع مشــکالت موجود در اجرای طرح ها وپروژه ها 
ســازمان حمل ونقل وترافیک شــهرداری همدان با 
استفاده و بهره گیری از تصویربرداری هوایی در هنگام 
اجــرای طرح و در خاتمه کار به بررســی نواقص کار 
پرداخته با رفع نواقص موجــود خدمات مورد قبولی 

را ارائه می نماید.
وی همچنیــن افــزود: بــه منظور ایمنــی عبور 
عابریــن در پیاده راه های بوعلــی و محدودیت تردد 
موتورسیکلت سواران ســازمان حمل ونقل وترافیک 
شهرداری با مسدود نمودن ورودی های فرعی و اصلی  
پیاده راه های اکباتان و بوعلی از تردد موتور ســواران 

ممانعت بعمل می آورد.
سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهرداري همدان گفت: به منظــور ارائه خدمات 
مناســب و مطلــوب در خصوص پــارک خودروها 
ســازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری با نظارت 
۲4 ســاعته بر مدیریــت پارکینگ ها بــه خدمات 
مطلوب به همشهریان تاکید دارد که از جمله آن ها 
می توان به طراحی، ســاخت و نصب دوربین های 

ثبت تخلف اشاره کرد. 
غفاری ادامه داد: بــه منظور کنترل و ثبت تخلف 
راننــدگان متخلف ســازمان حمل ونقــل وترافیک 
شــهرداری همدان اقدام به نصب دوربین های متعدد 

اعم از ثبت تخلف، تردد شمار، کنترل سرعت و طرح 
ترافیک در سطح شهر نموده است .

    ايجاد مسیر دوچرخه سواری 
وی گفت: با توجه به ایجاد بســتر مناســب جهت 
حمل ونقل پاک و توســعه دوچرخه سواری سازمان 
حمــل ونقل و ترافیک شــهرداری در راســتای این 
اهداف در طی دوســال گذشــته ضمن نوســازی و 
ترمیم دوچرخه های کانکس واقع در بوســتان مردم 
بستر مناســبی را برای دوچرخه سواری فراهم کرده 
است که در این راســتا با آماده شدن پیاده راه ارم با 
نصب تجهیزات و رنگ آمیزی مسیر دوچرخه سواری 
مقدمات ایمنی عبور دوچرخه ســواران را مهیا نموده 

است.
غفاری ادامه داد:  بازدید میدانی و گرفتن عکس از 
وضعیت موجود مدارس، اولویت بندی لیست آموزش 
وپرورش،  اجرای خط کشــی عابــر پیاده مقابل درب 
مــدارس، نصب تابلــوی عبور دانش آمــوز در معابر 
منتهی به  مدرســه، اجرای کف نوشــته آهســته و 
مدرسه و نصب و پشتیبانی چراغ چشمک زن مدارس 
از اهم اقدامات این سازمان برای ایمن سازی مدارس 

بوده است.
سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
همــدان از نصــب 4۲۷ عدد تابلو و بهســازی ۱۱4 
عددتابلوهای انتظامی بــا هزینه  ۱/۷۸۷/۸۰۰/۰۰۰ 
ریال، رنگ آمیزی تجهیزات امگا، تابلوهای انتظامی، 
دکل هشت وجهی با هزینه ۱/۶۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال، 
نصب و نوســازی و تعویض ســیلندرهای ترافیکی به 
تعداد ۶۸۹۰ ســیلندر، اجرای مینی نیوجرســی به 
تعــداد ۶۲۰ عدد با هزینــه ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، 
رنگ آمیزی نیوجرسی ها )بلوک های بتنی ( به متراژ 
434۲ متــر با هزینه ای بالغ بــر ۱/4۷۶/۲۸۰/۰۰۰ 
ریال، ســاخت فیلم آموزشــی با موضوع کاله ایمنی 
و پــل عابر پیــاده با هزینــه ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 
اجرای خط کشی عابر پیاده  4۱۸ متر مربع با هزینه 

۱/4۷۱/3۶۰/۰۰۰ ریال خبرداد.  
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آگهی تغییرات شرکت هجران کاالی همدان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 2891 و شناسه ملی 108۶11209۴0 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰۲/۰۶ محل شرکت از آدرس قبل 
به آدرس جدید در : اســتان همدان، شهرستان بهار، بخش اللجین، دهستان مهاجران، روستا کارخانه 
قند، محله ورودی روســتا، جاده )همــدان به قزوین(، جاده )کارخانه قنــد(، پالک ۰ ، طبقه همکف، 
کدپســتی ۶۵3۹۱۱۶۶۸4 انتقال یافت ودرتاریخ ۰۲/۲4/ ۱3۹۹ تحت شــماره ۹۱4 و شناســه ملی 

۱۰۸۶۱۱۲۰۹4۰ دراین اداره به ثبت رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )879839(

آگهی تغییرات شرکت شکوه جهان نورد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 127 و شناسه ملی 

 108200512۶2
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰۱/۲۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - به موضوع شرکت : ابنیه ، راه و ساختمان 
)در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم( اضافه گردید وماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد . ۲ - آدرس شرکت از آدرس قبل در واحد ثبتی 
بهار به آدرس جدید : اســتان همدان ، شهرســتان بهار ، بخش مرکزی 
، دهســتان سیمینه رود ، روستا حســین آباد بهارعاشوری، محله جاده 
کرمانشــاه ، جاده )حســین آباد( ، جاده )همدان-کرمانشاه( ، پالک ۰ ، 
طبقه همکف-کدپســتی ۶۵3۸۱۶۹۹۲4 انتقال یافت وماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح شد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )882907(

آگهی تغییرات شرکت نوآوران بازیافت همدان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11003 

و شناسه ملی 10820108۴33 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰3/۰۵ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقــای عباس هاجــری بــا پرداخت 
۵۹۹۹4۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت میزان سرمایه خود را از ۶۰۰۰۰۰ 
ریال به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد . آقای جعفر هاجری با پرداخت 
3۹۹۹۶۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت میزان سرمایه خود را از 4۰۰۰۰۰ 
ریال به 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. لذا ســرمایه شــرکت از مبلغ 
یــک میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید: لیست شرکا پس از افزایش 
ســرمایه: آقای عباس هاجری دارنده ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

آقای جعفر هاجری دارنده 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )881885(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری گیتی نورد 
تویسرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3۶۴ و شناسه ملی 10820021328 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۹/۰۲/۱۵ و باستناد مجوز شماره 
۹۵۶4/ ۷۵مــورخ۹۹/3/۷ اداره راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان همدان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال به سمت 
ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن رضا قمری به شماره ملی3۹۷۸۲۸۱4۸۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای کورش قمری به شماره ملی3۹۷۰۰۹۸3۱۹ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای محسن رزاقی به شماره ملی۰۰۸۲۹۱۹44۵ به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای بیژن رزاقی به شماره ملی3۹۷۹۱۸33۸۶ ) خارج از هیات مدیره( 
به ســمت مدیر عامل ۲ - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء همزمان بیژن رزاقی مدیر عامل 
و حســن رضا قمری رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه 
های عــادی و اداری با امضا. منفرد مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )881882(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری گیتی نورد 
تویسرکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3۶۴ و شناسه ملی 10820021328 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱3۹۹/۰۲/۱۵ و باســتناد مجوز شــماره ۷۵/۹۵۶4 مورخ۹۹/3/۷ اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همــدان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : ۱ - آقای حسن رضا قمری به شماره ملی3۹۷۸۲۸۱4۸۱ ، آقای 
محســن رزاقی به شــماره ملی۰۰۸۲۹۱۹44۵ و آقای کورش قمری به 
شــماره ملی3۹۷۰۰۹۸3۱۹ برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند . ۲ 
- خانم کتایون قمری به شــماره ملی3۹۷۰۰۹۸3۲۷ به سمت بازرس 
اصلی و آقای بهمن ســوری به شــماره ملی3۹۷۹۱۸۲4۰۱ به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )881881(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری گیتی نورد تویسرکان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3۶۴ و شناسه ملی 10820021328 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰۲/۱۵ و باستناد 
مجوز شــماره ۷۵/۹۵۶4 مورخ۹۹/3/۷ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید 
: ماده ۲: موضوع فعالیت شــرکت عبارت اســت از: حمل و نقل بار و مســافر وکلیه 
امورمرتبــط )درکلیه موارد در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم (. ۲ - ماده 
33 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید : ماده 33: سهام وثیقه مدیران هر یک از 
مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک ســهم از ســهام شرکت بوده و 
ورقه ســهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات 
مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن 
ورقه ســهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود 
نمیباشــد ولی مادامی که مدیر مفاصاحســاب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. 3 - اساسنامه 

جدید در ۶4 ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )881883(

آگهی تاسیس شرکت
تاســیس شرکت با مسئولیت محدود اوین فناور هیوا درتاریخ ۱3۹۹/۰3/۲۷ 
به شــماره ثبت ۱4۱۶۹ به شناســه ملی ۱4۰۰۹۲۱3۵۵۱ ثبــت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات ســخت افزاری و نرم افزاری و برنامه نویسی)به 
اســتثنای امور فرهنگی و هنری (و ارائه خدمات بازرگانی مرتبط درصورت لزوم 
پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی 
، شــهر همدان، محله میدان شیرســنگی ، خیابان ۱۲متری سنگ شیر ، کوچه 
بنفشــه ، پالک 4۲ ، طبقه همکف کدپستی ۶۵۱۵۷۷۵۹۸۵ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای میالد شاکر به شماره ملی ۲4۸۰۵۷۵4۵4 دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال 
ســهم الشرکه خانم مهتا زنگنه به شماره ملی 3۸۶۰۸۸۰3۷3 دارنده ۵۰۰۰۰۰ 
ریال ســهم الشرکه آقای سعید حیدری به شــماره ملی 3۹۸۰۲۶۶۹۵۸ دارنده 
۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای میالد شــاکر به شماره 
ملی ۲4۸۰۵۷۵4۵4 و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مــدت نامحدود و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهتا زنگنه به شــماره ملی 
3۸۶۰۸۸۰3۷3 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره بــه مدت نامحدود و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید حیدری به شماره ملی 
3۹۸۰۲۶۶۹۵۸ و بــه ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامــل به مدت نامحــدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ۲ نفر از 3 نفر هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری همدان )88290۶(

آگهی تغییرات شرکت اسکان ساز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1131 و شناسه ملی 

 108۶1105۶82
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰3/۱۰/ ۱3۹۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ۱ - ســمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین 
گردید: آقای سید مصطفی موســوی به شماره ملی 3۸۷4۸3۸۸۰3 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید مرتضی موسوی به 
شــماره ملی 3۸۷4۵۶3۶۸۵ به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم 
السادات موسوی به شــماره ملی 3۸۶۰۰۲3۵۵۱ به سمت نایب رئیس 
هیئــت مدیــره ۲ - دارندگان حق امضاء : کلیه اســناد و اوراق عادی و 
اداری و بهــادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل، همراه با مهر 

شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )879835(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طوفان 
راه روعان به شماره ثبت 1118 و شناسه ملی 

 108۶1105551
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
۱3۹۸/۰3/۲۱ تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : ۱ - آقــای یداله نائینی 
شــماره ملی 3۸۷۲۸۷۱۶۵۱ ، آقای ســید حمید مرتضوی شماره ملی 
4۰3۰43۶۵۲۸ ، خانم اشــرف جباری شــماره ملی 3۸۷3۷۷۷۰4۵ و 
خانم شــبنم نائینی شماره ملی 4۷۲3۲۱۲۶۹۸ به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دوســال انتخاب شدند. ۲ - آقای رضا محمدی 
به شــماره ملی 4۰3۰4۲۹۶۰۲ به ســمت بازرس اصلی و آقای محمود 
اســفندیاری به شماره ملی 4۰۲۰۱۰۹۶۶4 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 
)87785۴(

آگهی تغییرات شرکت شکوه جهان نورد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 127 و شناسه ملی 

108200512۶2
 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۹/۰۱/۲۶ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل تعیین گردید : آقای امیرحسین دلیر به شماره ملی3۸۶۰۷4۰۷۱۷ 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا دلیر به شماره 
ملی3۸۷4۷۷۲۲33 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم زهره باقری به 
شماره ملی3۸۷33۱۵۲۵4 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲ - کلیه 
اســناد واوراق بهادار و تعهدآورشــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداســالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )882910(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستایی 
تویسرکان شرکت تعاونی به شماره ثبت 51 و 

شناسه ملی 10820003۶22 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ ۱۰/۲3/ ۱3۹۷ و برابر 
نامــه شــماره ۱3/34۲/۷4۲ مورخ ۱3۹۷/۱۲/۰۶ ســازمان تعاون روســتایی 
شهرســتان تویســرکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بازرســان شرکت برای 
مدت یک ســال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شــرکت تعاونی ســعدی با 
شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۰۲۶4۰ و شــماره ثبت 33 به نمایندگی ولی اله اردالنی 
باکدملی 3۹۷۹۷3۱۹44 به ســمت بازرس اصلی شرکت تعاونی آرش با شناسه 
ملی ۱۰۸۲۰۰۰۱۸۶3 و شــماره ثبت ۲۲ به نمایندگی آقای اکبر بیات باکدملی 
۵۸4۹۷۶۰۷۵۱ به ســمت بازرس علی البدل -۲ تراز نامه و حساب سود و زیان 

سال مالی ۱3۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان 
)877855(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طوفان 
راه روعان به شماره ثبت 1118 و شناسه ملی 

 108۶1105551
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۸/۰3/۲۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضای هیات مدیره به سمت ذیل تعیین گردیدند: 
آقای ســید حمید مرتضــوی شــماره ملی4۰3۰43۶۵۲۸به ســمت 
رئیس هیئت مدیــره آقای یداله نائینی شــماره ملی3۸۷۲۸۷۱۶۵۱به 
ســمت عضو هیئــت مدیره و مدیرعامل خانم اشــرف جباری شــماره 
ملی3۸۷3۷۷۷۰4۵بــه ســمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم شــبنم 
نائینی شماره ملی4۷۲3۲۱۲۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ - حق 
امضاءکلیه اســناد و اوراق بهادار وتعهدآوربانکی بــا مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره هریک به تنهایی و با مهرشرکت معتبرمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری همدان )877852(

آگهی تغییرات شرکت شکوه جهان نورد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 127 و شناسه ملی 

 108200512۶2
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
۱3۹۹/۰۱/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - آقای امیرحسین 
دلیر با شــماره ملــی 3۸۶۰۷4۰۷۱۷ و آقــای حمیدرضا دلیر با 
شــماره ملی3۸۷4۷۷۲۲33 و خانم زهره باقری با شــماره ملی 
3۸۷33۱۵۲۵4 بــه عنوان اعضا اصلــی هیئت مدیره برای مدت 
دوســال انتخاب شــدند. ۲ - آقای وحید دریائی بقا به شــماره 
ملی 3۸۷۵4۹۵۵۱۹ به ســمت بــازرس اصلی و آقای محمدرضا 
اسگندرلو به شــماره ملی 3۸۷۵۶3۹۲۶۱ به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری بهار )882909(

آگهی تغییرات شرکت سبز نمای هگمتانه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 8381 و شناسه ملی 108200812۴7 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ ۰۲/۲3/ ۱3۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -۱ آقایان مهدی طاهری به شــماره ملی 3۸۷۲۷۶۸3۲۸ و 
اصغر طاهری به شــماره ملی 3۸۷3۹۱۲۸۹۹ به ترتیب به ســمت بازرسین اصلی وعلی 
البدل شــرکت برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. -۲ تراز مالی شرکت منتهی به 

تاریخ ۱3۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )879838(

آگهی تغییرات شرکت سبز نمای هگمتانه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8381 و شناسه ملی 108200812۴7 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۹/۰۲/۲3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : سرمایه شــرکت از محل وصول مطالبات حال شده از مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰ریال 
به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساســنامه به شــرح ذیل 
اصالح گردید: ماده 4 : سرمایه شرکت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم 

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )879837(

آگهی تغییرات شرکت گل ساران هگمتان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 572 و شناسه ملی 1082002991۴

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ۱۱/۲۵/ ۱3۹۸ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ۱ - محل شــرکت در واحد ثبتی تویســرکان به آدرس استان همدان ، 
شهرســتان تویسرکان ، بخش مرکزی ، دهســتان حیقوق نبی ، روستا مبارک آباد، محله 
رودخانــه ، کوچه )رودخانه( ، خیابان شــهید اســماعیل بیاتی ، پــالک ۰ ، طبقه اول و 

کدپستی۶۵۸3۱۱۱۹۲۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )87983۶(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طوفان راه روعان 
به شماره ثبت 1118 و شناسه ملی 108۶1105551 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۱3۹۸/۰3/۲۱ 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - تعــداد اعضا هیئت مدیــره از 3 نفر به 4 نفر 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری همدان )877853(

آگهی تغییرات شرکت شکوه جهان نورد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 127 و شناسه ملی 108200512۶2 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۱3۹۹/۰۱/۲۷  
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - نام شرکت به " شکوه دلیران الوند " تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )882908(

آگهی تغییرات شرکت فجر آفرین نیرو شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۶5 و شناسه ملی 108۶0۴72880 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۸/۰۸/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نشانی شرکت ازآدرس قبلی درفامنین به آدرس جدید : استان همدان ، شهرستان فامنین 
، بخش مرکزی ، شــهر فامنین ، خیابان امام خمینی، خیابان شهید محمد عزیزی، کوچه شهید 
علــی مهرابی، پالک ۰ ، طبقــه همکف ، کدپســتی ۶۵۶۱۷۱3۵۷۷ تغییریافت و ماده مربوطه 

دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین )88188۴(

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بازوی شهرداری
 در انجام امور فرهنگی است

عباس  کار  دفتــر  در  ضرابی زاده  بهناز 
صوفی حضور پیدا کــرد و با وی پیرامون 

موضوعات فرهنگی به گفتگو نشست.
در ایــن دیــدار معاونان کانون و سرپرســت 
ســازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشــی شهرداری 
نیز حضور داشت، شــهردار همدان ضمن تشکر 
از حضور مدیر کل استان در شهرداری، از کانون 
به عنوان بازوی راست شــهرداری در انجام امور 

فرهنگی نام برد.
 عبــاس صوفــی اذعــان کرد کــه همکاری 
فی مابین شــهرداری و کانون باید بیش از پیش 
پر رونق تر شــود و شــهرداری همدان به عنوان 
شهر دوســتدار کودک در کنار کانون که متولی 

کودکان و نوجوانان اســت، می تواننــد در امور 
فرهنگی شــهری خدمات خوبی را به شهروندان 

همدانی ارائه دهند.
  در ادامــه ضرابی زاده با تشــکر از شــهردار 
همدان بابت نگاه فرهنگی وی،  به مشکالت مرکز 
شــماره ۵ همدان اشــاره کرد و افزود،  از سال 
۹۵ تاکنون این کتابخانه در فضای اســتیجاری 
به فعالیت مشغول است، که به دلیل نامناسب و 
غیر استاندارد بودن کتابخانه، نیاز به جابجایی به 

مکان مناسب تری دارد.
  وی از شــهردار همدان خواست با مساعدت 
شهرداری، فضایی مناسب و درخور شأن کودکان 
و نوجوانــان، جهــت ادامــه فعالیــت این مرکز 

فرهنگی هنری در نظر گرفته  شود.
  ضرابــی زاده هم چنین به فعالیــت پویای این 
مرکز فرهنگی هنری اشــاره کــرد و گفت: مرکز 
فرهنگی هنری شماره ۵ کانون، از پرجمعیت ترین 
و فعال ترین مراکز ما محســوب می شود، که دارای 
۱۸۰۰ عضــو فعال و ۱۱ هزار جلد کتاب در فضای 
کوچک و نامناسب به سختی در حال ارائه خدمات 

به مخاطبان خود است.
در پایان، شــهردار همــدان ضمن توجه به 
مشــکالت یاد شــده، پیگیری این مشکل را به 
روح اهلل وجدی هویدا، معاون شهردار و رئیس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

سپرد.

493 هزار تردد در جاده های همدان ثبت شد
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
همدان گفت: دیروز 4۹3 هزار تردد خودرو های 
سبک و ســنگین در جاده های استان ثبت شده 

است.
مصطفــی پناهنــده افزود: این میــزان تردد 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد کاهش 

داشته است.
وی افــزود: تردد ورودی خودرو ها به اســتان 
۵۷ هزار مورد و تردد خروجی خودرو ها ۷۲ هزار 

مورد بوده است.
پناهنده، تخلفات انجام شده را سرعت، سبقت 

و فاصله غیرمجاز بیان کرد و یادآور شــد: محور 
همدان بهار به عنوان پرترددترین محور گزارش 

شده است.
این مســئول با اشــاره به فعــال بودن ۷۲ 
دســتگاه تردد شمار و ۵۵ سامانه ثبت تخلفات 
عبور و مــرور در محور های همدان تأکید کرد: 
دســتگاه های تردد شــمار در جاده های استان 
اطالعات مربوط به ســرعت و سبقت غیرمجاز 
و رعایــت نشــدن فاصله طولی وســایل نقلیه 
عبــوری در محور های ارتباطی این اســتان را 

می کنند. ثبت 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:

تربیت منابع انسانی و آموزش های مهارتی اولويت ايجاد اشتغال می باشد.
 مدير کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
نهاوند در مجلس  نماينده مردم شريف شهرستان  با 

شورای اسالمی ديدار و گفتگو کرد.
نشست و هم اندیشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان با نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای 

اسالمی انجام گرفت.
نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند در مجلس شورای 
اسالمی  با اشاره به ارزش واالی آموزش های مهارتی گفت: 
فرهنگ مهارت آموزی را باید در جامعه و علی الخصوص در 

بین جوانان نهادینه سازیم .

علیرضا شــهبازی آمــوزش  هــای مهارتــی را زمینه 
ســاز افزایش اعتماد بنفــس در جوانان  دانســت و اظهار 
داشت:ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای رســالت خطیر 
وارزشمندی را در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان 

این مرز و بوم  پایه گذاری کرده است.
در ادامه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه تربیت منابع انسانی و آموزش های مهارتی 
اولویت ایجاد اشتغال می باشد بیان داشت: حمایت از فرد دارای 

مهارت راه رسیدن به اشتغال حداکثری را هموار می سازد.
وهب مختــاران رویکرد جدید ســازمان را تقاضا محور 

خواند و افزود:بر این اساس اولویت ما مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته می باشد.

ایــن مقام مســئول خاطرنشــان ساخت:قســمتی از 
آموزش ها بر اســاس مزیت های شهرستان ها می باشد و 
در نهاونــد با توجه به ویژگیهای خوب منطقه ازجمله  در 
پرورش ماکیان و ماهیان سرد آبی ، آموزش های خاصی 

را مد نظر داریم.
در خاتمــه مدیــر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
همــدان و نماینــده مــردم شــریف شهرســتان نهاوند از 

کارگاههای آموزشی این شهرستان بازدید کردند.

709سايت»BTS«، ارتباطات تلفن همراه اول در استان همدان را پوشش می دهند 
درجهان امروز یکــی از کاربردی ترین ابــزار ارتباطی، 
گوشــی تلفن همراه اســت که می تواند در حد یک رایانه 
بســیار پیشرفته کارآمدی داشته باشــد، اما آیا یک گوشی 
تلفن همراه با یک ســیمکارت مــی تواند به تنهایی کارایی 

داشته باشد.
یک دســتگاه تلفن همراه برای اینکه امکان اســتفاده را 
برای شما مهیا کند، نیاز به دریافت امواجی دارد که ازسوی 
اپراتورارســال می شــود اما آیا این امواج در هرجایی قابل 

دسترسی است؟؟؟؟
امــواج مخابراتی برای تلفن های همراه توســط آنتنهای 
فرســتنده که برروی ســایتهای مختلف نصب شــده است 
ارسال و گوشــی تلفن همراه با دریافت و تبدیل این امواج 

به صداو حتی تصویر امکان استفاده به مشترک می دهد.
متخصصان شرکت مخابرات ایران وبه تبع آن#مخابرات 
منطقه همدان، ضمن شناســایی نقاط کــور، *که البته در 

اســتان همدان به علــت اقلیم خاص کوهســتانی کم هم 
نیســتند*، نسبت به طراحی و اجرای سایتهای تلفن همراه 

اقدام می کنند.
دراســتان همدان تعداد۷۰۹ســایت برای دسترســی 
مشــترکان همراه اول طراحی و اجرا شــده اســت که به 
تناسب جغرافیای استان در محل های مختلف نصب شده 

اند.
این ســایتهاضمن اینکه امکان مکالمــه تلفنی را برای 
مشــترکان فراهم می کنند، دسترســی به اینترنت رانیز به 
ســادگی فراهم می کنند مشــترک می تواند درصورت نیاز 
از اینترنت همراه اســتفاده کند. ازاین ۷۰۹سایت که بطور 
پیش فرض همگی این سایتها ۲G بوده که تعداد3۱۶سایت 
ازآنهــا عالوه بر ۲G تکنولوژي 3G را نیز دارا می باشــند 
وتعداد۲۷۷ســایت عالوه بر ۲Gو 3G ازتکنولوژي 4G هم 

برخوردار هستند.

درمجموع۲۵۲ســایت در نقاط شــهری، 34۱سایت در 
نقاط روستایی وتعداد۸۶سایت نیز در اماکن خارج از شهر و 

روستا و جهت پوشش جاده ای مستقر هستند.
به گفته مهندس ســرفچگانی، رئیــس اداره نگهداری و 
پشتیبانی ارتباطات سیار،شهرســتان همدان با ۱۹۸سایت 
بیشترین سایت و شهرســتان فامنین با۲۸سایت، کمترین 

تعداد سایت را در اختیار دارند.
ایشــان همچنین ارتقاء ســطح کمی و کیفی سایتهای 
تلفن همراه اول در اســتان همدان و اســتفاده از تجهیزات 
جدید برای افزودن پهنای بانــد اینترنت همراه را از برنامه 
های توسعه ای #مخابرات منطقه همدان معرفی کردو گفت 
:برای گسترش کمی و کیفی و بهبود آنتن دهی برنامه هایی 
تدوین شده است که به زودی در سرتاسر استان همدان به 
اجرا در آمده و تحول بزرگی در زمینه تلفن همراه و اینترنت 

به وجود خواهد آمد.
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رئیس سازمان فرهنگی شهرداری 
همدان خبر داد:

استفاده ازظرفیت شورای 
اجتماعی محالت همدان 

در راستای رونق کسب وکار

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری همدان 
بااشاره به راه اندازی شورای اجتماعی محالت 
همدان گفت: ظرفیت این شوراها در راستای 

رونق کسب و کار استفاده خواهد شد.
افتتاحیــه  در  هویــدا  وجــدی  روح اهلل 
میناکاری  آفرین خوشه  بازارچه های دســت 
با اشــاره بــه فعال شــدن کســب و کار در 
فرهنگســرای والیــت اظهار کــرد: یکی از 
مهم تریــن فرهنگســراهای همــدان که به 
صورت تخصصی در یــک موضوع ورود کرده 

فرهنگسرای کسب و کار والیت است.
وی افزود: این فرهنگسرا در راستای رونق 
تولیدات خانگی به شوراهای اجتماعی محالت 
متصل شــده که از این ظرفیــت در محالت 

دیگر همدان نیز استفاده می شود.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همدان با بیان اینکه هر 
محله باید در زمینه کســب و کار فعال شود، 
بیان کــرد: برنامه ریزی به نحوی اســت که 
در هر محله یک شــغل خانگی فعال شود تا 
همانطور که در گذشته محالت قدیم همدان 
با مشــاغل خود شــناخته می شــدند هویت 

محالت از نظر مشاغل را احیا کنیم.
وجدی هویدا با اشاره به اینکه خوشه های 
کســب و کار در فرهنگســرای کسب و کار 
والیت فعال شــده و رونــد تولید محصوالت 
تا فروش را به شــکل تعاونی دنبال می کند، 
گفت: محصــوالت خانگی و صنایع دســتی 
در بازارچه هــای محلی که با کمک شــورای 
اجتماعی محــالت برای عرضــه محصوالت 

ایجاد می شود، ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان عنوان کــرد: امیدواریم تا 
پایان تابستان با فعال کردن شورای اجتماعی 
محالت همدان از ظرفیــت موجود به خوبی 

بهره ببریم.

مدیرعامل فضای سبز همدان:
انجام عملیات سمپاشی 
درختان در شهر همدان 

مديرعامل سازمان سیما منظر و فضای 
ســبز شــهری همدان از آغاز عملیات 
سمپاشی درختان شهر همدان به منظور 
کنتــرل جمعیت آفــات و بیماری ها و 

افزايش شادابی درختان خبر داد.
حسین خانجانی از آغاز عملیات سمپاشی 
درختان شــهر همــدان به منظــور کنترل 
جمعیت آفات و بیماری ها و افزایش شــادابی 

درختان خبر داد.
مدیرعامل سازمان ســیما منظر و فضای 
سبز شــهری همدان گفت: در سم پاشی این 
دوره درختان از دســتگاه توربوالینر استفاده 
می شــود تــا در ســریع ترین زمــان ممکن 

سم پاشی انجام شود.
وی بیان داشــت: برای انجام این عملیات 
خیابان هــا و مکان هــای مورد نظــر از قبل 
شناســایی شده اند و زمان سمپاشی به وسیله 
نصب اطالعیه و پارچه نوشــته به شهروندان 

اطالع رسانی می شود.
مدیرعامل سازمان ســیما منظر و فضای 
سبز شــهری همدان از شهروندان درخواست 
کــرد تا در دوره سمپاشــی درختــان با این 
ســازمان همکاری الزم را داشــته باشند و از 
قرار دادن خودروی خود در مســیر سمپاشی 

خودداری کنند.
خانجانــی با بیــان اینکه شــهروندان از 
گذاشــتن مــواد غذایی در ترازهــا بپرهیزند 
و درب هــا و پنجره های مشــرف به مســیر 
سمپاشی را ببندند، گفت: از صاحبان مشاغل 
مرتبط با مواد غذایی درخواســت شده از قرار 
دادن هر گونه مواد خوراکی در فضای بیرون 

از فروشگاه ها و مغازه ها خودداری کنند.
وی افزود: ســم پاشــی ها بعد از ساعت 
۲3 انجام می شــود و شهروندان می توانند در 
نیازمند سمپاشی  صورت مشــاهده درختان 
برای بررسی و رسیدگی هرچه سریع تر توسط 
عوامل فضای سبز با شماره تلفن ۱3۷ تماس 

بگیرند.

خبــر

تهدید کرونا
فرصتی برای تقویت ایده دورکاری

با توجه به هجوم بیماری کرونا و شــیوع این ویــروس تنها راه حل برای 
جلوگیری از انتشــار و انتقال آن در حوزه های اداری و سازمانی عدم تماس 
بین کارکنان با یکدیگر  و با ارباب رجوع می باشــد. با وجود تاکیدات بســیار 
بــرای حــذف رفت و آمدهای غیرضــروری و عدم حضــور در  این مکان ها  
وهمچنیــن تدابیر ادارات بــرای مقابله با این بحران با ارایه ســرویس های 
غیرحضوری، همچنان شــاهد حضور برخی از مشــتریان در ادارات مختلف  
بدون در نظر گرفتن احتمال به خطر افتادن ســالمتی خود و دیگران هستیم 
.لذا جهت قطع زنجیره انتقال کرونا و حفظ سالمت کارکنان با فراهم نمودن 

امکانات الزم انجام دورکاری پیشنهاد و به وقوع پیوست. 
     دورکاری چیست؟

 دورکاری یا  Teleworking نوعی شــیوه کار می باشد که به کارمند 
اجازه مــی دهد بدون حضور در اداره تکالیف و وظایف ســازمانی خود را به 
دور از بروکراســیهای سنتی و با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد . در واقع 
به جای حرکت کارکنان به ســوی کار ،حرکت کار به ســمت کارکنان اتفاق 
مــی افتد و مدیر به جای اینکه کارمنــد را در اداره نظارت کند، این کنترل 
را از طریــق فرایند های الکترونیکی از داخــل خانه  اعمال می نماید. در واقع 
دورکاری روشــی است که با آن دنیای کسب و کار به اندازه  صفحه  مانیتورها 

کوچک و به اندازه  تمام جهان بزرگ شده است. 
     تاريخچه دورکاری

از اواخر ســال ۱۹۷۰، وقتی که ریز رایانه ها و مودم ها در دســترس عموم 
قرار گرفتند، رویای کار از راه دور به شــکل کاملتری به حقیقت پیوست.جک 
نیلز )Jack Nilles( مهندس سابق ناسا که در کتاب های مختلف به عنوان 
"پدر دورکاری" از او یاد می شــود، اولین کســی بود که به صورت رسمی به 
تحقیق در ایــن خصوص پرداخت و اندیشــه دورکاری در دهه ۱۹۷۰ برای 
نخســتین بار از سوی او مطرح شد. نیلز دورکاری را به عنوان وسیله  ای برای 
حفاظت از انرژی و ســبک زندگی مدرن معرفی کرد. مطالعات پیشگام نیلز ، 
او را در ســال ۱۹۷3 و ۱۹۷4 هدایت کرد تا اولین آزمایش  های دورکاری را 
انجام دهد. کار او جهانیان را متقاعد کرد که دورکاری به عنوان یک جایگزین 
برای رفت و آمد ســنتی به محل کار است. تصویب قانون هوای پاک در سال 
۱۹۹۰ دورکاری را بــه عنوان راهی بــرای انطباق با تقاضاهای دولتی هدایت 

کرد تا کارفرمایان زمان رفت و آمد کارمندان را کاهش دهند. 
     ابزار دورکاری

دورکاری عمال بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست و ساده ترین شکل 
آن استفاده از شبکه های اجتماعی است، زمانی که سیستم های سازمانی قابل 
اســتفاده نباشد، از شبکه های اجتماعی به عنوان زیرساخت استفاده می کنند. 
دورکاری، روش سازماندهی کار اســت که حول پردازش اطالعات انجام می 
شود و نیازمند اینترنت پر سرعت  می باشد تا افراد یا گروههایی از افراد، دور 
از کارفرما، مشتری یا طرف قرارداد، کارشان را انجام دهند .کاری که مستلزم 
اســتفاده از انواع گوناگون تجهیزات الکترونیکی اســت وهر گونه شکلی از به 
کار گیری فناوری های اطالعاتــی )مانند ارتباطات راه دور و رایانه( به جای 

مسافرت های مربوط به کاررا شامل می شود. 
     راههای گسترش دورکاری: 

• گسترش شبکه های کامپیوتری 
• افزایش پهنای باند شبکه های کامپیوتری 

• گسترش اتوماسیون اداری 
•  شناســاندن مزایا و کاربردهای کار از راه دور به عموم مدیران و تصمیم 

گیران
•  آشــنا سازی کارکنان با کامپیوتر، شبکه و نحوه کاربرد آنها برای انجام 

بهتر امور 
• کاهــش هزینه های ارتباطات بطور کلی و تامین ارتباطات ارزان قیمت 

برای کار از راه دور بطور خاص 
• ساده سازی کار با شبکه ها و کامپیوترها 

• کاربر پسند کردن نرم افزارهای رابط
• حرکت به سوی دولت الکترونیکی

•   آشنا ســازی عموم مردم با کامپیوتر و امکانات شبکه وتشویق آنان به 
استفاده.

•   تبلیغ و انتشار اطالعات راجع به فرصتهای از راه دور
•   معرفی جهانی مزایای نسبی نیروی کار ایرانی 

• تهیه نرم افزارهایی برای تسهیل کارهای خاص مشاغل 
•  توسعه و نگهداری نیروی متخصص فناوری اطالعات

• حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش
     مزايای دور کاری 

مزایای دورکاری از سه جنبۀ فردی، سازمانی و اجتماعی قابل بررسی می 
باشد .مثال از جنبه فردی باعث کاهش در هزینه و زمان سفر  ، اختالل کمتر 
در زندگی خانوادگی ، انعطاف در کار و از جنبه سازمانی باعث کاهش هزینه 
و بهبود بهره وری شــغلی کارکنان و سازمان و از جنبه اجتماعی باعث کاهش 
آلودگی و ترافیک، فرصت های کاری وســیع تر و تجدید حیات اقتصادی می 

شود . مزایای دیگر دورکاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود . 
• کاهش  مصرف انرژی در ادارات و سازمان ها.

• کاهش مشکالت مرتبط با کنترل حضور و غیاب کارکنان.
• توجه به نتیجۀ کار و نه به ساعات حضور فرد.

• گســترش جغرافیایی حوزه های عملکرد ســازمان ها و ارایۀ خدمات در 
سطح ملی و بین المللی.

• کاهش فشــارهای روانشناختی ناشی از محیط کار و تعامالت اجتماعی 
روزمره.

• افزایش زمان آزاد کارکنان.
گردآورنده: فاطمه نورمحمديان

یادداشت

آتش سهل انگاری دامن گیر مراتع همدان
هر ساله با آغاز فصل تابستان و خشک 
محیط  دوســتداران  مرتعی  گیاهان  شدن 
زيست، نگران وقوع آتش سوزی در مراتع و 

جنگل ها هستند.
از طرفی بارندگی های خوب امســال موجب 
رویش قابــل توجهی گیاهان مرتعی شــده که 
بــا آغاز فصل گرما و در صــورت رعایت نکردن، 

احتمال وقوع آتش افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا-آنچه همواره در آتش سوزی 
مراتع و جنگل های ایــران به عنوان عامل اصلی 
یاد می شود عوامل انسانی است که به علت غفلت 
و بی توجهی مردم نســبت به این میراث گرانبها 
اتفــاق می افتد البته نباید نقش افراد ســودجو و 
مخل طبیعت را نادیده گرفت که به عمد نسبت 

به آتش زدن مراتع و جنگل ها اقدام می کنند.
استان همدان دارای ۹۰۵ هزار هکتار اراضی 
ملی بوده که از این میزان ۸۲3 هزار هکتار مرتع 
و 4۵ هزار هکتار عرصه های جنگلی است. امسال 
با توجه به اینکه مراتع اســتان دارای پوشــش 
گیاهی خوبی بوده و دمای هوا روز به روز بیشتر 
می شود زنگ خطر آتش سوزی در مراتع به صدا 
درآمــده و نیازمند توجه بیــش از پیش مردم و 

مسئوالن است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همــدان با بیــان اینکه میزان حریــق در مراتع 
استان در سه سال گذشته به ۱۵۰ هکتار رسیده 
است، گفت: تا سال ۹۵ متوسط حریق در مراتع 
استان همدان حدود ۵۰۰ هکتار بود اما طی سه 

سال گذشته به ۱۵۰ هکتار رسیده است.
اسفندیار خزائی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 

به اینکه بارش های خوب امســال باعث شــده 
مراتع وضعیت مطلوبی داشــته باشند، افزود: اگر 
چه میزان بارش ها نسبت به سال گذشته کمتر 
بوده اما بــه علت اینکه نرمال بــوده و از طرفی 
کنترل چرای دام صــورت گرفته وضعیت مراتع 

خوبی در استان داریم.
     شناسايی نقاط بحرانی حريق

وی با بیان اینکه نقشه مناطق بحرانی استان 
تهیه شــده اســت، تصریح کرد: نقشــه مناطق 
بحرانی اســتان از نظر آتش ســوزی مراتع تهیه 
شــده است به طوریکه شهرســتان های جنوبی 
اســتان از جمله همدان، نهاوند، مالیر و اسدآباد 
جزء بخش های بحرانی، مناطق شمالی مثل رزن 

و کبودراهنگ نیمه بحرانی هستند.

وی با اشــاره به حضــور دیده بــان در نقاط 
بحرانی اســتان، ادامه داد: در نقاط بحرانی دیده 
بان گذاشــته شده و در صورت مشاهده هر گونه 
آتش ســوزی و افرادی که قصد آتش زدن مراتع 
و جنگل های استان را دارند، بالفاصله جلوگیری 
به عمل می آید ضمن اینکه عامالن آتش سوزی 
مراتع به ســه تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند 

شد.
     95 درصد از آتش ســوزی ها عامل 

انسانی دارد
خزائــی با تأکیــد بر اینکه امســال به لحاظ 
کاهش آتش سوزی مراتع وضعیت خوبی داریم، 
خاطرنشان کرد: در سال جاری فقط چهار هکتار 
از مراتع درجه دو شهرســتان مالیر دچار حریق 

شد.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان همدان با بیان 
اینکه ۹۵ درصد از آتش سوزی های مراتع استان 
همدان عامل انســانی دارد، تأکید کرد: تنها پنج 
درصد از آتش سوزی ها به علت عوامل طبیعی از 

قبیل صاعقه بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر فرهنگســازی در زمینه 
جلوگیــری از آتش ســوزی در مراتع، ادامه داد: 
امسال جهادکشــاورزی استان و شهرستان ها به 
کشــاورزان ابالغ کرده اســت از آتش زدن کاه و 
ُکلش مزارع خــودداری کنند در غیر این صورت 

براساس قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد.
این مقام مســئول یکی از موانع اصلی برســر 
راه خاموش کــردن آنی آتش ســوزی مراتع را 
صعب العبور بودن مناطق دانست و تصریح کرد: 
براســاس تفاهم نامه ای که ســازمان جنگل ها با 
وزارت دفــاع منعقد کرده اســت، در صورتی که 
نیاز به امداد هوایی باشــد هلی کوپتری توســط 

نیروهای مسلح اعزام خواهد شد.
خزائی از تهیــه تجهیزات جدید اطفاء حریق 
در مراتع اســتان خبر داد و گفت: دســتگاه های 
دمنده در مراتع اســتان وارد کردیم و هر حریقی 
که در مراتع رخ داده در اســرع وقت اطفاء شده 
ضمن اینکه کارهای فرهنگسازی و پیشگیرانه نیز 

انجام گرفته است.
این مقام مســئول با بیان اینکه سازمان های 
مردم نهاد می توانند با اداره ترویج منابع طبیعی 
هماهنگ باشند و آموزش ببینند، افزود: بیش از 
۲۰۰۰ همیار طبیعت در اســتان همدان با منابع 

طبیعی همکاری دارند.

توصیه بهزیستی؛

فقط شاغالن کودکانشان را به مهدکودک بسپارند
مســئول روابط عمومی و امور فرهنگی 
اعالم  اســتان همدان  بهزيستی  اداره کل 
کرد: مهدهای کودک استان از روز شنبه 24 
خردادماه با يک ســوم ظرفیت و با اولويت 
کودکان مادران شاغل بازگشايی شده است. 
حجت اهلل حاتمی بیان کرد: بحث بازگشــایی 
مهدهای کودک مشــروط به تصمیمات ســتاد 
ملی مقابله با کرونا و ســتادهای استانی بود که 
خوشبختانه در جلسه ای که در روز پنجشنبه ۲۲ 
خردادماه برگزار شــد، این ستاد اجازه بازگشایی 
مهدهای کــودک را از ۲4 خــرداد صادر کرد و 
اولویــت مهدهای کودک پوشــش خدمات برای 

کودکانی است که مادران آنها شاغل هستند.
وی درباره دســتورالعمل های درنظر گرفته 
شده برای این مراکز توضیح داد: از ورود والدین 
به داخل مهدهــا جلوگیری شــده، همه فضاها 
مجهز به ســطل های زباله دردار شده، غربالگری 
برای پرســنل صــورت گرفته و فاصلــه گذاری 

فیزیکی نیز باید رعایت شود.
حاتمــی ادامه داد: همــه مهدهای کودک ما 
شرایط بازگشایی را دارند و همه دستورالعمل ها 
را رعایت کردنــد منتها به فراخور اینکه ما وقتی 
وارد تیرماه می شــویم ورودی مهدهای کودک 
به همان یک ســوم کاهش پیــدا می کند و این 

کاهش باعث می شود خیلی از مهدها به صورت 
قبل فعالیت نکنند.

وی افــزود: تاکنون هیچ مــوردی از ابتال یا 
مشــکوک به مبتال بودن کــودکان در مهدهای 
کودک اســتان نداشــتیم اما از مردم درخواست 
داریم فقط افرادی که محدودیت در نگهداری از 

فرزندانشان دارند، آنها را به مهد ببرند.
حاتمــی با اعالم اینکه شــهریه درنظر گرفته 
شــده برای هفته پایانی خردادمــاه یک چهارم 
شــهریه مصوب ســال ۹۸ بود، بیان کرد: برای 
شهریه تیرماه نیز اگر نرخ نامه جدید اعالم شود 
براساس نرخ نامه جدید و اگر اعالم نشود شهریه 

براساس نرخ نامه قبلی دریافت خواهد شد.
مســئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره 
کل بهزیستی اســتان همدان خطاب به مدیران 
ایــن مراکز مطرح کرد: در صــورت عدم رعایت 
ضوابط بهداشــتی و تعرفه شــهریه به شدت با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
وی گفــت: برای تمام مراکــز غیردولتی اعم 
از مهدهای کودک و ســایر مراکز در حوزه های 
توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی عالوه بر بازدید 
حضوری، بســتر بازدید آنالیــن را هم داریم به 
طوریکه در اردیبهشــت ماه ۱۵۰ بازدید آنالین 

صورت گرفت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

50 درصد کشت هندوانه در همدان به شکل ديم انجام می شود
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان گفت: 50 درصد کشــت هنداونه در 
استان همدان به سمت ديم رفته و حداقل 

آب در کشت هندوانه مصرف می شود.
منصــور رضوانی جــالل به موضوع کشــت 
هندوانه در اســتان همدان اشــاره کرد و گفت: 
کشــت هندوانه در همدان به شدت کاهش پیدا 
کرده و در حال حاضر کشــت آبی هندوانه بسیار 

اندک است.
وی افزود: کشت هندوانه آبی با سه ویژگی از 
جمله آبیاری قطره ای، کشت نشایی و مدیریت از 

طریق مالچ دنبال می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با اشــاره به اینکه کشاورزان قدر آب را می دانند، 
ادامه داد: ۵۰ درصد کشــت هندوانه در اســتان 
همدان به ســمت دیم پیش رفته است و حداقل 

آب در کشت هندوانه مصرف می شود.
وی همچنین به موضوع الگوی کشــت اشاره 
کرد و با بیان اینکه یک الگوی کشــت کشوری 
وجــود دارد، افزود: بــرای هر شهرســتان یک 
الگوی کشت متناســب با وضعیت کشاورزی آن 

شهرســتان وجود دارد و الگوی کشت در رابطه 
بــا محصوالتی از جمله گندم، کلــزا، ذرت، جو، 
چغندر قند، سیب زمینی را به شهرستان ها اعالم 

می کنیم.
رضوانی جالل بــا تاکید بر اینکه محصوالت 
خاصــی ماننــد گشــنیز گیاه دارویی اســتان 

همدان اســت و الگوی کشــت کشوری ندارد، 
یادآور شــد: کشــت گشــنیز مزیت شهرستان 

است. نهاوند 
وی ادامه داد: مزیت شهرســتان مالیر طرح 
فراز، مزیت شهرســتان تویسرکان زنجیره تولید 
گردو و نهال اســت و برای هر شهرستان با توجه 

به مزیت آن شهرستان برنامه ارائه می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
همــدان در ادامه به پرداخت تســهیالت برای 
گلخانه ها اشــاره کــرد و با بیان اینکه ســال 
گذشــته ۱4۰ هکتــار گلخانه بــرای دریافت 
تســهیالت به بانک معرفی شد، افزود: پرداخت 
تســهیالت در کارگــروه تخصصــی و بانــک 
کشاورزی مصوب شــده و پرونده ۱۱۰ هکتار 
گلخانــه بــرای دریافت تســهیالت بــه بانک 

کشاورزی کشور ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه کشــاورزی محور توسعه 
است، افزود: توسعه کشاورزی در راستای امنیت 
غذایی و جلوگیری از تســلط دشمن بر ما بسیار 
حائز اهمیت اســت و همه در تالش هســتند تا 

کشور به بیگانه نیاز پیدا نکند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان:

محیط زيست همدان به دستگاه مهار آتش 
مجهز شد

محیط  حفاظت  اداره کل  فنــی  معاون 
زيست  کرد: محیط  بیان  زيســت همدان 
اين اســتان برای نخستین بار به دستگاه 
»دمنده هــوا« مخصوص مهار آتش مجهز 

شد.
مهدی صفی خانی اظهار داشــت: ۶ دستگاه 
دمنده با اســتفاده از منابع ملــی خریداری و به 
کار گرفته شده اســت و تا ۲ ماه آینده تعدادی 

دستگاه جدید نیز خریداری می شود.
وی اضافه کرد: دســتگاه دمنده با شــدت 
بســیار زیاد هوا را به سمت آتش هدایت کرده 
و مانع از پیشروی آتش به سمت جلو می شود 
همچنین این دســتگاه عالوه بر پیشــگیری از 
پیشــروی آتش، موجب خاموش شــدن حریق 

نیز می شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
همدان سبکی و ســهولت در حمل و جابجایی 
را از مزیت های این دســتگاه برشمرد و گفت: 
میزان آتش ســوزی سالجاری در مناطق تحت 
مدیریت محیط زیســت این استان بسیار اندک 

است.
صفــی خانی بیان کرد: پیــش از خرید این 
دســتگاه ها از بیل، آتش کوب و دیگر وسایل 

برای خاموش کردن آتش اســتفاده می شد هر 
چند با خرید دســتگاه دمنــده هوا همچنان از 
تجهیــزات قدیمی برای مهار حریق اســتفاده 

می شود.
وی ادامه داد: امســال به منظور پیشــگیری 
از بــروز حریق در مناطق تحــت مدیریت منابع 
طبیعی، به محیط بانان تکلیف شده که بی درنگ 
پس از مشــاهده دود یا شعله های آتش موضوع 
را اطالع رســانی کنند که این اقدام موجب شده 
اندک حریق به وجود آمده نیز به ســرعت مهار 

شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
همدان گفت: پیشــتر از »فلکســی بک« که به 
شکل دستگاه سم پاش است نیز برای مهار آتش 
استفاده می شد اما به علت محدودیت دسترسی 
به آب در ارتفاعات، این وسیله کاکرد چندانی در 

مهار آتش نداشت.
وی یادآوری کرد: میزان و وسعت آتش سوزی 
از سال ۹4 که برنامه کنترل، پیشگیری و اطفای 
حریق آغاز شد تاکنون روند کاهشی داشته است 
و  از ۲4 مورد با وســعت ۲۲۶ هتکار در ســال 
۹4 به هفت فقره به وســعت 3۹ هکتار در سال 

۹۸ رسید.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

مديريت برنامه های بزرگداشت غدير 
توسط ستادهای مردمی پیگیری خواهدشد

اســتان  اســالمی  تبلیغات  مديرکل 
همــدان گفت: امســال مديريت برنامه 
و  امامت  عید  و  غدير  بزرگداشــت  های 
انجام  مردمی  ســتادهای  توسط  واليت 

شد. خواهد 
حجت االســالم هــادی نظیری در جلســه 
ســتاد مردمی بزرگداشت غدیر خم که در مرکز 
همایش هــای قرآنی برگزار شــد با بیــان اینکه 
امیدواریم همان اتفاقی که در اربعین حســینی 
شاهد هســتیم و کارها جدی و قابل توجه انجام 
می شود در برنامه های غدیر خم نیز صورت گیرد، 
گفــت: برنامه های مردمی غدیر خم باید حرکتی 
در مسیر نشان دادن شــخصیت، جایگاه و وجه 
تمایز امیرالمومنین علــی )ع( و غدیر در جهان 

اسالم و بشریت باشد.
وی بــا قدردانــی از اقدامات انجام شــده، از 
انتخاب دبیرخانه در تاالر قرآن به دلیل موقعیت 
این مکان ابراز خرســندی کــرد و گفت: از آنجا 
که تاالر قــرآن همدان مرکزی برای فعالیت های 
قرآنی محســوب می شــود ظرفیت خوبی برای 

تبیین اندیشه والیت و امامت است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان با 
تاکید بر اینکه از امروز کار دبیرخانه رســماً آغاز 

می شود، گفت: طبق درخواست نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان امســال مدیریت فضای غدیر 

توسط ستاد مردمی شکل می گیرد.
حجت االسالم نظیری با بیان اینکه از نظرات 
علمــا و بزرگانی که در فضــای دینی و معرفتی 
مؤثر هســتند بهره خواهیم برد، گفت: برنامه ای 
گسترده در سطح استان همدان تدوین می شود 
به طوری که در هر شهرســتان ستادی تشکیل 

شده و یا در حال تشکیل است.
وی افــزود: مجموعه های مؤثر از جمله هیئت 
رزمندگان، جامعه ایمانی مشــعر، شورای هیئات 
مذهبی، کانون مداحــان، حوزه های علمیه، ائمه 
جمعه، شهرداری و ســایر گروه ها در این زمینه 

فعالیت خواهند کرد.
حجت االسالم نظیری بابیان اینکه امیدواریم 
برنامه هــای ما آغازی بر این باشــد که غدیر نیز 
مانند عاشــورا و اربعین به یــک عظمت جهان 
اســالم تبدیل و امیرالمومنین علــی )ع( نیز به 
واسطه غدیر به جهان اسالم معرفی شوند، گفت: 
امیدواریم جایگاه امامت و والیت که بشــریت به 
عنــوان حلقه مفقوده به آن پــی برده متجلی و 
بشــریت به امام معصوم برای رهایی از مشکالت 

پناه ببرد.
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به گزارش نســیم همــدان؛ در بازديدی از 
شــهرداری  چهار  منطقه  عمرانی  پروژه هــای 
همدان که با حضور شهردار منطقه، مدير فنی و 
رئیس کمیسیون خدمات شهری همدان صورت 
گرفت، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر همدان با اشاره به اينکه طی دوره 
پنجم شورای اسالمی بیش از 40 پروژه که اکثر 
مناطق  در  می شــوند  محسوب  زيربنايی  آن ها 
ازجمله  گفت:  است،  خورده  کلید  توانمندسازی 
اين پروژه ها می توان از اجرای راه دسترســی به 

اسالمشهر نام برد.
علی فتحی با اشــاره بــه اینکه پــروژه در کنترل 
ترافیک منطقــه حصار امام و کوی اسالمشــهر تأثیر 
خواهد داشــت، عنوان کرد: مسیر دسترسی 4۵ متری 
شهرک فرهنگیان نیز از دیگر پروژه های زیربنایی است 
که دسترسی به این شهرک را سرعت خواهد بخشید.

وی بــه پروژه هــای اجرا شــده در حصــار امام، 
اسالمشهر، منوچهری و... در منطقه چهار اشاره و بیان 
کرد: طی 3 ســال گذشته در مناطق توانمندسازی به 
اندازه ۵۰ ســال کار شده اســت و این چیزی نیست 
جز زحمات شــورا و شهرداری که به این مناطق توجه 

ویژه داشتند.
وی با بیان اینکه امید می رود طی ســال های آتی 
توجه به این مناطق جزء اولویت های عمرانی مدیریت 
شــهری باشــد، اذعان کرد: حدود ۲۰۰ هــزار نفر از 
جمعیت همدان در این مناطق هستند که اطراف شهر 
است و خدمت برخی از آن مانند حصار امام و تپه خضر 
به ۶۰۰ سال می رسد که متأسفانه به دلیل کم توجهی 
تبدیل به حاشیه شهر شدند و استادان و... تازه به شهر 
اضافه شــده اند و امیدواریم این مناطق طوری توانمند 

شوند که دیگر به آن پایین شهر نگوییم.
فتحی در ایــن دیدار در خصوص پروژه بوســتان 
عقیل در منطقه چهار همدان گفت: این پروژه ۲ هزار 
و ۵۰۰ مترمربع است که ۵۰۰ میلیون تومان برای آن 
هزینه شــده است و زمین ورزشــی آن ۶۰۰ مترمربع 
است که 3۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است.

فتحــی به اجرای یــک هزار و ۵۰۰ تن آســفالت 
در معابر اطراف بوســتان اشــاره و بیان کرد: یکی از 
مشکالت این محل فاضالب بود که پس از جمع آوری 

فاضالب آسفالت صورت گرفت.
وی با اشــاره به اینکــه این محله پشــت آگاهی 
اسالمشــهر اســت که در زمان انتخابات فیلمی از این 
محل تهیه شــد و در رســانه های معاند پخش شد که 
حــدود ۵۰۰-۶۰۰ خانه اطراف آن نــه آب، نه گاز و 
نه فاضالب داشــتند و نه آســفالت، گفت: اینجا یک 
حلبی آباد بود که طی این دو، سه سال این محله رشد 
کرد و انشعابات آن انجام شد دو، سه کوچه باقی مانده 

بود که اکنون در حال آسفالت است.
فتحی عنوان کرد: تنها مشــکل در اینجاست طرح 
تفصیلی اســت که امیدوارم ایــن محله از طرح باغات 

خارج و به طرح مسکونی تبدیل شود.
وی در بازدید از پروژه بوستان زندگی در اسالمشهر 
عنوان کرد: درصد خیلی زیادی از مواد مخدر شــهر از 
اینجا پخش می شــد که ضرورت ایجاد پارک احساس 
شد و سال گذشــته این پروژه اجرا و تملک و احداث 
انجام شــد و این محله جزء یکــی از آلوده ترین نقاط 
شــهر بود که به صیفی آباد مشهور است ولی متأسفانه 
محل فعلی اینجا محل پخش مواد مخدر است و اگرچه 
نیروی انتظامی به این محل سرکشی می کند اما کافی 
نیســت و این محل امنیت خوبی ندارد اما خوشحالیم 
توانســتیم در یکی از محروم ترین نقاط شــهر پارک 
احداث کنیم اما بحث مواد مخدر هنوز هم شیوع دارد.
مدیر منطقه 4 شــهرداری همدان نیز با اشــاره به 
اینکه چند اولویت مهم را در اجرای پروژه های منطقه 
دنبال می کند، گفت: نخستین اولویت اتمام پروژه های 
نیمه تمام بــوده، به طور مثال بوســتان های زندگی و 
عقیل در منطقه اسالمشــهر جزء پروژه های نیمه تمام 

است.
مجید یوســفی نوید با بیان اینکه پرداخت به بحث 
محله محوری از اولویت دیگر بوده، افزود: ســعی داریم 
در هر محله یــک پارک و یک چمن مصنوعی احداث 
کنیم که خوشــبختانه این مهــم در محالتی همچون 
اسالمشــهر )در دو نقطه( و منوچهــری درحال اجرا 

است.
وی اذعان کرد: در منطقه شهرک ولیعصر نیز زمین 
مورد نیاز تملک و کار اجرایی آن آغاز شــده و پس از 
نصب مبلمــان، در طی روزهای آتی این پارک قابلیت 

بهره برداری خواهد یافت.
مدیر منطقه 4 شــهرداری همدان با بیان اینکه در 

منطقه ای همچون کوی ولیعصر تا پیش از اجرای این 
پارک جدید درکل یک هزار متر مربع کنار فرهنگسرای 
مهر پارک وجود داشــت، خاطرنشــان کرد: با اجرای 
پارک یک هکتــاری در انتهای این شــهرک، به لحاظ 
کارآیی چیزی حدود ۱۰ برابر طی یک سال گذشته به 

سرانه فضای سبز منطقه افزوده شده است.
وی با بیان اینکه در شــهریور ماه ســال گذشــته 
کلنگ پارک یک هکتاری جدید زمین  خورده اســت، 
گفت: خوشــبختانه بخش اعظمی از فعالیت عمرانی و 
نیز حدود ۸۰ درصــد از بحث های تمامیت ارضی این 

پارک انجام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه رعایت مسئله پدافند 
غیر عامل از آنجایی که این مناطق ناپایدار به حســاب 
می آیند از دیگر اولویت های ما بوده اســت، تشــریح 
کرد: بر این اســاس همان طور که عنوان شــد، تعریف 
ورودی هــای چندگانه جزء اولویت های ما محســوب 

می شود.

یوســفی نوید بــا بیان اینکــه خوشــبختانه به جز 
پروژه هــای ســال گذشــته، بیش از 4۰ پــروژه طی 
ســال جاری با اعتبــاری بالغ بر 4۰ میلیــارد تومان 
در این مناطق کلید خورده اند، بیان داشــت: بیش از 
3۰ میلیــارد تومان نیز به مباحــث جاری این منطقه 
اختصاص یافته و درعین حال بیش از هشــت میلیارد 

تومان نیز بابت دیون قبلی پرداخت خواهد شد. 
مدیر منطقه 4 شــهرداری همدان بــا بیان اینکه 
اجــرای برخــی پروژه هــا همچون پــروژه 3۰ متری 
اسالمشــهر به بلوار ســیدجمال به صورت امانی اجرا 
می شــود، اذعان کرد: اگر این پروژه به صورت  گرفتن 
پیمانکار اجرا می شــد، می بایســت حداقل دو میلیارد 
تومــان هزینه می کردیــم؛ حال آنکه کلیــه عملیات 
نقشــه برداری و طراحی توسط همکاران بنده در حوزه 
فنی و شهرسازی اجرا شد تا هزینه دو میلیارد تومانی 

زیرسازی به ۵۰۰ میلیون تومان تقلیل یابد.
این مقام مســئول با بیان اینکه بودجه شــهرداری 
منطقه چهار در ســال جاری حدود ۸۰ میلیارد تومان 
اســت، خاطرنشــان کرد: درخصوص مشکالت طرح 
تفضیلی در این منطقه نیز باید بگویم آنچه مورد بحث 
بود، به اداره کل راه و شهرسازی منعکس شده؛ به طور 
مثال وجود اراضی خالــی از طرح، یکی از عمده ترین 

مشکالت است.
وی افــزود: ســامان دهی رودخانه هــای فاضالبی، 
پوشش و دیوارکشی از اولویت های کاری و فعالیت های 

عمرانی این منطقه است. 
وی بــا بیان اینکــه یکی دیگر از مشــکالت ما در 
منطقه رفع بحــران آب گرفتگی ها بوده، اذعان کرد: از 
3۸ نقطه دارای مشــکل در این بــاب، 3۰ نقطه رفع 

مشکل شده است.
یوســفی نویددر ادامــه روند بازدیــد از پروژه های 
عمرانــی منطقه چهار با حضور در محل گرم خانه واقع 
در فرعی میدان باباطاهر، شــاهد بازسازی و بهسازی 

طبقه زیرین این محل بودیم.
پیاده روســازی بلوار علویان، میدان عین القضات و 
فلسطین نیز از دیگر پروژه های عمرانی منطقه بود که 
مدیر فنی منطقه چهار شــهرداری همدان با اشاره به 
آغاز این پروژه از سال گذشته، گفت: این پروژه دارای 

۶۰۰ میلیون تومان قرارداد است.

در ادامــه بازدید ها با حضــور در محله کوی کوثر، 
مدیر منطقه 4 شــهرداری همدان با اشاره به بازسازی 
بوستان نشاط این محله با اعتباری بالغ بر 3۰۰ میلیون 
تومان، گفت: پوشــش سنگ فرشــی پــارک به اتمام 
رسیده و مبلمان آن نیز طی ماه آینده اجرایی خواهد 

شد.
یوســفی نوید خاطرنشــان کرد: فرهنگسرای جنب 
پارک نشــاط نیز در ســه طبقــه با اعتبــاری بالغ بر 
یک ونیم میلیارد تومان تکمیل خواهد شــد؛ این پروژه 
ســال ها بود که به دلیل بدهی یک ونیم میلیارد تومانی 

نیمه تمام مانده بود. 
وی در ادامــه بازدیــد از پروژه های ایــن منطقه 
درخصوص راه دسترســی ۱۸ متــری به عنوان پروژه 
چندســاله، گفت: این پروژه بلوار شهید همدانی را به 

بلوار آیت اهلل نجفی متصل خواهد کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه راه دسترسی مذکور 
برای تقویت بحث پدافند غیر عامل در منطقه اجرایی 
می شــود، تصریح کرد: از آنجایی که اغلب کوچه های 
منطقه چهار تودرتو هســتند، مسیر دسترسی در این 
محل مورد تقاضــای هیئت امنا بود؛ به گونه ای که فاز 

نخست آن به طول 43۰ متر امسال اجرا می شود.

مدیر منطقه 4 شهرداری همدان نیز در بازدید از دیگر 
پروژه شــهرک فرهنگیان با عنوان ورودی این شهرک، 
اظهار کرد: ســال ها اســت که اهالی ایــن منطقه برای 
دسترسی به شهرک با مشکل مواجه  هستند، بنابراین در 
دو بخــش تکمیل تقاطع غدیر و احداث بلوار 4۵ متری، 

حل این معضل در دستور کار قرار گرفت.
یوسفی نوید ادامه داد: بلوار 4۵ متری بلوار نجفی را 
به صورت مستقل به شهرک فرهنگیان متصل می کند 
و این مهم از طریق تکمیل پوشــش رودخانه با اعتبار 

یک میلیارد تومانی و زیرسازی انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه بلــوار فوق الذکر در دو فاز انجام 
می پذیرد، گفت: در یک بخــش آن پیمانکار با اعتبار  
دو ونیم میلیارد تومان درحال اجرای کار است و باقی 
نیز به صورت امانی از طریق همکاران ما در شــهرداری 

انجام می پذیرد.
پارک گلفام ولیعصر از دیگر پروژه های منطقه چهار 
بود که شــهردار منطقه درخصــوص چگونگی اجرای 
آن گفت: این پارک به مســاحت یک هکتار در انتهای 
شهرک ولیعصر به منظور جلوگیری از ساخت وساز غیر 
مجاز و درعین حال تأمین فضای سبز منطقه در دستور 

کار قرار گرفت.

یوســفی نوید هزینه کرد دو میلیــارد تومانی برای 
احداث پــارک جهت تملک اراضی خبــرداد و افزود: 
در مرحله نصب تأسیســات و روشــنایی قــرار داریم؛ 
به گونــه ای که مبلمــان و چمن مصنوعــی پارک نیز 
خریــداری و طی 4۵ روز آتی نصب شــده و پارک به 

بهره برداری خواهد رسید.
در ادامــه بازدیدهــا با حضــور در پــارک محله 
منوچهری یوسفی نوید با اشاره به کارهای صورت گرفته 
بــرای اجرای این پارک، گفت: فــاز دوم )چهار هزار و 
۵۰۰ متر( پارک این منطقه در دستور کار قرار گرفت، 
بنابراین در بدو امر تکمیل راه دسترســی به این پارک 

از بر بلوار ارتش در دستور کار است.
وی بــا بیــان اینکه به دلیــل درگیری بــا مالکان 
پــروژه چندماه به تعویق افتــاد، اظهار کرد: با تکمیل 
دیوارکشــی رودخانه و رفع نواقــص، این پارک آماده 

افتتاح است.
این مقام مسئول با اشاره به هزینه کرد برای اجرای 

این پارک، گفت: اجرای راه دسترسی به صورت امانی و 
از طریق همکاران ما در واحد فنی انجام شده، اما برای 
چمــن مصنوعی حدود ۵۰۰ میلیــون تومان و جهت 
بخش عمرانی نیز ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم.

با  واقع در منوچهری  نفیســی  پارک شهید 
حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی 
افتتاح  و مدير منطقه 4 شهرداری همدان  شهر 

شد.
      شــاهد افزايــش رضايتمندی مردم از 

عملکرد مديريت شهری هستیم 
کامران گردان با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه 
چهــار در پیگیــری و اجرای پروژه ها، عنــوان کرد: با 
اجــرای پروژه هــای مختلف در ســطح منطقه چهار 
شــاهد افزایش نسبی رضایت مردم از مدیریت شهری 
هســتیم که در این میان باید از مشارکت باالی مردم 

در تعریض و بازگشایی معابر تشکر کرد.
وی در ادامــه افزود: جداســازی آب رودخانه ها از 
فاضالب یکی از اقدامات مناسبی است که خوشبختانه 
با همکاری شرکت آبفا شاهد اقدامات مناسبی در این 
زمینه هســتیم که این موضــوع در مناطق دیگر نیز 

پیگیری و اجرا خواهد شد.
گردان ضمن حمایت کامل از اقدامات شــهرداری 
همدان در اجرای پروژه های شهری علی رغم مشکالت 
شــدید مالی، بیان کرد: خوشبختانه با رویکرد مناسب 
شــهردار همدان و در قیاس با ســایر شهرداری های 
کشور شــاهد پیشــرفت و اجرای پروژه های کوچک 
و بزرگ در شــهر هســتیم و حتی در بحث حقوق و 
مزایای کارکنان نیز روند مثبتی را شاهد هستیم که با 
برنامه ریزی صورت گرفته موضوعات مهمی نظیر طرح 
قطار شهری، پروژه بزرگ میدان بار، توسعه فضای سبز 
و غیره نیز در دســت پیگیری است و افق شهر همدان 

را روشن می بینیم.
      رشــد متوازن و افزايش نسبی کیفیت 
ســطح زندگی در مناطق مختلف شهر را شاهد 

هستیم 
شــهردار همدان نیز در آییــن افتتاح و گلنگ زنی 
پروژه های شــهرداری در ســطح منطقه چهار، اظهار 
کرد: خدمات رسانی به شــهروندان باید اثرگذار باشد 
که خوشــبختانه با حمایت ها و سیاســت گزاری های 

شورای پنجم شــاهد رشــد متوازن و افزایش نسبی 
کیفیت سطح زندگی در مناطق مختلف شهر هستیم.

عباس صوفی ادامه داد: شهرداری همدان با اجرای 
پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ در تمامی مناطق 
شــهر به دنبال تحقق توسعه متوازن است که به لطف 
خداونــد و تالش و همت بــاالی مجموعه و علی رغم 
مشــکالت اقتصادی سنگین و غیرقابل پیش بینی که 
در دو سال گذشته به کشور تحمیل شده است شاهد 

روند روبه جلو در اجرا پروژه ها و وعده ها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم مهمترین سرمایه 
برای مســوالن است، گفت: امســال موضوع آسفالت 
معابــر را زودتر از برنامه شــروع کردیم و در ســه ماه 
نخست سالجاری بیش از 4۰ هزار تن در نقاط مختلف 
شهر توزیع شده است و به دنبال آن هستیم در صورت 
مناسب بودن شــرایط جوی تمامی کوچه های خاکی 

شهر را آسفالت کنیم.
وی بیان کرد: انتقال آب های ســطحی مشــکالت 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود که در سال گذشته 
و در فاز نخست پروژه انتقال آب های سطحی از بلوار ۹ 
دی به رودخانه صفری پیگیری و در حال اجرا است و 
امسال نیز در فاز دوم به دنبال انتقال آب های سطحی 

از بلوار ارم به روخانه منوچهری هستیم.
شــهردار همدان توســعه فضای ســبز را از دیگر 
اولویت های مهم دانســت و افزود: ســاخت بوســتان 
کوچــک، منطقه ای و فرا منطقــه ای از ضرورت های 
مهم زندگی شهر نشــینی است که با جدیت در حال 
پیگیری است و در این زمینه عملیات احداث بوستان 
۶ هکتاری در کوی خضر شــروع شده است و احداث 
پارک ۶ هکتــاری بلوار ایت آله نجفی نیز در دســت 
پیگیری اســت، که عالوه بر این موارد عملیات اجرای 
پارک فرامنطقه ای ۱۰۰ هکتاری والیت شروع شده و 
مطالعات پارک ۲4۰ هکتاری اکباتان نیز در حال انجام 

است و به زودی کلنگ زنی می شود.
وی توســعه زیرساخت های ورزشــی در محالت 
شهر را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: در کنار برگزاری 
مسابقات ورزشــی در رده های مختلف سنی آقایان و 
بانوان، تاکنــون ۱۷ زمین چمــن مصنوعی در نقاط 
مختلف شــهر به ویژه در مناطق کم برخوردار در حال 

ساخت و بهره برداری است.
صوفــی گفــت: اجــرای قطــار شــهری یکی از 
ضروریت های مهم زندگی شهرنشــینی اســت که و با 
پیگیری های انجام شــده توســط مهندس شاهرخی 
اســتاندار همدان و دکتر حاجی بابایی نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسالمی و همراهی رییس و 
اعضای شــورای شهر به دنبال اجرای این طرح مهم و 

اثرگذار در شهر همدان هستیم.
     12 پــروژه با اعتباری بالغ بر 82 میلیارد 

ريال کلنگ زنی شد
مجید یوســفی نویــد، مدیرمنطقه 4 شــهرداری 
همــدان گفت: ۱۸ پــروژه با اعتبــاری بیش از ۱34 
میلیــارد ریال در ســطح منطقه چهــار افتتاح که در 
همین راســتا ۱۲ پــروژه نیز با اعتبــاری بالغ بر ۸۲ 

میلیارد ریال  کلنگ زنی شد.
وی ادامه داد: با تاکید ویژه شــهردار همدان امسال 
آســفالت ریزی معابــر اصلی و فرعی را زودتر شــروع 
کردیــم و تاکنون بــا هزینه کــرد 4۰ درصد بودجه 
آســفالت منطقه، شــاهد توزیع بیش از ۷ هزار تُن در 
نقاط مختلف هســتیم که در همین راســتا و با توجه 
درخواســت شهروندان و اجرای زیرساخت های شهری 
نظیر لوله گذاری فاضالب و با مشــارکت شرکت آبفا 
تعداد 4۰ کوچه که قبال خاکی بوده اســت به صورت 
کامل آســفالت شــد و بیش از ۵۰ کوچه دیگر نیز به 

تناوب آسفالت خواهد شد.
وی تصریــح کرد: اجرای چمن مصنوعی، تعریض 
و ایجــاد راه دسترســی و دیوار کشــی رودخانه در 
بوســتان شــهید نفیســی، اجرای چمن مصنوعی، 
عملیات عمرانی، فضای ســبز و تجهیزات بوســتان 
عقیل اسالمشــهر، زیرسازی، آســفالت و جابجایی 
تیر بــرق در ۲۰ معبر اطراف بوســتان عقیل، لوله 
گــذاری آبرو میدان مدرس به بلوار رجایی، پیاده رو 
سازی بلوار فلســطین و علویان، جدول گذاری ۱۸ 
متری باغســتان، دسترسی بوستان شهید نفیسی به 
خیابان ستاره، پیاده رو سازی کوی منوچهری، کف 
ســازی بازار راستا شیشــه برها، اصالح هندسی در 
معابر منطقه، پیاده رو ســازی کــوی ولیعصر)عج(، 
بازگشــایی چهــار راه گلســتان کــوی ولــی عصر 
ولیعصر)عــج( و غیره از جمله مواردی اســت که در 
ســطح منطقه چهار و با اعتبار بیش از یکصد و سی 

و چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیر منطقه ۴ شهرداری همدان خبرداد:

اجرای 40 پروژه با اعتبار 40 میلیارد تومان

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان مطرح کرد:

رشد 44 درصدی تسهیالت ازدواج در استان همدان
هوشــنگ حیدرنژاديان با بیان اينکه بانک 
کشاورزی نخســتین بانک تخصصی در بخش 
کشــاورزی بوده و نقش بی بديلــی در تولید، 
اشــتغال، توســعه کشــاورزی و درآمدهای 
روستايی دارد، به عملکرد اين بانک در سال 98 
اشاره کرد و گفت: تعداد کل تسهیالت پرداختی 
اين بانک که نقش مهمی در اشتغال زايی داشته 
39 هزار و 77 فقره بوده که در مقايسه با سال 

گذشته رشد 31 درصدی را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اولویت های مهم پرداخت تسهیالت 
بانک کشــاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته دو 
هزار و ۷۷۵ فقره تســهیالت ازدواج بــه مبلغ ۸۵۷ 
میلیارد ریال در استان پرداخت شده است که نسبت 
به سال گذشته جذب ۱۱۷ درصد و رشد 44 درصدی 

را نشان می دهد.
مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
تصریــح کــرد: در بخش اشــتغال پایدار روســتایی 
3۱۸ فقره تســهیالت پرداخت شــده که تســهیالت 
غیرحمایتــی یک هزار و ۶44 میلیارد و ۷۶4 میلیون 

ریال بوده است.
حیدرنژادیــان تاکیــد کــرد: در بخش اشــتغال 
روســتایی نهادهای حمایتی )کمیته امداد، بهزیستی 

و ایثارگران( نیز مجموعا ۸۹۵ فقره تسهیالت به مبلغ 
3۷۵ میلیارد ریال در سال ۹۸ جذب شده است.

وی در ادامــه به پرداخت تســهیالت یارانه دار به 
منظور توسعه کشــت گلخانه ای در استان نیز اشاره 
کرد و گفت: در اســتان همدان پرداخت تســهیالت 
از محل بند الف تبصره ۱۸ که مربوط به تســهیالت 
یارانه دار اســت از ۶۰ هکتار  گلخانه واجد شــرایط به 
3۹ فقره )با مساحت ۱۸ هکتار( پرداخت شده است.

مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
با تأکیــد بر اینکه بانک کشــاورزی آمــاده دریافت 
طرح های جدید در بخش گلخانه ها است، اضافه کرد: 
4۶۷ میلیارد ریال تســهیالت بــه ۱۸ هکتار گلخانه 
اســتان پرداخت شــده، کما اینکه در حال حاضر نیز 
بــرای 4۲ هکتار آماده پرداخت تســهیالت در بانک 

کشاورزی هستیم.
حیدرنژادیان در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیالت 
به حوزه مکانیزاســیون و ماشین آالت کشاورزی، ابراز 
کرد: در سال گذشته یک هزار و ۱۷ فقره تسهیالت به 
مبلغ ۷3۵ میلیارد و ۷۷3 میلیون ریال در قالب خرید 

ادوات و ماشین آالت کشاورزی پرداخت شده است.
وی با اشــاره بــه پرداخت تســهیالت به ۶ طرح 
شاخص بخش کشاورزی و اشتغال زایی برای 4۲۵ نفر 

یادآوری کرد: ۵۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به ۶ واحد 
تولید فرنچ فرایز، کشــتارگاه صنعتی طیور، سردخانه 
سورت و بســته بندی صنعتی، تولید کود شیمیایی و 
سموم کشاورزی، آرد سینا و تولید تخم مرغ پرداخت 
شــده که اعطای تســهیالت در این بخش عمدتا به 

شکل تمدید بوده است.
مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
اعــالم کرد: تســهیالت چهــار هــزار و ۱۵۷ نفر از 
کشاورزان به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال که از تسهیالت 
بنــد خ مــاده 33 شــامل خســارت دیدگان بخش 
کشاورزی از مهر ســال ۹۶ تا شهریور امسال بوده اند 
نیز تمدید شده و 33۷ میلیارد ریال یارانه نیز به آنها 

پرداخت شده است.
حیدرنژادیان اضافه کرد: در ســیل ســال گذشته 
اعتبار ابالغی استان 3۶۹ میلیارد ریال بود که تاکنون 
۹۶.4 درصد آن معــادل 3۵۶ میلیارد ریال به چهار 

هزار و 3۷۶ نفر پرداخت شده است.
وی بــا بیان اینکه مطالبات غیر جاری اســتان در 
مقطع پایان ســال گذشــته دو هزار و 4۶۸ میلیارد 
ریال بوده اســت گفت: این مقدار ۱۰.۶ درصد از کل 
مطالبات و تســهیالت اســتان را در مقطع یاد شده 
شــامل می شــود در حالی که میزان این ضریب در 

سطح بانک کشاورزی کشور ۱۱.3 درصد است.
مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
ادامــه داد: نکته حائز اهمیت اینکه ریســک اعتباری 
بانک ها در ســطح استان در ســال گذشته نسبت به 
سال قبل 3.۷ درصد کاهش داشته و ریسک اعتباری 
کشــور در همین مدت 4.۷ درصد افزایش یافته که 
ایــن مهم حکایــت از کنترل افزایــش مطالبات غیر 
جاری بانک در ســطح اســتان مطابق روال عادی و 

میانگین کشوری قرار دارد.
حیدرنژادیان با تاکید بــر اینکه وصولی مطالبات 
استان در سال گذشته ۱۱.۵3۸ میلیارد ریال و درصد 
کلی وصولی استان ۸۲.4 درصد بوده است اذعان کرد: 
با توجه به مشــکالت عدیده ای کــه به خاطر ضوابط 
بند خ در ســال ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد بانک کشاورزی 
توانســت حجم و درصد وصولی خود را در ســال ۹۸ 
نســبت به ۹۷ به ترتیب ۲۷.3 و 3.۹ درصد افزایش 

دهد.
وی تاکید کرد: برای دومین ســال پیاپی ریسک 
اعتباری اســتان نســبت به مطالبات بــه کل مانده 
مطالبات و تسهیالت در سال ۹۸ به کمتر از میانگین 
کشوری این بانک رسید که هر چه این ضریب به صفر 

میل کند وضعیت مطلوب تر است.

مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
در بخــش دوم ســخنان خود افــزود: از محل بند ل 
تبصره ۱۶ که مربوط به بخشودگی تسهیالت زیر یک 
میلیــارد ریال بوده نیز ۸4۹ نفــر قریب به یک هزار 
و۱3۵ میلیــارد ریال به بانک بدهکار بودند که بدهی 

آنها بخشوده شده است.
حیدرنژادیان اضافه کرد: مطالبات ۱۵ هزار و ۱3۶ 
نفــر که چهار هزار و ۶۸۸ میلیــارد ریال بوده تمدید 
شــده و به طور کلی ۲۰ هــزار و ۱4۲ نفر به مبلغ ۶ 
هــزار و ۹۵۷ میلیارد ریال از ایــن مزیت های قانونی 

استفاده کرده اند.
وی اعــالم کــرد: ۹۰ درصد از تســهیالت بانک 
کشــاورزی در بخش کشاورزی پرداخت شده، که ۶۶ 
درصد از تسهیالت پرداختی ســرمایه ای و زیربنایی 
بــوده و 34 درصد در قالب ســرمایه درگردش و به 

منظور افزایش توان واحدهای تولیدی بوده است.
مدیر امور شــعب بانک کشــاورزی استان همدان 
یادآوری کرد: 3۲ هزار نفر مبلغی بالغ بر ســه هزار و 
۶4۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی بدهکار هستند 

که عمده مطالبات بانک از واحدهای تولیدی است.
حیدرنژادیــان بیان کرد: انتظار ما این اســت که 
مشتریان بانک اقساط خود را به موقع پرداخت کنند 

تا توان مالی بانک در پرداخت تسهیالت افزایش یابد.
وی با اشــاره به احیــای ۶4 واحد راکد و تملیکی 
بانک کشاورزی، عنوان کرد: در سال گذشته ۶4 طرح 
راکد به مبلغ ۱3۲ میلیــارد ریال احیاء و بازگردانده 
شــده، ضمن اینکه در دو ســال گذشــته هیچ واحد 
تملیکی جدیدی در استان نداشته ایم و سعی ما احیا 

و بازگرداندن واحدهای تملیکی بوده است.
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اين روزها با رشــد چشمگیر استفاده از 
اتفاقات  وقوع  اجتماعی  مختلف  شبکه های 
مختلف هم در اين شــبکه ها افزايش يافته 
اســت. ايرانی ها هم از اين امر مســتثنی 
نیستند و بســیاری از آن ها مشتری جدی 
استفاده از اين شبکه های اجتماعی هستند 
و در برخی موارد هــم پذيرای اتفاقات آن 

هستند.
یکی از این شبکه های اجتماعی؛ اینستاگرام 
اســت پدیده نوظهور بســتری برای جوالن بی 

حجابی و محجبه های خودنما است.
اینستاگرام شــبکه ای اجتماعی رنگارنگ که 
چشــم هر بیننده ای را به خــود خیره می کند 
که طرفداران آن دهه هفتادی ها و هشــتادی ها 
هســتند و می توان گفت سبک زندگی آن ها را 

دچار تغییر و تحول کرده است.
اینستاگرام )بدون فرهنگ سازی( به »بطن« 
زندگی مردم ورود پیدا کرده و باعث آسیب شده 
و فضای مناســبی را برای »موج سواری« جریان 
هــای »ضدفرهنگی« که در فضــای واقعی نمی 
توانند اغراض ضدفرهنگی خــود را پیش ببرند، 

شده است.
در میان ایــن فضای مجازی افــرادی تحت 
عنوان بالگر با خودنمایی ســعی در جذب فالور 
برای کســب درآمد دارند افــرادی تاثیرگذار در 
زندگی نوجوانان و جوانــان ایرانی که گاه باطن 
زندگی خود را با ظاهر زندگی آنان مقایســه می 
کنند که این مهم می تواند خود موجب اختالل 

در زندگی جوانان ایرانی شود.
در واقع پوشــش های نامتعــارف بالگرها و 
همراهی خانواده های آنــان امری ضد نقیض با 
فرهنگ ایرانی اسالمی است که موجب ترویج بی 

بندوباری در بین خانواده های ایرانی می شود.
 این مســئله باعث شده اســت جریان های 
ضدفرهنگی نیز ناهنجــاری های خود را ابتدا از 
طریق فضای مجازی قبح شــکنی کنند و پس از 
عادی شدن آن را در فضای حقیقی تسری دهند 
که نمونه بارز آن را در چند سال اخیر در مسئله 

آزادی یواشــکی توسط مسیح علی نژاد؛ خبرنگار 
ضد انقالب دیدیم.

حتی برخی از بالگرها نیز با ساخت اکانت های 
فیک یا خریدن طرفداران دروغین سعی دارند با 
تعریف و تمجید، خود را محبوب در زمینه فضای 
مجازی بدانند و گاها خود را فرمانده لشــگر برند 

تبلیغاتی خود معرفی می کنند. 
بحران بدحجابــی در فضای مجــازی مدت 
زیادی نیست خود را به عنوان یک چالش دینی 
و فرهنگی مطرح کرده اســت و این موضوع تنها 
چند ســال است که پس از شــکل گیری شبکه   

های اجتماعی خود را نشان داده است.
پوشش های نامتعارف در اینستاگرام به حدی 
افزایش داشته اســت که چندوقت پیش پلیس 
ایران حجاب در اینستاگرام را اجباری خواند اما 
تاکنون واکنشــی در این امر مشاهده نشده است 
و همچنــان جوالن بی حجابی در فضای مجازی 

رخ نشان می دهد. 
آن هــا آزادانه از فضایی کــه رایگان و بدون 
محدودیت زمانی یا سانســور حکومت ها اســت 
نظر می دهند، ویدیــو تولید می کنند، الیو می 
گذارنــد و از هر موضوع و مطلبــی که بخواهند 

حرف می زنند.
الیــو تبدیل بــه ابزار پرمخاطبــی در فضای 
مجازی ایرانی ها شــده است، به طوری که از ۸ 
شــب به بعد بازار الیوهای اینستاگرامی داغ می 
شــود، اما بهتر است با تولید محتوای مفید و هر 
چنــد جذاب واکنش ها و انتقادهایی را در محور 
فضای مجازی و خصوصا اینستاگرام ایجاد کنیم.

فضای مجازی به حدی قابل اهمیت اســت که 
امام خامنه ای ســال ها است که دغدغه فرهنگی و 
غفلت از آســیب های فضای مجازی را گوشزد می 
کنند، ایشان فرموده است اگر من امروز رهبر انقالب 
نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می شدم که 

این اهمیت فضای مجازی را نشان می دهد.
تدوین ســند حکمرانی فضای مجازی انقالب 
اســالمی باید هماهنگ با بیانیه گام دوم انقالب 
به سمت ایجاد تمدن نوین اسالمی و ظهور باشد. 
باید صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات مان را در 
ســطح تراز جهانی ارتقا دهیم تا بتوانیم سرویس 
هــا و خدماتی را به صورت بیــن المللی و برای 
مردم دنیا ارائه کنیم که این همان شــعار ما می 
توانیم است که در بیانیه نیز رهبر حکیم انقالب 

اسالمی به آن اشاره کرده اند. 
بنابرایــن، کســانی کــه به جــای حجاب و 
پاکدامنــی و عفت و حیا، به ســراغ بی حجابی و 
بی عفتی و بی حیایی می روند، خود را در شرایطی 
قرار می دهند که نخستین آسیب را به خودشان 

وارد می سازند.
با توجه بــه اینکه چنین رفتار ضد شــرعی 
و اخالقــی موجب ناپاکی فرد و خروج از مســیر 
طهارت قلبی و فطرت سالم است، به طور طبیعی 
قلب و دل او به زنگار گناه آلوده شــده و سپس 
طبیعت اصلی خود را از دست می دهد و طبیعت 
ثانوی به خود می گیرد. از این رو از انسانی طیب 
به انســانی پلید تبدیل می شود و به طور طبیعی 
کســانی که خبیث و پلید هستند به سوی آنان 
کشــیده می شــوند. بنابراین، تعــرض و اذیت و 
آزار نســبت به زنان بی حجاب و خبیث از سوی 

خبیثان انجام می شود.

آغازبه کارسینماهای همدان 
سبز  بهمن  مؤسســه  سینماهای  مدير 
اســتان  ســینماهای  کرد:  اعالم  همدان 
چهارشنبه چهارم خردادماه  روز  از  همدان 

بازگشايی شدند.
ســعید شــرفی بیان کرد: قرار بــود آغاز به 
کار ســینماها از اول تیرماه صــورت بپذیرد اما 

از آنجایــی که فیلم ها توســط تهیه کنندگان و 
صاحبان فیلم ها به ما ارائه نشــده بود، این زمان 

به چهارشنبه 4 تیرماه موکول شد.
شــرفی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه 
کروناویــروس در اســتان هنوز کنترل نشــده 
اســت، حتماً پروتکل های بهداشــتی و فاصله 

گذاری اجتماعی در ســینماهای استان رعایت 
خواهد شد.

وی در رابطه با افزایش قیمت بلیت سینماها 
مطرح کرد: هنــوز تصمیمی برای افزایش قیمت 
بلیت سینما نگرفته ایم و بلیت فروشی همچون 
گذشته به صورت آنالین و فروش در باجه اتفاق 

خواهد افتاد.
مدیر ســینماهای مؤسسه بهمن سبز همدان 
در پایان درباره فیلم هایی که قرار اســت اکران 
شــود، توضیح داد: فیلم های »خوب، بد، جلف 
۲« و »شنای پروانه« در سینماهای استان اکران 

خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان همدان:

سد خرمرود دو سال آینده 
به اتمام می رسد

آب  شرکت  مدیرعامل 
همدان  اســتان  منطقه ای 
از پیشــرفت 3۰ درصدی 
خرمــرود  ســد  پــروژه 
تویسرکان خبر داد و گفت: 
سد خرمرود دو سال آینده 

به اتمام می رسد.
منصور ســتوده با اشــاره به آغاز عملیات 
اجرایــی این پــروژه، اظهار کــرد: از ابتدای 
خردادماه سال جاری عملیات حفاری تزریق 
این سد آغاز شده و پیمانکار نیروهای خود را 

در محل پروژه مستقر کرده است.
وی با بیان اینکه ســد خرمــرود با هدف 
تأمین آب شــرب روســتاهای اطراف احداث 
می شــود، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
روســتاهای مجــاور این ســد از طریق چاه 
آبرسانی می شوند که با احداث این سد تأمین 

آب شرب روستاها صورت می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همدان خاطرنشــان کرد: سد خرمرود توسط 
بخش خصوصی احداث شده و کل هزینه این 
پروژه 3۲۰ میلیارد تومان خواهد بود که ۱۸۰ 

میلیارد تومان آورده پیمانکار است.
وی با بیان اینکه ســد خرمــرود قرار بود 
امســال به اتمام برسد، افزود: به علت افزایش 
قیمت ها و مباحثی که در دو سال اخیر اتفاق 
افتــاده، ســرمایه گذار نتوانســته آورده خود 
را بــه طور کامل تأمین کنــد و دنبال راهکار 
دیگری بــود که با آغاز عملیات اجرایی پروژه 
پیش بینی می شــود دو سال آینده این سد به 

اتمام برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همــدان دربــاره وضعیــت آبی اســتان نیز 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت منابع 
آبی استان خوب اســت و مشکلی در تأمین 
آب وجود ندارد اما مردم همچنان باید الگوی 

مصرف را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه ســد اکباتان دارای 33 
میلیون مترمکعب آب اســت، یادآور شد: در 
حال حاضر ســد اکباتان و سد آبشینه تقریباً 
پر هســتند اما با رعایت شــهروندان همدانی 
امیدواریم تابســتان امسال مشــکلی نداشته 

باشیم.

خبــر

جلیلوند:
محدوده منطقه دو شهرداري 

به کارگاه بزرگ عمراني تبدیل شده است
توزیع عادالنه پروژه ها و توسعه همه جانبه منطقه

رویکرد شهرداري منطقه2

مهندس حامد جلیلوند مدیــر منطقه با اعالم این 
خبر افزود: شــهرها به  عنوان موتورهاي رشد و توسعه 
اجتماعــي داراي پتانســلي باور نکردني هســتند که 
بي شــک مورد توجه قرار مي گیرند،رشد فزآینده ابعاد 
شهرنشیني و شــکل گیري مقیاس هاي جدید از رشد 
شــهري در طي چند دهه اخیر موجب شده است که 
شهر و شهرســازي معاصر با چالش هاي نویني مواجه 

گردد به دلیل گســتردگي ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهري و پیچیدگي 
این مســائل توجه و تأکید برنامه ریزي و مدیریت شــهرها، بیش از هر زمان 
دیگري به ســطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده است 
طوري که توســعه و تغییرات شهري و شهرنشــیني از مهم ترین پدیده هاي 
دوران اخیر به شمار مي آید در این میان شهرداري به  عنوان مدیریت شهري 

نقش کلیدي در فرآیند مدیریت و سازمان دهي شهرها بر عهده دارد.
وي افزود: خدمات عمومي یکي از ابعاد زندگي شــهروندان است که سطح 
کیفي آن ســطح رضایتمندي را تعیین مي کندو شــهرداري منطقه دو با در 
نظــر گرفتن این امر پروژه هاي متعددي را در ســال جاري در دســتور کار 

قرار داده است .
حامد جلیلوند به پروژه هاي در دســت اقدام اشاره نمود و بیان داشت: با 
هدف افزایش هرچه بیشــتر رفاه شهروندان، تسهیل و ایمني در تردد وسائل 
نقلیه و زیباســازي و مناسب سازي محیط شــهري، اجراي عملیات گسترده 
روکش آسفالت معابِر محالت محدوده شهرداري منطقه ? در حال انجام مي 
باشد تا این شهرداري با تالش شبانه روزي و بدون وقفه خود در تمامي زمینه 
هاي عمراني، هیچ فرصتي را جهت عمران و آباداني منطقه دو از دست ندهد.

مدیر منطقه دو از آغاز نهضت جدولگذاري پیاده روســازي و ســاماندهي 
معابر سطح منطقه خبر داد و افزود: در سال جدید پیاده روهاي سطح منطقه 
با رویکرد ایمن ســازي و مناسب سازي و زیبا سازي معابر پیاده رو در جهت 
تسهیل در عبور و مرور شهروندان بصورت سنگ فرش در چندین معبر سطح 
منطقــه از جمله  پیاده رو ســازي خیابان نایب احمــد ،  گلزار ، بلورا عباس 
دوران ، بلوار صدر و بهارســتان ، بلوار رنجبران و مطهري ، خیابان فرهنگ ،  
بلوار محمدیه  و آرام شــرقي و غربي ، بلوار عمار   و ....  در حال انجام اســت  
که عملیات عمراني در قالب خاکبرداري، زیرســازي، جدولگذاري ، مناســب 
ســازي فضاي باغچه هاي طول پیاده رو، ایجــاد نهري و دال گذاري و نصب 

جالیز جدید اجرا مي شود .
وی یکي از رویکرد هاي کاري سال جاري را توسعه فضاي سبز در نواحي 
که با کمبود این ســرانه مواجه هستند برشمرد و افزود: با شناسایي فضاهاي 
مستعد به ویژه در نواحي کم برخوردار و بافت فرسوده نسبت به تملک زمین 

و احداث بوستان اقدام مي شود.
وي همچنین تصریح کرد: امسال در منطقه دو شهرداري خبرهاي خوبي 
در حوزه فضاي ســبز خواهیم داشــت که آغاز بهره برداري از بوستان گلها و 

احداث پارک محله اي در مناطق محروم از مهم ترین آن ها است.

خبــر

اینستاگرام پدیده نوظهور برای جوالن 
بی حجابی

سوءاستفاده از چادر برای الیک بیشتر!
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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

»حاجی زين العابدينی« 
مديرکل اوقاف همدان 

شد
بازگشایی رقبه شاهزاده 

حسین)ع( قبل از ماه محرم

گزارش6

مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 53 پروژه 
در هفته بهزيستی

۲۳۹ مددجو از چرخه مستمری بگیران 
بهزیستی همدان خارج شدند

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان در جمع 
خبرنــگاران گفت: این طیف از افراد تنها از چرخه 
مســتمری بگیران خارج شــدند و دیگر خدمات 
مورد نیاز مشــاوره ای و اشــتغال به آنها همچنان 

ارائه می شود.

گزارش8

همدان ميزبان چهارمين 
المپياد ورزش همگانی 

دانشجويان پسر
دانشکاه بوعلی سینا ۳ تا ۸ مرداد ماه میزبان 
چهارمیــن المپیاد ورزش همگانی دانشــجویان 
پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

است.

گزارش6

رئیس سازمان صنعت، معدن 
وتجارت استان همدان خبر داد:

بهره برداری از 28 واحد 
صنعتی بزرگ طی سه 

سال آينده 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
از افتتاح 28 طرح صنعتی تا  استان همدان 
سه سال آينده خبر داد و گفت: پروژه فوالد 

جعفری به چرخه توليد برخواهد گشت.
حمیدرضا متین در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه برخی اقــام 17، 20 و 25 درصد افزایش 
قیمت داشــته اند اظهار کرد: علیرغــم باال رفتن 
قیمت برنج ممنوعیت صادرات اعام نشده و پیگیر 

ممنوعیت صادرات هستیم.

3 گزارش

در همدان رقم خورد

فعاليت رسمی بزرگترين 
مرکز آموزش هتلداری 
و گردشگری غرب کشور

بزرگترین مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
غرب کشور در زمین به مساحت ۶ هزار متر مربع 
با حضور مســئوالن ملی و استانی در همدان بهره 

برداری شد.
عملیــات اجرایــی مرکز آمــوزش هتلداری و 
گردشــگری از ســال ۸5 آغاز شــد امــا به علت 
محدودیت تأمین اعتبــار، احداث این طرح برای 
چند ســال متوقف مانده بود کــه در نهایت مرکز 

آموزش هتلداری در سه طبقه بهره برداری شد.

3 گزارش

سومین مانور دور میزی 
ستاد مدیریت بحران 
شهرداری برگزار شد 
مانور دور ميزی 
گامی به سوی 
ارتقا سطح 
آمادگی مسئولين

2

سرپرست منطقه یک شهرداری 
همدان خبر داد:

احداث سايت 
موزه ميدان 
امام خمينی)ره( 
در سال 98 

8

کلید اداره فرهنگ همدان 
به احمدرضا احسانی سپرده شد

در بازدید استاندار همدان از سد خرمرود تویسرکان مطرح شد؛

تأمین آب 47 روستا از سد خرمرود
7
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان

کيفيت آب شرب روستايی
خط قرمز ماست

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

آسفالت 95 درصد راه های روستايی 
استان همدان

ايجاد3 هزار شغل در بخش کشاورزی 
اشتغال 26 درصد استان در بخش کشاورزی

در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان مطرح شد:

عملیات اتصال نهاوند به شبکه ریلی سرعت گرفت مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی استان 
همدان در نشست خبری که به مناسبت هفته صرفه 
جویی برگزار شد گفت: حدود   795 روستای استان 
همدان تحت پوشش خدمات شرکت آبفار قرار دارد و 
154 هزار مشترک در این روستاها از خدمات شرکت 

آبفار بهره مند هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره 
به اینکه اســتان همــدان از لحاظ آســفالت بودن 
راههای روستایی، جزو پنج استان برتر کشور است 
افزود : برنامه ریزی کشور برای آسفالت خانوارهای 
باالی50 می باشــدکه پرونده 50 خانوار در استان 

به طور کامل بسته شده و ...

سال گذشته سه هزار شــغل در بخش کشاورزی 
ایجاد شــده است که این تعداد شغل با ۳50 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است. رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان همدان در نشست خبری که 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: در 

این هفته 79 طرح با اشتغالزایی ...

4

4

3

کاشت 14 هزار اصله درخت 
در سایت پسماند زباله

دفن 20 تن نایلون در همدان 

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
اين جانب از اين که کســانی 
می کوشند تا در ميان مردم ما 
و  اسراف  و  گرايی  تجمل  رسم 
ولخرجی را شايع کنند، شديداً 
نگران و متأســفم و از اين که 
مردم فداکار و انقالبی ايران در 
گرايی  مصرف  به  امور شخصی 
ســوق داده شــوند و قناعت 
به خدا  ببرند،  ياد  از  را  انقالبی 

پناه می برم.

2

2

شنا کردن در محدوده سدها وتاسیسات آبی استان همدان
 ممنوع است

آبی همچون  تاسيسات  اينکه  بااعالم  ای همدان  منطقه  روابط عمومی شرکت آب 
درياچه، سدها محل های مناسبی برای شنا نيست از شهروندان و روستاييان خواسته 
است که از شنا در اين مکان ها خودداری کنند. در اين اطالعيه آمده است همه ساله 
از  تعطيل، شماری  وروزهای  هفته   پايانی  روزهای  در  ويژه  وبه  گرما  فصل  آغاز  با 
شهروندان بدون توجه به عالئم هشدار دهنده و اطالعيه های مکرر اين شرکت در 
درياچه، سدها ونيز بندهای انحرافی و کانال های آبياری و زهکشی اقدام به شنا می 
کنند که اين سهل انگاری و بی توجهی موجب بروز خسارتهای جانی و مالی  فراوان 
برای هموطنان می شود. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ضمن تاکيد بر 
اين نکته که تاسيسات يادشده محل مناسبی برای شنا نيست، از هموطنانی که اين 
اماکن را برای تفريح انتخاب می کنند، درخواست کرد تا به خاطر حفظ سالمت خود 

وخانواده شان به عاليم هشدار دهنده و تذکر ماموران توجه جدی کنند.
همچنين در اين اطالعيه تاکيد شده است بديهی است اين شرکت و واحدهای تابعه 
در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق ياد شده ، هيچ گونه مسئوليتی به عهده 

نخواهد داشت.

اطالعیه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان
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 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی همدان

پیامبر اکرم )ص(

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد 
و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند

بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.
کنزالعمال، ج ۶، ص 20، ح 1۴۶5۴

حدیث

سیه چشمی، به کار عشق استاد،
به من درس محبت یاد می داد!

مرا از یاد برد آخر، ولی من
بجز او، عالمی را بردم از یاد!

فریدون مشیری

قیمت طال و سکهشعر

8قیمـت هر گرم طال , 3 6 0 , 0 0 0
82,000,000قیمت تمام سکه
44,000,000قیمت نیم سکه
24,500,000قیمت ربع سکه

12,500,000قیمت سکه یک گرمي ال
ری

ه 
بـ

ـا 
هـ

ت 
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ق همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همدان گفت: شیوع کرونا و گرمای هوا موجب 
افزايش 30 درصدی مصرف آب در همدان شده 
است و در صورتی که الگوی مصرف آب رعايت 
نشود قطعا در فصل گرم سال با مشکل مواجه 

خواهیم شد.
ســیدهادی حســینی در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: شــرکت آبفای همدان به 3۰ شهر و یک هزار و 
۶۲ روســتا خدمات رسانی می کند و تعداد مشترکین 
آبفای شهری 443 هزار مشترک و ۶۲۰ هزار و ۸۸۹ 

نفر ساکن مناطق روستایی هستند.
وی حجــم کل آب تولیــدی در ســال ۹۸ را ۸۷ 
میلیون متر مکعــب عنوان کرد و تصریح کرد: از این 
رقم ۶۲ میلیون متر مکعب آب شرب است که از ۱۸۰ 

حلقه چاه، سه چشمه و چهار قنات تأمین می شود.
وی متوســط مصرف برای هر خانوار را 4۱۷ لیتر 
دانســت و بیان کرد: ۹۰ باب مخزن با ظرفیت 3۰۷ 
میلیون مترمکعب در سطح استان وجود دارد که ۷۵ 
مخزن در مدار بهره برداری هســتند که ۲۹۸ میلیون 

متر مکعب است.
حسینی بیدار با اشاره به اینکه تولید آب در استان 
۱۹۰۰ لیتر درثانیه بوده اســت، افزود: امسال با توجه 
به گرمای هوا و شــیوع کرونا مصرف آب در اســتان 

باال رفته است.
وی تصریح کــرد: درحال حاضــر مصرف آب در 
همدان 3۰ درصد افزایش یافته به طوریکه در اسدآباد 

رکورد مصرف آب شکسته شده است.
وی بــا بیان اینکه از یک هزار و ۶۲ روســتا ۸۰۲ 
روســتا از آب شــرب برخوردار بوده و ۲۶۰ روستا با 
مشکل مواجه هســتند، گفت: این در حالی است که 
درصد جمعیت روستایی استان به کل جمعیت استان 
3۷ درصد اســت و در میانگین کشــوری ۲۵ درصد 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان به 
جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری اســتان اشاره 
کرد و افزود: ۱۰۰درصد این افراد که شامل 3۰ شهر 

و ۱۰ شهرستان بوده است. 
حســینی بیدار جمعیــت زیــر پوشــش فاضالب 
روســتایی در کشــور را ۵ درصد عنوان کرد و یادآور 

شد: در استان همدان این مسئله ۷ درصد است.
وی بــا بیان اینکه ظرفیت تولیــد آب در همدان 
۱4۰۰ لیتــر درثانیه اســت، تأکید کرد: پروژه ســد 
اکباتان تا یک ماه آینده به مدار خواهد آمد که ۱۰۰ 
لیتر به ظرفیت تصفیه خانه اکباتان اضافه خواهد شد.

وی طول شــبکه توزیع آب شــهری و روستایی 
استان را دو هزار و ۶۲۱ کیلومتر و خطوط انتقالی آب 
شــهری را 4۶۲ کیلومتر عنوان کرد و افزود: ظرفیت 
کل پمپاژهای شــهری ۷۶۰ هزار متر مکعب در طول 

شبانه روز است 
حسینی بیدار با اشاره به اینکه 3۰۰ لیتر در ثانیه 
به ظرفیت تصفیه خانه عباس آباد اضافه خواهد شد، 
مطرح کرد: در مسیر خط تالوار سعی کردیم چاه هایی 

که به خط تالوار می رسد را شناسایی کنیم.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر مشــکل آب 
اســدآباد برطرف شــده و در کبودراهنگ، فامنین و 
تویســرکان نیز مقدمات خوبی انجام شده تا تابستان 
خوبی را ســپری کنیم، افزود: عمده مشکل ما امسال 
کرونا بود که نتواســنتیم قرائت کنتور کنیم و از نظر 

مالی دچار مشکل شدیم.
وی جمعیت تحت پوشش فاضالب استان همدان 
را ۸3۷ هزار و ۵۱۹ نفر دانست و گفت: ۷۶ درصد از 
جمعیت استان همدان تحت پوشش خدمات فاضالب 
قــرار دارند که این عدد در کشــور 4۵ تا ۵۰ درصد 

است.
حســینی بیدار تعداد شهرهای اســتان که دارای 
انشــعاب فاضالب هستند را ۱۲ شــهر عنوان کرد و 
افزود: طول شبکه جمع آوری فاضالب استان همدان 

۱۵۸3 کیلومتر است.
وی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش ادغام دو شــرکت 
آبفای روســتایی و شــهری را 
دارای مشکالت زیادی دانست 
و گفــت: یکی از مــواردی که 
موجب خوشحالی ادغام این دو 
شرکت است اینکه در روستاها 
کــه به صورت مهندســی کار 
انجام نمی شــد اکنــون بدون 
انجــام  کاری  فنــی  کمیتــه 

نمی شود.
مدیرعامــل شــرکت آب و 
از حل  استان همدان  فاضالب 
روســتای  مردم  آب  مشــکل 
چشین که ۱۰ سال بود مشکل 
آب داشــتند خبر داد و گفت: 
طی ۱۰ روز آینده مشکل آب 
این روســتا حل شــده و آنها 
می تواننــد با خط انتقال از آب 

شهری بهره مند شوند.

حســینی بیدار خاطرنشان کرد: در حال حاضر به 
۸۰3 روستای استان آبرسانی می شود که معادل ۸۶ 

درصد جمعیت روستایی استان است.
وی با اشــاره بــه اینکه ۱4 درصد از روســتاهای 
اســتان تحت پوشش خدمات آب و فاضالب نیستند، 
گفت: ۱۶۸ هزار مشــترک روســتایی تحت پوشش 

خدمات این شرکت قرار دارد.
وی پراکندگــی روســتاها را یکــی از مهم ترین 
مشــکالت در بحث آب رســانی دانســت و افزود: در 
روستاها به دلیل اینکه مردم هرچه زودتر به آب شرب 
دست یابند، کارهای اجمالی صورت گرفت و اقدامات 
مهندسی و کارشناسی نبوده و صرفاً برای حل مشکل 

کم آبی صورت گرفته است.
وی افــزود: در هیــچ جای کشــور خدمات آب و 
فاضالب اســتان ها ۵۰ درصد به باال نیســت، اما در 
اســتان همدان این رقم ۹۵ درصد اســت که باید از 
اقدامات دلســوزانه کارکنان شــرکت آب و فاضالب 
استان تشــکر کنم و این نوید را بدهم که بخش آب 
و فاضالب روســتاهای ابرو، چشین، سیمین، یلفان و 

ارزان فود تا شهریورماه افتتاح خواهد شد.
وی مطــرح کرد: امســال پنج مجتمع آبرســانی 
روستایی با اعتبار 4۷ میلیارد تومان در استان همدان 

افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان همدان 
اینکــه 4۲ میلیارد  بااشــاره به 
تومان اعتبار روســتاها در بخش 
آب اســت، بیــان کرد: شــش 
مجتمــع در حال مطالعه اســت 
که امیدواریم بتوانیم اعتبار مورد 

نیاز را اخذ کنیم.
وی قیمت تمام شــده آب را 
۱4۰۰ تومان دانست و بیان کرد: 
این در حالی اســت که مردم با 
قیمــت 4۰۰ تومــن پرداخــت 
می کنند و دولــت در بخش آب 

یارانه می دهد.
اینکه  بیان  با  حســینی بیدار 
۱4 هــزار کنتور در مشــترکان 
روســتایی و ۷ هــزار کنتور در 
بخش شهری خراب است، گفت: 
این کنتورها را به سرعت در حال 

خرید هستیم تا تعویض شود.
حســینی بیدار با بیان اینکه 
۹۵ درصد از حاشیه شهر همدان 

تحت پوشــش خدمات فاضالب اســت، یادآور شد: 
تصفیه خانه شهر همدان در کشور نمونه است .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با 
بیان اینکه ۱۸ روستا با تانکر آبرسانی می شود گفت: 
به دنبــال کاهش این رقم هســتیم و اکنون فامنین 
بیشــترین تعداد روســتاهایی که با تانکر در ســطح 

استان آبرسانی می شود را دارد.
وی به میزان مطالبات شــرکت آبفا اشاره کرد و 
گفت: ۱۰ میلیارد در بخــش خانگی و ۱۷ میلیارد 
در بخــش از ادارات مطالبات آبفای شــهری و در 
بخش روســتایی میزان مطالبات ۱۲ میلیارد تومان 

است.
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت آب 
و فاضالب استان همدان نیز گفت: بخش لجن تصفیه 
خانه فاضالب استان همدان ۹۵ درصد پیشرفت دارد 

و قبل از پایان امسال وارد مدار می شود.
فرهــاد بختیاری فر اظهار کرد: بخش مایع تصفیه 
در حال بهره برداری است و بخش لجن نیز ۹۵ درصد 

پیشرفت دارد.
وی با اشــاره به اینکه پیشرفت شبکه فاضالب 
۱۰۰ درصدی نیست، تصریح کرد:  استان همدان 
به همین علــت اینکه بخشــی از فاضالب منازل 
به صورت غیرمجاز وارد رودخانه ها شــود طبیعی 

است.
وی با بیان اینکه شــرکت آب و فاضالب اســتان 
 جمع آوری فاضالب از رودخانه های اســتان را دنبال 
می کند، گفت: شــرکت آب و فاضالب در راســتای 
کمک به بهداشــت شهروندان و بازگرداندن حیات به 
رودخانه ها فاضالب های خاکستری را به طور غیرمجاز 
که توسط مردم وارد رودخانه ها می شود را جداسازی 

می کند.
بختیــاری فر ادامه داد: ســال گذشــته فاضالب 
رودخانه مناطق چرمســازی، منوچهری و مدرس به 
طور کامل جداسازی شــده و به تصفیه خانه هدایت 

شد.
وی درباره جداســازی فاضالب رودخانه علی آباد، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیمانکار ما درشهرک 
فرهنگیان مشــغول به کار اســت و حداکثر تالش را 
می کنیم تــا از اعتبارات تبصره 3 و جاری شــرکت 
و ســایر اعتبارات در زمینه جمــع آوری فاضالب از 

رودخانه ها اختصاص داده شود.
وی گفــت: همچنیــن فاضــالب از رودخانه دره 
مرادبیگ و سیلوار جمع آوری شده وبه شبکه فاضالب 

سطح شهر همدان متصل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از افتتاح و 
راه اندازی 4 پروژه اثرگذار در بخش های مختلف اعم 
از راه اندازی کلینیک سالمت جنسی، سی تی اسکن 
رزن، افزايش آمبوالنس و اکو سه بعدی با اعتباری 

بالغ بر 30 میلیارد تومان خبر داد.
دکتر رشــید حیدری مقدم در آئین افتتاح پروژه های 
دســتگاه اکوکاردیوگرافی مرکز قلب فرشچیان، کلینیک 
مشاوره جنســی و تحویل ۸ دستگاه آمبوالنس به مراکز 
اورژانس اســتان اظهار داشت: هشت آمبوالنس پیشرفته 
که هر یــک ۲ میلیارد تومان ارزش دارنــد امروز در بین 
اورژانس های پیش بیمارستانی شهرستان های این استان 

توزیع شده است.
وی تصریح کرد: ناوگان خودرویی دانشگاه علوم پزشکی 
از ســال ۹۲ تاکنون گام های خوبی در مسیر نوسازی و به 
روز شــدن تجهیزات برداشته است به طوری که در حال 
حاضر ۱۰۰ دستگاه آمبوالنس در سطح استان فعال شده 

 است.
     دستگاه اکوکارديوگرافی راهگشای تشخیص 

بیماران دريچه ای و مادرزادی قلبی
وی با اشاره به فعال شدن اورژانس هوایی استان عنوان 
کــرد: از زمان راه اندازی تاکنــون نزدیک به 3۵۰ پرواز در 
جهت جابجایی بیماران داشته ایم و این اتفاق مبارکی در 
راستای تســریع انتقال بیماران و مصدومین تصادفات و 

سوانح است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان بیان کرد: 
دستگاه اکو سه بعدی مری در بیمارستان فوق تخصصی 
قلب فرشچیان نیز بهره برداری شد که از این نوع دستگاه 

در ۱۰ استان مجاور همدان وجود ندارد.
حیدری مقدم با بیان اینکه  این دستگاه برای نخستین 
بار در غرب کشــور با هزینــه ای بالغ بر ۲ میلیارد تومان 
در بیمارســتان فوق تخصصی قلب راه اندازی شده است،  
خاطرنشان کرد: این دســتگاه اختالالت ساختاری قلب 
و بیماری های مادرزادی را تشــخیص می دهد و دیگر از 
مراجعه بیماران به تهران برای انجام این موضوع تخصصی 

جلوگیری خواهد شد.
وی یکی دیگر از دغدغه های اجتماعی علوم پزشــکی 
این اســتان را راه اندازی کلینیــک تخصصی اختالالت 
جنسی با هدف تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از طالق 
خبرداد و گفت: راه اندازی کلینیک ســالمت جنســی و 
مشاوره تخصصی خانواده از موضوعاتی است که می تواند 
از طالق هایی که به علت اختالالت جنسی روی می دهد 

جلوگیری کند.
     کلینیک مشاوره جنسی، بی نظیردر منطقه 

غرب کشور
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در 
بخش دولتی کشور این نخستین کلینیک در منطقه غرب 
کشور اســت که در این زمینه فعالیت می کند، ادامه داد: 
کلینیک مزبور بسیار مجهز و پیشرفته بوده که با هزینه ای 

بالغ بر 4 میلیارد تومان راه اندازی شده است.
حیدری مقدم اضافه کرد: در این راستا یکی از کارکنان 
پس از طــی دوره های آموزش فوق تخصصــی اقدام به 
راه اندازی نخســتین کلینیک سالمت جنسی خانواده در 
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی )ره( شهر 

همدان کرد.
وی از راه انــدازی  ســی تی اســکن ۱۶ اســالیس 

در شهرســتان رزن یاد کرد و گفت: ایــن پروژه نیز با  ۶ 
میلیاردتومان هزینه بهره گرفته می شود و در مجموع 3۰ 

میلیارد تومان برای 4 پروژه مذکور صرف شده است.
     85درصد موارد شــیوع کرونا از محافل و 

تجمعات خانوادگی است
دکتر حیدری مقدم در بخش دیگری از ســخنان خود 
به نگرانی های عمیقی که در زمینه شیوع کرونا ایجاد شده 
اشاره و بیان کرد: هم تعداد بیماران و هم گستره شیوع این 
بیماری در روزهای اخیر افزایش یافته که یکی از دالیل آن 
این اســت که 3 استان هم جوار ما در زمره نقاط پرخطر و 
قرمز کشور هستند و متأسفانه تردد و رفت و آمد با اهالی 

این 3 استان بیشتر شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان همدان با عنوان 
این مطلب که در حال حاضربا یک نگرانی بسیار جدی در 
حوزه شیوع بیماری کرونا روبرو هستیم، گفت: نگرانی در 
این رابطه از آن جهت است که  تعداد مبتالیان و نیز موارد 

مثبت مبتالیان به این بیماری افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر۸۵درصد موارد ابتال ء به 
بیماری به دلیل ارتباطات خانوادگی و شرکت در مجالس 
عروسی و عزاداری ها و دوره همی ها است، تصریح کرد: به 
هیچ عنوان شــدت بیماری کاهش پیدا نکرده و ویروس 
ضعیف نشده است، این بیماری با فصل گرما و سرماهیچ 
ارتباطی ندارد و  همچنان بیمــاری زایی این ویروس در 

سطح باالیی قرار دارد. 
حیدری مقدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماسک و شستشــوی مرتب دست را سه عامل و کلید 
اصلی کنترل بیماری بر شــمرد و اذعان داشــت: باید یاد 
بگیریم با این بیماری زندگی کنیم، کسی در دنیا نمی داند 
این ویروس تا چه زمــان ادامه دارد به همین علت ناچار 
هستیم در همه بخش ها از خود مراقبت نموده تا هم اقتصاد 
و معیشت مردم تأمین گردد و هم سالمت آنها حفظ شود.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان تأکید کرد: 
هیچ کس نمی داند تا چند وقت و به چه شکل ناچار خواهیم 
بود با این ویروس ســرکنیم و چه زمانی درمان یا واکسن 
قطعی آن کشــف می شــود بنابراین باید بیاموزیم با این 
ویروس زندگی کنیم و زندگی در شرایط کرونایی را تمرین 
کنیم به طوری که هم اقتصاد و معیشت مردم حفظ شود و 

هم سالمت افراد به مخاطره نیفتد.
     بیمارســتان قلــب همدان به دســتگاه 

اکوکارديوگرافی مجهز شد
دســتگاه اکوکاردیوگرافی ســه بعدی مرکز آموزشی 
درمانی قلب و عروق فرشچیان به عنوان نخستین پروژه با 
حضور رئیس دانشگاه و مسئولین و کادر درمان این مرکز 

افتتاح و راه اندازی شد.
رئیس بیمارستان فرشــچیان قلب در همدان با اشاره 
به رتبه برتر بیمارستان فرشــچیان قلب در غرب کشور، 
از دقتی افزون در زنجیره درمانی و تشــخیصی با دستگاه 

اکوکاردیوگرافی سه بعدی خبر داد.
دکتر بابک منافی رئیس مرکز آموزشی درمانی قلب و 
عروق فرشــچیان در آئین افتتاح و راه اندازی این دستگاه 
اظهار داشت: مرکز آموزشی درمانی فرشچیان پیشتر در 
زنجیره درمانی و تشخیصی در غرب کشور اول بود و حاال 
با ورود این دســتگاه در سطح مراکز سطح اول کشور قرار 
گرفتیم و تقریبا برای هیچ امر تشخیصی نیاز به ارجاع به 

دیگر استان ها نداریم.
وی با اشاره به اینکه با تهیه دستگاه اکوکاردیوگرافی سه 
بعدی قطعا شاهد کیفیتی برجسته تر در درمان بیماران 
جراحی قلب و تشخیص بیماری های داخلی قلب خواهیم 
بود، افزود: راه اندازی اکوکاردیوگارفی در بخش استرس اکو 
و اکومری )بخش غیرتهاجمی قلب( روند تشخیص و درمان 
بیماران قلبی را بهبود می بخشد، این دستگاه که به همت 
رئیس و معاونین دانشگاه تأمین اعتبار شده است نیاز استان 

و حتی استان های هم جوار را در تشخیص مشکالت بیماران 
قلبی پوشش می دهد.

دکتر نکیســا خوانســاری، متخصص قلب و عروق 
بیمارستان فرشــچیان همدان در آیین راه اندازی از 
این دستگاه اظهار داشــت: دستگاه اکو کاردیوگرافی 
) اکوی قلب( از ســال ۲۰۱۲ به بعد نیاز به قابلیت ها 
بیشتری داشت تا بیماری های ساختاری قلب به ویژه 
بیماری هــای دریچه ای و بیمارهــای مادرزادی را به 

خوبی بررسی کند. 
وی تصریح کرد: دستگاه اکوکاردیوگرافی سه بعدی به 
صورت حاضر با قابلیت های مذکور شکل پیدا کرد و به یاری 
این دستگاه دقت بیشتری را در برنامه های درمانی جراحی 

و موارد مشابه شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه اکوکاردیوگرافی سه بعدی 
نیــاز بیماران را در تنها مرکز قلب و عروق اســتان تحت 
پوشــش قرار می دهد، عنوان کرد: این دستگاه در منطقه 
غرب کشور نیز نظیر نداشته و یافته های آن با نتایج ام آر آی 
قلبی برابری می کند بر این اساس می توان برنامه دقیق تر 

و منظم تری برای درمان بیماران در این رابطه اعمال کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی، نیاز بیمارستان 
فرشچیان به خرید این دستگاه احساس می شد بنابراین 
ضرورت مجهز شدن بیمارستان به این دستگاه به مسووالن 
علوم پزشکی منتقل و با همکاری آنها این دستگاه خریداری  

شد.
متخصص قلب و عروق بیمارستان فرشچیان همدان 
گفت: این بیمارســتان مرکز تک تخصصی قلب و عروق 
و مرکز ویفرال و اجرایی قلب و عروق بوده که بخشــی از 

بیماران غرب کشور برای مداوا به آن مراجعه می کنند.
      درمان اختالالت جنســی در کلینیک 

سالمت جنسی و مشاوره تخصصی
کلینیک سالمت جنسی و مشاوره تخصصی به عنوان 

دومین با حضور رییس دانشگاه در محل سابق بیمارستان 
امام، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی )ره( 

افتتاح شد.
دکتر محمد حقیقی، متخصص اعصاب و روان فلوشیپ 
فوق تخصصی سایکوسکســولوژی اختالالت جنســی و 
روح درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در مراسم 
افتتاح کلینیک سالمت جنسی و مشاوره تخصصی گفت: 
این دســتگاه آخرین تکنولوژی روز جهان است که برای 
درمان اختالل های زوجین مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و این دســتگاه مورد تایید اتحادیه اروپا بوده و در درمان 

اختالل های بانوان بسیار موثر است.
وی با ارائــه توضیحاتی در مورد خدمــات مربوط به 
نوروفیدبک و بیوفیدبک در زمینه اختالالت خانم ها و آقایان 
یادآور شــد که این دستگاه ها با هزینه ای باال با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و در بخش دولتی برای ارائه خدمات 

تهیه شده است.
وی با بیان اینکه این دســتگاه از نظر اتحادیه اروپا 
تایید شده است، خاطرنشان کرد: در این کلینیک فضا 
به گونه ای آمیخته از آرامش، همراه با نزدیکی طراحی 
آن  به منزلی مســکونی اســت تا فرد احساسی غریب 

اورا فرانگیرد.
وی گفت: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که 
اسالم به استفاده از ابزارهای مختلف برای تحکیم بنیان 
خانواده تاکید کرده اســت در این راستا سیاست هایی 
کلی جمعیت و سیاســت افزایش نرخ جمعیت مد نظر 

است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره 
به درهم تنیدگی رضایت جنســی و رضایت رابطه زوج با 
یکدیگر و اثر رضایت جنسی بر پایداری زندگی زناشویی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور ما طالق روند رو به 
رشدی دارد به نظر می رسد توجه به مسائل جنسی امری 

اجتناب پذیر است بنابراین انجام مداخالت برای درمان و 
پیگیری از پریشــانی زناشــویی با هدف قراردادن روابط 

جنسی و ارتقای سالمت جنسی ضروری است.
حقیقی خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق شاهد روند 
رو به رشــد طالق در بین زوجین بوده که یکی از عوامل 
بســیار موثر در زمینه طالق مشکالت زناشویی و جنسی 

بین زوجین است.
وی ادامه داد: می توان با آموزش ها و مشاوره های علمی 
و تخصصی که در این کلینیک در زمینه اختالالت جنسی 
ارائه می شود از میزان جدایی هایی که می تواند ناشی از این 

امر باشد، بکاهد.
وی افزود: خدمات مورد ارائه در این  کلینیک جنسی در 
بخش دولتی بی نظیر است و مجموعه ای نادر از خدمات با 

اعتباری بالغ بر 4۰ میلیارد ریال فراهم شده است.
     افزايش 8 دستگاه آمبوالنس بنز به ناوگان 

اورژانس پیش بیمارستانی استان همدان
تعداد هشت دستگاه آمبوالنس بنز اسپرینتر 3۱۵ مدل 
۹۹ هر یک به ارزش ۲ میلیارد تومان به عنوان ســومین 
پروژه ای بود که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مقابل 
یادمان شهدای دانشگاه علوم پزشکی به اورژانس شهرستان 

مختلف استان توزیع شد.
دکتر حبیــب معصومی،  رییس مرکز اورژانس پیش 
بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه در حاشیه این 
برنامه اظهار کرد: آمبوالنس پیشــرفته یکی از ابزارهای 
اساســی در ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به 

مردم است. 
وی با بیان اینکه  ۸ دســتگاه آموبوالنس بنز اسپرینتر 
3۱۵ به مجموعه دستگاه های آمبوالنس استان افزوده شده 
است، تصریح کرد: این ۸ دستگاه به اورژانس شهرستان های 
کبودراهنگ و همدان هر کدام دو دســتگاه، بهار ورزن و 

فامنین و تویسرکان هر کدام یک دستگاه تعلق گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برای خرید این تعداد دستگاه ۱۶ 
میلیارد تومان هزینه شــده است و هم اینک ۹۷ دستگاه 
آمبوالنس در ۲ دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، اتوبوس اتاق 
عمل و یک فروند بالگــرد در اختیار اورژانس همدان قرار 

دارد.
رییــس مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت 
حــوادث دانشــگاه گفــت: در حال حاضر 33 دســتگاه 
آمبوالنس بنز اســپرینتر 3۱4 مربوط به قبل از سال ۹۲ 
در اختیار اورژانس استان قرار دارد که به نوبت بازسازی و 

نوسازی می شوند.
معصومــی افزود: در مجموع  قریب به ۱۰۰ دســتگاه  
آمبوالنس در اورژانس پیس بیمارســتانی اســتان وجود 
دارد و در سال جاری نیز ۲۵ دستگاه آمبوالنس از ۱۰۰۰ 
دستگاهی که برای کشور خریداری خواهد شد در اختیار 

استان همدان قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد که شهرستان رزن پد بالگرد ندارد 
و به این منظور در روزهای آینده جلسه ای برای راه اندازی 
پد بالگرد در این شهر رزن برگزار و در این خصوص تصمیم 

گیری می شود.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای دولــت یازدهم تعداد ۷۲ 
دســتگاه آمبوالنس بنز تحویل دانشگاه شده است، گفت: 
هم اکنون بیش از ۷۰ درصد ناوگان اورژانس استان دارای 
عمر کمتر از هفت ســال هستند  و در حال حاضر حدود 

۱۰۰ دستگاه آمبوالنس در استان وجود دارد.

هشدار به همدانی ها؛

الگوی مصرف آب رعايت نشود 
تابستان با مشکل مواجه می شويم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خبر داد:

افتتاح چهار پروژه با اعتبار 30 میلیارد تومان
کلینیک سالمت جنسی خانواده در همدان راه اندازی شد


