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معاون استاندار همدان تاکید کرد:
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زشــی نشــریه اجتماعــی، فرهنگی و ور

www. hamdelinews. ir
همدلی از همزبانی بهتر است

دکتر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی

 استان همدان:

بیش از  یک میلیون
 4۰۰ هزار نفر در استان 
مشمول سهام عدالت

آیت ا... شعبانی در جمع نخبگان:

فرهنگ اقتصادی
 استان همدان

نیازمند ارتقا است
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به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم :

»بهبود اقتصاد و معیشت«
 مطالبه مردم از مجلس جدید 
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استاندار همدان خبر داد:

تخصیص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل ۲ بیمارستان در استان همدان

ونا همکاری خوب مردم استان همدان با ستاد استانی مقابله با کر

3

دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:

تبدیل روستاها به مناطق گردشگری
 مهاجرت معکوس را رقم زده است

ویژه دهه فجر ۱398

دکتر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

بیش از  یک میلیون 4۰۰ هزار نفر در استان مشمول سهام عدالت
عزم دولت جهت آزاد سازی سهام عدالت

دکتر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان درباره مباحث 
پیرامون سهام عدالت گفت: با ابالغیه مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت 
عملیاتی شــد که در این راســتا عزم دولت نیز این اســت که این امر با سرعت 
باال، اجرا شود. ســازمان خصوصی ســازی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دهم 

اردیبهشت ماه سالجاری مقدمات آزادسازی این سهام فراهم کرده است.
آزاد ســازی ســهام دولت هزینه های دولت را کاهــش داده و باعث تحرک 

اقتصادی در کشور می شود.
وی ابراز داشــت: این اقــدام در حوزه اقتصاد خــرد و کالن آثــار خوبی بر جا 
می گذارد و صاحبان ســهام عدالت این اختیار را پیدا می کننــد که دارایی خود را 
به اشــکال دیگر ســرمایه تبدیل کنند و این اقدام موجب افزایــش قدرت مالی 

خانوارهای کم درآمد خواهد شد.
از◼ابتدای◼طرح◼و◼طی◼ســیزده◼مرحله◼1415299◼نفر◼در◼استان◼همدان◼مشمول◼ ◼◼

اخذ◼سهام◼عدالت◼شدند
محمــودی در توضیــح فرآیند آزادســازی ســهام عدالت اذعان داشــت: در 
ســال 1385 با اجازه ای که توســط مقام معظم رهبری صادر شــد، طرح توزیع 
ســهام عدالت در مرحله اول آغاز گردید که بر این اســاس به مشموالن دو دهک 
درآمدی شامل مشموالن کمیته امداد و ســازمان بهزیستی تخفیف 50 درصدی 
نیز تعلق گرفت. در ادامه این طرح طی ســیزده مرحله در اســتان 1415299 نفر 
)اسدآباد 91397 نفر، بهار 102278 نفر، تویسرکان 103680 نفر، رزن 111065 نفر، 
کبودراهنگ 137677 نفر، مالیر 191477 نفر، نهاوند 177563 نفر، و نامشخص 
52675 نفر( اقشار مختلف از جمله روستائیان و عشایر،کارکنان و بازنشستگان، 
ایثارگــران، زنان سرپرســت خانوار،شــهرداریها، کارگــران، تاکســیرانی،فعاالن 
قرآنی،قالیبافــان، خــدام مســاجد وحســینیه، طالب حــوزه علمیــه، بیماران 
خاص،کارکنان ســتادهای نماز جمعه، روزنامه نگاران در ســامانه مذکور ثبت نام 

نمودند.

 با پایان یافتن مهلت 10 ســاله تســویه اقســاط ســهام عدالت از محل سود 
سالیانه این سهام، اطالعات میزان سهام آنها در ســامانه سهام عدالت درج شده 
و در سه سال گذشته نیز هر یک از مشموالنی که ســهام عدالت آنها یک میلیون 
تومان ارزش دارد به ترتیب 150، 175 و 205 هزار ســود ســالیانه این سهام را از 
ســال 96 تا 98 دریافت کرده اند. این میزان سود، بســته به ارزش سهام عدالت 
هر یک از مشموالن متغیر خواهد بود. ارزش ســهام عدالت یک میلیون تومانی 
بعد از گذشت 13 ســال به حدود 13 میلیون و 900 هزار تومان رسیده و به همین 
نسبت ارزش سهام 532 هزار تومانی نیز 13.9 برابر )یعنی 7 میلیون و 394 هزار 

تومان( شده است.

وی گفت: 90822 نفر از همشهریان با داشتن برگه سهام عدالت و به علت عدم 
ثبت نام در سامانه و یا تایید شماره حساب شــبا نتوانستند سود سهام را دریافت 
کنند. همچنین قانونی برای ثبت نام مجدد سهام عدالت وجود ندارد در گذشته نیز 
امکان ثبت نام مجدد سهام عدالت از سوی کسانی که مشمول نیستند بارها توسط 
این اداره کل به مراکز ذی ربط مطرح شــده اســت اما تاکنون محمل قانونی برای 

ثبت نام مشموالن جدید ایجاد نشده است.
شهروندان تا دهم خردادماه ســال جاری فرصت دارندوضعیت سهام عدالت 

خود را مشخص کنند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان با اشــاره به اینکه روش آزاد 
سازی سهام عدالت به دو صورت مستقیم و غیر مســتقیم است، اگر سهامداران 
سهام عدالت، فقط مایل به انتخاب روش آزاد ســازی به صورت مستقیم باشند، 
 می توانند تا دهم خردا ماه سال 1399 به سامانه الکترونیکی سهام عدالت یعنی
www.samanese.ir مراجعه کنند؛ اما اگر سهامداران مایل به استفاده از روش 
غیرمســتقیم برای آزادسازی ســهام عدالت خود هســتند، نیازی به مراجعه به 
سامانه الکترونیکی ســهام عدالت نخواهند داشــت؛ چرا که این روش به صورت 

پیش فرض، برای سهامداران در نظر گرفته شده است.
محمودی اضافه کرد با انتخاب روش ســهام داری مســتقیم مالکیت ســهام 
عدالت به طور مســتقیم و بدون هیچ واســطه ای به شــما انتقال می یابد. و بعد 
از گذشــت 2 ماه، در صورت داشــتن کد بورســی این ســهم به پرتفوی )ســبد 
سرمایه گذاری( شما اضافه خواهد شــد و می توانید آن را بفروشید و یا به تعداد 

آن اضافه کنید.
اگر کد بورســی ندارید و قصد دارید که مدیریت این ســهام را خودتان به طور 
مستقیم برعهده بگیرید. ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کنید و سپس به وب 
سایت یکی از کارگزاری ها جهت دریافت کد بورسی مراجعه کرده در آنجا نیز ثبت 

نام و احراز هویت شوید
در صورت انتخاب آزاد ســازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام 
عدالت شما از طریق شــرکت های سرمایه گذاری استانی ســاماندهی می شود و 

شما حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت.
وی گفت روش مســتقیم برای افرادی که با بازار بورس اشنا هستند، بسیار 
خوب اســت، اما برای افرادی که اطالعات کافی و امــکان تحلیل صورت های 

مالی را ندارند روش غیر مستقیم بهتر است.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

غار علیصدر با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان مسافران و گردشگران
آغاز به کار فعالیت های مجتمع عباس آباد با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر گفت: غار 
علیصدر به عنوان بزرگ ترین غار آبی جهان با قابلیت 
قایق رانی با رعایت همه پروتکل های بهداشتی میزبان 

مسافران و گردشگران است.
مهدی مجیدی افــزود: این غار بعد از بازگشــایی 
مجدد از ابتدای خــرداد تا عصر روز دوشــنبه میزبان 
3 هزار مســافر بوده که بدون کوچک ترین مشــکلی 

توانسته اند از غار علیصدر بازدید کنند.
وی اظهار کرد: خوشــبختانه با تالش شبانه روزی 
همه پرســنل شــرکت علیصدر و حمایت فرمانداری 
کبودراهنگ و مرکز بهداشــت این شهرســتان نظارت 
دقیق بر اجــرای پروتکل های بهداشــتی در مجموعه 
علیصدر اتفاق افتاده و در این راســتا مردم روســتای 

علی صدر و مسافران نیز بسیار ما را یاری رساندند.

وی با بیان اینکه غار علیصدر یکی از بی نظیرترین 
غارهای آبی جهان اســت، گفت: حفظ سالمت مردم 
اولویت اصلی این مجموعه اســت و برای این مهم از 

هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.
مجیدی با اشاره به آغاز به کار فعالیت های مجتمع 
عباس آباد افــزود: تالش شــده تا در ایــن مجتمع 
به ویــژه رســتوران و ســوییت های اقامتــی تمامی 
پروتکل های بهداشــتی رعایــت شــود و امیدواریم 
مسافران و گردشگران عزیز از خدمات این مجتمع نیز 

استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از همه ایرانیان 
و مردم استان همدان خواست در هنگام بازدید از غار 
علی صدر و مجتمع عباس آباد )بام همدان(، در رعایت 

نکات بهداشتی دقت الزم را به عمل آوردند.
مجیدی هم چنین به نگارش 
طــرح جامــع توســعه منطقه 
علیصــدر اشــاره کــرد و گفت به 
زودی با اجرای این طرح شــاهد 
تحــوالت خوبــی در مجموعــه 

علیصدر خواهیم بود.
آمادگی◼ویالهــای◼عباس◼آباد◼ ◼◼

برای◼پذیرش◼مسافر
مدیرعامل شــرکت سیاحتی 
علیصدر از آمادگی ویالهای عباس 
آباد برای پذیرش مسافر خبر داد | 

مجتمع اقامتی عباس آباِد شهر همدان که در زمان شیوع 
کرونا برای حفظ سالمت مردم به صورت داوطلبانه اعالم 

تعطیلی کردند به چرخه فعالیت بازگشت.
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر از آمادگی 

ویالهای عباس آباد برای پذیرش مسافر خبر داد.
مهدی مجیدی با اعالم این خبر اظهار داشــت: با 
اعالم رسمی از سوی استاندار همدان، هتل ها و مراکز 
اقامتی سطح استان طبق دســتورالعمل های ابالغی، 

مجاز به فعالیت هستند.
مجیدی ادامه داد: مجتمع اقامتی عباس آباِد شهر 
همدان که در زمان شــیوع کرونا برای حفظ ســالمت 
مردم به صورت داوطلبانه اعالم تعطیلی کردند از امروز 

به چرخه فعالیت بازگشت.
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به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم :

»بهبود اقتصاد و معیشت«
 مطالبه مردم از مجلس جدید 

مجلس دهم شــورای اســالمی  بعد از 
چهار ســال فعالیت پر فراز و نشــیب به هر 
حال به کار خود پایان داد و مجلس یازدهم 
فعالیت خود را رسما شــروع کرد ، مجلس 
که باید کارشناسان و نخبگان آن را منصفانه 
نقد و آسیب شناسی کنند و مجلس جدید 
ضمن اجرای نقاط قوت ســعی کند در چهار 
ســالی که درپیش دارد ایــن نقاط ضعف 
رابرطرف کند و اجاره ندهد به جای پرداختن 
به مشکالت مردم مسائل حاشیه ای چون 
سلفی گرفتن و ...که اصال در دنیای امروزی 

جایگاهی ندارد دوباره تکرار شود و به جای پرداختن به مسائل کوچک بیشتر 
به فکر کارهای بزرگ و ایده های کالن جهت توســعه کشــور باشــند و از همه 

مهمتر جایگاه رفیع مجلس را با عملکردهای خودشان ارتقادهند.
  اما مجلس جدید در حالی آغــاز به کار کرد که که کشــور و حتی جهان با 
شرایط خاصی روبروســت که بخش زیادی از آن بحث ویروس کروناست که 
بر همه فعالیت های سیاســی ، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی تاثیرات 

زیادی داشته است اما بیشترین تاثیر گذاری در حوزه اقتصادی بوده است.
مردم در ســالهای اخیر نســبت به عملکــرد مجلس و بعضــی رفتارهای 
نمایندگان انتقاداتی داشته اند که شاید بخش اصلی آن در دو حوزه قانونگذار 
و نظارت بوده است ، بســیاری از قوانین مجلس با واقعیات کشور همخوانی 
نداشته و بســیاری از آنها شاید نتوانسته مشــکالت اقتصادی را کاهش دهد 
و به شــکلی می توان گفت نمایندگان مجلس نتوانستند انتظارات مردم را در 
بسیاری از حوزه ها برآورده کنند و شــاید تغییر اکثریت نمایندگان مجلس و 
انتخاب نمایندگان جدید خود به نوعی اعتراض بــه عملکرد بعضی نمایندگان 

بوده است.
البته در کنار انتقــادات نمی توان کل عملکرد مجلــس را نادیده گرفت و یا 
اینکه همه مشکالت مربوط به یک قوه باشد اما به هر حال مجلس شالوده و 
اساس قانونگذاری در کشور است و نیاز است که تحریک بیشتری داشته و در 
بحث مشکالت مردم ورود جدی تری داشته باشد و بعضی وقت ها با تصویب 

قوانین اثر گذار در مسائل و مشکالت مهم مردم نقش داشته باشد 
به هر حال امروز در کشور مشــکالتی در حوزه تحریم های اقتصادی داریم 
که باعث ایجاد مشکالتی در کشور شده و مجلس می تواند با پیگیری مسائل 
مهم کشور از جمله تحریم، شرایط اقتصادی که کرونا ایجاد کرد و از همه مهمتر 
تصویب قوانینی که در حمایت از تولید و اشتغال باشد در جهت حل مشکالت 
اقتصادی مردم و تقویت اقتصاد کشــور حرکت کند و انتظارات مجلس جدید 
مطالبه به حق مــردم را مورد توجه قرار دهــد و از همه مهمتر اینکه در ســال 
پایانی دولت  با هماهنگی و همــکاری دولت و حتی قوه قضائیه در جهت حل 

مشکالت اقتصادی مردم بسیار تاثیر گذار و اثربخش باشد.

یادداشت مدیرمسئول 

نایب رئیس شورای شهر همدان:

نمایندگان مجلس سهم همدان از 
بودجه های ملی را پیگیری کنند

 نایب رئیس شــورای شهر 
همدان گفت: اخذ اعتبارات ملی 
نیازمند همت و کمک نمایندگان 
مجلس اســت و بر این اساس 
نماینــدگان مــردم همــدان در 
مجلس باید ســهم همــدان از 
پیگیری  را  ملــی  بودجه هــای 

کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، 
حمید بادامی نجات پیش از ظهر 
سه شنبه در نشستی با منتخب 

مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی افزود: با توجه بــه اینکه بودجه 
شهرداری ها و شــورا را شــوراها مصوب می کنند؛ اما متأسفانه سقف بودجه 

برای تأیید این مهم توسط شوراها تعیین شده است که منطقی نیست.
وی در این زمینه اظهار کرد: وزارت کشــور به دلیل اینکه شــوراها نتوانند 
وظایف خود را به درســتی انجام دهند و از ســوی دیگر 34 بند در وظایف 

شوراها تعریف شده است که تمامی این مباحث، هزینه دارد.
بادامی نجات ابراز امیدواری کرد: با همراهی و همت نمایندگان مجلس، 

بخشی از مشکالت 7 اصل قانون اساسی در حوزه شوراها، حل شود.
وی ضمن انتقاد از تمرکزگرایی قوانین در وزارت کشور، اظهار کرد: در این 
زمینه به دلیل منطقی نبودن قوانین؛ اســتانداران، فرمانداران و شهرداری ها 

دچار مشکل می شوند.
شهرداری◼به◼تنهایی◼قادر◼به◼جذب◼اعتبارات◼ملی◼نیست ◼◼

نایب رئیس شورای شــهر همدان با تأکید بر ســهم خواهی شهرداری ها 
به ویژه شهر همدان از بودجه های ملی، گفت: قطعًا شهرداری به تنهایی قادر 
به جذب اعتبارات ملی نیست؛ از این رو امید اســت با بهره گیری از ظرفیت 

نمایندگان مجلس، منابع خوبی به همدان تزریق شود.
بادامی نجات گفت: همــدان در این حوزه آنچنان که باید، اســتفاده الزم 
را نداشته است؛ به طور مثال در کرمانشــاه، حدود 400 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت جذب شده اســت، در صورتی که به شــهر همدان تنها 50 میلیارد 

تومان در خصوص اوراق مشارکت، مجوز صادر شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اجرایی شــدن طرح مدیریت یکپارچه شهری به 
دلیل حساسیت باال باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته انتظار می رود 
صرفًا وظایف و مسئولیت ها نباید انتقال داده شــود، بلکه همراه با با لحاظ 

کردن منابع، اختیارات هم در نظر گرفته شوند.
بادامی نجــات همچنین گفت: الیحه درآمدهای پایدار شــهرداری ها در 
مجلس مورد تصویب قرار گرفت و کمک بزرگی به شــهرداری و شــورا بود 
اما متأسفانه در شــورای نگهبان نسبت به این مســئله صرف اینکه شورای 
شــهرها می توانند عوارض محلی وضع کنند و در مجموع به اختیارات آنان 
افزوده می شــود اعتراض صــورت گرفت؛ امــا همچنان بــه پیگیری این 

مسأله، اصرار داریم.
نایب رئیس شورای شــهر همدان با تأکید بر الیحه درآمدهای ارزش 
افزوده، عنوان کرد: این الیحه مصوب شــد اما صرف تصویب، مشــکل را 

حل نمی کند.
بادامی نجات افزود: عدم شــفافیت در توزیع این منابع همچنان مورد 
بحث اســت زیرا اعتبار تخصیص یافته به شهر همدان، مشخص است؛ اما 
در مقایسه با سایر شهرها، این ســهم غیرواقعی است و باید در این زمینه 

شفاف سازی صورت پذیرد.

خبـــر

استاندار همدان:

واحدهای تولیدی غیرفعال استان همدان احیا می شود
استاندار همدان گفت: واحدهای تولیدی غیرفعال استان همدان در راستای تحقق جهش تولید احیا و به چرخه تولید اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی در جلسه بررسی سیاست های اقتصادی ابالغی وزارت کشور در راستای اجرای شعار سال بر توجه 

دستگاه ها به موضوع مهم تولید تاکید کرد.

شهردار همدان:

تخفیف 4 میلیارد تومانی
کرونا  مدیریت شهری برای آسیب دیدگان از 

شــهردار همــدان از تخفیــف 4 میلیــارد تومانی 
مدیریت شهری برای آســیب دیدگان از کرونا همدان 

خبر داد.
عباس صوفی با بیان اینکه شــهرداری همدان خود 
با آسیب های مالی ناشی از شــیوع کرونا درگیر است، 
گفت: با توجه به رکــود اقتصادی در شــرایط کرونایی 
و تاثیر آن بر کســب و کارها، پیشــنهاداتی در راستای 
مساعدت با برخی از شهروندان آســیب دیده از کرونا 
به شورای اسالمی شــهر ارایه شــده که مورد موافقت 

نمایندگان مردم در پارلمان شهر واقع شد.
وی در ادامــه تصریح کــرد: به جزء مشــاغلی که 
براساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا فعال بوده 
اند، مباحث حمایتی با تایید شــورای اسالمی شهر در 
خصوص برخی از آســیب دیدگان از کرونا اعمال شده 

است.
این مقام مســول اظهار کرد: عدم شــمول عوارض 
کسب و پیشــه، عدم شــمول بهای خدمات »اجاره« 
امالک اعم از مســتغالت شــهرداری و ســازمان های 
وابســته، پارکینگ های طبقاتی شــهرداری، دکه های 
مطبوعاتی شــهرداری، غرفه های بازار موقت پرندگان، 
غرفه هــای گنج نامــه، غرفه هــای بازارچه شــهرک 
ولیعصر)عج(، فســت فودهای ســیار، غرفه های گل 
فروشــی، دکه های داخل پارک ها، شــهربازی، کانون 
های تبلیغاتی، هتل ها و رســتوران های طرف قرارداد 

از جمله مواردی است که برای فروردین ماه رایگان شد 
و همچنین خدمات تمدید پروانه تاکسی و پروانه بهره 

برداری تاکسی برای سال 1399 نیز رایگان شد.
شــهردار همدان ادامــه داد: در همین راســتا بهای 
خدمات ســازمان مدیریت پســماند با تخفیف پنجاه 
درصدی بهای خدمات برای کادر درمانی فعال در درمان 

ویروس کرونا اعمال شد.
صوفی بــا بیــان اینکــه در اواخر ســال گذشــته 
با پیگیــری های صــورت گرفتــه تخفیفــات پروانه 
ساختمانی طی مصوبه شورای اســالمی شهر تا پایان 
20 اسفندماه سال گذشته اعتبار داشت، گفت: با توجه 
به شرایط شیوع ویروس کرونا تا پایان اسفندماه سال 

گذشته تمدید شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان:

کرونا  غربالگری 
کز بهداشتی همدان تداوم دارد کز ۱۶ ساعته و مرا در مرا

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با اشــاره 
به اینکــه غربالگری کرونا در مراکز 16 ســاعته و مراکز 
بهداشتی همدان انجام می شود، گفت: اجتماعی شدن 

سالمت امری ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، رشــید حیــدری مقدم در 
جمع خبرنــگاران در خصــوص رویکرد هــر خانه یک 
پایگاه ســالمت اظهار کرد: در ابتدا قرار بود این برنامه 
در سه استان انجام شود که با تالش معاون بهداشتی، 
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان به عنــوان چهارمین 

استان به کمپین ملحق شد.
حیدری مقدم بــا بیان اینکــه موفقیت های حاصل 
شــده نتیجه همگرایی و همدلی همه دانشگاهیان در 
اســتان همدان بوده اســت، گفت: کار جهادگونه ای که 
هم اکنون در حال انجام است باقیات و صالحاتی برای 

فعاالن حوزه سالمت محسوب می شود.
وی وضعیت کرونا در جهان و ایران را توضیح داد و 
گفت: در خوش بینانه ترین حالــت هیچ فردی قابلیت 
پیش بینی خلع ســالح دنیا توســط ویروس کرونا و 
ایجاد ادبیات جدیــد در حوزه اقتصــادی، اجتماعی و 

حوزه سالمت را نداشت.
حیدری مقدم برگزاری جلســات بــا رویکرد جدید 
از طریق ویدئــو کنفرانس را بااهمیــت خواند و افزود: 
پســاکرونا نقطه عطفی در دنیا ایجاد کرد به طوری که 
تعداد 213 کشــور جهان درگیر ویروس کرونا شدند و 

بشریت با چالشــی بزرگ مواجه شــد و بی شک بعد 
از کرونا نگاه دنیــا به همه مقوله ها عوض می شــود و 

معادالت دنیا در حوزه سیاسی تغییر کرده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با اشاره به 
اینکه هر ملتی با برخــورداری از اقتــدار ملی و حس 
وطن پرسی با خســران کمتری مواجه می شود، گفت: 
جنگ های دنیا شــامل دو مقوله بیولوژیک و رسانه ای 
اســت و باید با توجه به اقتدار نظامــی ادبیات جنگ 

بیولوژیک را نیز به خوبی یاد بگیریم.
وی از اقدامات انجام شــده برای مدیریت کرونا به 
عنوان مانوری گسترده به وســعت 82 میلیون نفر یاد 
کرد که تا عمق دورترین روســتاها انجام شــد و سواد 

سالمت جامعه را افزایش داد.

خبــــــــر

ربانیمݠهــــر
کارشناس ارشد مدیریت بین الملل

استاندار همدان خبر داد:

تخصیص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل ۲ بیمارستان در استان همدان

ونا همکاری خوب مردم استان همدان با ستاد استانی مقابله با کر
اســتاندار همدان بابیــان اینکــه از محل اعتبــارات وزارت 
بهداشــت 50 میلیارد تومان به بیمارســتان اکباتان اختصاص 
یافته اســت، گفت: 20 میلیاردتومان اعتبار نیز برای بیمارستان 

تویسرکان درنظر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید ســعید شــاهرخی در ستاد 
اســتانی مدیریت و مقابله با کرونا ضمن گرامیداشــت ســوم 
خرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر گفت: نقــش رزمندگان 
همدانی در آزادسازی خرمشهر بسیار برجسته و تأثیرگذار بود و 

ما تا همیشه قدردان آن همه شجاعت هستیم.
وی در ادامه بــا بیان اینکــه همکاری خوب مردم اســتان 

همدان با ســتاد اســتانی مقابله با کرونا و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی جــای تقدیر دارد، گفت: اســتان همــدان یکی از 10 
استان کشور اســت که شــهری با وضعیت قرمز کرونا ندارد اما 

همچنان باید طرح فاصله گذاری را ادامه دهیم.
اســتاندار همدان با بیان اینکه به ازای هــر یک میلیون نفر 
در کشــور 1500 نفر و در اســتان همدان 500 نفر به کرونا مبتال 
هســتند، گفت: این نشــانه ای از بهبود شرایط اســتان همدان 

است.
شــاهرخی با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
به تدریج و با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز می شود، اظهار 

داشت: خانه های مسافر غیرمجاز حق فعالیت ندارند و در چند 
روز آینده خانه های مسافر برای همیشه ساماندهی می شوند.

اســتاندار همدان همچنین بابیان اینکه از محــل اعتبارات 
وزارت بهداشــت 50 میلیــارد تومان بــه بیمارســتان اکباتان 
اختصاص یافته اســت، گفت: 20 میلیارد تومان اعتبار نیز برای 

بیمارستان تویسرکان در نظر گرفته شد.
وی از تخصیص یک دســتگاه ام آر آی به شهرستان نهاوند 
خبر داد و گفت: بیمارســتان اکباتان یک پروژه ملی اســت که 
برای توسعه بخش بهداشــت و درمان همدان با پیگیری های 

صورت گرفته، دارای ردیف اعتباری ملی شده است.

استاندار همدان:

واحدهای تولیدی غیرفعال استان همدان احیا می شود
اولویت مدیران استان همدان جلب سرمایه گذار

اســتاندار همدان گفت: واحدهــای تولیدی 
غیرفعال استان همدان در راستای تحقق جهش 

تولید احیا و به چرخه تولید اضافه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی 
در جلسه بررسی سیاست های اقتصادی ابالغی 
وزارت کشور در راستای اجرای شعار سال بر توجه 

دستگاه ها به موضوع مهم تولید تاکید کرد.
وی گفت: هرگونه اقدامی در حوزه پروژه های 
اقتصــادی در نظر گرفته شــده در اســتان، باید 

مطابق سیاست های اقتصادی ابالغی باشد.
اســتاندار همــدان اضافه کرد: دســتگاه های 
اجرایی اســتان همدان که در جهش تولید نقش 

مؤثــری دارند بایــد در چارچوب سیاســت های 
اقتصادی ابالغی با برنامه ریزی حرکت کنند.

شاهرخی افزود: واحدهای تولیدی غیرفعال 
اســتان همدان در راســتای تحقق جهش تولید 

احیا و به چرخه تولید اضافه می شود.
وی در ادامه با بیان اینکــه طبق برنامه ریزی 

صورت گرفته باید مصرف آب بخش کشــاورزی 
تا پایان ســال 1400 حدود 10 درصد کاهش یابد، 
گفت: شیوه آبیاری 85 درصد اراضی مستعد در 
اســتان همدان آبیاری مکانیزه است و این یک 
فرصت برای توســعه کشاورزی اســت. استاندار 
همدان از سیاســت های اولویت دار در اســتان 

همدان را توجه به تولید و سرمایه گذاری برشمرد 
و گفت: ســرمایه گذاری انجام شــده در اســتان 
همــدان در ســال 98 بیشــتر از پیش بینی های 
در نظر گرفته شــده بود. شــاهرخی اضافه کرد: 
اولویت مدیران استان همدان جلب سرمایه گذار 

و رفع موانع سرمایه گذاری در استان است.

مدیرکل انتقال خون استان همدان:

کرونا در همدان بهبودیافتگان 
 پالسمای خود را اهدا می کنند

مدیرکل انتقال خون اســتان همدان گفت: بهبود یافتگان 
کرونا با اهدای پالســمای خون خود به بیمــاران کرونایی به 

درمان این بیماران کمک می کنند.
بر اســاس تحقیقاتی که بر روی بیمــاران کرونایی انجام 
گرفته، پالسما درمانی تاثیر مثبتی بر درمان  بیماران کرونایی 

و جلوگیری از مرگ و میر مبتالیان داشته است.
پس از اعالم نتایج موفقیت آمیز پالســما درمانی، از بهبود 
یافتگانی که یک ماه از دوران بهبودشــان گذشته خواسته شد 

تا با اهدای پالســما به یاری دیگر بیماران بشــتابند. استان 
همدان نیــز از این قاعده مســتثنی نبوده و از هفته گذشــته 

فراخوان جذب و اهدای پالسما در همدان آغاز شده است.
دکتر افشــین محمدی اظهار داشــت: از هفته گذشــته تا 
کنون روزانه یک نفــر از بهبودیافتگان کرونــا را پذیرش کرده 
و پالســمای خونشــان را برای درمان بیماران ذخیره سازی 

می کنیم.
وی با بیــان اینکه از بهبود یافتــگان کرونا دعوت می کنیم 

تا برای اهدای پالســما به انتقال خون مراجعه کنند، ابراز کرد: 
البته همه بهبود یافتگان مجاز به اهدای پالســما نیســتند و 

شرایطی برای آن تعریف شده است.
مدیر کل سازمان انتقال خون استان همدان افزود: بهبود 
یافتگان کمتر از 18 سال و باالی 60 سال، افراد دارای بیماری 
های زمینه ای و مزمن و خانم هایی که سابقه بارداری داشته 

اند مجاز به اهدای پالسما نیستند.
محمدی با تاکید بر اینکه باید بهبود یافتگان را تشویق به 
اهدای پالســما و کمک به بیماران بد حال کنیــم، عنوان کرد: 
برخی تصور میکنند که اهدای پالســما ســبب بروز کمخونی 
می شود، درحالیکه پالسما زرد آب بخش خون است و دارای 

گلبولهای قرمز نیست.
وی با بیان اینکه تاکنون فقط مجوز تهیه و ذخیره پالسما 
صادر شده و مجوز اســتفاده از آن را نداشته ایم، تصریح کرد: 
در روزهای آینده دستور استفاده از پالســما و درمان بیماران 

نیز ابالغ می شود.
مدیر کل سازمان انتقال خون اســتان همدان با تاکید بر 

اینکه در جذب اهدا کنندگان پالســما نیازمند فرهنگ سازی 
هستیم، اظهار داشت: مردم باید بدانند که این افراد سالم تر 
از دیگران هســتند چرا که بدن آن ها در مقابل ویروس کرونا 
مقاوم شــده و از طرفی هم از آنجا که حداقل یک ماه از زمان 
بهبودی کامل آنها گذشــته خطر انتقال این ویروس از آنها به 

سایرین وجود ندارد.
محمدی از راجرای کامل  پروتکلهای بهداشــتی در مراکز 
انتقال خون خبــر داد و گفت: فضای فیزیکی این ســازمان 
به طور مرتب ضد عفونی می شــود و اســتفاده از ماســک و 

دستکش نیز اجباری است.
از زمان شــروع کرونا تا کنون مردم در سراسر کشور برای 
بهتر شــدن حال بیماران کرونایــی و کادر درمانی تالش کرده 
اند، از تولید و توزیع  ماســک و دســتکش رایــگان گرفته تا 
توزیع آبمیوه در بین بیماران، اما در این مرحله نوبت به بهبود 
یافتگانی رســیده که روزی خود طعم تلخ ابتــال به ویروس 
کرونــا را چشــیده و امروز باید رســالت خــود را در کمک به 

بیماران بد حال کرونایی ادا کنند.
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دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:

تبدیل روستاها به مناطق گردشگری
 مهاجرت معکوس را رقم زده است

نماینده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: تبدیل 
روســتاها به مناطق گردشــگری، ایجاد 
زیرســاخت های عمرانی و ارائه تسهیالت 
مناســب به روســتاییان باعث مهاجرت 

معکوس به روستاها شده است.
به گــزارش خبرنگار مهــر، حمیدرضا 
حاجی بابایی در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه بررســی ها نشــان می دهد تبدیل 
روســتاها به مناطق گردشــگری، ایجاد 
زیرســاخت های عمرانی و ارائه تسهیالت 
مناســب به روســتاییان باعث مهاجرت 

معکوس به روستاها شده گفت: باید از این 
فرصت در راستای تقویت توان اقتصادی و 

توسعه گردشگری استفاده شود.
وی با بیان اینکه هــم اکنون بازنگری 
طرح های روستایی در دستور کار قرار دارد، 
گفت: ســال گذشــته نیز با پیگیری های 
صورت گرفته شــاهد اقدام های اساسی 
در عمــران و آبادانــی روســتاهای هدف 
گردشگری در منطقه مرکزی شهر همدان 

بودیم.
حاجی بابایی گفــت: عملیات اجرایی 
طرح نهضت آسفالت با 16 میلیارد تومان 

اعتبار سال گذشته در مســیر روستاهای 
هدف گردشــگری بخش مرکزی همدان 
انجام شــده ضمــن اینکه 2 هــزار و 113 
میلیــارد تومــان تســهیالت بازســازی 

خانه های روستایی نیز پرداخت شد.
نماینده مــردم همــدان و فامنین در 
مجلس شورای اســالمی از اجرای طرح 
بازنگری در راســتای بهسازی مسیرهای 
گردشگری ســداکباتان، امامزاده محسن 
)ع(، بازگشــت مســیر گنج نامه و جاده 

چشین خبر داد.
وی گفــت: ظرفیت هــای اقتصادی و 

گردشگری روستاهای همدان به ویژه در 
بخش مرکزی نیاز به بازنگری اساســی 

دارد.
حاجی بابایی بر لزوم ایجاد طرح های 
تشــویقی در راســتای توســعه اشتغال 
روســتایی بــه ویــژه در مناطــق هدف 

گردشگری تاکید کرد و گفت: بهره مندی 
از ظرفیت شــرکت های دانــش بنیان در 
حوزه های مختلف گردشگری و اقتصادی 
به ویژه ایجاد خانه های بوم گردی، صنایع 
تبدیلی کشــاورزی، محصــوالت دامی و 
فرآورده های کشاورزی حائز اهمیت است.

معاون استاندار همدان تاکید کرد:

کرونا در همدان لزوم تداوم همکاری مردم و مسئوالن برای مدیریت ویروس 

معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان بر لزوم 
تداوم همــکاری مردم و مســئوالن بــرای مدیریت 

ویروس کرونا در همدان تاکید کرد.

مصطفــی آزادبخــت در جلســه کمیتــه امنیت 
اجتماعی و انتظامی کرونا در همدان با تقدیر از وحدت 
و همکاری مردم و مســئوالن دستگاه های اجرایی در 
مقابله با ویروس کرونا، این وحدت و همکاری مردم 

و مسئوالن دستگاه های اجرایی را قابل توجه دانست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: 
بهترین راه مقابله با کرونا همکاری مردم و مسئوالن و 

تداوم این همکاری است.
وی گفــت: 83 درصــد مــردم اســتان همــدان 

دستورالعمل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا را رعایت و در اجرای آنها همراهی داشتند.

آزادبخت با بیان اینکه ستاد استانی مقابله با کرونا 
در همدان موفق شد با جدیت و همکاری بین بخشی 
ویروس کرونا را مدیریت کنــد، گفت: همراهی خوب 
مردم، سرعت عمل ســتاد اســتانی و همکاری بین 
دســتگاه های اجرایی؛ اســتان همدان را در وضعیتی 
بهتر از دیگر استان ها در مقابله با کرونا قرار داده است.

معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان اضافه 

کرد: ســتاد اســتانی باید فاصله گــذاری اجتماعی و 
رعایت نکات بهداشتی را به عنوان اولویت در دستورکار 

قرار دهد.
وی گفت: نظارت و کنتــرل بر رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و نکات بهداشتی با جدیت بیشتر پیگیری 

می شود.
آزادبخــت اضافه کــرد: کمیته امنیــت اجتماعی و 
انتظامی کرونا با دسته بندی و پردازش به موقع اطالعات 

نقش مؤثری در مقابله با ویروس کرونا ایفا کرد.

وابط عمومی استانداری همدان: مشاور استاندار  و مدیر ر

بانک اطالعاتی روابط عمومی های استان همدان تدوین می شود
وابط عمومی است همدان از استان های فعال در حوزه اطالع رسانی و ر

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 
همدان از تدوین بانــک اطالعاتی روابط عمومی های 

استان همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدهللا ربانی مهر در جمع 
خبرنگاران از تهیه بانک اطالعاتی روابط عمومی های 
اســتان همدان در آینده ای نزدیک خبــر داد و گفت: 
همدان از اســتان های فعال در حوزه اطالع رسانی و 

روابط عمومی است.
مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 
همدان تهیــه بانــک اطالعاتی روابــط عمومی های 
دستگاه اجرایی استان همدان را مورد اشاره قرار داد 

و افزود: تهیه این بانــک اطالعاتی برنامه ریزی برای 
اجرای برنامه ها را آسان تر می کند.

ربانی مهر با یــادآوری اینکه 50 درصــد مدیران 
روابط عمومی هــای اســتان همــدان دارای مدرک 
دکتــرا و کارشناســی ارشــد هســتند، عنــوان کرد: 
رشــته تحصیلی 40 درصد از مدیــران روابط عمومی 

دستگاه های اجرایی استان همدان مدیریت است.
ربانی مهر گفــت: روابط عمومی ها پــل ارتباطی 
مردم و یک ســازمان یا مجموعه دولتی و خصوصی 
هســتند و در عصر ارتباطــات یکــی از بنیادی ترین 

دانشها، دانش روابط عمومی است.

مشاور اســتاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 
گفت: مدیران، رســانه ها و روابط عمومی ها سه ضلع 
حوزه اطالع رســانی هســتند و هدف ما هماهنگی و 
انسجام این سه گروه اســت و در سالهای اخیر شاهد 
انجام و هماهنگی خوبــی در این حوزه هــا بودیم اما 
باید سعی کنیم مشکالت فعلی را حل کنیم و در جهت 
تقویت اطالع رســانی در اســتان و اجرای سند اطالع 
رسانی که اولویت حوزه اطالع رسانی است حرکت کنیم.

مشــاور اســتاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 
گفت: هدف ما ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها در ادارات 
اســت و مدیران باید در این زمینه و با توجه به اهمیت 

موضوع توجه ویژه ای به حوزه روابط عمومی ها داشــته 
باشند. ربانی مهر گفت : مدیران روابط عمومی موفق باید 
تحلیل گر و آشنا به سواد رسانه ای باشد و از همه مهمتر 
اینکه سعی داریم روابط عمومی ها توانمندشوند و برای 
توانمندســازی روابط عمومی ها برنامه های آموزشی و 

کارگاههای تخصصی در طی سال پیش بینی کرده ایم. 

یاست کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور به استان همدان: درسفر ر

بهره برداری از 4۰۰ واحد مسکونی بازسازی شده مددجویان از سیل سال ۹۸
آئین بهره برداری از 400 واحد مســکونی بازسازی 
شده برای مددجویان آســیب دیده از سیل سال 98 
با حضور اســتاندار همدان و ســید مرتضی بختیاری 
ریاســت کمیته امداد امام خمینی)ره( کشــور برگزار 

شد. 
سید مرتضی بختیاری ریاســت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( کشــور در این مراســم گفت: اســتاندار 
همــدان پشــتیبان و حامــی همیشــگی اقدامات و 

برنامه های کمیته امداد بوده و هستند .
امســال نزدیک به چهار هزار و 900 میلیارد تومان 
تســهیالت اشــتغالزایی در اختیار مددجویان کمیته 

امداد امام خمینی)ره( قرار داده می شود. 
وی اظهار داشت: 600 میلیارد تومان تسهیالت نیز 

در زمینه اشتغال روستایی در نظر گرفته است.
بختیاری عنوان کرد: بر اساس آمار کمیته اشتغال 
کشور، ســال گذشــته کمیته امداد امام خمینی)ره( 
با ایجاد نزدیــک به 175 هزار و 900 شــغل، 40 درصد 

اشتغالزایی در کشور را به خود اختصاص داد.
وی بیان کرد: سال گذشــته نزدیک به چهار هزار و 
100 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان 

کمیته امداد امام خمینی )ره( پرداخت شد.
رییس کمیتــه امداد امــام خمینــی )ره( افزود: 
توانمندسازی مهمترین برنامه این نهاد است که پایه 

و اساس آن ایجاد اشتغال و تامین مسکن است.
وی ادامه داد: تالش داریم تا با فرهنگسازی، افراد 
زیر پوشــش این نهاد بتواننــد از ظرفیت های ایجاد 

شده استفاده کرده و روی پای خود بایستند.

بختیاری تاکید کرد: با حمایت مســووالن همدان، 
این اســتان در زمینه ایجاد اشــتغال رتبه مناسبی در 

کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه همدان در موضوع سیل نوروز 
1398 بســیار خوب عمل کرد، افزود: سیل به بیش از 
2 هزار واحد مسکن مددجویی آسیب زد و نزدیک به 

یک هزار و 100 واحد را به طور کامل تخریب کرد.
رییس کمیته امداد امام خمینــی )ره( ادامه داد: 
تاکنون تمام واحدهای خســارت دیــده تعمیر و 900 
واحد مسکونی نیز با مشــارکت این نهاد بازسازی شد 

و 200 واحد باقی مانــده نیز تا تیرماه جــاری به بهره 
برداری می رسد.

وی در رابطه با محرومیت زدایــی مددجویان بیان 
کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( در کنار سالمندان، 
برای افراد از کار افتــاده و بیماران ســخت درمان، تا 

پایان عمر برنامه حمایتی و توانمندسازی دارد.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( در سفر یک 
روزه به همدان عالوه بر شــرکت در آیین بهره برداری 
400 واحــد مســکونی، از 2 مرکز نیکوکاری رســانه و 

اصناف همدان بهره برداری کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان عنوان کرد:

انسداد ۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان طی سال جاری
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 

51 حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان پر و مسدود شده است.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده گفت: با تالش 
گروه های گشت و بازرســی و با همکاری کارشناســان حقوقی و اخذ دستور قضائی 
از ابتدای ســال جاری تاکنون تعــداد 51 حلقه چاه غیرمجاز در اســتان همدان پر و 

مسدود شد.
وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در راستای اجرای طرح احیا و تعادل 
بخشــی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر شده است، افزود: با انسداد این 
تعداد چاه غیر مجــاز به میزان دو میلیــون و 200 هزار متر مکعــب در منابع آب زیر 

زمینی استان صرفه جویی شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه برای چهار هزار و 760 حلقه 
چاه کنتور هوشــمند نصب شده است، اظهار داشت: از ابتدا ســال جاری نیز تعداد 10 

کنتور جدید بر روی چاه های مجاز استان همدان نصب و راه اندازی شده است.
ســتوده با تاکید بر ارتباط و همکاری دســتگاه قضائی برای برخورد با متخلفان و 
متجاوزان به منابع آب ســطحی و زیرزمینی گفت: برداشــت های بی رویه آب سبب 
افت سطح آب های زیرزمینی خواهد شد و کاهش سطح آب های زیرزمینی خطرات 
و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشســت زمین، شور شدن آب، 

کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این شــرکت از هیچ 
کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای همدان بر 
اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی 

برخورد قانونی خواهد کرد.
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معاون استاندار همدان تاکید کرد:

لزوم تداوم همکاری مردم و مسئوالن برای مدیریت ویروس کرونا در همدان
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بر لزوم تداوم همکاری مردم و مسئوالن برای مدیریت ویروس کرونا در همدان تاکید کرد. مصطفی آزادبخت در 
جلسه کمیته امنیت اجتماعی و انتظامی کرونا در همدان با تقدیر از وحدت و همکاری مردم و مسئوالن دستگاه های اجرایی در مقابله با ویروس کرونا، این 
استانوحدت و همکاری مردم و مسئوالن دستگاه های اجرایی را قابل توجه دانست.

توزیع ۱۰ هزار بسته حمایتی بین نیازمندان استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همــدان از توزیع 10 
هزار بســته حمایتی بین نیازمندان استان خبر داد و 
گفت: این کار حسنه در راســتای اجرای نیات واقفان 

خیراندیش اجرا شد.
حجت االســالم رضا حاجی زین العابدینی در آیین 
دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه اظهار داشــت: 
عالوه بر این، پنج هزار بســته دیگر نیــز آماده توزیع 

بین نیازمندان سراسر استان شده است.
وی اضافه کرد: 800 دســت لباس بیمارســتانی و 
30 هزار دستکش مخصوص هم توسط اوقاف و امور 

خیریه تهیه و به کادر درمان استان اهدا شد.
حجت االســالم حاجی زین العابدینــی به تهیه و 
توزیع 61 هزار ماســک بهداشــتی از محل موقوفات 
اشــاره کرد و گفت: ســه هــزار و 700 لیتــر محلول 
ضدعفونی نیــز خریداری و در اختیــار کادر درمانی و 

نیازمندان استان قرار گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان خاطر نشــان 
کرد: اطعام و پخت غذای گرم نیز توسط این مجموعه 

با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی انجام و نان 
رایگان نیز در مناطق محروم توزیع می شود. 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان نیز در این 
آیین از عملکــرد خوب اوقاف در ایــام کرونا قدردانی 
کرد و گفــت: در مقابله بــا این ویــروس منحوس، 
مســووالن اســتان و خیران به معنــای واقعی پای 
کار آمدنــد و امروز نیــز در این فضا بــه همت اوقاف 
ســبدهای غذایی برای توزیع در میان نیازمندان تهیه 

شده است.
حجت االســالم حبیب هللا شــعبانی موثقی گفت: 
بدون تردید کرونا یک تجربه جدید در کشــور ما بود و 
برای مبارزه با آن دچار مشکالت و کمبودهایی شدیم که 
با دلسوزی و وحدت مردم و مسووالن جبران می شود. 

وی تاکید کرد: کشورهای ابر قدرت دنیا امروز در 
مقابله با این ویروس دچار مشــکالت بسیار بزرگی 
هســتند و رویارویی این مناطق کــه ادعای قدرت و 
بزرگی دارند در مقابله با این مشــکالت جای بحث 

دارد.
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نزنــم؟ یــا  بزنــم   … امــا  دارم  نزنــم؟حرف هــا  یــا  بزنــم  را!  خــدا  تــو،  بــا  تــوام،  بــا 

نزنــم؟همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست یــا  بزنــم  را  دلــم  حـــرف  کنــم؟  چــه 

نزنــم قــول و غــزل دم  از  کــردم دگــر  نزنــم؟عهــد  یــا  بزنــم  آیــا  دلــم  قــول  زیــر 

امــا دل  نزنــم  دریــا  بــه  کـــه  بــودم  نزنــم؟گفتــه  یــا  بزنــم  دریــا  بــه  کــه  تــا  دلــی  کــو 

؟از ازل تــا بــه ابــد پرســش آدم ایــن اســت: نزنــم  یــا  بزنــم  حــوا  میــوه ی  بــر  دســت 

گل روی تــو بــود کــه تماشــای  گناهــی  نزنــم؟بــه  یــا  بزنــم  تمنــا  چشـــم  در  خــار 

نزنـــم؟دســت بر دســت همه عمر در ایــن تردیدم: یــا  بزنـــم  هـــا؟!  نزنـــم؟  یــا  بزنـــم 

دریچــه
گنجنامه کنش سریع هالل احمر - همدان ،  مانور وا

دریچــه
تجدیدبیعت مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان همدان با آرمان های شــهدا و انقالب - باغ موزه دفاع مقدس همدان
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آیت ا... شعبانی در جمع نخبگان:

فرهنگ اقتصادی استان همدان
نیازمند ارتقا است

نماینده ولــی فقیه در اســتان همدان گفت: فرهنــگ اقتصادی 
استان، نیازمند ارتقا اســت، به این دلیل است که ریسک پذیری در 

استان پایین است.
آیت هللا حبیب هللا شعبانی در جمع نخبگان استان همدان، اظهار 
داشت: یکی از دغدغه های اصلی بنده از زمان ورود به استان، ارتباط 

با نخبگان بوده و هست و امیدوارم این جلسات بیشتر برگزار شود.
وی بــا بیان اینکــه صراحت لهجه و نقــد کردن یکدیگــر در این 
جلســات، نتایج خوبی را به همــراه دارد، گفت: همه مســئوالن الزم 
است که ارتباط بیشتری با نخبگان جوان داشته باشند و با اعتماد به 

جوانان، میدان را برای حضور آنها باز کنند.
امام جمعه همدان با اشــاره به اینکه هر جا به جوانان و نخبگان 
اعتمــاد کرده ایم، کارها به خوبی پیش رفته اســت، مطــرح کرد: در 
انتخابات گذشــته مجلس شــورا، در همدان بســیاری از جوانان و 
نخبگان در رای گیری ها جز نفرات برتر بودند، که این نشــان دهنده 

اقبال باال جامعه به جوانان و نخبگان است.
وی شــاخصه نخبگان را باز کردن درهای بســته دانست و عنوان 
کرد: فضای فعلی جامعه برای حضور نخبگان بســته نیســت، اما به 
فرض اینکه اگر این فضا هم بسته باشد، نخبگان باید با توانایی خود 

این درهای بسته را باز کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان افزود: برخــی از نخبگان 
متاســفانه تعریف روشــنی از اهداف خود ندارنــد و نهایت فعالیت 
خود را کسب یک شــغل می دانند، که این موضوع در شان یک نخبه 
نیست. وی تصریح کرد: البته بحث شــغل برای نخبگان الزم است 
اما فرد نخبه نباید خود را منحصر به یک شــغل ببینند و باید اهداف 

بلندی را برای خود متصور شود.
آیت هللا شــعبانی با تاکید بر اینکه کســی می تواند رشد کند که 
فکر خود را توسعه دهد، ابراز کرد: بسیاری از موفقیت های بزرگی که 
توسط شــهدای جوان ما در عرصه دفاع مقدس اتفاق افتاد به علت 

فکر بزرگ آنها بود.

خبـــر

حرف ها دارم اما … بزنم یا نزنم

قیصر امین پور

نماینده مردم همدان در مجلس یازدهم: 

برای بهبود وضعیت معیشتی برنامه دارم
تا فساد ریشه کن نشود عدالت نیز محقق نمی شود

نماینــده منتخب مــردم همــدان و فامنین 
در مجلــس یازدهم گفت: بــرای بهبود وضعیت 

معیشتی برنامه های ویژه  دارم.
 حجت االسالم  احمد حســین فالحی، درباره 
اولویت هــای اقتصادی مجلــس یازدهم اظهار 
داشت: به شخصه برای بهبود وضعیت معیشتی 
مردم و رفع مشــکالتی اقتصــادی برنامه هایی 
را دارم که البتــه کوتاه مدت هســتند اما برخی 
دیگر از طرح ها نیــز تعریف کــوری دارند که در 
تالشیم در ارتباط با دیگر نمایندگان منتخب آنها 
را برنامه ریزی کرده و با شــروع مجلس یازدهم 

عملیاتی کنیم.
وی درباره لزوم توجه به بعد نظارتی مجلس 
نیز افــزود: رهبر معظم انقــالب  در دیدار خود با 
نمایندگان مجلس نســبت به وظیفــه نظارتی 
این نهــاد تاکید داشــتند و فرمودند کــه دیوان 
محاسبات کشور به عنوان ابزار نظارتی نمایندگان 

باید مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
یازدهم ابــراز کرد: رئیــس و دادســتان دیوان 

محاسبات عالی کشور توســط مجلس انتخاب 
می شود و حتی مصوبات بودجه ساالنه و برخی 
از قوانین نیــز باید از دیوان محاســبات تاییدیه 
بگیرد تا اجرایی شود، نقطه قوتی که تا کنون در 

مجلس مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکــه 108 دســتگاه دولتی در 
استان ها موظفند مباحث مالی شــان و غیره را 
به دیوان محاسبات عالی کشوراعالم کنند، گفت: 
امروز اولین نشســت خود با دیوان محاســبات 
عالی اســتان  همدان را برگزار کردیم و توانستیم 
مشکالت گذشته و برخی مباحث را برای مبارزه 

با فسادمورد بررسی قرار دهیم.
فالحی با تاکید بر اینکه تا فســاد ریشه کن 
نشــود عدالت نیز محقق نمی شــود، عنوان کرد: 
برای برگزاری نشست امروز با دیوان محاسبات 
اســتان همدان از تمامی نمایندگان اســتان نیز 
دعــوت کردیم که خوشــبختانه حضــور یافته و 

اطالعات خوبی در اختیار آنها قرار گرفت.
وی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز 
مطرح کرد: امیدواریم و انتظار داریم مجلس آینده 

این طرح را تصویب کند هرچند عالوه بر تصویب 
این طرح، نیاز داریم برخی آیین نامه های داخلی 
مجلس نیز اصالح شــوند چراکه این کار ســبب 
کارآمدتر شدن مجلس می شود. وی تصریح کرد: 
اگر نمایندگان از همان ابتــدای نمایندگی به فکر 
این باشند کاری انجام دهند که برای 4 سال آینده 
باز هم نماینده مردم شــوند یا منافع خودشان را 
به منافع مردم ترجیح دهند آن وقت نباید انتظار 

خوبی از مجلس داشت.

فرمانده سپاه استان همدان: 

پیروزی در عملیات بیت المقدس  اراده الهی بود
فرمانده ســپاه اســتان همدان با اشاره به 
این که پیروزی در عملیــات بیت المقدی اراده 
الهی بود، گفت: سردار شهید ســلگی برای ما 

بسان یک معلم بود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سردار مظاهر 
مجیدی در آیین گرامیداشت یاد و خاطره سردار 
شــهید میرزا محمد ســلگی و نیز گرامیداشت 
آزادســازی خرمشــهر که بــه همت ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
در مرکز همایش های بین المللی و قرآنی برگزار 
شــد، اظهار داشــت: یکی از فرماندهان ارشــد 
عملیات بیت المقدس حاج محمود شــهبازی 
فرمانده ســپاه همدان بود که یــک روز قبل از 

پیروزی این عملیات به شهادت رسید.
وی افزود: وقتی صحنه های ســخت جنگ 
در ذهن تداعی می شــود ایثار رزمندگان اسالم 

بیــش از پیش عیــان می گردد؛ آنجــا آهن و 
ســنگ از هجمه آتش و گلوله فرو می ریخت، 
اما از اراده و شجاعت رزمندگان کاسته نمی شد.

فرمانده ســپاه انصارالحســین همــدان با 
بیان این که در طول تاریخ 4 بار خرمشــهر را از 
ایران جدا کردنــد و بازپس گرفته شــد گفت: 
در آغــاز جنگ ما خطــوط دفاعی نداشــتیم. 
عراقی ها حمله کردند و 34 روز طول کشید تا در 

خرمشهر مستقر شدند.
ســردار مجیدی عنوان کرد: شــکل آرایش 
دفاعی عراقی ها نشان می داد آمده اند خرمشهر را 
برای همیشه جدا کنند و بر روی دیوار فرمانداری 

این شهر نوشته بودند« آمده ایم بمانیم«.
وی با اشــاره به این که 3 لشکر با 36 هزار 
نفر نیرو عملیاتی عراق در خرمشهر مستقر بود 
عنوان کرد: امــا در کمتر از 25 روز توانســتیم 

خرمشهر را فتح کنیم.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین همــدان 
با تاکیــد بر ایــن کــه پیــروزی در عملیات 
بیت المقدس یک اراده الهی بود اظهار داشت: 
این جملــه حضرت امام )ره( کــه می فرمایند 
»خرمشهر را خدا آزاد کرد« یک واقعیت است.

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان
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