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همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان همدان خبرداد؛

تشکیل انجمن صنفی 
کارگری خبرنگاران 

در همدان
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با بیان اینکــه ۳۰ درصد بیکاران همدان 
را جمعیت فارغ التحصیالن تشــکیل داده است، 
گفت: نرخ بیکاری ۱۰ درصد در سال بیانگر وجود 

۵۱ هزار نفر بیکار در استان همدان است.
احمــد توصیفیان در جمع خبرنــگاران اظهار 
کرد: تعداد بیکاران استان همدان کم نیست و این 
آمار نشــان دهنده ریشــه کنی بیکاری در استان 
نیست بلکه به معنای قرار گرفتن استان در مسیر 

توسعه است.

گزارش3

به همت شهرداری منطقه دو همدان 
برگزار شد:

برگزاری مراسم نیايش 
و قرائت دعای عرفه 

در باغ گلها
بــه میزبانــی شــهرداری منطقــه دو، برای 
نخســتین بــار با ســخنرانی آیت اهلل شــعبانی 
نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
همــدان و با حضور چشــمگیر اقشــار مختلف 
شــهروندان ، رییس واعضای شــورای اسالمی 
شهر ، مهندس صوفی شهردار همدان مدیران و 
کارمندان شهرداری همدان و منطقه دو  مراسم 

عرفانی قرائت دعای عرفه برگزار شد.

گزارش3

افتتاح نخستین مرکز 
ارتقاء شايستگی بانوان 

کشور در همدان
مرکــز ارتقــاء شایســتگی بانــوان بــا هدف 
توانمندســازی زنان برای مدیریت بهتر خانواده و 
محیط کار به عنوان نخســتین اســتان کشور در 

همدان راه اندازی شد.
مشاور عالی اســتاندار همدان در آیین افتتاح 
نخستین مرکز ارتقا شایستگی بانوان که با حضور 
جمعی از بانوان استان در تاالر فجر همدان برگزار 
شد، با اشاره به اینکه در کل جامعه جهانی خانم ها 
بســیاری از حقوق خود را از دست داده اند اظهار 
کرد: خوشبختانه در دین مبین اسالم هیچ مانعی 
برای ســهم ۵۰ درصدی زنــان در جامعه وجود 

ندارد.

8 گزارش 

رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان 
مطرح کرد:

انجام کارهای بزرگ 
با کمترين امکانات، شناسنامه ی 

جهاددانشگاهی است
۱6 مردادمــاه برابر با ســالروز تشــکیل جهاد 
دانشگاهی اســت. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
هنــوز فضای جامعــه از فرهنــگ طاغوتی پاک 
نشــده و مظاهر آن در همه جا به چشم می  خورد، 
همچنین عوامل فعال طاغوتی در دانشگاه  ها مانع 
اشاعه فرهنگ اسالمی بودند، درنتیجه دانشجویان 
در برابر این مســئله به مقابله برخاستند درنتیجه 

دانشگاه  ها تعطیل شد.

6 گزارش

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا همدان:

پیشگامی دانشگاه 
علوم پزشکی 
در عرصه فعالیت های 
اجتماعی حوزه 
سالمت

6

توسط سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان انجام شد

تور رسانه ای بازديد 
از فرهنگسراهای 
شهر

8

استاندار همدان در همایش روز خبرنگار:

رسانه ها با هر سلیقه و تفکری محترم هستند
2
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استاندار همدان در همایش روز خبرنگار:

رسانه ها با هر سلیقه و تفکری محترم هستند
نقد منصفانه باشد نه مغرضانه

اســتاندار همدان با بیان اينکه رسانه ها با هر 
گروه، سلیقه و تفکری محترم هستند گفت: قرار 
نیست همه مويد و تايیدکننده ما باشند اما نقد 

بايد منصفانه باشد نه مغرضانه.
سعید شاهرخی در همایش روز خبرنگار با تبریک 
این روز و خیر مقدم به خانواده شــهید صارمی، اظهار 
کرد: رشــد و توســعه سیاســی فرهنگی اجتماعی و 
اقتصادی بدون وجود جریان رسانه اصحاب رسانه غیر 

ممکن است.
وی با بیــان اینکه آگاه ســازی و تبادل اطالعات، 
ارائه اخبار و شفاف سازی امکان ندارد مگر اینکه جریان 
رسانه با قوت و قدرت به حرکت خود ادامه دهد گفت: 
البته بین نقدســازنده پیش برنده و نقد غیرمنصفانه و 

مانع توسعه فاصله وجود دارد.
اســتاندار همدان با اشــاره به تدوین ســند اطالع 
رســانی در اســتان با بیان اینکه کار این سند تسهیل 
کار خبر است گفت: ارتباط بین دستگاه های اجرایی با 

رسانه از دیگر مزایای تدوین این سند است.
وی بــا تاکید بر اینکه با تدوین این ســند مدیران 
دســتگاه های اجرایی را وظیفه منــد کردیم ادامه داد: 
مدیــران وظایفی در قبال مردم دارنــد و باید بتوانند 
از ظرفیت رســانه برای ارتباط دوسویه استفاده کنند، 
صدای مردم را شنیده و مشکالت، مسایل و اقدامات را 

با مردم در میان بگذارند.
شــاهرخی با اشاره به کنترل ناظران در اجرای این 
ســند، خاطرنشــان کرد: ناظران کنترل می کنند که 

وظایف مدیر در رابطه با اطالع رسانی محقق شود.
وی یادآور شــد: نمره قابل قبولی از اجرای ســند 
دستگاه ها گرفته شده و باید اجرای این سند با کیفیت 

و کمیت بیشتری دنبال شود.
استاندار همدان با بیان اینکه اصحاب رسانه استان 
نمونه هستند اظهار کرد: مشکالت اصحاب رسانه باید 

پیگیری و بررسی شود.
وی با بیان اینکه اصحاب رســانه همواره خالصانه 
در کنار مــا بودند گفت: همه ما باید قدر این نعمت و 
فرصت را به خوبی بدانیم، حمایت ما از برگزاری هفته 
خبرنگار که کار بی نظیری در کشــور است به همین 
منظور است؛ خانه مطبوعات اســتان هم برنامه ریزی 
خوب و دقیقی به منظور برگزاری این هفته انجام داد.

شــاهرخی با بیان اینکه اشــتغال و رونق تولید از 
کارهای مهم اســتان اســت که باید از طریق رسانه ها 
به مردم اطالع رســانی شــود در ادامه افزود: تعامل با 

اصحاب رسانه مورد تاکید من است.
وی گفت: رســانه ها با هر گروه، ســلیقه و تفکری 

محترم هستند، قرار نیست همه موید و تاییدکننده ما 
باشند اما نقد باید منصفانه باشد نه مغرضانه.

اســتاندار همدان بــا بیان اینکه متأســفانه عمدتا 
تیترهای رسانه ها در استان منفی است ادامه داد: این 
انتقاد را به جریان خبری در استان داریم، در حالی که 

دریایی کار در استان می شود.
وی با بیان اینکه اســتان به مثابــه یک کارگاه در 
حال خدمت اســت گفت: پروژه های چندگانه راه آهن، 
عملکرد خــوب در حوزه مدیریت بحــران و... داریم، 
اشــکاالتی هم داریــم اما فقط اشــکاالت را نبینیم و 

کارهای خوب را هم بگویید.
شــاهرخی در خصوص فعالیت و اطالع رســانی 
در فضای مجازی نیز خاطرنشــان کــرد: امید که 
تا ســال آینده در این حوزه نیز ساماندهی داشته 

شیم. با

     عملیات اجرايــی موزه هنرهای معاصر 
همدان از سر گرفته شد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان گفت: با 
حمایت استاندار همدان عملیات اجرایی موزه هنرهای 

معاصر همدان از سر گرفته شد.
احمد رضا احســانی بیان کرد: فعالیت های جدید 
در حوزه فرهنگ و ارشاد در حال اجرا است و در دوره 
جدید تالش بر این اســت برنامه هــا و طرح های بر 
زمین مانده را پیش ببریم و مطمئن هستم خبرنگاران، 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان را در این 

مسیر حمایت می کنند.
وی اضافــه کــرد: در چند روز گذشــته با تالش 
اســتاندار طرح هایی که در حــوزه فرهنگ و هنر بر 
زمین مانده بود استارت زده شده و امروز شروع به کار 

کارگاه های موزه هنرهای معاصر بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان ادامه داد: 
این طرح سالها خاک می خورد و میلیارد ها اعتبار بر 

زمین مانده بود که دوباره راه اندازی شد.
احســانی توضیــح داد: اعتباری مربوط به ســال 
گذشــته در حال برگشــت بود که با حمایت و تالش 
مسئوالن جذب شــد که با آغاز دوباره این طرح امید 

می رود تا سال آینده بهره برداری شود.
وی افزود: همچنین پردیس سینمایی و تاالر بزرگ 
شــهر به زودی راه اندازی می شــود کــه اینها اتفاق 

مبارک برای استان همدان هستند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان بیان کرد: 
وظیفــه و نقش خبرنگار در توســعه جامعه به عنوان 

چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویا بی بدیل است.
احســانی ادامــه داد: حرفه خبرنگاری با اندیشــه 
عجین شــده و چه زیباست این اندیشه که در خدمت 

توسعه است. 
وی گفــت: خبرنگار از خــود می گــذرد با تمام 
مشــکالت کنار می آید تا نقش روشنگری و کمک به 
توسعه را در پیش بگیرند بنابراین تالش اینها ارزشمند 

است.
احسانی ادامه داد: اداره کل ارشاد حامی و در کنار 
اصحاب رسانه اســت چراکه جزو یک خانواده هستیم 
و در کنار هم ســعی می کنیم در توسعه استان سهیم 

شویم.

خانه مسافرهای شهرستان همدان 
ساماندهی می شوند

فرماندار همدان گفت: الزم اســت 
بــه منظــور پیشــگیری از تخلفات 
مسافرها  خانه  اين  اخالقی،  يا  امنیتی 
اين  ساماندهی شــوند چراکه در غیر 
صورت بــا آفت های بزرگــی روبه رو 

می شويم.
حسین افشــاری در جمع اصحاب رسانه 
و گرامیداشــت روز خبرنــگار درباره دلیل 
انتخاب ســالروز شــهادت شــهید صارمی 
به عنوان روز خبرنگار اظهار داشــت: شــاید 
مقابله بــا جهل و تعصب گــروه طالبان که 
بر اســاس نقشــه از پیش طراحی شده وارد 
افغانستان شدند و دست به اقدامات افراطی 
زدند، از دالیل انتخاب این روز به عنوان روز 

باشد. خبرنگار 
وی بابیــان اینکــه طالبان با طــرز تفکر 
افراطی خــود به هیچ چیزی رحــم نمی کرد، 
گفــت: ازجمله اقدامات افراطــی گرایانه این 
گروه شهادت شهید صارمی و 8 تن از اعضای 
سرکنسولگری ایران در مزار شریف بود چراکه 
وهابیان معتقدند با کشتن شیعیان به بهشت 

می روند.
فرماندار همدان با تاکید بر اینکه رســالت 
خبرنــگار را می توان با نامگــذاری این روز به 
نام شــهید صارمــی تبیین و تشــریح کرد، 
مطرح کرد: آگاهی بخشی و مبارزه با جهل و 
همچنین جمود فکری از وظایف مهم فعاالن 

عرصه رسانه در اجتماع است.
وی بــا تاکید بــر اینکه  تــالش ما در 
شهرســتان همدان پرهیز از انجام کارهای 
پراکنــده و بــدون برنامــه اســت، عنوان 
بــه فرمانداری همدان  از بدو ورودم  کرد: 
مشــارکت  با  را  اولویــت دار  پروژه هــای 

مسئوالن شهرســتان تدوین کرده و تالش 
کردیــم بــه دور از هیاهــو و بــا آرامش، 

کنیم. اجرایی  را  برنامه ها 
افشــاری در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
دربــاره وضعیت خانه مســافرهای غیرمجاز 
و لــزوم ســاماندهی آنها در همــدان نیز، 
ابراز کــرد: از نگاه ما وجود خانه مســافرها 
بــرای همدان یک فرصت به شــمار می آید 
چرا کــه کل ظرفیت اقامتی شــهر همدان 
مهمانپذیرها، هتل  یعنی مجموعه هتل هــا، 
شناســنامه دار،کالس های  آپارتمان هــای 
درســی کــه آمــوزش و پــرورش در ایام 
تعطیــل در اختیار ما می گــذارد به همراه 
۱۰ هزار  به  نزدیک  دولتــی  مهمانپذیرهای 
نفر است در حالی که در برخی ایام ۵۰ هزار 

مسافر وارد همدان می شود.
وی با بیان اینکه 4۰ هزار مســافر مازاد بر 
ظرفیت اسکان در همدان، می توانند از ظرفیت 
خانه مسافرها استفاده کنند، گفت: البته الزم 
اســت به منظور پیشگیری از تخلفات امنیتی 
یا اخالقی، این خانه مسافرها ساماندهی شوند 
چراکه در غیر این صورت با آفت های  بزرگی 

روبه رو می شویم.
فرمانــدار همدان تصریح کــرد: اگر چه ما 
برای ساماندهی خانه مســافرها از افراد فعال 
در این بخش خواســتیم اطالعات خود را در 
ســامانه ای ثبت کنند اما این اقدام با استقبال 
مردم رو به رو نشــد به همین دلیل معتقدیم 
باید برای همراهی آنهــا، اقدامات فرهنگی و 

رسانه ای انجام شود.
 وی درباره  پدیــده تکدی گری افراد غیر 
بومــی در همدان نیز گفت: ما نیز این واقعیت 
که افرادی خارج از استان برای تکدی گری به 
شهر همدان می آیند، را قبول داریم موضوعی 
که ضمــن برخورد انتظامی بــا آن معتقدیم، 
مردم نیــز باید آگاه شــده و از پرداخت پول 
به آنهــا خودداری کنند تا این گونه شــرایط 

مدیریت شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه در بحث توجه به 
نشــاط اجتماعی نیز ما فضــا را برای اجرای 
برنامه ها بــاز کرده ایم، بیان کرد: همانطور که 
مالحظه می کنید ما پیشــتر از این تنها برای 
برنامه های ملی ماننــد ۱۳ آبان، 9 دی و 22 
بهمن اجازه برگزاری مراســم در میدان اصلی 
شــهر را می دادیم اما این روزها برای افزایش 
نشاط در جامعه اجازه دادیم برخی برنامه های 
جنگ شادی در میدان امام)ره( یا پارک مردم 

برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان اعالم کرد

اتحاد و انسجام ملی 
سرلوحه مسیرحرکت رسانه ای

گفت:  همدان  استان  اسالمی  تبلیغات  مديرکل 
اتحاد و انسجام ملی، اصلی است که بايد در مسیر 

حرکت رسانه ها مورد توجه قرار گیرد.
 حجت االسالم محمدهادی نظیری در آئین اختتامیه 
سومین جشــنواره دین و رسانه اســتان همدان، عنوان 
کرد: امروزه فضای رسانه ها فضایی متفاوت و ممتاز است 
و نــوع نگاه ما به رســانه به عنوان یک ابــزار کارآمد در 
تبیین اندیشــه عمیق دینی و دنبــال کردن مأموریتها و 
راهبردهــای کالن انقالب اســالمی باید مورد اســتفاده 

قرارگیرد.
وی تصریح کرد: مســیری که امام خمینی)ره( جلوی 
پای مردم ایران قرار دادند در مســیر تشکیل تمدن نوین 
اسالمی و تشکیل بستری برای ظهور امام عصر)عج( بود 
که با همراهی و مشــارکت جــدی تمامی آحاد مردم به 

سرانجام می رسد.
نظیری ادامه داد: کســانی که ابزارهای فضای مجازی 
و رســانه را در اختیار دارند می توانند از ابزارهای ساده و 
اشخاص آماتور در این فضاها استفاده کنند و هر شخص 

می تواند یک خبرنگار باشد.
وی با بیان اینکه ضروری است جشنواره دین و رسانه 
را در ســالهای آینده توســعه دهیم، افزود: باید به سمت 
شناسایی ظرفیتهای جدید در حوزه رسانه پیش رویم  و 
بسترهایی را ایجاد کنیم که ظرفیتهای نهفته در الیه های 

پنهان جامعه را بشناسیم.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان ادامه داد: 
برگــزاری این جشــنواره ها باعث می شــود نوجوانان و 
جوانان به ســمت تولیدات اپراتــوری رفته و در فضاهای 
رسانه ای فعال شــوند بنابراین اگر در هر روستا یک تیم 
رسانه ای داشته باشیم، پس از گذشتن از مراحل ابتدایی 

در گام بعد آموزش دیده و ارتقاء می یابند.
وی بیان کرد: اگر همت و اعتقاد راســخ وجود داشته 
باشــد می توانیم فرصت و ظرفیتهای را در مسیر اهداف 
آرمانهای انقالب اســالمی پوشــش دهیــم و چیزی که 
فعاالن حوزه و رســانه کمتر به آن توجــه کرده اند، این 
اســت که باید از این ابزارها درجهت راهبــرد آرمانها و 
اهداف انقالب اســالمی اســتفاده کنند که الزمه این امر 
است که خود این مسیر را به درستی شناخته و شناخت 

اجمالی از اندیشه اسالم ناب داشته باشند.
نظیری تأکید کرد: مهمترین کار رســانه ها این است 
که با اندیشــه  رهبر انقالب و مقام معظم رهبری آشنایی 
داشته باشــند و آنها را ســرلوحه کار خود قرار دهند تا 

بتوانند جامعه را در مسیر تحقق این امر همراهی کنند.
وی ادامه داد: فضای هنر و رســانه هم فضای پیشگام 
است و جنبه شناسایی کننده ظرفیتها، آسیبها و موانع  را 
دارد و هم ازعقب دستاوردها را تجمیع و معرفی می کند.

وی با اشاره به گام دوم انقالب اسالمی گفت: با توجه 
به اینکه وارد گام دوم انقالب شــده ایم و در4۰ ساله اول 
انقالب اسالمی به ســمت جلو پیش رفته ایم اما خألیی 
وجود دارد، به این صورت که ما نتوانســته ایم در گام اول 
دســتاوردهای انقالب اسالمی را برای مردم تبیین کنیم 
و این وظیفه رسانه ها است که این کار را به نحو مطلوب 

انجام دهند.
نظیــری عنوان کــرد: در این راســتا نهضت عمومی 
روایتگــری انقالب اســالمی راه اندازی خواهد شــد تا 
نسل جدید با دســتاوردهای انقالب اسالمی آشنا شده و 

شخصیتهای ممتاز دینی را بشناسند.
     رسانه های کشور قدرتمند هستند

نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی نیز گفت: منظور از مقاومت هنرنمایی رسانه ها 
است به طوریکه رسانه ها مقاومت را سختی و محرومیت 
کشــیدن معنا کردند اما مقــام معظم رهبری مقاومت را 

رونق اقتصادی و روی پای خود ایستادن دانستند.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه مقاومت یعنی به 
منطقه بفهمانیم که می توانیم پشــت سر شما باشیم نه 
آمریکا عنوان کرد: مقاومت یعنی در داخل کشــور موفق 

عمل کرده و میلیونها جوان انقالبی را تربیت کنیم.
وی ادامه داد: اگر کشتی انقالب در اقیانوس طوفانهای 
زیادی می بیند و ثابت اســت به علت تربیت آدمهاست، 
جمهوری اسالمی مردمی را تربیت کرده است که دشمن 
از دی ماه ســال گذشته تا امروز همه امکانات خود را به 
کار گرفته تا مردم را به خیابان بیاورد اما موفق نمی شود.

وی با بیان اینکه مقاومت یعنی ایجاد نشاط در جامعه 
خاطرنشان کرد: دو خط موازی از ابتدای انقالب اسالمی 
تا امروز وجود داشته اســت، یک تفکر انقالبی و دیگری 
تفکر لیبرالی؛ تفکر لیبرالی تفکری است که اروپا در ایران 
تولید کــرده و تفکرانقالبی تفکری اســت که خدا تولید 
کــرده و زمانی تفکر انقالبیگری تفکر لیبرالی را محبوس 
کرده بود، مثل 8 ســال دفاع مقدس کــه تفکر انقالبی 

حکمفرما بود.

نماینده مردم همدان در خانه ملت بیان کرد: دستاورد 
انقالبیگری ما پهپاد آمریکا اســت که توســط جمهوری 
اسالمی ایران به پایین آمد و این فقط شجاعت و مقاومت 
نیســت بلکه یک تکنولوژی اســت که توسط انقالبیهای 

جمهوری اسالمی تولید شده است.
وی با بیا اینکه هزاران شــهید مانند شــهید حججی 
در ایران تربیت شــده اند و تربیت این نسل انقالبیگری و 
تالش برای برپایی عدالت در کشور نیز .انقالبیگری است، 
خاطرنشــان کرد: نقش رسانه این است که بتواند تبیین 
کنــد کجای کار انقالب کار رهبری، انقالب و انقالبیگری 

است.
     صدا و سیما بايد پیشانی رسانه های انقالبی 

باشد
حسن شمشادی ضمن گرامیداشت یاد 8 هزار شهید 
دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم استان همدان اظهار 
کرد: اگر ســواد رسانه ای نداشته باشیم حتی در باالترین 

جایگاه نیز نخواهیم توانست حق مطلب را ادا کنیم.
وی با بیان اینکه مقوله ســواد رسانه ای ۵۰ سال است 
که در دنیا مطرح است افزود: این مطلب در سال ۱96۰ 
میالدی برای نخســتین بار در دنیا مطرح شد و در کشور 

ما هم چند سالی است که مطرح شده است.
این فعال رسانه با بیان اینکه اساساً مقوله رسانه بر اساس 
تکنولوژی ساخته شده و مقوله ای وارداتی است گفت: سواد 
رسانه ای موضوعی بین المللی است و درک مبتنی بر مهارت 
که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و محتواها را تشخیص 

داد و انتخاب کرد که کدام تاثیرگذار است.
وی بیــان کرد: افراد بســیاری در برابر مقوله ســواد 
رسانه ای مقاومت کرده و معتقدند تبلیغ باید مثل گذشته 
پیــش رود و عرصه های مختلف تبلیــغ را نمی خواهند 

بشناسند.
شمشــادی با تأکید بر اینکه آمیزه ای از تکنیک های 
بهره برداری از رســانه ها مد نظر اســت گفت: ما باید به 
جایی برسیم که توانایی دسترســی به اطالعات و تولید 
محتوا به اشکال مختلف را از رسانه های مختلف داشته و 

ارزیابی و تحلیل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ســواد رســانه ای به ما می آموزد 
مطالــب و محتوا را خــوب درک کنیم بیــان کرد: باید 
روش هایی که رســانه های غربی در شــکل گیری اذهان 
ما دارنــد را بفهمیم و اطالعات دروغــی که می دهند را 

تشخیص دهیم تا تحت تاثیر آن قرار نگیریم.
این خبرنگار پیشکســوت صدا و ســیما بــا تأکید بر 
اینکه ســواد رسانه ای می آموزد که قسمت های مغفول را 
کشــف کنیم افزود: مفاهیم سواد رسانه ای در سه سطح 
در جامعه مطرح می شود که یک سطح عمومی، متوسط 

و پیشرفته دارد.
وی ادامه داد: ســطح عمومی چگونگــی تحت تاثیر 
قرار گرفتن، سطح متوســط چگونگی فهم اهداف رسانه 
و سطح پیشرفته چگونگی همراه شدن با مخاطبان خود 

را نشان می دهد.
شمشادی با تأکید بر اینکه مردم دنیا باسوادتر شده  اند 
و در تغدیه خبری خود حســاس تر، بر ضرورت توجه به 
اختصــار در اخبار تأکید کرد و و بیان کرد: کســانی که 
در اختصار و ایجاز تبحر دارنــد، برندگان فضای مجازی 

و رسانه هستند.
وی بــا بیان اینکه جذابیت در پیــام، محتوا، عکس و 
گرافیک خبر نیز مهم اســت اظهار کرد: باید در پیام ها از 

حواشی پرهیز کرد و به اصل مطلب پرداخت.
این فعال عرصه رســانه از خبرنگاران خواســت برای 
ایجاد پیام در فضای مجازی ســاده و روان بنویسند و از 

کلمات سخت و پیچیده استفاده نکنند.
وی با بیان اینکه اکنون نیز ســاختمان صدا و ســیما 
همان ساختمان اســت و با وجود افزایش شبکه ها تفکر 
همان تفکری اســت که شــهید آوینی را جلوی در نگه 
داشــت گفت: تا زمانی که مدیریت ارشــد صدا و سیما 
نگاه انقالبی بودن را در عمل نداشــته باشد، نیروها تفکر 
انقالبی نداشته باشند و یا اگر دارند فاقد تخصص باشند، 

وضعیت همین است.
این خبرنگار ســابق صدا و ســیما بــا تأکید بر اینکه 
رویکرد منفعالنه باید تبدیل به نگاه فعاالنه شــود افزود: 
باید تولید محتوا به قدری باشــد که کسی نتواند تفکرات 

خود را قالب کند.
گفتنی اســت: در این دوره از جشــنواره 6۰7 اثر به 
دبیرخانه این جشــنواره ارسال شده بود؛ در بخش اخبار 
و گــزارش  2۳4 اثر، در بخش فیلم مســتند ۳۱ اثر و در 
بخش عکس ۳42 اثر به دبیرخانه رســید که از هر بخش 

سه نفر برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
6۰ اثر نیز در ارزیابی های معیارها و شــاخص های مد 
نظر داوران جشــنواره برگزیده شدند که از صاحبان این 

آثار نیز تقدیر شد.
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به همت شهرداری منطقه دو همدان برگزار شد:

برگزاری مراسم نیایش و قرائت دعای عرفه در باغ گلها
به میزبانی شهرداری منطقه دو، برای نخستین 
بار با سخنرانی آيت اهلل شــعبانی نماينده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه همدان و با حضور 
چشــمگیر اقشار مختلف شــهروندان ، ريیس 
مهندس صوفی   ، اسالمی شهر  واعضای شورای 

شــهردار همدان مديران و کارمندان شهرداری 
همدان و منطقه دو  مراسم عرفانی قرائت دعای 

عرفه برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در سخنرانی خود 
درابتدای مراسم گفت: توجه به کیفیت در دلبستگی به 

متن دعای روز عرفه از اهمیت خاصی برخوردار است.
آیت اهلل شــعبانی خاطر نشان کرد: در متن دعای 
عرفه خودشناسی و خودساختگی مورد تاکید ویژه قرار 

گرفته که انسان باید روی این ویژگی ها تمرکز کند.
امام جمعه همدان تصریح کرد: سبک قرائت دعای 

عرفه توســط مداحــان و واعظان به نحوی باشــد که 
مناسب شرایط محیط باشد.

حامد جلیلوند مدیر شهرداری منطقه دو نیز در باره 
برگزاری مراسم عرفه گفت: بحمداهلل با حضور گسترده 
واستقبال بی نظیر خانواده های شهروندان محترم در 

محل باغ گلها مراســم روحانی نیایش و قرائت دعای 
عرفه صورت گرفت.

وی افزود: با تالش همکاران در شهرداری همدان، 
تدارک برگزاری مراسم در فضایی آرام و محیطی روح 
افــزا میزبان مردم مومن همدان بودیم که این خدمت 

را وظیفه و افتخاری برای خود میدانیم.
جلیلونــد در پایان اذعان کرد: همــه کارکردهای 
مدیریت شهری را برای ارائه خدمات به شهروندان در 
حوزه های مختلف در نظر داریم که یکی از مهمترین 

فاکتورهای ان رویکرد فرهنگی و اجتماعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبرداد؛

تشکیل انجمن صنفی کارگری خبرنگاران در همدان
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
همدان با بیان اينکه 30 درصد بیکاران همدان 
را جمعیــت فارغ التحصیالن تشــکیل داده 
اســت، گفت: نرخ بیکاری 10 درصد در سال 
بیانگــر وجود 51 هزار نفر بیکار در اســتان 

همدان است.
احمد توصیفیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
تعداد بیکاران اســتان همدان کم نیست و این آمار 
نشان دهنده ریشــه کنی بیکاری در استان نیست 
بلکه به معنای قرار گرفتن اســتان در مسیر توسعه 

است.
وی بــا بیان اینکــه از بیش از ۵۰ هــزار بیکار 
موجــود در اســتان ۱6 هزار و 97 نفــر را بیکاران 
دانشــگاهی در بر  می گیرند، تصریح کرد: با وجود 
نرخ بیکاری تک رقمی در اســتان نرخ بیکاری فارغ 
التحصیالن دانشگاهی استان ۱2 تا ۱۳درصد است.

وی با اشــاره به اینکه ۳۰ درصد بیکاران استان 
را فارغ التحصیالن دانشگاه تشکیل داده اند، افزود: 
این امر نشــانگر عدم تطابق نظــام آموزش عالی با 
نظام بازار کار اســتان و کشــور و توجه به مدرک 
محوری به جای مهارت گرایی نیروی انسانی است.

براینکــه اظهارنظرهای  تاکیــد  بــا  توصیفیان 
غیرکارشناسی درباره نرخ بیکاری استان همدان نه 
تنها مساله ای را حل نمی کند بلکه باعث القای بی 
اعتمادی و نا امیدی در بین آحاد مردم می شــود، 
یادآور شد: دقیق ترین و شفافترین آمار نرخ بیکاری 
و نرخ مشارکت استانهای کشور را متولی آمار یعنی 
مرکزآمــار ایران به عنوان تنها مرجع رســمی آمار 
کشــور ارائه می دهد و هرگونه حــدس و گمان و 
تخمین های غیرکارشناســی تنها نظرات شخصی 

افراد است.
دبیر کارگروه اشتغال اســتان با اشاره به اینکه 
آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران مربوط به 
وضعیت اشــتغال و بیکاری استان ها در فصل بهار 
اســت، گفت: با توجه به اینکه در فصل های بهار و 
تابســتان، فعالیت های مربوط به حوزه کشاورزی، 
گردشــگری، ساخت و ساز در استان رونق بیشتری 
دارد موجب می شــود در این دو فصل نرخ بیکاری 

به صورت تک رقمی کاهش یابد.
وی اضافه کرد: این در حالی است که در فصول 
پاییز و زمســتان نرخ بیکاری استان حتی 2 رقمی 
می شــود و آنچه در نهایت محاســبه خواهد شد 

میانگین نرخ بیکاری در تمام طول سال است.

وی گفت: کل مقرری بگیــران بیمه بیکاری در 
سال گذشــته در استان همدان 27۱۱ نفر بوده که 

این رقم در اول مرداد 26۳۰ نفر بوده است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با بیان اینکه امروز ظرفیت اصلی اشتغال در 
کارخانه های بزرگ نیست بلکه در کسب و کارهای 
خرد و کوچک و زودبازده اســت، عنوان کرد: کسب 
و کارهای کاربر اشتغالزا هستند نه کسب و کارهای 

سرمایه بر.
وی گفت: این در حالی اســت که ســرانه ایجاد 
اشــتغال در مشاغل خرد و کوچک بین ۵۰ تا ۱۵۰ 
میلیون تومان است و البته ما نیازمند ایجاد زنجیره 
ارزش و تجمیع سرمایه های خرد در استان هستیم.
توصیفیان ادامه داد: خوشبختانه استان همدان 
عالوه بر رونق کشــاورزی، گلخانــه ها، محصوالت 
زراعــی و باغی بهره مند از رســته های مزیت دار 
صنایع خرد و کوچک اســت به گونه ای که صنعت 
مبل و منبت مالیر و تویســرکان، ســفال اللجین، 
پوشــاک کبودراهنگ و همدان قاب ســازی رزن، 
شــوریجات و ترشــیجات بهار، چرم، فرش، صنایع 
دســتی اســتان ظرفیت اشتغال مناســبی را برای 

استان ایجاد کرده است.
وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان در پرداخت 
کمی و کیفی تســهیالت اشــتغالزا عملکرد موفقی 
داشته است، ادامه داد: در مجموع ۱996 طرح اشتغال 
روســتایی به مبلغ 267 میلیارد تومان تسهیالت به 

متقاضیان عقد قرارداد و پرداخت شده است.

وی با اشــاره به اینکه 226 تشــکل کارگری و 
کارفرمایی در اســتان در حال فعالیت است افزود: 
از این تعداد ۱7۰ تشــکل کارگری متشکل از 2۵ 
شورای اســالمی کار، ۱۱4 نماینده کارگران، ۱2۱ 
انجمن صنفی کارگری، هشــت کانون بازنشستگی 
و یک کانون شــوراها و یک نماینده کارگران فعال 

است.
وی با بیان اینکه ۵6 تشــکل کارفرمایی شامل 
۵4 انجمــن صنفــی و دو کانــون انجمن صنفی 
در حــال فعالیــت اســت تصریح کرد: مســائل و 
مشــکالت کارگران و بنگاه های اقتصادی استان در 
کمیســیون های کارگری و جلسات ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید مطرح و برای رفع مشــکالت آنها 

اقداماتی انجام شده است.
صنفــی  انجمــن  تشــکیل  از  توصیفیــان 
و  خبــرداد  همدانــی  خبرنــگاران  کارگــری 
انجمــن صنفــی  خاطرنشــان کــرد: تشــکل 
 ۵۰ عضویــت حداقل  با  خبرنگاران  کارگــری 
همچنین  شــد  خواهد  تشکیل  اســتان  در  نفر 
۱2 استان کشــور تشکیل شده  این تشــکل در

و یا در حال تشــکیل است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان اظهار کرد: بر اســاس مصوبه دولت شــغل 
خبرنگاری جز گروه ب مشــاغل سخت و زیان آور 
اســت و خبرنگارانی که دارای کارفرما هســتند و 
عنوان شــغلی انها خبرنگار اســت در این گروه قرار 

می گیرند.

دربازدید خبرنگاران از تصفیه خانه فاضالب همدان مطرح شد؛

جمع آوری ۹۵ درصد فاضالب حاشیه شهر همدان
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
همدان با بیان اينکه 95 درصد حاشــیه شهر 
همدان تحت پوشــش شــبکه جمع آوری 
فاضالب است، گفت: 75 درصد استان همدان 

تحت پوشش خدمات فاضالب هستند.
ســید هادی حســینی بیدار دربازدید اصحاب 
رسانه از تصفیه خانه پساب فاضالب همدان، اظهار 
کرد: تصفیه خانه همدان با ظرفیت ۱28۰ لیتر در 
ثانیه پســاب را تصفیه می کند که درحال حاضر با 
یک مدول کار می کندو امیدواریم 2 مدول را وارد 

مدار کنیم.
وی با بیان اینکه در شــهر همدان ســالمتی و 
محیط زیست در اولویت قرار دارد، افزود: قولی که 
درباره پاکســازی رودخانه ها داده بودیم عملیاتی 
شــد و تمامی رودخانه های شهر همدان پاکسازی 

شده است.
وی ادامــه داد: در ســیل اخیر که بیشــترین 
بارندگی در اســتان رخ داد به علت اقدامات صورت 
گرفته در حاشــیه شــهر همدان هیچ مشکلی در 

خصوص  شبکه فاضالب رخ نداد.
حســینی بیدار با تاکید بر اینکــه ۱۰۰ درصد 
جمعیت همدان تحت پوشــش خدمــات آب قرار 
دارند، یادآور شــد: ورودی فاضالب به تصفیه خانه 
2۵۰ لیتر در ثانیه  بود که توانستیم طی 4 ماهه به 

6۵۰ لیتر در ثانیه برسانیم.
وی درباره کیفیــت تصفیه فاضالب عنوان کرد: 
با تالش مجموعه آبفا پساب تصفیه شده از کیفیت 
باالیی برخوردار اســت به طوریکه BOD فاضالب 

زیر ۵ و آمونیاک ۰2. است.
وی افزود: در 4 ماهــه 44 کیلومتر خط انتقال 
پســاب به نیروگاه اجرا شده و در حال حاضر 6۵۰ 
لیتر در ثانیه از پســاب فاضالب بــه نیروگاه انتقال 
می یابد و توان این وجــود دارد که به ۱۰۰۰ لیتر 

در ثانیه برسانیم.
حســینی بیدار با اشاره به اینکه نیروگاه همدان 
فقط برای شرب از آب چاه استفاده می کند، گفت: 
تمام چاه های موجود در نیروگاه از مدار خارج شده 
و تا کنون 4۰ میلیون متر مکعب پســاب فاضالب 

تحویل نیروگاه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
تاکید کرد: در گذشته نیروگاه با 2۵ درصد ظرفیت 
کار می کرد اما امــروز با ۱۰۵ درصد ظرفیت خود 

کار می کند.

      54 درصد اجرای شــبکه جمع اوری 
فاضالب شهر همدان

معاون بهره برداری شــرکت آبفا استان همدان 
نیز از پیشرفت ۵4 درصد اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهر همدان خبر داد و گفت: ۱۰۰ درصد 

شهر همدان از خدمات فاضالب برخوردارند.
فرهــاد بختیاری اظهار کرد: شــبکه مدرنی که 
توسط شــرکت آب و فاضالب اجراشده ۵4 درصد 
پیشــرفت دارد امــا کل جمعیت شــهر همدان از 

خدمات فاضالب برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: طراحی تصفیه خانه شهر همدان 
در 4 مدول بوده اســت که دو مدول با ظرفیت ۱28۰ 

لیتر در ثانیه درحال بهره برداری است.
وی افزود: زمین مدولهای ســوم و چهارم طراحی 
شده و زیرســاختهای آن آماده است و در صورت نیاز 

و افزایش جمعیت وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
بختیاری با بیان اینکه درحال حاصر بخش مایع 
تصفیه خانه درحال بهره برداری است،  گفت: بخش 

لجن تصفیه خانه فاضالب در حال ساخت است.
معاون بهره برداری شــرکت ابفای استان همدان 
خاطرنشان کرد: ور حال حاضر تصفیه خانه فاضالب 
همدان 9۳ درصد پیشــرفت دارد و بــا وجود اینکه 
تصفیه خانه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی نرسیده است 

اما کیفیت مناسبی برای انتقال به نیروگاه دارد.
وی اظهار کرد: اگر اعتبار مورد نیاز برای بخش لجن 
که حدود 2۰ میلیارد تومان است تامین شود پیش بینی 

می شود تا پایان امسال  این بخش افتتاح شود.
بختیــاری تصریح کرد: تا کنــون ۱۱۰ میلیارد 
تومان در بخش فاضالب همدان هزینه شــده است 

که 6۰ میلیارد تومان آن مربوط به شبکه است.



شنبه 26 مردادماه 1398   
سال دوم  شمــاره 22  همدان4

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

خانه معلم و درمانگاه فرهنگیان در همدان توسعه می یابد
اســتان همدان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
گفت: توســعه خانه معلــم، اردوگاه چالوس و 

درمانگاه فرهنگیان را در دستور کار داريم.
محمد پــورداود در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 
فرهنــگ و ارتباطات در روابط همزیســت و در عمل 
انفــکاک ناپذیرند، اظهار کرد: ارتباطات فرهنگســاز 
هستند؛ فرهنگ از 6 الیه مجزا و در عین حال مرتبط 
تشکیل شده که ۳ الیه نخست هسته و مابقی پوسته 

فرهنگ هستند.
وی با بیان اینکه رسانه نمی تواند در ۳ الیه نخست 
فرهنگ تحول و تغییر ایجاد کند و بیشترین تالشش 
از رهگذر اندیشــه سازی، ارزش سازی و هنجارسازی 
است، افزود: رســانه از قابلیت ایجاد تحول در توسعه 
فرهنگ شامل نمادها، اسطوره ها، آداب و رسوم ها از 

رهگذر جامعه پذیری برخوردار است
پورداود با بیان اینکه تأثیر رســانه ها بر حوزه ها 
برهیچ کس پوشیده نیست به طوریکه اندیشه پردازی 
و آگاهی بخشی، بخشی از کارهای رسانه ها در جامعه 
است، خاطرنشان کرد: اگررسانه ها در جامعه به دنبال 
کنار زدن تاریکی ها هســتند همانند نورافکن هایی 

هســتند که باآگاهی بخشی محیط پیرامون را روشن 
می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان تأکید 
کرد: آموزش و پرورش اســتان باید سعه صدر داشته 
باشد و رسانه ها روی سرما جا دارند تا جایی که هرگز 

شکایتی از رسانه ها نخواهیم کرد.
مدیرعامــل خانــه مطبوعات اســتان همدان نیز 

گفت: در سال گذشته از آموزش و پرورش درخواست 
داشتیم که در مدارس ایســتگاه های روزنامه خوانی 
را ایجــاد کند اما ترتیب اثر نداد و امیدواریم امســال 

اجرایی شود.
مهرداد حمزه در پاسخ به درخواست توزیع رایگان 
روزنامــه در مــدارس نیز گفت: بســیاری از مدارس 
دولتی و غیرانتفاعی اقدام بــه دریافت وجه از دانش 
آمــوزان قبل از ورود به مدرســه می کنند پس نباید 

برای دریافت روزنامه مشکلی داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان نیزبا بیان 
اینکه همه روزها متعلق به خبرنگاران اســت و طبق 
پاسداشــت و یادآوری این مراسمات برگزار می شود، 
گفت: خبرنگاران با اندیشــه و تفکر ســروکار دارند و 
همانند شمعی هستند که می سوزد و جامعه را روشن 

می کنند.
احمدضا احســانی  بــا بیان اینکــه کار در حوزه 
فرهنگ عشق می خواهد و خبرنگاران عاشق هستند، 
تأکید کرد: زحمات و از خودگذشتگی های خبرنگاران 
را برای توسعه استان پاس می داریم و قدردان زحمات 

این قشر زحمت کش هستیم.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

پوشش بیمه ای ۵7 درصدی جمعیت همدان
مديرکل بیمه ســالمت استان همدان با بیان 
اينکه خبرنگاری، عرصه ای مهم و ويژه است که 
هر کســی توان حضور در اين جايگاه را ندارد، 
گفت: ادارات و ســازمانها با تعامل با رســانه ها 

خدمات خود را به مردم اطالع دهند.
دکتر ســعید فرجی در نشســت با اصحاب رسانه 
و تجلیــل از خبرنگاران حوزه ســالمت، با بیان اینکه 
شهامت، جسارت و توان ذهنی از ویژگی های خبرنگار 
است، تصریح کرد:  تجزیه و تحلیل درست اخبار، دقت 
در ثبت خبرها از اقدامات یک خبرنگار توانمند اســت 
که این موضوع می تواند ادارات و ســازمانها را در ارائه 

خدمات به اربابان رجوع یاری دهد.
وی حضور خبرنگاران را در اصالح شــایعات مفید 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: در مواقعی کــه درباره 
سازمانی شــایعه ای منتشر شود با تعامل با خبرنگاران 
می تواننــد اخبار کذب را اصالح و خبر درســت را در 

جامعه منتشر کنند.
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان در ادامه با بیان 
اینکه موضوع ســالمت از نیازهای اساسی مردم است، 
تأکید کرد: هر چه در این زمینه و سرمایه گذاری روی 

نیروی انسانی هزینه شود، ارزشمند و مفید خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه جمعیت تحت پوشش بیمه 
ســالمت به یک میلیون نفر رسیده اســت، ادامه داد: 
نزدیک به ۵7 درصد از جمعیت اســتان همدان تحت 

پوشش بیمه سالمت قرار دارد.
فرجی با بیان اینکه ۱2۵ هزار نفر از کارکنان دولت 
در صندوق بیمه ســالمت عضو هســتند، تصریح کرد: 
64۰ هزار روســتایی در اســتان همدان تحت پوشش 

خدمات بیمه سالمت قرار دارند.
وی گفت: صندوق بیمه سالمت همگانی از سال 9۳ 

کل گرفت و ۱67هزار نفر تحت پوشش این ضصندوق 
قرار دارند که از ســال 96 محدودیت مراجعه به بخش 

خصوصی برای این صندوق مطرح شد.
پوشــش بیمه ای بیش از ۱۱ هزار مددجوی کمیته 

امداد در همدان
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان همدان از پوشش 
بیمــه ای ۱۱ هــزار و 2۰۰ نفــر از مددجویان کمیته 
امداد در اســتان همدان خبرداد و گفــت:  از ابتدای 
امســال بحث انتقال بیمه مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به بیمه ســالمت مطرح شد که در استان 
همدان ۱8 هزار و ۵۰۰ مددجوی کمیته امداد به بیمه 

سالمت واگذار شدند.
فرجی تصریح کرد: در اســتان همــدان ۱۱ هزار و 
2۰۰ مددجوی کمیته امداد دفترچه بیمه سالمت خود 
را دریافت کرده اند و در این پروســه ۳2۰۰ همپوشانی 

شناسایی و رفع شده است.
وی با بیان اینکه ۳6 میلیــارد تومان از هزینه های 
ســال 98 پزشــکان و مراکز دولتی و غیردولتی طرف 
قرارداد بیمه سالمت پرداخت شده است، ادامه داد: 7۰ 

میلیارد تومان از مطالبات سال قبل باقی مانده است.

تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از کشور ممنوع شود
برخورد با فساد نیازمند اراده پوالدین است

اســتان  در  قضايیه  قوه  وکالی  مرکز  رئیس 
همدان با تأکید بر لزوم توجه به بیانیه گام دوم 
انقالب گفت: جوانان انقالبی بايد در مقابل جريان 

غیر انقالبی درون نظام ايستادگی کنند.
علیرضا ترکستانی در همایش »نقش حقوقدانان در 
گام دوم انقــالب« با رویکرد احیای عدالت و مبارزه با 
فســاد اظهار کرد: مقام معظم رهبری از ســال ها قبل 
تاکید بر لزوم برخورد با فســاد و مفســد داشتند اما 
برخی مســووالن طوری عمل کردند که بیانات ایشان 

روی زمین ماند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فســاد ساده نیست و به 
خصوص اگر از نوع سیستماتیک سخت و پیچیده  باشد 
افزود: برخورد با فساد سیستماتیک مستلزم اراده قوی 

و پوالدین است.
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه در اســتان همدان 
با اشــاره به اینکه متاسفانه جریانی غیر انقالبی درون 
نظام رخنه کرده است گفت: مقام معظم رهبری تاکید 
کردنــد که باید در برابر جریان غیر انقالبی درون نظام 

ایستاد.
وی با طرح این سوال که چه کسانی باید در مقابل 
جریان غیر انقالبی درون نظام ایستادگی کنند؟ پاسخ 
آن را جوانــان انقالبی با روحیــه انقالبی عنوان کرد و 
افزود: مبارزه با جریان غیر انقالبی و فســاد مبارزه ای 

ســخت اســت و در این راه باید جان و آبرو داد، ضرر 
کرد و تهدید شد.

ترکســتانی بیان کرد: مبارزه با فساد مستلزم دادن 
هزینه اســت، هزینه ای ســنگین که تحمل آن برای 

کسی که در این راه قدم برمی دارد، سخت است.
وی با بیان اینکه مقام معظــم رهبری می فرمایند 
مبارزه با فســاد یــک جهاد واقعی و البته کار بســیار 
دشواری اســت افزود: تعبیر رهبری از فساد این است 
که برخی با زرنگــی، قانون دانی، زبان چرب و نرم و با 
چهــره حق به جانب به جــان بیت المال ملت افتاده و 

کیسه های خود را پر می کنند.
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه در اســتان همدان 
بــا بیان اینکه بایــد ببنیم هر کدام از مــا در جایگاه 
خود چقدر به بیانات رهبــری پایبند بوده ایم و چقدر 
دغدغه هــای ایشــان را رفــع کرده ایم افــزود: در هر 
حوزه ای که هســتیم و مسئولیت داشتیم، اگر کوتاهی 

کردیم این گناه بخشودنی نیست.
وی ادامــه داد: حکومت ما دینی اســت و در این 
حکومت بــرای اتخــاذ هرگونه تصمیمات از ســوی 
مسووالن باید حتما مشــروعیت آن عمل مورد توجه 

واقع شود.
      تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از 

کشور ممنوع شود
معــاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اســالمی طرح ممنوعیت تحصیل 
فرزندان مســئوالن در خارج از کشــور را ارائه داده و 

تصویب کند.
حجت االســالم محمد مصدق بیــان کرد: نماینده 
های انقالبی خانه ملت طرحی برای تصویب در صحن 
مجلس ارائه بدهند تا بر اســاس آن فرزندان مسوالن 

نظام مجاز به تحصیل در خارج از کشور نباشند.
حجت االســالم مصدق اضافه کرد: شــاید عده ای 
بگویند تحصیل در خارج از کشــور حق افراد اســت، 
ایرادی ندارد، پس پدرش نباید مسئولتی داشته باشد. 

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: کارگزاران 
نظام در ســه قوه بایــد کاری کنند که مردم آنها را به 

عنوان علمدار و پرچم دار بپذیرند.
     مسئوالن طهارت اقتصادی داشته باشند
حجت االسالم مصدق گفت: معظم له در بیانیه گام 
دوم انقالب، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد را الزم و 
ملزوم یکدیگر دانستند و تاکید کردند مسئوالن نظام 
باید طهارت اقتصادی داشته باشند و مشروعیت همه 
کارگزاران نطام و مسئوالن بر داشتن طهارت اقتصادی 

است. 
 مصدق افزود: با نیم نگاهی به عملکرد 4۰ ســاله 
انقــالب و منویــات رهبر معظم انقالب مــی توان به 
صراحــت عنوان کرد که مســئوالن هیچگاه به بیانات 

و توصیه های معظم له عمل نکردند.
معاون حقوقــی قوه قضاییه اظهار داشــت: معظم 
اجرای قسط در همه جا را وظیفه همگانی دانستند که 
در این زمینه باید رفتــار صاحبان قدرت و کارگزاران 

نظام متفاوت با سایر مردم باشد. 
وی با بیان اینکه وابســتگان قوه قضائیه چه نقشی 

بایــد در گام دوم انقالب باید ایفــا کند گفت: صنوف 
وکال، مشــاوران حقوقی، کارشناسان رسمی و حقوق 
دانــان در پیاده کــردن عدالت نقش کلیــدی دارند 
بنابرایــن انتطار می رود با برگزاری دوره های مختلف 
در تحقــق آرمان های انقالب و پیــاده کردن عدالت 

کمک کنند.
     وکیل با تقوا وجه 10 میلیاردی يک مفسد 

اقتصادی را رد کرد 
معــاون حقوقی قوه قضاییه افــزود: در دوره جدید 
ریاست قوه قضائیه بنا بر آن است دستگاه قضایی امور 
غیر قضایی که انباشت شــده را به متخصصان واگذار 
کند که در این راســتا وظایفی بــرای قضات، وکال و 
کارشناسان رســمی و مشاوران حقوقی در نظر گرفته 

شده است.
حجت االسالم مصدق با تاکید بر ضرورت احترام به 
قانون و استقالل حقوقی، روحیه قانون گرایی و تسلیم 
شــهروندان در برابر قانون بیان کرد: وکال تاکنون چند 
بار پس از پذیرش پرونده به موکل گوشزد کرده اند که 

در این زمینه حق با وی نیست.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشــت: به تازگی 
در یکــی از پرونده های مفســدان اقتصــادی یکی از 
وکال، وکیل تســخیری یکی از مفسدان بود که وی از 
او درخواســت کرد با دریافــت ۱۰ میلیارد ریال علی 
الحساب وی وکیل تعیینی این متهم شود اما وکیل در 
پاســخ به وی عنوان کرده است که »عزت و شرف ام 
را به پول نمی فروشــم و بدون دریافت وجهی از حق 

شما دفاع می کنم«. 
     سامانه شفافیت فعالیت وکال راه اندازی 

می شود
رئیس مرکز وکال و کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه با طرح این ســوال که ما به عنوان 
وکیل، کارشــناس و حقوقدان چقدر منافذ فســاد را 
شناســایی کردیم؟ گفت: به این فکــر کردیم که اگر 
۱۰۰ پرونده مشــابه داشتیم چه کاری انجام دهیم که 

تعداد این پرونده ها در سال بعد کاهش یابد؟
علــی بهادری بیان کرد: نباید برای امر به معروف و 
نهــی از منکر به هیچ وجه با افراد درگیر شــد بلکه با 
رفتار و اعمالمان میتوانیم اشــتباه فرد را به وی بازگو 

کنیم.
وی تاکید کرد: یک وکیل باید از حقوق عامه دفاع 
کند همچنین کارشناســان دادگستری نباید فقط در 
حوزه حقوقی فعال باشــند بلکه کارشــناس مســائل 

اجتماعی هم باشند.
وی با بیان اینکه گام دوم انقالب بعد از ابالغ بیانیه 
در بهمن سال گذشته توسط رهبر معظم انقالب آغاز 
شــد اظهار داشــت: گام دوم انقالب را اقدام و حرکت 

انقالبی در سایر حوزه های انقالبی می دانم.
وی گفــت: یکی از محورهای بیانات معظم له مبارزه با 
فساد اقتصادی است که خطاب این بیانیه حاکمیت و دولت 

نبوده بلکه عموم مردم انقالب ایران اسالمی هستند.
وی گفــت: در مرکز وکال، اولویــت اصلی واگذاری 
اداره کارها به کارشناسان و وکال است که در این راستا 
در تمامی استان ها این وظایف به هیات مدیره محول 

شــده است هر چند قرار نیست اداره امور را غیر وکیل 
و کارشناس بر عهده داشته باشد. 

رییس مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: در حوزه دادســتانی و 
رســیدگی به تخلف ها در کمتر از 2 ماه دادســراها و 
دادگاه ها در مراکز اســتان ها فعال می شــوند و پس 
از آن فرایند آموزشــی و استمرار دادیارها را در مراکز 

استان ها با رویکرد جدید پیش می بریم.
بهادری جهرمی اضافه کــرد: برای افزایش عدالت 
در توزیــع کارها به ویــژه در اجرائیات کارشناســی، 
ســامانه هوشــمند طراحی و همه فعالیت های مراکز 

الکترونیکی و تجمیع می شوند.
رئیس مرکز کارشناسان رســمی قوه قضاییه استان 
همدان با بیان اینکه مقــام معظم رهبری در بیانیه  گام 
دوم انقالب اعتماد به جوانان و جوانگرایی و احیای عدالت 
و مبارزه با فســاد را الزم و ملزوم هم دانستند افزود: در 
گام دوم انقالب به تبیین چهار دهه دســتاورد های نظام 

جمهوری اسالمی پرداخته شده است.
حمید گلی پور با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی 
دادگستری بازوان توانمند دستگاه قضایی هستند که 
تالش می کنند در کنار قضــات عدالت به خوبی اجرا 
شــود افزود: در اســتان همدان ۱۰ کارشناس رسمی 

دادگستری در ۳7 رشته مشغول به کار هستند.

دومین جلسه کمیسیون گردشگری 
استان همدان برگزار شد

در ابتدای اين جلســه رئیس اتاق بازرگانی 
همــدان بــا بیان اينکــه تقويت پتانســیل 
جدی  پیگیری  به  نیاز  اســتان  در  گردشگری 
کمیســیون  اعضای  حضــور  گفــت:  دارد، 
اتاق در کمیســیون گردشگری  گردشــگری 
استانداری می تواند در اين زمینه بسیار مثمر 

باشد. ثمر 
علی اصغر زبردســت در ادامه خواســتار بررســی 
مسائل مربوط به گردشگری استان و اختصاص جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماه آتی به 
کمیســیون گردشگری شد و خاطر نشان کرد: ساخت 
گردشگری باید  در محوریت اصلی استان قرار گیرد و 
قدم اول در این راســتا جذب گردشگران داخل کشور 

است.
این مقام مســئول از جملــه عوامل تأثیرگذار در 
جذب گردشــگر را افزایش ســوژه هــای تفریحی، 
منابع طبیعی، فرهنگی، ورزشــی و غیره دانســت و 

افزود: حضور در نمایشــگاه های گردشگری داخلی 
و خارجی می تواند در معرفی اســتان همدان بسیار 

باشد. تأثیرگذار 
در ادامه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
همدان با اعــالم اینکه وزارت خانه میراث فرهنگی در 
کشــور راه اندازی شــد، اظهار نمود: تغییرات صورت 
پذیرفته در احقاق حقوق مســائل گردشــگری کشور 

بسیار مثبت پیش بینی می شود.
شهرام شیروانی ادامه داد: حضور در نمایشگاه های 
خارجی و معرفی پتانســیل های گردشــگری استان 
همدان از جمله اقدامات الزامی در جذب گردشــگران 

خارجی می باشد.
وی افزود: در حال حاضر از نظر حضور گردشگران 
داخلی و خارجی در اســتان ضعــف قابل تأملی وجود 

دارد.
در ادامه معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان 
تبدیل ســازمان گردشــگری بــه وزارت را در ثبات 
گردشــگری مؤثر قلمــداد کرد و گفت: خوشــبختانه 
پتانســیل گردشگری همدان در نمایشــگاه معرفی و 
نتیجه مثبت آن در ســال گذشته به طور چشم گیری 

قابل مالحظه بود.
علی خاکسار از دسته بندی کشورهای هدف برای 
جذب گردشگر در استان های کشور خبر داد و گفت: 
عراق، چین، کره جنوبی، هندوســتان و چند کشــور 
اروپایی از مهم ترین کشــورهای هدف معرفی شــده 

برای استان همدان هستند.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: نمایشگاه 
های کشــور چین، عــراق و ژاپن فرصت بســیار 
پتانســیل های گردشگری  برای معرفی  مناســبی 

است. استان 
در ادامــه اعضــای کمیســیون به بیــان نقطه 
نظرات  و پیشــنهادات خود در خصــوص تقویت 
پتانســیل گردشــگری اســتان و همچنیــن نحوه 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی گردشــگری 

پرداختند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان:

70 هزار نفر فرد بدون بیمه در استان، دغدغه اصلی ما هستند
مدير صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
اصلی  همدان هدف  استان  و عشاير  روستايیان 
بیمــه را اثرگذاری در کاهــش مهاجرت و وارد 
کردن پول روســتايیان به چرخه تولید خواند و 
ابراز کرد: عالوه بر اين ايجاد عدالت اجتماعی در 
روستا برای اينکه تفاوتی بین يک فرد شهری و 
روستايی در دريافت حقوق و مزايا نباشد و تضاد 
طبقاتی نیز برطرف شــود، از ديگر مزايای بیمه 

روستايیان و عشاير است.
مهدی سماواتی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته 
در بخش صندوق بیمه اجتماعی روســتایی و عشــایر 
استان همدان، خاطرنشــان کرد: در سال 84 با توجه 
بــه ارزیابی های صورت گرفته مبنی بر وجود 6 میلیون 
روســتایی فاقد بیمه اجتماعی، تصمیم بر آن شد که 
صندوقی مختص روستاییان ایجاد شود تا افراد مذکور 
کــه هیچ کارفرمایی ندارند، زیر پوشــش بیمه ای قرار 

گیرند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر استان همدان افزود: یکی از ویژگی های بارز 
صندوق مذکور این اســت که دولت به عنوان کارفرما 
نقــش خود را پُررنگ کرده و با پرداخت دوســوم حق 
بیمه در برابر دریافت یک سوم حق بیمه از روستاییان، 

آن ها را زیر پوشش بیمه ای قرار می دهد.
سماواتی اضافه کرد: با توجه به پرداخت حق بیمه 
در ســال جاری، اگر فردی ســاالنه 26۰ هزار تومان 
به عنــوان حق بیمه پرداخت کند، دولت دو برابر آن را 
پرداخت می کند؛ در باالترین سطح نیز فرد می تواند با 
پرداخت ساالنه 6۰۰ هزار تومان که دولت نیز دو برابر 
آن را پرداخت می کند، زیر پوشــش صندوق بیمه ای 

روستاییان و عشایر قرار گیرد.
وی تأکید کــرد: اختیاری بودن پوشــش بیمه ای 
روستاییان و عشایر دشواری کار ما را چندبرابر کرد، اما 

درنهایت انتخاب 46 نماینده مستقر در بخش ها از بین 
خود روستاییان و انجام امور بیمه ای روستاییان توسط 

آن ها، به روان سازی کار کمک بسیار زیادی کرد.
وی ضمن اشــاره به اضافه شــدن قوانین جدید به 
شــاکله کار و فاصله گرفتن از جامعه هدف، بیان کرد: 
عالوه بر بیمه روستاییان و عشایر، کشاورزان شهری و 
شهرهای زیر 2۰ هزار نفر نیز به مجموعه بیمه شدگان 
ما اضافه شــدند تا جایی که تعــداد این افراد به ۱۰۰ 
هزار بیمه شده در اســتان رسید و 7۰ هزار نفر به طور 
مستقیم حق بیمه را تمدید می کنند و ۳۰ هزار نفر بنا 

به دالیل مختلف درحال چرخش هستند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر اســتان همدان یادآوری کرد: درحال حاضر 
از ۱۰۰ هزار بیمه شــده، پنج هزار نفر حقوق دریافت 
می کنند که ۱۳ هزار نفر زن و حدود 88 هزار نفر مرد 

بین سنین ۱8 تا ۵۰ سال هستند.

رئیس اورژانس همدان اعالم کرد

افزايش سه برابری غرق شدگی در همدان
بیمارســتانی دانشگاه  اورژانس پیش  رئیس 
علوم پزشــکی همدان با بیان اينکه 30 درصد 
افرادی که غرق شدند شناگر بودند، گفت: آمار 
فوتی ناشی از غرق شدگی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 3 برابر شده است. 
دکتر حبیب معصومی در جمع خبرنگاران، با بیان 
اینکه بهار سالجاری بیش از 2۰ استان کشور از جمله 
همدان با بارش های فراوانی درگیر بودند که این بارش 
ها باعث پر آب شــدن مناطق آبی در اســتان ها شد، 
اظهار کرد: تعداد فوتی های ناشــی از غرق شدگی در 
کشور و استان به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده 
اســت به طوریکه از اول فروردین تــا ۱4 مرداد 86۳ 
نفر غرق شدند که از این تعداد ۵6۵ نفر فوت کردند.

وی با بیان اینکه کوچکترین فرد غرق شده نوزادی 
6 ماهه در یکی از روســتاهای اردبیــل بود که نجات 
پیدا کرد و مسن ترین مردی 9۵ ساله در ارومیه بوده 

است، افزود: در 4 ماه نخست سالجاری بنابر مستندات 
پزشــکی قانونی ۱8 نفر در استان همدان غرق شدند 
که این آمار برابر با کل افراد غرق شــده در ســال 97 
است و مســئوالن حوزه سالمت،دانشگاه و بهداشت و 
درمــان باید تدبیری برای حــل این موضوع و کاهش 

آمار پیدا کنند.
معصومی با بیان اینکه در سال های گذشته بیشتر 
غرق شدگی ها در دریا اتفاق می افتاد اما در سالجاری 
با افزایش بارش های بهاری آمار غرق شدگی در محیط 
هــای غیردریایی و رودخانه ای باالرفته اســت، اضافه 
کرد: نصب عالئم هشــداردهنده در محیط های آبی، 
مشــخص کردن عمق دریاچه ها و رودخانه ها،پرهیز 
از شــوخی های بی مــورد در آب، حضور نجات غریق 
در محیط های آبی، شــناکردن در محیط های سالم 
ســازی شده و آموزش شنا و خطرات آن به کودکان از 
اقدامات الزم برای کاهش آمار غرق شدگی در محیط 

های آبی است.
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان با بیان اینکــه ۳۰ درصد افرادی که 

غرق شدند شــناگر بودند، عنوان کرد:آمار فوتی ناشی 
از غرق شــدگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ 

برابر شده است.



شنبه 26 مردادماه 1398   
5سال دوم  شمــاره 22   همدان

مشکل مرغ در همدان حل شد

از کاهش  مديرکل دامپزشکی اســتان همدان 
کانون های بیماری طیور در همدان خبر داد و گفت: 

مشکل تامین مرغ در همدان حل شد.
محمودرضا رســولی پیش از ظهر امروز در نشســت 
خبری به مناســبت هفته خبرنگار اظهار کرد: رســانه ها 
ظرفیت هــای خوبی به منظور ایجاد فرهنگ بهداشــتی، 
آموزش، ترویج و اطالع رسانی داشته اند و نقش موثری در 

ایجاد امنیت بهداشتی در سال رونق تولید دارند.
وی بیان کرد: عملکرد اصحاب رسانه در راستای اعتال 
و تنویــر افکار عمومی به منظور انعکاس فعالیت ها، ارتقاء 
ســطح بهداشــت عمومی جامعه و رویکردهای اداره کل 

دامپزشکی شایسته تقدیر است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان با بیــان اینکه 
سیاســت های ســالمت و اقتصاد مقاومتی در راســتای 
استقرار امنیت غذایی پیگیری می شود گفت: در سیاست 
کلی سالمت پیشــگیری بر درمان تقدم دارد به طوریکه 
اگر دامپزشکی یک ریال در این حوزه سرمایه گذاری کند، 
بیش از 6 برابر این سرمایه در درمان صرفه جویی می شود.

وی حفظ و حراســت از ســرمایه دامی را از اقدامات 
دامپزشکی عنوان کرد و افزود: دامپزشکی در این راستا از 
مشــاغل دامداری و بهره برداران این عرصه حمایت کرده 
که این مهم از مهاجرت روســتاییان به شهرها جلوگیری 

می کند.
رسولی با اشــاره به اینکه ارزش تولیدات دامی کشور 

به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد گفت: حفظ 
و حراست از این سرمایه امری ضروری به نظر می رسد.

وی تاکید کرد: دامپزشــکی یکی از زیرســاختی ترین 
ادارات در اقتصاد و بهداشــت عمومــی جامعه بوده و به 
عنوان تضمین کننده ســالمت، بهداشت و اقتصاد دام و 

انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرکل دامپزشکی اســتان همدان از واکسیناسیون 
8 میلیون نوبت ســردام اســتان در طول سال خبر داد 
و افزود: اکیپ هایی به روســتاها و مناطق قشالقی برای 

واکسیناسیون دام های عشایر استان اعزام می شوند.
      25 میلیون قطعه جوجه ريزی در همدان

وی  بیــان کرد: ســاالنه بیــش از 2۵ میلیون قطعه 
جوجه ریزی در اســتان انجام می شــود و این در صورتی 

است که تلفات به زیر هشت درصد می رسد.
وی با اشــاره به کنترل و نظارت بهداشــتی مواد خام 
دامی خاطرنشان کرد: به طور متوسط بیش از ۱۰۰ هزار 
بازدیــد از مراکز تولید، توزیع، عرضه و بســته بندی مواد 
خام دامی و کشــتارگاه های اســتان در طول سال انجام 

می شود.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان بیان کرد: سال 
گذشــته ۵8۰ تن انواع مواد خــام دامی غیرقابل مصرف 
با تالش بازرســان بهداشتی دامپزشکی از چرخه مصرف 
انسانی خارج شد که مصرف آن می توانست تعداد زیادی 

از مردم را روانه بیمارستان کند.
رســولی از وجود ۱8 واحد بســته بندی و قطعه بندی 
مواد خام دامی در اســتان خبر داد و در ادامه با اشاره به 
آستانه عید قربان افزود: همزمان با فرا رسیدن عید سعید 
قربان و انجام مراســم قربانی و ذبح دام در این روز، اداره 
دامپزشکی اســتان اقدام به اجرای طرح نظارت و کنترل 

بهداشتی و شرعی بر دام های قربانی می کند.
وی خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات و هماهنگی الزم 
با سایر ادارات و سازمان های مربوطه و با تشکیل، آموزش، 
تجهیز و ســاماندهی ۱8 اکیپ ثابت و 2۵ اکیپ سیار با 
ترکیب ۳۳ دامپزشکی، 4۳ بازرس بهداشتی گوشت و ۱2 
ناظر شرعی نظارت بر ذبح شرعی و بهداشتی قربانی های 

شهروندان انجام می  شود.
وی ادامه داد: مردم برای نظارت بهداشــتی و شرعی 
می تواننــد با شــماره تماس ۱۵۱2  تمــاس گرفته و از 
خدمات رایــگان اکیپ های ثابت و ســیار دامپزشــکی 

بهره مند شوند.
رسولی اجرای طرح بسته بندی و آالیش فرآورده های 
دامی همچون جگر، دل، قلوه و کله پاچه در استان امری 
مهم در راســتای ایجاد امنیت غذایی خواند و گفت: درج 
نوع و جنس دام در لیبل های گوشت نیز  از دیگر اقدامات 
موفقیت آمیز دامپزشــکی در راســتای حمایت از حقوق 

شهروندان است.

     ضبط 87 هــزار و 517کیلوگرم فرآورده  
غیرقابل مصرف در همدان

وی با اشــاره به بازرسی از واحدهای توزیع، نگهداری، 
بســته بندی و عرضه فرآورده های خــام دامی طی چهار 
ماهه امسال افزود: از ۳4 هزار و 474 مورد اماکن بازدید 
شــده 87 هزار و ۵۱7کیلوگرم فرآورده  غیرقابل مصرف 

ضبط شد.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان از ارجاع 277 
واحد متخلف به مراجــع قضایی در این مدت خبر داد و 
گفت: 89۰ مجوز بهداشــتی قرنطینه ای از مقصد همدان 
به سایر استان ها و 4 هزار و 2۱۱ مجوز وارده از مبدا سایر 

استان ها به مقصد همدان صادر شد.
      کانون بیماری طیــور از 27 به 18 کاهش 

يافت
وی با اشــاره اینکه در چهار ماهه ابتدای سال گذشته 
27 کانــون بیماری طیور در اســتان وجود داشــت که 
در چهارماهه امســال به ۱8 کانون رســیده است افزود: 
مولفه های زیادی در کنترل بیماری تب مالت وجود دارد 
و نه تنها سازمان دامپزشکی بلکه وزارت بهداشت، جهاد 

کشاورزی و... دخیل هستند.
رســولی با بیان اینکه یکی از اقدامات واکسیناسیون 
اســت و خوشــبختانه اســتان بیش از میزان پیش بینی 
واکسیناســیون بــه دام هــا تزریق می کند خاطرنشــان 
کرد: همکاران دامپزشکی واکســن زنده را بر دام تزریق 
می کننــد و از آنجا که خطرات زیادی بــرای آنها وجود 
دارد، دانشگاه علوم پزشــکی همدان تحقیقاتی را مبنی 
بر تعداد مبتالیان به تب مالت در سیســتم دامپزشــکی 

آغاز کرده است.
وی با اشــاره بــه بیــش از 7۰ هزار قطعــه مرغ در 
کشــتارگاه های همدان و با بیان اینکه از امروز مشــکل 
تامین مرغ در استان حل شده است افزود: روزانه 6۵ تن 
ظرفیت قطعه بندی مرغ در کارگاه های استان وجود دارد 

که به ۱۱ استان و سه کشور صادر می شود.
مدیرکل دامپزشــکی استان همدان  با اشاره به اینکه 
در حال حاضر چهار کشــتارگاه دام در استان فعال است 
در ادامه با اشــاره واکسیناســیون دام های عشایر گفت: 
عشــایر اســتان ۵۰۰ هزار راس دام دارند که نه تنها در 
اســتان به این دام ها خدماتی ارائه می شود بلکه با رفتن 
آنها به اســتان های دیگر اکیپ هایی برای واکسیناسیون 

اعزام می شوند.
وی بیــان کرد: بیــش از یک میلیون نوبت ســر دام 

واکسیناسیون دام های عشایر انجام شده است.
پایــان این مراســم از خبرنــگاران فعــال در حوزه 

دامپزشکی تقدیر شد.

مدیرکل گمرک استان همدان:

هنوز رأی پرونده فساد مالی مديرکل سابق گمرک همدان صادر نشده است

مديرکل گمرک اســتان همدان درباره وضعیت 
پرونده فســاد مالی مديرکل سابق گمرک استان 
گفت: پرونده گمرک همدان درحال رسیدگی بوده 

و هنوز رأی صادر نشده است.
مرتضــی نجفــی در جمــع خبرنــگاران، در ادامه از 
صــادرات بیش از ۳۰ میلیون دالر کاال در ۳ ماهه ابتدای 
امســال خبر داد و ا ظهار کرد: در ۳ ماهه ابتدای امسال 
۳۰ میلیون و 472 هزار دالر کاال از گمرک استان همدان 

صادر شده است.

وی با اشــاره به افزایش 68 درصدی ارزش کاالهای 
صادراتــی، تصریح کرد: در ۳ ماهه امســال ۱77 هزار و 
۱۵۰ تن کاال از گمرکات استان همدان صادر شده است.
نجفی با بیان اینکه ۳,۰۰2 میلیارد ریال کاال از گمرک 
اســتان همدان صادر شــده اســت، ادامه داد: بیشترین 
صادرات استان به کشورهای افغانستان و عراق بوده است.
مدیرکل گمرک استان همدان یادآور شد: سیم مسی 
بدون عایق، کشمش، سیمان و کلینکر، میلگرد عاج دار، 
موتور کولر، انواع وازلین بهداشــتی، میله مســی، شور و 
ترشیجات، ســفال، فروسیلیس، ظروف تفلن و لبنیات از 

کاالهای صادراتی استان همدان بوده است.
وی ترکیــه، عــراق، چین، پاکســتان، افغانســتان، 
بلغارســتان، اوکرایــن، هند، امــارات عربــی و هلند را 
کشــورهای مقصد صادرات استان دانســت و بیان کرد: 
میزان کشــورهای مقصد نشــان دهنده این اســت که 
بازاریابی خوبی در زمینه صادرات در استان انجام گرفته 

است.
نجفی با تأکید براینکه توســعه صادرات اشتغالزایی و 
ارزآوری دارد و اقتصــاد منطقــه را متحول خواهد کرد، 
تصریح کرد: بیشترین آمار صادرات ۳ ماهه امسال مربوط 
بــه کاالهای صنعتی بــوده و بعد از آن مــواد معدنی و 

کشاورزی و صنایع دستی بوده است.
وی بــا بیان اینکه در صــادرات مشــکلی نداریم، از 

صادرکنندگان خواست کاالهای خود را از گمرک همدان 
صادر کنند.

      واردات 9 میلیون دالر از کمرگ همدان
مدیرکل گمرک اســتان همــدان از واردات بیش از 
9 میلیــون دالر کاال به گمرک همــدان خبرداد و افزود: 
2۰4۰ تن کاال در ۳ ماهه امسال وارد استان همدان شده 
است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 4۱ درصد 

افزایش داشته است.
نجفی بــا بیان اینکه در ۳ ماهه امســال 9 میلیون و 
2۰۱ هزار دالر کاال وارد شــده است، تأکید کرد: میزان 
واردات در ۳ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه از 

نظر ارزشی ۵۵ درصد افزایش داشته است.
وی ماشین آالت، بذر سیب زمینی، کویل آلومینیومی، 
گرید نســاجی، قطعات خودرو و انواع مــواد اولیه تولید 
رنگ نساجی را از کاالهای وارداتی استان دانست و افزود: 
آلمان، اتریش، اردن، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، ترکیه و چین 

از کشورهای مبدا واردات کاالها هستند.
      رسیدگی 77 پرونده قاچاق کاال در گمرک
مدیرکل گمرک استان همدان با اشاره به جلوگیری از 
قاچاق کاال، خاطرنشان کرد: در ۳ ماهه امسال 77 پرونده 
قاچاق به ارزش بیش از 42 میلیارد و 82۱ میلیون ریال 
در گمرک رسیدگی شده که در این رابطه ۱۰۰ نفر متهم 

شناسایی شده است.

وی بیشــترین کاالهای قاچاق شناسایی شده را لوازم 
خانگی و لوازم آرایشی بهداشتی دانست و گفت: کاالهای 

قاچاق به انبار امالک تملیکی داده می شود.
نجفی بــا تأکید براینکه ســعی داریم گمرک همدان 
گمرک پویا و فعالی باشــد، عنوان کرد: سازمان صمت و 
اتــاق بازرگانی باید برای افرادی که کارت بازرگانی صادر 
می کننــد تجار را توجیه کند تــا حتماً از گمرک همدان 
انجام دهند وبرنامه داریم جلسه ای با تجار برگزار کنیم و 
علت اینکه چــرا از گمرک همدان کاالهای خود را صادر 

نمی کنند مشخص شود.
مدیــرکل گمرک اســتان همدان با اشــاره به اینکه 
آمادگی داریم کاالهای اساســی نیز وارد گمرک همدان 
شــود، بیان کــرد: آمادگی داریم گوشــت قرمز را در 2 

سردخانه استان ترخیص کنیم.
وی درباره راه اندازی گمرک نهاوند، خاطرنشــان کرد: 
سیستمی شدن این گمرک باعث زمانبر شدن راه اندازی 

این گمرک شده است.
نجفی با اشــاره به ایجاد انبارهــای اختصاصی برای 
واحدهــای تولیدی، گفــت: در گمرک اســتان همدان 
انبار اختصاصی برای واحدهــای تولیدی ایجاد کرده ایم 
به طوریکه باری که تولید می شــود در انبارهای واحدها 
نگهداری شــود تا هزینه هــای تولیدکنندگان و از طرفی 

زمان ترخیص نیز کاهش یابد.

تأکید مديرکل راهداری همدان بر ايمن سازی محورهای 
اصلی قبل از آغاز سفرهای اربعین

نقل  و  حمل  و  راهداری  مديرکل 
جاده ای اســتان همــدان بر ايمن 
ســازی محورهای مواصالتی استان 
به ويژه در راه های اصلی تأکید کرد.

مصطفی پناهنده در شــورای برنامه 
ریــزی و در جمع روســا و معاونان این 
اداره کل با اشاره به اینکه استان همدان 
به عنوان اســتان معین در مقوله ســفر 
زائران اربعین انتخاب شــده است، اظهار 
داشــت: قبل از آغاز ســفرهای اربعین، 
بحث ایمنی محورهای اصلی شامل خط 
کشی ها، تابلو عالئم حاشیه جاده ها و... 

بسیار جدی است.
وی افزود: با توجه به ســفر اربعین امسال که در پیش 
رو داریم، اقداماتی از قبیل ایمن ســازی کامل محورهای 
اســتان برای تردد هر چه بهتر زائران را در دســتور کار 

قرار داده ایم.
پناهنده ادامه داد: عالئم ایمنی جاده ها، خط کشــی 
ها، نصب و تعویص دوربین ها و قرار دادن آنها در موقعیت 

مناسب از جمله امور جدی در مقوله ایمنی است.
مدیرکل راهداری اســتان همدان در ادامه با اشــاره 
بــه دقت در انجام پروژه هــا و امور اصالح راهها و ترمیم 

پل هایی که در جریان ســیل آســیب 
دیــده اند، گفــت: با توجه بــه امکان 
فعالیــت در امور جاده ها باید فرصت را 
غنیمت شمرده و با جدیت پیگیر انجام 

قراردادها باشیم.
مصطفــی پناهنــده بر لــزوم ارائه 
گزارش عملیات انجام شده و استفاده از 
اعتبارات تاکید کرد و یادآور شــد: کلیه 
ادارات و واحدهای دارای اعتبار موظف 
به انجام تعهدات و وظایف تعیین شــده 

هستند.
وی با توجه به ضــرورت در تجهیز 
ماشــین آالت راهداری این اداره، بیان داشــت: قطعات 
مورد نیاز برای تجهیزات راهــداری باید به موقع تهیه و 

در انبار آماده باشند.
پناهنده ادامه داد: از متوقف شدن قرادادها به هر علت 
بپرهیزید زیرا که کار، زمانی انجام شده تلقی می شود که 

به اتمام رسیده و در حال اجرا و پیگیری باشد.
وی اضافــه کرد: تجاربی مانند بارندگی شــدید اواخر  
ســال 97 که میزان بارش در 24 ســاعت برابر با میزان 
بارش 6 ماهه ســال 96  بود باید درسی باشد برای آماده 

باش کامل که کلیه مباحث کاری به نهایت، انجام شود.

انسداد 212 حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان
همدان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مديرعامل 
گفت: امسال 212 حلقه چاه غیرمجاز در اين استان 

مسدود شده است.
منصور ستوده گفت: در سال های اخیر فشار به منابع 
آب زیرزمینی کشور برای تامین آب مورد نیاز بخش های 
مختلف کشــاورزی، آشــامیدنی و بهداشت، فضای سبز، 
صنایــع و خدمــات افزایــش یافته اســت بطوریکه آب 
اســتحصالی از چاه ها بسیار بیشتر از ظرفیت آب تجدید 
پذیر بوده و همین امر منجر به نزول سطح آب زیرزمینی 

در بسیاری از دشت ها شده است.
وی افزود: در ســال ۱۳9۳ طرح ملــی احیا و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی کشــور در شورای عالی آب 
تصویب شــد کــه در آن وزارت نیرو با همکاری ســایر 
ارگان ها به خصوص جهاد کشــاورزی، موظف به احیاء و 
تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی کشور و حفاظت هر 

چه بیشتر از آبخوان های کشور شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان ادامه 
داد: با اجرای طرح تعادل بخشی از نیمه دوم سال 9۳ در 
استان همدان ۳ هزار و 69۵ حلقه چاه غیرمجاز تا پایان 
سال 97 مسدود شده که سبب صرفه جویی 26۳ میلیون 

مترمکعبی در مصرف آب های زیرزمینی شده است.
ســتوده بیان کرد: برداشــت بی رویه آب از چاه های 
غیرمجاز موجب افت یک متری سطح آب های زیر زمینی 

استان از جمله دشت های اسدآباد و نهاوند شده بود.

او از پیش بینی انســداد 6۰۰ حلقه چــاه غیر مجاز 
تا پایان ســال جاری خبرداد و گفت: امسال 2۱2 حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان همدان مســدود شد که سبب 
صرفه جویی بیش از 6 میلیون و 4۰۰ هزار مترمکعبی در 

مصرف آب های زیرزمینی شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان عمق 
انســداد چاه های غیرمجاز را بیش از ۱27 کیلومتر اعالم 
کرد و گفت: بیشترین چاه های غیرمجاز در کبودرآهنگ 
با یک هــزار و ۱۵۰ حلقه، رزن با 669 حلقه و همدان با 

47۳ حلقه است.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

انهدام 32 باند تهیه و توزيع مواد مخدر
فرمانــده انتظامی اســتان همدان با 
اشاره به اقدامات در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر ضمن بیــان اينکه يک هزار و 900 
کیلو کشفیات انواع مواد مخدر داشته ايم 
و بیش از ســه هزار نفــر از معتادين و 
کرده ايم،  دســتگیر  را  مصرف کنندگان 
گفت: در اين راستا 32 باند تهیه و توزيع 

مواد مخدر در استان متالشی شدند.
بخشعلی کامرانی صالح طی نشست خبری 
که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان 
همدان برگزار شــد، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهید صارمی و تبریک روز خبرنگار 
با بیان اینکه خبرنگاران در عرصه اطالع رسانی 
افزود:  حوزه های مختلــف تالش می کننــد، 
 همکاری اصحاب رســانه با نیروی انتظامی در 
جهت ارتقای احساس امنیت در سطح جامعه 

بسیار خوب است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال جاری با 
شــماره تلفن ۱۱۰ پلیس بیش از ۳4۰ هزار 
بار تماس گرفته شــده کــه ۱۱2 هزار مورد 
آن منجر به عملیات شــده اســت و 48 هزار 
فقره تشــکیل پرونــده در حوزه های مختلف 
در کالنتری و پاســگاه ها داشته ایم، افزود: این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار 

درصد افزایش داشته است.
ســردار کامرانی صالح با اشاره به مشارکت 
مردم در امر پیشــگیری و امنیت، گفت: پنج 
هزار نفــر در قالب نگهبان محله، شــبگرد و 
ســرایدار به منظور پیشــگیری و سهیم شدن 
مردم در امنیت، توســط پلیس پیشــگیری 

سامان دهی شده اند.
وی با اشــاره به اقدامــات در حوزه مبارزه 
با مــواد مخدر ضمــن بیان اینکــه یک هزار 
و 9۰۰ کیلــو کشــفیات انــواع مــواد مخدر 
داشته ایم و بیش از ســه هزار نفر از معتادین 
و مصرف کنندگان را دســتگیر کرده ایم، ادامه 
داد: در این راســتا ۳2 باند تهیه و توزیع مواد 

مخدر در استان متالشی شدند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان ادامه داد: 
در بحث پلیــس آگاهی نیز ۱2 باند ســارق 

متالشی شده و 9۰۰ نفر دستگیر شدند.
وی با اشــاره به اقدامات در حوزه کشــف 
کاالی قاچــاق و مبارزه بــا ورود و توزیع این 
کاالهــا با عنوان اینکــه ۱۰۰ عملیات متعدد 
در اســتان انجام شده که منجر به دستگیری 
یک هزار و ۵۰۰ نفر شــده اســت، اظهار کرد: 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد 
افزایش کشــفیات به ارزش ریالی 94 میلیارد 

تومان داشته ایم.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به 
فعالیــت پلیس فتا، بیان کرد: در حوزه پلیس 
فتا و فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 

نیز ۵۰۰ فقره پرونده تشــکیل شده که بیشتر 
اینترنتی، برداشت های غیر  درخصوص جرائم 

مجاز و مزاحمت های اینترنتی بوده است.
ســردار کامرانی صالح در حوزه پلیس  راه و 
راهور با بیان اینکه ســال گذشته ۵2 میلیون 
تردد داشتیم که در سال جاری به 66 میلیون 
تردد در محورهای مواصالتی رســیده اســت 
و این رقم افزایش چشــمگیری داشته است، 
اذعان کرد: در حوزه تصادفات درون شهری با 
چهار درصد کاهش و در تصادفات برون شهری 

با چهار درصد افزایش مواجه بودیم.
وی بــا اشــاره به اینکه بیــش از ۱6 هزار 
تصادف فوتی در کشــور آمار باالیی است که 
خســارت های مالی و عاطفی جبران ناپذیری 
دارد، گفت: فرهنگ ســازی و اطالع رسانی در 
این خصوص می تواند بسیار کمک کننده باشد.

فرمانده انتظامی اســتان همــدان با بیان 
اینکه فرهنگ ســازی و اطالع رســانی در بین 
مــردم یکی دیگــر از فعالیت هــای پلیس در 
راســتای تحقق شــعار »پلیس جامعه محور« 
بوده است، اعالم کرد: ۵۰۰ جلسه در مدارس 
و مساجد اســتان و 2۵ نمایشگاه در پارک ها 
و مراکــز مختلف برگــزار کرده ایم و ۱۰ هزار 
بروشور آموزشــی نیز در مسائل مختلف بین 

مردم توزیع شده است.
ســردار کامرانی صالح عنوان کرد: در حوزه 
اقدامات اجتماعی دو هزار و 2۰۰ مورد پرونده 
اختالفات خانوادگی داشــتیم که به مصالحه 
رســیدند و 8۵ درصد از آن ها مصالحه دائمی 

بوده است.
وی بــا بیان اینکه بیــش از ۱۵ هزار فقره 
گذرنامه و ۱۳ هزار فقره گواهینامه صادر شده 
اســت، گفت: 2۱ هزار مورد نظارت بر اماکن 
عمومی صورت گرفته و در ســطح استان سه 
هزار و 7۰۰ مورد موتورســیکلت و دو هزار و 

9۰۰ مورد خودرو شماره گذاری شده است.
در پایان این جلسه از خبرنگاران و عکاسان 

رسانه تقدیر شد و تشکر به عمل آمد.

فرمانده سپاه همدان مطرح کرد

اجرای طرح ويژه برنامه خدماتی و جهادی
 "انبان موال" 

فرمانده ســپاه ناحیه همدان گفت: ويژه 
برنامه  دهــه واليــت از 26 مردادماه طی 
هفت روز و در 49 عنوان  برنامه در ســطح 

شهرستان همدان برگزار خواهد شد.
ســرهنگ علی بقایی پن در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: در آســتانه دهه امامت و والیت و عید 
غدیر خم برنامه ای ویژه در ســطح شهرســتان 
همدان بــا همــکاری تمامی دســتگاه اجرایی 

طراحی و طی هفت روز برگزار خواهد شد.
بــودن  احساســی  و  عاطفی زدگــی  وی 
برنامه هــای ملــی، مذهبــی و فرهنگی  و عدم 
اهمیــت به محتــوای فرهنگــی و اجتماعی را 
آســیب جدی ایــن برنامه ها دانســت و اظهار 
کرد: برای جلوگیری  از این آســیب ویژه برنامه 
هفته والیت با عنوان "علی)ع(، وقف اســالم" 
در هفت محله شهرســتان در بخش مختلف و 

برپا می شود. متفاوت 

فرمانده ســپاه ناحیه همدان با اشاره به اینکه 
این ویژه برنامه ها از 26 مردادماه طی هفت روز و 
در 49 عنوان برنامه اجرا خواهد شــد، اظهار کرد: 
ایــن برنامه در 7 محله کــوی منوچهری، کوی 
ولیعصر، کوثر فرهنگیان، شهرک مدنی، شهرک 
بهشــتی و اعتمادیه با مشارکت مردم خود محله 
برگزار می شــود همچنین تمرکز بر روی اجرای 
این طرح ها در بوســتان ها، مدارس، ســالن های 

ورزشی است.
فرمانــده ســپاه ناحیــه همدان در تشــریح 
برنامه هــای ایــن طرح بیــان کرد: نخســتین 
برنامــه این طرح میز خدمت اســت که مدیران 
دستگاه های  اجرایی برای پاسخگویی در محله ها 
حضور پیدا می کنند تا بتوانند نیاز مردم را مرتفع 
کنند همچنین برنامه دیگر اختصاص یک روز به 
اکران فیلم یا مســتند در محیط جمعی محالت 

است.
بقایــی ادامه داد: طرح ویــژه برنامه خدماتی 
و جهــادی تحت عنــوان "انبان مــوال" اجرا و 
بســته هایی در بین خانواده هــای نیازمند پخش 
خواهد شــد همچنیــن برنامه دیگر مشــاوره و 
ویزیت رایگان اســت که مشــاورانی از بهزیستی 
و آمــوزش و پرورش در ایــن هفت محله حضور 

می یابند.
وی افزود: یــک روز از این هفته به بازی های 
بومی  و محلی اختصاص داده شده و در بوستان ها 
که شامل طناب کشــی، دارات، هفت سنگ، یا 
ورزش صبحگاهی در جهت احیاء بازی های بومی 

برگزار می شود.

مدیر فرودگاه همدان اعالم کرد

بازگشت حجاج همدانی از 7 شهريور
مدير فرودگاه همــدان از آغاز عملیات 
برگشت زائران همدانی از 7 شهريور ماه از 
مدينه منوره به فرودگاه بین المللی همدان 

خبر داد.
ســهراب کلوندی بــا اعالم آمادگــی کامل 
فرودگاه بین المللی همدان در استقبال از زائران 
خانه خــدا اظهار کرد: عملیات برگشــت حجاج 
اســتانهای همدان و کردستان از 7 شهریور آغاز 
می شــود و ایــن عملیات تا ۱۳ شــهریور ادامه 

خواهد داشت.
وی افــزود: در این مــدت 477۰ زائر خانه 
خدا با اســتفاده از ۱9 پــرواز از مدینه منوره 
به فرودگاه بیــن المللی همدان منتقل خواهند 

شد.
کلوندی یادآور شد: فرودگاه همدان چهارمین 
ایســتگاه پروازی است که شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران مسئولیت انتقال زائران 

را برعهده دارد.
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رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان مطرح کرد:

انجام کارهای بزرگ با کمترین امکانات، شناسنامه ی جهاددانشگاهی است
با ســالروز تشکیل جهاد  برابر  16 مردادماه 
دانشگاهی است. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
هنوز فضــای جامعه از فرهنــگ طاغوتی پاک 
نشده و مظاهر آن در همه جا به چشم می  خورد، 
همچنین عوامل فعال طاغوتی در دانشــگاه  ها 
درنتیجه  بودند،  اســالمی  فرهنگ  اشاعه  مانع 
دانشــجويان در برابر اين مســئله بــه مقابله 

برخاستند درنتیجه دانشگاه  ها تعطیل شد.
حضــرت امام خمینی )ره( نیز با تأیید این حرکت، 
فرمان تشــکیل نهاد انقالبی جهاد  دانشگاهی را صادر 
کردند تا پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی، فرهنگ 
منحط غربی از مراکز علمی و فرهنگی کشــور زدوده 
شــود، این مرکــز فرهنگی در ســال ۱۳6۳ به عنوان 
ســتاد اجرایی انقالب فرهنگی تغییــر نام داد تا اینکه 
در سال ۱۳64 پس از استقالل دانشگاه  ها و جدا شدن 
وزارت فرهنــگ و آموزش عالی، مجدداً به عنوان جهاد 

دانشگاهی مطرح شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان هدف اصلی 
جهاد دانشگاهی را بسط و گسترش آرمان های حضرت 
امام خمینی )ره( و انقالب اســالمی در ســطح کشور 
دانست و گفت: بعد از سال 6۵، مأموریت دیگری برای 
جهاد دانشــگاهی در نظر گرفته شــد تا این نهاد پلی 
بین دانشــگاه و جامعه باشد و تحقیقات در حوزه های 
مختلف در سطح دانشگاه ها کاربردی شده و در اختیار 

بخش های مختلف قرار گیرد.
اکبر اسدی به تاریخچه تشکیل جهاد دانشگاهی 
در کشــور اشــاره و با بیان اینکه جهاد دانشــگاهی 
در ســال ۵9 در جهت تحقق ستاد انقالب فرهنگی 
در دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی به وجود آمد 
گفت: هدف اصلی جهاد دانشگاهی بسط و گسترش 
آرمان هــای حضرت امــام خمینــی )ره( و انقالب 

اسالمی در سطح کشور است.
وی بزرگ ترین سرمایه معنوی جهاد دانشگاهی را 
لطف و نگاه مقام معظم رهبری به این نهاد دانســت و 
به تعابیر زیبایــی از فعالیت های این نهاد که در دیدار 
با جهادگران دانشــگاهی داشتند اشــاره کرد و گفت: 
این امر مســؤولیت جهادگران دانشگاهی را سنگین تر 

کرده است.
اســدی با بیان اینکه رهبر انقالب در جایی عنوان 
کردند که جهاد دانشــگاهی یکی از رویش های انقالب 
است و به جهاد دانشــگاهی اعتقاد راسخ دارم، افزود: 
مجموعه جهاد دانشــگاهی اســتان نیز همیشــه در 

راستای تحقق اهداف انقالب تالش می کند.
وی ایجــاد مرکز جامع زنان و درمــان ناباروری را 
ازجمله پروژه های مهم این مجموعه عنوان کرد و ادامه 
داد: مساحت فاز نخست این پروژه 6 هزار و ۵۰۰ متر 

بوده که 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان با بیان اینکه 
با هیئت صرفه جویی ارزی وزارت بهداشــت قراردادی 
منعقد و تجهیزات موردنیاز این مجموعه را خریداری 
کرده ایم، تصریح کرد: مقرر شــد طی مدت 6 ماه این 
تجهیزات را به ما بدهند اما با گذشــت هفت ماه هنوز 

تجهیزات را به طور کامل به ما تحویل نداده اند.
اسدی خاطرنشــان کرد: هیئت صرفه جویی ارزی 
وزارت بهداشــت فقط یک ســوم تجهیزاتی که متعهد 

شده بودند را تحویل داده است.
وی در خصوص نیروی انســانی ایــن مرکز با بیان 
اینکه قراردادها منعقدشــده و برخــی در حال انعقاد 
اســت، اظهار کرد: اگــر مرکز جامع زنــان و درمان 
نابــاروری راه اندازی شــود، بــرای حــدود ۱۰۰ نفر 

اشتغال زایی خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان با بیان اینکه 

موافقت نامه مرکز اصولی ناباروری جهاد دانشــگاهی را 
گرفتیم و امیدواریم به زودی مجــوز بهره برداری را از 
دانشگاه علوم پزشکی استان بگیریم، گفت: برای مجوز 
مرکز جامع زنــان در قالب پلی کلینیک به دانشــگاه 

درخواست داده ایم که درحال بررسی است.
اسدی با تأکید بر اینکه تعرفه این مرکز نیمه دولتی 
اســت که یکی از مزایای آن محســوب می شود، ابراز 
کرد: برای مرکز درمان ناباروری ســه متخصص به کار 
گرفته می شود که یکی از آن ها جنین شناس، دیگری 
دکتری علوم آزمایشــگاهی و نفر سوم فلوشیپ درمان 

ناباروری است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان با ابراز اینکه 

بیمارستان زنان ۱۵ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
اســت و اگر حمایت های الزم صورت گیرد کار ساخت 
آن را آغاز خواهیم کرد، گفت: تا تجهیزات کامل نشود، 

نمی توان تاریخ دقیقی برای افتتاح مرکز عنوان کرد.
اسدی اجرای طرح توانمندســازی اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار را از دیگر برنامه های جهاد دانشگاهی 
عنوان کرد و افزود: این طرح توسط امور بانوان وزارت 
کشــور به عنوان کارفرما و اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی به عنوان ناظر و جهاد دانشــگاهی به عنوان 

مجری اجرا می شود.
وی اذعــان کــرد: طی جلســاتی که با ســازمان 
بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، 

امور بانوان استانداری و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
برگزار کردیم، مقدمات کار انجام شده است.

رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان همــدان روند 
اجــرای این طرح را شناســایی زنان بی سرپرســت 
خانوار، غربالگری )خانم های زیر ۵۵ سال و دختران 
مجردی که باالی 4۵ سال سن دارند(، اولویت بندی 
مشاغل اســتان همدان، رایزنی و پشتیبانی ها برای 
اجرای طرح، ارائــه آموزش های الزم و اتصال آن ها 
به بازار کار عنوان کرد و گفت: ســهمیه استان برای 
اجرای این طرح ۱8۰ نفر است که امیدواریم محقق 

شود.
اسدی از برگزاری آزمون اســتخدامی آتش نشانی 
خبــر داد و با بیان اینکه دو هــزار و 4۵۰ نفر در این 
آزمون شــرکت کرده اند، اظهار کرد: ایــن آزمون در 
شهرســتان های همدان و مالیر برگزار می شود و 4۵ 

نفر نیز جذب خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه احــداث کلینیک خانواده از 
دیگر پیگیری ها و اقدامات است، اذعان کرد: این طرح 
در شــورای فرهنگ عمومی استان مصوب و به جهاد 
دانشــگاهی معرفی  شــده اســت که طی آن خدمات 

مشاوره ای قبل، حین و بعد از ازدواج داده می شود.
رئیس جهاد دانشــگاهی استان همدان عنوان کرد: 
منتظر مجوز بهزیســتی هستیم و اگر صادر شود، کار 
را شــروع می کنیم؛ چراکه نیروی انسانی ما نیز آماده 

کار است.
اســدی افــزود: اخیــراً تفاهم نامه ای بیــن جهاد 
دانشگاهی کشور و اســتانداری همدان منعقد و مقرر 
شــد تا از ظرفیت های مجموعه دانشــگاهی کشور و 
به ویژه استان در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، 
اشتغال و کارآفرینی و فعالیت های فرهنگی در راستای 

رشد کمی و کیفی فعالیت های استان استفاده شود.

وی با اشــاره به اینکه مسئوالن ارشد نظام نگاهی 
ویژه به جهــاد دانشــگاهی دارند، بیان کــرد: جهاد 
دانشگاهی در بسیاری از حوزه های فرهنگی و آموزشی 
توانســته بدون اتکا به منابــع دولتی و با حفظ اصول، 

خدمات ارزنده ای ارائه دهد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان به فعالیت های 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به عنوان مجموعه 
مورد اعتماد مسئوالن اشــاره و اظهار کرد: این مرکز 
بدون جریان ســازی و با دقت باال در زمینه های مورد 
نیاز، خواسته مردم را به گوش مسئوالن رسانده و آنان 

را برای برنامه ریزی های بهتر یاری می کند.
اســدی با بیان اینکه مرکز افکارسنجی نتایج را 
با ضریب اطمینان زیــاد پیش بینی می کند، عنوان 
کرد: در این مرکز طی سال های گذشته طرح های 
انجام شده  اســتان  فراوانی در سطح  نظرســنجی 

است.
وی با اشاره به  فعالیت های معاونت پژوهشی، درباره 
مرکز تخصصی ســفال و سرامیک این مجموعه اظهار 
کرد: این مرکز با هدف ارتقای صنعت ســفال اســتان 
در بُعد کمی و کیفی راه اندازی شــده است تا درنهایت 
بــا ارائه محصولــی باکیفیت، توانایی رقابت با ســایر 

محصوالت خارجی را داشته باشد.
رئیس جهاد دانشــگاهی استان همدان عنوان کرد: 
اجرای اســتانی طــرح نجات آب ویــژه دانش آموزان 
به منظور فرهنگ ســازی در اســتفاده بهینه و درست 
از آب و برگــزاری دوره های تخصصــی و عمومی در 
بخش هــای مختلــف از خدمــات ارائه شــده معاونت 

آموزشی جهاد دانشگاهی است.
اســدی با تأکید بر اینکه خوشبختانه ارتباط خوبی 
با دانشــگاه ها داریــم، گفت: هرگونه نقــد منصفانه را 

می پذیریم و در جهت رفع آن تالش خواهیم کرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دشمن فکر 
می کرد اعمال تحريم های ظالمانه برای صنعت 
ايران فلج کننده است اما ما اجازه تعطیلی هیچ 
يک از واحدهای تولیدی و صنعتی را نمی دهیم.

رضا رحمانی در شــرکت بافتینه و بافتســان مالیر 
افزود: فکــر و برنامه راهبردی مــا جمله رهبر معظم 
انقالب است که تاکید فرمودند"وضعیت موجود تولید 

و اشتغال سرلوحه کار جهادی است".
وی ادامه داد: ما اکنون در جبهه، کار جهادی انجام 
مــی دهیم و حفظ وضع موجــود واحدهای تولیدی و 

صنعتی برای ما جز اولویت ها است.

وی با تاکید بر اینکه مالک ما رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب اســت گفت: این راهبرد تا پایان سال 
گذشــته جزو اولویت های ما بود و امسال نیز ضمن 
ادامه این راهبــرد، اجازه ندادیم که حتی یک واحد 

شود. تعطیل  تولیدی 
رحمانی با بیان اینکه به اســتانداران و فرمانداران 
تاکید کرده ایم که نگذارند تولید از رونق بیفتد یادآور 
شد: در حوزه مبل و منبت مالیر ظرفیت و توان بسیار 
باالیی را مشاهده کردیم که این توانمندی برای توسعه 

این صنعت ایجاد شده است.
وی از استاندار همدان، نمایندگان مالیر و فرماندار 

ویژه مالیر خواســتار امضای تفاهم نامــه ای را برای 
تشکیل کمیته و کارگروهی شد تا از این طریق بتوان 
ظرفیت های صادراتی این شهرســتان و استان را در 
حوزه مبل و منبت توســعه داد و تمام هزینه هایش را 

نیز ما تقبل می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت؛ عالوه بر مبل 
و منبت، در حوزه کشــمش، انگور و مشــتقات آن، 
معادن و دیگر حوزه ها شهرســتان مالیر و اســتان 

همدان ظرفیت های باالیی دارد.
رحمانی ایجاد شــرکت هــای مدیریت صادرات از 

برنامه های مهم در اقتصاد مقاومتی عنوان و بیان کرد: 
این شــرکت ها می تواند در کنار صنعت مبل و منبت 

قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشــاره 
به اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر به اذن 
رهبر معظم انقالب برای اشــتغال روســتایی افزود: 
این مبلغ باید برای ایجاد اشــتغال روستایی هزینه 

شود.
وی با بیان اینکه با پشــتوانه بهش خصوصی ما به 
دنبال توسعه هستیم گفت: به استاندار همدان تفویض 
اختیار می دهم کارگروه ویژه ای برای حل مشــکالت 

تولید و صنعت این شهرستان و استان همچون شهرک 
چــوب و مبل و منبت تشــکیل دهــد و چند تصمیم 

اساسی گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت ادامه داد: با احداث 
شهرک خصوصی چوب و مبل و منبت در مالیر موافق 
هستم، چراکه برای شهری با این توانمندی و ظرفیت 

در حوزه مبل و منبت این شهرک الزم است.
رحمانی توســعه صادرات را مستلزم ایجاد شهرک 
مبل و منبت دانســت و تاکید کرد: من این توان را در 
مالیر دیدم، مبل و منبت مالیر قابل رقابت با دنیا است 

و فقط باید موانع را مرتفع کنیم.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان:

پیشگامی دانشگاه علوم پزشکی در عرصه فعالیت های اجتماعی حوزه سالمت
 سمن ها حلقه واسط میان دولت و ملت هستند

قائم مقام دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همدان ضمن تقدير از خدمات شايســته سمن 
های حوزه ســالمت اســتان، خبر داد: در حال 
حاضر به مدد اين ســازمان های مردم نهاد در 
حوزه فعالیــت های اجتماعی بخش ســالمت 

پیشرو هستیم.
فرهاد فراهانی در آئین بزرگداشــت روز تشکل ها 
و مشــارکت های اجتماعی ضمن تبریک به مناسبت 
فرارسیدن عید غدیر، گفت: یکی از مهم ترین مسائلی 
که در دهه والیت مشهود است همان تاکید بر وحدت 

و یکپارچگی شیعیان است.
وی عید غدیر را بزرگترین نشــانه و هویت تشــّیع 
دانســت و عنوان کرد: جامعه ما در حال گذار از شکل 
سنتی به غیرسنتی اســت بنابراین برخی ازمعیارهای 

موجود در جامعه نیز در حال تغییر است.
معاون آموزشــی دانشگاه ابن ســینا همدان با بیان 
اینکه گرایــش به فردگرایی یکــی از تغییرات دنیای 
امروز محسوب می شود، ابراز کرد: این در حالی است 
که در جامعه سنتی دیروز ما تاکید و گرایش به حضور 
در قوم، عشیره، اقوام و جمع بیشتر بود و همین مسئله 

بارزترین نشانه ارتباطات اجتماعی به شمار می  رفت.
فراهانی ســمن ها را مهم ترین نماد مشارکت های 
اجتماعی در دنیای امروز قلمداد کرد وگفت: راه اندازی 
ســمن های حوزه ســالمت از اقدامات بسیار مطلوب 
دانشــگاه بوده که از ســال ۱۳9۵ آغاز شــده و تحت 
مدیریت حوزه مشــارکت های اجتماعی تا کنون تداوم 

داشته و با قوت مشغول خدمات رسانی هستند.
وی خاطر نشــان کرد: تشــکل ها و سازمان های 
مردم نهاد به عنوان نماینده مردم مابین دولت و بخش 
خصوصی جای گرفته اند و با خدمات رسانی بی دریغ 
خود بخشی از بار وظایف آن ها را به دوش می کشند. 
قائم مقام دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
ضمــن تقدیر از خدمات شایســته ســمن های حوزه 
ســالمت اســتان، خبــر داد: در حال حاضــر به مدد 
این ســازمان های مردم نهاد در حــوزه فعالیت های 

اجتماعی بخش سالمت پیشرو هستیم.
این مقام مســئول ادامــه داد: قطعا ایــن حوزه با 
مشــارکت و همدلی سمن هایی مانند خّیرین سالمت، 

برنامه های اجرا نشده را مدیریت و اجرایی می کند.
فراهانــی تاکید کــرد: با بهره گیــری از امکانات و 
ظرفیــت های بخــش خصوصی باید مشــارکت را در 

بخش های مالی سمن ها تقویت کنیم.
      مهم ترين رســالت ســمن ها، آگاهی 

بخشی به مردم
در ادامه مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان 
ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات موثر ســازمان های 
مــردم نهاد فعال در حوزه ســالمت، گفــت: در طول 
ســالیان گذشته ســازمان های مردم نهاد و بنیادهای 

خیریه گره بســیاری از مشــکالت مردم را گشوده و 
اتفاقات بسیار مفید و موثری را در جامعه رقم زده اند.
مهرداد نادری فر با تاکید بر اینکه مســائل مربوط 
به مشــارکت های اجتماعــی باید با انگیــزه و توان 
بیشتری انجام شود، افزود: خوشبختانه در حال حاضر 
۱4 خیریه بیمارســتانی و ۵7 سمن در حوزه سالمت 

مشغول فعالیت و خدمات رسانی به مردم هستند.

این مقام مســئول یکی از مهم ترین رســالت های 
تشکل ها وســازمان های مردم نهاد را اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به مردم دانست و خاطر نشان کرد: این 
رســالت بسیار ارزشــمند بوده و در برخی از حوزه ها 
به خصوص حوزه ســالمت، می تواند از بروز بیماری و 

مشکالت فراوان پس از آن پیشگیری کند. 
وی بــا تاکید بر اینکه ســمن ها از جایگاه بســیار 

رفیع و ارزشــمندی در بین مردم برخوردار هســتند، 
خاطرنشان کرد: سمن ها در حقیقت نمایندگان مردم 
بوده و دغدغه خدمات رسانی به آن ها را دارند بنابراین 
در راســتای حل مشکالت آنها از هیچ تالشی فروگذار 

نمی کنند.
نــادری فر ادامه داد: خدماتی که این ســازمان ها 
به مردم ارائه می کنند بســیار شایان تقدیر بوده و اگر 

نبودند اوضاع قطعا به شــکل دیگــری پیش می رفت 
بنابرایــن نبایــد به دلیــل وجود برخــی از نقایص و 
کمبودها این حجم گســترده خدمات رسانی را نادیده 

گرفت.
این مقام مســئول با تاکید بــر اینکه دولت نیز در 
حوزه ســالمت اقدامات بســیار موثری را انجام داده 
است، مطرح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر ۵۰۰ 

هزار متر مربع فضای درمانگاهی، بیمارســتانی و غیره 
اضافه و یا بازسازی شده است.

وی با اشــاره به اینکه دولت حمایت های بسیاری 
مطلوبی از ســازمان های مردم نهاد فعــال در حوزه 
سالمت داشته اســت، افزود: البته دولت موظف است 
بستر فعالیت ســمن ها را بیش از پیش فراهم کند تا 
بتوانند به صورت گســترده تــر در حوزه های مختلف 

سالمت ورود کرده و موثر واقع شوند.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان سمن 
ها را حلقه واســط میان دولت و ملت دانست و بیان 
کرد: ســازمان های مردم نهاد باید در کنار خدمات 
رســانی به مــردم مطالبات آن ها را نیــز به دولت 

کنند. منتقل 
نادری فــر با تاکید بــر اینکه در صــورت کمبود 
امکانات ســمن ها باید از ظرفیت های مردم استفاده 
کنند، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در طی سال های 
گذشــته هر جا مردم به صحنه آمده اند نتایج بســیار 
مثبت و اثربخشی به دست آمده و امور به بهترین نحو 

ممکن پیش رفته است.
وی با تصریح بر اینکه باید بخش خصوصی را پای 
کار آورده و از امکانات آن ها برای پیشــبرد اهداف 
خیریه ها اســتفاده کنیم، تشریح کرد: سازمان های 
مردم نهاد برای داشــتن امنیــت اقتصادی و کاهش 
دغدغــه های مالــی باید در این حــوزه ورود کنند 
زیرا با بهره گیری از اندیشــه و داشــته های بخش 
خصوصی توان آن ها برای خدمات رســانی مضاعف 

تر می شود. 
نادری فــر در ادامه با بیان اینکــه خیریه ها با توان 
مالی، انســانی یا فکری خود می توانند سهم ارزنده ای 
در پیشبرد امور اجتماعی داشــته باشند، افزود: برای 
اینکه خّیرین در راســتای کمک  رســانی و مشارکت، 
دچار دغدغه های اداری و بروکراســی نشوند پیشنهاد 

می کنیم پنجره واحد خدمات شکل گیرد.
وی در خاتمه از راه اندازی ســامانه جامع سازمان 
های مــردم نهاد خبر داد و گفت: این ســامانه ضمن 
ارائه دوره های آموزشــی از هم  پوشــانی فعالیت های 
ســمن ها ممانعت می کند البته الزم است این تشکل 
ها در راســتای رفع مشکالتشان جلسات تخصصی نیز  

برگزار کنند.
گفتنــی اســت در خالل این مراســم دوســتانه 
وصمیمــی، نمایندگان ســازمان های مردم نهاد حوزه 
سالمت از دغدغه ها و مشکالت خود گفته و چالش ها و 
راهکارهای احتمالی را با مسئولین دانشگاه و مدیرکل 

امور اجتماعی استانداری درمیان گذاشتند.
در پایان نیز از اعضای هیئت مدیره ســازمان های 
مــردم نهاد با اهدای لوح ســپاس تجلیل شــد و لوح 
تقدیری نیز از ســوی ســازمان های مردم نهاد به مدیر 

کل امور اجتماعی استانداری اهدا شد.

وزیر صمت:

 اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی و صنعتی 
را نمی دهیم
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گسترش شهرک های صنعتی همدان از 
خواسته های ديرين صنعتگرانی بود که با 
همچون  ها  برخی شهرک  ظرفیت  تکمیل 
اللجین، بهاران و فرســفج امکان استقرار 
واحدهای جديد و يا توسعه صنايع قديمی 
را نداشتند؛ چالشی که امروز گامی نو در 

جهت حل آن برداشته شده است.
شــهرک های صنعتی بزرگ می شوند؛ این 
همان خواســته دیریــن صنعتگرانی بود که در 
شهر جهانی اللجین بیشتر جلوه گری می کرد 
و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان از فراهم ســازی مقدمــات راه اندازی 
دومین شــهرک صنعتی ســفال در وسعت 6۰ 
هکتار خبر داد که تا آخر سال عملیات اجرایی 
آن تمام می شــود و بی تردید در توســعه هنر 

صنعت سفال بسیار اثر می گذارد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همــدان از واگــذاری ۱6 واحد تملک 
شــده به متقاضیان جدید خبر داد و گفت: آمار 
واحدهــای راکد را از ما نگیرید ســراغ مراجع 

رسمی ایجاد اشتغال بروید.
محمدرضا بادامی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه 2 هزار و 2۰۰ مورد قرارداد در شــرکت 
شــهرک های صنعتی منعقد شــده است اظهار 
کرد: پیگیری به منظور ایجاد زیرساخت در این 

مناطق و توسعه آنها در دستور کار است.
وی با اشاره به استقبال متقاضیان در شهرک 
صنعتــی اللجین اظهار کرد: ایجاد زیرســاخت 
الزم بــه وی ــژه در حوزه تأمین گاز باعث شــد 
اســتقبال خوبی از ســوی متقاضیان شــود به 
طوری که تمام زمین های این شــهرک صنعتی 

واگذار شده است.
      ايجاد يک شهرک صنعتی جديد 

در اللجین
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان از ایجاد یک شــهرک صنعتی 
جدیــد در اللجین خبــر داد و گفت: در همین 
راســتا 6۰ هکتار زمین تملک شده و مطالعات 
آن در حال انجام است که امیدواریم سال آینده 

استقرار واحدها انجام شود.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر ۳2۰ واحد 
تولیدی و خدماتی در شــهرک صنعتی اللجین 
مســتقر اســت در خصوص وضعیت شــهرک 
صنعتی بهاران نیز گفت: 4۰ هکتار زمین تملک 
شــده که تا پایان شــهریورماه واگذاری انجام 

می شود.
بادامی در ادامه از ایجاد ناحیه صنعتی قروه 
درگزین در شهرستان تازه تأسیس درگزین خبر 
داد و اظهار کرد: مســاحت زمیــن این ناحیه 
صنعتی ۵۰ هکتار است که بیش از تیمی از آن 

تملک شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تویسرکان 
را مستعد تبدیل به قطب صنایع دارویی کشور 
دانســت و با اشــاره به اســتقبال متقاضیان از 
شهرک صنعتی فرسفج گفت: با این تفاسیر این 

شــهرک نیاز به توسعه داشت که در این زمینه 
زمینی به مساحت ۱4 هکتار تملک شده است 
ضمن اینکه امیدوارم ســال آینده کار واگذاری 

انجام شود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان با بیان اینکــه 2۰ هکتار نیز به 
شــهرک صنعتی مالیر 2 اضافه می شود گفت: 
فعالیت واحدهای تولیدی مبل و منبت در این 

شهرک وضعیت خوبی دارد.
وی در ارتباط با منطقه ویژه استقرار صنایع 
مبتنی بر فناوری های برتر در همدان نیز اظهار 
کرد: عملیات ایجاد زیرســاخت در این منطقه 
شروع شــده که امیدواریم سال آینده نسبت به 

واگذاری واحد به متقاضیان اقدام شود.
بادامی منطقه ویژه استقرار صنایع مبتنی بر 
فناوری های برتر را یک پروژه استراتژیک برای 
همدان در حوزه صنایع هایتک دانست و گفت: 
در کل کشور چهار منطقه ویژه فناوری های برتر 

تعریف شده که یکی از آنها همدان است.
وی در خصوص خوشــه مبــل و منیت در 
تویســرکان اظهار کرد: به دستور استاندار قرار 
شــد یک ساختمان خدمات تخصصی در ناحیه 
صنعتی اشترمل ساخته شود که این ساختمان 
در مراســم افتتــاح جشــنواره مبــل و منبت 

تویسرکان در اختیار قرار می گیرد.
      برگزاری جشنواره مبل و منبت در 

شهرک صنعتی مالير
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان برگزاری جشنواره مبل و منبت 
در شهرک صنعتی مالیر 2 را از دیگر فعالیت ها 
عنوان کرد و گفت: در این جشــنواره تولیدات 
شــرکت کنندگان بــه صورت کشــوری تبلیغ 

می شود.
وی گفــت: طــی تفاهمنامه ای بــا صندوق 
کارآفرینی، خریداران می توانند تا ســقف خرید 
۱۵ میلیون تومان وام دریافت کنند که ســود 
چهار درصد با دوره بازپرداخت ســه ساله برای 

آن در نظر گرفته شده است.
بادامی توجه به خوشه کیف و کفش چرم در 
همدان را از دیگر موضوعات دانســت و تصریح 
کرد: 2۵ مردادماه نمایشــگاه تخصصی کیف و 

کفش چرم افتتاح شد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش از اعزام 
واحدهای تهیه چوب به گرجستان برای تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز برای مبل و منبت خبر داد 
و گفت: قراردادهایی نیــز در این زمینه منعقد 

شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان با اشــاره به برگزاری ۳۰ دوره 
آموزشــی برای مدیران واحدهای صنعتی توجه 
به مباحثی چون عارضه یابی واحدهای صنعتی 
را نیز مهم دانســت و انجــام اقداماتی در این 

زمینه خبر داد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به بازدید نماینده ولی فقیه در استان از شهرک 
صنعتــی بوعلی اظهار کرد: در این بازدید که به 
صورت ســرزده رخ داد، تعداد زیادی از واحدها 
فعال بودند و تیم همراه با نماینده ولی فقیه نیز 

از این موضوع تعجب کردند.
بادامی با بیان اینکه متأســفانه شاهد برخی 
ارتباط با وضعیت اشــتغال  ســیاه نمایی ها در 
هســتیم گفت: البتــه ما منکر وجود مشــکل 
نیســتیم اما با وجود این مشکالت تولید نیز در 

حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه رکود واحدهای تولیدی 
علل مختلفی دارد تأکید کرد: دلیل بسیاری از 
تعطیلی واحدها به شــرایط کشــور و تحریم ها 
برنمی گــردد چراکــه برخــی از صنایع فصلی 
هســتند و یا اینکه برخی از آنهــا دیگر توجیه 
اقتصادی برای فعالیت ندارند و باید خط تولید 

خود را تغییر دهند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان گفت: از 26۰ قرارداد در شهرک صنعتی 
بوعلی ۱9۰ واحد فعال است و 7۰ واحد نیز در 

حال احداث و یا در شرف بهره برداری.
      امســال 10 میلیارد تومان برای 

ايجاد زيرساخت ها هزينه کرديم
وی در ادامه تأکید کرد: از ابتدای تأســیس 
شرکت شهرک های صنعتی استان ۵6 واحد به 
تملک بانک ها درآمده که طی ســه سال اخیر 
۱6 واحد به متقاضیان جدید واگذار شده است.

بادامی با بیان اینکه به طور متوســط ماهانه 
2 میلیارد تومان به منظور ایجاد زیرساخت های 
شــهرک های صنعتی هزینه شده است تصریح 
کــرد: امســال ۱۰ میلیارد تومان بــرای ایجاد 

زیرساخت ها هزینه کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
آماده ســازی 7۰ درصد شهرک بنکداران گفت: 
بعد از تکمیل ۳۰ درصد باقی مانده نســبت به 

افتتاح آن اقدام خواهد شد. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
آمار واحدهــای راکد، فعال و غیرفعال و چرایی 
تناقض در آمار اشــتغال گفت: ما مرکز رسمی 
ارائه آمار اشتغال نیستیم و فقط باید زیرساخت 

الزم را ایجاد کنیم.

در سه ماه نخست سال جاری صورت گرفت:

پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان وام ازدواج به زوج های همدانی
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان گفت: در 3 ماهه نخست امسال 
160 میلیــارد و 410 میلیون تومــان به 5 هزار 
و832 زوج به ازای هر نفر 30 میلیون تومان وام 

ازدواج پرداخت شده است.
محرم روزبــه در جمع خبرنگاران، بــا بیان اینکه 
هــدف اداره کل ورزش و جوانان خدمت به جوانان و 
توانمندسازی آنها اســت، اظهار کرد: همزمان با هفته 
ازدواج ۵۰ برنامــه متنوع در همدان با شــعار "ازدواج 

ساده و مهربانی" برگزار شد.
وی افزود:جوانــان، ازدواج، توانمندســازی مهارت 
های زندگی، مشــاوره ازدواج و خانواده،توانمندسازی 
و خانواده،مهارت  اجتماعــی،ازدواج  توســعه  حــوزه 
ازدواج  خادمیــن  و  فرزندپروری،خیریــن  هــای 
آسان،توانمندســازی سواد رســانه ای و مهارت های 

معنوی و دینی از عناوین شاخص هفته ازدواج است.
معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان دیــدار باامام جمعه،برگزاری جشــن 
ازدواج در اســتان و 7 شهرســتان،همایش پیاده روی 
بانــوان اداره کل و خانــواده هــای آنها،غرفه رایگان 
مشاوره خانواده وازدواج توســط موسسه تمدن نوین 
اســالمی و ســایه مهربانــی،کارگاه آمــوزش مهارت 
های زندگی و همســرداری،برگزاری کارگاه آموزشی 
تحکیــم خانواده،برگزاری کارگاه هــای مهارت افزایی 
ویــژه زوجین و خانــواده ها در ۱۰ نقطه از اســتان 
همدان،مشــاوره رایگان در مناطق حاشــیه نشین و 
آسیب پذیر،ســتاد ســاماندهی امور جوانان استان و 
شهرســتان ها، برگزاری دوکارگاه آموزشــی با عنوان 
فضای مجــازی دادن فرصت یا گرفتن فرصت وحضور 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان به عنوان سخنران پیش 
از خطبه نماز جمعه را از برنامه های ویژه هفته ازدواج 

در استان همدان برشمرد.
روزبه با اشاره به برگزاری مراسم عقد در جوار قبور 
شــهدای گمنام پارک مردم همــدان در اولین روز از 
هفتــه ازدواج گفت:بایــد بسترســازی فرهنگی برای 

ازدواج ساده در جامعه انجام شود.
وی بــا بیان اینکه در ســال گذشــته ۱62 کارگاه 
آموزشــی با حضور ۵۰ نفر از مشــاورین و مدرســین 
برجســته برای ۳ هزار و 99۰ نفــر از زوج های جوان 
برگزار شد، افزود:مجمع خیرین شهرستان همدان آغاز 
به کار کرده اســت همچنین مجمع خیرین شهرستان 
نهاوند با توجه به گســتره فعالیتی بــه عنوان مجمع 

نمونه کشوری انتخاب شده است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
همــدان با بیان اینکه در ۳ ماهه اول ســالجاری ۱6۰ 
میلیــارد و 4۱۰ میلیون تومــان به ۵ هزار و8۳2 زوج 
بــه ازای هر نفر ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت 
شده است، عنوان کرد:مدت زمان پرداخت وام ازدواج 
به یک هفته رســیده است و هیچ فردی در همدان در 
صف ازدواج نیســت اما متاســفانه برخی از زوجین با 
مشــکل تامین ضامن مواجه هستند که برای رفع این 
مشکل نیز بسته های تشویقی برای ضامنین زوج های 

جوان در نظر گرفته شده است.
روزبه با بیان اینکه آمار مشخصی از ازدواج صوری 
برای گرفتن وام ازدواج در همدان در دســت نیست، 

بیان کرد:در ۳ ماه اول ســال جاری با اســتناد به آمار 
اداره ثبــت احوال ۳ هــزار و 88۱ مورد ازدواج و9۰2 

مورد طالق به ثبت رسیده است.
وی بــا بیــان اینکــه اداره کل ورزش و جوانان در 
راســتای رفع موانع ازدواج،تســهیل و ترویج تشکیل 
خانــواده و افزایش فرزند آوری،کاهش ســن ازدواج و 
حمایت از زوج های جوان برای توانمندســازی هزینه 
های زندگی فعالیت می کند اضافه کرد:سازمان مردم 
نهاد غیرسیاسی و غیر انتفاعی هستند که در راستای 
منافع اجتماعی و خدمت رســانی به مردم فعالیت می 
کنند و فرصتی برای ورود بــه اجتماع و آموزش زوج 

های جوان به شمار می آیند.
روزبه آموزش و افزایش کمی و کیفی سازمان های 

مردم نهاد در سراسر استان،برگزاری کارگاه های پیش 
از ازدواج و ارتباط مســتقیم با دســتگاه های مرتبط 
ماننــد بهزیســتی و جهاددانشگاهی،تشــکیل مجمع 
خیریــن برگزاری کارگاه هــای فرزند پروری و ازدواج 
آســان در طول سال وشناســایی زوجین آسیب پذیر 
ومعرفی آنها بــه اداره اوقــاف را از اقدامات اداره کل 
ورزش و جوانان در راســتای تســهیل و ترویج ازدواج 
برشمرد و گفت:رویکرد اداره ورزش و جوانان به سمتی 
است که مجمع خیرین در همه شهرستان ها تشکیل 
شــود همچنین مراسم ازدواج 2۰ زوج جوان با مهریه 

۱4 سکه و یاکمتر در این هفته برگزار شد.
      راه انــدازی مجمع خیريــن ازدواج در 

شهرستان همدان

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از راه اندازی 
مجمع خیرین ازدواج در شهرستان همدان خبر داد و 
گفت: باید ازدواج ســاده، آسان، به هنگام و آگاهانه در 

جامعه ترویج داده شود.
محسن جهانشیر با اشاره به وضعیت استان همدان 
در حوزه جوانان اظهار کرد: همدان یکی از استان های 

پیش رو در حوزه جوانان در کشور است.
وی ادامه داد: اتفاق نظر، وفاق، همدلی و همکاری 
سبب شــده که حوزه جوانان استان همدان در کشور 
ســرآمد باشــد که این بارهــا از زبان وزیــر ورزش و 

معاونینش با صراحت اعالم شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان توجه به 
جــوان را مورد تأکیدات رهبری عنــوان کرد و گفت: 

جوانان پایه های اصلی هر مملکتی هستند زیرا جوانی 
و بروز آنها آینده کشــور را می ســازد و دیدیم که گام 
دوم انقالب با محوریت جوانان از ســوی رهبر معظم 

انقالب طراحی و برنامه ریزی شده است.
جهانشــیر از همراهــی ســتاد ســاماندهی امور 
جوانان در پیشــبرد اهداف گفت و افزود: خوشبختانه 
ســتاد ســاماندهی امور جوانان استان که در رأس آن 
استاندار همدان قرار دارند به عنوان یک محور و لیدر 
اصلی، همه فعالیت  دســتگاه های مختلف را هدایت و 
برنامه ریزی می کند و ما نیز به عنوان دبیر این ســتاد 
از هیچ تالشــی برای رســیدگی به امور جوانان دریغ 

نخواهیم کرد.
وی اضافــه کرد: در حوزه جوانان ســمن های خوبی 
داریــم و در مباحث مختلف از جمله ازدواج و کارآفرینی 
بسیار فعال هستند؛ حتی سال گذشته توانستیم در حوزه 
کارآفرینی صد درصد اعتبارات اســتانی را جذب کنیم و 

چهار سمن ما نیز توانستند اشتغال پایدار ایجاد کنند.
وی تصریح کــرد: همه دســتگاه های مرتبط باید 
شــبانه روز تالش کنند تا این میزان کاســته شــود و 
یک عزم جدی را می طلبد که خوشــبختانه در استان 

همدان این عزم وجود دارد.
وی تأکیــد کرد: دوره ها و کارگاه هایی که ما برگزار 
می کنیم بیشتر مربوط به قبل از ازدواج، حین ازدواج و 
بعد از ازدواج اســت که مسائل مهم همسرداری در آن 

نیز عنوان می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از راه اندازی 
مجمع خیرین ازدواج در شهرســتان همدان خبر داد 
و گفت: نــگاه نماینده ولی فقیه در اســتان به مقوله 
ازدواج، نگاهی کاربردی و مهم اســت که در این میان 
با همکاری ایشــان مجمع خیرین ازدواج شهرســتان 

همدان در حال راه اندازی مجدد است.
وی اضافه کرد: خوشــبختانه استان همدان در این 
مبحث نیز در کشــور نمونه است، زیرا مجمع خیرین 
ازدواج شهرســتان نهاوند در سال 97 به عنوان مجمع 

نمونه کشوری انتخاب شده است.
جهانشیر از باال رفتن سن ازدواج در استان خبر داد 
و افزود: باید ازدواج ســاده، آسان، بهنگام و آگاهانه در 

جامعه ترویج داده شود.
وی خاطرنشــان کرد: حوزه جوانان حوزه ای بسیار 
سخت و البته جذاب است که برای ساماندهی امور آن 
باید بی وقفه کار کرد تا این قشــر با کمترین آسیب به 

زندگی و فعالیت اجتماعی ادامه دهد.

با حضور تجار اقلیم کردستان عراق 
انجام گرفت؛

برپایی نمایشگاه تخصصی 
صنعت چرم در همدان

نمايشــگاه  پنجمین 
تخصصــی صنعت چرم 
در همــدان بــا حضور 
مسئوالن استان و هیئت 
کردســتان  اقلیم  تجار 
ايجاد  منظــور  به  عراق 
بین  ارتباطی  هــای  پل 
عراق  و  ايران  کشور  دو 

گشايش يافت.
معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های 
کارخانه ها، شرکت ها و کارگاه های داخلی، توسعه 
صــادرات و یافتن بازارهای جدیــد صادراتی، ارائه 
پتانســیل ها و توانمندی های صنعت چرم کشور، 
نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای علمی، فنی 
و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، فراهم آوردن 
بستر مناسب برای انتقال بیشتر فناوری های روز به 
کشورمان، ایجاد ارتباط های تجاری جدید و تقویت 
روابط قبلی، انتقال دانــش، تکنولوژی و تجربیات، 
آشــنایی با الگوهای موفق جهانی درعرصه صنعت 
چرم، فراهم کردن زمینه های الزم برای ســرمایه 
گذاری شــرکت های داخلی، خار جی و کارآفرینی 
و اشــتغال پایدار مهمترین اهــداف برگزاری این 

نمایشگاه است.
پنجمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت چرم، 
کیــف، کفش و صنایع وابســته، انواع محصوالت و 
تولیدات چرمی شــامل کیف های مختلف اداری، 
زنانه، مردانه، انواع کفش های چرمی مردانه و زنانه، 
محصــوالت الیه چرمی، انواع لبــاس های چرمی، 
انواع چرم گاوی، چرم اشــبالت، چرم میشی، چرم 
گوسفندی، چرم بزی، چرم مصنوعی برای عموم به 

نمایش گذاشته می شود.
رئیــس اتحادیه کیف و کفــش چرم همدان در 
این باره در گفت  وگو با ایسنا، اظهار کرد: نمایشگاه 
ملی چــرم با حضور 6۰ برند داخلــی که 4۰ برند 
خاص همدان و 2۰ برند از سراســر کشور هستند، 
قابل نمایش بوده که در رســته های کیف، کفش، 
البســه چرم و همچنین مواد اولیه مورد اســتقبال 

قرار گرفته است.
احمــد گازرانی با اشــاره به اینکــه 2۰ واحد 
شــرکت کننده از اســتان های اصفهان، آذربایجان 
شــرقی، تهران، البرز، مشهد و قم در این نمایشگاه 
حضور دارند، گفت: در پنجمین نمایشگاه تخصصی 
کیف و کفش چرم و لوازم کفش انواع محصوالت و 

تولیدات چرمی ارائه می شود.
رئیــس اتحادیه کیــف و کفش چــرم همدان 
خاطرنشــان کرد: این نمایشگاه از تاریخ 2۳ تا 26 
مرداد از ســاعت ۱6 تا 22 در محل نمایشگاه های 

دائمی استان همدان میزبان عالقمندان است.

خبــر

امام جمعه همدان:
حذف مسئوالن فاسد راهکار مهم 

برای مبارزه با فساد است
نماينده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه همدان با تاکید بر 
اينکه راهکار مبارزه با فســاد حذف مســئوالن فاسد است گفت: 
اجازه ندهید افراد رانت خوار و فاسد مديريت را در جامعه برعهده 

بگیرند.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی موثقی در خطبه های عبادی و سیاسی نماز 
جمعــه این هفته همدان در حســینیه امام خمینی )ره( افــزود: واقعه غدیر 
بیانگر این اســت که اسالم اجازه نمی دهد که قدرت دست هرکسی بیفتد و 

اگر انسان فاسد به قدرت برسد جامعه را  ظلم و بی عدالتی فرا می گیرد.
وی ادامه داد: کســی که عدالت نداشــته باشد مســولیت پذیری او غلط 
اســت و خدا برای مسولیت پذیری حضرت علی )ع( را انتخاب کرد چرا که او 

عصمت و عدالت دارد و  اهل ظلم نیست.
امام جمعه همدان با بیان اینکه همگان باید دقت کنیم میزها و مسئولیت 
ها را به دست چه کسانی می سپاریم تصریح کرد:  قوه قضاییه عملکرد خوبی 

برای مبارزه با فساد دارد اما راه ریشه ای مبارزه با فساد دست مردم است.
آیت اهلل شــعبانی موثقی خاطرنشان کرد: اسالم قدرت را با عصمت پیوند 

زد تا حاکم شرع عدالت و برابری را در جامعه ایجاد کند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه ما باید قدرت را دســت کســی بدهیم که 
عدالت و عصمت دارد و اهل رانت نیســت افزود: شــرط مسئولیت پذیری در  

اسالم عدالت است.
وی تاکید کرد: اگر مسئولی اهل تقوا نبود و عدالت نداشت نمی تواند مدیر 
خوبی باشد و مالک اساسی در انتخابات مجلس شورای اسالمی این است که 

انسان درست، باتقوا و عادل را  انتخاب کنیم.
وی همچنین با اشــاره به نزاع در کشــمیر نیز گفت: مردم و مســلمانان 
این منطقه آســیب می بینند امیدواریم ظلم علیه آنها برداشــته شود و همه 

مسلمانان متحد باشند.

ثبت 6 هزار و 568 مورد والدت در همدان
مديرکل ثبت احوال اســتان همدان از ثبت 6 هزار و 568 مورد 

والدت در سه ماهه ابتدای سال در همدان خبر داد.
اســد حســن زاده زورمند با بیان اینکه گرایش به سمت نام های مذهبی و 
گاهی ایرانی بیشتر است و تمام اسامی انتخاب شده در همدان پرمعنا و فاخر 
هستند اظهار کرد: خوشــبختانه خانواده ها به نامگذاری اسامی ائمه)ع( برای 

فرزندان خود اقبال دارند.
وی افزود: اکثر والدین قبل از تولد و یا به محض تعیین جنســیت طفل، 
نامی برای او انتخــاب می کنند که ۱۵ روز بعد از روز تولد نیز مهلت اعالم و 

ثبت والدت در سازمان را دارند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان همدان با بیان اینکه سال گذشته در همدان 
28 هزار و 466 ســند والدت ثبت شــد گفت: این آمار در سه ماهه اول سال 

جاری به 6 هزار و ۵68 سند رسید.
وی با بیان اینکه بیشترین اسامی مورد استقبال سال گذشته برای پسران 
»امیرعلی«، »امیرحسین«، »حســین«، »علی«، »ابوالفضل«، »امیرعباس«، 
»محمدحســین«، »محمدطه«، »محمد« و »محمدمهدی« بود خاطرنشان 
کــرد: در این مدت برای دختران از ســوی والدین بیشــتر اســم »فاطمه«، 
»زهــرا«، »حلما«، »باران«، »زینب«، »آوا«، »آینــاز«، »نازنین زهرا«، »رها« 

و »یسنا« انتخاب شده است.
حســن زاده اضافه کرد: در ســه ماهه اول امســال برای پســران نام های 
»امیرعلی«، »علی«، »امیرحســین«، »امیرعباس«، »ســامیار«، »حسین«، 

»محمدمهدی«، »محمدحسین«، »امیرمهدی« و »کیان« انتخاب شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان اعالم کردخبــر

پیشرفت 70 درصدی شهرک بنکداران 
ایجاد شهرک صنعتی جدید در اللجین
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 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی همدان

امام هادی علیه السالم:
دنیا بازاری است 

که پاره ای از مردم در آن سود برند 
و پاره ای دیگر زیان کنند. 
)مستدرک الوسائل، ج. ۹، ص. 5۱2(

حدیث

بیا تا دست ازین عالم بداریم
بیا تا پای دل از گل برآریم

بیا تا بردباری پیشه سازیم
بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

باباطاهر

قیمت طال و سکهشعر

4قیمـت هر گرم طال , 1 6 0 , 0 0 0
40,940,000قیمت تمام سکه
21,880,000قیمت نیم سکه
13,890,000قیمت ربع سکه

9قیمت سکه یك گرمي , 6 9 0 , 0 0 0 ال
ري

ه 
بـ

ـا 
هـ

ت 
مـ

يـ
ق همدان

 هفته نامه  اجتماعي اقتصادی

تور رســانه ای به همت ســازمان فرهنگی، 
منظور  به  و ورزشی شهرداری همدان  اجتماعی 
شهرداری  فرهنگســراهای  فعالیت  با  آشنايی 

برگزار شد.
در ابتدای این بازدید، خبرنگاران از موزه مشــاهیر 
و خانه ریاضی اســتاد غیور واقع در مجموعه فرهنگی 

عین القضات همدانی بازدید کردند.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان در خصوص خانه ریاضی استاد غیور 
اظهار کرد: خانه ریاضیات اســتاد غیور از سال ۱۳88 
تأسیس شــد که ابتدا در مسابقات جدول سودوکو در 

کشور شرکت کردیم.
ســعید خوشــبخت در ادامــه افزود: ســپس در 
مسابقات دومینو شــرکت کردیم و در بخش تألیفات 
نیز کتاب های جادوی دومینو و دنیای روبیک توســط 

اعضا تألیف شده است.
وی بــه برگــزاری کالس هــای مختلــف در خانه 
ریاضیات اشاره کرد و گفت: اتاق بازی ریاضی در سال 

9۱، با هزار بازی راه اندازی شده است.
      بازديد از فرهنگسرای تاريخ و تمدن

در ادامــه خبرنــگاران به همراه اعضای ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان از 
فرهنگسرای تاریخ و تمدن، در بافت تاریخی شهر و در 
محور گردشگری تپه هگمتانه در میدان عین القضات، 
جنب بلوار الوند که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است بازدید کردند.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان با بیان اینکه فرهنگسرای تاریخ و 
تمدن با هدف توســعه هنر دینی و اســتفاده از ابزار 
هنری برای ترویج فرهنگ غنی ایرانی اســالمی آغاز 
به کار کرده اســت، گفت: این فرهنگســرا با توجه به 
موقعیت جغرافیایی مناســب آن و واقع شدن در مرکز 
شــهر و همجواری با مســجد آیت اهلل آخوند مال علی 
معصومی همدانی بســتری مناســب را برای رشــد و 

ارتقای فرهنگ عمومی ایجاد کرده است.
خوشــبخت در ادامه به فعالیت های این فرهنگسرا 
اشــاره و بیان کرد: برگزاری کارگاه سفال گری و نقش 
برجسته، طراحی، آبرنگ، نقاشی، خوشنویسی فارسی 
و التین، کارگاه نقاشــی مینیاتــور و تذهیب، معرق، 
داستان نویسی، تئاتر و نمایش، کارگروه های تخصصی 
شامل هنرهای تجســمی، نمایش، موسیقی، ادبیات، 
پژوهش، انجمن های ادبی شــامل شعر کالسیک و نو، 
انجمن علمی از جمله برنامه های این فرهنگسرا است.

وی به وجــود کتابخانه تخصصی همدان شناســی 
و اتاق مطالعه در این فرهنگســرا اشــاره و بیان کرد: 
کالس های قرآن، نهج البالغه، احکام، زبان انگلیســی، 
رایانه و اینترنت و قالیبافی نیز در این فرهنگسرا فعال 

است.
در ادامه فعاالن رسانه از سرداب فرهنگسرای تاریخ 

و تمدن بازدید کردند.
      بازديد از باشــگاه فرهنگی، ورزشــی 

شهرداری همدان
خبرنــگاران در ادامــه تور رســانه ای از باشــگاه 
شــهرداری همدان، مدرسه فوتبال بازدید کردند و در 

این مکان برای خبرنگاران مسابقه دارت برگزار شد.
ســعید خوشــبخت در این بازدید با بیان اینکه در 
مدرسه فوتبال شــهرداری تیم های نونهاالن، نوجوانان 
و بزرگساالن شکل می گیرد، عنوان کرد: اینها پشتوانه 

تیم شهرداری همدان می شوند.
وی بیان کرد: یکی از برنامه های باشــگاه فرهنگی، 
ورزشی شــهرداری همدان بارور ساختن سرمایه های 

ورزشی شهر در سنین مختلف است.
این مســؤول به وجود ســالن اســکواش، استخر 
چندمنظوره در باشــگاه فرهنگی، ورزشــی شهرداری 
همدان نیز اشــاره کرد و گفت: در سال 96 و 97 این 

باشگاه در زمره باشگاه های برتر کشور قرار گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: قســمتی نیز برای بازی 
فوتبال گل کوچک در نظر گرفته شده است.

پیام حیدری، مشاور ورزشی شــهردار همدان نیز 
در این بازدیــد عنوان کرد: چمن هــای مصنوعی در 
فرهنگسراهایی نظیر شهید مدنی و والیت وجود دارد 

که مسابقات محلی در آن برگزار می شود.
وی افزود: مسابقات شطرنج، دارت، والیبال محلی، 

کشتی و... نیز برگزار می شود.
حیدری با بیان اینکه هدف ما ترویج ورزش بومی و 
محلی اســت، گفت: در زمستان نیز ورزش های سالنی 
را برگزار می کنیــم و آماده پذیرش نظرات و انتقادات 

خبرنگاران هستیم.
      بازديد از فرهنگسرا و کتابخانه مهر

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان در ادامه در بازدید از فرهنگســرا 
و کتابخانــه مهر واقع در کــوی ولی عصر)عج( با بیان 
اینکه این فرهنگســرا از فعال ترین فرهنگسراهاســت، 
اظهار کرد: در این فرهنگســرا نیز کالس های مختلف 
از جمله آموزش شــهروندی برگزار می شــود و طرح 
دورهمی محله بانشــاط با شــرکت هــزار نفر در این 

فرهنگسرا برگزار شد.
خوشــبخت تصریح کرد: کتابخانه این فرهنگســرا 
بیش از 4 هزار کتاب درســی و غیردرسی دارد که 9۰ 

نفر در آن عضو هستند.
      بازديد از مجموعه فرهنگی، ورزشــی 

شهید مدنی

در ادامه این تور رســانه ای خبرنگاران از مجموعه 
فرهنگی، ورزشــی شــهید مدنی واقع در کوی شهید 
مدنی بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت های آن آشنا 

شدند.
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان در این بازدید اظهار کرد: تفاوت این 
فرهنگسرا با سایر فرهنگسراها، انجام اقدامات ورزشی 

در کنار سایر کالس ها است.
سعید خوشبخت به ویژگی این فرهنگسرا و فعالیت 
آن تا ســاعت 2۳ اشــاره و بیان کرد: این فرهنگسرا، 
مرکزی برای جمعیت قابل مالحظه کوی شهید مدنی 

است.
وی به مشــارکت ســالمندان، بانوان، دانش آموزان 
و دانشــجویان در فعالیت های این مرکز اشــاره کرد و 
گفت: مجموعه فرهنگی ورزشــی شهید مدنی)ره( در 
حوزه فرهنگی، ورزشی، کتابخانه و ادبی فعالیت دارد.

خوشــبخت به فعالیت ۱۰ رشته ورزشی در بخش 
خانم هــا و آقایان این مجموعه اشــاره کــرد و گفت: 
بســکتبال، هندبال و والیبال، ورزش صبحگاهی ویژه 
بانوان، کاراته، پیالتس، ژیمناســتیک و... در ســطح 

حرفه ای برگزار می شود.
وی تصریح کرد: عالوه بر کالس آموزش شهروندی، 

کالس خیاطی، نقاشی و... نیز برگزار می شود.
خوشــبخت عنــوان کــرد: کالس هــای نهضــت 
ســوادآموزی به صورت ســوادآموزی و مهارتی  برای 

ایجاد شغل و کارآفرینی نیز برگزار می شود.

وی ابراز کرد: کتابخانه این مرکز به همراه کارگروه 
ادبی، شــعر، داستان و نوشته خالق ویژه بزرگساالن و 

کودکان فعال است.
این مسؤول اضافه کرد: این کتابخانه دارای ۳ هزار 

و ۵۰ جلد کتاب و ۳۰۰ عضو فعال است.
      بازديد از فرهنگســرای کســب و کار 
و  به عنوان نخستین فرهنگسرای کسب  واليت 

کار کشور
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان در بازدیــد تــور رســانه ای از 
فرهنگسرای کسب و کار والیت واقع در کوی خضر در 
مورد این فرهنگسرا اظهار کرد: این فرهنگسرا به همت 
شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان راه اندازی شد 
کــه مرحله دوم فرهنگســرای والیت کــوی خضر با 
عنوان فرهنگســرای کســب و کار به عنوان نخستین 

فرهنگسرای کسب و کار در کشور راه اندازی شد.
ســعید خوشــبخت عنوان کرد: این فرهنگسرا در 
تیرماه ســال جاری با هدف ارائه راهکارهای توســعه 
مهارت شــغلی و پرورش ایده های ناب کســب و کار 

افتتاح شد.
این مســؤول در این خصوص اضافه کرد: هم زمان 
با ایــن همایش افتتاح و کلنگ زنی زمین کشــتی و 
زورخانه فرهنگسرای والیت با حمایت شورای اسالمی 

شهر و پیگیری شهردار در دست اقدام است.
خوشبخت عنوان کرد: در زمینی به مساحت ۳ هزار 
مترمربع در دو طبقه در مجموع 6 هزار مترمربع، سوله 

کسب و کار در مجاورت فرهنگسرا کلنگ زنی می شود 
که برای اســتقرار واحدهای تولیــدی و ایجاد بازارچه 
دائمی فروش محصوالت و خدمات ایجاد می شــود و 
مراحل ســاخت آن توسط شــهرداری منطقه سه در 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دست اقدام 

است.
ریحانه رضایی زاده، مســؤول فرهنگسرای کسب و 
کار والیت نیز گفت: این فرهنگســرا دارای بخش های 
مختلف، فرهنگی، هنری، ورزشی و کتابخانه است که 

هرکدام به صورت مجزا در حال فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: ایــن فعالیت ها در تمام فصول بر 
مبنای آموزش های شهروندی و خدمات آموزشی انجام 

می شود.
رضایــی بیان کرد: این خدمات آموزشــی شــامل 
توانمندســازی و کارآفرینــی، خیاطــی، بافندگــی، 
قالیبافی، رایانه و دوره های زبان خارجه، چرتکه، هوش 

و خالقیت و نقاشی است.
وی بیان کرد: در پایان دوره به شــرکت کنندگان با 
معرفی به آموزش فنی و حرفــه ای و برگزاری آزمون 

گواهینامه شغلی اعطا می شود.
در ادامه تور رسانه ای خبرنگاران، نشست خبری به 

همراه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.
      380 میلیــون تومان برای آموزش های 

شهروندی هزينه شد
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان در این نشســت بــه فعالیت ۱۵ 

فرهنگســرا در شهر همدان اشــاره و بیان کرد:  ما این 
تور رســانه ای را برگزار کردیم تا خبرنگاران از نزدیک 
با فعالیت فرهنگســراها آشنا شــوند و بدانند که این 

فرهنگسراها فعال هستند.
خوشبخت تأکید کرد: رویکرد ما و سیاست شورا و 
شهرداری تسهیل گری و حمایت ورزشی، گردشگری، 

امور اجتماعی و فرهنگی و هنری از شهروندان است.
وی تصریح کرد: رویکرد دیگر ما توانمندســازی در 

حوزه شهروندی، سالمت، اشتغال و کارآفرینی است.
خوشــبخت ادامه داد: ســه راهبرد اجرایی تعامل 
نهادهای حاکمیتی،  بســیج،  پایگاه های  ســازمان ها، 
دولتی، سازمان های داخل شهرداری را در دستور کار 

قرار دادیم.
وی یکی از اهداف مهم ســازمان فرهنگی، ورزشی 
شهرداری را نهادینه کردن رونق تولید دانست و گفت: 
بــرای ورزش از لحاظ بودجه مشــکلی نداریم و برای 
ورزش بانوان اقداماتی شــده است و بودجه نسبت به 

سال قبل دو برابر شده است.
خوشــبخت تصریح کرد: در ورزش محالت 4 هزار 

نفر را پوشش دادیم.
وی با تأکید بر اینکه تیم فوتبال شهرداری با قدرت 
در لیگ دسته دو شرکت خواهد کرد، گفت: نزدیک به 

7۰ درصد افراد تیم بومی هستند.
خوشــبخت به تشکیل شــورای اجتماعی محالت 
در چهــار محله کوی کوثر، جوالن، شــهید مدرس و 
محمدیه اشــاره کــرد و گفت: ۳8۰ میلیــون تومان 
برای آموزش شــهروندی هزینه شد و ۱7 هزار نفر در 
اردوهای آموزش شــهروندی شــرکت کردند که البته 

هدف ما عملکرد کیفی است.
خوشــبخت عنوان کرد: یک صد هزار نفر طی سال 
گذشته از فرهنگســراها بازدید و در کالس ها شرکت 

کردند.
وی فعالیــت در فرهنگســراهای شــهر را بســیار 
گســترده عنوان و تصریح کرد: یکی از حوزه های فعال 
ما گردشگری است که در همین زمینه تور گردشگری 

رایگان را برگزار می کنیم.
      افزايش هويــت محله هدف راه اندازی 

شورای اجتماعی محالت
حسین رضایی، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان هــم در این 
نشست هدف اصلی راه اندازی شورای اجتماعی محالت 
را افزایش هویت محله دانســت و گفــت: با راه اندازی 
این شورا، مشکالت محله سریع تر رسیدگی می شود و 

اولویت بندی صورت می گیرد.
وی عنــوان کرد: یکــی از برنامه های ســازمان، 
پیاده سازی و اســتقرار ایســتگاه دوچرخه در شهر 

است.
رضایــی به برگزاری جشــنواره شــهروند برگزیده 
اشــاره کرد و با اعالم اینکه یک هزار و 62۵ نفر در آن 
شرکت کردند، گفت: پس از بررسی پرونده ها، ۱2 نفر 
در بخش شهروند برگزیده و 9 نفر در قسمت شهروند 
برتر انتخاب می شــوند و اختتامیه آن در هفته همدان 

برگزار می شود.
وی عنوان کرد: برگزاری تور گردشــگری، جشــن 
امید در پیاده راه بوعلی، نمایشــگاه عکس و جشن در 
۱۵ فرهنگسرا از جمله برنامه های هفته همدان است.

      هیأت انديشه ورز متشکل از نخبگان و 
بزرگان محل در تمام فرهنگسراها شکل می گیرد

محمدجــواد زارعــی، معــاون فرهنگی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری همدان هم با 
بیان اینکه شــهروندان همدانی به فرهنگسراها اعتماد 
دارند، عنوان کرد: مبلغ شــهریه ها در فرهنگســراها 

نسبت به آموزشگاه ها بسیار مناسب است.
وی عنوان کرد: با مصوبه شــورای اســالمی شهر، 
هیأت اندیشه ورز متشــکل از نخبگان و بزرگان محل 

در تمام فرهنگسراها شکل می گیرد.

توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان انجام شد

تور رسانه ای بازدید از فرهنگسراهای شهر

مرکــز ارتقاء شايســتگی بانــوان با هدف 
توانمندسازی زنان برای مديريت بهتر خانواده و 
محیط کار به عنوان نخســتین استان کشور در 

همدان راه اندازی شد.
مشــاور عالی اســتاندار همدان در آییــن افتتاح 
نخســتین مرکز ارتقا شایســتگی بانوان که با حضور 
جمعی از بانوان اســتان در تاالر فجــر همدان برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه در کل جامعه جهانی خانم ها 
بســیاری از حقوق خود را از دست داده اند اظهار کرد: 
خوشبختانه در دین مبین اسالم هیچ مانعی برای سهم 

۵۰ درصدی زنان در جامعه وجود ندارد.
رضا قیاســی افزود: نظام جمهوری اســالمی نیز 
برگرفته از تفکر اســالم نه تنها هیچ مانعی بر سر راه 
پیشــرفت و تعالی زنان ایجاد نکرده اســت بلکه این 
ظرفیت را در کشــورهای مســلمان نیز ایجاد کرده 

است.
وی بــا تأکید بر اینکه اســتان همــدان از لحاظ 
فرهنگــی و نیز تحقق ســهم ۳۰ درصــدی زنان در 
مدیریت و ســمت های اجرایی از اســتان های پیشتاز 
کشــور اســت اضافه کرد: ما باید به زنان بگوییم برای 
گرفتــن حق خــود پافشــاری کنید اما نــه اینکه از 
چارچوب قانون خارج شــوید چراکه نه قوانین ما و نه 
اعتقادات ما هیچ مانعی برای زنان ایجاد نکرده اســت 
و زنان می توانند از طریق همین مراکز و ســمن ها بر 

حقوق خود پافشاری کنند.
      تمام شرايط برای رشد زنان آماده است

نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شورای اســالمی نیز با انتقاد از کاربرد واژه هایی چون 

توانمندســازی و ارتقــا زنان گفت: جایگاه انســان ها 
در واقــع ارتقا یافته اســت بنابراین اکتشــاف بهتر از 
ارتقا اســت و راه اندازی این مراکــز کمک می کند تا 

شایستگی های افراد بیشتر نشان داده شود.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: نوع بیاناتی که نشان 
می دهد مــا می خواهیم به زنان رحــم کنیم در واقع 

توهین به زنان است.
وی ضمن اشــاره به وجود تفاوت های میان زنان و 
مردان ادامه داد: امروز تمام شــرایط برای رشــد زنان 
آماده اســت و ما فقط باید جامعه را از حالت دوگانگی 
خارج کنیم و شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا زنان 
و مــردان در زمینه آنچه که در حقیقت باید بشــوند، 

رشد کنند.
وی تصریح کرد: گاهی بعضی کارهایی که اصاًل در 
شأن خانم ها نیست انجام می شود و ما بزرگترین ظلم 
را در تعریــف غلط از خانم ها اجرا می کنیم در صورتی 

که باید زمینه های رشد خود را به درستی بشناسیم.
حاجــی بابایی با تأکیــد بر اینکه نیروی انســانی 
همدان توسعه یافته است اضافه کرد: در هفته دولت 4 
استخر در همدان افتتاح خواهیم کرد که از این تعداد 

۳ استخر متعلق به بانوان است.
وی همچنیــن به راه اندازی شــهرکی بــا عنوان 
"هگمتان بازار "با سرمایه گذاری بالغ بر 6 هزار میلیارد 
تومان اشاره کرد و ادامه داد: اقالم کل ایران را در این 
مرکز با قیمت مناسب مشاهده خواهید کرد و در واقع 
هر آنچه که مورد نیاز یک خانم اســت در این شهرک 
وجود دارد و 2۰ اســتان هم بــرای الگوپذیری از این 

شهرک به همدان آمده اند.

      نقش زنان ايرانی در جمهوری اســالمی 
غیرقابل انکار است

دیگر نماینده همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی نیز تصریح کرد: نقش زنان ایرانی در جمهوری 
اســالمی غیرقابل انکار اســت تا جایــی که حتی در 
زندان هــای رژیم بعثی عراق، تاب آورده و دشــمن را 

درمانده کردند.
امیر خجســته با بیــان اینکه همــدان دارای زنان 
شایسته و توانمندی اســت، افزود: نمونه آن ها خواهر 
دباغ از پیشکســوتان مبارزات انقالبی و نخستین زن 

فرمانده سپاه در کشور است.
وی تصریح کرد: امروز اشتغال اولویت استان است 
و مشــکل وجود دارد، اما در زمینه فرودگاه و ساخت 

آزادراه و قطار پیشرفت های خوبی داشته ایم.
خجســته با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم برای 
پیشرفت استان گفت: برای ساخت آزادراه و راه اندازی 
قطار ریلی و شهری تنها نمی توان به توان دولت تکیه 
کرد و نیاز به جذب ســرمایه گذار هست که زمینه آن 

فراهم شده است.
وی در پایان با بیان اینکه افق همدان امروز صنعت 
گردشگری اســت تصریح کرد: متأسفانه هنوز یک اثر 
ثبــت جهانی نداریم که به هر طریق ممکن باید انجام 

شود.
      مديران دستگاه های دولتی حداقل يک 

معاون خانم داشته باشند
ربیعه علیمحمدی مدیرکل امــور بانوان و خانواده 
استانداری همدان نیز با تأکید بر اینکه زنان باید خود 
را باور داشته باشند خاطرنشان کرد: در تمام برنامه ها 

از توانمندی زنان تمجید می شود اما خطاب به مدیران 
اســتان باید گفت که چرا در بین حدود ۳8۰ دستگاه 
دولتی تنهــا 7۰ مدیر زن داریم؟ و مــا این انتظار را 
از مدیران دســتگاه های دولتی داریم که حداقل یک 

معاون خانم داشته باشند.
      نويد مرکز ارتقاء شايســتگی بانوان در 

کشور
مدیر مرکز ارتقاء شایستگی بانوان کشور هم گفت: 
این مرکز سعی می کند تا زنان را در زمینه های مختلف 
مهارتی چــون فن بیان، مدیریت خانــواده، چگونگی 
برقراری ارتباط، بهداشت روانی و کسب و کار آموزش 
دهــد زیرا زنــان مدیران داخلی خانه هســتند و باید 

کانون خانواده را گرم کنند.
فاطمه شــیرانی افزود: این مرکز به زنان شاغل هم 
کمک می کند تا سمت های مدیریتی را با توانایی بیشتر 
بپذیرند زیرا وقتی آموزش الزم را نبینند ســمت های 

مدیریتی آنها ممکن است تهدید به شمار آید.
وی مطرح کرد: این مرکز قرار اســت زنان را طوری 
توانمند کند که ســکان دار خانواده بــوده و ارکان آن را 
تقویت کنند و در جامعه هم جایگاه خود را داشته باشند.

مدیر مرکز ارتقاء شایســتگی بانوان کشور تصریح 
کرد: امروز راه برای رســیدگی به بهداشت جسمی باز 
اســت و این بهداشت روانی اســت که برای همه افراد 
باید موردتوجه قرار گیرد و بشر امروزی به آن محتاج 

است.
شــیرانی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکالت بین 
زوج ها یا فرزندان با پدر و مادر، نتیجه نداشتن مهارت 
الزم برای برقراری ارتباط با یکدیگر است که این مرکز 

سعی دارد به این موضوع کمک کند.
وی بیــان کــرد: مرکز ارتقاء شایســتگی بانوان به 
عنوان نخستین اســتان در همدان راه اندازی شده، اما 

این نوید را می دهیم که پــس از مدتی ابتدا در غرب 
کشور و سپس در سراسر کشــور این مرکز راه اندازی 

می شود.

افتتاح نخستین مرکز ارتقاء شايستگی بانوان کشور در همدان


