
دار
ه بی

ش
می

پاسخگوی ه

وندان با  شݠهـــــــردارݡی هـمــــــــــدانپل ارتباطݡــی شݠهر

43 3

حاجی بابایی نماینده مردم 
همدان و فامنین

مدیرکل ورزش و جوانان استاندار همدان
استان همدان:

نایب رئیس شورای شهر 
همدان

خبـــرخبـــرخبـــرخبـــر

منطقه ویژه 
اقتصادی فامنین 
یک ظرفیت مهم 

برای استان و 
منطقه است

اولویت اول 
استان همدان 

تامین معیشت و 
اشتغال در قالب 
رونق تولیداست

 در استان همدان 
۱۱۰ پروژه ورزشی 

در حال اجراست

شورای شهر از تیم 
فوتبال شهرداری 
همدان حمایت 

می کند

2

نشریه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی

www. hamdelinews. ir
همدانهمدلی از همزبانی بهتر است

3

 شنـــــبـــــــــــــــــــــه

20 مهــــــــر 1398

صفــــــر 1441  13

2019 کتبـــر  ا  12

 76 شـمـــــــــــاره 

صـفـحــــــــــــــه  4

تومــــان  2000

@H A M D E L I

4

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان تأکید کرد

آمادگی ناوگان حمل و نقل جاده ای همدان برای خدمت رسانی
به زائران اربعین حسینی

نگاهی به نقش خطیر جوانان در دفاع مقدس: 

2

که جانشین لشکر و سردار ۲۴ساله ای 
 فاتح خرمشهر شد 

ل
حلی

ت

جانشین ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین حسینی در همدان

3

مردم در پذیرایی از زائران اربعین 
کنند مشارکت 

ــــر
ـــــــ

بــــ
خ
زش های همگانی هیات ور

2

پیام قدردانی هیات ورزش های همگانی استان همدان 
از حمایت مسووالن و حضور پرشور مردم  در همایش بزرگ 

پیاده روی خانوادگی »عاشوراییان«

ش
ورز

7

نخبگان میدان داری کنند:

نقش مجلس کارآمد  در توسعه و شرایط امروز کشور 

آیت ا... شعبانی امام جمعه همدان: 

اربعین تقویت جایگاه سیاست ورزی 
مبتنی بر فرهنگ کربال است



@ H A M D E L I

شنبه
از  همدلـی 
نی با همــز
است 02بهتـر 

1398 مهــــــــــــــــر   20
1441 صفــــــــــــر   13
کتبــــــــــــــــــر 2019 12 ا
    76 شمــــــــــــــــــــــاره  

نگاهی به نقش خطیر جوانان در دفاع مقدس: 

سردار ۲۴ساله ای که جانشین لشکر و فاتح 
خرمشهر شد 

دانشجوی دانشگاه علم وصنعت ، جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول هللا،فرمانده 
سپاه همدان، فاتح خرمشــهر و مدرس نهج البالغه....این سوابق درخشان یک 
سردار هشت سال دفاع مقدس است،محمودشــهبازی ،سردارجوانی که عناوین 
و سمت هایش با سن و سال وی شایر همخوانی نداشته و تعجب آور است اما 
واقعیت این است که این جوان پرافتخار وشجاع تنها ۲۴ سال سن داشت و این 

چنین حماسه ساز شد....
اما واقعیت این اســت که جنگ تحمیلی هشت ســاله ایران و عراق مخزن 
اسرار شــگفت انگیزی اســت که درس های زیادی دارد، درس ایمان، شجاعت، 

جوانمردی، دلدادگی و میهن دوستی ....
اما یک صفحه ماندگار ودرخشان این دوران ،وجود جوانانی است که تا همیشه 
در خاطر مردم ایران جاودانه شــدند ،جوانان ۲۰تا۲۵ساله ای که در سخت ترین 
شرایط آن روز افتخارآفرین شدند ،سرداران جوانی چون محمودشهبازی،حسن 
باقری،محمودکاوه و مهدی زین الدین که همه آنها سن شان تا ۲۵ سال و حتی 
کمتربود و در آن دوران سخت به عنوان فرمانده لشکر چندهزارنفری نقش آفرین 
شدند و اجازه ندادند دشمن به خواسته هایش برسد و جوانمردانه از خاک و عزت 

کشورمان دفاع کردند .
جوانان در دفاع مقدس از سربازی تا ســرداری حضورداشتند و یکی از دالیل 
ایســتادگی و پیروزی دربرابر دشــمن  وجود همین جوانان برومنــدی بود  که 
عاشقانه روی مین رفتند و ازسیم خاردار دشمن گذشتند تا به عزت و بزرگی ایران 

اسالمی خدشه ای وارد نشود .
نیروی جوانی یک فرصت بی نظیر  برای هر جامعه ای اســت که با تالش و 
کوشش مضاعف همراه است و هر جا ورود پیدا کند می تواند در آن حوزه تحول 
ایجاد کند و بسیار تاثیرگذارباشد و استفاده از این ظرفیت یک کار اساسی  است 

که باید در اولویت باشد  .
کشور عزیزمان ایران ،جوانان فعال و باانگیزه ای دارد که اگر به آنها میدان داده 
شود در هر شرایطی می توانند تحول آفرین و منشا خدمات بزرگ باشند و امروز 

هم جامعه ما در همه حوزه ها به این امر خطیر بیش از گذشته نیاز دارد .
هر چند بزرگان و پیشکســوتان در هر جامعه ای قابل احترام هستند و نباید 
تجربه گرانسنگ آنها را نادیده گرفت اما باید سعی شود به جوانان اعتماد کرد و آنها 
را باورداشت تا بتوانند در جهت شتاب بخشیدن به توسعه کشور تاثیر گذار باشند 
و در کنار آن از تجربه بزرگترها نیز استفاده کرد و از همه مهمتر اینکه جوانگرایی و 
جوان باوری به عنوان یک فرهنگ تبدیل شود تا شاهد موفقیت های بیشتری در 

جامعه در جهت  رسیدن به توسعه پایدارباشیم.

تحلیل

نخبگان میدان داری کنند:

نقش مجلس کارآمد
در توسعه و شرایط امروز کشور 

مجلــس شــورای اســالمی در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی به عنوان یکی 
از قوای تأثیرگذار و نهادی برخاسته از رأی 
وارده مردم نقش اساســی و تاثیرگذاری 
در توســعه کشــور دارد و البتــه در همــه 
کشــورها مجلس این نقــش را دارد و در 
کشور ما نیز مجلس شــورای اسالمی دو 
وظیفه خطیر و مهم قانون گذاری و نظارت 
را دارد که اگر این دو موضوع مهم از طرف 
مجلس به خوبی انجام شــود بسیاری از 
مشکالت کشــور حل خواهد شد و مسیر 

توسعه کشور شتاب بیشتر خواهد گرفت.
امســال و در روزهای پایانی ســال انتخابات مجلس شــورای اسالمی در 
حالی برگزار می شود که کشــور در شــرایط خاصی قرار دارد، بعضی مشکالت 
ایجادشــده باالخص در حوزه تحریم های دشمن و فشــارهای بیرونی باعث 
شده است که درحوزه اقتصادی مشــکالت برای مردم ایجاد شــود و در کنار 
مشکالت اقتصادی نیز، بعضی مسائل و مشکالت دیگر نیز در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه داریم که باید برای حل آنها برنامه های فوری، کوتاه مدت 

و البته بلند مدت پیش بینی شود.
مجلس شورای اســالمی می تواند با تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی 

از جملــه برنامه های توســعه ای چند ســاله و باهمکاری دولــت در جهت 
توسعه پایدارکشــورنقش اساســی ایفا کند و از همه مهمتر اینکه در اجرای 
قوانین بایدنظارت درســت ودقیق صــورت گیرد واگر ایــن دو موضوع مهم 
بصورت جدی توســط مجلس انجام شــود بسیاری از مشــکالت فعلی در 

کشور از بین می رود.
به عقیده کارشناسان امروزما درحوزه قانون گذاری، اجرا و نظارت مشکالتی 
داریم که دو مــورد آنها بــه مجلس برمیگــرددو وجود یک مجلــس کارآمد 
می تواند بسیار در جهت حل مشــکالت تاثیرگذار باشــد، اما نکته دیگر اینکه 
نخبگان جامعه و افراد کارشــناس و فرهیخته باید میــدان داری کنند تا افراد 
کارآمد و صاحب نظرانتخاب شــوند و همین انتخاب مجلس کارآمد می تواند 

گام اساسی درجهت توسعه کشور باشد.

یادداشت مدیرمسئول 

استاندار همدان
اولویت اول استان همدان تامین معیشت و اشتغال در قالب رونق تولیداست

استاندار همدان در شورای برنامه ریزی استان همدان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه اولویت 
نخست استان توجه به اشتغال، رونق تولید و معیشت مردم است گفت: حمایت از سرمایه گذاری مبنای برنامه ریزی ها در 
استان همدان است. تمام توجه و اهتمام مدیران استانی رفع مشکالت مردم است و کمترین حاشیه در همدان وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 ۳۰۰ اثر از ۲۹ استان به جشنواره بین المللی تئاتر کودک در 
همدان ارسال شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: 
۳۰۰ اثر از هنرمندان ۲۹ استان کشور به دبیرخانه جشنواره 

بین المللی تئاتر کودک در همدان ارسال شده است.
احمدرضا احســانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
همدان، با بیان این که بیست و ششمین جشنواره تئاتر 
کودک با شعار » کودک، طبیعت و تئاتر« در پاییز امسال 
در همدان برگزار می شــود اظهار داشت: موضوع جشنواره 
آزاد اســت اما توجه به مضامین اخالقی، فرهنگ اصیل 
ایرانی و اســالمی، ارتبــاط کودک با طبیعــت، خانواده و 

نشاط در اولویت انتخاب آثار قرار دارد.
وی افزود: جشنواره امسال در 8 بخش مسابقه تئاتر 
کودک، تئاتر خردسال، تئاتر نوجوان، تئاتر خیابانی، تئاتر 
بین الملــل، تئاتر دانــش آنوزی، مســابقه نمایش نامه 

نویسی و کارگاه های آموزشی برگزار می شود.
احســانی عنوان کرد: تاکنــون ۳۰۰ اثر بــه دبیرخانه 
جشنواره ارسال شــده که تعداد آثار نســبت به جشنواره 

دوره بیست و پنجم با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان 
تصریح کرد: هنرمندانی از ۲۹ اســتان کشور برای شرکت 
در بیست و ششمین جشنواره تئاتر کودک آثار خود را به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

احســانی با تفکیک تعداد آثار در بخش های مختلف 
جشنواره اظهار داشت:  در بخش کودک 8۲ اثر، در بخش 
خردســال ۴8 اثر، در بخش نوجــوان ۵۰ اثر و در بخش 

تئاتر خیابانی 66 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
وی با بیان ایــن که ۵۷ اثر نیز در بخش نمایشــنامه 
نویسی به دبیرخانه جشنواره ارســال شده، گفت: تالش 
می کنیم بــا همــکاری مســئوالن اســتان و همفکری 
هنرمندان و صاحب نظــران میزبانی شایســته ای برای 
شــرکت کنندگان در بیســت و ششمین جشــنواره تئاتر 

کودک در همدان باشیم.

امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین

بررسی نهایی پرونده سیلو و غله همدان در هیات داوری
نماینده مــردم همدان و فامنین در مجلس با اشــاره 
به دیدار با رئیس کل سازمان خصوصی سازی و پیگیری 
پرونده ســیلو و غله همدان گفت: ایــن پرونده در هیات 

داوری بررسی خواهد شد.
امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان 
با اشــاره به پیگیری، مکاتبه و برگزاری جلسات در جهت 
شفاف سازی نحوه واگذاری سیلو و اداره غله همدان اظهار 
کرد: در زمینه نحوه واگــذاری ســیلو و اداره غله همدان 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ســازمان بازرســی و قوه 
قضاییه پیگیری  و مکاتبات عدیده ای صورت گرفته است. 
وی گفــت: همچنین تخلفاتــی در زمینــه قیمت گذاری 
و حراســت از اموال بیت المال و انعقاد قرارداد واگذاری 
صورت گرفته که با دستور وزیر و مســووالن مربوطه این 

پرونده دقیق تر بررسی می شود.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلــس با بیان 
اینکه در دیدار با رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعالم 
کردم که نحوه واگذاری و قیمت گذاری ها مشــکل داشته 
اســت اظهار کرد: در جریان واگذاری ســیلوی همدان در 
حالی که این ملک استراتژیک بیش از 16۰ میلیارد تومان 
ارزش داشته به قیمت بسیار پایین تر از رقم واقعی یعنی 

16 میلیارد تومان واگذار شده است.
وی گفت: از طرف دیگر بــا پرداخت 1۰ درصد از قیمت 

واقعی به صورت مذاکره به فروش رســیده کــه البته در 
هیات داوری بایستی این نحوه واگذاری ابطال شود.

خجســته با بیان اینکه ایرادات قانونی بســیاری در 
واگــذاری اداره غله وجو دارد و مشــکالت بســیاری هم 
ایجاد شده که نیازمند بررسی همه جانبه است تأکید کرد: 
ســیلوی همدان باید بازگردانده شــود. وی افزود: نحوه 
این نوع واگذاری ها در اســتان به بخش خصوصی یکی 
از دغدغه های مردم اســت که جنجال بزرگی در استان به 
راه انداخته تا جایی که اذهان عمومی، مردم، انقالبیون و 
بســیجیان، دولتمردان و نماینده ولی فقیه در استان در 

لغو و بازگشت سیلو و اداره غله پافشاری می کنند. 

خبـــر

ربانیمݠهــــر
کارشناسارشدمدیریتبینالملل

استاندار همدان

اولویت اول استان همدان تامین معیشت و اشتغال در قالب رونق تولیداست
استاندار همدان در شورای برنامه ریزی استان همدان که 
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد با بیان 
اینکه اولویت نخست اســتان توجه به اشتغال، رونق تولید و 
معیشت مردم اســت گفت: حمایت از سرمایه گذاری مبنای 
برنامه ریزی ها در اســتان همدان است. تمام توجه و اهتمام 
مدیران استانی رفع مشکالت مردم است و کمترین حاشیه 

در همدان وجود دارد.
سید ســعید شــاهرخی با بیان اینکه طبق سند اشتغال 
استان مقرر شده با استفاده از سرمایه گذاری ساالنه ۲۰ هزار 
شغل ایجاد شــود و باید تا پایان برنامه ســه ساله راهبردی 
اســتان و دولت 6۰ هزار شــغل ایجاد شــود؛ گفت: در حوزه 
اشتغال روســتایی ۲8۹ میلیارد تومان تســهیالت پرداخت 

شده و رتبه مناسبی در کشــور داریم ودر سال جاری یک هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام شده که 

تا پایان سال باید به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه درســند توســعه اســتان همــدان که 
میثاق نامه ای بیــن نمایندگان اســتان در مجلس شــورای 
اســالمی و مدیــران دســتگاه های اجرایی اســت حرکتی 
هدفمند بر مبنای نظرات کارشناســان تدوین شــده اســت، 
اضافه کرد:در این ســند تمامی مزیت ها، ظرفیت ها و نقش 
شهرســتان ها و دســتگاه های اجرایی به تفکیک مشخص 

شده است.
استاندار همدان با اشــاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 
یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تســهیالت بــرای رونق تولید 

و اشــتغال زایی پرداخت شــده اســت گفت: در شش ماهه 
نخســت امســال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در استان 

همدان سرمایه گذاری شده است.
شــاهرخی با اشــاره به اینکه همدان در واگذاری طرح ها 
به بخش خصوصی در کشــور پیش رو اســت تصریح کرد:  
تاکنــون ۵۴6 طرح بــه بخش خصوصــی واگذار شــده و 

واگذاری 1۰۰ طرح دیگر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشــاره بــه ســرمایه گذاری های جدید بــا بیان 
اینکــه بیش از ۵۰۰ واحــد در حال ســاخت داریم اضافه 
کرد: واحد های در دســت ســاخت ۵۵۰ مورد بوده که در 
حوزه صنعت و معدن، جهاد کشــاورزی و میراث فرهنگی 

قرار دارند.

معاون استاندار همدان:

۵۷ هزار نفر از استان همدان در سامانه »سماح« 
ثبت نام کرده اند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: ۵۷ هزار نفر 
از استان همدان برای شــرکت در مراســم پیاده روی اربعین 

حسینی در سامانه »سماح« ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت در ستاد اربعین 
استان همدان با بیان اینکه آمادگی الزم برای پذیرایی از زائران 
اربعین حسینی در استان همدان وجود دارد، گفت: امیدواریم 

میزبان شایسته ای در این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه همدان همیشــه جایگاه ویژه ای داشته و 
درصددیم با میزبانی شایســته این مهم را مجدد ثابت کنیم، 
گفت: موکب ها مشکلی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود 

ندارند و با ارسال درخواست مواد مورد نیاز خود را تامین کنند.
آزادبخت با اشــاره به اینکه بیمه زائران انجام می  شــود و 

صداوسیما و رســانه ها باید اطالع رســانی را انجام دهند که با 
کمترین مشکل مواجه باشــیم، گفت: مسئوالن باید در اجرای 
تصمیمات بــا قاطعیت اقــدام کنند و تنها هدفشــان خدمت 

رسانی به زائران اربعین باشد.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان گفــت: تاکنون 
۲۳۲ هزار نفر از خراســان رضوی، 1۰8 هزار نفر از مازنداران، ۲۰ 
هزار نفر از خراسان شــمالی، ۳8 هزار نفر از گلستان و 11۰ هزار 
نفر از استان قم در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند که پس از 
برگزاری مراسم اربعین برای بازگشت به شهرهایشان به استان 
همدان می آیند. وی تاکید کرد: رســانه ها همواره یاریگر دولت 
در تمامی عرصه هــا بوده اند و در این ایام نیز همچون گذشــته 

پای کار خواهند بود.

پیام قدردانی هیات ورزش های همگانی استان همدان از حمایت مسووالن و حضور پرشور مردم
 در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی »عاشوراییان«

پیام قدردانی سبزواری رئیس هیات ورزش های همگانی 
اســتان همدان از حمایت مســووالن و حضور پرشور مردم در 

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی »عاشوراییان«
سپاسگزار خداوند نخواهد بود آنکه سپاس بندگان خدا به 

جای نیاورد  . پیامبر اکرم )ص(
با سالم و احترام

خداوند قادر متعال را شاکرم که بر بنده منت نهاد تا بازهم 
به خدمتگــزاری برای مردمانــی بزرگ در ایــن خطه قهرمان 
پرور و پر خاطره ســپری نمایم. از این روی برخــود بالیده و 
به آن مفتخــرم. رجاء واثــق دارم که اگر نبود لطــف و عنایت 
پــروردگار، حمایت های بی دریغ مجموعه مســووالن محترم 
اعم از استانداری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، 
فرمانداری، فرماندهــی انتظامــی، اداره کل ورزش و جوانان 
و همکاران خــدوم و پرتــالش مجموعه بــزرگ ورزش های 
همگانی اســتان و مردم قدرشــناس، هیچ تالش و کوششی 

در راســتای برگزاری باشــکوه این همایش بزرگ پیاده روی 
خانوادگی )گرامیداشــت هفته نیــروی انتظامی( نتیجه نمی 
داد و مثمر ثمر واقع نمی شــد. عرض خســته نباشید خدمت 
مردم متدین ، فهیم ،  ورزشــکار و ورزش دوســت شهرستان 
همدان، بار دیگر خداوند بر ما منت گذاشــت که با تمام کاستی 
ها و سختی ها در برگزاری این همایش باشکوه، قدمی دوباره 
هرچنــد کوچــک در زمینــه ورزش و ترویج فرهنگ ورزشــی 
برداریم تا بتوانیم باعث نشــاط و شــادابی مردم شهرســتان 
عزیزمان همدان شویم . ســپاس و تقدیر فراوان دارم خدمت 
مردم ورزشــکار و ورزش دوســتی که در همایش بزرگ پیاده 
روی خانوادگی عاشــوراییان شــرکت کردند و بازهم ثابت شد 
که ورزش همیشــه جریان داشــته و مردم همواره حامی آن 
هســتند و نشــان دادند که همدان در زمینــه ورزش به ویژه 

همگانی جزو پیشتازان کشور هستند.
جامعــه ورزش، اداره ورزش و جوانــان و هیــات ورزش 

های همگانیبر خود الزم می داند که دســت یکایک این مردم 
و تمامی ارگان های کمک کننده به ویژه محســن جهانشــیر 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان را بفشــارد و از خداوند منان 

آرزوی تندرستی ، نشاط و شادابی خواستار باشد .
مردم عزیز و همیشــه در صحنه همدان، اینک که به لطف 
حضور گسترده و پرشور شما به واسطه برگزاری همایش بزرگ 
پیاده روی خانوادگی بار دیگــر آوازه همراهی و همدلی مردم 
دیارمان در سطح کشور به تصویر کشــیده شد، بسی افتخار و 
دلگرمی برای این حقیر وهمکاران پرتالشــم در مجموعه بوده 
است بدینوسیله ضمن طلب عفو به جهت قصور و کوتاهی این 
مجموعه در برپایی این مراســم ، از حضور گرم و با نشاط شما 
همشــهریان گرامی کمال تقدیر و تشــکر را داریم باشد که در 
همه صحنه ها حضوری چشم گیر داشــته باشید تا انگیزه ای 
مضاعف برای خدمت رســانی بی ریا از ســوی جامعه ورزش 
همدان باشــد. ضمنا اســامی برگزیدگان همایش پیاده  روی  

بزودی اعالم خواهد شد.
برندگان خوش شــانس می تواننــد از ۲۵ مهرماه 1۳۹8 
با همراه داشــتن کپی کارت ملی و برگه قرعه کشــی خود ، با 
مراجعه به دفتــر هیات ورزش های همگانی اســتان واقع در 
چهارراه پاســتور، خیابان ورزش، ورزشــگاه شــهدای قدس، 

نسبت به تکمیل فرم و دریافت جایزه اقدام نمایند.
 روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان همدان

میانگین تماس های روزانه مردم با سامانه 125، 477 تماس است
رئیس سازمان آتش نشــانی همدان با بیان 
اینکه میانگین تماس های روزانه مردم با سامانه 
1۲۵، ۴۷۷ تماس اســت و به طور معمول روزانه 
1۳ تماس منجر به انجام عملیات می شود، گفت: 
این سازمان از آتش نشــان های افتخاری برای 
شــرکت در مانورها، مشــارکت های اجتماعی در 

حوزه آموزش و پشتیبانی استقبال می کند.
محمد رضــا بیاناتی در نشســت خبــری با 
اصحاب رسانه به مناسبت »هفتم مهرماه روز ملی 
آتش نشانی و ایمنی« با بیان اینکه آتش نشانی از 
نظر ساختار سازمانی و نیروی انسانی بزرگترین 
سازمان شــهرداری اســت،افزود: آتش نشانی 
بزرگترین ساختار شهرداری است و در سه حوزه 

عملیات و فنی، پیشــگیری و آمــوزش فعالیت 
دارد و ۴۰ درصد فعالیت هــای تأثیرگذار در حوزه 
عملیات و فنی، ۴۰ درصد پیشگیری و آموزش و 

مابقی حوزه اداری و مالی است.
بیاناتی با بیان اینکــه میانگین تماس های 
روزانه مردم با ســامانه 1۲۵، ۴۷۷ تماس است 
و به طور معمــول روزانــه 1۳ تمــاس منجر به 
انجام عملیات می شــود، گفت: برای اخذ پایان 
کار ســاختمان باید پروانه ایمنی ســاختمان را 
ارائه دهند و در 6 ماهه امسال، ۵1۵ مورد پروانه 

ایمنی صادر شده است.
رئیس سازمان آتش نشــانی همدان با اشاره 
به نجات 1۵۰ مورد افراد محبوس شده در اماکن 

گفــت: 18۵ مورد نجــات حیوانــات، 1۷۳ مورد 
نجات در حوزه آسانسور، 1۹۹ مورد مهار حیوانات، 
۳۵ مورد نجات در حوزه سوانح رانندگی، 6۰ مورد 
رهاسازی اعضای بدن، 1۴ مورد ســایر موارد، 1۲ 
مورد سقوط از ارتفاع، 1۰ مورد نجات از سیالب و ۹ 

مورد نجات از ابزارآالت صنعتی بوده است.
بیاناتی با بیان اینکه همدان از درجه اعتباری 
همتراز اســتان های بزرگ کشــور اســت، اظهار 
داشت: این سازمان از آتش نشان های افتخاری 
برای شرکت در مانورها، مشارکت های اجتماعی 

در حوزه آموزش و پشتیبانی استقبال می کند.
وی با بیــان اینکه در شــش ماه نخســت 
امسال به طور متوسط هر روز 1۳ مورد عملیات 

آتش نشــانی در همــدان اجرا شــده اســت، 
گفت: در 6 ماه نخســت سال امســال در حوزه 
پیشــگیری یک هزار و 1۷۵ مورد کار انجام شده 

اســت، ونیزتاکنــون ۵1۵ مورد پروانــه ایمنی 
ساختمان و 18۷ مورد پایان کار ساختمان صادر 

شده است.
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آیت ا... شعبانی امام جمعه همدان: 

اربعین تقویت جایگاه سیاست ورزی
 مبتنی بر فرهنگ کربال است

نماینده ولی فقیه در استان همدان 
گفت: امروز اربعین دیگــر صرفا یک 
حرکت مذهبی نیست بلکه حرکت در 
مسیری است که حسین بن علی)ع( 

دنبال آن بود.
آیت هللا حبیــب هللا شــعبانی در 
خطبه های نماز جمعه همــدان اظهار 
داشــت: گزارش های تاریخی نشــان 
می دهد اهل بیت )ع( در شــهر شام 
و در حکومت یزید ســختی بسیاری 

کشیدند.
وی بیــان کرد: شــهر شــام تحت 
تربیــت معاویه بــود یعنــی در ظاهر 
اعمالی مانند نماز روزه و غیره را انجام 
می داد  اما در باطن حکومت طاغوتی 

اســت چرا که معاویه بــا جنگ روانی 
علیه اهل بیــت )ع( و علــی بن ابی 
طالــب)ع( کاری کرد که مردم شــام، 
هیچ آشنایی با اسالم اصیل  و خاندان 

رسالت نداشته باشند.
امام جمعه همدان بــا با بیان اینکه 
معاویه، علی بن ابــی طالب )ع( را ضد 
مردم، ضد صلــح، ضد مذاکــره و ضد 
وحدت معرفی می کند، افزود: در شــهر 
شام مردم آشنایی عمیقی با دین اسالم 
نداشتند، اگرچه بسیاری از ظواهر دینی 
را انجام می دهند اما آشنایی با بصیرتی 

با دین خدا نداشتند.
وی با اشــاره به ابعاد نامه معاویه 
بــه امیرالمومنیــن)ع( و تــالش وی 

برای تخریــب امام علــی)ع( در این 
نامه عنوان کرد:  در آن زمان کار جامعه 
اســالمی به جایی کشــیده بــود که 
شــخصی مانند معاویه تنها با خواندن 
قرآن، شــخصی مانند علــی بن ابی 

طالب)ع( را نصیحت کند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان 
عنوان کرد: حضرت علی بن ابی طالب 
)ع( نیــز در پاســخ به نامــه معاویه 
می گویند جای تاسف است که معاویه 
فرزند، ابوســفیان و هنــد جگرخوار، 
همان کســی که جگــر حمزه ســید 
الشــهدا را به دندان کشید امروز حرف 

از تقوا، قیامت و مردم می زند.
وی ابراز کرد: وقتی جامعه اسالمی 
به انحراف می کشــد آن وقت افرادی 
ماننــد معاویــه جامعــه را نصیحت 
می کنند، کسی که با شمشیر علی )ع( 
با اسالم آشنا شــد،  افرادی که از طلقا 
هستند و چون چاره ای نداشتند اسالم 

را پذیرفتند.

امــام جمعه همــدان بیــان کرد: 
معاویه مدام امیرالمومنین)ع( را لعنو 
علیــه او تبلیغات ســوء می کرد پس 
طبیعی اســت وقتی فرزندان علی بن 
ابی طالب )ع( در شام قرار می گیرند، 
کاروان اسرا را نگه داشته، شهر را آذین 

کنند و به شادی بپردازند.
وی تصریح کــرد: اگــر جامعه ای 
طاغوتی باشــد و یا مســئوالنش ضد 
والیت باشند طبیعتا مردم نیز اینگونه 
تربیت می شوند که بر ولی خدا سنگ 

بزنند.
شــعبانی عنــوان کرد: امــروز هم 
اگر شما به عربســتان بروید می بینید 
جایگاه اهــل بیت)ع( کجاســت، در 
مدینه، در شــهر مکه و در کنار کعبه که 
محل والدت ایشان اســت ببینید چه 
اســم و رســمی از علی بن ابی طالب 
)ع( هســت، اگر دقت کنید می بینید 
خبری نیســت چرا که آنها بنا داشتند 
نگذارند اســمی از اهل بیــت)ع( در 

تاریخ بماند.
وی با تاکید براینکه نور اهل بیت)ع( 
دنیا را فرا می گیرد مانند اربعین که نام 
حســین )ع( را جهانی می کنــد، اظهار 
داشــت: حتی اگر دشــمن بخواهد با 
ایجاد ناامنی مانع از حضور مردم در این 
مراسم با شکوه شــود، باز هم خواست 

خداست که این نور خاموش نشود.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان با 
اشاره به اینکه امســال استان همدان 
در مســیر عبور زائران ۵ اســتان دیگر 
نیز قرار دارد، افــزود: امیدوارم خداوند 
توفیق دهد میزبان خوبی برای زائران 

اباعبدهللا الحسین)ع( باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان 
با گرامیداشــت هفته ناجا و قدردانی 
از این مجموعه بــرای تعامل با آمران 
به معروف، ابراز کــرد: نیروی انتظامی 
نسبت به برخی مســائل مانند حجاب 
نه بایــد بی توجه باشــد و نــه اینکه 

خشونت به خرج دهد.

یستی استان همدان مدیرکل بهز

5 هزار و ۶۰۰ ناشنوا در استان همدان زیرپوشش بهزیستی قرار دارند

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان با اشــاره 
به اینکه ۵ هزار و 6۰۰ ناشــنوا در اســتان همدان 
زیرپوشــش بهزیســتی هســتند، گفت : پارسال 
برای 1۰۷ نفر در ســن طالیی کاشت حلزون انجام 
شد و بیش از ۴8۰ نفر سمعک و باطری سمعک 

دریافت کردند یا تعمیر سمعک صورت گرفت.
حمیــد رضــا الونــد درمراســم روز جهانــی 
ناشــنوایان، بــا اشــاره به شــعار امــروز جهانی 
ناشــنوایان ایران زبان و ترویج زبان اشــاره برای 

همــه اســت، افزود:غربالگری برای پیشــگیری 
از معلولیت ها همچنان در دســتور کار بهزیســتی 
قرار دارد و از افزایش جامعــه معلولین جلوگیری 

می شود.
وی اضافه کرد : برای کسانیکه در سن اشتغال 
هســتند به هر نفر ۲۵ میلیون تومــان وام بدون 
بهره با تســهیالت 6۰ ماهه پرداخت کرده ایم و در 
نشستی با حضور معاونان رئیس جمهور تصویب 
شد مبالغی که از محل حذف یارانه دهک های باال 
به دســت خواهد آمد برای اجرای درســت قانون 

حمایت از معلولین در اختیار بهزیستی قرار گیرد.
مدیر بهزیســتی اســتان همــدان با اشــاره به 
ارائه خدمات مســتمر به ناشــنوایان، گفت: بخش 
قابل توجهی از کمک های مستمری توسط سازمان 
انجام و قســمتی دیگــر هم به وســیله هدفمندی 

یارانه ها توسط دولت ارائه می شود.
مدیــر کل بهزیســتی همــدان افــزود: بحث 
غربالگری ژنتیک دو ســال اســت که در دستور 
کار قرار دارد برای پیشــگیری از معلولیتها و بحث 
کاشت حلزون که در سال گذشــته حدود 1۲۰ نفر 
از بچه ها در اســتان همــدان وجــود دارد  تعداد 
1۰۷ نفر آنها را هم کاشــت حلزون انجام داده اند  
۴۷۴ ســمعک را برای کســانی کــه نیازمند یک 
وســیله کمک توانبخشی به نام ســمعک  بودند 
توزیع شده و ما ۵6۴1 ناشنوا را در استان همدان 
تحت پوشــش قرار دادیم که بیش از نیمی از آنها 
معلولیت خفیف و متوســط و مابقــی معلولیت 
شــدید دارند که به خدمات خاص توانبخشی نیاز 

دارند.
دکتــر فراهانــی متخصــص کاشــت حلزون 

دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان همدان دراین 
مراسم گفت: کاشت حلزون در سال ۹۲ در استان 
تاسیس شده حدود ۲۳۲مورد جراحی انجام شده 

است.
فرهاد فراهانی بــا بیان اینکه1۰۷ نفر کاشــت 
حلزون با موفقیت در اســتان همدان انجام شده 
است، افزود:کاشت حلزون در سال ۹۲ در استان 
تاســیس شــده حدود ۲۳۲مورد جراحی انجام 

شده است
 مراسم روز جهانی ناشنوایان با حضور مدیر کل 
بهزیستی استان ،خجسته نماینده مردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسالمی ، فرمانده سپاه 
اســتان ، دکتر فراهانی از دانشــگاه علوم پزشکی 
و با همکاری کانون ناشنوایان و شهرداری همدان 

برگزار گردید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

۶ ماهه نخست امسال، همدان پذیرای 13 هزار و 232 گردشگر بوده است
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان همــدان گفــت: در 6 ماهه 
نخســت امســال اســتان همدان پذیرای تعداد 
1۳ هزار و ۲۳۲ گردشــگر بوده که نســبت به سال 
گذشته حضور گردشگران به استان از افزایش ۴۲ 

درصدی برخوردار بوده است.
علی مالمیر درنشست خبری به مناسبت هفته 
گردشــگری در روستای گردشــگری و توریستی 
ملحمدره معروف به ماســوله غرب کشور، با بیان 
اینکه در 6 ماهه نخســت امسال اســتان همدان 
پذیرای تعــداد 1۳ هزار و ۲۳۲ گردشــگر بوده که 
نسبت به سال گذشته حضور گردشگران به استان 
از افزایش ۴۲ درصدی برخورداربوده است، گفت: 
در حال حاضر اســتان همدان دارای ۴ هزار تخت 
اقامتی بوده و ایجــاد ۳ هزار تخــت اقامتی را با 

موافقت اصولی در دســت اقدام تعــداد موافقت 
های اصولی این ظرفیت بــه ۷ هزار تخت اقامتی 
تا ســال 1۴۰۰ افزایش خواهد یافت، ودر 6 ماهه 
نخســت امســال اســتان همدان پذیرای تعداد 
1۳ هزار و ۲۳۲ گردشــگر بوده که نســبت به سال 
گذشته حضور گردشگران به استان از افزایش ۴۲ 

درصدی برخوردار بوده است.
وی با اشاره به ســرمایه گذاری یک هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومانی اقامت مســافران و گردشگران به 
استان و اشتغال هزار و ۲۰۰  نفر در این حوزه گفت: 
در حال حاضر در سطح اســتان همدان تعداد 16 
هتل در دســت اقــدام و پیگیری بــرای موافقت 
ایجاد شده و آغاز به کار بوده که برخی از این هتل 
ها در مالیر، اسدآباد و نهاوند در دست اقدام است 
و شاهد سرمایه گذاری برای ایجاد هتل در سطح 

شهرستان ها است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان، از افزایش ۳.۵ برابری 
تخت های اقامتی استان همدان تا سال 1۴۰۰ خبر 
داد، و افزود: در سه ســال گذشته اعتبارات میراث 
فرهنگی از رشــد خوبی برخــوردار بوده وامســال 
اعتبارات متــوازن به حوزه گردشــگری اختصاص 

نیافت و در این رابطه با محدودیت مواجه است.
مالمیر با اشــاره به وجود ۲۰ روســتای هدف 
گردشگری در سطح استان همدان و رونق صنعت 
سبز گردشگری افزود: صنعت گردشگری یکی از 
ســودآورترین و پردرآمدترین صنعت های امروز 
بوده که از نقــش موثری در فرصت های شــغلی 
برخوردار بوده و در حال حاضر بیشــترین سهم و 
تعداد خانه های بوم گردی در ســطح روستاهای 

استان به روســتای هدف گردشــگری ملحمدره 
اختصاص دارد و اگر بخواهیم صنعت گردشگری 
مدرن را در همدان ارتقاء دهیم باید به بازاریابی و 

تبلیغات توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی افزود: استان همدان دارای ۲۳ اقامتگاه بوم 
گردی بوده که هر اقامتگاه به صورت میانگین برای ۴ 
نفر ایجاد اشتغال کرده و ۲۳ اقامتگاه بوم گردی نیز 
تکمیل پرونده کرده اند که برخی از این پرونده ها در 

دست احداث و در حال تبدیل بنا هستند.
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حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین

منطقه ویژه اقتصادی فامنین  یک ظرفیت مهم برای استان و منطقه است
نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از شیوه سرمایه گذاری شرکت شستا گفت: سرمایه گذاری این شرکت در استان همدان بسیار 

محدود است و این استان عماًل از سرمایه گذاری شرکت شستا محروم است.

وی انتظامی استان همدان فرمانده نیر

 استان همدان از نظر امنیت در بین ۳ استان برتر کشور قرار دارد
فرمانده نیروی انتظامی اســتان همدان 
گفت: همدان از نظر امنیت در میان اســتان 

برتر کشور قرار دارد.
ســردار بخشــعلی کامرانــی صالــح در 
صبحگاه مشــترک نیروهای مســلح استان 
با بیان این که شــعار امســال هفته نیروی 
انتظامــی » پلیس هوشــمند، امین مردم« 
است اظهار داســت: با توجه به اتفاقات دنیا، 
منطقه و کشور پلیس باید به  روز، حرفه ای و 

مجهز به فن آوری باشد.
وی افزود: در حوزه فضای مجازی بیش 
از 8۰ درصد از جرائم شناسایی و کشف شده 
اســت و در این حوزه باید از ظرفیت نخبگان 

استفاده شود.
کامرانی صالح با اشاره به این که بیش از 
۳ تن مواد مخدر در 6 ماهه نخســت امسال 
کشف شده اســت گفت: ۴1 باند توزیع مواد 
مخــدر و ۵ هزار توزیع کننــده خرد و مصرف 

کننده در این مدت دستگیر شدند.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان همدان 
عنوان کرد: در حوزه قاچــاق کاال نیز بیش از 
1۴۰ میلیارد تومــان کاالی قاچاق در 6 ماهه 
نخســت امســال  کشــف و چند باند توزیع 

قاچاق کاال متالشی شدند.
کامرانی صالــح عنوان کــرد: ۵۳۷ هزار 
تماس در 6 ماهه نخســت امسال با سامانه 
11۰ و  1۵ هــزار تمــاس نیز با ســامانه 1۹۷ 

برقرار شده است.

وی با اشاره به این که در 6 ماهه نخست 
امسال ۳1 باند سرقت متالشــی شد تاکید 
کرد: در همین راســتا ۳۰۰ ســارق دستگیر 
شدند و کشفیات نیز نســبت به مدت زمان 

مشابه در سال ۹۷ افزایش یافته است.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان تصریح 
کرد: انتظار داریم مردم نیروی انتظامی را در 
برخورد با ارازل اوباش و هنجارشــکنان و به 
ویژه در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 

یاری دهند.
کامرانــی صالح بــا بیان این که اســتان 
همدان از نظر امنیت در بین ۳ اســتان برتر 
کشــور قرار دارد اظهار داشــت: امــروز ایران 
به یک جزیره امن بدل شــده اســت و این 
مرهون خون شهدای جمهوری اسالمی ایران 

است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان

آغازحذف قبوض کاغذی گازاز ابتدای آذرماه در همدان 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همدان 
با اشــاره به توزیــع قبــوض الکترونیک در 
اســتان همدان گفت: )توزیع قبوض آنالین( 
در شهرســتان های کبودراهنــگ و بهــار نیمه 
الکترونیک شــده اســت و از ابتدای آذرماه 
پروژه حذف قبــوض کاغذی در اســتان آغاز 

می شود.
عبدهللا فیاض بــا بیان اینکــه در ۴ ماهه 
ابتدای ســال گذشــته بیش از یک میلیارد و 
16۲ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف 
شده است و با اشــاره به اینکه مصرف گاز در 
جایگاه های CNG کاهش 6 درصدی داشته، 
افزود: طــی 6 ماه نخســت امســال 8۴۷۰ 
خدمات امدادرســانی توســط واحد امداد و 
حوادث گاز همدان در ســطح اســتان انجام 
شده است، و1۰۳ روســتای زیر ۲۰ خانوار در 
استان گازدار هســتند و بقیه روستا در برنامه 

گازرسانی قرار می گیرد.
وی از کاهش ۵۰ درصــدی مصرف گاز در 
بخش نیروگاهی اســتان همــدان خبر داد و 
گفــت: در ۴ ماهــه ابتدای امســال بیش از 
۲۷۳ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه استان 
همدان مصرف شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی دارد
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همدان 
از کاهــش 1۷.۳۳ درصدی مصــرف گاز در 
۴ ماهه گذشــته امســال خبــر داد و گفت: 
در ۴ ماهه ابتدای امســال ۹61 هــزار و ۲۰8 

مترمکعــب گاز در اســتان همــدان مصرف 
شده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

کاهش 1۷.۳۳ درصدی داشته است.
وی از افزایش 1۵.88 درصدی مصرف گاز 
در بخش خانگی در ۴ ماهه ابتدای امســال 
خبر داد و اظهار کــرد: در بخش خانگی ۳۷۲ 
میلیــون و 1۹1 هــزار مترمکعــب گاز مصرف 
شده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

1۵.88 درصد افزایش داشته است.
فیاض با اشــاره بــه افزایش بیــش از 1۰ 
درصدی گاز در بخش صنعت اســتان همدان، 
گفت: در بخش صنایع اســتان همدان در ۴ 
ماهه ابتدای امســال ۲۴1 میلیون و 11۰ هزار 
مترمکعب گاز مصرف شــده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته افزایش 1۰.66 

درصدی دارد.

استان
حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین

منطقه ویژه اقتصادی فامنین 
یک ظرفیت مهم برای استان و منطقه است

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از شیوه 
سرمایه گذاری شرکت شســتا گفت: سرمایه گذاری 
این شرکت در استان همدان بســیار محدود است 
و این استان عماًل از ســرمایه گذاری شرکت شستا 

محروم است.
شورای برنامه ریزی استان همدان با حضور وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، استاندار همدان و جمعی 
از نمایندگان اســتان همــدان در مجلس شــورای 
اســالمی و مدیران ادارات کل همدان در استانداری 

همدان برگزار شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در این نشســت 
با اشــاره به این که مجموعه استان همدان در جهت 
رفع مشکالت مردم هماهنگ و همسو هستند اظهار 
داشــت: منطقه ویژه اقتصادی فامنین یک ظرفیت 

مهم برای استان و منطقه است.
حمیدرضا حاجی بابایی افــزود: وزیر محترم کار 
قول داده  بودند از این منطقه بازدید کنند که تاکنون 

میسر نشده است.
وی عنوان کــرد: این منطقــه اقتصادی مختص 
به شهر فامنین نیست و اســتان همدان و منطقه از 

مزایای آن بهره می برند.
نماینده مــردم همــدان و فامنین بــا انتقاد از 
شیوه ســرمایه گذاری شــرکت شســتا تأکید کرد: 
ســرمایه گذاری این شــرکت در همدان بســیار کم 
است و استان همدان عماًل از سرمایه گذاری شرکت 

شستا محروم است.
حمیدرضا حاجی بابایی تصریح کرد: انتظار داریم 
سرمایه گذاری این شرکت به گونه ای باشد که استان 

و شهر همدان نیز از این ظرفیت مهم بهره ببرند.

لزوم توجه به ظرفیت های بومی و محلی
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی 
نیز در ایــن شــورا اظهار داشــت: به دلیــل وجود 
ظرفیت های بومــی و محلی کار توســعه در همدان 

راحت تر از نقاط دیگر است.
آزادیخواه افزود: سیستم اجرایی استان همدان 
و نمایندگان اســتان در مجلس عزم خــود را برای 

توسعه اشتغال زایی جزم کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه شهرســتان مالیر از چند 
ظرفیت مهم در حوزه اشــتغال زایی برخوردار اســت 
گفت: یکی از این ظرفیت ها مبل و منبت اســت که 
1۰ هزار نفر در حال حاضر به صورت مســتقیم در این 

بخش در شهرستان مالیر فعالیت می کنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی 
عنوان کرد: خیاطی از دیگــر ظرفیت های موجود در 
این شهرستان برای اشتغال زایی است و بارها انتقاد 
خود را به وزارتخانه بــرای عدم توجه به این ظرفیت 

موجود اعالم کرده ایم.

معاون استاندار همدان:

بخش خصوصی و دولتی در اجرای کارها یکدیگر را یاری کنند
 معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
اســتاندار همدان بابیــان اینکه حرکت به ســمت 
خصوصی سازی تکلیفی اســت که باید دنبال شود، 
گفــت: بخش خصوصــی و دولتی بایــد یکدیگر را 

کمک کنند و رقیب نباشند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی مراســمی با حضور 
مســئوالن اســتانی از طرح ملی واکسیناســیون 
رایگان نیوکاســل طیور بومی و روســتایی، سامانه 
آنالین بازرســی بهداشــتی و دســتگاه تشخیص 
مولکولی »ریل تایم پی سی آر« در استان همدان 

رونمایی شد.
در این مراسم معاون توســعه مدیریت و منابع 
انســانی اســتاندار همــدان اظهار داشــت: هرچند 
اقدامات دامپزشکان پنهان است و آنها را نمی بینیم 
اما وقتی ســر ســفره هســتیم و از برکات آن بهره 

می بریم به زحمات این قشر پی  می بریم.
ســیدمحمدرضا میرصفدری با اشــاره به تالش 
های صورت گرفته توسط دامپزشکی در حوزه امنیت 
غذایی در استان همدان و با اشاره به اینکه امیدوارم 
این اقدامات در راستای برنامه کالن؛ توسعه یافتگی 
کشــور را فراهم کند، گفت: راه اندازی نرم افزار آنالین 
بازرسی بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان 
همدان در راســتای اجرایی شدن دولت الکترونیک 

اقدامی بسیار ارزشمند است.
وی بــا بیــان اینکه ایجــاد دولــت الکترونیک 
در راســتای صرفه جویــی و علمی کردن کار بســیار 
حائز اهمیت اســت، گفت: وقتی به شــاخصه های 
اقتصــادی و اجتماعــی نــگاه می کنیــم دیده می 
شــود که این فشــارها نه تنها برای ما مشــکالتی 
ایجاد نکرده بلکه همواره بشــر وقتی در سختی قرار 
می گیرد خالقیت و نوآوری بیشتری خواهد داشت 

و سطح اتکا به توانایی خود را افزایش می دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
همدان با اشاره به اینکه مســئله تأمین اشتغال در 

کشــور حائز اهمیت بوده و در این زمینه حمایت از 
بخش خصوصی مورد توجه اســت، گفت: حرکت به 
سمت خصوصی ســازی تکلیفی است که باید دنبال 

شود.
وی با تأکید به اینکــه بخش خصوصی و دولتی 
باید یکدیگر را کمک کنند و نباید باهم رقابت داشته 
باشــند افزود: کمک کردن به فعالیت این دو حوزه 

می تواند موفقیت آمیز باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز 
با اشاره به اینکه اســتان همدان در بخش تولیدات 
فرآورده هــای دامــی یکی از اســتان هــای امن 
محسوب می شــود، افزود: خوشــبختانه تقاضای 
تولیدات دامی بــا توجه به امنیت ایجاد شــده، در 

استان همدان افزایش پیدا کرده است.
منصور رضوانی جالل اظهار داشــت: اگر ســرمایه 
گذاری، اشتغال، تولید و امنیت غذایی در کنار هم قرار 

گیرند اهداف سازمانی نیز بخوبی اجرا خواهد شد.
وی گفت: ناظرین ذبح شــرعی و بهداشــتی در 
کشتارگاه های اســتان همدان بر کیفیت بهداشتی 
و شرعی دام و طیور استان همدان نظارت مستقیم 

دارند.

جانشین ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین حسینی در همدان

مردم در پذیرایی از زائران اربعین مشارکت کنند
جانشــین ســتاد مردمی خدمتگــزاران اربعین 
حسینی در همدان با بیان اینکه شعار ستاد مردمی 
اربعین امســال »همه خادمیم« تعیین شده است 
گفت: همه مردم در هر جایگاهی باید با همکاری و 
هماهنگی مطلوب میزبان خوبی برای زائران اربعین 

باشند.
علــی بقایی در گفت وگــو با خبرنــگار فارس در 
همدان با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ۷۵ ایستگاه 
صلواتی طی چنــد روز آینده در اســتان برپا خواهد 
شد اظهار کرد: حدود 1۹۰ کیلومتر از آزادراه کربال زیر 

پوشش استان است.
وی با اشــاره بــه اینکه ایــن اقدامات از ســال 
۹۴-۹۳ آغاز شــده و هر ســاله با رونق بیشــتری 
انجام می شود افزود: تمام ایســتگاه های صلواتی 

خودگردان و توسط مردم استان اداره می شود.
جانشــین ســتاد مردمی خدمتگــزاران اربعین 
حســینی در همدان با بیان اینکه امســال همدان 
میزبــان پنج اســتان دیگر اســت ضمــن اینکه از 
مردم خواســت همــکاری الزم بــرای رفــاه حال 
زائران را داشــته باشــند تصریح کرد: مسؤوالن نیز 
زیرســاخت های الزم برای ترد زائران پنج استان را 

فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه شعار ستاد مردمی اربعین 
امســال »همه خادمیم« تعیین شــده است ادامه 
داد: همــه مردم در هــر جایگاهی اعــم از رانندگان 
اتوبــوس و نیروهــای نظامــی و انتظامــی در این 

مشارکت سهیم باشند.
بقایی با بیان اینکه همه مردم استان باید خادم 
زائران باشــند و برکت این میزبانی شامل حال همه 

باشد بیان کرد: استان همدان در مسیر عبور حدود ۲ 
میلیون زائر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم همه مردم همگرا 
با عنوان شــعار »همه خادمیم« به ارائه خدمات به 
زائــران بپردازند خاطرنشــان کرد: شــعار محوری 

امسال نیز »با اربعین تا ظهور« است.
جانشــین ســتاد مردمی خدمتگــزاران اربعین 
حســینی در همــدان بــا بیــان اینکــه در فرصت 
پیــاده روی اربعین بایــد زمینه ســازی دولت ظهور 
را فراهــم کنیــم گفــت: کیفیــت و نــوع خدمات 
ایســتگاه های صلواتی در اســتان با هــم متفاوت 

است.
وی ادامــه داد: برخی از ایســتگاه های صلواتی 
خدماتی گسترده شامل اسکان، پذیرایی، کفاشی و 
استحمام و برخی دیگر خدمات کمتری شامل غذا 
و میان وعده ارائه می دهند اما عموما ایســتگاه های 
صلواتی امکان اقامه نماز، اســتراحت و پذایرایی را 

دارند.
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خبـــر

 ۵4۵ نفر در استان استخدام می شوند
هفتمین آزمون اســتخدامی 
دســتگاه های اجرایی به صورت 
اســتان های کشــور  متمرکز در 

برگزار می شود.
معــاون توســعه مدیریت و 
سرمایه انسانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اســتان همدان 
گفت: ثبت نام آزمون استخدامی 
از ســوم مهرماه آغاز شــده و تا 
جمعــه 12 مهــر ادامــه خواهد 
داشــت که متقاضیان می توانند 
از طریق سایت سازمان سنجش 

ثبت نام کنند.
افزود:  کریمی تبــار  عبــاس 
مجوز اســتخدام 30 هزارو 290 نفر در دســتگاه های اجرایی کل کشور وجود 

دارد که از این تعداد 545 نفر سهمیه 13 دستگاه استان همدان است.
به گفته وی، آموزش وپرورش با اســتخدام 18 هزارو 93 نفر بیشترین 

سهمیه را در استخدام ها دارد که سهم استان از این تعداد 244 نفر است.
کریمی تبار ادامــه داد: وزارت بهداشــت و درمان با 9 هــزارو 416 نفر 
ســهمیه رتبه دوم در جذب افراد اســتخدام های ایــن دوره دارد که 246 
نفر سهمیه دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی استان است و از 
این تعداد که 10 نفر مربوط به استخدام دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی اسدآباد است.
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان همدان با اشــاره به افرادی که می توانند در این آزمون 
شرکت کنند، گفت: افراد دارای مدرک دیپلم با حداکثر سن 25 سال، فوق 
دیپلم با حداکثر ســن 30 ســال، افراد با مدرک کارشناسی با حداکثر 35 
سال سن، افراد دارای مدرک تحصیلی فوق لیســانس با حداکثر سن 40 
سال و دکترا با حداکثر سن 45 ســال می توانند در این آزمون شرکت کنند 
و کســانی که 2 ســال خدمت نظام وظیفه گذرانده اند به سن استخدامی 

اضافه می شود.
طبق اعالم کریمی تبار، از 545 نفر ســهمیه اســتخدامی استان همدان 
381 نفر داوطلب با سهمیه آزاد پذیرفته می شــوند که 69/9 سهمیه استان 
را در بر می گیرد. وی افزود: 156 نفر )28/7 درصد( از ســهمیه اســتان به 
ایثارگران و 8 نفــر )1/5( نیز به معلوالن اختصــاص دارد. ضمن اینکه همه 

معافیت های ایثارگران حذف شده است.
وی گفت: افرادی کــه حدنصاب نمره را در آزمون کتبی به دســت بیاورند 
برای آزمون عملی و مصاحبه دعوت می شــوند که برای استخدام،70 درصد 
آزمون کتبــی و 30 درصد آزمــون عملی و مصاحبــه مؤثر اســت. به گفته 

کریمی تبار 3 برابر ظرفیت استخدامی برای مصاحبه دعوت خواهند شد.

حرف ها دارم اما … بزنم یا نزنم

قیصر امین پور

د م�ن رادر ار�ج �ج
�ق مݡح�ق

ای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ق آ
ا�ج ا �ن �ج

رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرسانی
وزارتجهادوکشاورزی

مصیبــت وارده را خدمــت حضرتعالــی و خانــواده محترمتــان 

تســلیت عرض نمــوده و بــرای آن مرحوم علــو درجــات و برای 

بازماندگان صبر مسئلت داریم.

ــمدیرمسئولنشریههمدلیهمدان ربانیمهرـ

زشی وژه های ور زش و جوانان از پر یر ور بازدید معاون وز
زش و جوانان استان همدان: مدیرکل ور

 در استان همدان ۱۱۰ پروژه ورزشی در حال اجراست
معاون وزیر ورزش و جوانان 
در بازدید از پروژه های ورزشی 
نهاوند گفــت؛ در حــال حاضر 
تعداد زیادی پــروژه نیمه تمام 
در کشور است که تالش داریم 
بخش عمــده ای از آنهــا را تا 
پایان ســال به نتیجــه و پایان 

برسانیم.
به گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان 
همدان ،خســرو ارتقایی افزود؛ 
بالغ بر هزار پــروژه ملی داریم 
که البته پروژه های استانی هم 
هست،که در سال جاری تالش 
داریم با تخصیــص منابع مالی 
نیمی از آن را به اتمام برسانیم.

وی با بیــان اینکه امروز از پــروژه های اســداباد همدان و 
نهاوند بازدید شــده اســت، افزود؛ در نهاوند 3پــروژه مهم از 
جمله اســتخر بانوان و خوابگاه که از ضرورت های شهرســتان 
برای استقرار ورزشکاران است، که برای اســتخربانوان تاکنون 
2میلیارد اعتبار مصــوب و نیمی از آن تخصیص داده شــده و 
خوابگاه هم اگر تامین منابع شــود تا نیمه نخست سال آینده 

به اتمام می رسد.

همچنیــن مجموعــه باســتانی شهرســتانی بــا 95درصد 
پیشرفت تا پایان سال اتمام می رسد.

جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان اســتان هــم گفت؛ در 
اســتان 110پروژه ورزشــی در حال اجراســت که تا پایان سال 
انتظار تحویل20پروژه می رود و متوســط 70درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد تا پایان 1400 برنامه داریم بخش عمده ای از این 

پروژه ها را به اتمام برسانیم.

شورای شهر از تیم فوتبال شهرداری همدان حمایت می کند
نایب رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه شورای شهربا 
تمام توان از تیم فوتبال شــهرداری همــدان حمایت می کند، 
گفت: دیدگاه اعضای شــورای شــهر بــه ورزش و تیم فوتبال 
شــهرداری همدان مثبت اســت و با تمام توان از تیم فوتبال 

شهرداری همدان حمایت می کنند.
حمید بادامی نجــات در بازدیــد از تمرینات تیــم فوتبال 
شــهرداری همدان با بیان اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان 
یکی از پتانســیل های خوب ورزش شــهرداری بوده به طوری 
که در این چند ســال جایگاه خوبی در بین مردم پیدا و شور و 
نشاط اجتماعی خاصی در شهر ایجاد کرده است، افزود: توجه 
به ورزش شهروندی و حرفه ای از سیاســت های شورای شهر 
همدان بوده و اعضای شورای شهر همدان به اتفاق دیدگاه کامال 

مثبتی به امر ورزش دارند.
نایب رئیس شــورای شــهرهمدان اضافه کرد: به لحاظ رفع 

مشکالت این تیم از نظر مالی تا جایی که در شورا ممکن باشد 
کمک می کنیم و خوشبختانه دیدگاه مدیران شهرداری به این 
تیم مثبت است. بادامی خطر نشــان کرد: از تک  تک بازیکنان 
هم انتظار می رود که با تمام قدرت برای موفقیت این تیم تالش 

کنند تا در پایان فصل به یاری خدا جشن قهرمانی گرفته شود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان تأکید کرد

آمادگی ناوگان حمل و نقل جاده ای همدان برای خدمت رسانی
به زائران اربعین حسینی

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای همدان 
ازآمادگی ناوگان حمل و نقل جــاده ای همدان برای 
خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد، و گفت: از 
"تاریخ 17 تا 29 مهرماه " ناوگان حمل و نقل جاده ای 
همدان آمادگی بــرای خدمــات به زائــران اربعین 

حسینی را دارد.
مصطفــی پناهنده درنشســت خبــری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به خدمات رسانی به زواراباعبدهللا 
طی ایام پیــاده روی اربعین با بیان اینکه ســال 98 
استقبال مردم کشــورمان برای سفربه کربال گسترده 
تر اســت گفت: تاکنون یک میلیون و 630 هزار نفردر 
سامانه سماح ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود 
بیش از 3 میلیون نفر و تا مرز 5 میلیون نفر شرکت 
کنند که حدود 30 هزار و 300 نفــر از زائران مربوط به 

استان همدان است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای همدان 
با بیان اینکه مــردم در این مدت از مســافرت های 
غیر ضروری خوداری نماینــد، زیرا 100 درصد ظرفیت 
اتوبوس های استان در اختیار زائران اربعین حسینی 

است، اظهار داشت: پیش فروش بلیت اتوبوس از" 
24 تا 30 مهرمــاه" ممنوع اســت و تابلوهای اطالع 
رسانی برای جلوگیری از ســردرگمی زائران در سطح 

شهر و جاده های استان نصب شده است.
پناهنده با اشاره به اینکه" 24 تا 29 مهرماه"تبادل 
اتوبوس در بین استان ها صورت می گیرد، وروزانه 150 
دستگاه اتوبوس ازهمدان به مهران و 30 دستگاه نیز 
به خسروی اعزام می شــوند، افزود: کرایه های امسال 
نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است وبا توجه 
به اینکه اتوبوس ها یک ســر خالــی حرکت می کنند 
نرخ هایی تعیین شده است که رانندگان متضرر نشوند.

وی با بیان اینکه به منظور آســان ســازی فرایند 
جابجایی زائــران همایش بزرگ اربعین حســینی، 
پایانه اتوبوس جاده ای در کمربندی مریانج راه اندازی 
شــد، افزود: همدان به عنوان اســتان معین وظیفه 
جابجابی زائران پنج استان مازندران، گیالن، خراسان 

رضوی، خراسان شمالی و قم را به عهده دارد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان با 
تاکید براینکه پایانه انقــالب همدان با توجه به حجم 

زائران گنجایش پاســخگوی را ندارد، گفــت: بر این 
اســاس رینگ بیرونی شــهرمریانج به عنوان پایانه 

موقت انتخاب شده است.
پناهنده با بیان اینکه برخی با خودرو شخصی به 
همدان می آیند و پس از آن با اتوبوس به مرز ســفر 
می کنند ودر محدوده شهری همدان مشکل پارکینگ 
خودرو داریم و راهور قرار اســت مکانی را برای پارک 
خودروهای شــخصی زائران اربعین حسینی در نظر 
بگیرد، ادامه داد: در کشــور 12 هزار دستگاه اتوبوس 
وجود دارد کــه 8 هزار دســتگاه بــه جابجایی زوار 
اختصاص یافته که روزانه باید 150 دســتگاه به مرز 
مهران و 30 دســتگاه به مرز خسروی اتوبوس اعزام 
شود. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان 
با اشــاره به اینکه پیش بینی می شود یک میلیون 
زائر از طریق همدان و با اســتفاده از اتوبوس به مرز 
ایران و عراق منتقل شوند،گفت: پیش بینی می شود 
روزانه بین 50 هزار تا 60 هــزار زائر از طریق این پایانه 

موقت جابجا شوند.
معاون اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان همدان در ادامه با بیان اینکــه همکاران پنج 
استانی که قرار است ازهمدان خدمات بگیرند در این 
ایام در کنار ما خواهند بود و ســکوبندی می شــود تا 
هر مســافر از محل انتقال به شــهر خود مطلع شود، 
گفــت: در ایــام اربعیــن پیش فــروش حضوری و 
اینترنتی بلیت اتوبوس ممنوع است و کارگروه بازدید 

از مجتمع های رفاهی نیز صورت گرفته است.
صفرصادقی راد با بیان اینکه جاده ورودی مریانج 
برای پایانه همدان آماده ســازی شــده کــه با توجه 
به اینکه تاسیســات مریانج کافی نبود، قرار اســت 
زیرســازی شــود، افزود: صد درصــد اتوبوس های 
همدان در اختیار انتقــال زائران اســت وامیدواریم 
زائران اربعین بدون هیچ مشــکلی بــه زیارت کربال 

مشرف شده و بازگردند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان

برگزاری مســابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی آبفا در همدان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 

گفت: مســابقات مرحله اســتانی مهارت های فنی و 

تخصصی بهره بــرداری شــرکت های آب و فاضالب 

شهری و روستایی در همدان برگزار می شود.

سید هادی حســینی بیداربا بیان اینکه ازهررشته 

یک تیم بــه مرحلــه بلوک غرب کشــور بــا حضور 

استان های کرمانشــاه، ایالم، لرستان و قزوین که 12 

و 13 آبان به میزبانی اســتان همدان برگزار می شود، 

راه پیدا می کنند، افزود: ایجاد بســتر مناسب جهت 

پیشــبرد اهداف شــرکت های آب و فاضــالب، تهیه 

اســتانداردهای الزم برای انجــام فعالیت های حوزه 

صنعت آب و فاضــالب، انتقال تجربیــات اجرایی و 

عملیاتی همکاران در ســطوح مختلف، ارتقاء دانش 

و مهارت فنــی اکیپ های عملیاتی، شــناخت دقیق 

نقاط ضعف و قــوت عملیات اجرایــی از اهداف این 

مسابقات است.

 وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در سه مرحله 

استانی، بلوکی )بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی( و 

کشــوری برگزار خواهد شــد اضافه کرد: این مسابقات 

در پنج رشته نصب انشــعاب آب و فاضالب، تعمیرات 

خطــوط آب، عیب یابــی تابلــو بــرق و اندازه گیــری 

پارامترهای شیمی آب به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 

گفت: در مرحله نخســت مســابقات که در ســطح 

استانی برگزار می شود، در مجموع 34 تیم متشکل 

از 79 شــرکت کننده شــامل تیم های نصب انشعاب 

فاضــالب، نصــب انشــعاب آب، تعمیــرات خطوط 

آب، عیب یابــی تابلو برق و آزمایشــات آب ثبت نام 

کرده اند.

وی ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در بین کارکنان، 

توسعه مشارکت جمعی، توســعه کار تیمی و یافتن 

اســتعدادهای ویژه، ارتقاء وضعیت ایمنی کارگاه ها، 

آموزش های عملــی جهت افزایش ســرعت، دقت 

و کیفیــت انجــام کار، شناســایی میــزان قابلیت 

تیم های واکنش سریع، اســتفاده از مسابقه مهارت 

فنی به عنوان کارگاه آموزشــی و بکارگیری و معرفی 

تجهیــزات نویــن را از دیگــر اهداف برگــزاری این 

مسابقات برشمرد.

عباسکریمیتبار
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

ای �ق آ
ا�ج ا �ن �ج
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 انتصاب شایسته شما را به عنوان 
معاون مهندسی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان خوزستان  
تبریک عرض نموده و برای شما 
آرزوی توفیق روز افزون داریم.
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