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ضميمه رايگان روزنامه در استان همدان

نامى آشنا براى ورزشكاران همدانى

واليباليست همدانى در اردوى تيم ملى 
دانش آموزى

ورزشكاران بدنساز همدانى، در فكر سكوى قهرمانى

انتخاب پوستر همدان 2018

بدنسازى  هيات  اعضاى  از  جمعى  و  رئيس 
استان همدان با حضور در دفتر جام جم به بحث 
روزنامه  اين  ورزشى  سرويس  با  گو  و  گفت  و 
مسئول  حضور  با  كه  بازديد  اين  در  پرداختند. 
روابط عمومى هيات، رئيس كميته پرس سينه 
برگزار  پاورليفتينگ  رشته  قهرمانان  از  تن  و 2 
بدنسازى  هيات  رئيس  خدابنده لو  مرتضى  شد، 
به  هيات  اين  انتخاب  به  اشاره  ضمن  استان 
عنوان هيات برتر در بعد همگانى گفت: هيات 
در   96 سال  پايان  تا  همدان  استان  بدنسازى 
بعد همگانى هيات برتر شناخته شد و توانسته 
است قهرمانان صاحب نامى را در عرصه ملى و 

بين المللى در رشته بدنسازى معرفى كند.
و  ملى  قهرمانان  مهد  همدان،   *

بين المللى
به  اشاره  با  استان  بدنسازى  هيات  رئيس 
همدانى  بدنساز  قهرمانان  از  تن  چند  اسامى 
گفت: مجيد جامه بزرگ، ميالد مسكوك، عباس 
على  صابريان،  ميالد  ميرزايى،  ميالد  صيفى، 
وحيد  و  احديان  محمد  جعفرى،  فرشيد  نجفى، 
استان  موفق  ورزشكاران  جمله  از  اميدى نجات 
هستند كه توانسته اند بر سكوهاى قهرمانى قدم 

بگذارند.
باشگاه هاى  افزود:  خدابنده لو  مرتضى 
بدنسازى استان همدان زير نظر هيات بدنسازى 
هستند و در شهر همدان در حدود 90 باشگاه 
مشغول  بدنسازى  هيات  نظر  زير  بدنسازى 

فعاليت هستند.
در  نفر  هزار   10 حدود  در  كرد:  تاكيد  وى 
باشگاه هاى بدنسازى مشغول فعاليت مى باشند 
و  بدنسازى  رشته هاى  در  همدانى ها  پذيرش  و 
پرورش اندام بسيار خوب بوده است. بيشتر افراد 
در بحث همگانى فعاليت مى كنند و افراد خاصى 
نيز مشغول به فعاليت در زمينه قهرمانى هستند. 
قهرمانى  دنبال  نفر   10 تقريبا  باشگاه  هر  از 

مى باشند.
* از آموزش تا مربيگرى

خدابنده لو در خصوص كميته آموزش گفت:  
اداره  قدرتى»  «مرتضى  توسط  آموزش  كميته 
كالس هاى  جمله  از  فعاليت هايى  و  مى شود 
مربيگرى بانوان و آقايان در 2 دوره، مربيگرى 

درجه يك و 5 سمينار نيز برگزار كرده است.
هيات  داشت:  بيان  لو  خدابنده  مرتضى 
با  خوبى  بسيار  تعامل  همدان  استان  بدنسازى 
اداره كل تربيت بدنى دارد و هيات بدنسازى تا 

گرفته  قرار  حمايت  مورد  بوده  مقدور  كه  جايى 
است.

پرچمدار  ايران  جهانى،  زمينه  در   *
است

مسئول روابط عمومى هيات بدنسازى استان 
همدان نيز در اين نشست گفت: هيات بدنسازى 
همگانى  ورزش  و  قهرمانى  ورزش  جنبه   2 در 

فعاليت قابل توجهى دارد.
ورزش  افزود:  ادامه  در  گوهرى  على 
جامعه  و  متعدد  باشگاه هاى  وجود  با  بدنسازى 
حساب  به  همگانى  ورزش  رشته هاى  از  هدف 
مى آيد. ورزش در سبد كاالى مردم قرار گرفته 
خوبى  اثرات  مردم  زندگى  سبك  در  و  است 
بدنسازى  هيات  گفت:  وى  گذاشت.  خواهد 
قهرمانى  و  تخصصى  زمينه  در  همدان  استان 
قوى ترين  كميته  جمله  از  كميته  چندين  در 
پرورش  كميته  و  ددليفت  مچ اندازى،  مردان، 
پرس  مانند  رشته هايى  در  و  دارد  فعاليت  اندام 
فيزيك  و  اندام  پرورش  پاورليفتينگ،  سينه، 
بادى كالسيك مدعى بوده است. در مسابقات 
اين  پرچم دار  ايران  كشور  بدنسازى،  بين المللى 

رشته است.

در  بدنسازى  هيات  عمومى  روابط  مسئول 
افزود:  ورزشى  رشته  اين  مشكالت  خصوص 
مباحث  در  ورزشى  رشته  اين  مشكالت  بيشتر 
مالى خالصه مى شود و با وجود اين مشكالت 
اعزام  كشورى  مسابقات  به  تيم   60 هرساله 

مى شوند.
برگردن  رنگارنگ،  مدال   500  *

قهرمانان
مسئول كميته پرس سينه استان همدان در 
سال  از  گفت:  خود  حرفه اى  ورزش  خصوص 
73 وارد رشته بدنسازى شدم و از سال 77 به 
فعاليت  پاورليفتينگ  رشته  در  حرفه اى  صورت 
خود را آغاز كردم. از سال 86 نيز مسئول كميته 

پرس سينه استان همدان مى باشم.
به  سال   6 داد:  ادامه  رسولى  سيدروح اهللا 
مسابقات  در  ارتش  قهرمان  مداوم  صورت 
قوى ترين مردان جهان بوده ام و آقاى خدابنده لو 

جزو مشوقان من در اين رشته ورزشى است.
سال  از  گفت:  سينه  پرس  كميته  مسئول 
رشته  در  شد  مستقل  بدنسازى  هيات  كه   85
پاورليفتينگ و پرس سينه در حدود 500 مدال 
كشورى و آسيايى و 48 مدال كشورى و برون 

مرزى بدست آورده ايم.
مسابقات  بار   3 ساليانه  داشت:  بيان  وى 
استان  قهرمانان  و  مى شود  برگزار  سينه  پرس 
پيدا  راه  مرزى  برون  و  كشورى  مسابقات  به 

مى كنند.
ورزشى  رشته هاى  خصوص  در  رسولى 
رشته هاى  اينكه  دليل  به  گفت:  بدنسازى 
همراه  بسيارى  هزينه هاى  صرف  با  بدنسازى 
است، نيازمند اسپانسر هستيم تا بتوانيم در اين 

راه به ورزشكاران كمك كنيم.
استان  بدنسازى  هيات  داشت:  بيان  وى 
است  خودجوش  و  قوى  بدنه اى  داراى  همدان 
و اميد است مانند هرسال ورزشكاران اين هيات 

سرافراز باشند.
* هزينه اعزام از دوش ورزشكاران 

برداشته شود
رشته  در  ورزشكاران  از  يكى  نجفى  على 
بدنسازى است. او 20 سال سن دارد و از سال 
91 به صورت حرفه اى ورزش را از پرس سينه 
و ددليف آغاز و در حال حاضر 3 سال است كه 

در رشته پاورليفتينگ فعاليت مى كند.
رشته  اين  انتخاب  دليل  خصوص  در  وى 

كه  خوبى  بدنى  قدرت  دليل  به  گفت:  ورزشى 
وارد  و  عالقمند  رشته  اين  به  كم  كم  داشتم 

رشته بدنسازى شدم.
 10 حال  به  تا  گفت:  بدنساز  ورزشكار  اين 
مقام  يك  بين المللى،  مقام   4 كشورى،  مقام 
در  عضويت  سابقه  و  كرده ام  كسب  را  آسيايى 
تيم ملى پاورليفتينگ و بدنسازى را در كارنامه 

ورزشى ام دارم.
من  حمايت  اصلى  مشوق  داشت:  بيان  وى 
اين  وارد  شد  باعث  كه  بود  پدرم  خانواده  در 
خدابنده لو  آقاى  باالتر  مراحل  در  و  شوم  رشته 
اين  در  من  اصلى  مشوق  احمدى  محمدرضا  و 

راه بوده اند.
ورزشى   رشته  خصوص  در  نجفى 
پاورليفتينگ گفت: اين رشته يك ورزش قدرتى 
اين  دارد.  وزنه بردارى  با  شباهت هايى  و  است 
از  خود  انتظارات  خصوص  در  بدنساز  ورزشكار 
مسئوالن افزود: هيات استان و تربيت بدنى تا 
حد ممكن براى ورزشكاران قدم برداشته اند اما 
انتظار من از فدراسيون و كميته كشورى است. 
در حال حاضر در  فدراسيون كشورى با اين 
به  جهانى  بازى هاى  جزو  پاورليفتينگ  اينكه 
حساب مى آيد و به زودى هم شرايط المپيكى 
اين  با  هم  باز  است  شدن  هموار  حال  در  آن 
ورزشكاران  عهده  به  اعزام  هزينه هاى  وجود 

است. 
مسابقات  به  كه  بدنساز  ورزشكاران  همه 
هزينه  دارند  انتظار  مى شوند  اعزام  بين المللى 
اعزام از دوش آن ها برداشته شود چرا كه هدف 
ايران  كشورمان  براى  قهرمانى  افتخار  كسب 

است.
شدن  المپيكى  براى  اميدوارى   *

پاورليفتينگ
محمدرضا احمدى با 22 سال سن از سال 88 
وارد رشته پاورليفتينگ شد و به صورت حرفه اى 
فعاليت خود را آغاز كرد. اين ورزشكار از سال 
89 تا كنون 15 دوره به عنوان قهرمان كشور 
قهرمان  نايب  دوره  يك  سينه،  پرس  رشته  در 
اوورال  دوره  يك  و  آسيا  پاورليفتينگ  رشته  در 
قهرمان جوانان كشور را در كارنامه ورزشى خود 
دارد. اين ورزشكار بدنساز و باسابقه در قهرمانى 
توان،  تمام  با  استان  هيات  داشت:  بيان  كشور 
بار  است  اميد  مى كند.  حمايت  را  ورزشكاران 
هزينه هاى اعزام از عهده ورزشكاران خارج شود 

و پاورليفتينگ ورزشى المپيكى شود.

روى خط خبر

سال   10 تاكنون  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط 
روابط عمومى برتر كشور شناخته شده است. بخش روابط عمومى اين اداره كل 
با مديريت حمداهللا چاروسايى و دارا بودن نيروهاى متخصص تاكنون توانسته 
است در بين برترين هاى كشور و استان قرار بگيرد و با اجراى برنامه هاى دقيق 
و قابل قبول هر روز و هر ماه بيشتر در جامعه ورزشى چهره موثر و تاثيرگذار 

خود را به نمايش بگذارد.
همدان- خبرنگار جام جم: يكى از كارهاى ماندگار چاروسايى در روابط 
عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان فعال كردن روابط عمومى هيات هاى 
ورزشى با استفاده از نيروهاى متخصص بوده است به طورى كه امروز بيش از 
30 هيات ورزشى داراى روابط عمومى بوده و ارتباط سازنده اى با رسانه ها دارند.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان در گفت و گو با جام جم بيان 
داشت: 47 هيأت ورزشى استان بايد داراى مدير روابط عمومى باشند و از اين 
ورزشى  هيات هاى  عهده  بر  كل  اداره  سايت  در  ارسالى  اخبار  مسئوليت  پس 
خواهد بود. حمداهللا چاروسايى تصريح كرد: هدف اصلى ما اجراى سياست اين 
اداره كل بر مبناى تعالى ورزش استان همدان و تجلى ورزش استان است كه 
شعار اصلى و محورى ورزش و جوانان استان همدان خواهد بود. وى افزود: 
جوانان  و  ورزشكاران  چون  دارد  حساسى  مسئوليت  كل  اداره  عمومى  روابط 
اخبار را رصد مى كند و اين بخش به عنوان پل ارتباطى مجموعه با مخاطبان  

مى تواند در عملكرد ورزش و جوانان نقش مهمى داشته باشد.

همدان  استان  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير 
همدان  پوستر  طراحى  اتمام  از   2018 همدان  رويدادهاى  راستاى  در 
شود. مى  رونمايى  مراسمى  در  بزودى  پوستر  اين  گفت:  و  داده  خبر   2018
امور  مجمع  صنفى  اتحاديه  با  شده  انجام  باهماهنگى  گفت:  مالمير  على 
صنفى و اداره كل ارشاد اسالمى استان، طى فراخوانى از طراحان گرافيك 
و پوستر استان دعوت به همكارى شد و پس از دو ماه 11 نفر از طراحان 
كردند رقابت  يكديگر  با  اثر   18 ارسال  با  و  شركت  فراخوان  اين  در  استان 
وى ادامه داد: داورى توسط خود طراحان و با حضور 3 ناظر از مجمع امور 
صنفى، اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى انجام و 3 اثر 
به مرحله نهايى راه يافت كه در اين ميان طرحى از شروين حسينى به عنوان 
پوستر منتخب همدان 2018 برگزيده شد. وى در ادامه افزود: ديگر آثار ارائه 

شده در نمايشگاهى جداگانه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.

ملى  تيم  اردوى  به  همدانى  واليباليست  دانش آموز  الله چينى،  محمدامين 
دانش آموزى دعوت شد. او از 13 سالگى به صورت حرفه اى زير نظر مربيان 

مسعود ذوم پوش و وحيد صالحى وارد رشته واليبال شد.
همدان- خبرنگار جام جم: الله چينى در گفت و گو با جام جم درباره 
عالقه اش به ورزش واليبال بيان داشت: رشته واليبال يك ورزش گروهى است. 

من به رشته واليبال عالقه خاصى دارم زيرا لذت در موفقيت گروهى است.
وى در خصوص آرزوهايش گفت: مى خواهم در آينده در استان همدان ديده 

شوم و براى تيم همدان بازى كنم.
بسيار  واليبالى  ظرفيت  داراى  همدان  استان  افزود:  واليباليست  نوجوان  اين 
خوبى است. اميدوارم در آينده اى نزديك همه واليباليست هاى استان همدان در 

شهر خود ديده شوند و فعاليت كنند.
رشته  در  همدان  استان  كه  است  اين  من  انتظار  گفت:  پايان  در  الله چينى 

واليبال همچون گذشته حرف هايى براى گفتن داشته باشد.
* نگذاريد نوجوانان واليبالى سوخت شوند

رشته  گفت:  واليبال  رشته  درخصوص  الوند  ستارگان  واليبال  تيم  سرمربى 
واليبال يك ورزش گروهى است وكسانى كه واليبال را انتخاب مى كنند بيشتر 

به سمت بازى هاى دسته جمعى و گروهى روى مى آورند.
مسعود ذم پوش در ادامه افزود: واليبال رشته اى است كه افراد توانمندى را 

از لحاظ قدى، فكرى، ضربه دست، اندام متناسب و هوش واليبالى مى طلبد.
سرمربى تيم واليبال ستارگان الوند: نگذاريد نوجوانان واليبالى سوخت شوند

رشته  گفت:  واليبال  رشته  درخصوص  الوند  ستارگان  واليبال  تيم  سرمربى 
واليبال يك ورزش گروهى است وكسانى كه واليبال را انتخاب مى كنند بيشتر 

به سمت بازى هاى دسته جمعى و گروهى روى مى آورند.
مسعود ذم پوش در ادامه افزود: واليبال رشته اى است كه افراد توانمندى را 

از لحاظ قدى، فكرى، ضربه دست، اندام متناسب و هوش واليبالى مى طلبد.
وى بيان داشت: هرساله اردوهايى براى نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار 
مى شود تا افراد توانمند انتخاب و به اردوهاى تيم ملى دانش آموزى، نوجوانان 

و جوانان دعوت شوند.
وى تاكيد كرد: همدان داراى 6 نفر ملى پوش واليبال است كه ميتواند به تيم 

دارى در استان همدان كمك شايانى كند.

زنان طعمه اى براى حمل مواد مخدر

اسـتقرار پايه دوازدهم سيستم آموزشى را تكميل مى كند

سرهنگ هادى قزوينه، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر استان همدان در گفت و گو با جام جم با 
بيان اينكه پليس مبارزه با مواد مخدر طى 72 ساعت 
گذشته سه عمليات هدف مند، منظم و هوشمندانه 
است،  داده  انجام  مخدر  مواد  قاچاقچيان  عليه  را 
مى گويد: طى اين سه مرحله عمليات 11 كيلوگرم 
 25 و  هروئين  نوع  از  صنعتى  نيمه  مخدر  ماده 

كيلوگرم تريك كشف و ضبط شده است.
وى با اشاره به اينكه در عمليات ياد شده نه نفر 
دستگير و سه دستگاه خودرو متوقف شده است، 
مى افزايد: در ميان نه نفرى كه دستگير شده اند 
چهار نفر از آن ها زن بوه اند كه اين موضوع جاى 

بسى تامل دارد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان 

در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  مى دهد:  ادامه 
راستاى ارتقا امنيت اجتماعى با همكارى بهزيستى 
و دستگاه قضايى اقدام به طرح جمع آورى معتادين 
متجاهر(المكان و كارتون خواب)در سطح شهر 
همدان  شهر  حاشيه اى  مناطق  ويژه  به  همدان 

كرده  است.
در  اينكه  به  اشاره  با  قزوينه  هادى  سرهنگ 
اين طرح 47 نفر از معتادين متجاهر جمع آورى 
غربال گرى،  از  پس  افراد  اين  مى گويد:  شده اند، 
تاييد اعتيادشان و اثبات متجاهر بودن در مراكز 
ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر جهت 

درمان سامان دهى گرديده اند.
طرح هاى  استمرار  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
استان  سطح  در  متجاهر  معتادين  جمع آورى 

همدان به عنوان يك مطالبه مردمى در دستور 
كنار  در  مى كند:  تصريح  است،  گرفته  قرار  كار 
با  برخورد  متجاهر  معتادين  جمع آورى  موضوع 
بخش سازمان يافتگى مواد مخدر شامل؛ باندها 
در  كه  مى باشد  مخدر  مواد  قاچاق  شبكه هاى  و 
اين راستا تاكنون 12 باند قاچاق مواد مخدر منهدم 

شده است.
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
از  يكى  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  همدان 
جريان  مخدر  مواد  زمينه  در  كه  ناهنجارى هايى 
يافته است استفاده قاچاقچيان از زنان به عنوان 
مخدراست،  مواد  جابجايى  و  محل  پوشش 
مى توان  موجود  مصداق هاى  ميان  در  مى افزايد: 
از كشف پنج كيلوگرم ترياك از سه نفر زن كه 
جاسازى  خود  بدن  در  را  آن  ماهرانه اى  طرز  به 
كرده بودند ياد كرد كه قصد انتقال مواد مخدر به 

استان هاى غربى را داشتند.
از  خصوص  همين  در  قزوينه  هادى  سرهنگ 

دستگيرى يك خانم به همراه همسرش كه در 
حال حمل و جابجايى 10 كيلوگرم ترياك بوده 
در  متاسفانه  مى دهد:  ادامه  و  مى كند  ياد  است 
حال حاضر درگير نمودن زن به عنوان پوشش از 

چهره هاى زشت مواد مخدر است.

وى در ادامه اينگونه مى گويد: پليس مبارزه با 
امروز 803  به  با  سال 97  ابتداى  از  مخدر  مواد 
كيلوگرم انواع مواد مخدر را كشف كرده است كه 
بيشترين ميزان رشد كشفيات در حوزه هروئين و 

حشيش مى باشد.

پايه  استقرار  با  اينكه  بيان  با  بابايى  محسن 
دوازدهم در مدارس امسال بيشتر حالت فرمى 
سپرى  كار  روند  از  سال  يك  بايد  گفت:  دارد، 
شود تا زيرساخت ها و محتوا و مشكالت مورد 

بررسى قرار گيرد.
دوازدهم  پايه  استقرار  با  اينكه  بيان  با  وى 
بر  افزود:  مى شود،  تكميل  آموزشى  سيستم 
اساس گفته وزير آموزش و پرورش، در كشور و 
در قسمت پيش دانشگاهى 430 هزار نفر حذف 

دوازدهم  پايه  در  نفر  هزار   900 و  مى شوند 
مستقر مى شوند.

همدان  يك  ناحيه  متوسطه  آموزش  معاون 
و 635  هزار  يك 2  ناحيه  سهم  اينكه  بيان  با 
پايان  كه  داريم  پيش دانشگاهى  دانش آموز 
رسمى  شكل  به  ما  مدارس  گردونه  از  خرداد 
 500 و  3هزار  كرد:  تصريح  مى شوند،  خارج 
مستقر  دوازدهم  پايه  در  آينده  سال  براى  نفر 

مى شوند.

در  ما  مشكل  بيشترين  اينكه  بيان  با  وى 
مشكل  دبيرستان ها  در  و  هنرستان هاست 
خاصى نداريم، عنوان كرد: اسفند سال گذشته 
تا  شد  درخواست  هنرستان ها  مديران  همه  از 
و  باشند  داشته  آينده  سال  براى  برنامه  يك 
تا  مى شد  انجام  بايد  كه  بود  ميدانى  يك  اين 

آسيب شناسى شود.
بابايى با بيان اينكه اين برنامه اى كه مديران 
نوشتند خالى از اشكال نيست و در ابتداى مهر 
ما  گفت:  مى كند،  پيدا  بروز  و  ظهور  مشكالت 
و  داشت  برخواهيم  مهمى  گام هاى  مهرماه  در 

اگر برنامه انحراف داشته باشد خيلى نيست.
در  يك  ناحيه  نظرى  قسمت  در  افزود:  وى 
بخش پسران 3 هزار و 612 ساعت موجودى 
امسال است كه براى استقرار پايه دوازدهم در 
كه  داريم  نياز  ساعت  هزار 999  آينده 4  سال 

يك هزار و 14 ساعت كمبود داريم.
معاون آموزش متوسطه ناحيه يك همدان با 
اشاره به اينكه در بخش نظرى دختران 5 هزار 
و 38 ساعت داريم كه 5 هزار 795 ساعت نياز 
سال آينده است، اضافه كرد: سال آينده 886 

ساعت كمبود داريم.

و  فنى  (مراكز  فحك  در  اينكه  بيان  با  وى 
ساعت   978 و  يك هزار  كاردانش)  و  حرفه اى 
و 183  هزار  دو  كه  است  موجود  پسران  براى 
است،  دوازدهم  پايه  استقرار  براى  نياز  ساعت 
كمبود  ساعت   205 بخش  اين  در  داد:  ادامه 

داريم.
در  بانوان  بخش  در  اينكه  بيان  با  بابايى 
فحك يك هزار و 840 ساعت موجود است و 2 
هزار و 66 ساعت نياز است، گفت: 226 ساعت 

كمبود داريم.
همدان  يك  ناحيه  متوسطه  آموزش  معاون 
با بيان اينكه با توجه به استقرار پايه دوازدهم 
گيرد،  صورت  زمينه  اين  در  الزم  تدابير  بايد 
در  ما  مشكل  تجهيزات  بخش  در  افزود: 
خاصى  مشكل  مدارس  در  و  هنرستان هاست 

نداريم.
صورت  هماهنگى هاى  با  اينكه  بيان  با  وى 
گرفته قرار بر آن است تا ظرفيت شوراى شهر 
در مريانج استفاده كنيم، ادامه داد: ما بايد حد 
استاندارد را رعايت كنيم و با همكارى مديران 

مشكل فضا بر طرف شود.
پايه  استقرار  با  اينكه  به  اشاره  با  بابايى 

هنرآموزان  تعداد  به  درصد   30 دوازدهم 
همين  با  كه  مى شود  اضافه  هنرستان ها 
شد:  يادآور  هستيم،  تجهيزات  نيازمند  اندازه 
هنرستان ها  براى  امكانات  است  الزم  امروز 

ساماندهى شود.
انسانى  نيروى  تربيت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
به  را  خود  تالش  نهايت  بايد  ما  و  است  اصل 
آينده  براى  خوبى  خروجى هاى  تا  گيريم  كار 
داشته باشيم، اضافه كرد: با افزايش يك ساله 
هنرستان ها به نظر مى رسد كه يك سال هزينه 
به دولت و آموزش و پرورش تحميل مى شود 
ديده تر  كار  هنرآموزان  معتقديم  كه  چند  هر 

مى شوند.
همدان  يك  ناحيه  متوسطه  آموزش  معاون 
در  گذشته  سال  يك  ناحيه  در  اينكه  بيان  با 
افراد  از  مدارس  هماهنگى  آزمون  دوم  ترم 
علمى  بنيه  و  اساسى  تدريس ها  تا  شد  گرفته 
از  يكى  گفت:  شود،  تقويت  دانش آموزان  در 
توزيع  داشت  توجه  آن  به  بايد  كه  موضوعاتى 
متوازن دانش آموزان در نواحى مختلف آموزشى 
دانش آموزان  براى  كالس ها  بايد  و  است 

استاندارد باشند.
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اين روزها و با توجه به شرايطى كه بازار در آن قرار گرفته، 
كمبودى در توزيع اقالم اساسى وجود ندارد، اما گرانى هست و 
در بيشتر اقالم به چشم مى خورد، چراكه برخى كاالها از طريق 
قاچاق وارد شده و قيمت آن تحت نوسانات دالر بوده و هر روز 
قيمت اقالم قاچاق بسته به نوسان نرخ دالر در حال افزايش 
است. در اين رابطه اين توضيح الزم است داده شود كه تنظيم 

بازار برنج، روغن، شكر،گوشت و… در اختيار دولت است.
شكر  و  قند  قيمت  رمضان  ماه  شروع  با  و  اخير  روزهاى  در 
نوسانى  ديگر  كه  مى رسد  نظر  به  و  يافته  افزايش  درصد   8
نداشته باشد در كنار آن بايد گفت درباره روغن اتفاقات بدى در 
حال رخ دادن است، به طورى كه برخى اوقات در بازار عرضه 
نمى توان  كه  مى شود  توزيع  بااليى  قيمت هاى  با  يا  نمى شود 
پيش بينى خاصى براى بازار آن داشت. گرچه اين اقدام دولت 
در راستاى تك نرخى شدن ارز اقدام مثبتى بود، اما مشكالت 
آن نيز بايد برطرف شود، چراكه به عنوان مثال براى بسيارى از 
كاالها كه در سيستم بدون انتقال ارز با نرخ هاى غيرترجيحى 
مسائل  اين  است.  نشده  انديشيده  تدبيرى  هيچ  مى شود،  وارد 
سبب مى شود كه بنگاه ها و اصناف مختلف درگير جريانات و 

معضالت خاصى شوند.

يكى از بازارهايى كه اين ايام تب دار از گرانى ها شده است 
ميدانى  گزارش  اساس  بر  كه  باشد  مى  همدان  گوشت  بازار 
خبرنگار جام جم در برخى روزها از مرز 50 هزار تومان نيز عبور 
كرده و به حدود 60 هزار تومان نيز رسيده است. تفاوت هاى 
فاحش در نرخ گوشت هاى عرضه شده در سطح بازار باعث 
وضعيت  به  نسبت  عمومى  اذهان  در  فاحشى  بدبينى  تا  شده 
بازار گوشت شكل بگيرد تا جايى كه بنا بر آمار مردمى ارائه 
شده به اين رسانه گروهى از مردم براى مقابله با گرانى كمپين 
هايى راه اندازى كرده كه " نه" به خريد گوشت گرم مى گويد.

* كمبود دام، علت اصلى گرانى گوشت
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندى، معتقد است: 
مى  ترجيح  مردم  اما  مى شود  انجام  گوسفند  گوشت  واردات 

دهند همچنان از گوشت دام هاى داخلى استفاده كنند.

حاضر  حال  در  گوشت  بازار  وضعيت  مورد  در  جمعه،  اكبر 
گفت: قيمت ها امسال با نوسان مواجه بوده تا جايى كه تا به 
است.  شده  عنوان  بى سابقه  دام  بازار  در  بى ثباتى  اينطور  حال 
يكى ازداليل اين اتفاق خروج غيرمجاز دام از كشور و كمبود 
مشكالتى  با  هم  دامدارى  طرفى  از  باشد  مى  ميادين  در  دام 
چون ذبح دام  مولد با كمبود مواجه هستند و ديگر با دامدارى 

به سبك سنتى نمى توان پاسخگوى تقاضا بود.
وى افزود:اين در حالى است كه قدرت خريد مردم كاهش 
يافته و به بيان ديگر اگر بخواهيم عنوان كنيم بايد گفت ابتداى 
انقالب كشور ما 30 ميليون جمعيت داشت و امروز 80 ميليون 

كافى  ميزان  به  جمعيت،  رشد  اين  برابر  در  اما  دارد،  جمعيت 
قاچاق  موضوع،  اين  كنار  در  تازه  و  نداشته ايم  دام  توليد  رشد 

دام نيز قرار دارد.

توزيع  و  تهيه  اتحاديه  رئيس 
درمورد  گوسفندى  گوشت 
با  معموال  كه  وارداتى  دام هاى 
نيست،  مواجه  مردم  استقبال 
گوسفند  گوشت  واردات  گفت: 
انجام مى شود اما مردم ترجيح 
از  همچنان  كه  دهند  مى 
گوشت دام هاى داخلى استفاده 

كنند.
گوشت  قيمت  درمورد  وى، 
حال  در  گفت:  هم  گوسفندى 
حاضر گوشت گوسفند با قيمت 
هزار   50 حدود  هركيلوگرم 
صنفى  واحدهاى  به  تومان 

بفروشند  سود  درصد   10 با  توانند  مى  آنها  و  مى رسد  قصابى 
بر اين اساس در مورد افزايش تقاضا در ماه رمضان هم بايد 
بگويم كه سه روز از پيش از شروع ماه مردم خريد مى كنند و 

پس از آن ركود بر بازار حاكم مى شود.

وى با بيان اينكه 20 مغازه قصابى در اقصى نقاط شهر در 
راستاى رفاه شهروندان براى توزيع گوشت منجمد كارتنى به 
كرد:  بيان  كرديم،  معرفى  كشاورزى  جهاد  و  دامپزشكى  اداره 
عامالن توزيع گوشت تماس گرفته و گفتند كيلويى 32 هزار 
و  كرده  واريز  حساب  به  تومان 
كرايه بار و افت بار نيز بر عهده 

قصابان است.

جمعه بيان كرد: با اين شرايط 
و با درصد سود قصاب گوشت 
كيلويى  بايد  كارتنى  منجمد 
مى شد  عرضه  تومان  هزار   36
درحالى كه گوشت توليد داخل 
بازار  در  قيمت  همين  به  نيز 

عرضه مى شود.

وى با بيان اينكه مردم زمانى 
وارداتى  منجمد  گوشت  از 
استقبال مى كنند كه قيمت آن زير قيمت گوشت توليد داخل 
باشد، تاكيد كرد: وقتى قيمت گوشت منجمد وارداتى با قيمت 
مردم  كه  ندارد  لزومى  مى كند  برابرى  داخل  توليد  گوشت 

گوشت داخلى را رها كرده و از وارداتى استفاده كنند.

رئيس اتحاديه قصابان همدان با اشاره به اينكه متولى امور 
دام و تامين امور دام جهاد كشاورزى است، ادامه داد: قصابان 
كااليى در انبار ندارند كه بخواهند احتكار كنند بلكه هر مقدار 

گوشت در روز بخرند در همان روز هم به فروش مى رسانند.
وى ياد آور شد: هرچه قيمت گوشت ارزان تر باشد مشترى 
بهتر و بيشتر مى شود و وقتى قيمت گوشت كنترل شود بر روى 

قيمت ديگر اجناس در بازار هم تاثير مى گذارد.

تن   50 كرده  اعالم  كشاورزى  جهاد  اينكه  بيان  با  جمعه 
بازار  در  تن  فقط 17  تاكنون  اما  دارد  وارداتى  منجمد  گوشت 
خارجى  منجمد  گوشت  توزيع  براى  افزود:  است،  شده  توزيع 
گوشت  تا  كردم  صحبت  سردخانه  داراى  قصابى  مغازه هاى  با 
منجمد را به قيمت 23 هزار تومان عرضه كنند اما مغازه داران 
نشان دادند كه از شركت هاى خصوصى به قيمت 21 هزار و 
500 تومان گوشت را خريدارى كرده و سر هفته پول شركت 

را پرداخت مى كنند.

* اجراى طرح تشديد كنترل و نظارت بهداشتى 
بر مواد خام دامى

دامپزشكى  كل  مدير  كه  است  حالى  در  نظرات  اظهار  اين 
استان در گفت و گو با فارس از فعاليت 32 اكيپ بازرسى ثابت 
و سيار در سطح استان طى ماه مبارك رمضان خبر داده و گفته 
است: اين اكيپ ها وظيفه كنترل و نظارت بهداشتى بر مواد خام 

دامى را در ماه مبارك رمضان بر عهده دارند.
تشديد  طرح  راستاى  در  اقدام  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مبارك  ماه  نظارت بهداشتى بر مواد خام دامى طى  كنترل و 
رمضان انجام مى شود، گفت: اين طرح از 27 ارديبهشت ماه 
آغاز شده و تا 27 خردادماه ادامه دارد  كه هدف از اجراى اين 

طرح بررسى كيفيت بهداشتى مواد خام دامى مى باشد.
استان  دامپزشكى  بازرسان  افزود:  رسولى،  رضا  محمود 
رعايت دستورالعمل هاى سازمان دامپزشكى در خصوص حمل، 
نگهدارى و عرضه فرآورده هاى خام دامى در مراكز عرضه و 
اطالع رسانى و آشنايى مردم با ضوابط موجود را در بازرسى ها 
مصرف  افزايش  به  اشاره  با  وى  مى دهند.  قرار  توجه  مورد 
ماه  يك  طى  گفت:  رمضان،  ماه  در  دامى  خام  فرآورده هاى 
در دو شيفت صبح و بعد از ظهر تأمين امنيت غذايى مصرف 
كنندگان از توليد تا مصرف و برنامه ريزى منسجم براى اجراى 

طرح تشديد نظارت بهداشتى حائز اهميت است.

رسولى با بيان اينكه مراكزى چون قصابى ها، مرغ فروشى ها، 
خودروهاى ويژه حمل فرآورده هاى خام دامى، كشتارگاه هاى 
دام و طيور مورد بازرسى قرار مى گيرند، تاكيد كرد: مردم در 
صورت مشاهده تخلفات موارد را به شماره 1512 به ما اطالع 

دهند.

صحبت از بازار قديمى همدان و كاروانسراهاى كهن و در عين 
فهرست  در  همدان  قديمى  بازار  بافت  است.  شهر  تاريخى  حال 
تخريب  و  تغيير  گونه  هر  بنابراين  رسيده  ثبت  به  ايران  ملى  آثار 
آن ممنوع است و بايد با نظارت سازمان ميراث فرهنگى استان 
همدان انجام شود. در اين بين نقش شهردارى در تامين ايمنى 
دو  اهميت  منطقه اى  گاز  و  برق  آب،  اداره هاى  همكارى  و  بازار 
در  آتش سوزى  خبر  سال 1392  ماه  ارديبهشت  در  دارد.  چندانى 
حد فاصل راسته نخود بريزها و پاساژ قدس به خصوص در طبقه 
مهار  وجود  با  كه  آتشى  شد.  منتشر  همدان  در  بازار  آن  فوقانى 
شدن خسارت هاى متعددى به كسبه بازار و اجناس انبار شده در 
مغازه ها وارد آورد. ايمن سازى بازار براى مقابله با خطر آتش سوزى 

بسيار جدى است.
پياده راه هاى ايمن در شهر

ميدان  تا  بوعلى  آرامگاه  مسير  در  پياده راه سازى  طرح  اجراى 
هگمتانه و ميدان در ميانه آن  دو، اين سوال را ايجاد مى كند كه 
براى حفظ ايمنى در بخش هاى مرتبط با پياده راه بوعلى، ميدان 
شده  اجرايى  همدان  شهردارى  سوى  از  تمهيداتى  چه  اكباتان  و 
است؟ بازار قديمى و مسقف همدان منشعب از خيابان باباطاهر و 
اكنون پياده راه اكباتان با فضاى سنتى و قديمى خود از حساسيت 
افزون ترى برخوردار است و بايد براى ايمنى بازار به ويژه در برابر 
خطر آتش سوزى فكرى اساسى بشود. همين امر يعنى مقابله با 
خطر آتش سوزى در مسير پياده راه بوعلى و پاساژ هاى مستقر در 
طرفين آن بايد انديشيده شود. يكى از شهروندان همدانى با ارسال 
تصويرى به جام جم همدان، نسبت به امنيت و ايجاد ايمنى در 
برابر آتش سوزى براى پاساژ ايران واقع در ابتداى پياده راه بوعلى 

هشدار داده بود.
جنبه  بيشتر  شده  ايجاد  پياده راه هاى  در  است  مشهود  آن چه 
ظاهرى و زيبايى مدنظر اجراكنندگان بوده است بنابراين هشدارهاى 
ايمنى براى دسترسى خودروهاى آتش نشانى در صورت بروز حوادث 

غيرمترقبه بايد بيش از پيش جدى گرفته شود.

بناهايى از چوب و آجر
در بخش جانبى پياده راه اكباتان، كاروانسراهاى قديمى همدان 
موجود در بافت بازار قرار دارند كه عموما در 2 طبقه و با استفاده از 
ستون ها و نرده هاى جداكننده از چوب و تاق ها و اتاق هاى آجرى 
به  بيشتر  حاضر  حال  در  كاروانسراها  حجره هاى  شده اند.  ساخته 
عنوان انبارهاى مغازه ها كاربرى دارند. همين امر حساسيت مقابله 

با هر گونه خطر احتمالى مانند آتش سوزى را گوشزد مى كند.
راسته بازار  از  كه  شريفيه  كاروانسراى  گذشته  سال هاى  در 
آن كه  با  و  شد  حريق  دچار  دارد،  راه  كفش دوزخانه  و  صحافخانه 
آتش را آتش نشان ها مهار كردند اما خسارات عمده اى به كاروانسرا 
اين  به  دسترسى  طرفى  از  آمد.  وارد  آن  در  موجود  مغازه هاى  و 
كاروانسراها از بافت بازار ميسر مى شود بنابراين آن ها كه در بافت 
بازار هستند با ساعت شروع بازار فعال و با پايان گرفتن زمان باز 
بودن مغازه ها تعطيل مى شوند. تامين امنيت كاروانسراهاى همدان 
به لحاظ زمان مراقبت از آن ها در تمام ساعت هاى شبانه روز بسيار 

مهم است.

بازرسى مضاعف و كنترل ايمنى
در كنار ثبت ملى شدن بازار همدان كه بازرسى از نظر حفظ 
بافت و جداره هاى معمارى و شهرسازى بازار و جلوگيرى از تغيير 
و تخريب توسط سازمان ميراث فرهنگى را بايد به دنبال داشته 
باشد، كنترل شرايط ايمنى بازار براى مقابله با حوادث غيرمترقبه 
كار شهردارى است. سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان 
با وجود كاركنان زبده با عكس العمل سريع تاكنون توانسته، كار 
مهار آتش را در مناطق حادثه ديده همدان بخوبى انجام دهد اما 
درباره  قطع  طور  به  آن  كارشناسى  بخش  و  سازمان  اين  رئيس 
انجام كارهايى براى افزايش ضريب ايمنى بازار گفته هايى دارند 
و  است  حساس  شهر  قديمى  بازار  شود.  توجه  آن ها  به  بايد  كه 
و  آتش نشانى  سازمان  توسط  بازار  ايمنى  افزايش  راه هاى  ايجاد 
خدمات ايمنى مى تواند از حوادث تلخى همچون حادثه پالسكوى 
داشت،  پى  در  ملى  شكل  به  تاسف آور  و  تلخ  ابعادى  كه  تهران 

جلوگيرى كند.

ميدان، مركز توجه با نگاهى ايمن
پياده راه  شكل  به  (ره)  امام  ميدان  يا  همدان  مركزى  ميدان 
درآمده و ديگر بايد اين ميدان را با اولويت حركت عابران پياده 
تعريف كرد. با آن  كه هنوز خيابان هاى تختى، شهدا، باباطاهر و 
شريعتى محل آمد و شد اتوبوس هاى شهرى و خودروها به ويژه 
پياده راه  شكل  به  عمده  مسير   2 اما  هستند  شهرى  تاكسى هاى 
حركت  براى  فضايى  ميدان،  با  هم  امتداد  در  اكباتان  و  بوعلى 
ميدان  جداره هاى  كرده اند.  تعريف  شهروندان  براى  پياده  پاى  با 
بيشتر با مغازه ها و در اصطالح سنتى، حجره ها در 2 طبقه تعريف 
جاى  خود  محدود  در  را  پاساژ  يك  كنار  در  سينما  يك  كه  شده 
به  ايران  ملى  آثار  فهرست  در  نيز  ميدان  جداره هاى  است.  داده 
ثبت رسيده و بايد حفظ و نگهدارى شوند و به همين دليل است 
قانون  خالف  آن  از  كوچك  حتى  بخش  هر  تخريب  و  تغيير  كه 
است. حال براى حفظ اين جداره هاى مهم گفته شده بايد ضريب 
ايمنى در برابر خطر آتش سوزى را ارتقاء داد. در تيرماه سال 95 
چند مغازه در يكى از اضالع ميدان دچار سانحه آتش سوزى شد 
كه خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانى به سرعت كار مهار 
آن انجام گرفت. حال با پياده راه شدن ميدان اين ضريب ايمنى 

حساسيت بسيار بيشترى پيدا كرده است.
بازار همدان در كنار ميدان و كاروانسراهاى قديمى را مى توان 
و  همدانى  شهروندان  و  همدان  شهر  اصلى  آمد  و  رفت  مركز 
عنوان  به  شهر  اصلى  چهارراه  عنوان  و  گرفت  نظر  در  مسافران 
محل تداخل حركت روزانه را به آن نسبت داد. اين چهارراه اگر 
ايمن نباشد به چهارراه حوادث همدان تبديل مى شود پس عالج 

واقعه پيش از وقوع بايد كرد.

ايرانى  هويت  اينكه  بيان  با  بوعلى سينا  بنياد  رئيس 
ظشيخ الرئيس، چون آفتاب درخشان است و با تحريف 
كارنامه علمى او را  و تغيير موذيانه نمى توان بوعلى و 
خارج از جغرافياى ايران دانست، گفت: تركيه، قادر به 

تحريف تاريخ بوعلى نيست. 
بنياد  بين الملل  امور  و   عمومى  روابط  از  گزارش  به 
رئيس  طه محمدى،  غياث الدين  آيت اهللا  بوعلى سينا، 
بنياد بوعلى سينا با بيان اينكه هويت ايرانى شيخ الرئيس، 
چون آفتاب درخشان است و با تحريف و تغيير موذيانه 
نمى توان بوعلى و كارنامه علمى او را خارج از جغرافياى 
ايران دانست، گفت: در روزهاى اخير در فضاى رسانه اى 
و شبكه هاى اجتماعى دو موضوع مرتبط با شيخ الرئيس، 
بوعلى سينا در عرصه داخلى و خارجى مطرح شد كه با 
همت و حمايت افكار عمومى و عالقه مندان به ميراث 

علمى كشور، واكنش هاى الزم به عمل آمد.
و  فضل  اهل  بويژه  و  مردم  عامه  مثبت  حساسيت  وى 
ايرانى  هويت  از  دفاع  در  دانشگاهى  اقشار  و  فرهنگ 
بوعلى سينا را ستود و گفت: متأسفانه در سال هاى اخير 
مقطع  يك  در  تاريخى،  تحريف هاى  برخى  بواسطه 
ابن سينا را عرب معرفى كردند و از طرفى برخى كشورها 
مثل تركيه نيز او را حكيم ترك مى دانند؛ كه بر اساس 
شواهد روشن تاريخى، هيچ وقت ابن سينا در طول عمر 
خويش در سرزمين اعراب و تركيه حضور نداشته است.
آيت اهللا طه محمدى داليل اعراب و تركيه براى انتساب 
بوعلى   افزود:  و  كرد  ذكر  واهى  را  خود  به  شيخ الرئيس 
كتاب هاى خود را در قرن چهارم به اين دليل به زبان 
عربى نوشته كه زبان رسمى جهان اسالم بوده و تمام 
است.  مى شده  ارايه  زبان  اين  به  مخاطبان  براى  علوم 
شهر  از  بوعلى  مهاجرت  سير  كه  است  حالى   در  اين 
فارسى زبان بخارا تا گرگان و رى و اصفهان و همدان، 
همه و همه در گستره جغرافيايى ايران بوده و هر آنچه 
او  از  پزشكى  و  فلسفى  كتب  و  علمى  ميراث  به عنوان 
شيعه  امراى  پشتيبانى  با  و  خطه  اين  در  مانده  به جا 

آل بويه نگارش شده است.

 فرزاد سپهر
روزنامه نگار و كارشناس ارشد معمارى

در اعتراض رسمى بنياد بوعلى سينا موزه منطقه غرب؛ ميراث دار هويت ايرانىموزه منطقه غرب؛ ميراث دار هويت ايرانىبـازار، چهارراه حوادث همدانبـازار، چهارراه حوادث همدان
به مصادره مفاخر ايران اعالم شد:

تركيه، قــادر به تحريف 
تاريخ بوعلى نيست   شكوفه رنجبر

 خبرنگار جام جم
پروژه هاي  جمله  از  همدان  در  كشور  غرب  منطقه اي  موزه 
عظيمي است كه از سالها پيش براى اتمام فازهاى اجرايى با 

تعويض پيمانكار دست به گريبان است.
 ايجاد اين موزه از سري مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور 
و هيئت دولت به استان همدان است و از آنچه پيداست روند 
كندى پروژه به دليل اختصاص نيافتن اعتبارات ملي به آن بوده 
است تا جايى كه مديران پيش از اين ميراث فرهنگى همدان از 
روند كار پيمانكار راضى نبوده و نبود تزريق اعتبارات مناسب را 
مهم ترين مانع  براى تسريع در پيشرفت فازهاى اجرايى موزه 

منطقه غرب عنوان كرده اند.
پروژه،  اين  اجرايى  مراحل  نخستين  در  ها  بررسى  براساس 
موزه منطقه اي غرب كشور داراي مخزن امن نگهداري اشياي 
تاريخي در غرب كشور خواهد بود كه در كنار آن نيز موزه غرب 
كشور ايجاد خواهد شد كه حاال با جذب اعتبار و تسريع در روند 
اجرايى پروژه اشياى تاريخى واجد ارزش كه به همدان متعلق 

است از موزه ملى ايران به همدان منتقل مى شود.
گنجينه و مخزن امن اشياي موزه شامل كارگاه مرمت اشياي 
تاريخي، كارگاه آموزشي و بخش نگهداري اشياي تاريخي در 

غرب كشور خواهد بود.
از  شده  آغاز   1385 سال  از  آن  مطالعاتي  طرح  كه  موزه  اين 
جمله پيشنهاداتي بود كه با سفر اول هيئت دولت به همدان 

تصويب شد.
 2000 مساحت  به  زميني  در  كشور  غرب  منطقه اي  موزه 
مترمربع زيربنا و در پنج طبقه در سال 1386 وارد كار اجرايي 

خود شد.
به دليل اهميت تاريخي كه سايت هگمتانه در غرب به خود 
در  كشور  غرب  منطقه اي  موزه  احداث  است،  داده  اختصاص 
مجاورت اين تپه از جمله مواردي بود كه مي توانست موجب به 
نمايش گذاشته شدن داشته هاي تاريخي همدان در يك مكان 

به مركزيت بافت تاريخي شهر باشد.
موزه  احداث  پيشنهاد  كه   1385 سال  از  منظور  همين  به 
در  موزه  اين  مكان سنجي  گرفت  قوت  كشور  غرب  منطقه اي 
طرح مطالعاتي منسجمي تعريف شد و ضلع غربي تپه هگمتانه 
پس از بررسي هاي كارشناسانه به دليل صخره اي بودن منطقه 
و اينكه فاقد آثار تاريخي بود براي ايجاد اين موزه انتخاب شد.

بنا به گفته مدير اسبق ميراث فرهنگى به رسانه ها در اولين 
اين  شدن  مصوب  از  پس  همدان  به  وقت  دولت  هيئت  سفر 
پيشنهاد هفت ميليارد و 330  ميليون تومان براي اجراي اين 
مصوبه در نظر گرفته شد كه تا مراحلى حدود دو و نيم ميليارد 
مورد  دليل  به  اما  شد،  جذب  پروژه   اجراي  براي  اعتبار  تومان 
قرار  رئيس جمهوري،  معاون  سوي  از  پروژه   گرفتن  قرار  توجه 
را  كار  اجرايي  مراحل  مطلوب  اعتبار  جذب  با  پروژه  اين  شد 

پشت سر بگذارد.
اما كماكان روند اجرايي اين پروژه در گرو جذب اعتبارات ملي 
است و در صورتي كه اعتبارات الزم براي اجرايى شدن آن به 
استان اختصاص يابد همداني ها در آينده نزديك صاحب موزه 

منطقه اي غرب كشور خواهند شد.
گفت:  خصوص  اين  در  همدان  گردشگرى  فعاالن  از  يكى 
بهره برداري از اين موزه همدان مي تواند مركزيت فعاليت هاي 

منطقه  در حوزه باستان شناسي در كل كشور باشد.
اين استاد دانشگاه كه خواستار حفظ نام خود بود در ادامه افزود: 
اشياي  و  فرهنگي  كاالهاي  نگهداري  اصلي  محل  همچنين 
باارزش تاريخي استان هاي غرب كشور نيز مي تواند به استان 

همدان انتقال يابد.
وى با بيان اينكه موزه غرب كشور هگمتانه را معرفى مى كند؛ 
تاكيد كرد:اين موزه منطقه اي در صورت كامل شدن قادر است 
كل اشياي مكشوفه كه حاصل كاوش هاي باستان شناسي در 
غرب كشور است را به عالقه مندان معرفي كند و به دليل قرار 
گرفتن موزه در مجاورت سايت تاريخي هگمتانه مي تواند بيش 

از پيش بر قدمت تاريخي هگمتانه تأكيد كند.
مهمترين  فرهنگي  ميراث  مديركل  كه  است  حالي  در  اين 

پروژه اين حوزه در سال هاى اخير را تسريع در اجراي پروژه 
خبر  اين  انتشار  با  و  كرده  عنوان  كشور  غرب  منطقه اي  موزه 
دل  استان  گردشگري  فعاالن  و  تاريخ  و  فرهنگ  دوستداران 
نقطه  پروژه  اين  تكميل  و  تسريع  با  كه  شده اند  آن  به  خوش 

عطفي در وضعيت گردشگري استان ايجاد شود.
به  شده  وارد  آسيب هاى  و  تهديدها  به  اشاره  با  مالمير،  على 
بر  وارده  آسيب هاى  كرد:  تصريح  گذشته،  در  فرهنگى  ميراث 
آرام  آرام  و  نيست  ملموس  ميراث  از  كمتر  ناملموس  ميراث 
نسل جديد از رسوم و آداب گذشته فاصله مى گيرند و وظيفه 
ايجاب مى كند به هر شكل ممكن در راستاى حفظ و احياى 

اين ميراث كهن بكوشيم.
خاص  ويژگى هاى  داراى  همدان  بافت  اينكه  بيان  با  مالمير 
در  اميد  و  تدبير  دولت  مثبت  رويكرد  به  است،  ارزشمندى  و 
تخصيص اعتبار به اين سازمان اشاره و عنوان كرد: اعتبار ابالغ 
شده سالجارى 5 برابر اعتبار سال گذشته است و در راستاى 

مرمت بناها و آثار هزينه خواهد شد.
وى با بيان اينكه با جذب اعتبارات پيش بينى مى شود موزه 
منطقه غرب ظرف مدت يك سال آينده به بهره بردارى برسد، 
اظهار داشت: در سال گذشته اعتبارى حدود 2/5 ميليارد تومان 
براى مخزن موزه به استان اختصاص داده شد كه امسال نيز 
8 ميليارد تومان براى ساخت موزه و قفسه هاى امن داخل آن 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
شرايط  به  توجه  با  افزود:  استان  فرهنگى  ميراث  كل  مدير 
موجود به احتمال زياد در مدت زمان كوتاهى مخزن موزه به 
حال  فيزيكى  پيشرفت  اساس  بر  و  رسيد  بردارى خواهد  بهره 
حاضر پروژه، كليت آن حدود يك سال آينده به پايان مى رسد. 

بازار كاالهاى اساسى همدان ملتهب است؛

تب تند گرانى به جان گوشتتب تند گرانى به جان گوشت

*رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت كوسفندى؛ 
شده  توزيع  بازار  در  تن   17 فقط  تاكنون 
منجمد  گوشت  توزيع  براى  افزود:  است، 
داراى  قصابى  مغازه هاى  با  خارجى 
منجمد  گوشت  تا  كردم  صحبت  سردخانه 
را به قيمت 23 هزار تومان عرضه كنند اما 
شركت هاى  از  كه  دادند  نشان  مغازه داران 
خصوصى به قيمت 21 هزار و 500 تومان 
پول  هفته  سر  و  كرده  خريدارى  را  گوشت 

شركت را پرداخت مى كنند.*



ترك اعتياد؛ پيش شرط ورود ترك اعتياد؛ پيش شرط ورود 
به به بازار كاربازار كار

خطرخطر پالسكو در ستون هاى پاساژ ايران پالسكو در ستون هاى پاساژ ايران

مديركل سازمان بهزيستى استان همدان در خصوص معتادين 
معتادين  براى  گفت:  جم  جام  به  همدان  شهر  سطح  در  متجاهر 
متجاهر سازمان بهزيستى شرايطى ايجاد كرده است كه معتادين 

اعتياد را ترك و شروع به كار كنند.
 16 ماده  مركز  در  متجاهر  متعادين  افزود:  الوند  حميدرضا 
بهزيستى به مدت 3 ماه براى پاكى و سم زدايى به خدمت گرفته 

مى شوند و با دستور دادستان و تيم مددكارى ترخيص مى شوند.
وى تاكيد كرد: اعضاى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
خصوص  در  بهزيستى  سازمان  وظيفه  هستند.  نهاد   20 استان 
معتادان متجاهر ارائه خدمات مددكارى و روانشناختى براى درمان 

و در واقع تلطيف روحيه روانى بعد از دوره سم زدايى آن ها است.
مديركل بهزيستى استان در خصوص وظايف ديگر نهادها بيان 
داشت: پس از 3 ماه نگهدارى اين افراد توسط سازمان بهزيستى، 
از  حمايت  و  آن ها  اقتصادى  توان  به  مربوطه  دستگاه هاى  بايد 
بهبود يافتگان كه جزو تكاليف شان است در كنارآن ها انجام دهند.
الوند در خصوص ظرفيت مركز ماده 16 بيان داشت: ظرفيت 
ماده 16 بايد افزايش پيدا كند زيرا اين ظرفيت  جوابگوى معتادين 

متجاهر نخواهد بود.
نفر  حاضر 90  حال  در  ماده 16  ظرفيت  افزود:  ادامه  در  وى 

به  الزم  و  هستيم  نفر   230 نگهدارى  درحال  هم اكنون  و  است 
ذكر است كه ساليانه حدود 1 ميليارد تومان هزينه براى سازمان 
بهزيستى در برخواهد داشت. در صورتى كه اعتبار ساليانه اى كه 
براى اين افراد در نظر گرفته شده است 300 ميليون تومان بوده 

است.
الوند ادامه داد: سال 96 از طريق منابع داخلى سازمان استان 
همدان 700 ميليون كسرى اعتبار را براى ماده 16  تامين كرديم 

با اين حال تا كى مى توان ادامه داد.
 189 بهزيستى  سازمان  گفت:  استان  بهزيستى  مديركل 
بى سرپرست،  كودكان  به  پرداختن  كه  است  عهده دار  را  وظيفه 
زنان بدسرپرست،  بد سرپرست، كودكان خيابانى، كودكان كار،  
زنان خيابانى، معلولين ذهنى،جسمى، حركتى، شنوايى، گفتارى،  
در  اعتياد  ترك  كمپ هاى  و  سالمندان  مزمن  روانى  بيماران 
خصوص سالمت براى بهبود يافتگان از آن جمله وظايف هستند.
كمرنگ  را  خود  تكاليف  واقعى  مفهوم  در  داشت:  بيان  الوند 
مواد  با  مبارزه  ستاد  دبير  بايد  كه  ديگرى  جاهاى  در  و  كرده ايم 
مخدر كشور هزينه كند،  سازمان بهزيستى عهده دار شده است.

وى گفت: باتوجه به اوضاع موجود در شهر كه وجود معتادين 
اساسى  كار  يك  قشر  اين  براى  بايد  ندارد  زيبايى  جلوه  شهر  در 

شود. 
بهزيستى  سازمان  داشت:  بيان  استان  بهزيستى  مديركل 
آمادگى براى پذيرش اين گونه افراد را دارد وليكن همه دستگاه 
ها بايد بيش از پيش اداى وظيفه كنند. دبير ستاد مبارزه با مواد 
مخدر كشور بايد از نظر فضاى فيزيكى افزايش نيروى انسانى و 

افزايش اعتبار به استان همدان كمك كند.
پايتخت  عنوان  به   2018 سال  در  همدان  كرد:  تاكيد  الوند 
گردشگرى كشورهاى آسيايى معرفى شده است و بايد به عنوان 
و  كامل  فرهنگ  بتواند  تا  بگيرد  قرار  آسيايى  كشورهاى  الگوى 

فرهنگ بسيار غنى ايران اسالمى را به جهانيان معرفى كند.
ستاد  كنار  در  كه  دستگاهى   18 كنار  در  داشت:  اذعان  وى 
مبارزه با مواد مخدر و بهزيستى قرار گرفته اند بايد روى توانمندى 

اقتصادى، ايجاد اشتغال، هويت يابى و انسجام خانوادگى معتادان 
متجاهر كار كنند. 

مديركل سازمان بهزيستى استان همدان بيان داشت: معتادين 
پس از 3 ماه سم زدايى از نظر روانى حاضر مى شوند تا وارد يك 
معيوب   چرخه  اين  به  مجددا  بگذاريم   نبايد  شود.  سالم  زندگى 

بازگردند.
در  نهادها  از  هريك  فرآيند  خصوص  در  مسئول  مقام  اين 
از  كدام  هر  داشت:  بيان  متجاهر  معتادين  به  كمك  خصوص 
به  بازنگشتن  و  اعتياد  ترك  در  را  فرايند  يك  وظيفه  دستگاه ها 
را  ريخته  بهم  پازل  اين  هم  با  همه  بايد  كه  دارند  اعتياد  چرخه 

كامل كنيم.
الوند در ادامه گفت: همه ارگان ها بايد به اعطاى تسهيالت و 
اشتغال و نظارت و انسجام خانواده روى هويت يابى آنها در سطح 

اجتماع كار كنند.
شكل  معتاد  بيماران  با  برخورد  شكل  اين  از  پيش  گفت:  وى 

اين  حاضر  حال  در  وليكن  است  بوده  قضايى  و  قهرى  برخورد 
ادبيات بين دستگاه ها جاافتاده و با معتادين به شكل بيمار رفتار 

مى شود.
مديركل بهزيستى استان همدان گفت: دستگاه ها در حقيقت 
اداره  و  پرورش  و  آموزش  سيما،  و  صدا  مانند  خود  ادبيات  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد بستر جامعه را براى پيشگيرى ورود 

معتادين به جامعه عوض كنند تا فردى وارد اين چرخه نشود. 
از  بسيارى  به  كه  بگيرند  ياد  بايد  ما  كودكان  گفت:  الوند 
پيشنهاداتى كه داده مى شود قدرت نه گفتن داشته باشند و عوامل 

تهديد و خطر را بشناسند.
خصوص  در  را  خانواده ها  بايد  صداوسيما  كرد:  تاكيد  وى 
چگونگى پذيرش اين بيماران آماده كند و به هويت اجتماعى اين 
افراد احترام گذاشته شود. جامعه بايد براى آنها اشتغال ايجاد كند 

و آن ها را وارد بازار كار كند.
جامعه  در  كار  خصوص  در  همدان  استان  بهزيستى  مديركل 

گفت: پولسازى و درآمدزايى براى فرد در جامعه بسيار مهم است 
تا جامعه را درگير اثرات منفى اجتماعى نكند.

الوند در ادامه افزود: فردى كه در جامعه مشغول به كار كردن 
به  مى شود  باعث  و  مى كند  فكر  مخرب  عوامل  به  كمتر  است 

چرخه كشور كمك كند.
همكارى  داشت:  بيان  استان  بهزيستى  سازمان  مديركل 

ارگان ها با يكديگر يك عزم ملى و اجتماعى مى طلبد.
ايجاد  حاضر  حال  در  ما  اصلى  رويكرد  افزود:  ادامه  در  وى 
اشتغال براى بهبود يافتگان است و خانواده ها را آگاهى دهيم تا 
كمتر وارد چرخه اعتياد شوند و كارى كنيم تا معتادان به صورت 

خود معرف و با اختيار خود وارد كمپ هاى ترك اعتياد شوند.
نرخ  درخصوص  پايان  در  استان  بهزيستى  سازمان  مديركل 
اعتياد بيان داشت: نرخ اعتياد در كشور 4/5 دهم است و در استان 
همدان نرخ شيوع اعتياد 59/2 صدم است و استان همدان رتبه 

21 اعتياد را در كشور دارا است.

خطرآفرين بودن پاساژ هاى پررفت و آمد شهر، منجر به حادثه اى 
تلخ در پاساژ پالسكوى تهران شد تا موضوع عالج واقعه پيش از وقوع 

زنگ خطر ديگر پاساژهاى ايران باشد. 
حال خبر نشست كردن 2 ستون پاساژ ايران كافى بود تا اين مكان 
تجارى پر رفت و آمد در نزديكى ميدان مركزى شهر همدان و ابتداى 
پياده راه بوعلى تعطيل شود. در اين گير و دار ساخت و ساز غيرمجاز 
در پاساژ نيز خبرساز شد تا در كنار پلمب مغازه هاى غيرمجاز، در اصلى 

پاساژ نيز توسط مالكان به دليل نبود امنيت بسته شوند.
پرسش اول ميزان تخلف مالك پاساژ است تا خريداران مغازه ها 
نيز در قدم بعدى مورد پرسش قرار بگيرند. پرسش دوم درباره دليل 
كوتاهى مقام مسئول يا مسئوالنى از شهردارى است كه در برابر 
ساخت و ساز غيرمجاز پاساژى آن هم نزديك يكى از مسيرهاى 
پررفت و آمد همدان، سكوت كرده اند. پرسش سوم پاسخگويى در 
برابر كسبه پاساژ است تا اگر ساخت و ساز غيرمجاز در پاساژ موجب 
نشست پايه ها شده بتوانند حق خود را بازپس بگيرند. نكته بسيار مهم 
در وراى اين خبرها و پرسش ها، صادر نشدن پايان كار براى پاساژ 
ايران از سال 1367 يعنى 30 سال گذشته تاكنون توسط شهردارى 
است. چرا اخطار الزم داده نشده و اگر داده شده چرا ضمانت اجرايى 
و بازدارندگى براى مالك يا مالكان نداشته است؟ اين موضوع را در 

گزارش هاى پيوسته پيگيرى مى كنيم.
* ستون با صداى مهيب نشست كرد

احمد  روايت  به  ايران  پاساژ  در  ستون  نشست  اتفاق  شرح 
كرباليى بشير، نماينده كسبه پاساژ ايران به اين شكل است: صبح 
روز يكشنبه صداى مهيبى در پاساژ ايران شنيده شد كه متعاقب آن به 
سراغ جداره ها، بدنه مغازه ها و ستون هاى پاساژ رفتيم. مشاهده شد كه 
2 ستون در پاساژ نشست كرده است. در پى اين اتفاق مردم به بيرون 

پاساژ هجوم مى آورند. 

من هم كه با تماسى از اين اتفاق مطلع مى شوم به محل پاساژ 
مى رسم. با پليس 110 تماس گرفتيم و اين اتفاق را صورت جلسه 
كرديم، نامه را پيش دادستان همدان برديم كه با نبودن او به سراغ 
معاون دادستان رفتيم تا اگر هر اتفاق خطرناكى پيش بيايد مسئول 
شهردارى است و شهردارى بايد پاساژ را بازديد كند. پاساژ صبح بسته 

بود منتها بعدازظهر باز شد.
* پاساژهاى بى حساب و كتاب در همدان

در شهر همدان پاساژها رشد روزافزونى داشته اند به طورى در حال 
حاضر هر كدام از برج هاى بى تناسب همدان يك پاساژ در اصطالح 
جديد را در خود جاى داده اند. در كنار اين پاساژ هاى جديدالتاسيس 
پاساژهايى در همدان از قدمت بااليى برخوردار هستند. يكى از آن ها 
پاساژ ايران است كه در سال 1367 يعنى 30 سال پيش ساخته شده 
است. شرايط سازه اى و ساختمانى اين پاساژ به لحاظ رعايت نورگيرى، 
حفظ حريم مشاعات و سيستم تاسيساتى از جمله آب و فاضالب در 
وضع بسيار نامطلوبى قرار دارد. پاساژ ايران هنوز پايان كار نگرفته و بعد 
از باران در همدان مشكل فاضالب آن به شدت رخ مى كند. فضاهايى 
مانند اتاق سرايدارى يا سرويس هاى بهداشتى با تغيير كاربرى و به 

شكل غيرقانونى به شكل مغازه درآمده اند.
* پاساژ ايران با 64 واحد تجارى

پاساژ ايران روزگارى يكى از مراكز خريد پر ازدحامى بود كه از 
توليدكنندگان پوشاك تا ارائه كنندگان محصوالت داخلى در آن فعاليت 
داشتند و به دليل تنوع ارائه محصوالت مراجعه كنندگان بسيارى نيز 
به اين پاساژ مراجعه مى كردند كه امروز ديگر آن برو و بيا به چشم 
نمى خورد و بيشتر توليدكنندگان و كسبه، پاساژ را ترك كرده اند. اكنون 
پاساژ ايران داراى 64 واحد تجارى همراه با 200 كسبه است. كه 
در تاريخ 14 اسفندماه سال 67 پروانه ساختى به متراژ 397 متر با 
احتساب زيرزمين و پناهگاه در 3,5 طبقه ارتفاع دريافت كرده بود 
و امروز به پاساژى با 2 هزار متر بنا تبديل شده است كه اين تبديل 
اعداد و ارقام تحت هيچ شرايطى به صورت عقالنى، منطقى و قانونى، 

قابل قبول نيست.
* اين پاساژ، ايمن نيست

نماينده پاساژ ايران در خصوص موارد ايمنى پاساژ ايران گفت: 

پاساژ ايران در حال حاضر هيچ يك از موارد ايمنى را ندارد. اداره برق و 
آتش نشانى نيز هيچ گونه مسئوليتى در خصوص پاساژ قبول نمى كنند 
زيرا مالك پاساژ تمام موارد ايمنى پاساژ را ناديده گرفته است و از هر 

متر پاساژ، مغازه هاى غير قانونى درآورده است.
احمد كرباليى بشير در ادامه بيان داشت: نداشتن سيستم آتش نشانى 
طبق اخطار سوم، تصرف اتاق برق و سيستم برق كشى، نداشتن هوا 
و داغ شدن كابل ها به علت فضاى كم، تصرف سرويس بهداشتى و 
طى شويى و اتاق سرايدار و نمازخانه، قطع آب شرب پاساژ، مسقف 
كردن نورگيرها و اضافه كردن به ملك شخصى خود، تصرف عدوانى 
راه عبور طبقه هم كف، نداشتن سيستم دفع فاضالب و عبور آن به زير 
ساختمان و خطر ريزش، بوى فاضالب در طبقات مخصوصا زيرزمين، 
ساخت غيرمجاز زمين (هواكش حياط خلوت پاساژ) به صورت غير 
اصولى و غير مهندسى است كه از جمله مشكالت عديده اى هستند 
كه تمامى كسبه  پاساژ ايران را با خود درگير كرده اند. كرباليى بشير 
تاكيد مى كند: مالك پاساژ در خصوص فروش مغازه هاى موجود به 
كسبه  اذعان مى دارد كه من به شما اكسيژن نفروخته ام و در حال 
حاضر پاساژ ايران بى اكسيژن است. وى مى گويد: همه مدارك موجود 
در شهردارى به صورت نقاشى مى باشد و از ابتداى ساخت پاساژ ايران 

هيچ گونه نظارتى بر روى اين پاساژ نبوده است.
* نگذاريد پالسكو تكرار شود

طبق اصول ساختمان سازى تجارى، براى ساخت يك بنا مستلزم 
داشتن يك مهندس ناظر براى نظارت در ساخت و اصول مهندسى و 
بهداشتى و فنى است كه براى گرفتن  پايان كار اين سه اصل را تاييد 
كند. طبق نظر 3 مهندس كارشناس دادگسترى هر سه متفق القول 
هستند اصول فنى مهندسى و بهداشتى در پاساژ ايران رعايت نشده 
است. حال اگر اتفاق ناگوارى روى بدهد جان و مال كسبه پاساژ ايران 
را به نابودى بكشاند، چه كسى پاسخگو است؟ آيا براى جلوگيرى از 
تكرار حوادث تلخى مانند حادثه پالسكو در تهران، مسئوالن مربوطه 
در همدان در مورد پاساژ ايران فكر عاجلى دارند تا از رخ دادن اتفاقى 
ناگوار و غيرقابل جبران جلوگيرى كنند؟ براستى جان شهروندانى كه 
در پاساژ رفت و آمد دارند و همين طور جان و مال كسبه پاساژ در 

خطر است.
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كارآفرينى كه براى همشهريانش مادرى مى كند

و  رفاه  خلق  كه  مى كنند  زندگى  ميانمان  در  افرادى  هم  هنوز 
آسايش براى ديگران را مسبب حال خوششان مى دانند و پيش از 
آن كه به خود فكر كنند افرادى را اولويت قرار مى دهند كه نيازمند 
جرعه اى آرامش هستند.خداوند دستانى توانا به اين افراد بخشيده 
است چرا كه مى داند نمايندگانى از جانب خود ميان بندگانش قرار 
داده است كه حال اطرافيانشان را ميفهمند و براى بهبود شرايطشان 

تالش مى كنند.
معصومه مالرجبى از كارآفرينان همدانى است كه خودش را وقف 
ساختن زندگى آرام و به دور از آسيب براى همشهريانش كرده است 
و به گفته خودش همه تالشش را در دست گرفته است و گام هايى 

براى كمك به هم نوعانش برمى دارد.
خبرنگار  با  گفت و گو  در  همدانى  كار آفرين  مال رجبى،  معصومه 
جام جم خود را متولد سال 43 در خانواده اى كه پدرش درگير اعتياد 
بوده  است معرفى مى كند و مى گويد: در آن سال ها كه پدرم مصرف 
كننده مواد مخدر بود، مادرم بيرون از خانه در نانوايى كار مى كرد و 

لحظه اى از تالش  دست نكشيد.
وى با اشاره به اينكه از سال 80 فعاليتم را به تنهايى شروع كردم، 
مى افزايد: در اين سال ها در راستاى فرهنگ سازى و توانمند سازى، 
امر  ابتداى  كه  برگزاركردم  كارگاه هايى  و  آموزشى  كالس هاى 
در ميان 200 رابطى كه در همدان وجود داشتند، از طرف مركز 
بهداشت انتخاب و فعاليت داوطلبانه ام را آغاز كردم و از آن جهت كه 
خودم در زندگى به دليل اعتياد پدرم ضربه اى ازمواد مخدر خورده 
بودم قدم هايم را استوار تر برداشتم.كارآفرين همدانى با بيان اينكه در 
ابتداى فعاليتم طبقه فوقانى منزلم را در اختيارافراد معتاد و آسيب ديده 
قرار دادم، ادامه مى دهد: براى جلب اعتماد آن ها و خوانواده هايشان 
كه از همسايگانمان نيز بودند با دولت ارتباط برقرار كردم و عوارض 
بخشودگى آب، برق و گاز منازلشان را اخذ و از اين طريق آن ها را 
به مركزمان كه هدفش ترميم خانواده هاى آسيب ديده بود جذب 
كردم.مال رجبى بيشترين فعاليتش را براى ديزج، اسالم شهر و خضر 
مى داند و مى گويد: دفتر اولمان در اسالم شهر و اكنون در كوالنج 
است و بعد از آنكه اعتماد اطرافيانم را جلب كردم با نيروى انتظامى 
نيز هماهنگ شدم و در مساجد و حسينيه ها سخنرانى هايى را برپا 
و همايش هايى را نيز برگزار كرديم كه نتيجه آن را مى توان در آن 
دانست كه خانواده هاى معتاد و آسيب پذير، سرپرست خانوارشان را 
به عنوان فردى معتاد به ما معرفى مى كردند.وى با تاكيد بر آنكه در 
ابتداى فعاليتمان استقبال مردم كم بود اما با گذشت مدتى توانستم 
مسئول فرهنگى چند كمپ در همدان شوم، مى افزايد: استقبال در 
ابتدا كم بود، چراكه فكر مى كردند معتاد هيچگاه نمى تواند دست 
از اعتيادش بكشد و ترك كند اما من از نزديكانم شروع كردم و 
آن ها نيز دوستانشان را دعوت كردند و نتيجه هاى خوبى حاصل 
نيازمند  كه  هستند  افرادى  اينكه  بيان  با  همدانى  شد.كارآفرين 
اشتغال اند اما يا از سواد كمى برخوردارند و يا كارى براى انجام 
دادن نمى يابند، آن ها را شناسايى و به شركت هايى براى كار معرفى 

مى كنيم، تصريح مى كند: در انجمنى كه فعال هستيم هزينه ها و 
كمك ها از طرف خانواده و اطرافيان نزديكم تامين مى شود.

مالرجبى در همين خصوص ادامه مى دهد: براى زنان مطلقه و 
مردان و پسرانى كه به دنبال كار هستند و همچنين ورزشكارانى 
كه هزينه مسابقات شان را ندارند زمينه هايى ايجاد مى كنيم كه اين 
ورزشكاران را به تربيت بدنى معرفى  از آن طريق به طور رايگان 
به مسابقات اعزام مى شوند كه از ميان آن ها هستند افرادى كه 

رتبه هاى حائز اهميتى كسب كرده اند.
وى با اشاره به اينكه در سال 89 زمينى را در اختيار چند كشاورز 
در ديزج قرار داديم كه بروى آن كار مى كردند، تصريح مى كند: در 
حال حاضر نيز يك نانوايى و يك خياطى در اختيار افرادى كه به 
كار نيازمند بوده اند قرار داده ايم كه در آن مشغول هستند و مراحل 
اخذ مجوز بهداشت براى نانوايى نيز در حال انجام است و چند خانم 
در آن مشغول كارند كه به لطف خداوند كارشان نيز رو به پيشرفت 
اينكه  به  اشاره  با  دارند.كارآفرين همدانى  را  مشترى شان  و  است 
افرادى كه به ما مراجعه مى كنند بعد از تحقيقات تيم بررسى مان 
مورد تاييد و يا رد مى شوند، ادامه مى دهد: اكنون نزديك به 140 
نفر از باربران و كارگران شناسايى شده، تحت پوشش بيمه تامين 
اجتماعى قرار گرفته اند و همچنين 5 نفر در خياطى در حال فعاليت 

هستند.
مال رجبى با تاكيد بر اينكه موسسه فرهنگى تندرستى همدان دو 
هزار نفر عضودارد كه متناسب با حرفه اى كه از دستشان برمى آيد از 
آن ها استفاده مى شود، مى گويد: به طور جدى به حمايت هاى دولت 
احتياج داريم زيرا كارخانه اسباب بازى شاد كيانا را راه اندازى كرديم 
و از آنجايى كه با حمايتى روبرو نشديم نيمه كاره رها شده است.

وى با بيان اينكه در كودكى  رفتارهاى ناپستى را كه پدرم به دليل 
اعتيادش با مادرم داشت شاهد بودم كه سبب شد هيچ گاه جلو چشم 
فرزندانم با همسرم دعوا نكنم، مى افزايد: همواره خانواده ام، فرزندانم 
و همسرم از من در زمينه  كارى ام حمايت مى كنند و يك بار نيز از 
جانب آموزش و پرورش مادر نمونه معرفى شدم.كارآفرين همدانى 
در پايان گفت و گويش با جام جم اينگونه مى گويد: اگر در كودكى ام 
در محيط آرام ترى رشد مى يافتم و بزرگ مى شدم اكنون جايگاه 
بهترى در زندگى داشتم.حال نيز همه تالشم را مى كنم تا آنجايى 
كه مى توانم و از دستم برمى آيد فرصت را به ديگر خانواده ها بدهم تا 
فرزندانشان را در آرامش بزرگ كنند تا همچون من روزهاى كودكى 

و نوجوانى شان را همراه با نگرانى و ناراحتى سپرى نكنند.

 فاطمه الوان
خبرنگار جام جم


