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ارائه خدمات شبانه روزى از سوى ارائه خدمات شبانه روزى از سوى 
آب و فاضالب همدانآب و فاضالب همدان

معرفى صنعت مبل و منبت مالير در سبد همدان 2018

ايجاد 30 هزار شغل در استان 
همدان؛ بزودى
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ساخت 38 درصدى فضا هاى 
آموزشى كشور توسط خيرين

پيگيرى با دستان باز
 اما بسته
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سال 260 ميالدى، شاپور اول ساسانى در «ادسا»(شهرى در جنوب تركيه 
امروزى)جامه رزم  بر تن داشت و سپاهى از سلحشوران پارسى را از سرتاسر 
كه  پاپكان  اردشير  پدرش  وصيت  به  تا  بود  كرده  خط  به  خود  شاهنشاهى 
عمل  ى  جامه  بود  هخامنشى  ايران  هاى  سرزمين  گيرى  پس  باز  همان 
از  بيش  كه  بودند  ايرانى  ملى  غرور  از  نمادى  سربازانش  و  شاپور  بپوشاند. 
نيم هزاره پيش از آن اسكندر مقدونى با شكست آخرين شهريار هخامنشى 
آن را پايمال كرده بود و اكنون زمان آن بود كه غرور ملى ايرانى، شرافت 
زره  بر  غران  شير  تصوير  كه  لشكريانى  آتش،  و  خورشيد  جنس  از  مردانى 
شان هر ارتشى را به لرزه مى انداخت را به ايران بازگردانند. در پايان روز، 
هم پيروزى در جنگ از آن شاپور و سربازانش بود، هم غرور ملى و تاريخى 
اخالق  از  پيروى  با  و  پيروزى  عين  در  شاپور  بود.  شده  بازگردانده  ملت  به 
ايرانى پس از به اسارت گرفتن «والرين» امپراطور روم، دستور داد تا با او 

به احترام برخورد كنند و شرافت و غرور حريف خود را حفظ كرد.
سال 1397 خورشيدى، كارلوس كى روش در «سن پترزبورگ، كازان و 
يازده  ورزش،  جنس  از  جامه اى  رزم  با  روسيه)،  در  شهر  (سه  سارانسك» 
فرستاد  زمين  به  را  ايران  سرزمين  سرتاسر  هاى  فوتباليست  بهترين  از  نفر 
و  روش  كى  بازگرداند.  ايران  مردم  به  را  عشق  و  را  خوشى  را،  شادى  تا 
سرزمينشان  از  گوشه  هر  روز  هر  كه  هستند  مردمى  از  نمادى  بازيكنانش 
يا دچار خشم طبيعت مى شوند، يا دچار حماقت سياست مدارانى از جنس 
خود  و  غرور  و  تكبر  كه  بينند  مى  خود  حباب  دريچه  از  را  دنيا  كه  ترامپ 
بزرگ بينى آنچنان روى آن را گرفته اند كه ديگر انسانيت نمايان نيست. 
هر چند افراط و تفريط چه در داخل و چه در خارج زمين  ايران، آفتى است 
كه تمامى تاكتيك هاى خردمندان و دلسوزان را به سخره مى گيرد. كار 
به جايى كشيده شده كه به جاى نوكرى ايران، روس و انگليس و آمريكا 
ارباب شده اند، و فضاى مجازى آنگونه در تسخير است كه بى هويتى تيشه 

به ريشه ايران نهاده است. 
گويى  باشد  اگر  اين  از  غير  و  گشته  هنجار  به  تبديل  فساد  و  كارى  كم 
معلوم  كرده،  حرام  لقمه  به  عادت  بينى  مى  را  كه  هر  است،  آمده  مريخ  از 
نيست ايران را چه كسى مى خواهد نگاه دارد! تنها اينجا سيمرغ است كه 
بد نام است! اكنون زمين چمنى و توپى و گلى مكانى شده، تا تمامى غرور 
و شرافت ملى ايرانيان در ساق پاهاى اميرى ها و بيرانوندها و آزمون ها 
و ِخرد كى روش ها تا به تمامى دنيا بگويد ما نه با تحريم، بلكه با مهر و 
محبت و آرامش دنياى باستان را اداره كرديم و همچون كوروش ها و كى 
روش ها احترام گذاشتيم به تمامى ملل و اقوام، اما اكنون دنيا به زبان زور 
چنگيزها  و  اسكندرها  امثال  زيرا  بندد،  مى  ايران  روى  به  را  درها  خشم  و 
بسيار تالش كردند كه غرور ايرانى را زير پرچم خود بياورند، اما نتوانستند 

حال نايكى و پژو مى توانند؟!...

سرمقاله

خط مقدم قلب ها
  ميالد وندائى 

اوضاع شهر در ظاهر آرام است و خيابان هاى 
اصلى همدان، بازگشايى يا سنگفرش مى شوند. 

درست است بايد بپذيريم ظاهر اين شهر... 
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و  آب  شركت  مديرعامل  بيدار،  حسينى  سيدهادى 
فاضالب استان همدان با بيان اينكه مردم استان همدان 
اليق خدمات بيشترى هستند، گفت: خدمات شركت آب 
و فاضالب استان همدان به صورت شبانه روزى ارائه 

مى شود.
اكباتان  سد  آب  ورودى  امسال  اينكه  بيان  با  وى 
همدان نسبت به سال گذشته كاهش دارد، گفت: سال 
گذشته در اين ايام سد آبشينه همدان پر بود اما اكنون 
اين سد يك ميليون مترمكعب ذخيره دارد و حدود 96 

درصد نسبت به ذخيره سال گذشته كاهش دارد.
حسينى بيدار با بيان اينكه امسال ورودى سد اكباتان 
همدان 33 ميليون متر مكعب است، گفت: اين در حالى 
ميليون  سد 57  به  آب  گذشته ورودى  سال  كه  است 
مترمكعب بود كه بر اين اساس امسال برداشت از سد 

اكباتان كمتر شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان 
اينكه به باالدست سداكباتان رفته ايم و آب هاى موجود 
را به سمت سد هدايت كرده ايم، گفت: با اين اقدام مانع 
هدررفت آبها شده ايم به طورى كه حجم فعلى ذخيره 
آب سد اكباتان همدان نتيجه اقدامات انجام شده است.

وى با اشاره به اجاره چاه ها و مديريت فشار آب در 
شبكه آبرسانى استان همدان عنوان كرد: با فرارسيدن 
تابستان مصرف آب افزايش يافته و رسانه ها و مردم بايد 
در كاهش مصرف آب كمك كنند و يارى گر شركت آبفا 

در توليد و توزيع آب باشند.
حسينى بيدار به موضوع حق آبه كشاورزان همسايه 
سد اكباتان اشاره كرد و با بيان اينكه تا 15 خردادماه 
عمال موضوع حق آبه موضوعيت نداشت چراكه نزوالت 
آسمانى به قدرى زياد بود كه زمين هاى كشاورزى از 
آبيارى بى نياز بودند، گفت: در حال حاضر در خصوص 
حق آبه كشاورزان مشكلى وجود ندارد. وى به بررسى 
انشعابات غيرمجاز آب در مناطق حاشيه شهر همدان 
اشاره كرد و با بيان اينكه تمام متقاضيان انشعاب آب 
 400 حدود  ساالنه  گفت:  اند،  كرده  دريافت  خدمات 
مى  برخورد  متخلفان  با  و  شناسايى  غيرمجاز  انشعاب 

شود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان 
اينكه انشعابات غيرمجاز استاندارد شده و سال گذشته 
است،  شده  واگذار  متقاضيان  به  جديد  انشعاب   1500
گفت: در مجموع 430 هزار انشعاب آب و فاضالب در 

استان همدان ثبت شده است.
وى با بيان اينكه 100 درصد جمعيت استان همدان 
ارزش  ماليات  گفت:  هستند،  آب  خدمات  پوشش  زير 
افزوده درج شده در قبوض آب 9 درصد و كارمزد دفع 
فاضالب در انشعابات خانگى 70 درصد و در انشعابات 
غيرخانگى 75 درصد است.حسينى بيدار با اشاره به اينكه 

اولتيماتوم كاهش مصرف آب به ادارات داده شده است، 
افزود: تمام ادارات طبق بخشنامه بايد مصرف خود را 30 
درصد كاهش دهند و اداراتى كه كاهش مصرف نداشته 

باشند، اعتبار آنها اختصاص نمى يابد.
همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
عنوان كرد: در حال حاضر سرانه مصرف آب براى هر 
نفر در استان همدان 240 ليتر است كه بايد اين مقدار 
نيز كاهش يابد. حميدرضا نيكداد معاون بهره بردارى 
شركت آب و فاضالب استان همدان بااشاره به استفاده 
از ابزار كاهنده مصرف آب در برخى ادارات استان همدان 
عنوان كرد: اين اقدام توسط شركت آب و فاضالب انجام 
شده و به واسطه آن ابزارى براى كاهش مصرف تهيه و 

در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. 
نيكداد بابيان اينكه واگذارى ابزار كاهنده مصرف آب 
پس از بازرسى و بررسى شرايط و ميزان مصرف انجام 
مى شود، گفت: در صورت تاييد؛ واگذارى به صورت 
رايگان انجام مى شود. وى با بيان اينكه پس از واگذارى 
ابزار كاهنده؛ ميزان مصرف به صورت دوره اى برررسى 
مى شود تا نتايج كار مشخص باشد، گفت: شيرآالت 
با تعويض رايگان در اختيار متقاضيان گذاشته مى شود. 

شركت آب منطقه اى همدان به متقاضيان 
حفر چاه خانگى مجوز مى دهد 

استان  فاضالب  و  آب  شركت  بهره بردارى  معاون 
همدان به موضوع آبيارى فضاى سبز منازل اشاره كرد و 
با بيان اينكه شركت آب منطقه اى همدان به متقاضيان 
در  اقدام  اين  گفت:  دهد،  مى  مجوز  خانگى  چاه  حفر 
راستاى تامين آب مورد نياز فضاى سبز صورت مى گيرد.

خصوص  در  شهروندان  و  مردم  به  توصيه  با  وى 
شركت  كرد:  عنوان  آب  بهينه  مصرف  الگوى  رعايت 
تعويض  به  اى  عالقه  همدان  استان  فاضالب  و  آب 
كنتور مشتركان ندارد و تنها در صورت تست كنتور و 
معيوب بودن آن نسبت به اين كار اقدام مى كند.نيكداد 
به وضعيت كارواش ها نيز اشاره كرد و با بيان اينكه 
كارواش ها بايد از شركت آب منطقه اى همدان مجوز 

شرب  آب  انشعاب  خدماتى  مراكز  اين  گفت:  بگيرند، 
ندارند و با استفاده از آبى كه تانكرى خريدارى مى كنند 
و يا استفاده از آب چاه خدمات كارواش را ارائه مى دهند.

قرار  كار  دستور  در  ها  كارواش  از  بازديد 
گرفت

استان  فاضالب  و  آب  شركت  بهره بردارى  معاون 
كاهش 45  با  كه  امسال  ابتداى  اينكه  بابيان  همدان 
در  ها  كارواش  بازديد  بوديم  روبرو  ها  بارش  درصدى 
دستور كار قرار گرفت، گفت: تمام كارواش ها در همدان 

بازديد و نمونه آب آن آزمايش شد.
وى همچنين با بيان اينكه در راستاى توزيع عادالنه 
آب بين شهروندان و نيز عرضه آب به مقدار مناسب و 
با فشار خوب؛ شيرهاى فشارشكن در مناطق مختلف 
همدان نصب شده است، گفت: با استفاده از 64 دستگاه 
فشارشكن؛ فشار آب به حد مورد نياز براى مشتركان 

تامين شده است. 
نيكداد با بيان اينكه فشار آب بايد 1.8 اتمسفر در 
نحوى  به  اقدام  اين  گفت:  باشد،  كنتور  هر  ورودى 
صورت گرفته كه آب تا طبقه سوم هر واحد به مقدار 
كافى مى رسد و مشكلى وجود نخواهد داشت. معاون 
همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  بهره بردارى 
افت  شاهد  اقدام  اين  پى  در  اينكه  بيان  با  همچنين 
كه  بوديم  همدان  مدنى  شهرك  در  بيشترى  فشار 
براى جبران خط انتقالى به طول 1600 متر اجرا شده 
حل  نيز  منطقه  اين  فشار  افت  مشكل  گفت:  است، 
فشارشكن  شير   44 اينكه  بيان  با  وى  شد.  خواهد 
اند،  شده  مجهز  فشار  كنترل گر  به  پيش  ماه  يك  تا 
مى شود  اعمال  مصرف  مديريت  كار  اين  با  افزود: 
شد.   خواهد  نصب  نيز  ها  دستگاه  مابقى  بزودى  و 
 60 از  همدان  شهر  مصرفى  آب  شد:  يادآور  نيكداد 
رودخانه هاى  و  آبشينه  و  اكباتان  سد   2 چاه،  حلقه 
فصلى در فصول غيرزراعى تأمين مى شود كه در حال 

حاضر رودخانه ها از گردونه خارج شده اند.

برگزارى  روزهاى  به  شدن  نزديك  با  روزها  اين 
رويدادهاى بزرگ گردشگرى استان در سال 2018، 
تب برگزارى برنامه هاى متنوع در كنار به كارگيرى 
روش هايى كه بتواند براى استان بهترين دستاورد را 

داشته باشد بيش از قبل شده است.
از  يكى  عنوان  به  عليصدر  سياحتى  شركت 
شمار  به  رويدادها  اين  برگزارى  اعضاى  مهم ترين 
مى رود كه اين روزها تمام هم و غم خود را براى 

چگونه برگزار شدن همدان 2018 گذاشته است.
طبق آخرين خبرهاى منتشر شده از فعاليت هاى 
كميته هاى مختلف اجرايى برگزارى همدان 2018 
در  دهگانه  روساى  با  جلسه اى  گذشته  روز  چند 
به  خود  با  مطلوبى  خروجى  كه  شده  برگزار  تهران 

همراه داشته است.
اين  در  عليصدر  سياحتى  شركت  عامل  مدير 
براى  معكوس  شمارش  اينكه،  به  اشاره  با  نشست 
در  گردشگرى  جهانى  اجالس  چهلمين  از  ميزبانى 
براى  معكوس  شمارش  گفت:  شده،  آغاز  همدان 
در  گردشگرى  جهانى  اجالس  چهلمين  از  ميزبانى 
گردشگرى  ورود  به  توجه  با  كه  شده  آغاز  همدان 
همدان  ميزبانى  همچنين  و  سفر  پرتردد  فصل  به 
تبليغى  برنامه هاى  جهانگردى،   جهانى  اجالس  از 
گردشگرى  جهانى  اجالس  ميزبانى  براى  محيطى 
در سطح كشور از سوى شركت سياحتى عليصدر در 

بسترى متفاوت  آغاز خواهد شد. 
حميدرضا يارى، با بيان اينكه تبليغات اين رويداد 
جمعى  رسانه هاى  و  سيما  و  صدا  توسط  ملى  فرا 
سازمان  اعضاى  نشست  افزود:  مى گيرد  صورت 
ما  و  مى شود  برگزار  ساالنه  گردشگرى  جهانى 
تالش كرديم امسال چهلمين نشست اعضاى اين 

سازمان در همدان برگزار شود.
توسط  نشست  اين  برنامه هاى  اينكه  بيان  با  وى 
انگليسى  زبان  به  و  گردشگرى  جهانى  سازمان 
اين  برنامه هاى  فهرست  گفت:  مى شود  برگزار 
اعالم  گردشگرى  جهانى  سازمان  طرف  از  نشست 
شده و اين برنامه ها از 21 تا 23 آبان ماه امسال به 

ميزبانى همدان برگزار مى شود.
يارى گفت: سازمان جهانى گردشگرى 500 عضو 

وابسته دارد و دغدغه ما اين است كه تعداد بيشترى 
از اعضا در همدان حضور داشته باشند.

مديرعامل شركت سياحتى عليصدر بيان كرد: در 
كنار برنامه هاى متعدد رسانه اى با محوريت ميزبانى 
از اجالس يك سرى از برنام هاى تبليغاتى با هدفى 
متمايز آغاز شده و انتشار  يك نماهنگ 6 دقيقه اى 
دو  ويژه نامه  همراه  به  عليصدر  غار  شگفتى هاى  از 
زبانه در گردهمايى هاى متفاوت در دست اجرا قرار 

گرفته است.
وى گفت: هم اكنون در شركت سياحتى عليصدر 
در  حضور  براى  افراد  با  و  هستند  مستقر  مترجم ها 
اجالس سازمان جهانى گردشگرى تماس مى گيرند.
يادآور  عليصدر،  سياحتى  شركت  عامل  مدير 
شد: 12 تا 14 نوامبر مصادف با 21 تا 23 آبان ماه 
سالجارى، اجالس اعضاى وابسته به سازمان جهانى 
گردشگرى در هتل باباطاهر همدان برگزار مى شود.
جهانى  سازمان  اجالس  چهلمين  در  همدان 
گردشگرى ميزبان 500 عضو از بيش از 150 كشور 

وابسته به سازمان جهانى گردشگرى است.
 سازمان جهانى گردشگرى مستقر در شهر مادريد 
بخش  در  ملل  سازمان  نمايندگى هاى  از  اسپانيا، 
جهانگردى  امور  با  رابطه  در  كه  است  گردشگرى 
و  پيشتازترين  امروزه  و  كند  مى  سياستگذارى 
شناخته شده ترين سازمان بين المللى مرتبط با سفر 

و گردشگرى در جهان است.
اعضاى هيات رئيسه اين سازمان متشكل از 12 
عضو است كه در اوايل مردادماه سال گذشته براى 
به  همدان  عليصدر  سياحتى  شركت  بار  نخستين 
سازمان  اين  رئيسه  هيات  اعضاى  از  يكى  عنوان 

انتخاب شد.
با   1370 سال  از  عليصدر  سياحتى  شركت 
همكارى سازمان ايرانگردى و جهانگردى، سازمان 
هميارى شهردارى هاى استان و شهردارى همدان و 
با هدف ايجاد بسترهاى مناسب براى ارائه خدمات 
در  خارجى  و  داخلى  گردشگران  جذب  براى  بهتر 
منطقه عليصدر ايجاد شد و هم اكنون يك كرسى 
از 12 كرسى هيات رئيسه سازمان جهانى توريسم 

را به خود اختصاص داده است

استان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل 
همدان با بيان اينكه 38 درصد از فضاهاى آموزشى 
ايجادشده  مدرسه ساز  خيران  توسط  كشور  در  موجود 
كل  اداره  و  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  افزود:  است، 
تجهيز و نوسازى مدارس وظيفه خود مى دانند كه در 
خدمت خيران مدرسه ساز باشند و همت و خدمت شما 

را ارج نهند.
فرزاد تيمورى با تأكيد بر اينكه از سال 77 فعاليت 
مجمع خيران مدرسه ساز ر استان با 500 ميليون تومان 
نوزدهمين  در  كرد:  تصريح  شد،  آغاز  خيران  كمك 
جشنواره خيران مدرسه ساز استان ميزان عهد خيران 27 
ميليارد تومان و در بيستمين جشنواره كه امسال است 

ميزان تعهد خيران به 30 ميليارد تومان رسيده است.
خيران  تعهدات  مجموع  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مدرسه ساز از آغاز فعاليت اين مجمع در استان تاكنون 
220 ميليارد تومان بوده است، بيان كرد: در استان يك 
هزار و 598 كالس درس و اتاق با 128 هزار مترزيربنا 

توسط خيران مدرسه ساز احداث شده است.
تيمورى با بيان اينكه اگر اقدامات و گام هاى مؤثر و 
خيرخواهانه خيران مدرسه ساز نبود در بخشى از مسائل 
آموزش و پرورش به دليل عدم وجود زيرساخت هاى 
كافى با مشكل مواجه مى شديم، گفت: در استان همدان 
استاندار، معاونان ايشان و 9 نماينده استان در مجلس 
شوراى اسالمى تأكيد ويژه اى بر پروژه هاى آموزش و 
را  پروژه ها  اين  روند  ويژه  صورت  به  و  دارند  پرورش 

رصد مى كنند.
عمرانى  پروژه هاى  اعتبارات  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
نوسازى مدارس در سال 96 نسبت به سال 93 حدود 4 
برابر شده است، ابراز كرد: در سال 93 اعتبارات نوسازى 
مدارس 12 ميليارد تومان بود كه امسال به 50 ميليارد 

تومان رسيده است.
استان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل 

همدان تأكيد كرد: على رغم تمام كمك ها و نگاه هاى 
ويژه به پروژه هاى نوسازى و تجهيز باز هم آموزش 
و پرورش نيازمند همت واال و اقدام خيران مدرسه ساز 
است ضمن اينكه مقام معظم رهبرى فرمودند"هزينه 
بلكه  نيست  هزينه  پرورش  و  آموزش  در  كردن 

سرمايه گذارى است"
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى در بيستمين 
جشنواره خيرين مدرسه ساز استان همدان اظهار كرد: 
توسعه هر جامعه اى در گرو نيرو انسانى و ميزان علم و 

دانش آن ملت است.
عراقى با بيان اينكه هيچ چيز مهمتر از اين نيست 
كه پس از خانواده در سطح مدارس خود علم و دانش 
را توسعه دهيم افزود: خيرين مدرسه ساز با عمل خدا 
پسندانه خود عالوه بر ايجاد محل امن آموزشى، باعث 

ارتقاى علم و دانش يك كشور مى شوند.
وى اضافه كرد: مدارسى كه توسط خيرين ساخته 
مكان پر خير و بركتى خواهد بود  مى شود بى شك 
چرا كه سازندگان آن از نفس عمل نيك و مناعت طبع 

بااليى برخوردارند.
عراقى ادامه داد: اين عمل از بعد ديگرى نيز قابل 
اهميت است و آن الگو سازى عمل نيك خيرين است، 
دانش آموزان با آگاهى از اين موضوع كه در مدرسه اى 

با ساخت خيرين تحصيل مى كنند آنها را بر آن مى دارد 
تا در آينده خود يكى از اين خيرين باشند.

وى با بيان اينكه تشكيل مجمع خيرين مدرسه ساز 
يك الگوى موفق در كشور بوده است ابراز كرد: ساخت 
خيرين  توسط  كشور  آموزشى  فضا هاى  درصدى   38
شاهدى بر موفقيت اين مجمع است، در حال حاضر 
بسيارى از بخش هاى اجتماعى جامعه نيز به دنبال رواج 

اين سنت حسنه در مجموعه ادارى خود هستند.
همدان  استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
گفت: با توجه به پتانسيل باالى استان همدان در حوزه 
گردشگرى چند سالى است كه محور توسعه اين استان 

به حوزه گردشگرى اختصاص يافته است
وى ابراز كرد: جهت تأثير گذارى هر چه بيشتر رويداد 
زيرساخت هاى  نمودن  فراهم  مردم  زندگى  در   2018
حوزه گردشگرى در استان امرى مهم است كه در اين 
راستا اقدامات عمرانى همچون راه اندارى اتوبان همدان 
ساوه تهران، قطار همدان_مشهد و ...انجام گرفته است.

از  نيز  استانى  سازى  برند  اينكه  به  اشاره  با  عراقى 
اقدامات الزم در رويداد 2018 است اظهار كرد: ثبت 
جهانى اللجين به عنوان شهر سفال و مبل و منبت 
مالير به عنوان اثر ملى ثبت شده از جمله برنامه هاى 

حوزه برند سازى استانى است. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه بر اساس پتانسيل هاى 
اين استان و فعاليت هاى ديپلماسى صورت گرفته استان 
همدان براى رويداد 2018 انتخاب شده است عنوان 
كرد: در سال 2018 سه همايش مهم بين المللى در 

حوزه گردشگرى در كشور رخ خواهد داد.
از  بايد  خود  معرفى  براى  اينكه  بيان  با  وى 
همايش هاى بين المللى بهره مند شد ادامه داد: در اين 
رويداد، تبريز ميزبان كشور هاى اسالمى آسيا خواهد بود 
استان همدان نيز ميزبان كشور هاى آسيايى خواهد بود 
همچنين اجالس دوره اى سازمان جهانى گردشگرى 
UNWTO نيز امسال در اين استان برگزار خواهد 

شد.

ايستگاه خبر

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
با بيان اينكه تاكنون در استان همدان 24 هزار و 835 
شغل ايجاد شده است، گفت: تا پايان تيرماه در استان 

30 هزار شغل ايجاد مى شود.
 سيد احمد توصيفيان اظهار كرد: تعهد استان براى 
ايجاد اشتغال در سال گذشته ايجاد 19 هزار و 980 
شغل بود كه در سال 96 بيش از 20 هزار شغل در 

استان ايجاد شد.
بخش  در  همدان  استان  سهميه  گفت:  وى 
تسهيالت اشتغال روستايى 261 ميليارد تومان بوده 
كه اين ميزان سهميه در دو مرحله به استان ابالغ 
شده و بانك هاى توسعه تعاون، صندوق كارآفرينى 
اميد، پست بانك و بانك كشاورزى عامل پرداخت اين 

تسهيالت هستند.
توصيفيان بيان كرد: در بخش تسهيالت اشتغال 
روستايى تاكنون 509 طرح به بانك ها معرفى شده 
كه از اين تعداد 392 طرح توسط بانك ها پذيرش و 
58 ميليارد و 703 ميليون تومان نيز طرح عقد قرارداد 

و تسهيالت پرداخت شده است.
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
مبلغ 107  به  روستايى  طرح  اينكه 14  بر  تأكيد  با 
پرونده  تكميل  مرحله  در  و  مصوب  تومان  ميليارد 
است، اعالم كرد: اين طرح ها براى يك هزار و 530 

نفر اشتغال ايجاد مى كند.
در  همدان  استان  سهميه  كرد:  اضافه  وى 
تسهيالت حوزه اشتغال فراگير 340 ميليارد تومان 
بوده كه 492 ميليارد تومان طرح به بانك معرفى شده 
و 312 ميليارد تومان طرح پذيرش و 48 ميليارد تومان 

طرح مصوب و عقد قرارداد و پرداخت شده است.
توصيفيان با بيان اينكه 18 طرح بزرگ و متوسط 
فراگير با اعتبار 190 ميليارد تومان در استان مصوب 
اين  گفت:  است،  بانك ها  بررسى  دست  در  و  شده 
ايجاد  اشتغال  نفر   553 و  هزار  يك  براى  طرح ها 

مى كند.
اينكه  از  پس  گذشته  سال  اينكه  بيان  با  وى 
اين  گفت:  شدند،  معرفى  استان  برتر  تعاونى هاى 
تعاونى ها به جشنواره كشورى راه پيدا كردند و شركت 
تعاونى مسكن مهر نوژه از استان همدان به عنوان 

شركت تعاونى برتر كشورى انتخاب شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
تجليل  جشنواره  سيزدهمين  برگزارى  به  اشاره  با 
تعاونى هاى  از  ثبت نام  گفت:  برتر  تعاونى هاى  از 
عالقه مند به شركت در جشنواره از 24 خرداد ماه آغاز 
شده و تا تاريخ 16 تير ماه سال جارى ادامه خواهد 

داشت.
وى عنوان كرد: تعاونگران استان مى توانند براى 
شركت در اين جشنواره و ثبت نام و كسب اطالعات 
www. بيشتر به سايت اينترنتى جشنواره به آدرس
ورود  به  نسبت  و  مراجعه   taavonibartar.ir
اطالعات تعاونى خود در مهلت اعالم شده اقدام كنند.
تيرماه  تا 16  توصيفيان افزود: تعاونى ها حداكثر 

سال جارى فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام در 21 
نياز توليد كنندگان،  از جمله تأمين  گرايش  مختلف 
تأمين نياز توليدكنندگان مصرف كنندگان، تأمين نياز 
توليد كنندگان صنوف توزيعى، تأمين نياز توليدكنند گان 
صنوف خدماتى، مسكن، حمل و نقل، اعتبار، عمرانى، 
فراگير ملى، دهيارى، دانش بنيان، زنان، صنايع دستى، 
فرش دستباف، اتاق تعاون، بنياد تعاون و كارآفرينى، 
خدماتى، سهامى عام، كشاورزى، صنعتى، معدنى و 
اتحاديه شركت هاى تعاونى در سه گرايش توليدى، 

توزيعى و خدماتى اقدام كنند.
تعاونى هاى  انتخاب  چگونگى  خصوص  در  وى 
برتر گفت: پس از اينكه مهلت ثبت نام به پايان رسيد، 
شركت هاى تعاونى كه مراحل ثبت نام خود را كامل 
مورد  تخصصى  داورى  هيأت  توسط  داده اند  انجام 
ارزيابى مى شوند و در صورتى  گرفته و  قرار  بازديد 
كه نمره مناسبى را كسب كنند به  عنوان تعاونى برتر 

انتخاب و معرفى خواهند شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
با اشاره به اينكه سال گذشته 375 تعاونى براى حضور 
در دوازدهمين جشنواره تعاونى ها و كارآفرينان برتر 
استان ثبت نام كرده بودند، گفت: در سال 96 به  منظور 
انتخاب برترين ها 2 هزار نفر ساعت كار كارشناسى 
نمونه  عنوان  به   تعاونى  نهايت 22  در  و  انجام شده 

استانى معرفى شدند.
وى ادامه داد: در جشنواره تعاونى هاى برتر كشور 
طى سال گذشته 21 تعاونى برتر معرفى شدند كه 
شركت تعاونى مسكن مهر نوژه از استان همدان به 

عنوان شركت تعاونى برتر كشورى انتخاب شد.
معرفى  هدف  با  جشنواره  اين  افزود:  توصيفيان 
ترويج  و  توسعه  براى  الگو  و  توانمند  تعاونى هاى 
ميان  سالم  رقابت  و  انگيزه  ايجاد  تعاون،  فرهنگ 
و  تشويق  و  كشور  تعاون  بزرگ  خانواده  اعضاى 

ترغيب فعاليت هاى توليدى، توزيعى و خدماتى در 
استان  و  كشور  سطح  در  ساله  هر  مختلف  مناطق 

برگزار مى شود.
تعاونى هايى  برتر  تعاونى هاى  كرد:  اظهار  وى 
مرتبط  قانونى  الزامات  رعايت  ضمن  كه  هستند 
فعاليت  رشته  در  گرايش،  هر  خاص  اختصاصى  و 
خود نسبت به ساير تعاونى هاى هم  رشته و نيز بر 
اساس شاخص هاى عمومى و اختصاصى بخش هاى 
اقتصادى و عمومى از وضعيت نسبتا مطلوبى نسبت 

به سايرين برخوردار باشند.
* تعاونى هاى استان روبه رشد هستند

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
اظهار كرد: افزايش تعداد تعاونى هاى ثبت شده شاهد 
رشد بيش از صد درصد تعداد تعاونى هاى شهرى و 

روستايى و صادرات آنها بوده ايم.
وى افزود: به عالوه آن در بخش هاى نظارت بر 
توليد و تحقيقات در بخش تعاون توسط اين اداره كل 

نيز بين 118 تا 200 درصد رشد را شاهد بوده ايم.
توصيفيان توضيح داد: سال گذشته 126 شركت 
تعاونى با يك هزار و 45 نفر عضو و سرمايه 2 ميليارد 
و 850 ميليون و 750 هزار ريالى در استان به ثبت 
رسيده كه نسبت به برنامه 107 تعاونى شاهد رشد 

118 درصدى بوده ايم.
صادرشده  مجوزهاى  اساس  بر  افزود:  وى 
مجموع  در  تعاونى  شركت هاى  اين  راه اندازى 
يك هزار و 434 نفر فرصت جديد شغلى در بخش 

تعاون ايجاد شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
ادامه داد: از اين تعداد تعاونى ثبت شده، 64 تعاونى 
در قالب روستاتعاون بوده كه به منظور ايجاد بستر 
روستاهاى  در  اقتصادى  فعاليت هاى  براى  مناسب 
نيز  زمينه  اين  در  كه  بوده  روستايى  توسعه  استان، 
رشد  درصد   123 اعالمى  برنامه هاى  به  توجه  با 

داشته ايم.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان خبر داد؛

ايجاد 30 هزار شغل در استان همدان؛ بزودى
رويداد همدان 2018 در غار عليصدر 
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بيستمين جشنواره خيرين مدرسه ساز برگزار شد؛بيستمين جشنواره خيرين مدرسه ساز برگزار شد؛ارائه خدمات شبانه روزى از سوىارائه خدمات شبانه روزى از سوى آب و  آب و فاضالب همدانفاضالب همدان
ساخت ساخت 3838 درصدى فضا هاى آموزشى كشور توسط خيرين درصدى فضا هاى آموزشى كشور توسط خيرين



و  همدان  عوارضى  محل  شده  نصب  تابلوى  در 
عبور  هزينه  جديد  نرخ  (دخان)  غرق آباد  محدوده 
را  مردم  كه  مى كند  خودنمايى  قدرى  به  خودروها 
به واكنش واداشته است به طوريكه براى عبور هر 
عوارض  حق  ريال  هزار  نرخ 55  سوارى  خودروى 
درج شده در حالى كه پيش از اين براى سوارى ها 

نرخ عوارضى 45 هزار ريال بود.
بايد  مينى بوس  و  وانت  همچنين  جديد  نرخ  در 
855 هزار ريال، كاميونت 100 هزار ريال، اتوبوس و 
كاميون 2 محور 170 هزار ريال، كاميون سه محور 
200 هزار ريال و تريلر هم 250 هزار حق عوارض 

بپردازند.
مصوب  جديد  نرخ  اين  است  وقت  چند 

شده؟ چه كسى مصوب كرده؟ 
 تردد خودروهاى سنگين كاميون و تريلر از جاده 
قديم ساوه به همدان كه مسيرى خطرساز و 2 طرفه 
است براى فرار از پرداخت عوارض، راهى بود كه با 
افزايش نرخ عوارض آزادراه ساوه به همدان بر حجم 
به  ساوه  قديم  محور  از  سنگين  نقليه  وسايل  تردد 

همدان افزوده شده است.
افزايش به دستور چه كسى؟

برخى مسئوالن معتقدند كه اين نرخ افزايشى بر 
خالف قانون است اما نكته جالب توجه اين است كه 
اظهار نظرها بيشتر يك شعار انتخاباتى براى برخى 
نمايندگان استان به شمار مى رود تا اينكه حقيقتى 
چاره انديشى شده براى حل مشكالت مردم از جانب 

اين افراد باشد.
اما آنچه در اين ميان خودنمايى مى كند دوگانگى 
چرا  است  آمده  پيش  مشكل  به  مديران  جوابيه 
افزايش  كه  باورند  اين  بر  مسئوالن  از  عده اى  كه 

شركت هاى  مشاركت  نرخ  اساس  بر  عوارض  نرخ 
سرمايه گذار و طرف قرارداد با وزارت راه و نيز ميزان 
برگشت سرمايه اى آن ها با تصويب شوراى پول و 

اعتبار كشور تعيين شده است و خودسرانه نيست.
اما در طرف ديگر اين ماجرا بايد به اين مهم توجه 
داشت كه ارائه خدمات اصلى ترين عامل تأثيرگذار 
در نرخ عوارض جاده اى مى باشد به طورى كه اگر 
نزديك  از  را  آزادراه ها  در  شده  ارائه  خدمات  مردم 
مشكلى  آن  هزينه هاى  پرداخت  براى  كنند  درك 
نخواهند داشت اما در صورتى كه اين تغيير احساس 

نشود، شرايط متفاوت خواهد شد.
پرداخت هزينه، به چه قيمت؟

بر اين اساس، در كنار جاده هاى بدون هزينه كه 
بايد شرايط ايمنى آنها براى تمام مسافران توان ارائه 
خدمات داشته باشد، آزادراه ها نيز بايد از نظر خدمات 
جانبى و رفاهى به سطحى باال برسند و در چنين 
شرايطى متقاضيان با مقايسه بين گزينه هاى خود 
مى توانند براى آنچه دريافت مى كنند، هزينه دهند. 

اين مقايسه براى حمل و نقل جاده اى استان يك 
نزديك  خوب  خبر  دارد.  بد  خبر  يك  و  خوب  خبر 
شدن سياست هاى اجرايى در آزادراه هاى همدان با 
بسيارى از شهرهاى توسعه يافته است كه مى تواند 
سرمايه گذاران غيردولتى  مثبت در جذب  نتيجه اى 
داشته باشد و از سوى ديگر در صورتى كه خدمات 
از  مسافران  شايد  نشود  طراحى  مدنظر  امكانات  و 
شوند،  ناراضى  بپردازند،  عوارض  برايش  بايد  آنچه 
با  و  آينده  سال هاى  طول  در  شايد  كه  موضوعى 
تأكيدى كه وزارت راه و شهرسازى بر لزوم پيگيرى 
همزمان طراحى فضاى آزادراه ها در حين ساخت 

آنها داشته فكرى جدى به حال آن صورت گيرد.

معرفى صنعت مبل و منبت مالير در سبد همدان معرفى صنعت مبل و منبت مالير در سبد همدان 20182018

صنعت مبلمان در همدان باالترين بازده اشتغالزايى 
را نسبت به ميزان و مدت زمان سرمايه گذارى دارد 
به  مالير  روزها  اين  آنكه  با  ملى  بازار   سطح  در  اما 
با  استان  نام  صاحب  شهرستان هاى  از  يكى  عنوان 
عناوينى چون قطب مبل و منبت به كشور معرفى 
مى شود هنوز به جايگاه اصلى خود نرسيده و آن طور 

كه بايد و شايد معرفى نشده است.
از  استفاده  به  نسبت  مسئوالن  و  كارشناسان 
داخلى  بازارهاى  در  مناسب  اطالع رسانى  راه هاى 
محصوالت  معرفى  براى  استان  از  خارج  و  استان 
توليدكنندگان همدانى تاكيد كرده و معتقدند با توجه 
به وجود ظرفيت هاى باال در صنعت مبلمان همدان 
منبت،  زمينه  در  مالير  شهرستان  بودن  شاخص  و 
متأسفانه اين صنعت چه در داخل و چه در بازارهاى 
ملى هنوز ناشناخته است. مبلمانى كه در همدان توليد 
مى شود، عالوه بر آن كه مى تواند بازار داخلى را تأمين 
كند اين قابليت را دارد كه در بازار هاى جهانى عرضه 
شود و با توجه به ظرفيت هايى كه دارد، به جرأت 
در  تبليغاتى  ابزارهاى  از  استفاده  اگر  گفت  مى توان 
كنار نگاه حمايتى مسئوالن استانى در دستور كار قرار 

بگيرد، همدان در صنعت مبلمان و منبت كشور حرف 
زيادى براى گفتن دارد.

با توجه به اين ظرفيت حاال قرار است در قطب 
توليد اين صنعت جشنواره اى بزرگ برگزار شود كه 
رويكردى  با  استان  منبت  و  مبل  معرفى  بر  عالوه 

متفاوت همدان 2018 را به دنيا معرفى كند
جشنواره مبل و منبت مالير

مى گويد:  مالير  مبل  بازار  مديره  هيات  رئيس 
همزمان با برگزارى رويداد بين المللى همدان 2018، 
شمارش معكوس براى دومين جشنواره ملى مبل و 

منبت مالير نيز آغاز شده است.
يداهللا كريمى در اين خصوص مى افزايد: جشنواره 
مبل و منبت يكى از برنامه هاى مهم اين شهرستان 
در رويداد همدان 2018 است كه مالير نيز در كنار 

همدان ميزبان مهمانان خارجى اين رويداد است.
وى مى گويد: بيش از 60 روز به برگزارى دومين 
جشنواره مبل و منبت مالير باقى مانده و شهر در 
تكاپوى برگزارى يكى از محورى ترين و مهم ترين 

برنامه هاى همدان 2018 در اين شهرستان است.
رئيس هيات مديره بازار مبل مالير  با بيان اينكه 

31 مردادماه جشنواره ملى مبل و منبت مالير برگزار 
رويداد  برگزارى  با  همزمان  مى كند:  بيان  مى شود، 
همدان 2018 و جشنواره مبل و منبت، ماليرى ها 
يك روز ميزبان مهمانان خارجى اين رويداد هستند 
زمين  ايران  منبت  ملى  شهر  صنعت  هنر  اين  از  و 

بازديد مى كنند.
كريمى برگزارى رويداد همدان 2018 را فرصتى 
و  مبل  صنعت  بيشتر  چه  هر  معرفى  براى  مناسب 
منبت مالير به آسيا و جهان دانسته و ابراز اميدوارى 
بيشتر  رونق  بين المللى  مهم  رويداد  اين  مى كند 

اقتصادى اين صنعت را به همراه داشته باشد.
در  نمونه  كااليى  مالير،  منبتى  مبلمان 

ايران
وى مى گويد: هم اكنون بيش از 62 درصد مبلمان 
منبتى ايران در مالير توليد مى شود كه سال گذشته 
به عنوان يكى از موفق ترين صنايع توليدى كشور 

شناخته شده است.
رئيس هيات مديره بازار مبل مالير بيان مى كند: 
واحدهاى  كارى،  منبت  و  طراحى  واحدهاى 
كننده  توليد  واحدهاى  و  خام  مبلمان  توليدكننده 

مبلمان نهايى، بيشترين سهم از كارگاه هاى توليدى 
مبل و منبت شهرستان مالير را در اختيار دارند.

اين  توليدى  محصوالت  اينكه  بيان  با  كريمى 
مبلمان  استيل،  مبلمان  اصلى  دسته   3 به  واحدها 
مى افزايد:  مى شود،  تقسيم  دكوراسيون  و  راحتى 
حدود 85 درصد اين كارگاه ها به توليد مبلمان استيل 

مشغول هستند.
وى توليد مبلمان با محوريت منبت كارى را يكى 
از ظرفيت هاى مهم اين صنعت در مالير برشمرده 
هزار   8 از  بيش  مالير  حاضر  حال  در  مى گويد:  و 
منبت كار نخبه دارد و بيش از 4 هزار و 500 كارگاه 
توليد مبلمان به صورت ثبت شده در اين شهرستان 

فعال هستند.
كريمى با بيان اينكه بيش از 2 هزار واحد نيز به 
مى دهد:  ادامه  مى كنند،  فعاليت  نشده  ثبت  صورت 
با توجه به فعاليت زيرمجموعه هايى همچون رنگ 
كار، نجار، ماشين كار و پارچه كوب كه در خارج از 
كارگاه هاى مبل فعاليت دارند، در اين بخش ها براى 

بيش از 20 هزار نفر اشتغال ايجاد شده است.
اشتغالزايى صنعت مبل و منبت

وى به اشتغال ايجاد بين 3 تا 15 تن در هر كارگاه 
مبل و منبت اشاره كرد و گفت: اين در حاليست كه 
با ثبت مالير به عنوان شهر ملى منبت ايران، در 6 
ماهه دوم سال گذشته براى 2 هزار و 500 تن در اين 

شهرستان اشتغال ايجاد شد.
كريمى همچنين صنعت مبل و منبت را يكى از اركان 
مهم اشتغال در اين شهرستان برشمرده و مى افزايد: در 
صورت حمايت و مديريت صحيح، ظرفيت باالى توليد 
مبلمان در مالير و ساير نقاط كشور مى تواند جزيى از 
صادرات نفتى كشور باشد كه تحقق آن نياز به حمايت 
و فراهم شدن زيرساخت ها براى صادرات اين صنعت 

به اروپا و ساير نقاط جهان است.
مى گويد:  مالير  مبل  بازار  مديره  هيات  رئيس 
گرجستان،  كشورهاى  به  مالير  مبلمان  حاضر  در 
ارمنستان، كشورهاى حاشيه خليج فارس، كردستان 
عراق و بغداد صادر مى شود و در صورت مهيا شدن 
زيرساخت هاى حمايتى و بسترهاى مورد نياز، ظرفيت 

الزم براى حضور در بازارهاى جهانى را نيز دارد.

پرداخت عوارضى، بى هيچ حرف اعتراضىپرداخت عوارضى، بى هيچ حرف اعتراضى

اوضاع شهر در ظاهر آرام است و خيابان هاى اصلى 
همدان، بازگشايى يا سنگفرش مى شوند. درست است 
بايد بپذيريم ظاهر اين شهر كهن روز به روز به سمت 
تغيير مى رود اما آن چه بايد حفظ شود را نابود مى كنيم 
و بروى ويرانه هاى آن ساختمان هاى جديدالتاسيس 
مى سازيم. سابقه تاريخى و هويت شهر همدان براى 
پيگير  كه  جمعى  بجز  انگار  است؟  مهم  كسى  چه 
كارى  مسئوالن  از  يك  هيچ  هستند،  شهر  اوضاع 
اجرايى را انجام نمى دهند و فقط هر بار در هر مصاحبه 
وعده و وعيد مى دهند! شهروندانى كه مالكان بناهاى 
تاريخى هستند نيز به سوداى زمين بناى خود، در پى 

تخريب نشسته اند.
اين خانه را نگه داريد

هست  وقتى  چند  را  تاريخى  خانه هاى  از  نوشتن 
از  سراغ  محله اى  هر  در  بار  هر  مى كنم.  پيگيرى 
خانه اى مى گيرم كه يا ثبت شده و يا نسبت به هر 
چه زودتر ثبت ملى شدن آن مى نويسم. خانه هاى 
تاريخى يا آن ها كه در بافت قديمى شهر هستند از 
اين نظر كه شناسنامه هاى روند ساخت خانه از حدود 
دوران قاجاريه و پهلوى مى باشند، اهميت دارند. ما 
بايد بدانيم آن چه در همدان دوره قاجارى و پهلوى 
رسيده  اخير  سال هاى  به  چطور  و  بوده  چه  گذشته 
چگونه  اخير  سال هاى  در  ترتيب  همين  به  است. 
وضع معمارى و شهرسازى همدان تغيير كرده و روند 
آن به چه شكل بوده است. تعداد خانه هاى قديمى 
همدان به ويژه آن ها كه مى شود به عنوان نمونه هاى 
خوب معمارى سراغشان رفت در مقايسه با وضعيت 
معمارى ساختمان هاى ساخته شده در دهه هاى اخير 
حفظ  براى  دليلى  بايد  عامل  همين  نيست.  چندان 

آن ها باشد.
آيا ثبت اثر كافى است؟

به گفته يكى از مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى، 
ثبت اثر بنا صرفا با اجازه مالك انجام مى شود و اگر 
كارى  نمى شود  نباشد  كار  اين  انجام  به  راضى  او 
براى ثبت بنا و نگهدارى آن انجام داد. پس در اين 
خصوص تنها راه موجود آگاه سازى عمومى و مالك 
بنا مبنى بر اهميت وجود آن و نه تخريب بنا مى باشد. 
اهميت حفظ بنا براى تاريخ معمارى شهر همدان مهم 
است. اين مهم اگر توسط مالك دانسته شود مى توان 
به برپا ماندن ساختمان اميدوار بود. فشار اجتماعى و 
آگاه سازى عمومى در اين خصوص نقش اصلى را 
بر عهده دارد. رسانه هاى مكتوب در كنار كانال هاى 
اطالع رسانى مجازى در حالى كه به شكل گسترده اى 
در دسترس شهروندان قرار دارند، مى توانند بر آگاهى 

عمومى براى حفظ خانه هاى تاريخى همدان اضافه 
كنند.

اين خانه فقط يك پوسته است
فرهنگى  ميراث  سازمان  مسئوالن  از  ديگر  يكى 
همدان معتقد است خانه هاى تاريخى فقط پوسته اى 
از بناى قديمى خود را حفظ كرده اند. اما آيا نگهدارى 
همين پوسته و يا با مرمت اصولى بنا نمى شود آن را 
نگه داشت؟ پاسخ روشن است. حتى همين پوسته نيز 
اهميت دو چندانى دارد وقتى با نقشه بردارى و رعايت 
كامل  تخريب  از  را  خانه اى  مى توان  مرمتى  اصول 
همدان  تاريخى  خانه هاى  حفظ  اهميت  داد.  نجات 
و  آشكار  شهروندان  عموم  و  رسانه ها  توسط  وقتى 
دانسته مى شود كه متولى اين كار مهم يعنى سازمان 
ميراث فرهنگى استان همدان بر آن تاكيد كرده و 
انجامش دهد. مسلما هر گونه كوتاهى و چشم پوشى 
بر ناديده گرفتن اين وظيفه مهم به حساب مسئوالن 

اين سازمان گذاشته مى شود.
ميراث فرهنگى فقط يك سازمان نيست

رئيس سازمان ميراث فرهنگى استان همدان در 
سمت خود ابقا شده است. على مالمير در حالى دوره 
جديد مديريت خود را بر اين سازمان در همدان تداوم 
مى بخشد كه در دوره قبلى، شاهد تخريب 3 خانه 
تاريخى در محله كبابيان همدان توسط شهردارى بود. 
حال پرسش اينجاست كه آيا او بر ثبت، نگهدارى 
و مرمت خانه هاى تاريخى باقيمانده در نقشه شهر 
نظارت كافى دارد و از طرفى مى تواند اين وظيفه مهم 

را براى خانه هاى باقيمانده به انجام برساند؟
شده  گفته  معمول  داليل  از  يكى  بودجه  نداشتن 
ميراث  سازمان  ويژه  به  استان  مسئوالن  سوى  از 
به  را  همدان  كه  حالى  در  است.  همدان  فرهنگى 
در  آسيايى  كشورهاى  گردشگرى  پايتخت  عنوان 
سال 2018 ميالدى معرفى كرده ايم، چرا نمى شود با 
برنامه ريزى بخشى از بودجه را به خريد و نگهدارى از 

خانه هاى تاريخى اختصاص داد؟

عهده  بر  استان  نهادهاى  ديگر  منطقى  توجيه 
سازمان ميراث فرهنگى است. اگر اين سازمان نتواند 
ديگر نهادها و حتى مالكان خانه هاى تاريخى را به 
حفظ آن ها مجاب كند، بايد گفت ميراث فرهنگى 
خود  به  را  آخر  روزهاى  بزودى  همدان  كهن  شهر 
ابتدا  امامزاده  حرمت  معروف،  اصطالح  در  مى بيند. 
بايد توسط متولى آن حفظ شود. پس مى توان از اين 
سازمان انتظار حضور جدى تر و قوى ترى براى حفظ 

خانه هاى تاريخى شهر داشت.
خانه هايى در نوبت وعده و وعيد

خانه تاريخى نراقى ها واقع در خيابان شريعتى يا 
عباس آباد به عنوان قديمى ترين تكيه مذهبى همدان 
متاسفانه از ثبت خارج شده است اما شهردار همدان 
در ديدار با جمعى از هنرمندان و فعاالن فرهنگى شهر 
پس از تخريب خانه هاى كبابيان، وعده خريد و مرمت 

آن را داد.
به  بفرد  منحصر  آجركارى هاى  با  جنت  مدرسه 
همدان  هنرمندان  خانه  عنوان  به  مى تواند  خوبى 
شناخته شده و مرمت و احيا شود. وعده حفظ و احياى 
اين مدرسه واقع در خيابان سعيديه را رئيس شوراى 
اسالمى شهر همدان داد. مسافرخانه آبادان كه نام 
درستش «عمارت جنانى» است، واقع در خيابان شهدا 
يا شورين سال گذشته مورد تاكيد و پيگيرى رسانه ها 
قرار گرفت آن هم در شرايطى كه نامه اى براى تعيين 
تكليف از سوى شهردارى خطاب به مالكان صادر 
شد. وضعيت اين عمارت نيز در حال حاضر روشن 
نيست. خانه عسگرى با نام درست «خانه طباطبايى ها 
و رئيس االسالم» در مجاورت كوچه استر و در حريم 
همين بناى تاريخى با پرده نوشته «خطر ريزش» حال 
و روز نگران كننده اى دارد و با توجه به وسوسه زمين 
آن به دليل قرارگيرى در موقعيت تجارى مالكان بنا 
چشم به زمين آن دوخته اند. پيگيرى وضعيت هر كدام 
از اين خانه ها با دلسوزى همه شهروندان و مسئوالن 

همدان ممكن و قابل دستيابى است.

پيگيرى با دستان باز اما بستهپيگيرى با دستان باز اما بسته
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3ضميمه رايگان روزنامه دراستان همدان
 شكوفه رنجبر

 خبرنگار جام جم

 فرزاد سپهر
روزنـامه نگــار

 شكوفه رنجبر- خبرنگار جام جم
همدان 2018 به عنوان يك رويداد جهانى در 
تالش است تا مسيرهايى براى معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى همدان پيدا كند و برگزارى جشنواره ها 
يكى از همين راه هاست. گردشگرى مقوله اى چند 
هر  ظرفيت  مى تواند  كه  است  گسترده  و  وجهى 
شهر را براى رونق اقتصادى و فرهنگى به نمايش 

بگذارد.
در  متعددى  چندان  نه  ميزبانى  همدان  استان 
با  دارد،  بين المللى  و  ملى  جشنواره هاى  برگزارى 
هستند  تالش  در  استان  ارشد  مسئوالن  اين حال 
متنوع  برنامه هاى  قالب  در  را  جشنواره هايى  تا 
هاى  ظرفيت  متوجه  در  را  عالقمندان  و  برگزار 

گردشگرى همدان كنند.
 8 تا   6 تاريخ  از  عرب  اصيل  اسب  جشنواره 
تيرماه در شهرستان بهار در استان همدان برگزار 
اين  نمايش  كه  جشنواره  برگزارى  كنار  در  و  شد 
براى  را  مراسمى  بود،  سواركاران  توسط  اسب ها 
در  كه  قراگزلو  ليلى  مرى  زنده ياد  گراميداشت 
و  معرفى  براى  ماندگار  تالشى  گذشته  سال هاى 
داشت،  همدان  وركانه  در  اصيل  اسب  شناسايى 

در نظر گرفت.
انتظار بيشتر بود

انتظار مى رفت جشنواره «اسب اصيل عرب» با 
برنامه هاى پيش بينى شده يكى از برگه برنده هاى 
حدودى  تا  چه  اگر  باشد   2018 همدان  معرفى 
موفق بود اما آنچه پيش از برگزارى آن در خبرها 
جا گرفت سطح توقعى را در ميان مردم ايجاد كرد 
كه اغراق نيست اگر بگوييم در مرحله اجرايى آن 
رويداد  اين  كند.  برآورده  را  انتظارهاى  نتوانست 
ميراث  سازمان  و  سواركارى  هيات  همكارى  با 
همان  درست  و  برگزار  همدان  استان  فرهنگى 
لحظه كه همه چيز آماده برگزارى بود با بى مهرى 
برنامه  پشتيبانى  براى  او  انصراف  و  مالى  حامى 

مواجه شد.
جشنواره  حوزه   اين  فعاالن  از  بسيارى  باور  به 
«اسب اصيل عرب» قابليت بسيارى براى معرفى 
استان در خود داشت كه مى توانست بازده بهترى 
كه  تالشى  با  ترازو  كفه  طرفى  از  باشد.  داشته 
هيات  و  فرهنگى  ميراث  سازمان  مجموعه  بين 
موفقيت  حدودى  تا  توانست  داد  رخ  سواركارى 

جشنواره را موجب شود.
گراميداشت مرى ليلى قراگزلو

يادگار  ميراثى  همدان،  در  اسب  پرورش  دانش 
مانده از دوران هخامنشيان است. همچنين يكى از 

قديمى ترين اصطبل هاى كشور در روستاى هدف 
اين  دارد.  قرار  وركانه  يعنى  استان  گردشگرى 
عنوان  به  كه  شده  شناخته  بانويى  نام  به  اصطبل 
ايرانى  نخستين پرورش دهنده اسب اصيل عرب 
توانسته بنيانگذار تبارنامه آن باشد و در سال 1353 
با فرستادن چند راس اسب از اين نژاد به انگلستان 
تاييديه اين سازمان را در خصوص اصيل بودن آن 

دريافت كند.
اين پيشينه با كمك سازمان ميراث فرهنگى و 
برگزارى  كنار  در  همدان  استان  سواركارى  هيات 
ياد  گراميداشت  با  بتواند  تا  شد  ديده  جشنواره  
توجه  قابل  سابقه  به  قراگزلو  ليلى  مرى  زنده ياد 

همدان در پرورش اسب اصيل اشاره كند.
جشنواره اى با تمام توان برگزارى

استان  سواركارى  هيات  رئيس  گفته  بر  بنا 
جشنواره «اسب اصيل عرب» در سه روز برگزار و 
به رغم تمام اتفاقات و موانع پيش رو سعى شد كه 

به بهترين نحو برگزار شود.
ظرفيت هاى  به  اشاره  با  برقعى»  «سيدوحيد 
به  همدان  ورزش  حوزه  در  گردشگرى  باالى 
ورزش  صنعت  به  دنيا  در  امروزه  گفت:  جم  جام 
به عنوان يك مولفه درآمدى و جذاب نگاه مى شود 
گردشگرى  رشد  به  رو  صنعت  با  آن  تلفيق  با  كه 

مى تواند دستاوردهاى بسيارى داشته باشد.
وى افزود: جشنواره در جزيره شادى شهرستان 
بهار برگزار شد تا عالوه بر برنامه اصلى عالقمندان 
به حضور در جشنواره بتوانند از ساير ظرفيت هاى 
تا  گرفته  قايقرانى  و  كارتينگ  از  مجموعه  اين 

ماهيگيرى لذت ببرند.
گفت:  نيز  جشنواره  خورد  باز  خصوص  در  وى 
بازديد  براى  عالقمندان  حضور  حجم  خوشبختانه 
از برنامه گوياى اقبال عمومى بود كه از اين رويداد 

در ميان مردم بود.
راس   70 بيش  با  عرب  اصيل  اسب  جشنواره 
اسب از نژادهاى مختلف با حضور مناطق مستعد 
كشورهايى  تا  مختلف  استان هاى  از  آن  پرورش 
حدودى  تا  و  شد  برگزار  هلند  و  بلژيك  چون 
توانست تاثيرگذار نام و عنوان آن به ويژه رويداد 

گردشگرى همدان 2018 باشد.
استان  در  بار  نخستين  براى  رويداد  اين  اگرچه 
به  مثبتى  دستاوردهاى  توانست  اما  شد  برگزار 
مى رود  انتظار  دليل  همين  به  باشد.  داشته  همراه 
با تقويت انگيزه برگزاركنندگان آن در آينده شاهد 
در  عرب  اصيل  اسب  جشنواره  دوباره  برگزارى 
استان همدان باشيم و ميزبانى خوبى را از آن به 

عمل بياوريم.

جشنواره اى براى نمايش اسب اصيل در بهار همدانجشنواره اى براى نمايش اسب اصيل در بهار همدان
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وجود زنان آسيب ديده يا ويژه از همان چيزهايى 
است كه مانند زخمى بر پيكر شهر باقى مى ماند و 
هر از چند گاهى سر باز مى كند، مانند همين چند 
شهر  خرابه هاى  در  زن  يك  جسد  كه  گذشته  روز 
همدان پيدا شد و نويسنده اين گزارش بر آن شد 
راجع به اين زنان بنويسد. زنانى كه زير اليه هاى 
سختى  به  تا  مى شوند  پنهان  آرايش  از  ضخيمى 
بتوانى حتى سن شان را تشخيص بدهى، زنانى كه 
شايد بتوان از رفتارشان فهميد در چه شرايطى به 
پوشش  و  غليظ  آرايش  اين  پشت  و  مى برند  سر 

رنگارنگ به دنبال چه هستند.
كه  است  عادى  غير  مى بينم  كه  تصويرهايى 
نگاه مان  قاب  در  شهر  اين  كنار  و  گوشه  در  گاه 
انكار  مى كند،  بازگو  را  تلخ  حكايتى  و  نشيند  مى 
كرد.  مى توان  كه  است  كارى  ساده ترين  كردنش 
اينكه چشمانمان را ببنديم و به راه مان ادامه دهيم.

فرار از خانه
پديده زنان خيابانى عمدتا به دليل فرار دختران 
و زنان جوان از خانه به وجود مى آيد كه معموال با 
انگيزه هايى همچون فقر مالى، نابسامانى خانواده و 
اعمال خشونت در خانواده صورت مى گيرد و عمومًا 
بعد از فرار خيلى زود در معرض انواع آسيب ها قرار 

مى گيرند.
عريان  آنچنان  زنان،  اين  زندگى  داستان  تلخى 
مقدمه  به  احتياجى  موردشان  در  نوشتن  كه  است 
است  زنانى  داستان  مى شود،  روايت  آنچه  ندارد. 
در  چندانى  نقش  خودشان  موارد  بسيارى  در  كه 
سوژه شدن نداشته اند، اما حاال با زندگى در پارك ها، 
خانه هاى خرابه، كمپ هاى ترك اجبارى، «ِشلتر» 
بانوان و تحمل نگاه هاى سنگين جامعه به عنوان 

عضوى اضافه، تاوان پس مى دهند.
به  من  براى  ويژه  زنان  موضوع  به  پرداختن 
كه  بود  دردناك  آنچنان  اجتماعى  خبرنگار  عنوان 
تا چند روز توان تحليل اين موضوع را براى خود 

نداشتم، مگر مى شود در جامعه اى اسالمى زندگى 
كنيم و در شهرى كه مشهور به دارالمومنين است، 
شهر  اين  از  گوشه اى  در  و  كنيم  سپرى  را  روزها 
خودفروشى  به  مجبور  معاش  امرار  براى  زنانى 
باشند، زنانى كه محل زندگى آنان حاكى از اجبار 

براى اين كار را نشان مى دهد.
خانه اى كه نامش اميد است

مريم دخترى 25 ساله با مجموع 3 سال سابقه 
نامشروع  رابطه  براى  شالق  ضربه   600 و  زندان 
او  با  وقتى  است،  استان  همين  اهل  نان.  براى 
حرف مى زنم، سراسر وجودش پر است از كودكى و 
هيجان، اما چهره اى كه نشان از دردى عميق دارد، 
مى گويد از 13 سالگى از سوى خانواده طرد شدم 
و از شهرستان به همدان آمدم، دچار اعتياد به مواد 
از  درآمدشان  كه  تيم هايى  وارد  بعد  و  شدم  مخدر 

مخدرها بود و خودفروشى.
او مى گويد: يك بار به جايى بايد مى رفتم و در 
در  مدتى  آن  از  بعد  شدم،  مواجه  نفر   7 با  مقابل 
دادم  قول  خودم  به  و  كردم  خودزنى  بودم،  شوك 
براى مواد خودفروشى نكنم. اعتياد را ترك كردم، 
وجود  برايم  معاش  امرار  براى  گزينه اى  هيچ  اما 

ندارد.
كنارم زنى 30 ساله نشسته كه او هم معتاد است، 
فرزند 6 ماهه اش را خفه كرده و به قتل رسانده بود. 
از روى فقر يا اعتياد، چه اهميتى دارد، مهم اين بود 

كه فرزندش، جگر گوشه اش را كشته بود.
معصومانه  چهره اى  نپرسيدم،  را  زهره  سن 
داشت، آن قدر معصومانه كه حتى دلم نمى خواست 
ميخواهى،  چه  پرسيدم  تنها  بدانم.  را  سرگذشتش 
گفت: بهزيستى به ما مى رسد در حد توانى كه دارد، 
اما اگر من تحت پوشش كميته امداد قرار بگيرم، 
شايد برايم شرايطى بهترى به وجود بيايد و مجبور 

به كارى كه مى كنم نباشم.
عجيبى  حرف هاى  گوها  و  گفت  اين  بين 
مى شنوم، از واسطه هايى بين اين زنان و سوژه هاى 
مورد نظرشان، از پول هايى كه بين واسطه ها براى 
هزاران  و  مى شود  بدل  و  رد  زنان  اين  به  رسيدن 
حرف نگفته كه شايد در اين رسانه نوشتارى قابليت 

گفته شدن نداشته باشد.
براى  خودسازى،  براى  ساختن،  براى  راهى 

زندگى
براى  نامش  كه  است  نهادى  اولين  بهزيستى 
كه  چرا  مى رسد،  ذهن  به  زنان  اين  به  رسيدگى 
متولى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى است، اما 
به راستى بهزيستى به تنهايى مى تواند به اين زنان 
آمده  پيش  سوال  اين  من  براى  و  كند؟  رسيدگى 
كه بهزيستى دقيقا از چه چيزى پيشگيرى كند؟ از 
فرزندكشى كه اتفاق افتاده، از تجاوزى گروهى كه 
اتفاق افتاده، از اعتيادى كه اتفاق افتاده؟ از چه چيز 
مى رسد  نظر  به  كند؟  پيشگيرى  زنان  اين  بين  در 
در  متولى  مى توانند  ديگر  ارگان هاى  از  بسيارى 
رسيدگى به امور اين زنان باشند تا آن ها نيز بتوانند 

زندگى بدون ترس را تجربه كنند.
زير سقف اين خانه

زنان ويژه زير سقف همين شهر قد مى كشند و 
در هياهوى آدم ها گم مى شوند، اما آثار ناخوشايند 
اجتماعى آن هميشه بر پيكره اين خانه باقى خواهد 

ماند، اگر به دادش نرسيد، اين خانه خراب است.
روزنامه جام جم همدان همواره بر اين موضوع 
و  مشكالت  بررسى  رسالتش  كه  مى كند  تاكيد 
حل آن ها است. بنابراين براى رسيدن به حل اين 
را  خود  مجدانه  پيگيرى  همدان  شهر  در  معضل 
آغاز خواهد كرد و تمام ارگان هايى كه مى توانند به 
مشكالت اين زنان رسيدگى كنند و نمى كنند، زير 

تيغ افكار عمومى و مردم خواهند بود.
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منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن    

وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن    

تحريريه شهرستان ها:
021-44233511

دفتر سرپرستى استان همدان:
081 - 38264642

حافظ

رتبه نخست براى موزه وزيرى در خاورميانهرتبه نخست براى موزه وزيرى در خاورميانه
مجسمه ساز  هنرمندى  هوشمندوزيرى،  ناصر 
است و سال هاست در تهران به تدريس و ساختن 
و تالش خود ادامه مى دهد. او اصالتا همدانى است و 
خاطره هايى هر چند كوتاه اما ماندگار از اين شهر دارد. 
خوب است قدر هنرمندان باتجربه و پيشكسوت بيش 
از پيش دانسته شود و چه زيباست قدردانى از ايشان 
كه براى ماندگارشدن هنر ايرانى تالش  كرده اند. به 
هوشمندوزيرى  ناصر  با  گفت و گو  به  منظور  همين 
نشسته ايم. اين هنرمند مجسمه ساز هم اكنون موزه اى 
و  كرده  راه اندازى  وزيرى  موزه  نام  به  خودساخته 
مديريت مى كند كه توانسته است در ميان موزه هاى 
ايران و خاورميانه رتبه نخست را به خود اختصاص 

دهد.
خاطرات باغ پدرى در همدان

همدانى  مجسمه ساز  وزيرى،  هوشمند  ناصر 
 1325 سال  متولد  را  خود  جام جم  با  گفت و گو  در 
خورشيدى در محله حاجى همدان معرفى مى كند و 
مى گويد: 5 سالم بود كه به تهران مهاجرت كرديم و 
به همين جهت خاطره زيادى از كودكى ام در همدان 
به ذهن ندارم و تنها خاطراتم مربوط به باغ پدرى ام در 
همدان است كه سعى ام بر آن بوده كه خاطرات آن 

روزها را براى هميشه با خودم حفظ كنم.
وى با بيان اينكه بعد از اتمام دوران تحصيلم در 
مدرسه به اين دليل كه همواره از عالقه مندان هنر و 
به ويژه نقاشى بودم در سال 1346 خورشيدى ادامه 
دانشگاه  مجسمه سازى  رشته  در  را  تحصيلم  دوران 
تهران آغاز كردم، مى افزايد: در آن زمان اولين فردى 
بودم كه براى پروژه ليسانسم سنگ تراشى انجام دادم 
و به دليل فعاليت هاى مستمر و متمادى ام در سال 
1370 دكتراى افتخارى از طرف وزارت ارشاد دريافت 

كردم.
سال هاى تدريس در دانشگاه

مجسمه ساز همدانى با اشاره به اينكه سال ها در 
دانشگاه سوره مشغول تدريس بودم، تصريح مى كند: 
در سال هايى كه من دانشجو بودم مهندس هوشنگ 
دانشگاه  زيباى  هنرهاى  دانشكده  رئيس  سيحون 
تهران بودند كه در اينجا مى توانم بگويم همه اتفاقاتى 
كه در زمينه هنر، معمارى و چيدمان شهرى رقم خورد 

توسط افرادى بود كه مهندس سيحون آنان را پرورش 
ساختم  ايشان  از  مجسمه اى  نيز  من  و  بودند  داده 
كه متاسفانه ايشان از بين ما رفتند و من نتوانستم 

مجسمه شان را تقديم كنم.
هوشمند وزيرى در رابطه با نبود مديريتى كارآمد در 
رشته هنر اين گونه مى گويد: يك مدير در مرحله اول 
بايد عاشق كارش باشد چرا كه بسيارند مديرانى كه 
حقوق هايى با اختالفات بسيار چشم گير در مقايسه با 
كارمندان و كارگرانشان دريافت مى كنند كه اين خود 
به تنهايى نشانه اى از يك عدم مديريت كارآمد است 
و بايد بدانيم مدير ايده آل در يك مجموعه به فردى 
گفته مى شود كه از آگاهى كافى در حيطه كارى اش، 
فداكارى، بينش و هدفمندى مناسب برخوردار باشد و 
با در نظر گرفتن پيشينه ملتش قدم بردارد و در اين 

شرايط است كه به موفقيت نزديك مى شود.
براى  اينكه  به  اشاره  با  همدانى  مجسمه ساز 
اساتيد  از  مجسمه سازى  سمپوزيوم  يك  برگزارى 
بزرگانى  همچنين  و  دانشجويان  خارجى،  و  داخلى 
دعوت مى شود اما آنگونه كه بايد هدفمند كار نمى شود 
و در نهايت شاهد خلق آثارى هستيم كه هيچگونه 
اين  مى افزايد:  نمى كند،  دنبال  را  هدفى  و  خالقيت 
نقص را در دانشگاه ها مى يابم چراكه از اساتيدى با 
سطح اطالعات باال استفاده نمى كند كه بتواند آنگونه 

كه بايد نسل آگاهى را تربيت كنند.
يافتن معناى حقيقت

وى با بيان اينكه روزى نوه ام از من در مورد معنى 
حقيقت سوال كرد و من حقيقت را برايش آنچه كه در 
طول زمان درستى اش ثابت شده است تعريف كردم، 
ادامه مى دهد: براى مثال؛ درخت ميوه حقيقى دارد 
چرا كه در فصل بهار شكوفه مى دهد و طى مراحلى 
از ميوه كال به ميوه اى رسيده تبديل مى شود. هيچ 
فردى وجود ندارد كه بتواند اين روند را كتمان كند. 
اين مقدمه اى است تا بگويم از كودكى حقايقى را 
برايمان تعريف مى كنند كه وقتى بزرگ شديم متوجه 

مى شويم آن حقيقت دروغى بيش نبوده است.
استعدادهاى ناب ايرانى

آثار  ايران  در  اينكه  بر  تاكيد  با  وزيرى  هوشمند 
تاريخى بى نظيرى داريم كه معتقدم بيگانگان ايران را 

براى تصاحب نفت و گاز نشانه نگرفته اند بلكه تمركز 
آنان به روى مغز هاى ايرانى است، مى گويد: آمار به 
دست آمده حاكى از آن است كه در حال حاضر 20 
درصد علم رياضى دنيا، 14 درصد از علم پزشكى و 
43 درصد از دانشمندان ناسا از ميان مغز هاى متفكر 

ايرانى هستند.
وى با بيان اينكه هرگاه فردى در جايگاه استادى 
قرار مى گيرد بايد لبريز از علم باشد، تصريح مى كند: 
كه  هستيم  آن هايى  مديون  همواره  تاريخ  طول  در 
در زمان خودشان عرف را شكسته اند كه اگر عرف 
نشكند اتفاقى نخواهد افتاد و در حال حاضر 12 سال 
و چند ماهى است كه موزه غار وزيرى را راه اندازى 
كرده ام و در زمان شروع فعاليت هايش در سن 60 

سالگى قرار داشتم.
رتبه نخست براى موزه وزيرى

نمونه هايى  خصوص  در  همدانى  مجسمه ساز 
از كار هايش در اين سال ها اينگونه مى گويد: تا به 
كاردر  جمشيديه، 15  پارك  در  كار  حدود 60  امروز 
ملت،  پارك  كبوترهاى  و  آب نما  ساعى،  پارك 
مجسمه هايى  همدان،  اللجين  در  آب نما  و  سفالگر 
در رختشوى  خانه زنجان و برخى مجسمه هاى قلعه 
فلك االفالك از نمونه هايى هستند كه من در خلق 

آن ها نقش داشته ام.
وى در پايان گفت و گو نيز از حمايت هايى كه شامل 
حال غار موزه وزيرى شده است اينگونه مى گويد: 3 
سال گذشته از ميان 150 موزه در ايران و خاورميانه، 
موزه ام رتبه اول را به خود اختصاص داد و از آن به 
بعد نيز موزه مورد حمايت سازمان ميراث فرهنگى 

قرار گرفت.

 فاطمه الوان
خبرنگار جام جم

  سميرا سبزى     
روزنــــامه نگار


