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استاندار همدان:

تعطیلی بازار صحت ندارد
8

16 پروژه شهرداری همدان 
افتتاح شد
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مدیر کل منابع طبیعی استان: 

یک میلیون اصله نهال در هفته منابع 
طبیعی در همدان غرس می شود

3

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:

همدان پایلوت
کودک شد  شهر دوستدار 

امام جمعه همدان:

دسترسی آزاد کودکان به فضای 
مجازی نیازمند دستورالعمل های 
یتی است مدیر

عناوین خبر

معاون عمرانی استاندار:

توسعه بقعه شاهزاده حسین)ع( در همدان 
با هماهنگی میراث انجام شود

معاون استاندار:

واحدهای صنفی متخلف همدان ۲۵ میلیارد 
تومان جریمه شدند

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

ونای انگلیسی در  اولین مورد ابتال به کر
همدان تایید شد

ییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان: ر

استان همدان برای برگزاری سه انتخابات 
سال ۱۴۰۰ آماده است

ییس کمیته امداد امام خمینی)ره(  ر

همدانی ها بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان
به نیازمندان کمک مالی کردند

زش: مدیرکل ور

 همدلی نسخه شفابخش اعتالی کشتی 
همدان است
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ن شورای اسالمی شهر و شهرداری همدا
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بررســـی تحلیلی و تاریخی ویژگی های اجتماعی و 
انسانی جوامع مختلف، روشـــنگر این واقعیت است 
کشورها،  که مقارن با رشد اقتصادی و صنعتی شدن 
به واســـطه بروز تغییـــرات در محیط زندگی و وضعیت 
گذران اوقـــات فراغـــت در محیطی آرام  شـــغلی افراد، 
کز شـــهری و صنعتـــی، یکی از  و دلپذیـــر، بـــه دور از مرا
نیازهای اساســـی جوامع صنعتی محسوب می شود. 
درک صحیح این واقعیت و تأمین شـــرایط مناسب و 
گذران  جهت دادن به اســـتفاده صحیح از تسهیالت 
اوقات فراغت، می تواند زمینه ســـاز اقتصادی سودآور 

برای شرکت های سرمایه گذاری به شمار آید.
معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همدان 
کباتان و والیت«  کوهستانی ا ساخت »بوســـتان های 
را در جهت انتفاع مردم به ویژه مردم اســـتان همدان 
کـــه می توانـــد موجبات توســـعه اجتماعی-  می داند 
اقتصادی فرهنگی استان را فراهم آورد و به ویژه باعث 

رونق گردشگری در استان شود.
»امیر فتحیان نسب« معتقد است: این بوستان ها 
کاربری های مصوب موجود در مناطق نمونه  در زمره 
که به منظور  گردشـــگری دامنه الوند همدان هستند 
گذران  ایجاد مجموعه استراحتگاهی و تفریحی برای 
اوقات فراغت مردم از یکسو و جذب منابع مالی برای 
گردشگری در اســـتان همدان از سوی دیگر،  توســـعه  
مطرح شـــده اســـت. اجرای این پروژه باعث توســـعه 
گردشـــگری در منطقـــه و همچنین افزایش  و افزایش 

سطح رفاه و رونق فرهنگی منطقه می شود.

طراحی المان تپـــه حاج عنایت )پـــروژه آمادای  �
همدان(

تپـــه حـــاج عنایـــت یکـــی از منظرگاه های شـــهری 
که به دلیل اختالف ارتفاع نســـبت به  همدان اســـت 
زمین ها اطراف دارای دید و منظری بســـیار مناســـب 
اســـت         . موقعیت قرارگیری این تپه در جنوب شـــرقی 
شـــهر همـــدان بـــوده و در بـــاالی آن در حـــال حاضـــر 

بوستان و رصدخانه ابن صالح همدانی است.
فتحیان نســـب در این بـــاره می گویـــد: ایـــن تپـــه از 
کاربری تاسیسات  ســـمت غرب و جنوب در مجاورت 
شـــهری بوده و از ســـمت شـــمال و شـــرق همجـــوار با 
بلوارهـــای 30 متـــری و 40 متـــری اســـت و نکتـــه حائز 
اهمیت در خصوص ســـایت پـــروژه اختالف 30 متری 
راس تپه نســـبت به معابـــر و زمین های اطـــراف بوده 
که باعث ایجاد چشم اندازی مناسب نسبت به شهر 
می شـــود. با توجه به موقعیت خاص این تپه در شهر 
همدان، شـــهرداری همدان تصمیـــم به احداث یک 
که یـــادآور فرهنگ و  گرفت  المان شـــهری در این تپه 

تاریخ شهر همدان باشد.
وی می افزایـــد: بـــا توجه به موقعیت خـــاص دید و 
منظری تپه، توجه به اصول زیبایی شناسانه و معماری 
همچنین شکل گیری مجتمع به عنوان یک لند مارک 
شهری دارای اهمیت بوده و طرح باید ایده ای خالقانه 
پیشنهاد کند. با توجه به این موضوع طرح یک قاب با 
جهت گیری مناسب پیشنهاد شده که منظر گاهی را در 

راس خود جای داده و چشم به سوی شهر دارد.

کیان و پرندگان و ماهیان زینتی  � بازار بزرگ ما
کیان و پرنـــدگان و ماهیان زینتی  در  بـــازار بزرگ ما
زمینی به مســـاحت 14000 متر مربع و زیربنای حدود 

10000 مترمربع طراحی شده است.
معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همدان 
دربـــاره این پـــروژه توضیـــح می دهد: بـــازار پرندگان با 
هدف ســـاماندهی پرنده  فروشان سطح شهر و ایجاد 
بورس اصلی خرید و فروش انواع پرندگان و همچنین 
رفاه حال شهروندان در مکانی به دور از بافت مسکونی 
شـــهر واقع در بلوار بهشت در حال طراحی است. این 
که  بازار شـــامل به چند بخش مجزا تقســـیم می شود 
کیان و همچنین  شامل پرندگان زینتی -ماهیان، ما
کلینیک تخصصی پرندگان زینتی و ســـاختمان های 

اداری و رفاهی است.

پیاده راه های همدان �
گرایش ها و سیاست های  گذشـــته  طی ســـه دهه 
جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری )همچون رشد 

هوشمند، شهرگرایی نوین و جنبش پیاده راه سازی( 
که براســـاس توسعه پایدار  موجب دیدگاه هایی شـــد 
کاهـــش اتکا به خـــودرو، افزایـــش ارتباطات  خواهان 
اجتماعـــی و احیـــای هویـــت شـــهری اســـت. در این 
ارتباط بســـیاری از شـــهرهای کشـــورهای پیشـــرفته، 
کاهش اتکا  کز قدیمی- تاریخی را با  باززنده ســـازی مرا
به خودروهای شخصی، بهبود حمل و نقل همگانی و 
ایجاد پیاده راه های فرهنگیـ  تجاری با موفقیت عملی 
کرده اند. در این میان، شهر همدان با سابقه ای بیش 
از 3000 ســـاله، دارای بخـــش مرکزی با نواحی وســـیع 
فرســـوده و رو بـــه افولی اســـت که نیازمند احیاســـت. 
گســـترش های جدید شهر، باز هم به  این مرکز بعد از 
کنین بافت های  عنوان قطب خدمات دهنده به ســـا
قدیمی، جدید و نوســـاز عمل می کند و سنگین ترین 
بار ترافیک و امور اقتصادیـ  تجاری )به ویژه به سبب 
الگوی شعاعی و تک مرکزی بودن( بر بافت با ارزش آن 
تحمیل می شود که به تدریج باعث افت ساختارهای 
کارکرد مرکزی آن شـــده  اقتصـــادیـ  اجتماعـــی و نزول 
است؛ بنابراین مسئله عبارت است از تسلط فضاهای 
خـــودروـ  محـــور، ازدحـــام و ضعـــف دسترســـی پیاده، 
کارکرد، آلودگی زیســـت محیطی،  کالبـــد و  فرســـودگی 
ناامنـــی و خلوتـــی شـــبانه، ضعـــف حیـــات مدنـــی و 

همچنین حذف خاطرات جمعی و هویتی شهر.
فتحیان نســـب با اشـــاره به این که پیاده راه سازی 
که در  کباتـــان در پی آن اســـت  محورهـــای بوعلـــی و ا
جهت بازآفرینی مرکز شـــهر و پایـــداری عملکردی این 
محورهـــا با اولویـــت حضور پیـــاده بپردازد، توســـعه و 
گونه  بهبود تسهیالت حمل و نقل عمومی قبل از هر 
اعمـــال محدودیتی بر اســـتفاده از خودرو و همچنین 
یکپارچه کردن حالت های غیرموتوری با حمل و نقل 
عمومی از طریق ایجاد مبدل ها در انتهای مسیرهای 
کم  کم ترا کنده و  پیاده، به حداقل رســـاندن رشـــد پرا
شهر و هماهنگ کردن و یکپارچگی کامل برنامه ریزی 
کاربـــری زمیـــن و زیســـت محیطی در  حمـــل و نقـــل، 
سراسر منطقه شـــهری همدان، ســـلولی یا شبکه ای 
کز محله ای و  کردن ساختار شـــهر همدان )تقویت مرا
که دربردارنده فرصت های شـــغلی مختلف،  محالتی 
کن متنوع و همه زیرساخت ها و خدمات ضروری  مسا
مانند مـــدارس، خدمـــات پزشـــکی و ... در شـــعاعی 
کوتاه هســـتند(، تشویق و گسترش طیف گسترده ای 
کم و متوســـط در مرکز شـــهر  کم  از مســـکن های بـــا ترا
همـــدان، توســـعه فرهنـــگ اســـتفاده از حالت هـــای 
پایدارتـــر حمل ونقل )همچـــون پیـــاده و دوچرخه( و 
کولوژیکی مردم شـــهر همدان را  گاهی های ا افزایش آ

شاخصه های کلی پیاده راه های همدان می داند.
اطالع رســـانی  و  تبلیغـــات  می دهـــد:  ادامـــه  وی 
گســـترده در مورد  گســـترده و برگزاری جلسات عمومی 
گسترده  طرح پیاده راه سازی به منظور جلب حمایت 
کنین و شـــاغالن مرکـــز شـــهر همـــدان،  سیاســـی، ســـا
اتخـــاذ رویکـــرد یکپارچه مرحلـــه به مرحلـــه و تدریجی 
بـــرای اجرای طـــرح پیاده راه ســـازی، تکریـــم معرفت و 
کنان و اســـتفاده از آن و مشارکت کلیه  دانش همه ســـا
ذینفعان اعم از خصوصی و عمومی و درگیرکردن آن ها 
در پیمایش هـــا قبل، حین و بعد از اجرای پروژه، توجه 
ویژه به شـــرایط اقلیمی از طریق طراحی و تســـهیالت 
مناســـب برای مثال سایه درختان و سرپناه، گسترش 
گردشگری و فرهنگی مرکز شهر  کاربری های تفریحی و 
کافه ها و  از جمله تاالرهای سرپوشـــیده، رستوران ها، 
سینما، بازاریابی گسترده و سازمان یافته برای مرکز شهر 
به منظـــور جذب ســـرمایه گذاری ها، اجرای طرح های 
آرام ســـازی ترافیـــک در کوچه هـــای فرعـــی مرکز شـــهر، 
گســـترش تســـهیالت پیاده روی و دوچرخه ســـواری از 
قبیل نیمکت ها، فواره ها، آب نماها، خط کشـــی های 
مناسب، مسیریابی های دقیق، قفسه های ایمن ویژه 
پارك دوچرخه و برنامه ریزی و مدیریت حساس نسبت 
به جنسیت، خصوصیات فیزیکی و سنین مختلف از 

دیگر شاخصه های این پروژه محسوب می شوند.

همدان؛ شهر دوستدار کودک �
کـــه نیـــاز  کـــودک شـــهری اســـت  شـــهر دوســـتدار 
از  جدایی ناپذیـــر  بخـــش  کـــودکان  اولویت هـــای  و 
سیاســـت های آن شـــهر بوده و بودجه مورد نیاز برای 

گرفته شده است. چشم  کردن نیازها در نظر  برطرف 
کودکان  کـــه  کودک این اســـت  انـــداز شـــهر دوســـتدار 
کودکـــی خـــود لـــذت ببرنـــد و با  و نوجوانـــان از دوران 
آشنایی با حقوق خود، توانایی های بالقوه خود را به 
کنند.  با توجه به این که جمعیت بزرگی  فعـــل تبدیل 
کودکان و نوجوانان تشـــکیل می دهند و  از شـــهرها را 
کشور هستند، الزم است در تمامی  آینده ســـازان این 
کـــودکان فراهم  شـــهرها الزامات حضـــور ایمن و فعال 
کودکان  باشد و طراحی شهرها متناســـب با نیازهای 

باشد.
فتحیان نســـب می گوید: بر اســـاس سیاست های 
شـــهرداری همـــدان و نیز با ابالغ دســـتورالعمل شـــهر 
دوســـتدار کودک از طرف وزارت کشور به شهرداری ها 
و تشـــکیل شـــورای اجرایـــی آن در شـــهر همـــدان، 
فعالیت های شـــهرداری در همه حوزه های مرتبط با 
کودکان مانند شهرســـازی، خدمات شهری، مسائل 
گرفت و  فرهنگـــی و اجتماعی، رنگ و بـــوی جدیدی 
کودک در  با همکاری دســـتگاه های مرتبط در حـــوزه 
کودکان و  کانون پرورش فکری  شهر مثل بهزیســـتی، 
نوجوانان، آموزش و پرورش و همینطور انجمن های 
حوزه کودک، تمامی فعالیت های انجام شده در شهر 
کودک در  ثبت شده و همچنین اداره شـــهر دوستدار 

همدان تأسیس شد.
که  وی توضیح می دهـــد: در تعدادی از پروژه هایی 
کار دارد، بودجه مناســـب برای  بیشـــتر با کودک ســـر و 
طراحی دیده شد و در نهایت همدان در بین 70 شهری 
که مدارک آن ها تأیید شده بود، به همراه 11 شهر دیگر، 
پایلوت شهر دوستدار کودک شد.از جمله اقداماتی که 
کودک در همدان  در زمینه رسیدن به شهر دوســـتدار 
انجـــام شـــد میتوان به تشـــکیل اداره شـــهر دوســـتدار 
کودک  کودک، تشکیل شـــورای اجرایی شهر دوستدار 
و برگزاری چندین جلســـه در ایـــن خصوص، طراحی و 
کودک شهرداری  راه اندازی سایت اداره شهر دوستدار 
همدان، طراحی و جانمایی اتاق مادر و کودک در کلیه 
پروژه های طراحی فضاهای شـــهری، طراحی و تجهیز 
کودک در ســـطح شهر، طراحی  خانه های بازی مادر و 
بوستان مهارت و خالقیت، طراحی بوستان کودکان با 
نیازهای ویژه، انتشار نشریه »کودکانه«، برگزاری مراسم 
که من دوست  کودک، برگزاری مسابقات )شهری  گذر 

دارم(و... اشاره کرد.
کودکان با نیازهای  طراحی بوستان باغ سبز برای 
ویژه با محوریت ایجاد ایمنی در بوســـتان متناسب با 
کودکان با نیازهای ویژه، جذب مشارکت های  حضور 
مردمی در جهت تحقق رویکردهای شـــهر دوســـتدار 
کـــودک، ایجاد جذابیت بصـــری و عملکردی و تهییج 
کـــودکان در فضاهای شـــهری و در نظر  فضایـــی برای 
گرفتن تجهیزات مناسب شهری برای استفاده تمامی 
کودکان با ســـایر محدودیت های جسمی و حرکتی در 

دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

ساماندهی معابر با محوریت حضور پیاده �
معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همدان 
معتقـــد اســـت: بـــا توجـــه بـــه این کـــه دهه هـــا تالش 
مســـئوالن مهندســـی ترافیک برای مقابله با ازدحام 
ترافیک و مســـائل ناشی از آن در شـــهر همدان و مرکز 

آن از طریـــق افزایـــش خطوط ترافیـــک خیابان تا حد 
کثر رســـاندن  امـــکان و تجهیز خیابان ها برای به حدا
سرعت و جریان ترافیک و همچنین احداث پارکینگ 
کام بوده و نتیجه ای جز زوال بیشتر محیط کالبدی  نا
کاهش زیســـت پذیری شهر نداشته است، از این رو  و 
ساماندهی معابر پر تردد شهر با محوریت حضور موثر 
افراد پیاده ضمن مســـیر ســـواره نه تنها منجر به حل 
بســـیاری از مشکالت ترافیکی می شـــود بلکه موجب 
دسترسی بهتر، زمینه ساز تجدید حیات مدنی، رونق 
اقتصادی و زیست پذیری مرکز شهر می شود. در این 
میان خیابان های بوعلی و اســـالمیان و عمـــار و بلوار 
کاربری های ســـازگار، متنوع و متعدد  ارم با دارا بودن 
و همچنین حضور گسترده تر افراد پیاده بهترین محور 
برای اجرای طرح ساماندهی مسیر با اولویت بخشی 

نظام تردد پیاده هستند.

طراحـــی و اجـــرای بوســـتان های موضوعـــی در  �
سطح شهر بوستان گل ها

احداث بوســـتان ها و فضای ســـبز مناسب یکی از 
که خوشـــبختانه  گردشـــگر اســـت  زمینه های جذب 
در سطح شهر همدان بوســـتان  های بسیار مناسبی 
وجود دارد، یکی از این موارد، ایجاد و افتتاح باغ گل ها 

در منطقه دو شهرداری همدان است.
گل ها  فتحیان نسب درباره این پروژه می گوید: باغ 
با وســـعت 18 هـــزار مترمربع یکی از زیباتریـــن باغ ها در 
گردشگری  سطح استان همدان و یکی از جاذبه های 
در کشور اســـت. در باغ گل ها بحث زیبایی و خالقیت 
بیشتر مدنظر بوده که با معرفی انواع متفاوت از گونه ها 
جنبه های آموزشی اعم از معرفی گل ها نیز در دستور کار 
قرار دارد. در این باغ گونه های ممتاز از قبیل باغ رز، باغ 
کتوس، گیاهان پیازی و باغ داودی موجود است که  کا
زیبایی بی نظیری به باغ بخشـــیده است. ایجاد فرش 
گل، ایجـــاد محل هایی بـــرای عکس بـــرداری، احداث 
گلخانـــه برای نگهداری از گل هایی که بیرون از محیط 
گلخانه امکان رشـــد ندارد )در حـــال طراحی(، احداث 
کافی شـــاپ و ســـرویس بهداشـــتی از دیگر اقدامات در 

زمینه احداث باغ بوده است.

طراحـــی و اجـــرای بوســـتان های موضوعـــی در  �
سطح شهر- بوستان نهج البالغه

وی می گوید: بوستان نهج البالغه با مساحتی بالغ 
کمربندی همدان و یکی از  بر 6 هکتار درمحل تقاطع 
شریان های داخل شهری قرار گرفته، موقعیت خاص 
کمبود فضاهای اقامتـــی ارزان قیمت در  این پـــروژه و 
ایـــن بخش از شـــهر مدیریت شـــهری را بر ان داشـــت 
کنـــد و به این  تـــا بوســـتانی با رویکـــرد اقامتی طراحی 
کوتاه مدت شـــامل  منظـــور این امکانات اقامت ارزان 
کوچـــک محل هایـــی بـــرای شستشـــو و  کمپ هـــای 
پخت وپز و حمام به همراه زمین های بازی در طراحی 

این بوستان گنجانده شده است.

طراحی و اجرای سیستم دفع آب های سطحی-  �
بلوار رسالت

یکی از معضالت شهرها آب گرفتگی مناطق پست 
که مشکالت  شـــهر در هنگام بارش های فصلی است 

زیادی را بر شهروندان تحمیل می کند، از این رو یکی 
از چالش های مدیریت شـــهری غلبه بر این مشـــکل 
بـــا ایجـــاد زیرســـاخت های الزم بـــرای هدایـــت و دفع 

آب های سطحی به خارج از شهرهاست.
فتحیان نســـب می گوید: شـــهرداری همدان نیز با 
گرفتگی  عزمی راسخ سعی در مرتفع کردن مشکل آب 
کرده است  سطح شهر در هنگام بارش نزوالت جوی 
که یکـــی از بارزتریـــن نمونه هـــای آن پـــروژه طراحی و 
اجـــرای سیســـتم دفع آب هـــای ســـطحی در مناطق 

پایین دست شهر است.

سهولت در صدور پروانه �
گذشـــته پـــس از تهیـــه نقشـــه هـــای  در ســـنوات 
کنترل  کارشناسان واحد  کنترل آن توسط   معماری و 
نقشه معاونت شهرسازی، عوارض پروانه ساختماتی 
در واحد درآمد شـــهرداری محاســـبه و وصول شـــده و 
پرونده برای کنترل ســـایر نقشه های فنی )سازه، برق 
و مکانیک( به ســـازمان نظام مهندســـی ســـاختمان 
ارســـال می شده اســـت و در صورت تایید نقشه ها در 
ســـازمان،  پرونده برای بررسی مســـائل ایمنی و آتش 
نشـــانی به سازمان آتش نشـــانی ارسال می شد  که در 
برخی از موارد به دلیل انطباق نداشتن نقشه معماری 
گزیر  با ضوابط آتش نشانی، مالک و مهندس مربوطه نا
به اصالح نقشه معماری و بالطبع اصالح سایر نقشه 
های فنی نیز می شدند که این موضوع عالوه بر صرف 
هزینه، موجـــب طوالنی شـــدن فرایند صـــدور پروانه 
ســـاختمانی و اتالف وقت و زمان می شـــد. بنابراین با 
پیگیری معاونت شهرسازی و معماری از شهریور ماه 
سال جاری فرآیند صدور پروانه ساختمانی اصالح شد 
و نماینده سازمان آتش نشانی در معاونت شهرسازی 
کنترل اولیه نقشه  معماری  مســـتقر شـــده و در زمان 

کارشـــناس سازمان آتش  ضوابط مربوطه نیز توســـط 
نشانی کنترل می شود.

کنترل نقشـــه  وی توضیح می دهد: ســـابقًا فرآیند 
کارشناســـان به صورت دســـتی  و ارجـــاع پرونـــده بـــه 
کـــه این موضـــوع باعث  و فیزیکـــی صـــورت می گرفت 
کنترل  ســـرگردانی برخـــی از مراجعیـــن و نبود امـــکان 
پیگیـــری مراحـــل طی شـــده بـــرای پرونده می شـــد، 
بنابراین از آبان ماه سال جاری به منظور ایجاد امکان 
کنترل پرونـــده، اتوماســـیون اداری فعال  رصـــد نحوه 
شـــده و ارجاع پرونده ها به صورت سیستمی صورت 
می گیرد و در هر مرحله به جهت اطالع مالک از آخرین 
وضعیت پرونده به شـــماره اعالم شـــده توسط مالک 
یا نماینده قانونی ایشـــان پیامکی ارسال می شود. بر 
کنترل  کلیه پرونده بعد از  اســـاس روال تعریف شـــده 
کنترل نقشـــه برای  کارشناســـان واحد  و تایید یکی از 
کارشـــناس دیگری ارجاع می شـــد  کنترل مضاعف به 
کـــه به دلیل تســـریع فرآیند صدور پروانه ســـاختمانی 
کنترل نقشـــه های  از ابتـــدای ســـال جاری مقرر شـــد 
ک با شـــکل متداول صرفًا توســـط یک  معمـــاری امال
کنتـــرل مضاعف  گرفتـــه و مرحله  کارشـــناس صـــورت 

نقشه حذف شود.
معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری همدان 
و  شـــهروندان  اطـــالع  منظـــور  بـــه  می کنـــد:  کیـــد  تأ
کلیه  ک،  کم بـــر امال گرامـــی از ضوابط حا مهندســـین 
ضوابـــط و مقررات شهرســـازی دســـته بندی شـــده و 
به صـــورت موضوعی در ســـایت معاونت شهرســـازی 
و معمـــاری شـــهرداری در دســـترس عموم قـــرار دارد. 
همچنین در جهت تسریع فرآیند صدور پیش نویس 
پروانه ســـاختمانی، نرم افزار صدور پیشنویس اصالح 
کاربر به صورت همزمان در نرم  و  قابلیت استفاده دو 

افزار مذکور ایجاد شد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:

کودک شد همدان پایلوت شهر دوستدار 
وژه های شاخص شهر می گوید: معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان از پر
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کربوکسی تراپی
کـــه اخیرا مورد اســـتقبال  یکی از دســـتگاههایی 

کربوکسی تراپی است گرفته است  پزشکان قرار 
کربوکسی تراپی چیست؟

کربن  که در آن از  کربوکسی تراپی شیوه ای است 
کســـید )CO2( برای اهداف درمانی اســـتفاده  دی ا

کنند می 
کردن ویا  کربونیته  که برای  گازی  اســـت   co2 گاز

کردن نوشیدنی ها استفاده می شود گازدار 
که شما این نوشیدنی ها را با شدت تکان  زمانی 
گاز را خواهید شنید. ج شدن این  دهید صدای خار

کربن  که در تشـــخیص  البتـــه باید توجه داشـــت 
کربـــن دی  از  کربـــن  کســـید  کســـید ویـــا مونوا مونوا
کســـید  که مونوا کســـید دچار اشـــتباه نشـــویم، چرا  ا
کشنده است و از احتراق  گازی بســـیار سمی و  کربن 

محصوالتی نفتی ایجاد می شود.
کربوکسی تراپی پی بردند؟ چگونه به اهمیت 

ایـــن شـــیوه در چشـــمه هـــای معدنی ســـلطنتی 
که اشرافیان  فرانسه در سال 1۹30 میالدی هنگامی 
کسید به استحمام  کربن دی ا در استخر و بستری از 

کشف شد میپرداختند 
که در ســـطح بدن خـــود زخم هایی  زیـــرا افرادی 
داشتند با استحمام مکرر در این استخرها و چشمه 

ها شاهد بهبودی خود بودند.

کپسول co2 بسیار باالست  � گاز داخل  فشار 
و بـــه خاطر این فشـــار بـــاال، باید داخل دســـتگاه 
که آســـیبی بـــه بافتهای بدن  طوری ســـاخته شـــود 

وارد نشود
توضیح آنکه دســـتگاه باید طوری ســـاخته شود 
گاز  که در محل خروج  کـــه در صورتیکه اولین رگالتور 
گر  گاز قطع شود و یا ا نصب شده است آسیب ببیند 
گازی در درون دســـتگاه نباشـــد دســـتگاه تشخیص 

کند کاربر اعالم  بدهد و به 
تمام اتفاقات داخل دستگاه مانند وجود یا عدم 

گاز داخل  گاز، فشار  وجود 
تزریقی  گاز  دستگاه،فشار 
به داخـــل بافت،وضعیت 
و... کپســـول  داخـــل  گاز 

توســـط یـــک مونیتـــور به 
پزشـــک یا تکنسین اعالم 

میشود.
کار با  شایعترین موارد  

کربوکسی تراپی: دستگاه 
1 - سلولیت

کاهش سیاهی دور چشم   - 2
چ مارک یا ترک  کیفیت اســـتر کاهش و بهبود   - 3

های شکمی .
کربوکســـی تراپی تاثیرات جانبـــی نیز به همراه  آیا 

دارد
کبودی محل  تنها اثـــر جانبی برای بدن ،وجـــود 

تزریق توسط سوزن است
معموال در درمان پلک ها هیچ اثری بجای نمی 
کبـــودی در هنگام درمان  مانـــد. باقی ماندن اثرات 

دست و پا بسیار امری عادی است
گـــر بیمار قصد رفتن به مهمانی و پوشـــیدن  اما ا
کار چشـــم پوشی  لباس ویژه ای را دارید فعال از این 

کنید
کربوکســـی تراپی چه مـــدت به طول  یک جلســـه 

می انجامد؟
کربوکســـی تراپـــی بـــه طور متوســـط تنها  درمـــان 
کشـــد و برای بیمار بســـیار  چندین دقیقه طول می 

ساده است.

کربوکسی تراپی نیاز است؟ � به چند جلسه 
ایـــن امر بســـته به شـــدت بیماری و نـــوع درمان 
کـــه معمـــوال بیـــن شـــش تـــا دوازده جلســـه در  دارد 

فواصل یک هفته ای است.

دکتر کوروش صمدی
متخصص پوست و زیبایی

 شهناز محمدی خبرنگار- اختصاص ۹00 میلیون 
تومان اعتبار ملی و استانی برای جلوگیری از بیابانی 
شـــدن عرصه های منابع طبیعی اســـتان همدان در 

درسال جاری
و  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل  خزائـــی  اســـفندیار 
آبخیـــزداری اســـتان همـــدان در آیین افتتـــاح پارک 
بمناســـبت  کباتـــان  ا ســـد  250هکتـــاری  جنگلـــی 
گفـــت: همزمان بـــا روز  آغـــاز هفتـــه منابـــع طبیعـــی 
درختـــکاری، هفته منابع طبیعی وآبخیـــزداری و فرا 
رسیدن فصل بهار یک میلیون اصله نهال در استان 

همدان کاشته می شود
کل منابـــع طبیعی اســـتان روز پنجشـــنبه  مدیـــر 
14 اســـفند در آییـــن رونمایـــی از 16 پـــروژه عمرانـــی 
کباتان  شـــهرداری همـــدان در پـــارک جنگلـــی ســـد ا
کباتان  افزود: احداث 250 هکتار پارک جنگلی ســـد ا

و100 هکتار در حیدره در شهر همدان بسیار ارزشمند 
که باید به دســـت شـــهرداری و شـــورای شهر  اســـت 
نگهداری، تجهیز و بهســـازی شود تا مردم بتوانند از 

کنند. این پارکهای جنگلی استفاده 
جنگلـــی،  درپارک هـــای  داشـــت:  اظهـــار  وی 
کنـــد و ممکن  زیباســـازی محیط زیســـت باید تغییر 
است برای پیشبرد اهداف فضاهایی در این مناطق 

ساخته شود.
گذشـــته یک هزار هکتار  کرد: ســـال  خزائی عنوان 
کاری با نهال ویکهزار هکتار جنگلکاری با  بـــه جنگل 
گرفته استان و بر اساس  کاری در صورت  بذر وصنوبر 
گرفته این میزان درامسال  برنامه ریزی های صورت 
نیز تکرار شـــده اســـت و ســـال آینده به نیز بـــه 2 برابر 

افزایش می یابد.
کرد: اســـتان همدان به دلیل شـــرایط  کید  وی تا

کـــم  اقلیمـــی وآب وهوائـــی در دســـته اســـتان هـــای 
کولوژیکی دارد و  گونه های مختلف ا جنگل است اما 
یکی از برنامه های محوری ما توسعه جنگل وفضای 

سبز در استان است.
مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان 
کـــرد: 15 تا 21 اســـفند، به نام هفته  همـــدان تصریح 
منابـــع طبیعی وابخیزداری نامگذاری شـــده اســـت 
و در ایـــن هفته یک میلیـــون اصله نهال در اســـتان 
کشـــت می شـــود. وی ادامـــه داد: بـــه بهار  همـــدان 
طبیعت نزدیک می شـــویم و امیدواریـــم مردم از این 

کنند. کاشت درخت استفاده  فرصت برای 

توســـعه ۴ هـــزار هکتـــاری جنگل هـــا و احیـــای  �
مراتع استان همدان

کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان  مدیـــر 
کاری و 2 هزار  گفت: 2 هـــزار هکتار جنـــگل  همـــدان 
هکتار احیا واصالح مراتع امســـال در استان همدان 

اجرائی شده است
کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان  مدیـــر 
گفت: امسال  همدان در آستانه هفته منابع طبیعی 
که شـــامل هـــزار هکتار  کاری  2 هـــزار هکتـــار جنـــگل 
کاری با بذر  کاری با نهال و هزار هکتار جنگل  جنگل 

و زراعت چوب را در استان همدان انجام شد.
کنـــون 42 هـــزار هکتار  او بـــا اشـــاره به اینکـــه هم ا
گاه های جنگلی در اســـتان  اراضی جنگلـــی و ذخیره 
داریم، افزود: هزار هکتـــار قرق مراتع و عملیات احیاء 
واصالحی مراتع شـــامل کپه کاری، بذر پاشی، ذخیره 
نزوالت  وهمچنین نصب آبشخور دام، را انجام دادیم.
خزایی بر کاشت درختان کم آب بر و سازگار با اقلیم 
کرد: توسعه جنگل ها و  کرد و اظهار  کید  اســـتان در تا
مراتع استان با هدف کنترل آبخیزها، کنترل فر سایش 
و رســـوب و تغذیه آبخوان ها، ایجاد رطوبت و افزایش 

پوشش گیاهی منطقه انجام می شود.
او ادامـــه داد: در اســـتان همـــدان جنگل هـــای 
گـــرس قـــرار دارد و ذخیرگاه  حاشـــیه ایران تـــوران و زا
گونه های در حـــال انقراض  جنگلـــی در اســـتان را بـــا 

شناسایی شده، 2 هزار و 767 هکتار ارتقا دادیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
گفت: در طرحهای توسعه ای جنگل در استان بیشتر 

گنجشک و  ارژن، پسته وحشی، اقاقیا، سماق، زبان 
بادام، نسترن بیشتر کاشته شده است.

225هکتار از اراضی بیابانی دراســـتان همدان  �
احیاء وبازسازی شد

کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان  مدیـــر 
گفت:  امســـال در هفته منابع طبیعـــی پروژه بیابان 
گندجین شهرســـتان  زدائی 225 هکتاری روســـتای 
کبورداهنـــگ بـــا هـــدف تقویـــت و افزایـــش پوشـــش 
گیاهی، کنترل فرسایش بادی، جلوگیری از پیشروی 
بیابـــان و تثبیت شـــن هـــای روان، عملیـــات بیابان 
زدایی و احیـــای مراتع به مرحله اجرا درآمده اســـت 
بـــا حضورفرمانـــدار ومســـئولین  اســـفند  روز 20  ودر 

شهرستان به بهره برداری می رسد
وی افـــزود: ایـــن عملیات بیابان زدائـــی و احیای 
گونه هـــای آتریپلکس و قره داغ و در  کاشـــت  مراتع با 
قالب طرح هـــای بیابـــان زدائی و تثبیت شـــن های 
کربـــن، بهبـــود و اصالح مراتـــع انجام  روان، ترســـیب 

شده است.
که اراضی بیابانی یکی  خزائی ادامه داد: از آنجائی 
گرد و غبار به شـــمار می  کانـــون هـــای اصلی تولید  از 
کنان منطقه  آید و به عنوان تهدیدی جدی برای سا
اســـت، بر همین اســـاس اجـــرای طرح هـــای بیابان 
زدایی در ســـطح این شهرســـتان ضرورتـــی اجتناب 

ناپذیر است.
ایـــن مســـئول منابـــع طبیعی اظهـــار داشـــت: با 
که  توجه بـــه بیابانی بـــودن و با احتســـاب اقداماتی 
گرفته اســـت، این شهرســـتان حدود  کنـــون انجام  تا
3585هکتار دیگر قابلیـــت اجرای طرح های بیابان 

زدایی را دارد.
وی بـــا بیان اینکه فعالیت های بیابـــان زدایی در 
کشـــاورزی، تأسیســـات وزندگی  ایجاد امنیت اراضی 
کنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، بر تداوم  سا

کرد. کید  گونه فعالیت ها تأ این 
65هزار هکتار از اراضی این استان در دودهه اخیر 

تبدیل به بیابان شده یا در حال بیابانی شدن است.
کـــرد: اراضـــی دشـــت هـــای قهاونـــد،  وی اضافـــه 
کبودراهنگ و مالیر در چند ســـال اخیر به  فامنیـــن، 
علت بروز پدیده خشکســـالی و مهمتـــر از آن مداخه 

بشری و دست اندازی عوامل انسانی به عرصه های 
منابع طبیعی، تبدیل به بیابان شده است.

کرد: بهره  کل منابع طبیعی اســـتان بیـــان  مدیـــر 
برداری بـــی رویه از آب های زیرزمینی واعماق زمین 
و امـــالح آب پس از تبخیـــر بر روی خـــاك باقی مانده 

کیفیت میشود. وباعث ایجاد اراضی بی 
کرد: باقی ماندن امالح بر روی خاك  خزائی اضافه 
کیفیت، بافت و ســـاختمان خاك تاثیر منفی  بر روی 
کاهش نفوذپذیری آب  گذاشـــته و این روند موجب 

به زمین می شود.
گیاهـــی  وی بهـــره بـــرداری بـــی رویـــه از پوشـــش 
منطقـــه وورود دام بیـــش از ظرفیت مجـــاز را از دیگر 

علل مهم بیابانی شدن مراتع برشمرد.
کرد: روند منفی چرای مفرط دام  کل اظهـــار  مدیر 
از مراتع رو به گسترش بوده و بیش از سه برابر ظرفیت 

مجاز، از مراتع موجود در این استان تعلیف می شود.
کاری و  خزائی همچنین از اجـــرای عملیات بوته 
کاری در ســـطح 225 هکتـــار از اراضی بیابانی  نهـــال 
کبودراهنگ در ســـال جاری نیز خبرداد.  شهرستان 
وگفـــت نزدیـــک به 65هـــزار هکتـــار از اراضی اســـتان 
که از این میزان 26هزار هکتار آن  بیابانی شده است 
کبورداهنگ،  در اراضی ملی در شهرســـتان فامنین، 

مالیر وقسمتی از مالیر واقع شده است.
امســـال ۹00 میلیون تومان اعتبار ملی و اســـتانی 
بـــرای جلوگیـــری از بیابانی شـــدن عرصه های منابع 
گرفته شـــده اســـت،  طبیعی اســـتان همدان در نظر 
گفت: این اعتبـــار دراراضی بیابانی شهرســـتان های 

کبودرآهنگ خواهد شد.
گیاهان مستعد  کشت  وی با بیان اینکه توســـعه 
گفت: پوشـــش  گرفته اســـت،  بیابانـــی در برنامه قرار 
گیاهی مناســـب تقویت می شـــود تا ازروند روبه رشد 

بیابانی شدن عرصه ها و مراتع جلوگیری شود.
و  آبخیـــزداری  طرح هـــای  اجـــرای  از  خزایـــی 
جنگلـــکاری در چهار هزار و 275 هکتار از عرصه های 
منابـــع طبیعی اســـتان همدان نیز خبـــر داد و گفت: 
امســـال یک هزار هکتار توســـعه جنگل های استان 
همـــدان را داریـــم و عالوه بـــر آن 550 هکتار توســـعه  

زراعت چوب در استان همدان ایجاد می شود.
کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان  مدیـــر 
کرد: همچنین در 2 هـــزار و 500 هکتار  همـــدان اظهار 
از مراتع اســـتان همـــدان طرح احیا و اصـــالح مراتع از 
کاری و بذرپاشـــی و عملیات   کپـــه  کودپاشـــی،  طریق 
آبخیزداری انجام و در 225 هکتار از عرصه ها ی منابع 

طبیعی طرح های بیابان زدائی صورت  گرفته است
وی در انتهـــا به برنامـــه های هفته منابع طبیعی 

گفت:  کرد و  اشاره 
جمعه 15 اسفندماه؛ منابع طبیعی، درختکاری و 

توسعه پوشش گیاهی
 شنبه 16 اســـفندماه؛ منابع طبیعی، آبخیزداری 

و آبخوانداری 
یک شنبه 17 اسفندماه؛ منابع طبیعی، فرهنگ 

و رسانه
 دوشنبه 18 اسفندماه؛  منابع طبیعی،حفاظت 

و قانون
و  طبیعـــی  منابـــع  اســـفندماه؛   1۹ شـــنبه  ســـه 

آموزه های دینی
 چهارشنبه 20 اسفندماه؛ منابع طبیعی، آموزش 

و پژوهش 
پنج شنبه 21 اسفندماه؛  منابع طبیعی، خانواده 

و مسئولیت اجتماعی 
جمعـــه 22 اســـفندماه؛ منابـــع طبیعـــی، ایثـــار و 

گرفته شده است  شهادت در نظر 

امسال:

کبودراهنگ احیا شد 225 هکتار از اراضی بیابانی 
آبخیـــزداری  و  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل   
افزایـــش  و  تقویـــت  گفـــت:  همـــدان  اســـتان 
کنتـــرل فرســـایش بـــادی،  گیاهـــی،  پوشـــش 
جلوگیـــری از پیشـــروی بیابـــان و تثبیت شـــن 
بیابـــان زدایـــی 225  هـــای روان و عملیـــات 
گندجین شهرستان  هکتار از مناطق روستای 

کبورداهنگ به پایان رسید.
رییـــس  بـــا  دیـــدار  در  خزائـــی  اســـفندیار 
خبرگـــزاری جمهـــوری اســـالمی مرکـــز همدان 
اظهار داشت: عملیات بیابان زدائی و احیای 
گونـــه هـــای »آتریپلکس« و  کاشـــت  مراتـــع با 
ح های بیابان زدائی و  »قـــره داغ« در قالب طر
کربن، بهبود  تثبیت شـــن های روان، ترسیب 

گرفته است. و اصالح مراتع صورت 
کانون  وی ادامـــه داد: اراضی بیابانی یکی از 
گرد و غبار به عنوان تهدیدی  های اصلی تولید 
کنان منطقه به شمار می رود بر  جدی برای سا
این اســـاس اجرای طرح های بیابان زدایی در 
شهرستان کبودراهنگ ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســـت. مدیرکل منابـــع طبیعـــی و آبخیزداری 
همدان افـــزود: با توجـــه به بیابانی بـــودن و با 
کنون  کبودراهنگ تا که در  احتساب اقداماتی 
گرفته، در حال حاضر ســـه هزار و  585  صورت 
هکتار از اراضی این شهرســـتان قابلیت اجرای 

طرح های بیابان زدایی را دارد.

خزائـــی با بیان اینکه فعالیـــت های بیابان 
کشـــاورزی،  زدایـــی در ایجـــاد امنیـــت اراضی 
کنان تاثیر دارد  تأسیســـات و رونق زندگی ســـا
بـــر ضـــرورت تداوم احیـــای مناطـــق بیابانی با 

کرد. کید  ح های بیابانزدائی تأ اجرای طر
گفـــت: 65 هزار هکتار از اراضی اســـتان  وی 
همـــدان در 2 دهـــه اخیـــر تبدیـــل بـــه بیابـــان 
که 26  شـــده یـــا در حال بیابانی شـــدن اســـت 
هـــزار هکتار آن در اراضی ملی شهرســـتان های 
کبورداهنگ و مالیر واقع شده است. فامنین، 

آبخیـــزداری  و  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل 
هـــای  دشـــت  اراضـــی  داد:  ادامـــه  همـــدان 
کبودراهنگ و مالیر در چند  قهاوند، فامنین، 
ســـال اخیر بـــه علت بـــروز پدیده خشکســـالی 
و مهمتـــر از آن مداخله بشـــر و دســـت اندازی 
عوامل انســـانی به عرصه های منابع طبیعی، 

تبدیل به بیابان شده است.
کرد: بهـــره برداری بـــی رویه از  خزائـــی بیان 
آب هـــای زیرزمینی و بازمانـــدن امالح آب پس 
ک ســـبب ایجاد اراضی بی  از تبخیـــر بر روی خا
که باقی ماندن  کیفیت می شود با این توضیح 
کیفیـــت، بافـــت و  ک بـــر روی  امـــالح روی خـــا
گذاشته و موجب  ک تاثیر منفی  ساختمان خا

کاهش نفوذپذیری آب به زمین می شود.
گیاهی  وی بهره برداری بی رویه از پوشـــش 

منطقـــه و ورود دام بیش از ظرفیـــت مجاز را از 
دیگر علل مهم بیابانی شـــدن مراتع برشمرد و 
گسترش  افزود: چرای مفرط دام از مراتع رو به 
بوده و بیش از سه برابر ظرفیت مجاز هم اینک 
از مراتع موجود در این استان تعلیف می شود.
آبخیـــزداری  و  طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل 
کاری و نهال  گفـــت: عملیـــات بوتـــه  همـــدان 
کاری در ســـطح 225 هکتـــار از اراضی بیابانی 
کبودراهنـــگ امســـال اجرا شـــد.  شهرســـتان 
خزائـــی اظهـــار داشـــت: امســـال ۹00 میلیـــون 
تومـــان اعتبار ملی و اســـتانی بـــرای جلوگیری 
از بیابانـــی شـــدن عرصه هـــای منابـــع طبیعی 

گرفته شده بود. استان همدان در نظر 
وی در ادامه از اجرای طرح های آبخیزداری 
و جنگلـــکاری در چهـــار هـــزار و 275 هکتـــار از 
عرصه های منابع طبیعی اســـتان همدان خبر 
داد و گفت: امسال یک هزار هکتار جنگل های 
استان همدان توسعه یافت عالوه بر آن  توسعه 

زارعت چوب در سطح 550 هکتار دنبال شد.
وی اظهـــار داشـــت: همچنیـــن در 2 هـــزار 
ح  و 500 هکتـــار از مراتـــع اســـتان همـــدان طر
کپه  کودپاشـــی،  احیـــا و اصالح مراتع از طریق 
کاری و بذرپاشـــی و عملیات  آبخیزداری انجام 
و در 225 هکتـــار از عرصه هـــای منابع طبیعی 

گرفت. ح های بیابان زدائی صورت  طر

 معاون سیاسی، امینتی و اجتماعی استاندار همدان

مردم همدان در دستگیری از نیازمندان پیشتاز هستند
و  امینتـــی  سیاســـی،  معـــاون   
گفت:  اجتماعی اســـتاندار همدان 
کارهـــای  در  اســـتان  ایـــن  اهالـــی 
کمک به نیازمندان  خیرخواهانه و 

کشور هستند. پیشتاز 
مصطفـــی  ایرنـــا؛  گـــزارش  بـــه 
در  پنجشـــنبه  روز  آزادبخـــت 
کـــز  مرا مدیـــران  از  تجلیـــل  آییـــن 
کـــه با  نیکـــوکاری اســـتان همـــدان 
کمیته امـــداد امام  حضـــور رییـــس 
افـــزود:  شـــد  برگـــزار  خمینـــی)ره( 
مزیـــن شـــدن همـــدان بـــه عنوان 

هـــای دارلمجاهدیـــن و دارالمومنیـــن ریشـــه 
کنان این  در فرهنـــگ و اعتقـــادات دینی ســـا

استان دارد.
کرد: اهالی همدان انسان های  وی اضافه 
ُمقیـــد و معتقـــد و باایمان بوده و بـــا توجه به 
کیـــد دین مبین اســـالم بر اهمیت احســـان  تا

و نیکـــوکاری، ایـــن دســـتورهای دینـــی را بـــه 
کردند. بهترین شکل ممکن عملی 

وی یکی از عوامل توســـعه فرهنگی و دینی 
اســـتان همـــدان را وجـــود وفـــاق و همدلی در 
گفـــت: نماینـــده ولـــی  مســـئوالن دانســـت و 
فقیـــه در اســـتان و امـــام جمعه شـــهر همدان 

محور وحدت، هماهنگی و پشتیبانی 
مســـئوالن بـــوده همچنیـــن اســـتاندار 
کوشش  بسیجی همدان نیز با تالش و 
برنامـــه هـــای محـــوری بـــرای توســـعه 

گرفتند. استان در نظر 
و  امینتـــی  سیاســـی،  معـــاون 
اظهـــار  همـــدان  اســـتاندار  اجتماعـــی 
داشـــت: یکـــی از افتخارات مـــردم این 
اســـتان و مدیـــران اجرایـــی حضـــور در 
گیـــری  پـــای منبـــر روحانیـــان و بهـــره 
از ســـخنان آنـــان بـــه ویژه در راســـتای 

کمک به نیازمندان است.
آزاد بخت با بیان اینکه جمهوری اســـالمی 
کارهای خیـــر و نیک پدید آمده اســـت  بـــرای 
افـــزود: در اســـتان همـــدان مدیـــران متحد و 
کار بـــوده و مردم و مســـئوالن  منســـجم پـــای 
کمیته امـــداد امام  همـــواره و مجدانـــه حامی 

خمینی)ره( هستند.

مدیر کل منابع طبیعی استان: 

یک میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی در همدان غرس می شود

چهار هنرمند همدانی در جشنواره 
سراسری یوسف تقدیر شدند

چهار هنرمند همدانی در آیین اختتامیه هشتمین و 
که  کوتاه نویسی یوسف  نهمین دوره جشـــنواره داستان 
به صورت مجازی و ارتباط تصویری برگزار شـــد، با عنوان 

برگزیده معرفی و از آنها تجلیل شد.
گزارش ایرنـــا، آیین اختتامیه هشـــتمین و نهمین  به 
دوره جایـــزه ادبـــی یوســـف روز پنجشـــنبه بـــه میزبانـــی 
مازندران و در یک ارتباط تصویری زنده سراســـری برگزار 
کـــه »مرتضی  و برتریـــن هـــای جشـــنواره معرفـــی شـــدند 
فرجی« و »ســـید میثم موســـویان« در هشـــتمین دوره و 
کریمی« و »سمانه مستقیمی« نیز در نهمین دوره  »رقیه 
جشـــنواره ادبی یوسف از استان همدان مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
مدیـــرکل بنیـــاد حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش هـــای دفاع 
کـــه در بـــاغ مـــوزه دفاع  مقـــدس همـــدان در ایـــن آییـــن 
مقـــدس همـــدان برگزار شـــد، بـــا بیـــان اینکه تعـــداد آثار 
ارســـالی نســـبت به دوره قبـــل 5 درصد افزایش داشـــته، 
گفت: امســـال با تدابیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفـــاع مقدس ایـــن جشـــنواره مـــورد اســـتقبال مطلوب 

گرفت. هنرمندان قرار 
سردار »مهدی ظفری« افزود: 84 اثر از سراسر استان 
که  به دبیرخانه نهمین دوره جشـــنواره ادبی یوسف شد 
کشوری  کارشناس، سه اثر به جشنواره  پس از داوری 14 

کرد. راه پیدا 
وی هـــدف از برگـــزاری جشـــنواره یوســـف را تبییـــن و 
ترویـــج فرهنگ دفاع مقدس به عنوان پیشـــران فرهنگ 
کرد. ملی برای نیل به آرمان های انقالب اسالمی عنوان 
ســـردار ظفری، دفـــاع مقّدس و مقاومت اســـالمی، 40 
 ســـالگی دفاع مقّدس و دستاوردهای آن و دفاع مقّدس، 
مدافعان حرم و حریم وطن را محورهای داســـتان نویسی 
گفت: زنـــان در دفـــاع مقّدس،  این جشـــنواره برشـــمرد و 
مقاومت شـــهرها در دفاع مقّدس، رزمندگان، شـــهیدان، 
آزادگان و جانبازان، وحدت و همگرایی اسالمی، امام رضا 
)ع( و دفـــاع مقـــّدس و امتـــداد دفاع مقـــّدس در مدافعان 

سالمت نیز موضوعات بخش ویژه جشنواره بودند.
یـــاد و  بـــا  یوســـف در ســـال 1385  ادبـــی  جشـــنواره 
گذاری  گرامیداشت شهید »یوســـف ملک شاَمران« پایه 
کتـــاب با عنوان یوســـف به  کنون هشـــت جلد  شـــد و تـــا 

عنوان دستاورد جشنواره منتشر شده است.

خبــــــر
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َم َمكاِرَم الأخلاِق َتّمِ ما ُبِعثُت لُاِ
َ
إّن

كنم. كامل  من مبعوث شدم تا بزرگواري هاي اخالقي را 

کالم نور

بحار األنوار ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۰ .

پيامبر صلي اهلل عليه وآله :

16 پـــروژه شـــهرداری همـــدان شـــامل احـــداث 
پارکینـــگ طبقانـــی آقاحانی بیگ، اجـــرای بیش از 
50 هزار تن آســـفالت در منطقه 2، پیاده روســـازی 
آب هـــای  هدایـــت  پـــروژه  اجـــرای   ،2 منطقـــه  در 
ســـطحی تقاطـــع رســـالت، احـــداث پـــارک جنگلی 

کباتان و غیره افتتاح شد. ا
محمدعلی محمدی در مراسم افتتاح همزمان 
16  پروژه شـــهرداری همدان  با بیان اینکه جامعه 
شـــهری مـــا با 500 هـــزار جمعیـــت شـــهری نیازمند 
تفرجگاه است اظهار داشـــت: این فضای تفریحی 
مختـــص یک منطقه نیســـت و باید همه بتوانند از 

کنند. آن استفاده 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فضـــای تفریحـــی باید 
که دسترســـی ها به آن ســـهل باشـــد  جایی باشـــد 
کمکی برای زندگی امروز شهرنشـــینی ما  تا بتوانـــد 
کرد:  در حال حاضر بیشـــتر خانواده ها  کند. عنوان 
که   در فضای آپارتمـــان زندگی میکنند مســـئله ای 
کـــرده و مشـــکالت ما را  کـــه فعالیـــت مـــا را محدود 
که ســـبب می شـــود  به  بیشـــتر می کند مســـئله ای 

ناچـــار  به دامان طبیعت پناه ببریم.
فرمانـــدار همدان با بیان اینکـــه ایجاد تفرجگاه 
کرد: همدان را از قدیم  ح  نیاز امروز شهر است مطر
که دارای  بـــه عنوان منطقه، شـــهر و ســـکونتگاهی 
اســـت،  زیســـتگاه های طبیعـــی  و  فـــراوان  باغـــات 
می شناســـند پس باید عالوه بر حفـــظ این محیط 

زیســـت بایدفضای سبز آن را نیز افزایش دهیم.
مدیـــرکل منابع طبیعی اســـتان همـــدان نیز  با 
اشـــاره به اینکـــه همزمان بـــا هفته منابـــع طبیعی 
که  آثار زحمات  این پارک جنگلی افتتاح می شـــود 
کارشناسان منابع طبیعی  نیز در آن دیده می شود 
افـــزود: جنگل کاری باید بهســـازی و سبک ســـازی 
که هر توســـعه ای تخریبـــی دارد و وقتی  شـــود  چرا 
عرصـــه جنـــگل کاری تبدیـــل به پارک جنگلی شـــد 

این زیباسازی نیاز به تغییرات دارد.
شـــهردار همـــدان  نیـــز در این مراســـم بـــا بیان 
اینکـــه ایـــن پروژه هـــا همزمـــان بـــا روز درختکاری 

و افتتـــاح پروژه هـــای شـــهرداری ها توســـط رییس 
ح ها در طول  کرد:  ایـــن طر ح  جمهور اســـت  مطـــر
ســـال جـــاری بـــه بهـــره بـــرداری رســـید و امـــروز به 

صورت نمادین از آن ها رونمایی می شود
کباتان  کرد: پارک جنگلی ا عباس صوفی عنوان 
کـــه امیدواریم در  در 250 هکتـــار پیش بینی شـــده 
ســـال های آینـــده توســـعه بیشـــتری یابـــد و پـــارک 
100 هکتـــاری دیگـــری در حیـــدره در حال ســـاخت 
کـــه این پـــروژه نیز  بـــه هماره دیگـــر پارک ها  اســـت 
فرامنطقه ای است و عملیات اجرایی آن به لحاظ 
کاربری هـــای مختلـــف آینـــده همدان را  وســـعت و 

روشن تر می کند.

کرد: در پارک جنگلـــی 250 هکتاری  وی  بیـــان 
کباتان جانمایی شده است پارک  که نزدیک ســـد ا
گنجانده  کـــودکان  و پارک ســـاحلی نیـــز  خالقیـــت 

خواهد شد .
کباتـــان فـــرا  کـــرد: پـــارک جنگلـــی ا وی عنـــوان 
گردشـــگر،  منطقـــه ای اســـت و عـــالوه بـــر جـــذب 
میزبـــان تفریحـــات و اوقات فراغت مـــردم همدان 

است .
صوفـــی ادامـــه داد: از دیگر امکانـــات این پارک 
کـــودکان، پارک  می تـــوان به پـــارک خالقیت بـــرای 

کرد. ساحلی و شهربازی اشاره 
شهردار همدان  با بیان اینکه 28 پارک  و زمین 
چمـــن مصنوعـــی طـــی دو ســـال اخیر ایجاد شـــده 
گفت: همدان در مســـیر توسعه قرار دارد اما  است 
کـــه باید به  ح جامع هســـتیم  منتظـــر تصویب طـــر

توسعه همدان سرعت داده شود.
صوفـــی دربـــاره پـــروژه قطار شـــهری همـــدان با 
اشـــاره بـــه اینکه قطـــار شـــهری همدان بـــه لحاظ 
میراثی بـــودن در قالب مترو اجرا نمی شـــود افزود: 

ح قطار شـــهری منطبق با ترافیک شهر است. طر
کرات انجام  کرد: با مذا شـــهردار همدان اضافه 
شـــده با دســـتگاه های مرتبط، از ســـاحل دریاچه 
کباتان برای احداث پارک ساحلی این پارک  ســـد ا

جنگلی استفاده می شود.
وی با بیان اینکه دومین پارک جنگلی همدان 
نیز در منطقه حیدره در ســـال آینـــده بهره برداری 
کرد: امسال 28 زمین چمن  می شود خاطرنشـــان 
مصنوعی، برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 

همدان در محالت مختلف ســـاخته شده است.
ح  صوفـــی اظهـــار داشـــت: منتظـــر تصویـــب طر
کـــه در آن احداث  جامع شـــهری همدان هســـتیم 
گنجانده  رینگ ســـوم شهر و قطار شـــهری همدان 

شده است.
شـــهردار همدان افزود: این قطار شهری، مترو 
که از  و مونو ریل نیســـت، بلکه صورت تراموا است 
سوی ســـامانه حمل و نقل شـــهری بسیار اهمیت 

دارد.
گذر  وی اظهـــار داشـــت: عملیـــات اجرایـــی زیر 
بهشـــت، احـــداث مســـیر دوچرخـــه، پـــروژه عصـــر 
طالیـــی هگمتانـــه بـــا 300 هـــزار متـــر مربـــع فضـــا و 

اســـکای مال در سال آینده پیگیری می شود.
کـــرد: در حـــوزه فنـــاوری پروژه  صوفـــی عنـــوان 
جامـــع  افـــزار  نـــرم  و  داشـــتیم  را  اس.دی.آی 

شهرســـازی تا سال آینده بهره برداری می شود.
کرد: در نوروز 1400  شهردار همدان خاطر نشان 

کنـــار نصـــب المان های نـــوروزی، ســـه میلیون  در 
گل و 10 هزار اصله درخت در ســـطح شـــهر همدان 

کاشته می شود.
مســـیر  بهشـــت،  زیرگـــذر  اجـــرای  از  وی 
در  نیـــز  طبقاتـــی  پارکینـــگ  و  دوچرخه ســـواری 
کـــرد:  اقدامات پروژه  ســـال آینده خبـــر داد و بیان 
عصـــر طالیـــی هگمتانه شـــروع شـــده و ایـــن پروژه 
بین المللـــی  بـــا 300 هـــزار متـــر مربـــع فضـــا اجرایی 

خواهد شد.
شـــهردار همـــدان دربـــاره بودجـــه ســـال آینـــده 
کـــرد: بودجه هـــزار میلیارد تومانی امســـال  عناون 
با حمایت همـــه مســـئوالن در حوزه های مختلف 
به 1600 میلیارد تومان در سال 1400 افزایش یافته 

است .
گفـــت: ســـرمایه گذاری شـــرکت ترکیه ای در  وی 
کـــه  ســـاخت شـــهرک توریســـتی و شـــهرک ویالیـــی 
عامل توســـعه حاشیه همدان است نیز آورده چند 

هزار میلیاردی برای همدان دارد.
که: هزار و چهار پروژه شـــهرداری  گفتنی اســـت 
کشـــور به ارزش 10181 میلیارد تومان  های سراســـر 

افتتاح شد.
اعتبـــار 4 هزار میلیارد تومانی بـــرای پروژه قطار 

شهری پیش بینی شده است
گفـــت: برای احـــداث خطوط  شـــهردار همدان 
ریلـــی خط یک همدان 3 تا 4 هـــزار میلیارد تومان 
کـــه طبق قانـــون 50  کرده ایـــم  اعتبـــار پیش بینـــی 
درصـــد از این هزینه توســـط دولت و مابقـــی نیز با 

مشارکت دولت و شهرداری تأمین می شود.
ح امکان ســـنجی مطالعات  صوفـــی از انجام طر
حمل ونقـــل ریلـــی در همـــدان خبـــر داد و اظهـــار 
ح جامع و ترافیک اســـتان  داشـــت: با توجه به طر
که در ســـال 87 آغازشـــده و در ســـال ۹2  همـــدان 
نیز مصوب شد ســـه افق برای حمل ونقل عمومی 

گرفته شده است. شهر همدان در نظر 
ح در بخـــش افق  کـــرد: در ایـــن طـــر  وی بیـــان 
ح جامع، شـــهرداری همـــدان ملزم  بلندمـــدت طر
به انجام مطالعات تکمیلی برای بررســـی وضعیت 
که بر اساس آن  ح حمل ونقل ریلی شـــد  اجرای طر

گرفت. چند پیشنهاد موردبررسی قرار 
شـــهردار همدان بابیان اینکه اســـتفاده از مترو 
بـــه دلیل بســـتری ســـنگی و بافـــت تاریخی شـــهر و 
همچنین اســـتفاده از بی.آر.تی به دلیل مشکالت 
کار  کردن مســـیر، از دســـتور  موجـــود بـــرای ایزولـــه 
ح  طـــر حـــال حاضـــر  در  گفـــت:  شـــده اند،  ج   خـــار
اســـتفاده از ترامـــوا بـــه دلیـــل ســـازگاری با شـــرایط 

موجـــود برای خطـــوط ریلـــی حمل ونقـــل عمومی 
همدان موردتوجه قرارگرفته است.

ح  وی اظهـــار داشـــت: بـــا شـــروع مطالعـــات طر
امکان ســـنجی خطـــوط ریلی حمل ونقـــل عمومی 
همدان با توجه به میزان تقاضای شـــهروندان سه 
که با اولویت شامل  کلیدور شناسایی شـــده اســـت 
خـــط یـــک: میـــدان بیمـــه بـــه شـــهرک فرهنگیان؛ 
خط دو: میدان قائم به شـــهرک مدنی و خط سه: 

کربال به تپه حاج عنایت می شـــود. میدان 
صوفـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکه ایـــن مطالعـــات در 
کشور و شورای همتای استان به  شـــورای ترافیک 
کرد: هر خط ریلی در  ح  تصویب رسیده است، مطر
کیلومتر بوده و همچنین  مســـیر رفت و برگشـــت10 
گســـترش این خطـــوط ریلی در  امـــکان تغییـــر و یا 

آینده نیز وجود دارد.
وی ادامـــه داد: در صـــورت تصویـــب اعتبـــار در 
ح در بودجه ســـال  گرفته شـــده برای ایـــن طر نظـــر 
کار انتخاب مشـــاور و انجام  آینده توســـط مجلس، 

ح برای سال 1400 آغاز می شود. مطالعات طر
شـــهردار همـــدان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انجـــام 
مطالعات قطار شـــهری همدان در قالب تراموای 
برقـــی بـــه یک ســـال زمـــان نیـــاز دارد، افـــزود: در 
صورت تصویـــب بودجه توســـط مجلس، احداث 
کیلومتر از خطـــوط ریلی حمل ونقـــل عمومی  هـــر 
در همـــدان بـــه 250 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیاز 

دارد.
وی بـــا بیان اینکـــه برای احـــداث خطوط ریلی 
خـــط یک همدان 3 تا 4 هزار میلیارد تومان اعتبار 

کـــرد: طبق قانون 50  کرده ایم، عنوان  پیش بینـــی 
درصـــد از این هزینه توســـط دولت و مابقـــی نیز با 

مشارکت دولت و شهرداری تأمین می شود.
شـــهردار همـــدان  در بخش دیگری از ســـخنان 
خود از ایجاد ســـایت باســـتان شناســـی در منطقه 
گفت: بـــه دلیـــل تاریخی بودن  آمـــادی خبـــر داد و 
منطقـــه می خواهیم با هماهنگـــی میراث فرهنگی 
بخشـــی از منطقـــه آمـــادای را بـــه پـــارک باســـتان 
که ایـــن اقدام نیـــز در نوع  کنیم  شناســـی تبدیـــل 

کم نظیر است. خود 
صوفی با اشـــاره به اختصـــاص 3 میلیارد تومان 
اعتبـــار بـــرای احـــداث پـــروژه بـــزرگ پـــارک آمادای 
همـــدان در ســـال ۹۹ اظهـــار داشـــت: برای ســـال 
ح در  آینـــده 14 میلیارد تومان اعتبـــار برای این طر
که باید بخشی  بودجه پیش بینی شـــده است چرا 
که این  ح تملک شـــوند  از اراضی مربوط به این طر

نیز اندکی هزینه بر است.
ح بـــزرگ پارک   وی بـــا بیـــان اینکـــه پرونـــده طر
کل  کارشناســـی و تصویب به به اداره  آمادای برای 
مســـکن و شهرســـازی ارســـال شده اســـت، افزود:  
عـــالوه بـــرای اینکـــه دو مشـــاوره مطالعـــات امکان 
ح را انجام می دهنـــد، به دلیل تاریخی  ســـنجی طر
بودن منطقه جلســـاتی نیز با میراث فرهنگی برگزار 

ح به نحو احسن انجام شود. شـــده تا طر
ح آمادای  شـــهردار همدان با اشاره به اینکه طر
پروژه ای بســـیاری بزرگ بوده و احداث آن به هزار 
گفت: برای تأمین  میلیـــارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
بخشـــی از هزینه هـــا بـــه دنبال جذب ســـرمایه گذار 

کارها با سرعت بیشتری پیش رود. هســـتیم تا 
کرد: پـــارک فرامنطقه ای آمادای در  وی عنـــوان 
که یکی از مناطق محروم شـــهر  منطقـــه 4 همدان 
به شـــمار می آید احداث می شود و می تواند سبب 
کاهـــش ســـاخت و ســـازهای غیر مجاز و پیشـــرفت 

منطقه در عرصه های مختلف شود.
پـــارک  احـــداث  براینکـــه  کیـــد  تأ بـــا  صوفـــی 
فرامنطقـــه ای آمـــادای نقطـــه عطفـــی در منطقـــه 
گفت: در حـــال حاضر بخشـــی  بـــه شـــمار می آیـــد، 
کار در قالـــب احداث پارک های حاشـــیه ای آغاز  از 
ح  کلی عملیـــات اجرایی این طر شـــده اما به طـــور 
رســـمًا از ســـال آینـــده آغـــاز می شـــود. وی از ایجاد 
ســـایت باســـتان شناســـی در منطقـــه آمـــادی خبر 
کـــرد: به دلیل تاریخـــی بودن منطقه  ح  داد و مطر
می خواهیـــم با هماهنگی میراث فرهنگی بخشـــی 
از منطقـــه آمـــادای را بـــه پـــارک باســـتان شناســـی 
کم  کـــه این اقـــدام نیز در نـــوع خود  کنیم  تبدیـــل 

نظیر است.
شـــهردار همدان با تشریح دیگر ابعاد این پروژه 
افـــزود: پارک فرامنطقه ای آمـــادای در بخش های 
کاربری های متفاوت تعریف شده است  مختلف با 
تا بتواند در عرصه های مختلف ورزشی، فرهنگی، 
اجتماعی و تفریحی پاســـخگوی نیاز مردم شـــهر و 

مسافران باشد.

16 پروژه شهرداری همدان افتتاح شد
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خبــــر
معاون عمرانی استاندار:

توسعه بقعه شاهزاده حسین)ع( در 
همدان با هماهنگی میراث انجام شود

 معاون امور عمرانی استانداری همدان با بیان اینکه 
ح توســـعه  بقعه شـــاهزاده حســـین)ع( تهیه و مراحل  طر
کـــرد: هیات امنا  کید  نهایـــی آن در حـــال انجام اســـت تا
هرگونه ساخت و ساز را در جوار بقعه با هماهنگی میراث 

کند. فرهنگی اجرا 
امنـــای  هیـــات  داشـــت:  اظهـــار  فرزانـــه«  »فرهـــاد 
شـــاهزاده حســـین)ع( برای پاســـخگویی به نیاز زائران 
اقداماتـــی در خصـــوص توســـعه فضـــای ایـــن بقعـــه از 
که نیازمنـــد نظارت  کرده انـــد  گذشـــته آغاز  ســـال های 

است. فرهنگی  میراث 
شـــاهزاده  بقعـــه  توســـعه  ح  طـــر کـــرد:  اضافـــه  وی 
کمیتـــه مربوطه تصویـــب و برای  حســـین)ع( تهیـــه و در 
گردشـــگری و  تاییـــد نهایی بـــه وزارت میـــراث فرهنگی، 

صنایع دستی ارسال شده است.
معاون امور عمرانی استانداری همدان افزود: توسعه 
این بقعه متبرکه در مســـاحت یک هکتار اجرا می شود و 
تا زمان تایید نهایی هر اقدامی در جوار این بقعه باید با 

هماهنگی میراث فرهنگی انجام شود.
کـــرد: با  فرزانـــه بـــه هیـــات امنای ایـــن بقعـــه توصیه 
که تهیه شـــده و با نظر  ح های فرادســـتی  هماهنگـــی طر
کنند تا منابع  کارهای خود را پیگیـــری  میـــراث فرهنگی 

مالی بقعه در مسیر درست و بهینه مصرف شود.
او بـــا بیـــان اینکـــه ارتقـــای بقعـــه متبرکـــه شـــاهزاده 
گردشـــگری مذهبـــی در اوایـــل  حســـین)ع( بـــه ســـایت 
گفت: این بقعه بـــا توجه به  کلید خورده اســـت  امســـال 
شـــجره نامه، جایگاه معنوی و موقعیت جغرافیایی ویژه 

ای در شهر دارد.
شـــاهزاده حســـین)ع( بقعـــه ای شـــاخص در همدان 
که بیـــش از نیم قرن از  و ارثیـــه ای از عهد تیموری اســـت 
دســـت اندازی و تصرف حریمش توسط عده ای می گذرد 
و حـــاال متولیـــان نیـــز حرمـــت نگه نداشـــته و دســـت به 
کـــه  ســـاخت و ســـازهای غیرقانونـــی و پنهانـــی زده انـــد 

اعتراض میراث دوستان این دیار را برانگیخت.

ییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان: ر
استان همدان برای برگزاری سه انتخابات 

سال ۱۴۰۰ آماده است

کمیته اطالع رســـانی ســـتاد انتخابات استان  رییس 
همـــدان از آمادگـــی اســـتان همدان بـــرای برگزاری ســـه 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه  انتخابـــات ســـال ۱۴۰۰ خبـــر داد و 
کرونایـــی، تجمع و دورهمی انتخاباتی  محدودیت های 

با جمعیت زیاد ممنوع است.
گزارش ایرنـــا؛ »اســـداهلل ربانی مهر« روز شـــنبه در  بـــه 
کمیته اطالع رســـانی ســـتاد انتخابات اســـتان همدان با 
اشاره به آمادگی استان همدان در برگزاری سه انتخابات 
ریاســـت جمهوری، شورای اسالمی شهر و روستا و میان 
کبودرآهنگ  دوره ای مجلـــس در حوزه انتخابیه بهـــار و 
گفت: ســـتاد انتخابات اســـتان بر اســـاس  در ســـال ۱۴۰۰ 
کمیته  بخشـــنامه وزارت در زمان قانونـــی و با ابالغ حکم 
ها توسط استاندار تشکیل شد و با برنامه ریزی فعالیت 

کرده است. خود را آغاز 
کمپین های شـــلوغ  کید بر پرهیز از تجمع و  وی بـــا تا
و لزوم اســـتفاده از تبلیغات رسانه ها و فضای مجازی در 
انتخابات ۱۴۰۰، اظهار داشـــت: اطالع رســـانی بیشـــتر به 
صورت مجازی و اســـتفاده از ظرفیت رسانه های رسمی 

چون خبرگزاری ها، صدا و سیما و نشریات انجام شود.
کمیته اطالع رســـانی ســـتاد انتخابات استان  رییس 
همـــدان از رســـانه هـــا خواســـت بـــا ســـتاد انتخابـــات در 
کثری مردم در انتخابات  راستای افزایش مشـــارکت حدا

همکاری الزم را داشته باشند.
ربانـــی مهـــر ادامـــه داد: رســـانه های اســـتان همدان 
کرونا همکاری بســـیار خوبی داشـــتند و  کنترل  در بحث 
کثری در انتخابات و  انتظار داریم در بحث مشارکت حدا
تبیین اهمیت جایگاه انتخابات ۱۴۰۰ با ستاد انتخابات 

کنند. استان همکاری 
در پایـــان ایـــن مراســـم بـــا صـــدور احکامی »محســـن 
گـــودرزی و  گفتـــار، میثاق  فتاحـــی، محمدرضـــا خـــوش 
کمیته اطالع رســـانی  شـــعبانی راد« نیز به عنوان اعضای 

ستاد انتخابات استان همدان معرفی شدند.

استاندار همدان:خبـــر 

تعطیلی بازار صحت ندارد

گفـــت: تعطیلـــی بـــازار   اســـتاندار همـــدان 
کرونا شـــایعه بوده و  به علت شـــیوع ویـــروس 
همچنان محدودیت ها بر اساس رنگ بندی 

اعمال می شود.
 سید ســـعید شـــاهرخی در ســـتاد استانی 
کـــرد: اعمال  کرونا بیـــان  مقابلـــه بـــا ویـــروس 
کرونایی همچنان بر اساس  محدودیت های 
گذاری هوشـــمند« و براســـاس  ح »فاصله  طـــر

گیرد. رنگ بندی شهرستان ها صورت می 
کـــرد: همـــدان در یـــک هفتـــه  وی اضافـــه 
گذشـــته تغییری در رنگ بندی نداشته است 
و هـــم اینک شهرســـتان فامنیـــن در وضعیت 
آبی و مابقی شهرســـتان های اســـتان همدان 

کرونایی هستند. در وضعیت زرد 
کـــرد:  خاطرنشـــان  همـــدان  اســـتاندار 
وضعیـــت شهرســـتان  بـــا توجـــه به نـــوع رنگ 
حوزه هـــا  بنابرایـــن  اســـت  مشـــخص  بنـــدی 
و فعالیت هـــا در همـــه ایـــن شـــهرها در پنـــج 
بخـــش ادارات، تجاری، خدماتـــی و بازرگانی، 
ترددهـــا  و  اجتماعـــی  فرهنگـــی،  آموزشـــی، 

گانه و  که وضعیت ســـه  تقســـیم شـــده اســـت 
نوع محدودیت های مرتبط، متناسب با روند 

بیماری در هر شهر تعیین و اعمال  شود.
شـــاهرخی از صنوف و شهروندان خواست 
نســـبت بـــه رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی 
گذشـــته توجـــه داشـــته باشـــند چرا  بیـــش از 
کـــه در صـــورت تغییر رنـــگ بندی بـــه صورت 
اتوماتیک محدودیت های پیش بینی شـــده 

باز می گردد.
و  تریبـــون داران  از همـــه مســـئوالن،  وی 
رســـانه ها خواســـت در روزهای پایانی سال با 
توجه بـــه افزایش مراجعه به بـــازار برای خرید 
نوروزی و افزایش سفر به علت در پیش بودن 
تعطیالت، مردم را به رعایت شـــیوه نامه های 

کید و  گذاری تا بهداشـــتی به خصوص فاصله 
کنند. دعوت 

اســـتاندار همدان ادامـــه داد: روند رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این استان همانند 
کشور نزولی بوده و میزان رعایت شیوه نامه ها 
کاهش داشـــته است در حالیکه  به ۷۰ درصد 
کرونا و  گســـترش  تـــداوم این روند مســـاوی با 
ایجاد مشکالت در بخش های مختلف است.

تعطیلی غار علیصدر تا پایان ماه مبارک  �
رمضان 

کرد: با توجه به مسافر پذیر  شاهرخی بیان 
بودن همدان، غـــار علیصدر تا آخر ماه مبارک 
تعطیـــل  اردیبهشـــت  پایـــان  یعنـــی  رمضـــان 

که این موضوع باید به متولیان این  می شـــود 
مجموعه به منظور برنامه ریزی ابالغ شود.

گفـــت: نوروز امســـال همـــدان به طور  وی 
گردشـــگری برای  حتـــم یکـــی از مقاصد اصلی 
امنیتـــی  کمیتـــه  بنابرایـــن  اســـت  مســـافران 
و اجتماعـــی بایـــد بـــه صـــورت ویـــژه رعایـــت 
پروتکل های بهداشـــتی و تشدید نظارت ها را 

مورد توجه قرار دهد.
اســـتاندار همـــدان ادامـــه داد: همچنیـــن 
گردشـــگران  همدانـــی یکـــی از مقاصـــد اصلی 
کـــه بـــا توجه بـــه وضعیت  خوزســـتانی اســـت 
کرونایـــی این اســـتان نیـــروی انتظامی  قرمـــز 
ک انتظامی  باید از ورود خودروهای دارای پال

کند. خوزستان جلوگیری 
کرد: طبق مصوبه ســـتاد  شـــاهرخی اضافه 
کرونا خودروهای دارای شماره انتظامی  ملی 
خوزســـتان حق خـــروج از حوزه اســـتحفاظی 
ایـــن اســـتان را ندارند، با این وجـــود ماموران 
در صورت مشاهده این خودروها، اجازه ورود 
آنهـــا به همـــدان را نـــداده و قاطعانـــه برخورد 

کنند.
کرونا در  گفت: ۷۰ درصـــد مبتالیان به  وی 
این استان به علت تماس های درون خانگی 
که بـــه شـــهروندان توصیه می شـــود با  اســـت 
مهمانـــی رفتن ســـالمت بزرگان خانـــواده را به 

خطر نیاندازید.

معاون استاندار:

واحدهای صنفی متخلف همدان ۲۵ میلیارد تومان جریمه شدند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
همدان از جریمه ۲۵ میلیارد تومانی واحدهای 
صنفی متخلف در استان خبر داد و گفت: روند 
بازرســـی و نظارت بر عملکرد کسبه و بازاریان با 
هدف ایجاد ثبات قیمت ها و رفاه شـــهروندان 
در روزهای پایانی سال با قوت و جدیت بیشتر 

دنبال می شود.
گفت وگو با خبرنگار  »ظاهر پورمجاهد« در 
ایرنا اظهار داشـــت: بر اســـاس آخریـــن آمار ۱۱ 
هـــزار و ۹۲۴ پرونـــده از ابتـــدای ســـال جـــاری 
متخلـــف  بازاریـــان  و  کســـبه  بـــرای  کنـــون  تا
که هشـــت هزار و ۵۳۸  اســـتان تشـــکیل شده 
پرونـــده آن منجر به محکومیت و صدور حکم 
پرداخت جریمه ۲۵ میلیارد تومانی متخلفان 

شده است.
وی افـــزود: عمـــده تخلـــف هـــا مربـــوط به 
ج  کـــم فروشـــی، تقلب، عـــدم در گرانفروشـــی، 
کـــه در  کتـــور اســـت  قیمـــت و عـــدم صـــدور فا
جریـــان نظـــارت و بازرســـی بـــر فعالیـــت های 
کســـبه و بازاریان اســـتان همدان شناسایی و 

منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.
اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
گفت: ســـه هـــزار و ۷۳۱  اســـتانداری همـــدان 
مورد شکایت نیز تا پایان بهمن ماه در سامانه 

کـــه مـــوارد اعالمی  گـــزارش و ثبت شـــده   ۱۲۴
توســـط بازرســـان ســـازمان صنعـــت، معدن و 
تجـــارت اســـتان همدان بررســـی و رســـیدگی 

شده است.
او، به توزیع مســـتمر اقـــالم مورد نیاز مردم 
غ و روغن در ســـطح استان  گوشـــت مر مانند 
کرد و افزود: از ۵ تا ۱۶ اسفندماه  همدان اشاره 
گوشت  جاری به طور متوســـط روزانه ۱۵۰ تن 
که این روند  غ در سطح استان توزیع شده  مر

تا پایان سال همچنان ادامه دارد.
کـــرد: بـــا جـــذب  پورمجاهـــد خاطرنشـــان 
ســـهمیه اســـتان و عرضه مداوم روغـــن مایع 
و جامـــد در فروشـــگاه هـــا و واحدهـــای توزیع 
کردن تب خرید روغن هستیم  شاهد فروکش 
و چنانچـــه مـــردم از خریـــد مـــازاد بر نیازشـــان 
کمبـــودی درایـــن زمینه  کننـــد، هیـــچ  پرهیـــز 

نخواهیم داشت.
کارگری  گفته وی، تعاونی های مصرف  بـــه 

کمیته امداد  کارمندی و نهادهای حمایتی  و 
امام)ره( و بهزیســـتی هم اقالم مورد نیاز افراد 
زیرمجموعه خود را در ســـطح وســـیع تامین و 

کاسته شود. کنند تا از فشار بازار  توزیع می 
اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتانداری همدان به مردم اطمینان خاطر 
کاالهای  کمبـــودی در رونـــد تامیـــن  کـــه   داد 
اساســـی و مایحتاج آنها برای ایام پایان ســـال 
و تعطیـــالت نـــوروز وجـــود نـــدارد و چنانچه با 
مشـــکل صنفی مواجه شدند موارد تخلف و یا 
پیشـــنهادات خود را برای پیگیری به سامانه 

کنند. گزارش   ۱۲۴
گفته او، ۲۴ جلســـه ســـتاد تنظیم بازار  بـــه 
اســـتان همـــدان طی ســـال جاری در اســـتان 
ح با هـــدف رفع  همـــدان تشـــکیل و ۲۳۵ طـــر
مشـــکالت موجـــود و تامین و توزیـــع به موقع 
اقـــالم اساســـی دراین ســـتاد مصـــوب، ابالغ و 

اجرایی شده است.

ز همدان: دبیرستاد قاچاق کاال و ار

برند کاالهای قاچاق جعلی است
کاال و ارز اســـتانداری   دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 
که  گفـــت: شـــهروندان بایـــد بداننـــد  همـــدان 
کاالهای قاچاق به علت مشخص نبودن محل 
تولیـــد، از اصالـــت و اســـتاندارد الزم برخـــوردار 
کیفیت پایین  نبوده و در بیشـــتر مواقـــع دارای 

و برند و مارک جعلی است.
کاالی  حبیب مومیوند اظهار داشت: ورود 
کشور و خرید آن از سوی خانواده ها  قاچاق به 
ســـبب از بین رفتن فرصت های شغلی و رشد 

بیکاری می شود.
کرد: رفع بیکاری به عنوان  وی خاطر نشان 
کمیت و  یک ابرچالش همواره مـــورد توجه حا
دولتمـــردان بـــوده و در این راســـتا بیش از یک 
دهه نامگذاری سالها حول عناوین اقتصادی 
بوده، امسال نیز از سوی رهبری فرزانه انقالب 

به عنوان »جهش تولید« نامگذاری شد.
کـــرد: با وجود مشـــکالت  مومیونـــد اضافـــه 
اقتصادی، جنگ و تحریم اقتصادی و شـــیوع 
گذشـــته، سیاســـت  کرونـــا از یکســـال  ویـــروس 
دولـــت حول محور مســـایل اقتصـــادی بوده و 
در استان همدان با حمایت های همه جانبه 
اســـتاندار فعالیت های خوبی برای رفع موانع 

گرفته است. تولید و ایجاد اشتغال صورت 
کاال و ارز اســـتانداری  دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 
کاالی قاچاق یکی از مولفه  کرد:  کید  همدان تا
های اقتصادی بســـیار موثر در تولید و اشتغال 
کشـــوری می  کاالی قاچاق به هر  بـــوده و ورود 
کرده  کشور را از درون متالشی و نابود  تواند آن 

کند. و برنامه ریزان را دچار مشکل 
مومیونـــد ادامـــه داد: اعضـــای ســـتاد رفـــع 
موانـــع تولید و ســـتاد تســـهیل اقدام بـــه فعال 
کـــد و نیمه تعطیل  کردن مجـــدد واحدهای را
کنند و  و بازگردانـــدن آنان به چرخـــه تولید می 
این تالش مســـئوالن برای احیای مجدد یک 
کشـــور بی اثر  کاالی قاچاق به  کارخانـــه با ورود 

می شود.
کاالی قاچاق اجازه  وی بـــا بیان اینکه ورود 
کد را نمی دهد  فعالیت و رشـــد دوباره واحـــد را
گفت: کاالهای قاچاق به علت پرداخت نکردن 
گمرکی و پایین بودن هزینه تولید در یک رقابت 
کنار زده و با  نابرابر، واحد تولیـــدی قانونمند را 
کننده قانونی  نرخ پایین تـــر از یک واحد تولید 

کاال عرضه می شود. همان 
کاال و ارز اســـتانداری  دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 

کاال  همـــدان ادامه داد: بـــرای مقابله با قاچاق 
۲ راهـــکار مقابله و پیشـــگیری دنبال می شـــود 
کارها  که تجربه نشان داده پیشگیری در همه 
بهتـــر از درمـــان اســـت و توفیق در پیشـــگیری 
کار مقابله  موجـــب موفقیـــت و ســـهل شـــدن 

است. 
گســـتردگی راه  گفت: بـــا توجه به  مومیونـــد 
هـــای اصلی، فرعـــی و روســـتایی و محدودیت 
نیرو به طور حتم پوشـــش و زیـــر نظر قرار دادن 
کاری  همه مســـیرها و برخـــورد با قاچاقچیـــان 
ســـخت و دشوار بوده و تنها می توان بخشی از 

کرد. کشف  کاالهای قاچاق را 
کاال و ارز اســـتانداری  دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 
گرفتـــن فراینـــد  همـــدان افـــزود: بـــا در پیـــش 
نـــرم  و  از تجهیـــزات  اســـتفاده  بـــا  پیشـــگیری 
افزارهای نوین از جمله ســـامانه جامع انبارها 
گونـــه تخلفـــی از بـــروز قاچاق  قبـــل از بـــروز هـــر 

جلوگیری می شود. 
نخســـت  گام  در  البتـــه  افـــزود:  مومیونـــد 
پیشـــگیری، مـــردم بایـــد بـــه ایـــن باور برســـند 
کاالی قاچـــاق مضرات  کـــه اســـتفاده و خریـــد 
مســـتقیم بـــر روی زندگـــی آنهـــا دارد و ســـبب 

افزایش نرخ بیکاری می شود.
گفته فرمانده انتظامی اســـتان همدان  بـــه 
۳۸۹ عملیـــات بـــرای برخـــورد بـــا قاچاقچیان 
کـــه منجر به  گرفت  کاال در ســـالجاری صـــورت 
کشف  دستگیری چهار هزار و ۶۱۴ قاچاقچی و 
که از  کاالی قاچاق شـــد  ۲۶۷ میلیـــارد تومـــان 
کشـــفیات ۲۱ درصد افزایش  نظر ریالی میـــزان 

داشته است.
مجمـــوع  افـــزود:  امیـــری  ســـلمان  ســـردار 
پرونده های قاچاق ۲۰ درصد افزایش داشـــته 
همچنین شـــاهد افزایش ۱۰۰ درصدی پرونده 
هـــای قاچـــاق مهـــم دارای ارزش بیـــش از ۱۰۰ 

میلیون تومان در استان همدان هستیم.

مرکز پذیرش معتادان متجاهر در نهاوند آماده بهره برداری شد
 معاون اجتماعی ســـپاه انصارالحسین)ع( 
گفـــت: مرکز جدیـــد پذیرش  اســـتان همـــدان 
معتادان متجاهر در نهاوند با عنوان »اردوگاه 

کوثر« آماده بهره برداری شده است. کرامت 
سرهنگ پاســـدار عباس محرمی روز شنبه 
کرد: همدان دارای  گو با ایرنا بیان  گفـــت و  در 
یـــک مرکـــز مـــاده ۱۶ بـــرای پذیـــرش و درمـــان 
معتـــادان متجاهر در منطقه شـــمالی اســـتان 
کبودراهنگ بود بنابراین  واقع در شهرســـتان 
ســـاخت مکانی در جنوب اســـتان ضروری به 

نظر می رسید.

کرد: بنابراین شهرستان نهاوند  وی اضافه 
برای ســـاخت مرکـــز جدید پذیـــرش معتادان 
متجاهـــر پیـــش بینـــی شـــد تـــا عـــالوه بـــر این 
شهرســـتان بتوانـــد شهرســـتان های جنوبـــی 
شـــامل مالیر و تویسرکان همچنین اسدآباد را 

پوشش دهد.
انصارالحسین)ع(  معاون اجتماعی ســـپاه 
اســـتان همـــدان اظهار داشـــت: اجـــرای این 
ح توســـط ســـپاه همدان از حدود ۲ ســـال  طر
پیش آغاز شـــد و هـــم اینک به اتمام رســـیده 
کنفرانســـی با  و هفته جاری در جلســـه ویدئو 

حضور مسئوالن ملی بهره برداری می شود.
ســـرهنگ محرمـــی ادامـــه داد: ایـــن مرکـــز 
ظرفیت پذیرش ۴۰۰ معتاد متجاهر را دارد و با 
افتتاح این مرکز تعـــدادی از معتادان متجاهر 
کبودراهنگ به این  موجـــود در مرکز مـــاده ۱۶ 

محل منتقل می شوند.
کرد: پس از پایـــان فرایند درمان  وی بیـــان 
به منظور توانمندسازی معتادان بهبود یافته 
دوره های آموزشـــی برای آنها برگزار می شود تا 
پس از خـــروج از این اردوگاه به علت داشـــتن 
مهارت بتوانند در مکانی مشـــغول به فعالیت 

شوند.
انصارالحسین)ع(  معاون اجتماعی ســـپاه 
اســـتان همدان افزود: پرســـنل متخصص در 
حـــوزه بهداشـــتی، درمانـــی و روانشـــناس در 
کوثر« نهاوند برای ارائه  کرامت  محل »اردوگاه 

خدمات به معتادان حضور دارند.
گـــزارش ایرنـــا، ســـردار ســـلمان امیری  بـــه 
فرمانده انتظامی اســـتان همدان در نشست 
خبری از دســـتگیری پنج هـــزار و ۴۹۶ معتاد و 
کز  ارجاع ســـه هزار و ۵۸۱ معتاد متجاهر به مرا

ماده ۱۵ و ۱۶ در ۱۱ ماهه سالجاری خبر داد.

امام جمعه همدان:
دسترسی آزاد کودکان به فضای مجازی 
نیازمند دستورالعمل های مدیریتی است

نماینـــده ولـــی فقیه در اســـتان و امام جمعـــه همدان 
کـــودکان و نوجوانان به فضای  بـــا انتقاد از دسترســـی آزاد 
گفت: این رهاشـــدگی زمینه ای برای شـــبیخون  مجازی، 
که نیازمند طراحی و تدوین پروتکل های  فرهنگی اســـت 

مدیریتی دارد.
حجت االسالم والمسلمین حبیب اهلل شعبانی موثقی 
در خطبـــه هـــای نماز جمعـــه این هفتـــه همـــدان اظهار 
کودکان و نوجوانان  گذشته دسترسی  داشت: در یکسال 
به اینترنت بیشـــتر شده و همین موضوع آسیب هایی به 

کرده است.  تربیت این نسل وارد 
گـــروه به اطالعاتی  کرد: دسترســـی آزاد این  وی اضافه 
که مناسب سن آنها نیســـت دغدغه خانواده ها و جامعه 

که باید مدیریت شود.  فرهنگی است 
کید بر اینکـــه مخالف فضای  امام جمعه همـــدان با تا
مجازی نیستیم از متولیان خواست پروتکل هایی طراحی 
کنند تا دسترســـی به فضای مجـــازی محدود و  و تدویـــن 

کنترل شده باشد. 
کرد: ســـواد رســـانه ای  او همچنیـــن به والدین توصیه 
خـــود را ارتقا بدهند تـــا بتوانند بر فعالیت هـــای اینترنتی 

کنند.  فرزندان نظارت 
نماینـــده ولـــی فقیه در اســـتان همدان با بیـــان اینکه 
فضای مجازی در حال  حاضر رها شده است از مسئوالن 
خواســـت دغدغـــه مندانه به ایـــن موضـــوع توجه جدی 

داشته باشند.
کنند  � مردم از خرید مازاد بر نیازشان پرهیز 

حجت االســـالم والمسلمین شعبانی موثقی در بخش 
کنترل قیمت ها در  دیگـــری از خطبه ها به موضوع بازار و 
گفت: دستگاه های نظارتی  کرد و  آســـتانه سال نو اشـــاره 
کنند و مردم  باید در این شرایط موضوع نظارت را تقویت 

نیز موظف به همراهی با دولت هستند. 
کـــرد: چندیـــن هـــزار تـــن روغـــن در هفته  وی تصریـــح 
که این  کافی نبوده  های اخیر بین اســـتان توزیع شده اما 
موضوع ریشـــه در خریدهای مـــازاد و هیجانی خانواده ها 

دارد. 
کیدبر اینکه همه ما باید به  خطیب جمعه همدان با تا
وظایف اجتماعی خود به درستی عمل کنیم گفت: برخی 
کار لطمه  از مردم برای چندین ماه خرید می کنند که این 
کرده و بـــازار را دچار  بزرگـــی به تعـــادل عرضه و تقاضـــا وارد 

کرده است.  التهاب 
گفته او ستاد امر به معروف استان آمادگی همکاری  به 
کنترل بازار را دارد و در این راســـتا باید از  با بازرســـان برای 

ظرفیت نیروهای جهادی و بسیج بیشتر استفاده شود. 
کسبه و بازاریان  نماینده ولی فقیه در اســـتان همدان 
کـــرد و افزود: متولیان  را هم به انصاف و عدالت ســـفارش 
کنند تا خریدها به تعادل  کنترل  امر نیز نوسانات قیمت را 

برسد.

یع و رصد  همدان در شفافیت توز
کاالهای اساسی استان برتر کشور شد

 رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت اســـتان 
گفت: براساس آمار ثبت شده در »سامانه جامع  همدان 
تجارت« استان همدان در زمینه شفافیت توزیع و رصد 
کشور معرفی شد. کاالهای اساسی به عنوان استان برتر 

گو با  گفـــت و  »حمیدرضـــا متیـــن« روز پنجشـــنبه در 
کشـــور  کارگروه تنظیم بازار  خبرنـــگار ایرنا اظهار داشـــت: 
اهتمام ویـــژه ای برای افزایش درصد شـــفافیت عملکرد 
فعالین تجاری به ویژه عمده فروشان، شرکتهای پخش، 

تعاونی های مصرف و فروشگاه های زنجیره ای دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا اطالع رسانی مستمر 
کاالی انبار  برای ثبـــت اطالعات و آمـــار ورودی و خروجی 
گرفته و بر این  فعالین تجاری در اســـتان همدان صـــورت 
فرایند نظارت کافی انجام می شود به طوری که در ارزیابی 
کشور استان همدان با ۷۹ درصد  گرفته در سطح  صورت 

شفافیت برترین استان کشور شناخته شد.
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
کرد: چنانچـــه فعالین تجـــاری در زمینه  کیـــد  همـــدان تا
کنند از  کوتاهی  ثبت اطالعات در ســـامانه جامع تجارت 
تمام خدمـــات بازرگانی نظیر صـــدور و تمدید مجوزهای 
فعالیـــت، امـــکان ثبت ســـفارش، تامیـــن ارز و تخصیص 

سهمیه و مواد اولیه محروم می شوند.
گفته متین، شـــفافیت عملکرد اســـتان ها در این  بـــه 
کارگـــروه تنظیم بازار  ک تخصیص ســـهمیه در  زمینـــه مال

گیرد. کشور قرار می 

از  حمایـــت  خیریـــه  انجمـــن 

 بیمـــاران کلیـــوی
اســتـــــــــــــان هـــمــــــــــــــدان

شماره حساب برای کمک به انجمن خیریه حمایت از 
بیماران کلیوی استان

۱۵۱۵  بانک رسالت
۰۲۰۳۷۵۹۱۹۰۰۰۸  بانک ملی



   1399 ماه  اسفند   18 دو شنبه   
  213 شمــــاره  هفتــم     سال    4 Emai l :cheshmandazhamedan@gmai l .com

 خبـــر

کاشت چند اصله  نهال به یاد در 
گذشتگان مخابرات منطقه همدان  بر اثر 

ونا   وس کر ویر
به مناســـبت روز درختـــکاری و هفتـــه منابع طبیعی 
کاشـــت و غرس نهـــال در مرکـــز مخابـــرات منطقه  آئیـــن 

همدان انجام شد  
گـــزارش روابط عمومی مخابـــرات منطقه همدان  به 
؛ در مراســـمی بـــه مناســـبت روز درختـــکاری بـــا حضـــور 
گرزین سرپرســـت مخابـــرات منطقه همدان  محمد علی 
و جمعـــی از مدیران و روســـای ســـتادی و خانواده های 
کرونـــا: طباخ،  آزادی مقدم، پور  همـــکاران متوفی بر اثر 
که بصورت ویژه از انها دعوت  پژمان، مقیمی، دهقـــان 
کاشته شد  این نهال ها به  شده بود چند اصله درخت 

کرونا نامگذاری شد.   گذشـــتگان در اثر بیماری  یاد در 
گرزیـــن سرپرســـت مخابـــرات منطقه همـــدان ضمن 
گرامی  قرائت فاتحه یاد ونام آن عزیزان از دست رفته را 
کاشت درخت باعث  داشـــت وگفت  ایجاد فضای سبز و 
کارمندان می شود  افزایش سالمت جسمانی ، روانی در 
ایشـــان اظهار داشـــت دربررســـی انجام شـــده مشاهده 
کاری بدون منظره طبیعی سبز  که میز  کارمندانی  شده 
که چشم انداز سبز  کارمندانی  داشـــته اند ۲۳٪ بیشتر از 

داشته اند بی حالی در روزهای هفته دارند.

یم بان  اجرایی سامانه شهربان و حر
برای اولین بار در کشور

آغـــاز عملیـــات اجرایـــی ســـامانه شـــهربان و حریـــم 
کشـــور پس از  هفـــده ماه تالش  بـــان بـــرای اولین بار در 
هـــای  درگاه  کـــردن  نهایـــی  و  تکلیـــف  تعییـــن  جلســـه 
رفـــع  و  پیشـــگیری  اداره  مدنظـــر  زیرمجموعه هـــای  و 
تخلفـــات شـــهری در ســـامانه شـــهربان و حریـــم بـــان با 
حضور نماینده شرکت طرف قرارداد و سازمان فن اوری 
اطالعـــات و ارتباطات شـــهرداری همدان و  مســـوالن و 
کارشناسان اداره پیشـــگیری در دفتر مدیر پیشگیری و 

رفع تخلفات شهری برگزار شد.
کمیسیون معامالت  این نشست با توجه به برگزاری 
شهرداری و معرفی شـــرکت برنده پیرو تشکیل جلسات 
متعـــدد و نیازســـنجی هـــای انجـــام شـــده طی یکســـال 
کارشناسان خبره  کارشناســـان این اداره با  اخیر توسط 
ســـازمان فاوای شهرداری همدان با هدف تسهیل امور 
کلیه فرآیندهای  کـــردن  شـــهروندان همدانی و مکانیزه 
ایـــن اداره طبق هماهنگی انجام شـــده بـــه مرحله اجرا 

درآمد.
در این جلســـه با توجه به چالشها و موانع موجود در 
کنترل ساختمان،ســـد  اداره در تمامـــی حوزه ها اعم از 
اجـــرای  ومهندســـی،  فنـــی  شـــهری،  انصبـــاط  و  معبـــر 
احـــکام، حقوقـــی ،اداری ،ترخیـــص و انبـــارداری و ... 
گردیـــد نماینـــده شـــرکت ارائـــه دهنده  بررســـی و مقـــرر 
خدمـــات بـــا تحویل زیرسیســـتم ها، نیازهـــای واحد به 
واحـــد اداره و همچنیـــن حضور فیزیکـــی در حوزه های 
مختلف طراحی و راه اندازی ســـامانه شـــهربان و حریم 

کند. بان را عملیاتی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
گره گشایی بانک مرکزی از مشکالت 
زی ۱۰ واحد تولیدی استان همدان ار

 رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت اســـتان 
کل بانـــک مرکزی  گفـــت: بـــا حمایـــت رئیـــس  همـــدان 
مســـائل ارزی ۱۰ واحـــد تولیدی و صنعتی اســـتان مورد 

گرفت و مشکالت آنها برطرف شد. بررســـی قرار 
گـــوی  گفـــت و  »حمیدرضـــا متیـــن« روز یکشـــنبه در 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشـــت: به تازگی تیم 
اقتصادی اســـتان متشـــکل از اتـــاق بازرگانی، ســـازمان 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان همـــدان و جمعـــی 
معاونـــت  ریاســـت  بـــه  صنعتگـــران  و  تولیدکننـــدگان  از 
هماهنگی امور اقتصادی اســـتانداری همدان به دیدار 

کل بانک مرکزی رفتند. رئیس 
کرد: در این نشســـت تخصصی مشـــکالت  وی اضافه 
۱۱ واحـــد تولیـــدی و صنعتـــی اســـتان پیرامون مســـائل 
ح و راهکارهای  تامین ارز و پرداخت تعهدات ارزی مطر

کارشناسان بانک مرکزی ارائه شد.   الزم از ســـوی 
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت اســـتان 
گرفتاری های ۱۰ واحد قابل  گفت: مشـــکالت و  همدان 
گشـــایی از آنها  گره  حـــل بـــود و تصمیم هـــای الزم برای 
گرفتـــه شـــد تنها برای یکـــی از واحدهای اســـتان راهکار 

نیافتیم. قانونی مناسبی 
کرد و  او بـــه تحقق تعهد ارزی صادرکنندگان اشـــاره 
کل تعهد ارزی اســـتان همدان بر اســـاس اعالم  افزود: 
که بخش زیادی  بانک مرکزی ۱۵۴ میلیون دالر اســـت 
از آن پرداخت شـــده و تعدادی از آنها نیز با مشـــکالتی 
که در این ســـفر حل و فصل  گریبان بودنـــد  دســـت به 

شد. 
کارت بازرگانی در اســـتان  کـــرد: ۴۴  متیـــن یـــادآوری 
بـــه  مربـــوط  آنهـــا  بیشـــتر  کـــه  شـــده  تعلیـــق  همـــدان 
که در زمینه رفع تعهد ارزی خود  صادرکنندگانی اســـت 

کرده اند.  کوتاهی 
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت اســـتان 
همـــدان، ســـفر تیـــم اقتصـــادی و برپایـــی این نشســـت 
کرد: این جلســـه  را بســـیار اثربخـــش دانســـت و تصریح 
پیرو ســـفر رئیس بانک مرکزی به اســـتان همدان و قول 

مســـاعد وی به فعاالن اقتصادی تشکیل شد.
کل  گـــزارش ایرنـــا، »عبدالناصـــر همتـــی« رئیس  بـــه 
بانـــک مرکزی دوم اســـفند ســـال جـــاری بـــرای دیدار و 
گفت وگو با مقامات اســـتان، فعـــاالن بخش خصوصی، 
ح اقتصـــادی بـــه  تولیدکننـــدگان و بازدیـــد از چنـــد طـــر

کرد. همدان سفر 

خبــــــر

نقش ماهواره در خانواده ها
قسمت دوم

تزلـــزل  در  ماهـــواره  تاثیـــرات 
بنیان خانواده

ماهواره  نامناســـب  برنامه های 
بـــه دنبـــال ترویج احســـاس آزادی 
لیبرالیســـم  همـــان  یـــا  و  مطلـــق 
آزادی  ایجـــاد  بـــه دنبـــال  جنســـی 
بـــرای روابط جنســـی مطلـــق بوده 
و بـــا ترویـــج فرهنگ خـــود، تمامی 
افـــکار مخاطبـــان خـــود را متوجـــه 

کرده است. لذت جنسی 
را  خصوصـــی  مســـائل  پذیـــری  تعمیـــم  ســـطح  ماهـــواره 
افزایـــش داده و ســـکس را الزمه ی زندگی امروز می شـــمارد و با 
کاذب جنســـی ر ا در مردان  برنامه هـــای غیر اخالقی انتظارات 
بوجـــود می آورد. زنان هم در پاســـخگویی بـــه این تنوع طلبی 
دچار مشـــکل می شـــوند و تکرار برنامه هـــا و انگیزش های پی 
که تنها به لذت جنســـی توجه داشته و  درپی باعث می شـــود 
در این راه تمامی انرژی معنوی و مادی خود را از دست داده، 
نتیجـــه ی طبیعـــی و فاجعه آمیـــز آن در مـــورد عمومی شـــدن 
مســـائل خصوصی و پرده دری و نابـــودی بنیان های اخالقی و 
گســـیختگی بنیان خانواده می گردد. از دیدگاه  حریم شکنی و 
ایـــن برنامه ها، همســـر قانونـــی از لحاظ روانی یـــک مزاحم به 
کنار همســـر بی  شـــمار می رود و تعهـــد و پایبندی به بودن در 
که زنان موجوداتی آسیب پذیر  معنی می باشـــد و با این تلقین 
هستند و باید مورد سوء استفاده پرخاشگری، تجاوزجنسی و 
که این نوع رفتار از دید آنها عالمت  گیرند، چرا  آزارجنســـی قرار 
تداوم سیستم مردساالری است. این تصاویر زنان ر ا مطیع و 
تسلیم پذیر نشـــان می دهند و ارزش های حقیقی یک انسان 
را تا حد ســـکس تنزل می دهد، نقش و جایـــگاه افراد خانواده 
که در اوج  مبهم و نامشـــخص می شـــود، بویـــژه در مورد زنـــان 
که بیشـــتر وقت خـــود را پای چنین  تحـــول قرار دارند. افرادی 
گاه حوزه هـــای تعاملی خود  گذارند ناخـــودآ برنامه هایـــی می 
کاهـــش می دهند. الگوهایی متناقـــض و نامتعارف دریافت  را 
ج  کـــرده و بـــه صـــورت فریبکارانه نیـــاز خـــود را در محیطی خار
گیری  از چارچـــوب خانـــواده ارضاء می کننـــد. همین طـــور فرا
لذت هـــای تخیلـــی و هیجانـــی از طریـــق ماهواره، بـــه صورت 
معظلـــی جهانـــی درآمـــده، بســـیاری از افـــراد از ایـــن طریق به 
گزارشات تحقیقی  هیجانات و لذت های آنی دست می یابند. 
کـــودکان و نوجوانان در جوامع امروزی  که اغلب  کی اســـت  حا
از طریق فیلم های جنســـی ماهواره با مســـائل جنســـی آشـــنا 
که ایـــن موضوع آغـــاز انحراف و اختالل جنســـی در  می شـــوند 
آنان می شـــود و جنبه های آســـیب شناســـی رفتار جنســـی در 
مخاطبان به خصوص جوانان کم سن و سال افزایش می یابد. 
علت اصلـــی بســـیاری بیماری ها و اختالالت جنســـی در افراد 
که در اثر  گیری و اجرای رفتارهای نا متعارف جنســـی است  فرا
الگوبـــرداری از برنامه های ماهواره می باشـــد. چنین وضعیتی 
که پیمان  کند  همچنیـــن می تواند این دیدگاه را در فرد ایجاد 
ازدواج به دوران آزادی دختر و پسر خاتمه می دهد زیرا پس از 
ازدواج این آزادی محدود می شود. به همین جهت بینندگان 
که یا اصال ازدواج نکنند، یا با تاخیر،  منفعـــل ترجیح می دهند 
کننـــد. زیـــرا در بیـــرون از خانـــه و دور از ازدواج رســـمی  ازدواج 
می تواننـــد با تنو ع و آزادی جنســـی بیشـــتری ارضاء شـــوند. از 
که چنین شبکه هایی سرلوحه ی  این رو هنجارها و ارزشهایی 
برنامه های خود قرار می دهند، نه تنها مروج ارزشهای دینی و 
اخالقی نیست، بلکه خود عامل ایجاد ناهنجاری ها در سطح 
گشـــته، برای ترویج و تثبیت افکار، ایده ها و باورهای  خانواده 
گروهی مخاطب را به سوی بی بند و باری و انحراف  شخصی و 
کشـــور ما بســـیار  که در جامعه ای مثل  ســـوق می دهد. امری 
ناپســـند و خالف عرف و اخالق عمومی اســـت و این نوع رفتار 
بـــا فرهنگ دینی ما همخوانی ندارد. چنین مســـائلی حتی در 
جوامـــع غربی نیـــز به عنوان نابهنجاری وجود داشـــته و با این 
ناهنجاری ها برخورد می شـــود، اما شـــبکه های ماهواره ای به 
کشـــورهای غربی  که در  بیننـــده منفعل اینگونـــه القاء می کند 
که دارد تأثیر بســـیار  چنیـــن روابطی به واســـطه ی بار فرهنگی 
زیـــادی »مـــورد پذیـــرش می باشـــد، ایـــن رســـانه« برچگونگی 
که قدرت  گذارد. چرا  فرهنگ و نظام آموزشی افراد جامعه می 
کنون  که تا فـــو ق العـــاده ای روی اذهان آدمـــی دارد، قدرتـــی 
گر در مقابل نفوذ آن مقاومت نکنیم،  سابقه نداشته اســـت، ا

کرد. ما را از جاده تمدن دور خواهد 
زدن زیرآب بنیان خانواده: �

در خانواده با معیارهای اســـالمی، مرد احساس مسئولیت 
عمیقی در قبال اعضای خانواده ی خود دارد و خود ر ا موظف 
بـــه حفظ حریم خانواده می داند و ایـــن تلقی باعث تعهد مرد 
بـــه بانـــوی خانۀ خـــود و فرزنـــدان بـــرا ی تأمین نیازهـــای آنها 
می شـــود. د ر برنامه های ماهواره ای مـــرد خانواده به عنوانی 
که امیال فردی اش معیار رفتارهای او  ح می شـــود  که فرد مطر
هســـتند. چنین فردی خود را متعهد به دیگر اعضای خانواده 
نمی داند و خو د او مقدم بر تمام مناســـبا ت خانوادگی اســـت 
و بـــرا ی تأمین امیال و نیازهـــای خو د می تواند روابط مقدس 
خانوادگـــی را زیر پا بگذارد. چنین مـــردی مطلوب زن ایرانی و 
گاه محکم  غیرت زنانه ی او نیســـت و لذا مر د خانواده را تکیه 
خود و فرزندانش می خواهد. از سوی دیگر برنامه های ماهواره 
که امیال  کند  ای زن را نیز به همین ترتیب یک فرد تعریف می 
او مقـــد م بـــه هر فرد دیگـــر ا ز جملـــه اعضای خانواده اســـت. 
چنین زنی نیز مطلوب مـــرد در خانواده ی ایرانی با آموزه های 
که زن را مدیر منزل و مسئو ل تربیت فرزندان  اســـالمی نیست 
و تنظیـــم ارتباطـــات اجتماعی تلقی می کند. بـــر همین قیاس 
فرزندان در خانواده ی اسالمی دارای نقش ها و موقعیت های 
که حقو ق و تکالیفی ر ادر رابطه با پد ر و  تعریف شـــده هستند 
که نهاد به عهده دارند. برنامه ها و  مادر و خانـــواده به عنوانی 
ســـریال های ماهواره ای این نقشها را دگرگون معرفی می کنند 
که دختر یا پســـر جـــوان در خانـــواده ی غربی را  و بـــرای مثالـــی 
آزاد از تعهدات به پدر و مادر و نهاد خانواده نشـــان می دهند. 
چنیـــن تصویـــری باعـــث تعارض نقشـــی در فرد می شـــود و د ر 
که فرهنـــگ و واقعیـــات زندگـــی تکالیف دیگـــری برای  حالـــی 
کرده انـــد و البته متناســـب با ایـــن تکالیف، حقوقی  او تعریـــف 
که فرزند یـــک خانواده ی غربی  گرفتـــه اند  نیز بـــرای او در نظر 
از آنهـــا محروم اســـت. بـــر این اســـاس برنامه هـــای ماهواره ای 
اســـت، سعی در بازاندیشـــی مناســـبات »فردگرایی« با تعقیب 
که مهمترین مفهوم آن خانوادگی دارد.  یک خط ســـیر فکری 
گام در ایـــن مســـیر تعریف مجـــدد نقش هـــای اعضای  اولیـــن 
که این نقش ها و حقـــوق و تکالیف  خانواده اســـت. در حالـــی 
تعریـــف شـــده بـــرای آن، حاصل پیشـــنیۀ دیرین خانـــواده در 
ایران براســـاس تعالیم اسالمی است و اجزای آن باهم انطباق 
یافته اند و به هماهنگی رســـیده اند. بر این مبنا برخی از مهم 
کشور  ترین آســـیب های ماهواره برای خانواده و اعضای آن در 
مـــا عبارتند از: ترویـــج فردگرایی، بازاندیشـــی نقش ها، تعارض 
که خود در میان زنان و  فرهنگی، ناآرامی ذهنـــی و نارضایتی، 
مردان و فرزندان خانـــواده و نهایتا به عنوان اعضای اجتماع، 
اثرات متفاوتی دارد. با تضعیف خانواده، تکیه گاه فرد و پایگاه 
اجتماعـــی و اقتصـــادی اش تضعیـــف می شـــود و بایـــد پیش از 
نهادهـــای فرهنگـــی یا سیاســـی، خـــود فـــرد جلودار مبـــارزه با 

عناصر بیگانه و متعدد به حریم خانواده اش باشد.

سخن کارشناس استاندار همدان:

تعامل مدیران با ائمه جمعه مسیر خدمت به مردم را تسهیل می کند
گفت: روحانیان با توجه   اســـتاندار همدان 
که در جامعـــه دارند محل رجوع  بـــه جایگاهی 
مردم هستند و بر همین اساس تعامل مدیران 
دســـتگاه های اجرایی با ائمـــه جمعه موجب 
خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم می شود.

بـــا  دیـــدار  در  شـــاهرخی  ســـعید  ســـید   
لجین  حجت االســـالم محققی امـــام جمعه ال
که مدیران  افـــزود: عالوه بر ارتباط  مســـتمری 
دستگاه های اجرایی با مردم به طور مستقیم 
یـــا از طریـــق وســـایل ارتبـــاط جمعـــی و دیگر 
شـــیوه های مختلف دارنـــد، حضـــور و ارتباط 
آن ها با ائمه جمعه می تواند موثر واقع شود. 

اســـتان همـــدان  اینکـــه در  بیـــان  بـــا  وی 
ســـعی شـــده تا بیـــن دســـتگاه های اجرایی و 
ائمـــه جمعـــه، چـــه در مرکـــز اســـتان و چه در 
شهرســـتان ها تعامـــل و ارتباط خوبـــی وجود 

داشـــته باشـــد ادامه داد: محاســـن بســـیاری 
مدیـــران  مســـتمر  ارتبـــاط  و  گفت وگـــو  در 
دستگاه های اجرایی با ائمه جمعه در استان 

وجود دارد.
شـــاهرخی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ارتباط و 

تعامـــل ارکان نظام در نهادها و ســـازمان های 
مدیـــران  گـــر  ا گفـــت:  اســـتان  در  مختلـــف 
دســـتگاه های اجرایی با نماینـــدگان یا با ائمه 
گفت وگو  جمعه استان و شهرســـتان تعامل و 
مـــردم  دلســـردی  باشـــند، موجـــب  نداشـــته 

نسبت به حل مشکالتشان خواهد شد.
کید بر اهمیت مسائل شهر  وی در ادامه با تا
گفـــت: در ماه هـــای آینده جلســـه ای  اللجین 
بـــا شـــورای اداری شهرســـتان و مدیـــران موثر 
در حوزه هـــای ضـــروری، هماهنگ و تشـــکیل 
می شـــود تا مســـائل و مشکالت شـــهر اللجین 

گیرد. مورد بحث و بررسی قرار 
اســـتاندار همـــدان اظهار داشـــت: با توجه 
کمیســـیون  لجین در  به نقشـــه جامع شـــهر ال
گســـترس بلوک   ماده صد، به دنبال افزایش و 
لجین هســـتیم و ســـعی  جدیـــدی به شـــهر ال

گیرد. می شود در این امر تسریع صورت 
اســـتاندار همدان با همراهی مصطفی آزاد 
بخت معاون سیاســـی و امنیتی استانداری با 
لجین و  ائمـــه جمعه صالح آباد، مهاجـــران، ال

کرد. گفت وگو  کبودرآهنگ دیدار و 

کشف ۴۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رزن
کشف  جانشین انتظامی استان همدان از 
۴۶ دســـتگاه اســـتخراج ارز دیجیتـــال قاچاق 
بـــه ارزش چهـــار میلیـــارد و ۶۰۰ میلیـــون ریال 
گفـــت: در این  در شهرســـتان رزن خبـــر داد و 
ارتباط یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شد.
ســـرهنگ رضا زارعی روز شـــنبه در تشریح 
ایـــن خبـــر اظهـــار داشـــت: بـــه دنبـــال اطالع 
کاال و ارز پلیـــس  مامـــوران مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
گاهی شهرســـتان رزن مبنی بر استخراج غیر  آ
کوین(، رسیدگی به  قانونی ارز دیجیتال )بیت 

کار قرار دادند. موضوع را در دستور 
گســـترده  تحقیقـــات  در  داد:  ادامـــه  وی 
کار اطالعاتـــی دقیق،  گاهی و انجـــام  پلیـــس آ
کـــه در آن اقـــدام بـــه اســـتخراج ارز  یـــک انبـــار 
دیجیتـــال بـــه صورت غیـــر قانونی می شـــد در 
یکی از مناطق شهرستان رزن شناسایی شد.
گفت: پلیس آماده برخورد  سرهنگ زارعی 
با افراد ســـود جو و آسیب زنندگان به امنیت، 

آرامـــش و اقتصـــاد جامعـــه اســـت و در همین 
راســـتا از شـــهروندان درخواســـت می شود هر 
گونه موضوع مشـــکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به 
کنند و پیشـــنهاد و انتقادهای  گزارش  پلیـــس 
کارکنان انتظامی  خود را در خصوص عملکرد 

با تلفن ۱۹۷ در میان بگذارند.

ح نوروزی تعزیرات حکومتی   � آغاز طر
گفت:   مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان 
ح نظارتی ویژه نوروز با همکاری دســـتگاه  طر
های نظارتی ازجمله سازمان صنعت، معدن 
علـــوم  دانشـــگاه  اصنـــاف،  اتـــاق  تجـــارت،  و 
پزشکی، دامپزشکی آغا و تا ۱۵ فرودرین سال 

آینده ادامه داد.
کـــرد: تعزیـــرات  داریـــوش جودکـــی اضافـــه 
حکومتـــی عـــالوه بر رســـیدگی به پرونـــده ها و 
صـــدور حکم، حمایت از اقشـــار آســـیب پذیر، 
کار، نظـــارت  کســـب و  ســـالم ســـازی فضـــای 
نـــوروزی  ح  کاال وخدمـــات، در طـــر برتوزیـــع 

کثری در بازار برای برخورد  حضور موثـــر و حدا
گران دارد. با اخالل 

کرد: روزانه هشت تیم در استان  وی اضافه 
ح نوروزی تعزیرات از  و شهرستان ها با آغاز طر
ســـاعت هشت صبح تا ســـاعت ۱۸ عصر آماده 

خدمت رسانی به شهروندان هستند.

کافی شـــاپ همدان بـــه خاطر  � پلمـــب ۲ 
برگزاری جشن تولد

 معاون اجتماعی انتظامی استان همدان 
کافی شـــاپ را  کن ۲  گفـــت: مامـــوران اداره اما
به علت برگزاری جشـــن تولـــد، رعایت نکردن 
ضوابط شـــرعی و بهداشتی و همچنین عرضه 

کردند. قلیان پلمب 
گـــزارش ایرنـــا به نقـــل از پایـــگاه خبری  به 
پلیس حسین بشری در تشریح این خبر بیان 
کشور  کم بر  کرد: با توجه به شـــرایط خاص حا
کرونـــا در اینگونه  و احتمـــال شـــیوع ویـــروس 
کـــن اســـتان بـــا همکاری  اصنـــاف، پلیـــس اما

اداره بهداشـــت به صورت شبانه روزی از این 
واحدها بازدید داشـــته و در صورت مشـــاهده 
تخلـــف عالوه بر پلمب بـــرای متصدی پرونده 

قضایی تشکیل می دهد.
کید بـــر ضـــرورت رعایـــت ضوابط  وی بـــا تا
و شـــیوه نامه های بهداشـــتی توســـط اصناف 
گذشـــته یـــک »گیـــم نـــت« نیـــز در  افـــزود: روز 
شـــهر همدان به علت رعایـــت نکردن ضوابط 
انتظامـــی و پایبنـــد نبودن به تعهـــدات قبلی 

پلمب شد.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

اولین مورد ابتال به کرونای انگلیسی در همدان تایید شد

 ســـخنگوی دانشـــگاه علوم پزشکی استان 
گفـــت: با تاییـــد اولین مـــورد مبتال به  همـــدان 
کرونای انگلیســـی در این استان زنگ  ویروس 
خطر ابتال بـــه این ویروس در همـــدان به صدا 

درآمد.
دکتـــر محمد طاهـــری  اظهار داشـــت: چند 
کرونای انگلیســـی  نمونه مشـــکوک از ابتـــال به 
برای آزمایش به تهران ارسال شده بود که امروز 
نتیجـــه قطعی یک مورد با تایید ابتالی فرد به 
کرونای انگلیســـی به دانشـــگاه علوم پزشـــکی 

همدان اعالم شد.
متخصـــص میکـــروب شناســـی و اســـتادیار 
کنون  گفت: تا دانشـــگاه علوم پزشـــکی همدان 

کرونـــا در  چهـــار نـــوع جهـــش یافتـــه از ویـــروس 
جهان شناســـایی شده اســـت که نوع نخست و 
 )۱.۱.۷.B( کتریـــن آن ویـــروس انگلیســـی خطرنا
اســـت و شـــاخص ســـرایت پذیری ایـــن ویروس 
کرونا  )شـــاخص R( چهار دهم بیشـــتر از ویروس 

معمولی است.
کرد: شـــاید این رقم  دکتـــر طاهری اضافـــه 
کوچـــک و ناچیز شـــمرده  از نظـــر شـــهروندان 
شود اما در محاسبات »اپیدیمولوژی« بسیار 
گســـترده بـــوده و طبـــق برخـــی مطالعـــه های 
گرفته میزان ســـرایت و مرگ و میر این  صورت 
کرونا  نوع ویـــروس ۵۰ تا ۷۰ درصد نســـبت به 

معمولی بیشتری است.
کرونا  وی اظهـــار داشـــت: نـــوع انگلیســـی 
کشور  بیش از یکماه پیش از طریق مرزها وارد 
شـــد و با توجه بـــه اینکه این نـــوع بیماری ها 
تنفســـی و عفونـــی هســـتند ورود آن به داخل 

کشور متصور بود.
متخصـــص میکـــروب شناســـی و اســـتادیار 
کرد: نوع  دانشگاه علوم پزشـــکی همدان اضافه 
کرونا در اواخر ژانویـــه ۲۰۲۱ در  دیگری از ویـــروس 
آفریقای جنوبی تحت عنـــوان »B.۱.۳۲۱« دیده 
کنون وارد ایران نشده است همچنین  که تا شد 

نوع سوم  با عنوان »P.۱« نوع برزیلی بوده که پس 
از آزمایش یک زن در فرودگاه ژاپن کشف شد.

ویـــروس  اینکـــه  بیـــان  بـــا  طاهـــری  دکتـــر 
کالیفرنیایی نیز به تازگی شناســـایی شده است 
کرد: تفاوت ایـــن چهار ویروس در میزان  اضافه 
کـــه نتایج  و ســـرعت انتقـــال و انتشـــار آن بـــوده 
تحقیقات موید باال بودن سرعت انتشار کرونای 

انگلیسی نسبت به سه ویروس دیگر است.
کمـــون  وی توضیـــح داد:  دوره نقاهـــت یـــا 
کرونای معمولی ســـه تا ۱۰ روز طول می کشد اما 
کرونای انگلیســـی این زمان زیر ۷۲ ســـاعت  در 
است و عالئم مطرح برای کرونای انگلیسی نظیر 
گوارشی در  تب، تنگی نفس، خســـتگی و عالئم 

کودکان و جوانان بیشتر و شدیدتر است.
متخصـــص میکـــروب شناســـی و اســـتادیار 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی همدان اظهار داشت: 
بـــا توجه بـــه اینکه ویـــروس انگلیســـی عفونی و 

تنفسی است قدرت سرایت باالیی دارد.
دکتر طاهری افزود: ابتال بـــه این نوع ویروس 
و شـــدت و ضعف بروز عالئم آن در افراد مختلف 
بر اســـاس نوع ژنتیک، ســـن و داشـــتن بیماری 
زمینه ای متفاوت بوده با این وجود عالئم کرونای 
انگلیسی بسیار شـــدید تر، با طیف اثر وسیع تر و 

دوره کمون کوتاه تر از سایر ویروس ها است.
سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
کرد: راه های پیشگیری از  کید  استان همدان تا
کرونای معمولی است  کرونای انگلیسی مشابه 
کتور حضـــور نیافتن در تجمع ها  و مهمترین فا

است.
دکتـــر طاهـــری توضیـــح داد: مهمتریـــن راه 
بـــرای ورود ویـــروس به بـــدن قطرات تنفســـی 
کـــه ایـــن وضعیـــت معمـــوال در تمـــاس  اســـت 
هـــای نزدیـــک اتفـــاق مـــی افتـــد بنابرایـــن در 
صورت حضـــور نیافتن در دورهمی و تجمع ها 
کرونای  کتور جلوگیـــری از ابتال به  مهمتریـــن فا

کرده ایم. انگلیسی را رعایت 
کسن  گفت: وا کرونا نیز  کسن  وی درباره وا
کـــه ۲۱ روز بعـــد از تزریق ُدز  کنونـــی ۲ ُدز بوده 
کســـن تزریق می شود  نخســـت، دومین دوز وا
تا بتوان از این طریق با افزایش انتی بادی در 
بدن یک مصونیت نســـبت بـــه ویروس ایجاد 

شود.
کـــرد: حتی در صورت  کید  دکتـــر طاهری تا
کســـینه شـــدن ضمانتـــی نســـبت بـــه مبتال  وا
نشدن افراد به ویروس نیست بنابراین در هر 

کرد. شرایطی باید نکات بهداشتی را رعایت 

کسیون مشورتی سازمان های مردم نهاد استان همدان  نشست هم اندیشی فرا
بمناسبت هفته منابع طبیعی 

کل  گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی اداره  به 
منابـــع طبیعـــی اســـتان همدان:بـــه منظـــور 
از پیشـــنهادات و  همفکـــری و بهـــره منـــدی 
ظرفیت های سازمان های مردم نهاد )سمن 
هـــا( بـــرای حفـــظ وتوســـعه منابـــع طبیعـــی و 
مراقبـــت،  و  مشـــارکتی  ح هـــای  طر اجـــرای 
کاری، نشست هم  نگهداری و توسعه جنگل 
کســـیون  مشورتی ســـازمان های  اندیشی  فرا
کل منابع طبیعی اســـتان  مـــردم نهاد با مدیر 
همـــدان در مجتمـــع فرهنگی عیـــن القضات 

همدانی برگزار شد.
کل  گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی اداره  به 
منابـــع طبیعـــی و آبخیزداری اســـتان همدان 
ســـازمان های  نماینـــدگان  نشســـت  ایـــن  در 
مردم نهاد دوســـتدار طبیعـــت به ابراز دغدغه 
و نگرانـــی های خـــود بـــرای توفیـــق دراجرای 
ح هـــای منابـــع طبیعـــی و توســـعه فضای  طر
ســـبز وترویـــج فرهنـــگ درختـــکاری، تخریب 
گرفته توسط معادن، پیشگیری  های صورت 
از اتـــش ســـوزی در مراتع  وجنگلهادراســـتان 

پایـــه  ســـطوح  در  آمـــوزش  اولویـــت  همـــدان 
تحصیلی )ابتدائی(، آموزش، فرهنگ ســـازی 
و اطالع رسانی درخصوص استفاده درست از 

طبیعت پرداختند.

 انجمـــن ها و تشـــکل های مـــردم نهاد از  �
کمک  ظرفیت و پتانســـیل های باالئی برای 

به منابع طبیعی برخوردار هستند
در این نشســـت مهندس اسفندیار خزائی 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســـتان  مدیـــر 
همدان با بیان اینکه انجمن ها و تشکل های 
مردم نهاد از ظرفیت و پتانســـیل های باالیی 
برخـــوردار هســـتند، از تعامـــل بوجـــود آمـــده 
بـــرای فرهنگ ســـازی حفـــظ وتوســـعه منابع 
نهـــاد  مـــردم  ســـازمان های  توســـط  طبیعـــی 
که  گفـــت: از آنجائـــی  کـــرد و  ابـــراز خرســـندی 
گســـتردگی  عرصه هـــای منابـــع طبیعی دارای 
زیادی بوده، از این رو حفظ، احیاء و توســـعه 
ایـــن عرصه هـــا مشـــارکت و همـــکاری عمـــوم 
مردم بویژه سازمان های مردم نهاد دوستدار 

طبیعت را بیش از پیش می طلبد.
وی از تشکل های مردم نهاد به عنوان بازوان 
اجرایی مجموعه منابع طبیعی نام برد و افزود: 
کثـــری در امور حفظ،  به منظور مشـــارکت حدا
احیـــاء و توســـعه منابع طبیعی، ســـازمان های 
مردم نهاد نیازمند توانمندسازی و توان افزایی 
می باشـــند که بر همین اساس این اقدامات در 

کار این اداره کل قرار دارد. دستور 
آبخیـــزداری  و  طبیعـــی  منابـــع  کل  مدیـــر 
اســـتان همـــدان بـــر لـــزوم تشـــکیل جلســـات 
مستمر با سمن ها و اســـتفاده از این ظرفیت 
مردمی در راســـتای حفاظت و توســـعه منابع 

کرد. کید  طبیعی تا
بـــا  مـــا  ارتبـــاط  مـــا و  نـــگاه  افـــزود  خزائـــی 
که  گونه ای اســـت  ســـازمانهای مردم نهاد به 
کنار خود مـــی بینیم نه در  ایـــن تشـــکلها را در 
مقابـــل خـــود و در نتیجـــه از ایـــن ظرفیـــت در 
راســـتای حفاظـــت و توســـعه منابـــع طبیعی 
کنار  کمک انهـــا در  بهـــره خواهیم بـــرد و قطعا 
گامهای بلندی در راه نیل  مـــا و همکاری با ما 

به حفاظت و توســـعه و فرهنگ ســـازی منابع 
طبیعی استان خواهد داشت.

گفتنی اســـت در این نشســـت هم اندیشی 
عالوه بر مدیرکل منابـــع طبیعی و آبخیزداری 
مشـــورتی  کســـیون  فرا همـــدان  اســـتان 
ســـازمان های مردم نهاد حوزه منابع طبیعی 
ومحیط زیست اســـتان، رئیس اداره آموزش، 
وروابـــط  مردمـــی  هـــای  مشـــارکت  و  ترویـــج 

کل  نیز حضور داشتند. عمومی این اداره 

حجت اله حاتمی
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

ادامه دارد
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نوجوان همدانی با اهدای پس اندازش یک 
زندانی را آزاد کرد

گفت: نوجوان   مدیرعامل ســـتاد دیه استان همدان 
۱۳ ســـاله همدانـــی بـــا اهدای مجمـــوع مبلغ پـــس انداز 
شـــخصی خود به این ســـتاد، موجب آزادی یک زندانی 

۴۰ ساله بدهکار شد.
»یـــداهلل روحانـــی منش« اظهار داشـــت: ایـــن مرد ۴۰ 
ســـاله برای تامین نیازهای مالی و خرید لوازم راه اندازی 
کار خـــود ۱۴ میلیون تومان از فـــردی قرض می  کســـب و 
که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت و شکایت شخص  کند 

طلبکار زندانی شده بود.
وی افزود: درهمین ارتباط نوجوان ۱۳ ســـاله همدانی 
بـــا اطالع از موضـــوع و به نیـــت آزادی یـــک زندانی جرایم 
مالی، مجموع پس انداز خود  را به ستاد دیه استان هدیه 
که با پرداخت این مبلغ به طلبکار و رضایت وی، فرد  کرد 

بدهکار از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
روحانـــی منش گفت: ۲۶۰ زندانی جرائم غیرعمد در ۱۱ 
ماه نخست امسال با کمک خیران و تالش های ستاد دیه 

استان همدان، آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.
گفتـــه وی، در حـــال حاضـــر ۲۵۲ زندانـــی جرائـــم  بـــه 
غیرعمد شامل محکومان مالی، نفقه، مهریه و دیه ناشی 

از سوانح در زندان های استان همدان بسر می برند.

ح پاکسازی شهر همدان در آستانه  طر
وز آغاز شد نور

گفت:   معـــاون خدمات شـــهری شـــهرداری همـــدان 
کســـازی نوروزی شـــهر همـــدان در قالـــب برنامه  ح پا طر
اســـتقبال از بهـــار، امـــروز آغـــاز و تا ۲۱ اســـفند بـــه منظور 

نظافت و زیباسازی شهر ادامه دارد.
"وحیـــد علی ضمیـــر"  با اشـــاره به برنامه هـــای هفته 
کســـازی معابـــر ســـطح شـــهر همـــدان، اظهار داشـــت:  پا
گذشته  مدیریت شهری تصمیم دارد همانند سال های 
برای ترغیب شهروندان در اداره شهر و افزایش مشارکت 

کند. ح اقدام  شهروندی نسبت به اجرای این طر
ح  وی بـــا بیـــان اینکـــه در راســـتای اجـــرای ایـــن طـــر
کردن تأسیســـات و مبلمان شهری همچنان  ضدعفونی 
قبیـــل  از  مختلفـــی  فعالیت هـــای  افـــزود:  دارد،  ادامـــه 
نظافـــت، رفت و روب خیابان ها، شســـت وشـــوی معابر  
سطح شـــهر، جمع آوری زباله ها و نخاله های رها شده، 
رفع نواقص، جلوگیری از ســـد معابر عمومی، جمع آوری 
سرشـــاخه ها بـــا همـــکاری نیروهـــای خدمات شـــهری و 
برنامـــه ریزی منســـجم و تمامی امکانـــات، تجهیزات در 
کار قرار  گرفته شـــده برای ایـــن موضوع، در دســـتور  نظـــر 

گرفته است.
معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری همـــدان اظهار 
کســـازی و  کثر پا ح حدا کامـــل این طر داشـــت: با اجرای 
مطلوبیت در ســـطح محالت و مناطـــق مختلف همدان 

ایجاد می شود.
کرد: شـــهرداری همـــدان در این  علـــی ضمیـــر اضافه 
ح بـــا ۴۰۰ دســـتگاه انـــواع ماشـــین آالت و حدود ۲  طـــر
هـــزار نیـــروی خدماتـــی و نظارتـــی در روزهـــای پایانـــی 
کـــردن معابـــر  کســـازی، تنظیـــف، ضدعفونـــی  ســـال، پا
کسازی و شست وشوی  شـــهری، الیروبی جوی آب، پا
کس هـــای زبالـــه، رنـــگ آمیـــزی نرده هـــا را روزانه و به  با
کسازی در محالت  ح هفته پا شـــکل مستمر در قالب طر

مختلف شهر انجام می دهد.
که ایـــن برنامه  معاون خدمات شـــهری بـــا بیان این 
بـــا هـــدف جلـــب مشـــارکت های مردمـــی و آشـــنا شـــدن 
شهروندان با خدمات حوزه های مختلف شهرداری اجرا 
کبانم« نیز در راستای  گفت: پویش »من یک پا می شود، 

قدردانی از زحمات این قشر از جامعه برگزار می شود.
ح همراهـــی و  ایـــن طـــر کـــرد: در  وی خاطـــر نشـــان 
آنـــان  و  اســـت  ضـــروری  بســـیار  شـــهروندان  مشـــارکت 
می توانند مشـــکالت و درخواســـت های خـــود را در حوزه 
خدمات شـــهری با ســـامانه ۱۳۷ در میـــان بگذارند تا در 

ع وقت پیگیری و در جهت رفع آن اقدام شود. اسر
ح اســـتقبال از بهـــار ۱۴۰۰ نیز با هدف زیباســـازی   طـــر
شـــهر و آمادگی برای تعطیالت نوروز در شهر همدان آغاز 

شده است.

خبـــــر

استاندار همدان خبر داد:
سرمایه گذاری سه  هزار میلیارد تومانی 

بخش خصوصی در صنایع معدنی همدان

چشـــم انداز همدان: مجید ملکیان- استاندار همدان 
گفـــت: بیش از ســـه هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای احداث 
واحدهـــای صنعتـــی معدنی توســـط بخـــش خصوصی در 
که بخشی از آنها در ماه های  گذاری شده  استان سرمایه 

آینده به بهره برداری می رسد.
 »سیدســـعید شـــاهرخی« در جریان ســـفر به اســـدآباد 
کاســـپین صنعـــت« ایـــن  و بازدیـــد از شـــرکت »کنســـانتره 
شهرســـتان، اظهـــار داشـــت: در حـــوزه فرآوری ســـنگهای 
که در ایجاد  معدنـــی پروژه های مهمی در حال اجراســـت 
ارزش افـــزوده و جلوگیـــری از خام فروشـــی مـــواد معدنـــی 

استان همدان بسیار اثرگذار است. 
کرد: بیش از ۳۰ نوع مواد معدنی از معادن  وی اضافـــه 
گذشـــته این مـــواد به  که در  اســـتان اســـتخراج می شـــود 

که زیبنده این منطقه نبود. صورت خام عرضه می شد 
اســـتاندار همدان با اشـــاره بـــه تدویـــن برنامه جهش 
گفت: بیش از هشت هزار میلیارد تومان  تولید در اســـتان 
که ۶ هزار میلیارد  پروژه در این راســـتا در حال اجرا اســـت 
تومـــان آن توســـط بخـــش خصوصـــی و ۲ میلیـــارد تومان 

توسط دولت در حال انجام است.  
کـــرد: سیاســـت ما در اســـتان  شـــاهرخی خاطرنشـــان 
حمایـــت از واحدهـــای تولیدی اســـت و هیچ مشـــکلی در 

کردن زیرساخت های الزم نداریم. زمینه فراهم 
او منطقه ویژه اقتصادی »جهان آباد« به وســـعت هزار 
گاز  و ۱۰۰ هکتـــار و برخـــوردار از زیرســـاخت های برق، آب و 
را آمـــاده ســـرمایه گذاری دانســـت و افـــزود: در شهرســـتان 
اســـدآباد نیز، اراضی خوب و مطلوبی برای سرمایه گذاری 

که قابل توجه است. وجود دارد 
کـــرد: شـــهرک های صنعتی  اســـتاندار همـــدان تصریح 
گذاری  بـــرای ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی آمـــاده وا
کوتاه ترین زمان اقدامات  است و دستگاه های اجرایی در 

کنند. الزم برای سرمایه گذاران فراهم می 
کاســـپین صنعت به  کنســـانتره  وی در پایان از شـــرکت 
کـــرد و از زحمات  کشـــوری یاد  کارآفرینان  عنـــوان یکـــی از 
توســـعه  و  اشـــتغال  ایجـــاد  در  مجموعـــه  ایـــن  مدیـــران 

کرد.  اقتصادی شهرستان اسدآباد قدردانی 
استاندار همدان امروز و در ادامه سفرهای شهرستانی 
گفـــت وگو با  کرد و ضمـــن دیدار و  خـــود به اســـدآباد ســـفر 
مســـووالن محلـــی و شـــرکت در جلســـه شـــورای اداری، از 
ح عمرانی و صنعتی در این  روند ســـاخت و ســـاز چند طر

کرد.  شهرستان بازدید 

و  یکی در همدان ر رعایت فاصله گذاری فیز
به کاهش است

کار معاونت بهداشـــتی علوم   مدیر ســـالمت محیـــط و 
گفـــت: ۲۷ درصـــد همدانی هـــا فاصله  پزشـــکی همـــدان 
گـــذاری فیزیکـــی را رعایـــت نمی کنند و رونـــد توجه به این 

کاهش است. پروتکل بهداشتی نزولی و رو به 
گو با خبرنـــگار ایرنا  گفـــت و  لیـــدا رفعتـــی روز شـــنبه در 
اظهار داشت: نیمی از مراجعان به پایانه مسافربری برون 
گذاری  گذاری و معاینه فنی فاصله  کز شماره  شهری و مرا
کنند همچنین میزان رعایت این  اجتماعی را رعایت نمی 

پروتکل در مهدکودک ها  ۶۰ درصد است.
کنندگان  کرد: همچنین ۳۲ درصد مراجعه  وی اضافه 
بـــه ســـوپرمارکت و خواربارفروشـــی، ۲۷ درصـــد مراجعـــه 
کنندگان به آرامســـتان ها و ۲۷ درصـــد حاضران در بانک 
کنند و میـــزان رعایت  گـــذاری را رعایت نمـــی  هـــا فاصلـــه 
این پروتکل در دفاتر پیشـــخوان ۷۷ درصد و رســـتوران و 

داروخانه ۷۹ درصد است.
مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم پزشکی 
همدان با بیان اینکه میانگین اســـتفاده از ماســـک توســـط 
خدمات گیرندگان به ۷۴ درصد کاهش داشـــته است گفت: 
کـــه ۲۶ درصد همدانی از ماســـک برای  این بدان معناســـت 

حفاظت از خود در برابر ویروس کرونا استفاده نمی کنند.
کرد: درصد اســـتفاده از ماســـک در بخش  رفعتی بیان 
کم بوده و تنها نیمی از فعاالن  صنایع ساخت و ساز بسیار 
کننـــد وضعیت  در ایـــن بخـــش از ماســـک اســـتفاده مـــی 
اســـتفاده از ماسک در پایانه مســـافربری برون شهری ۶۷ 
درصد، فروشگاه های زنجیره ای ۶۸ درصد، رستوران ها 

۷۷ درصد و نانوایی ها ۷۹ درصد ثبت شده است.
خدمـــات  توســـط  ماســـک  از  اســـتفاده  افـــزود:  وی 
که پس از بررســـی  دهندگان نیز وضعیت خوبی ندارد چرا
کز  کـــن عمومی، مرا کـــز خدماتی، صنایع، اما وضعیت مرا
تهیه و توزیع موادغذایی منتخب این اســـتان مشـــخص 

شد ۲۱ درصد خدمات دهندگان ماسک نمی زنند.
کار معاونت بهداشـــتی علوم  مدیـــر ســـالمت محیـــط و 
پزشـــکی همـــدان بـــا بیـــان اینکـــه ۲۰ درصـــد شـــهروندان 
گفت: در یـــک هفته  بهداشـــت فـــردی را رعایـــت نکردنـــد 
کز خدماتی، صنایع،  گذشته چهارهزار و ۱۹۳ بازرسی از مرا
کز تهیه و توزیـــع موادغذایی منتخب  کـــن عمومـــی، مرا اما
که ۲۵۳ واحد متخلف به مرجع  گرفت  این استان صورت 

قضایی معرفی و  ۲۸ واحد پلمب شدند.

مشاور
کاالهای قاچاق مکشوفه در کارگاه های فنی و حرفه ای همدان استفاده می شود

چشم انداز همدان: محبوبه یادگاری- دبیر 
کاال و ارز اســـتانداری همـــدان  ســـتاد قاچـــاق 
کمیســـیون  گفـــت: بـــا انعقـــاد تفاهم نامه بین 
برنامـــه ریـــزی، هماهنگی و نظارت بـــر قاچاق 
کاال و ارز و آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای همـــدان، 
کاالهای مکشـــوفه قاچـــاق موجود در  برخی از 
کارگاه های فنی  انبار اموال تملیکی اســـتان در 

و حرفه  ای استفاده می شود.
 حبیـــب مومیوند در جلســـه انعقـــاد تفاهم 
کمیســـیون برنامـــه ریـــزی، هماهنگی و  نامـــه 
کاال و ارز و آمـــوزش فنـــی و  نظـــارت بـــر قاچـــاق 
حرفه ای همدان افـــزود: مهمترین هدف این 
تفاهم نامـــه، تعامل، همکاری و مشـــارکت در 
طراحی و اجـــرای فعالیت  های نظـــام یافته در 
زمینه  های مورد توافق با بهره  گیری متقابل از 
ظرفیت  ها و توانمندی  های موجود طرفین در 

راستای تحقق اهداف تفاهم  نامه است.
وی افـــزود: ارتقای فرهنگ عمومی، تقبیح 
گفتمان  سازی در زمینه  مصرف کاالی قاچاق، 
کاال و ارز با بهره   پیشـــگیری و مبارزه با قاچـــاق 
گیـــری از ظرفیت  های طرفیـــن از دیگر اهداف 

این تفاهم نامه به شمار می رود.
کید بر ضرورت اولویت بخشی  مومیوند با تا
گاهی بخشی و فرهنگ- و تقویت ظرفیت  های آ
ســـازی در پیشـــگیری و مقابلـــه هدفمنـــد بـــا 
کـــرد: جریان  ســـازی،  کاال و ارز اضافـــه  قاچـــاق 

گاهی بخشـــی و انجام تبلیغات هوشـــمندانه  آ
برای ایجاد حساســـیت، ارتقای نقش آفرینی و 
گروه  های هدف، مدیران و افکار  مشارکت مؤثر 
عمومی نسبت به پیشگیری و مقابله با قاچاق 
کاال و ارز و آثار سوء و مضرات آن ضروری است.
کاال و ارز اســـتانداری  دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 
همدان اظهار داشت: تولید محتوای فرهنگی، 
اهـــداف،  بـــا  رســـانه   ای  و  اجتماعـــی  دینـــی، 
سیاســـت  های پیشـــگیری و مقابله بـــا قاچاق 
کاال و ارز در راســـتای حمایت از تولید و مصرف 

کید است. کیفیت داخلی مورد تا کاال با 
کاال و  کمیسیون قاچاق  مومیوند تعهدات 

ارز استانداری همدان را تالش برای تخصیص 
کاالهای مکشـــوفه قاچـــاق موجود در  برخی از 
انبار اموال تملیکی اســـتان بـــرای آموزش  های 
فنی و حرفه  ای، تأمین و پشتیبانی محتوایی، 
کل آمـــوزش فنـــی و  علمـــی و اطالعاتـــی اداره 
حرفه ای استان همدان در زمینه پیشگیری و 

کرد. مبارزه با قاچاق عنوان 
کرد: دعـــوت از نمایندگان فنی و  وی بیـــان 
کمیســـیون اســـتانی  حرفـــه ای برای حضور در 
کارگروه  های ذیل  کاال و ارز و  مبـــارزه با قاچـــاق 
آن همچنیـــن انجـــام هماهنگی  هـــای الزم به 
کل آمـــوزش فنـــی و  منظـــور بهره  بـــرداری اداره 

کز فرهنگی،  حرفه ای استان از ظرفیت  های مرا
رسانه ای، هنری، آموزشی و تحقیقاتی از دیگر 

تعهدات است.
کاال و ارز اســـتانداری  دبیـــر ســـتاد قاچـــاق 
کل آمـــوزش فنـــی و  همـــدان ادامـــه داد: اداره 
حرفـــه ای نیز متعهـــد بـــه بهره  گیری از شـــبکه 
گیـــر آموزش  هـــای فنـــی و حرفـــه  ای در امـــر  فرا
گاهی بخشی و انجام تبلیغات  جریان سازی، آ
هوشمندانه در پیشگیری و مقابله هدفمند با 

کاال و ارز شده است. قاچاق 
مومیوند اضافه کرد: استفاده از ظرفیت  های 
رسانه  ای، فضای مجازی و انتشاراتی برای تولید 
کتاب با  محتوای چند رســـانه  ای، هنری و نشر 
کاال و ارز و  موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
اختصاص بخش ویژه در نشست های تخصصی 
کل آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای بـــه بحث و  اداره 
بررســـی پیرامـــون علـــل، ریشـــه  ها و پیامدهای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قاچاق و نقش 
فعالیت هـــای فرهنگـــی و تبلیـــغ در مبـــارزه با آن 

توسط فنی و حرفه ای پیگیری می شود.
وی ادامه داد: در عین حال فنی و حرفه ای 
گاهی بخشـــی به  مکلـــف به اطـــالع رســـانی و آ
مـــردم اســـتان در راســـتای تشـــویق بـــه خرید 
کاالهـــای ایرانـــی و پرهیـــز از خریـــد و مصـــرف 
کاالهـــای قاچاق با بیان تأثیـــرات مخرب آن بر 

اشتغال است.

جاده غارعلیصدر پرتلفات ترین جاده همدان است
 رییس پلیس راه استان همدان گفت: جاده 
غارعلیصدر پرتلفات ترین جاده همدان به شمار 
می رود و هر ساله به طور میانگین ۳۸ تن در این 

مسیر جان خود را از دست می دهند.
کرد: بـــاال بودن  ســـرهنگ رضا عزیـــزی بیان 
حجم ترافیک در این جاده کم عرض مهمترین 
علت تبدیل شدن این مسیر ارتباطی به جاده 

ای پرحادثه است.
وی اضافه کرد: میزان تلفات با آغاز فصل گرم 

کار  کشت و  کشاورزان برای  سال و افزایش تردد 
افزایش می یابد و در این مسیر شاهد ترکیبی از 
سوانح رانندگی از جمله خودرو، موتورسیکلت و 

عابر پیاده هستیم.
رییـــس پلیـــس راه اســـتان همـــدان اظهـــار 
داشـــت: تنها راه ایمن سازی این مسیر شریانی 
بـــرای  نیوجرســـی  دادن  قـــرار  و  آن  تعریـــض 
کردن مسیر رفت و برگشت است تا بتوان از  جدا

بروز تصادف رخ به رخ جلوگیری کرد.

ســـرهنگ عزیزی ادامه داد: بـــه تازگی بر اثر 
کتور  برخورد یک دســـتگاه ســـواری پراید بـــا ترا
حامل تریلی یـــدک، راننده پراید جان باخته و 
همسر وی به شـــدت مجروح شده و به حالت 

کما رفت.
گذشـــته یک دستگاه  کرد: شـــب  وی بیان 
مســـیر  در  چـــراغ  داشـــتن  بـــدون  کتـــور  ترا
که ســـواری پراید  غارعلیصدر در حال تردد بود 
کرده  به قســـمت پشـــت این خـــودرو برخـــورد 

سپس به ســـمت چپ جاده هدایت شده و با 
که از مقابل در حال تردد بود به صورت  سواری 

کرد. خ تصادف  خ به ر ر
کرد: در این  ســـرهنگ عزیزی خاطر نشـــان 
کتور به علت نقص  سانحه ۵۰ درصد راننده ترا
فنـــی خودرو مقصر شـــناخته شـــد و همچنین 
بـــه علـــت انحراف بـــه چـــپ و برخـــورد پراید با 
سواری ۵۰ درصد نیز راننده سواری پراید مقصر 

شناخته شد.

پرورش مهارت تفکر انتقادی
در دنیـــای امـــروز تفکـــر نقادانـــه دیگـــر مفهوم 
ناآشنایی نیست. مردم همه جا در مورد آن حرف 
کار، از جوامع  گرفته تا محل  می زنند، از دانشگاه 
کوچـــک. اهمیت  گرفته تـــا فرقه های  پیشـــرفته 
تفکر انتقـــادی امروزه بیشـــتر از هر زمـــان دیگری 
کردن،  گرفته است. نقادانه فکر  مورد بررسی قرار 
که می تواند  ِخرد جدیدی در دنیای مدرن است 
کـــردن مســـائل روزمـــره  توانایـــی فـــرد را در آنالیـــز 
گیری درست  کرده و منتهی به تصمیم  منعکس 
که  شود. تفکر انتقادی، استعداد خاصی نیست 
همراه فرد متولد شـــود، بلکـــه این نوع طرز تفکر، 
نیـــاز به تمرین و تالش دارد. با وجود اینکه رشـــد 
این مهارت در تمام دنیا ســـرعت شگفت انگیزی 
گرفته است، اما هنوز تعداد زیادی از افراد هستند 
که نمی دانند چطور باید تفکر انتقادی را در خود 

پرورش دهند.
تفکر انتقادی دقیقأ چیست؟  �

تفکر انتقادی از لحاظ تکنیکی، فرآیند ذهنی 
که اطالعات  خوب ســـازماندهی شـــده ای اســـت 
بازتاب هـــا،  مشـــاهدات،  از  شـــده  آوری  جمـــع 
تجربیـــات، ارتباطـــات و یـــا منطـــق را فعاالنـــه و 
کار می بندد تا  کرده و بـــه  اندیشـــمندانه بررســـی 
راهنمایـــی بـــرای باورها و رفتارها باشـــد. البته به 
گفته شـــد، راه دیگری نیز برای  که  غیـــر از تعریفی 
درک ســـاده تر تفکـــر انتقـــادی وجـــود دارد؛ تفکـــر 
گاهانه از پـــردازش اطالعات به  انتقـــادی فرآیند آ
شـــیوه ای مؤثر است تا شما بتوانید چیزها را بهتر 
بفهمید و تصمیم های بهتری بگیرید و اعتماد به 
کنید. مهارت تفکر انتقادی  نفس بیشـــتری پیدا 
که شـــما از ابزارهـــای عقالنی  نیازمند این اســـت 
گـــون بـــرای تنـــوع بخشـــیدن بـــه اطالعـــات  گونا
کنید. پیش از هر چیز، راه های مختلف  استفاده 
کـــردن در مورد اطالعات، شـــامل  منتقدانـــه فکر 

موارد زیر می شود:
 اندیشه زایی. �
 بازبینی کردن. �
کردن. �  ترکیب 
کردن. �  ارزیابی 

اطالعـــات جمع آوری شـــده می توانـــد از چند 
منبع باشد، مثأل:

 مشاهده �
 تجربه �
 منطق �
 اندیشه �
 ارتباطات �

در نهایت، هدف تمام این اطالعات، اثبات و 
حمایت باورها و رفتارهاست.

مهارت هـــای تفکر انتقـــادی را چگونه پرورش 
دهیم؟ 

1. سؤال های اساسی بپرسید . �
ســـاده به نظـــر می  رســـد، اینطور نیســـت؟ اما 
که »پرســـیدن ســـؤال های  واقعیـــت ایـــن اســـت 
که فکر  اساســـی« پیچیده تـــر از آن چیـــزی اســـت 
می کنیـــد. خیلی هـــا وقتی تفســـیر پیچیـــده ای از 
مشکل شـــان دریافت می کنند، دچار ســـردرگمی 
می شـــوند و جواب های پیچیـــده و ظریف باعث 

می شود حتی سؤال و مسأله ی اصلی را فراموش 
کننـــد. پس بـــا برگشـــتن به ســـؤال های اساســـی 
و اصلـــی، بـــه طـــرز فکرتـــان تمرین بدهیـــد. چه 
چیـــزی را می خواهید بدانید؟ در حال حاضر چه 
می دانید؟ با پرسیدن سؤال های ساده و اساسی 
می توانید مسأله را از تمام جهات ببینید. بعضی 
از عالی تریـــن راه حل هـــا برای مســـائل بـــه خاطر 
پیچیدگی شـــان شـــگفت انگیز نیســـتند، بلکه در 
کـــه دارند  واقـــع بـــه خاطر ســـادگی خوشـــایندی 
تعجـــب برانگیزنـــد. پس همیشـــه یادتان باشـــد 
پیـــش از اینکـــه به دنبـــال راه حل هـــای پیچیده 

کنید. بگردید، جواب های ساده را جستجو 
۲. فرضیه های اصلی را زیر سؤال ببرید.  �

که بایـــد در تقویـــت مهارت  نکتـــه ی دیگـــری 
انتقـــادی بـــه یـــاد داشـــته باشـــید، فرضیه هـــای 
اساســـی اســـت. همـــه ی ما در مـــورد هـــر چیزی 
در پیرامـــون خـــود، فرضیه هـــای زیـــادی صـــادر 
می کنیـــم. در واقـــع ایـــن، شـــیوه ی مغز مـــا برای 
پردازش اطالعات است تا بتوانیم زندگی را پیش 
ببریم. این فرضیه ها زمینه ی چارچوب انتقادی 
را فراهـــم می کننـــد و ما بر اســـاس ایـــن فرضیه ها 
تصمیـــم می گیریـــم و در مورد هر چیـــزی قضاوت 
گر تمام باورهای مان اشتباه باشند  می کنیم. اما ا
کامـــأل درســـت و حقیقی  کـــم  چطـــور؟ یا دســـت 
نباشند چطور؟ به نظر می رسد آن وقت باید همه 

کنیم. کنیم و از نو شروع  چیز را زیرورو 
بـــرای اینکـــه دچار چنیـــن وضعیتی نشـــوید، 
گر انیشـــتین  بایـــد فرضیه ها را زیر ســـؤال ببریم. ا
هرگز فرضیـــه ی نیوتن دربـــاره ی قوانین حرکت را 
زیر ســـؤال نمی برد، چـــه اتفاقی می افتـــاد؟ تمام 
انســـان ها بـــا دریافـــت اشـــتباهی از حرکت هـــا در 
دنیا زندگـــی می کردند و علم راه را اشـــتباهی طی 
می کـــرد. می توانیـــم بگوییـــم طـــرز فکـــر انتقادی 

انیشتین دنیا را نجات داد.
کنار بگذارید.  � 3.  غرض و تعصب را 

بی غرض بودن و داشـــتن دیدی باز برای تفکر 
که بـــرای یک  انتقادی الزم اســـت. روشـــن اســـت 
فرد باریک بین و متعصب، فهم دنیا بسیار سخت 
گـــر می خواهید  و ناخوشـــایند خواهـــد بـــود. پس ا
مهارت تفکر انتقادی را در خود رشد دهید، یادتان 
کنـــار بگذاریـــد. چیزهایی که  کـــه تعصـــب را  نـــرود 
امروز درست می پندارید، ممکن است روزی دیگر 
نادرست از آب دربیایند، یا چیزهایی که در گذشته 
گر  مجاز نبوده اند، امروز عادی و مجاز تلقی شوند. ا
ذهن تان محدود باشـــد، از واقعیـــت دور خواهید 
افتـــاد. یـــک ذهـــن بســـته ُپر اســـت از یک ســـری 
عقایدها و نگرش های انعطـــاف ناپذیر یا بیزاری از 
کردن با یک فرد متعصب  گفتگو. صحبت  بحث و 

چیزی شبیه خوردن به یک دیوار آجریست.
گر می خواهید اطالعات را به درستی پردازش  ا
کنید، اول از همه باید همه ی اطالعات را دریافت 
کاری را  کنید و تنها یک ذهـــن باز اجازه ی چنین 
می دهد. اما داشتن ذهن باز به این معنی نیست 
کنار بگذارید و هر  که پذیرفته ایـــد  کـــه باورهایی را 
گاهی تفکر انتقادی  کنید. در واقع  نظری را قبول 
کمک تـــان می کنـــد روی عقایدتـــان بایســـتید و از 

که واقعیت  کنید. چیـــزی  نگرش های تـــان دفاع 
داشته باشد، از زیر سؤال بردن ها و مورد چرا واقع 
شـــدن ها جان سالم به در خواهد برد و این فقط 

که تغییر می کند. طرز فکر است 
گاهـــی جـــای علت و معلول هـــا را عوض  �   .۴

کنید. 
غ بوده  آیا تا به حال از خود پرسیده اید اول مر
کـــه همه ی ما  غ؟ این ســـؤالی اســـت  یا تخـــم مر
کردن است.  شـــنیده ایم و نمونه ای از وارونه فکر 
که یک راه معتبر برای  کرده اند  دانشمندان ثابت 
کردن راه حل مسائل دشوار، سعی در وارونه  پیدا 
غ،  کـــه مر کردن هر چیزی اســـت. روشـــن اســـت 
غ بوده اســـت،  تخم می گذارد پس قبل از تخم مر
غ؟  کجـــا آمده اســـت؟ از تخم مر غ از  امـــا خود مر
غ بوده اســـت! هر وقت در مورد  پس اول تخم مر
غ  غ و تخم مر مسأله ای فکر می کنید، قضیه ی مر
که علت به نظر می  رســـد  را به یاد بیاورید. چیزی 
می توانـــد خـــودش معلول باشـــد یا بر عکـــس. از 
کمک تان  کـــردن می تواند  گون نگاه  گونا زوایـــای 
کارآمدتری  کنید و راه حـــل  کنـــد منتقدانه تر فکـــر 

پیدا کنید.
کنید.  � گرایش خودتان را مشخص    .۵

عوامل زیادی وجود دارند که می تواند زاویه ی 
دیـــد و تصمیم های ما را تحت تأثیـــر قرار بدهند، 
گرایـــش خودمان اســـت. قضاوت  یکـــی از آن هـــا 
گرایشـــش، ذهنی،  انســـان می تواند تحـــت تأثیر 
کننده باشـــد. شـــما بایـــد قبل از  گمراه  عینـــی یـــا 
گرایش و  گرفتـــن مهارت های تفکر انتقـــادی،  فرا

طرزفکر خودتان را بشناسید.
۶.  کتاب های ارزشمند بخوانید.  �

کتـــاب می تواند همه چیز به مـــا یاد بدهد. در 
مورد فوایـــد مطالعه برای انســـان تردیدی وجود 
کتاب های  کـــه  کامأل درســـت اســـت  نـــدارد و این 
تفکـــر  مهـــارت  می کننـــد  کمک مـــان  ارزشـــمند 
کتـــاب می خوانید،  انتقـــادی را فرا بگیریم. وقتی 
نـــه تنها اطالعات جالب و به درد بخوری دریافت 
می کنید، بلکه روش تفســـیر و آنالیز این اطالعات 
کردن حین  را نیـــز یاد می گیرید. ســـؤال و جـــواب 
مطالعه، می تواند مغز را تمرین بدهد تا به روشی 
کنـــد. هرگـــز دســـت از بـــاال بردن  منتقدانـــه فکـــر 
ســـطح دانسته های تان نکشـــید و افق دیدتان را 
گســـترش دهید، زیرا باز هم می گوییم  با مطالعه 
که یـــک ذهن باریـــک بین و متعصـــب نمی تواند 
کتاب خواندن یکی از بهترین  کند و  انتقادی فکر 
که  راه های گشودن درهای بیشتر رو به دنیاست 

مهارت تفکر نقادانه را رشد می هد.
7.  خودتان را جای دیگران بگذارید . �

که چطور  همدلی نیز می تواند نشان تان دهد 
مهارت تفکر منتقدانه را کسب کنید. این همدلی 
می تواند از طریق درک بهتر ادبیات باشد یا تقویت 
گر خودتان را  گفتگوی تان. ا کره و  روش هـــای مذا
جای دیگران بگذارید، بهتـــر می توانید آرمان ها، 
انگیزه هـــا و غوغاهـــای درون شـــان را درک و تصور 
کنید؛ ســـپس می توانید از این اطالعات به دست 
آمده استفاده کنید تا مانند اهرمی کمک تان کند 
گر دیگران  کنید و آدم بهتری باشید. ا ارتقاء پیدا 

کنید، روش تفکرتان دقیق تر شـــده و  را بهتر درک 
کرد. تناسب بیشتری با شرایط پیدا خواهد 

خودتـــان  � از  باهوش تـــر  آدمهـــای  بـــا    .8
معاشرت کنید. 

گرفتـــن، راهـــی بهتر از این نیســـت  بـــرای یـــاد 
گر  کـــه از دوســـتان تان چیزهایـــی یـــاد بگیریـــد. ا
می خواهید تفکر منتقدانـــه را یاد بگیرید، با افراد 
گر  باهوش دوســـت شـــوید و از آن ها یاد بگیرید. ا
مشـــتاقید چیز جدیـــدی یاد بگیریـــد، مخصوصأ 
مهـــارت تفکر انتقـــادی، دور و برتان را با آدم های 
باهوش  تر و زیرک تر از خودتان ُپر کنید تا تجربیات 
زیـــادی از زندگـــی شـــخصی و ماجراهـــای آن هـــا 
کسب کنید. افراد باهوش معموأل راهی مؤثر برای 
پـــردازش اطالعـــات بلد هســـتند و نقطـــه نظرات 
که کمک شـــان  اساســـی و هوشـــمندانه ای دارند 
می کند موفق باشـــند. این افـــراد قطعأ می توانند 
چیزهـــای زیـــادی در مورد تفکر انتقادی به شـــما 

یاد بدهند.
که همیشـــه  � 9.  ایـــن امـــکان وجـــود نـــدارد 

بتوانید منتقدانه فکر کنید .
که مهـــارت تفکر  شـــما می توانیـــد یـــاد بگیرید 
انتقـــادی را در خـــود پـــرورش دهیـــد تـــا بهتریـــن 
تصمیم ها را در زندگی بگیرید. می توانید راه های 
گون ارتقا ء دیدتان به دنیا را فرا بگیرید. اما در  گونا
که خوب باشید، غیر  این مهارت ها هر چقدر هم 
که بتوانید همیشـــه منتقدانه فکر  ممکن اســـت 
کنیـــد. می دانید چـــرا؟ چون تفکر انتقـــادی تنها 
که می توانید آن را داشته باشید،  یک ابزار اســـت 
گاهی هم نه! این  کنید و  گاهی از آن استفاده  اما 
کـــه بعضی وقت هـــا تصمیم هایی  طبیعی اســـت 
که مناســـب ترین نباشـــند، اشـــتباهاتی  بگیریـــد 
که به حل مســـأله منجر نشوند یا انتخابی  بکنید 
که به نفع تان نباشـــد. شما مجبور نیستید  کنید 
تمـــام وقـــت و در مورد هـــر چیـــزی منتقدانه فکر 
گاهی وقت ها ممکن است دچار  کنید. در زندگی 
لغزش هایی در تفســـیرها و تعبیرهای تان شوید. 
که مهم است این  مسأله ی بزرگی نیست. چیزی 
است که این لغزش ها را بشناسید و در آینده از آن 
گرفتن از اشتباهات چیزی  کنید؛ یاد  ها اجتناب 

کنید. که نباید آن را فراموش  است 
کار ساده ای نیست،  گرفتن تفکر انتقادی  یاد 
که نیاز به صبر و  بلکه پروســـه ای طوالنی اســـت 
تمرین فراوان دارد. شـــاید دو یا ســـه هفته طول 
کنیـــد اما ماه  کم  کیلـــو از وزن تان  بکشـــد تا ســـه 
هـــا یـــا حتی ســـال هـــا وقـــت الزم اســـت تـــا طرز 
گیری  فکرتـــان عوض شـــده و پروســـه ی تصمیم 
و حـــل مســـأله تان دچـــار تحول شـــود. در میان 
کـــه وجـــود دارد، آن هایی  راهکارهـــای فراوانـــی 
که متناســـب بـــا روحیه  و روش  کنید  را انتخـــاب 
گر طرز فکر انتقادی را یاد بگیرید،  شـــما باشـــد. ا
تأثیـــر بزرگـــی در زندگی شـــخصی و اجتماعی تان 
که هم خودتـــان و هـــم اطرافیان تان  می گـــذارد 

شاهدش خواهید بود.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
همدان
مرکز مشاوره آرامش

مشاور
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ورود و فعالیت
 به برخی بازارهای جهانی در ایران

۲-یونیک فاینانس
گر تعادل ۵۰۰۰ دالر در حتی یکی از این ســـه زیرشاخه برقرار  ا
نشـــود، هیچ جایزه ای بـــه او تعلق نگرفته و تنها برای ســـرمایه 
که انجام داده، و به ازای هر نفر عضو جدید، ماهیانه ۳  گـــذاری 

دالر کمیسیون دریافت می کند.
که لزوم برقـــراری تعادل ۵۰۰۰  یافته ها به اثبات این مســـئله 
کســـب پورســـانت ۱۰۰۰  دالری در شـــاخه های ســـه گانه بـــرای 
دالری، عماًل عضوگیری و فریب افراد را به دنبال خواهد داشت. 
گذار، عمال از طریق عضوگیری به پورسانت  که فرد ســـرمایه  چرا
گذاری  قابل توجـــه دســـت یافته و در غیر ایـــن صورت ســـرمایه 

معنای واقعی پیدا نمی کند و به سودآوری نخواهد رسید.
کـــه در یونیک فاینانس ســـرمایه  به همیـــن دلیل افـــرادی 
کانال های مجازی ازجمله  کثرًا با راه انـــدازی  گـــذاری می کنند، ا
تلگرام فعالیت می کنند. با تولید محتوای انگیزشی و آموزشی، 
ســـعی در جذب و اغفال افراد جدید داشته و به همین واسطه 
بـــه ازای هـــر ۱۰۰۰۰ نفر ســـرمایه گذار، یک نفر بـــه درآمد مطلوب 

می رسد.
 با توجه به توضیحات آورده  شده و تحقیقات به عمل آمده 
می توان گفت ریسک سرمایه گذاری در یونیک فاینانس باالی 
۹۸ درصد خواهد بود. یک ســـرمایه گذار متبحر نسبت ریسک 

به بازده این گونه را در زندگی مالی خود جای نخواهد داد.
چرا مردم به این گونه سرمایه گذاری گرایش دارند؟

ریشه گرایش مردم به این شرکت های هرمی ازجمله یونیک 
فاینانس که هرروز بانام و شیوه جدیدی اقدام به جذب سرمایه 

و سود می نمایند را می توان به موارد زیر خالصه نمود:
کشـــور،  در ابتدا با توجه به شـــرایط نامســـاعد اقتصادی در 
که ســـرمایه های خرد و کوچک دارند، قادر به ســـرمایه  افرادی 
گذاری و فعالیت اقتصادی مطمئنی نیستند. با شنیدن سرمایه 
گذاری در شرکت های بزرگ و نام آشنایی همچون اپل و شرکت 
های خارجی که در بستر اقتصاد پیشرفته تر آمریکا و اروپا فعالیت 
می کنند، به گمان اینکه ســـرمایه گذاری مطمئن و ســـوددهی 
انجام می دهند، به این شـــرکت ها اعتمـــاد می کنند. درنهایت 
کشور بدون ورود هیچ سرمایه  کالن ارز از  منجر به خروج مبالغ 

ای به کشور، می شوند.
از دیگـــر موارد اینکه به دلیل ظاهربین بودن و فرهنگ برند 
که در بیـــن جوانان بســـیار رایج اســـت، برخـــی جوانان  گرایـــی 
که در اختیـــار لیدرها  کچـــری  کاالهـــای لوکس و ال با مشـــاهده 
کـــه در حـــال پرزنت آن ها هســـتند، قـــرار دارد؛ گمان  و افـــرادی 
می کنند که با ســـرمایه گذاری در این شیوه خاص می توانند به 
آرزوهای خود دست یابند. ضمن اینکه شرکت یونیک فایننس 
کشـــیدن نام شرکت هایی چون اپل و مایکروسافت  با به یدک 
کاالهای آن ها در ایران طرفداران بســـیار زیادی دارد،  کـــه حتی 

برای به دام انداختن افراد جدید استفاده ابزاری می کنند.
نتیجه گیری:

نتیجه مهمی که هر سرمایه گذار با خواندن این مقاله درک 
خواهد نمود، این است که برای هر نوع بیزینس و تجارت حتمًا 
آموزش را پیشه کار خود کند و بااطالع کافی وارد آن حوزه گردد.
متأسفانه خأل قانونی در برخورد سریع و به جا با این شرکت 
های هرمی و همچنین عدم فرهنگ سازی در بین افراد جامعه 
و نبـــود فعالیت هـــای اقتصـــادی مولد با ســـرمایه هـــای اندک، 

موجب پیدایش و رشد این گونه شرکت ها شده است.
یونیک فایننس صرفًا نامی جعلی برای این گروه کاله برداری 
جذب ســـرمایه به شیوه هرمی اســـت که خود را شرکتی قانونی 
که به معامله ســـهام  و مشـــغول فعالیت در بورس نزدک آمریکا 
 Apple، Alphabet،  Face شـــرکت های مهم و بزرگـــی همچـــون

book می پردازد، معرفی کرده است.

)world wide energy( ۳-ورد واید انرژی
یکی از شیوه های جذب افراد در شرکت های هرمی، شیوه 
جذب ســـرمایه اســـت. این شـــرکت ها با فریب و تقلـــب، از نام 
شـــرکت های مطرح خارجی استفاده و اقدام به جذب سرمایه 
که البته  از طریق فروش سهام شرکت های خارجی می نمایند 
هم نام شرکت را به دروغ به یدک می کشند و هم اینکه در پشت 
گـــذاری و فعالیت  پـــرده فعالیت این شـــرکت ها، هیچ ســـرمایه 
اقتصادی وجود ندارد و کار صرفا در فریب و کالهبرداری خالصه 

می شود.
 world wide( مدتی اســـت شـــرکتی به نـــام ورد وایـــد انـــرژی
گذاری در راســـتای ارتقا و پیشرفت  energy( با ادعای ســـرمایه 
انرژی سبز و سوخت های زیستی و غیر فسیلی، اقدام به جذب 
ســـرمایه می نماید و با تقلب و نیرنگ، خود را شرکتی قانونی در 

خرید و فروش سهام در بورس معرفی می کند.
که در معامـــالت فارکس و cfd فعالیت  کند  شـــرکت ادعا می 
گذاری در این حوزه می پردازد. این شرکت  داشته و به سرمایه 
در واقع در ادامه فعالیت شرکت های هرمی چون unifounds و 
adrows به فعالیت می پردازد و پس از اینکه این شـــرکت ها به 
دلیل کالهبرداری از قشـــر بسیار زیادی از مردم، با عدم رغبت و 
گرایش به آنها کنار رفتند، ظهور پیدا کرد و در واقع می توان گفت 
ورد واید انرژی همان شـــرکت های هرمـــی قبلی با نامی جدید 

گاه می باشد. است که به دنبال کالهبرداری از افراد نا آ
قرارداد این شرکت با سرمایه گذاران ۲۴ ماهه است و شرکت 
کند ســـود اشـــخاص را به صورت روزانه محاســـبه می  ادعا می 
نماید و در صفحه شـــخصی آنها نشـــان می دهد و برای هر ۱۰۰۰ 
گیرد.  گذاری، روزانه سه تا ۴ دالر سود در نظر می  دالر ســـرمایه 
که با معرفی دو نفر عضو جدید  عالوه بر این شرکت با این وعده 
و بـــه ازای هـــر نفر ۱۰ هزار دالر ســـرمایه گذاری، در هر شـــاخه زیر 
کند، به فریب افراد  مجموعه، ۱۰۰۰ دالر پورســـانت پرداخت می 

برای بدست آوردن سرمایه آنها می پردازد.
در سیســـتم این شـــرکت خرید ســـهام از طریـــق بیت کوین 
انجام می شود و تمام مبادالت از طریق این ارز مجازی صورت 
گیرد. اما نکته حائـــز اهمیت اینکه شـــرکت ورد واید انرژی  مـــی 
حتـــی نام دامنه خود را نیز به تقلب از شـــرکتی قانونی در آمریکا 
به آدرس worldwideenergy.com به ســـرقت برده و با تغییری 
world wide. جزئـــی در آن، نـــام دامنه خـــود را با آدرس تقلبـــی
کـــرده و از این طریق می خواهد خود را معتبر  energy انتخـــاب 

و قانونی جلوه دهد.

مشاوره قضایی
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ادامه دارد �

قسمت دوم

 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(

همدانی ها بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان به نیازمندان کمک مالی کردند
ومان استان درحال احداث است استاندار همدان: سه هزار واحد مسکونی برای محر

کمیته امداد امام خمینی)ره(   رییس 
کمک های مردمی استان  گفت: مجموع 
از  نیازمنـــدان  و  محرومـــان  بـــه  همـــدان 
در  تومـــان  میلیـــون   ۲۱۸ و  میلیـــارد   ۷۹
گذشـــته، با وجود تورم و مشکالت  ســـال 
اقتصادی امســـال بـــه ۱۱۲ میلیـــارد و ۱۰۸ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
 »ســـیدمرتضی بختیـــاری« در آییـــن 
شـــبکه  جامـــع  ســـامانه  از  رونمایـــی 
اســـتانداری  در  کـــه  محلـــی  نیکـــوکاری 
همـــدان برگـــزار شـــد، افـــزود: لبیـــک به 
کمک  نـــدای رهبر معظم انقـــالب درباره 
گسترده  های مومنانه موجب مشـــارکت 
مـــردم در ایـــن امـــر خیـــر و ســـرافزاری و 

افتخار ایران اسالمی در جهان شد.
کرد: بـــه دنبال شـــیوع ویروس  وی تصریـــح 
کرونـــا و نیاز مردم بـــه لوازم بهداشـــتی از جمله 
ماســـک، دشـــمنان در نهایت نامـــردی از ورود 
کشـــور  بـــه  شـــده  خریـــداری  بهداشـــتی  اقـــالم 
که همیـــن امر منجر به فرمان  کردند  جلوگیـــری 
کمک های  ح  رهبری انقـــالب برای اجرای طـــر

مومنانه شد.
هـــای  تحریـــم  اعمـــال  داشـــت:  اظهـــار  وی 
کشـــور بـــه خصوص  ظالمانـــه دشـــمنان علیـــه 
تحریم ورود ماسک و اقالم بهداشتی و دارویی 
کـــه نشـــانه اوج رذالـــت و عصبانیت اســـتکبار از 
انقالب و نظام اســـالمی اســـت، منجر به شـــکل 
کمک هـــای مومنانه با  گیـــری رزمایشـــی بـــزرگ 
گســـترده و  فرمـــان رهبـــری معظـــم و مشـــارکت 

کشور شد. فعال مردم برای رفع نیاز 
گفت:  کمیته امـــداد امام خمینی)ره(  رییس 
گهربـــار رهبری، به  ملـــت ایران پیرو فرمایشـــات 
ســـالح انفاق، ایثار، خیر و احسان مسلح شده و 
که به علت شـــیوع  کمک به افرادی  همه بـــرای 
کرونا دچار مشـــکل شـــده بودند، بســـیج شده و 

وارد میدان شدند.
کرونـــا  بختیـــاری ادامـــه داد: شـــیوع ویـــروس 
و اجـــرای طرح های هوشـــمند برای پیشـــگیری 
گســـترش بیمـــاری و درمان مبتالیـــان موجب  از 
تعطیلی برخی مشاغل و بیکار شدن شمار زیادی 
کمـــک مومنانـــه،  کـــه در رزمایـــش  از مـــردم شـــد 
اقدامات بســـیار موثری برای رفـــع نیاز این افراد و 
کمک به تامین معاش و نیازهای مالی آنان شد.

وی در ادامه با اشاره به رهبری حکیمانه امام 
راحل در ســـال های اول پیروزی و اســـتقرار نظام 
کمیته انقالب اســـالمی  گفـــت: ایجـــاد  اســـالمی، 
برای ایجاد امنیت و پایان دادن به شـــرارت های 
کمیته  ک و ضد انقالب و همچنین تاسیس  ساوا
امـــداد برای خدمت به محرومـــان و نیازمندان از 
جمله اقدامات بـــزرگ و تاریخی امام خمینی)ره( 

محسوب می شود.
کشـــور  کمیتـــه امداد امام خمینی)ره(  رییس 
کمیته امداد به فرمان امام  افزود: تاســـیس نهاد 
راحـــل در ۱۴ اســـفند ســـال ۱۳۵۷ نشـــاندهنده 
کبیر انقـــالب به این موضوع بود  توجه بنیانگذار 
که محور اصلی انقـــالب، محرومان و نیازمندان و 

تکریم این قشر از جامعه است.
کمیتـــه  بختیـــاری افـــزود: ســـالروز تاســـیس 
نیکـــوکاری«  و  »احســـان  عنـــوان  بـــا  امـــداد 
نامگذاری شـــده و باید طبـــق فرموده بزرگان به 
کمک به افـــراد را با  گونـــه   ویـــژه امـــام راحل هر 

نهایت تکریم انجام دهیم.
کمیتـــه امداد امام خمینـــی)ره( اظهار  رییس 

داشت: سامانه جامع شبکه نیکوکاری محلی نیز 
که امروز برای نخســـتین بار در همـــدان رونمایی 
کمیته امداد به  شـــد نیز به معنای نهایت توجـــه 
کمک به  کز نیکوکاری و خیریه ها در راســـتای  مرا
محرومان و رفع مشـــکالت مالی و توانمندسازی 

این قشر از جامعه است.
کمیته امداد  بختیاری گفت: سهمیه اشتغال 
امام خمینی)ره( استان همدان ایجاد پنج هزار و 
که تا پایان  ۸۳۴ فرصت شغلی در سالجاری بوده 
بهمن ماه این نهاد موفق به ایجاد هشـــت هزار و 
۳۶۹ شـــغل با اعتبار ۱۷۳ میلیـــارد ۳۴۴ میلیون 

تومان شده است.
کز نیکوکاری مردمی  وی با اشـــاره به اینکه مرا
اســـتان همدان نیز امســـال ۳۱ میلیارد تومان به 
افـــراد و خانوارهای محروم و مددجوی نهادهای 
کرده انـــد، افزود: اســـتان  کمـــک مالـــی  حمایتـــی 
همـــدان دارای ســـه هـــزار و ۷۱۶ یتیم بـــا ۴۲ هزار 
که این تعداد حامی نشـــان دهنده  حامی اســـت 
کمک به  فرهنگ باالی مردم این اســـتان بـــرای 

محرومان و نیازمندان است.
، »سیدمرتضی بختیاری« رییس کمیته امداد 
امـــام خمینی)ره( بـــه منظور رونمایی از ســـامانه 
جامـــع نیکـــوکاری و همچنیـــن شـــرکت در چنـــد 
برنامه برای تجلیل از خیرین و نیکوکاران اســـتان 

کرده است. به همدان سفر 

استاندار همدان: ســـه هزار واحد مسکونی  �
برای محرومان استان درحال احداث است

اســـتاندار همدان: ســـه هزار واحد مســـکونی 
برای محرومان استان درحال احداث است

گفـــت:  همـــدان - ایرنـــا - اســـتاندار همـــدان 
عملیات احداث ســـه هـــزار واحد مســـکونی ویژه 
محرومـــان و نیازمندان براســـاس مصوبات ســـفر 
مهرماه امســـال معاون رییس جمهوری و رییس 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــه همـــدان، در این 

استان آغاز شده است.
 »سیدســـعید شـــاهرخی« در آییـــن رونمایـــی 
کـــه با حضور  از شـــبکه جامعـــه نیکـــوکاری محلی 
کشـــور در  کمیته امـــداد امام خمینی)ره(  رییـــس 
استانداری همدان برگزار شد، افزود: اعتبار پیش 
بینی شده در ســـفر نوبخت برای ساخت مسکن 
محرومـــان در ایـــن اســـتان برابر با اعتبـــار عمرانی 

یکساله همدان است.
وی افـــزود: در این ســـفر ســـاخت ۲ هزار واحد 
مسکونی در همدان برنامه ریزی شد اما به علت 
کمیته امداد امـــام خمینی )ره( و  عملکـــرد خوب 
بنیاد مســـکن انقالب اســـالمی این استان سهم 
همـــدان از ۲ هـــزار به ســـه هـــزار واحد مســـکونی 

افزایش یافت.

اســـتاندار همـــدان ادامـــه داد: در حال حاضر 
از ســـه هزار واحد پیش بینی شـــده ۲ هـــزار و ۲۸۱ 
واحـــد تعییـــن تکلیف و بـــرای ۲ هـــزار و ۱۰۰ واحد 
که عملیات اجرایی یک  پروانه صادر شـــده است 
هـــزار و ۵۰۰ واحد آغـــاز شـــده و در مراحل تکمیل 

هستند.
شـــاهرخی ادامـــه داد: بـــه دنبال وقوع ســـیل 
کن مردم،  در نـــوروز ۹۸ و بـــروز خســـارت به مســـا
بـــا تامیـــن اعتبـــار از ســـوی دولـــت ۱۹ هـــزار واحد 
مسکونی آســـیب دیده از ســـیالب در این استان 
بازسازی، تعمیر و برای نشستن ایمن سازی شد.

کمیتـــه امداد امام خمینـــی )ره( را یکی از  وی 
گفت:  یادگاران ارزشـــمند امـــام راحل دانســـت و 
کمیتـــه امـــداد همـــگام با ســـایر دســـتگاه هـــا در 
راستای توجه به معیشت، ایجاد اشتغال و تامین 

کرده است. مسکن تالش های خوبی 
اســـتاندار همـــدان افـــزود: سیاســـت دولت با 
کلی نظام توجه به معیشت و  تاســـی از سیاســـت 
ارتقای وضعیت معیشتی مردم، توجه به اشتغال 
و تـــالش برای بهبود وضعیت ســـالمت در جامعه 
که بدون همکاری  کرونا است  با توجه به شـــیوع 
و حضـــور مردم دســـتیابی به این اهـــداف امکان 

پذیر نبود.
کرونا  شـــاهرخی ادامـــه داد: در جریان شـــیوع 
که رهبری  برخی صنوف و مشـــاغل تعطیل شـــد 
کمک مومنانـــه را طرح  معظم انقـــالب ضـــرورت 
کمک  که رویدادی ارزشـــمند و مانـــدگار از  کردند 

های مردمی در اذهان ثبت شد.
کمیته امداد امام  وی اظهار داشـــت: مردم به 
کـــه کمک های  خمینـــی )ره( بـــه عنـــوان نهادی 
مردمی را در اختیار افرادی دارای اهلیت با نهایت 

کرامت ارائه می دهند اعتماد دارند.
اســـتاندار همدان وجود وفـــاق و همدلی بین 
مســـووالن را از ویژگی های برجســـته این استان 
دانســـت و گفت: مسووالن این استان وقت خود 
کـــه تاثیـــری در بهبود  کارهـــای بیهوده  را صـــرف 

کنند. زندگی و معیشت مردم ندارد، نمی 
شـــاهرخی افـــزود: طرح های مهـــم ملی نظیر 
ساخت ســـد، خطوط ریلی و پتروشـــیمی با تاثیر 
گذاری ۱۰۰ ساله در اســـتان همدان اجرایی شده 
همچنین هشـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان طرح در 

حوزه جهش تولید در حال اجرا است.
گزارش ایرنـــا، »مرتضی بختیـــاری« رییس  بـــه 
کمیته امداد امام خمینی)ره( به منظور رونمایی 
از ســـامانه جامع نیکوکاری و همچنین شرکت در 
چند برنامه بـــرای تجلیل از خیریـــن و نیکوکاران 

کرده است. استان به همدان سفر 

شبکه جامع نیکوکاری در همدان رونمایی  �

شد
سیستم جامع مردمی شامل شبکه مرکز 
نیکوکاری محلی و سامانه جامع نیکوکاری 
کمیتـــه امداد امام راحل برای نخســـتین بار 
کمیته امداد امام  در آیینی با حضور رییس 
خمینی )ره(، استاندار و جمعی از مسووالن 

در همدان رونمایی شد. 
کمیته امداد امام خمینی )ره(   مدیرکل 
اســـتان روز پنجشـــنبه در آییـــن رونمایی از 
این سامانه، گفت: این سامانه دارای بانک 
که  کز نیکوکاری اســـت  اطالعاتی شـــامل مرا

هم اینک ۱۷۰ مرکز ثبت شده فعال دارد. 
"پیمـــان ترکمانه" ادامـــه داد: مختصات 
اطالعاتـــی  بانـــک  مـــکان،  و  جغرافیایـــی 
بـــا حفـــظ محرمانگـــی و مختصـــات  نیکـــوکاران 
خانواده نیازمندان در این سامانه موجود است. 
کـــز نیکـــوکاری در این  وی اظهـــار داشـــت: مرا
کنند و  ســـامانه اطالعات را با یکدیگر تبـــادل می 
کد ملی ارایه می شـــود تا  خدمات حمایتی بر پایه 

یک فرد از چند مرکز خدمات نگیرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
کز نیکوکاری از طریق  همدان افزود: مختصات مرا
جـــی پی اس در این ســـامانه نمایش داده شـــده 

است.
نمایـــش حجـــم  و  بارگـــزاری  افـــزود:  ترکمـــان 
نیازهـــای مددجویـــان بـــا هـــدف تامیـــن مالـــی، 
مدیریت مالی مرکـــز نیکوکاری و خیریه به صورت 

هوشمند از دیگر مزیت های این سامانه است.  
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه خیر و احســـان 
کـــه بـــا راه انـــدازی این  چالـــش هایـــی داشـــتیم 
ســـامانه رفع می شود، اظهار داشـــت: نبود بانک 
اطالعـــات جامع نیازمندان، امـــکان برنامه ریزی 

کرده بود. کمیته امداد سلب  صحیح را از 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
گفـــت: بی توجهی برای توانمند ســـازی  همدان 
نیازمنـــدان و اقدامات غیـــر موثر، نبود هماهنگی 
و ارتباط بین نهادهـــای خیریه نیز از دیگر چالش 
هایی بود که کمیته امداد را در سیاست گذاری با 

مشکل مواجه می کرد.
و  ســـازماندهی  در  کمیـــت  حا ضعـــف  وی، 
کرامت  کم توجهی به  تقویت نهادهای مردمـــی، 
که سبب  کار نامناســـب  گاهی مدل  نیازمندان  و 
گدا پروری شـــده بود را از دیگر چالش ها برشمرد 
کلی  کـــه با راه اندازی این ســـامانه جامـــع به طور 

رفع می شود. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
همـــدان در ادامه بـــه راهکارهای الزم بـــرای رفع 
گفت:  این چالـــش ها و مدیریت آنهـــا پرداخت و 
کـــز نیکوکاری  کمیته امـــداد، ایجاد مرا پیشـــنهاد 
محلی اســـت تا در محل مشـــکالت شناســـایی و 

برای رفع آن برنامه ریزی شود.
گفـــت: ۱۷۰ مرکز نیکـــوکاری محلی در  ترکمانه 
استان همدان ایجاد شده و هم اینک هیچ نقطه 
که مرکز نیکوکاری نداشـــته باشد یعنی به  نداریم 
راحتی می توان کمک های مومنانه را توزیع کرد. 
در  نیکـــوکاری  کـــز  مرا درصـــد   ۹۰ افـــزود:  وی 
مســـاجد دایر شده همچنین دفاتر امداد، نیروی 
کز  کز فرهنگی میزبان این مرا مقاومت بسیج و مرا
کز شـــماره حســـاب  هســـتند و برای همه این مرا

ایجاد شد.
نیازمنـــدان،  داشـــت: شناســـایی  اظهـــار  وی 
که این  کز بوده  خیران و داوطلبان اولویت این مرا
اولویت محوری از چندی پیش شروع شده است.

زش: مدیرکل ور
 همدلی نسخه شفابخش اعتالی کشتی 

همدان است

گفت: ایجاد فضای   مدیـــرکل ورزش و جوانان همدان 
همدلی و اتحاد و پرهیز از حواشـــی، نســـخه شفابخش در 

کشتی همدان است. راستای اعتالی 
حمیـــد ســـیفی پیرامون نشســـت های اخیـــر در حل و 
گفت: در حالیکه بهترین  کشـــتی همدان  فصل حواشـــی 
در  را  اســـتعدادها  و  پیشکســـوتان  مربیـــان،  قهرمانـــان، 
که از دوران  کشتی استان داریم، اما واقعت امر این است 
اوج دهـــه ۸۰ بـــه دور هســـتیم و بایـــد این عقـــب افتادگی 

جبران شود.
کشـــتی  کرد: اختالف ها و چند دســـتگی در  وی بیـــان 
طی ســـال های اخیر باعث افول این ورزش در استان شد 
کارنامه درخشانی را در میادین مهم  و همدان نتوانســـت 

ملی و بین المللی به ثبت برساند.
کشـــتی همدان  ســـیفی اظهـــار داشـــت: بـــا این حـــال 
همـــواره سرشـــار از اســـتعداد نـــاب اســـت ضمـــن اینکـــه 
قهرمانـــان ارزنـــده المپیـــک، جهانی و آســـیایی را در خود 
کولـــه باری از تجربـــه می توانند به این  کـــه هر یک با  دارد 

کنند. کمک  ورزش 
کید بر حمایت همه جانبه  مدیرکل ورزش همدان با تا
گفت: بها دادن  گیران مســـتعد  کشتی  از مربیان ســـازنده 
که  به مربیان سازنده یک اصل موفق در ورزش است چرا 
کشـــتی را به ســـرمنزل  می توانند با انگیزه و اشـــتیاق بهتر 

موفقیت برسانند.
کرد: وحدت و همدلـــی رمز موفقیت  وی خاطرنشـــان 
کشـــتی می توان حتی ســـالیق متفاوت  اســـت و در ورزش 
کنـــار هـــم قرار داد و با برگزاری اتاق هـــای فکر و دعوت از  را 
صاحب نظران خبره، خیلی مســـایل را موشـــکافانه مورد 
بررســـی قرار داد و به جمع بندی الزم در راســـتای رشـــد و 

کشتی رسید. پیشرفت 
ســـیفی با قدردانی از زحمات حمیدرضـــا یاری رییس 
کشـــتی همدان در  گفـــت: ورزش  کشـــتی همـــدان  هیات 
میادیـــن بیـــن المللـــی صاحب تاریخ درخشـــان اســـت و 
کمک بـــزرگان به هیات  امـــروزه باید بـــا فضای همدلـــی و 
کـــه در آینده ای  گونه ای رقم بخـــورد  کشـــتی، شـــرایط بـــه 

نزدیک بازهم شاهد این چنین درخشش ها باشیم.
اصیـــل در همـــدان  جـــزو ورزش هـــای  را  کشـــتی  وی 
کشـــتی و  گفت: بـــا عزم همه دلســـوزان واقعی  دانســـت و 
وحـــدت و همـــکاری قهرمانـــان، مربیان، پیشکســـوتان و 
کشتی می توان بازهم در میادین مهم ملی و  سایر اجزای 

بین المللی صاحب سکوهای قهرمانی شد.

پینگ پنگ باز همدانی مسافر انتخابی 
المپیک شد

مســـافر  همدانـــی  پینگ پنگ بـــاز  صفایـــی«  »شـــیما   
رقابت های انتخابی المپیک توکیو ژاپن شد.

گـــزارش ایرنا ایـــن ملی پوش همدانـــی تنیس روی  به 
کشورمان قرار است فردا همدان را به مقصد قطر ترک  میز 
کنـــد. نایب رییـــس تنیس روی میـــز همـــدان در این باره 
گفت: این ورزشـــکار همدانی در صورت  به خبرنـــگار ایرنا 
کســـب عنوان قهرمانی می تواند ســـهمیه المپیک توکیو را 

کند. کسب  برای نخستین بار 
زهـــره ابوطالبیان افـــزود: صفایی پس از اعـــزام به قطر 
کرونا از وی  کند و تســـت  باید چند روز در قرنطینه اقامت 
کرد: این تنیس باز همدانی  گرفته خواهد شد. وی اضافه 
۲۴ اسفندماه در تورنمنت جهانی قطر شرکت می کند و ۲ 

کند. روز باید با حریفان رقابت 
 ۲۷ از  همچنیـــن  او  کـــرد:  خاطرنشـــان  ابوطالبیـــان 
کســـب ســـهمیه  اســـفندماه بایـــد برابر حریفان خود برای 

کند. المپیک تالش 

هاکی همدان در اندیشه قهرمانی لیگ برتر

کشور  کی مردان  مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر ها
در حالی از روز جمعه)۱۵ اســـفند( در تهران آغاز می شـــود 
کـــی بـــازان همدانـــی بـــه دنبـــال تصاحـــب عنـــوان  کـــه ها

قهرمانی این مسابقات هستند.
کی مردان  مســـابقات دوازدهمیـــن دوره لیگ برتـــر ها
گـــروه از فـــردا و به مـــدت ۲ روز به  بـــا حضـــور ۸ تیم در دو 

میزبانی تهران برگزار می شود.
بر این اســـاس تیم های لرســـتان، پیشگامان سولدوز، 
کی مهدی شهر،  گروه اول و ها ایالم و آذربایجان شرقی در 
گروه دوم قرار  کرمانشاه در  گلســـتان و شهرداری  همدان، 
کشـــور حایز  کی همـــدان همـــواره در لیگ برتر  دارنـــد. ها
سکوهای قهرمانی شـــده و یکی از پرافتخارترین تیم های 

این رقابت ها به شمار می رود.
تیـــم همـــدان بـــا ترکیبـــی از بازیکنان جوان و مســـتعد 
بومی متشـــکل از »آرش بیاتی، مسعود مراتی، امیر باللی، 
کرامتی، محمـــد مرادی صامت،  میثم محمـــدی، میعاد 
علی فرشـــچیان، محســـن نوری بشـــیر« در این مسابقات 

شرکت می کند.
همچنین »عـــارف محمدی« به عنـــوان مربی و »میثم 
مشهدی« سرپرستی تیم همدان را در مسابقات لیگ برتر 
کی کشور برعهده دارند. »پژمان اسدی« نیز تنها بازیکن  ها
غیر بومی تیم همدان در این مســـابقات به شـــمار می رود. 
کی بازان همدانی فردا)جمعه( در نخســـتین دیدار خود  ها
کرمانشاه خواهند  در این مســـابقات به مصاف شـــهرداری 

رفت و سپس با تیم مهدی شهر دیدار می کنند.

مشاور

کشور  راه آهن نهاوند به شبکه ریلی 
متصل می شود

 فرمانـــدار نهاوند از اتصـــال پروژه راه آهن 
کشـــور خبـــر داد  این شـــهر بـــه شـــبکه ریلی 
گفـــت: اجـــرای ایـــن طـــرح موجـــب رونق  و 
اقتصادی و توســـعه زیرســـاختهای حمل و 

نقل منطقه می شود.
گفـــت   "مـــراد ناصـــری" روز چهارشـــنبه در 
وگو بـــا خبرنگار ایرنا اظهار داشـــت: بـــا اجرای 
پـــروژه ایســـتگاه دوم راه آهـــن شهرســـتان  در 
شهرک شـــهید حیدری، طرح راه آهن نهاوند 
به واســـطه ایجاد این ایستگاه در مرکز شهر، از 
طریق خط آنتنی ملوسان به طول ۲۳ کیلومتر 

به شبکه راه آهن کشور متصل می شود.
کشـــور  وی افـــزود: شـــبکه راه آهـــن غرب 
که از ایســـتگاه  کیلومتر اســـت  به طول ۶۰۵ 
ک آغـــاز و بـــا عبـــور از مالیر،  ســـمنگان در ارا
کشور عراق  کرمانشاه و خسروی به  نهاوند، 

متصل می شود.
کـــرد: طـــول مســـیر  ناصـــری خاطرنشـــان 
راه آهن غرب کشور در قطعه مالیر به نهاوند ۷۱ 
که بهمن ســـال ۹۶ توسط وزیر  کیلومتر است 

وقت راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.
وی ادامـــه داد: همچنیـــن پـــروژه احداث 
ایســـتگاه دوم راه آهـــن نهاونـــد بـــه طـــول ۲۳ 
کیلومتر  با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در خرداد 
ســـال ۹۸ بـــا حضور وزیـــر راه و شهرســـازی، در 
انتهای شهرک شهیدحیدری نهاوند آغاز شد. 
فرماندار نهاوند گفت: پروژه راه آهن آنتنی 
کشـــور  نهاوند بخشـــی از طرح راه آهن غرب 

که این شهرســـتان را از طریق راه آهن  است 
کرمانشاه ـ خسروی( به  ک ـ  کشـــور )ارا غرب 

شبکه ریلی متصل می کند.
کرد: بـــا احداث ایســـتگاه  ناصـــری بیـــان 
شهرک شـــهیدحیدری به ملوســـان اتصال 
کرمانشـــاه  نهاوند به شـــبکه ریلی از ســـمت 
کشـــور و از سمت نهاوند_بروجرد به  به غرب 

کشور وصل می شود.  جنوب 
کـــه در یک  کـــرد: این پـــروژه  کیـــد  وی تا
قطعه احداث می شـــود از ایستگاه شادمانه 
آغاز و پس از عبور از تنگه ملوســـان با عبور از 
پل خـــاص به طول ۴۵۵ متر و دو دســـتگاه 
تونل به طـــول ۵۵۰ متر به ایســـتگاه نهاوند 

منتهی می شود.
او اعتبار این پروژه را در بودجه ســـال ۱۴۰۰ 
گفت:  کرد و  حدود ۱۴۰میلیارد تومـــان اعالم 
تا کنون این پروژه در ایستگاه ملوسان نهاوند 
۱۰ درصد پیشـــرفت فیزیکی دارد و مهمترین 
مشـــکل پروژه وجـــود تعـــدادی از معارضین 
کشـــاورزی مســـیر احداث  محلی زمین های 

راه آهن و تامین اعتبارات مالی است. 
کـــرد: اتصـــال  فرمانـــدار نهاونـــد یـــادآوری 
شهرســـتان نهاونـــد به شـــبکه ریلـــی موجب 
رونـــق اقتصای و اجتماعـــی منطقه، بهبود و 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل منطقه و 
کاهش ترافیک جاده ای می شود و امیدواریم 
کمک سایر مســـئولین شهرستان بتوانیم  با 

مشکل معارضین محلی پروژه را حل کنیم.

گذشت گونی میکسر بتن در همدان به خیر  واژ

رانندگـــی  و  راهنمایـــی  پلیـــس  رییـــس 
گونی وسایل  گفت: واژ شهرســـتان همدان 
نقلیه از نوع میکســـر بتن بسیار خطر آفرین 
اســـت هـــر چند  یـــک دســـتگاه میکســـر در 
گون  میدان شیرســـنگی شـــهر همـــدان واژ

شد اما مصدومی نداشت.
خ جمالـــی اظهار داشـــت:  ســـرهنگ فـــر
میکســـر بتن هنگام عبور از ســـمت خیابان 
گلـــزار بـــه میـــدان شیرســـنگی در قســـمت 
ســـرباالیی و ســـر پیـــچ به علـــت اضافـــه بار 

گون شد. واژ
وی بـــا انتقـــاد از نبود زیرســـاختی برای 
کرد:  اعمال قانون میکســـرها متخلف بیان 
چنانچـــه خودرویی در مجاور این میکســـر 
تـــردد می کـــرد احتمال ســـقوط بـــر روی آن 
گونـــی و جـــان باختـــن چنـــد تن  پـــس از واژ
کـــه خوشـــبختانه هنـــگام  وجـــود داشـــت 
گونـــی خودرویی در مجاور میکســـر تردد  واژ

نمی کرد.
رییس پلیس راهور شهرســـتان همدان 
کارت خودرو  افزود: ظرفیـــت حمل بـــار در 
میکســـرهای بتن مشخص است اما بیشتر 
مواقـــع راننـــدگان ظرفیـــت تعیین شـــده را 
بـــرای صرفـــه جویـــی در رفت و آمـــد، وقت 
و هزینـــه رعایـــت نکـــرده و بیـــش از ظرفیت 

اقدام به بارگیری می کنند.
کرد: این اقدام  ســـرهنگ جمالی اضافه 
انها ســـبب بـــر هم خـــوردن تعادل وســـیله 
گونی  نقلیـــه بـــه ویژه در ســـر پیـــچ هـــا و واژ

که  آنهـــا می شـــود همچنین در یـــک نمونه 
خ  به تازگـــی در ابتـــدای خیابـــان امیرکبیر ر
داد خودرو میکســـر به علت سنگینی بار در 

گون شد. آسفالت فرو رفته و واژ
گفت: مامـــوران در صورت مواجهه  وی 
بـــا ایـــن قبیل تخلف هـــا، راننده میکســـر را 
کنند و به علت ورود خسارت به  جریمه می 
زیرســـاخت و ابنیه شهری باید برای اعمال 

قانون به شهرداری ها معرفی شوند.
شهرســـتان  راهـــور  پلیـــس  رییـــس 
همـــدان اظهـــار داشـــت: طبـــق مـــاده ۳۱ 
قانـــون رســـیدگی بـــه تخلفات، شـــرکت ها 
و موسســـات حمـــل و نقـــل بـــار و مســـافر و 
راننـــدگان وســـایل حمل نقـــل عمومی، در 
صـــورت تخلف از ضوابط حمل بار، مســـافر 
کشـــور  و ایمنـــی عبـــور و مـــرور در راه هـــای 
توســـط ماموران جریمه و در صورت حمل 
بـــار اضافی مســـافر یا ایراد خســـارت به راه، 
ابنیـــه تاسیســـات، ایـــن خودروهـــا متوقف 
و بـــرای پرداخـــت خســـارت به شـــهرداری 

معرفی شوند.
بـــرای  داد:  ادامـــه  جمالـــی  ســـرهنگ 
پیشـــگیری از تکرار تخلـــف و بروز حوادث 
بـــروز  از  جلوگیـــری  همچنیـــن  گـــوار  نا
خســـارت به زیر ساخت ها باید شهرداری 
کار اعمال قانون این قبیل  زمینه و ســـازو 
کـــرده و جریمه پیش  خودروهـــا را فراهـــم 
بینی شـــده نیز بازدارندگی الزم را داشـــته 

باشد.
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