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همدان
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قفل قانون بر کلید 
شهر همدان
گفت و گو با کارگردان مستند تخریب چی؛

ایستادن در فاصله خاک و شهادت

 یک پای شهر برای من
 لنگ می زند
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روزنه امید در همدان 
به ثمر نشست

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
از ساماندهی سرپناه شبانه خانه امید در همدان خبر 
داد و گفت: در پی انتشــار مســتندی توسط یکی از 
رســانه های استان )جام جم همدان( با عنوان زنان 
بی سرپناه در اســتان همدان، مسئوالن استانی بر 
 آن شدند تا این سرپناه شبانه خانه امید را ساماندهی 

کنند.
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حامد شادابی با داشتن تجربه های متعدد در فیلمبرداری به سراغ ساخت یک فیلم مستند رفته است. او مستند »تخریب چی« را با موضوع 
محوری بخش هایی از زندگی و بازســازی لحظه شــهادت یکی از شهدای مدافع حرم به نام »محمدحسین بشیری« به تصویر کشیده است. 

کار ساخت این فیلم مستند در حدود 8 ماه از زمان پیش تولید تا پایان کار و ارائه به طول انجامیده است.
* آغاز با انجمن سینمای جوان

 شادابی در خصوص وارد شدن به حرفه فیلمبرداری و فیلمسازی گفت:  اواخر دهه هفتاد ...

 درخشش تعاونی های استان در جشنواره 
ملی تعاونی های برتر

2
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ایران را چه کسی می سازد؟

این روزهــا تنها چیزی که در بین مردم وجود 
ندارد »امید« اســت، امیدی که یک سال پیش 
عاملی شــد تا همگان را پای صندوق های رای 
بیاورد و آینده ای ســالم و بــه دور از تنش را نوید 
می داد، اما نشــد آنچه که شعارش داده می شد و 
دگردیسی اقتصادی، همچون دولت های پیشین 
دگرباره همگان راه به عقب بازگرداند، در حالی که 

قرار بود به عقب بازنگردیم! 
اما جدای از انقولت هایی که ما هر روز از درون 
رختخواب تا ســر کار و پشت فرمان و داخل سوپر 
مارکت ســر می دهیم و ادعا مــی کنیم که باید 
چنین باشد و چنان، ما نباید اینگونه باشیم و ایران 
و ایرانی با این همه ثروت جایگاهش این نیست، 
این پرســش پیش می آید که خود ما برای ایران 
چه کرده ایم کــه اینگونه طلبکاریم؟ اگر همه ما 
می گوییم که باید این شــود و آن شــود تا ایران 
ساخته شــود، با فرار کردن از مسئولیت و فرار از 
ایران دنبال چه هســتیم؛ فرانسه را فرانسوی ها 
ســاختند، آمریکا را آمریکای ها، پس ایران را چه 

کسی می سازد؟
ســال های پیاپی است ما ادعای این را داریم 
که ایــران زمین تاریخ کهــن دارد، ثروت هایی 
چــون نفت و گاز و معادن شــاخص دارد، اما چرا 
ما پیشرفت نمی کنیم؟ پاسخ به این پرسش زیاد 
ســخت نیســت و آن هم عدم مدیریت و بزرگ 
شدن هزارپای فساد در کشــور است؛ اما همین 
مدیران را چه کســی انتخاب مــی کند؟ به قول 

وزیر بهداشــتمان، »فعال مدیریــت همینه که 
هســت، شــما مردم رای داده اید، رئیس جمهور 
و مجلــس انتخاب کردید، و آنان وزیر و مدیر و... 
انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان 
همدیگر را آزار ندهیم.« بنده خدا راست می گوید 
خوب، شــاید کمی به صحبت هایش دقت کنیم، 
متوجه شــویم که صداقتی از نوع بگم بگم ها در 
سخنان هاشمی هست؛ صداقتی که شوربختانه 
واقعیتی عینی را نمایان می کند و آن این است که 
به واقع مدیران و مسئولین را خود ما انتخاب کرده 
ایم، یکی بــا رای دادن، یکی با رای ندادن؛ پس 
نه هیچ اصالحگری از بیرون از کره خاکی یا قاره 
دیگری قرار نیســت برای نجات ما داوطلب شود 
و تنها ایرانیان هســتند که می توانند مشکالت 
خود را حل کنند. اما خوب شــواهد چنین چیزی 
را نشــان نمی دهد؛ مهاجرت نخبگان طی یک 
دهه گذشته ایران نشان از نبود شرایط مساعدی 
دارد که جوانان ســرزمین را که بی شک ترجیح 
می دهند در ایران بمانند و به کشورشــان خدمت 
کنند، اما کســی وقعی به آن ها نمی نهد نشان از 
مشکالت زیر ساختی در داخل فضاهای علمی و 

اداری ایران دارد. 
زماني که اعالم شد دارا خسروشاهي، مدیري 
از نســل اصیل ترین کارآفرینان ایرانی به عنوان 
مدیرعامــل »اوبر«، با ارزش ترین اســتارتاپ 
جهان انتخاب شده اســت، مجله فوربس چنین 
توصیفي از وضعیت ایراني هاي مهاجر در امریکا 
ارائــه داد. فعالیت مهاجران نخبه ایراني در دنیا به 
اندازه اي خیره کننده اســت که همان زمان یک 
خبرگزاري معتبر حوزه تکنولوژي نیز گزارشــي 
مفصل درباره آنها تهیه و با این تیتر منتشــر کرد: 
»چرا رشــد ایراني- امریکایي ها در تکنولوژي، 

سورپرایزکننده نیست؟«
در گزارشی آمده که مهاجران و خانواده آن ها، 
تاریخي طوالني در راه اندازي کســب و کارهاي 
امریکایي دارند. گزارشــي که توسط فورچون در 
ســال 2011 منتشر شد، نشان مي داد 45 درصد 
از کمپاني هاي هــاي تک )با تکنولوژي باال( در 
آمریکا به دســت مهاجران یا فرزنــدان آنها راه 
اندازي شده اند. در این میان ایرانیان حتي سهمي 
باالتر از بقیه مهاجــران دارند. »پي یر امیدیار«، 
موســس »eBay« از خانواده اي ایراني متولد 
شده و »اوراســل باب ماینر«، بنیانگذار کمپاني 
اوراسل نیز ایراني بوده است. »آرش فردوسي«، 
بنیانگذار سایت دراپ باکس نیز یک ایراني است 
و نشریه »بیزینس اینسایدر« او را جزو 100 چهره 
شاخص »سیلیکون ولي« )منطقه تکنولوژي در 
امریکا( دانســته اســت، همه و همه این اسامی 
نشــان از نبوغ و خالقیت ایرانــی دارد اما چرا در 
ایران نیســتند؟ آمار نشان می دهد که نزدیک به 
1/5 میلیون ایراني درصف مهاجرت به اســترالیا 
و کانادا هســتند و این عدد ترسناک است. خروج 
نیروهاي کارشناسي و نیروهاي ورزیده به اقتصاد 
ملي آسیب مي زند و یکي از دالیل تهیدست شدن 
ایرانیان مهاجرت نیروهاي نخبه است. نیروهای 
نخبــه در طول تاریخ عامل اصلی پیشــرفت هر 
سرزمینی بوده اند، اما جدای از این فرار نخبگان، 
بحث اصلــی پیش می آید که چرا نخبگان دیگر 
برای ماندن و پیشبرد نیازها و خالقیت هایشان، 
تــن به مبارزه در داخل خــاک ایران نمی دهند و 
آنقــدر راحت از خاک می گذرند و با رفتن از ایران 
که بی شــک شــرایط را برای شخص آنان مهیا 
می کنــد، دیگر عرقی به مام وطن و پیشــرفت 

سرزمین ندارند؟!

سرمقاله
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان همدان

استان  تعاونی های   درخشــش 
در جشنواره ملی تعاونی های برتر 

تعاونی  شرکت های 
همدان در ســیزدهمین 
جشــنواره ملی تعاونی 
 3 برترکشــور  هــای 
تعاونی اســتان همدان 
به عنــوان تعاونی ملی 

برتر انتخاب شدند.
بــه گــزارش روابط 
کل  اداره  عمومــی 
رفــاه  و  کار  تعــاون، 
اجتماعی استان همدان 
مدیــر روابــط عمومی 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در روز ملی تعاون 
سیزدهمین جشــنواره تعاونی های برتر با حضور انوشیروان 
محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در هتل المپیک تهران برگزار شــد و از 37 شــرکت تعاونی 
برتــر ملی در گرایش های مختلف از جمله تعاونی های ســبز 

تقدیر شد.
محمدرضا نظری افزود : شــرکت تعاونی فاران شــیمی 
تویســرکان در بخــش تعاونی هــای صنعتــی بــه عنوان 

تعاونی هــای برتر ملی انتخاب و مورد تقدیر قرارگرفتند.
وی گفت: شــرکت تعاونی دهیــاران بخش جوکار مالیر 
نیــز در بخــش تعاونی های دهیاری به عنــوان تعاونی برتر 

ملی شناخته شد.
مدیر روابط عمومــی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
گفت : شــرکت تعاونی پاک فن بخار همدان به عنوان شرکت 
تعاونی حامی محیط زیســت پایدار )تعاونی سبز ملی( اولین 
شــرکتی بــود که از بیــن 6 تعاونی برتر ملــی در این زمینه 
از دســت سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح 

تقدیر گرفت. 
نظری افزود : راضیه شبیری رئیس اداره توسعه تعاونی های 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان به عنوان 
رابط برتر اســتانی مورد تقدیــر کالنتری معاونت امور تعاون 

وزارت متبوع قرار گرفت. 
وی در پایان گفت: پیشتر استان همدان رتبه برتر کشوری 
در ثبت نام از تعاونی های برتر استان در سیزدهمین جشنواره 
تعاونــی های برتر بــا 416 تعاونی شــرکت کننده را به خود 

اختصاص داده بود.

قفل قانون بر کلید شهر همدان
تعدادی از کارمندان شهرداری همدان بازداشت شدند، این 
خبری بود که هفته گذشته در اغلب رسانه های استان منتشر 
شــد. گفته می شود، شماری از کارکنان این نهاد و افرادی از 
بیرون شــهرداری به تازگی به دلیل تخلفاتی همچون جعل 
سند، جعل امضای مسئوالن برای صدور پروانه و سوءاستفاده 
از مقام و موقعیت بازداشــت شدند. بیشتر بازداشت شدگان 
مربوط به یکی از نواحی چهارگانه شهرداری همدان هستند 
و هنوز چند و چون پرونده این بازداشت شــدگان مشخص 

نیست، اظهارنظر منوط به تکمیل پرونده آن هاست.
پیشــتر نیز 3 نفر از بازنشستگان شــهرداری همدان با 
همکاری 2 نفر از کارمندان فعال در واحد درآمد این مجموعه 
که اقدام به دستکاری و جعل اسناد می کردند بازداشت شده 

بودند.
در ادامه شهردار همدان بر لزوم بهینه سازی و سالم سازی 
محیط شــهرداری تاکید کرده و گفته بــود: در پی دریافت 
گزارش هایی در خصوص تخلفات احتمالی در برخی مناطق 
شــهرداری همــدان، پیگیری های قانونی و الزم توســط 

حراست شهرداری همدان در حال انجام است.
عباس صوفــی در این خصوص گفته اســت: به دنبال 
دریافت گزارش هایی مبنی بر وجود تخلف برخی افراد شاغل 
در شــهرداری و همچنین عده ای از افراد خارج از شهرداری، 
ماموریتی ویژه به اداره حراســت داده شــد تا این موضوع با 
همکاری دســتگاه قضایی مورد بررســی قرار گیرد که در 
این باره بدون کوچکترین اغماضی با خاطیان برخورد قانونی 

و جدی خواهد شد.
* در مجلس پیگیری می کنیم

امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس نیز با اشاره 
به تخلفات مالی رخ داده در شهرداری می گوید: این موضوع 
به گذشــته باز می گردد و طبق مواردی که به ما اطالع دادند 

در زمان آقای صوفی شهردار فعلی رخ نداده است.
وی می افزایــد: ما از دســتگاه های مربوطه و اطالعاتی 
درخواســت کرده ایم موضوع را به جد پیگیری کنند عالوه 
بر این ما از طریق کمیســیون اصل ۹0 و کمیسیون مبارزه با 

مفاسد اقتصادی پیگیر این ماجرا هستیم.
خجســته می گوید: در حال حاضر مــا منتظر اظهارنظر 

دستگاه های اطالعاتی و دریافت اطالعات بیشتر درباره این 
موضوع هســتیم و تا آن زمان فعــاًل نمی توانیم بیش از این 
اظهارنظری کنیم.نماینده مردم همدان در مجلس از برخورد 
قاطع با متخلفان خبر داده و می گوید: از تمامی دستگاه های 
مربوطه بویژه شــهردار همدان می خواهیــم در این رابطه 
هیچ گونه اغماضی نکنند تا ریشــه این فساد که در همه جا 
دیده می شــود خشکیده شــود.وی درباره ماجرای فروش 
زمین های اوقافی نیز می گوید: ما توانســتیم شــبکه ای که 
اسناد این زمین ها را به نام فردی منتقل کرده است شناسایی 
و اطالعــات  مربوطه را در اختیار دســتگاه های امنیتی قرار 

دهیم تا موضوع را پیگیری کنند.
خجسته درباره پروژه عصر طالیی هگمتانه نیز می گوید: 
در زمان ارائه این پروژه اعالم شــد که قرار است هزار میلیارد 
تومان در استان سرمایه گذاری شده و 8 هزار شغل نیز ایجاد 
 شود و بر اساس همین موضوع امتیازاتی از سوی شهرداری 

و استان به سرمایه گذار اعطا شد.
وی با اشــاره به اینکه گویا پشت پرده این پروژه اتفاقاتی 
رخ  داده اســت که ما اطالعات این پرونده را به دستگاه های 
امنیتــی، اطالعاتی و دیوان محاســبات تقدیــم کرده ایم 
می گوید: در حال حاضر دستگاه های مربوطه در حال بررسی 

موضوع هستند تا دالیل فعال نشدن پروژه را بررسی کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
تاکید می کند: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی وظیفه داریم پیگیر این موضوعات باشیم چراکه این 
موارد مطالبات مردم اســت به همین دلیل ما پیگیری های 

الزم را در ابعاد مختلف خواهیم داشت.

 ایستگاه خبر

تعــاون  ســازمان  مدیــر 
روســتایی اســتان همــدان از 
پیش بینی خرید 800 هزار تن 
گنــدم تضمینی تــا پایان فصل 
برداشــت خبــر داد و افــزود: 
امســال پیش بینی خرید 550 
هــزار تن گندم از کشــاورزان 
داشــتیم که با توجــه به فصل 
پر بــارش در بهار امســال این 
میــزان پیش بینی می شــود به 

800 هزار تن افزایش یابد.
بــه گــزارش جــام جــم رضا 
عباســی بــا بیان اینکــه رکورد 
خریــد  در  امســال  جدیــدی 
تضمینــی گندم  اســتان اتفاق 
افتــاده افــزود: در بحث تولید 
زراعــی گنــدم تا 15 شــهریور 
ســالجاری 625 هزار تن گندم 
مازاد نیاز کشــاورزان توســط 

دولت خریداری  شده است.
وی از پرداخــت 50 درصدی 
از بهــای گنــدم به کشــاورزان 
اســتان خبــر داد و گفــت: تــا 
کنــون 450 میلیــارد تومان به 
کشــاورزان پرداخــت شــده و 
انتظــار مــی رود کل مطالبــات 
کشــاورزان گندمکار پرداخت 
خریــد  اعتبــارات  شــود.وی 
تضمینی گندم را 814 میلیارد 
تومــان دانســت و اضافه کرد: 
کل  از  درصــد   50 تاکنــون 
مطالبــات  پرداخــت  شــده و 
پیش بینــی می شــود تــا پایان 
شــهریور بــا همه کشــاورزان 
تسویه شــود.مدیر ســازمان 
تعاون روستایی استان همدان 
بــا بیــان اینکه 700 هــزار تن 
مراکــز  و  ســیلوها  ظرفیــت 
ذخیره سازی مکانیزه و صنعتی 
اســت افزود: انبارهای شبکه 
تعاون روســتایی نیــز ظرفیت 
100 هــزار تنی دارنــد که در 
مجمــوع 850 هزار تن ظرفیت  
ذخیره ســازی گندم در استان 
است.عباســی از فعالیــت 42 
مرکز خرید گندم  و کمیسیون 

های خرید در اســتان خبر داد و 
بیان کرد: این مراکز در اســتان 
شناســایی و کــد دار هســتند 
کــه تا کنــون 56درصــد خرید 
دولتــی گنــدم توســط شــبکه 
تعاون روســتایی اتفاق افتاده 
اســت.وی همچنیــن از کاهش 
سن زدگی گندم در مراکز خرید 
تضمینی خبر داد و گفت: امسال 
با توجه به شــرایط جوی مناسب  
آفت هــا فرصت رشــد و تکثیر 
را نداشــته و بــه همیــن دلیل  
سن زدگی محصوالت خریداری 
شده گندم زیر 2درصد و گاهی 

صفر و یک درصد بوده است.
وی تصریــح کرد:امســال با 
توجــه بــه شــرایط آب و هوایی 
و اقبال کشــاورزان به کشــت 
گنــدم در شــهرهای مختلــف 
کشور پیش بینی می شود بیش 
از 9میلیون تن گندم در کشور 

تولید شود.
* توزیع 6 هزار تن  بذر و نهاده 

های دامی در بین کشاورزان 
تعــاون  ســازمان  مدیــر 
روســتایی اســتان  همچنین از 
تولیــد 6 هزار تــن  از انواع بذر 
توســط تشــکل ها و سایت های 
بذری اســتان خبــر داد و گفت: 
ایــن مقدار از بذر تولید شــده 

تاکنون توزیع شده است.
اساســی  نیــاز  عباســی 
کشــاورزان را تامیــن نهاده ها 
دانســت و افــزود: نیــاز بــذر 
اســتان بیــش از 50 هــزار تن 
اســت که تا کنــون 23 هزار تن 

در استان توزیع شده است.
توزیــع  از  همچنیــن  وی 
مرحله نخســت کود بــه مقدار 
20هــزار تــن در اســتان خبر 
داد که این مقدار 70 درصد از 
نیاز کشــاورزان را تامین کرده 
است.رضا عباسی تصریح کرد: 
قیمت بــذر و کود تا کنون متاثر 
از بــازار ارز نشــده و این اقالم 
همچنان به قیمت ســابق توزیع 
و در اختیــار کشــاورزان قــرار 

می گیرد.
* اجرای 22 طرح کشــاورزی 
توسط سازمان تعاون روستایی 

استان
تعــاون  ســازمان  مدیــر 
روستایی اســتان از اجرای 22 
طرح کشــاورزی بــا 33 میلیارد 
اعتیار توســط ســازمان تعاون 
روستایی استان خبر داد و گفت: 
در حوزه زیر ساخت ها از زمانی 
کــه اشــتغال پایدار و توســعه 
روســتایی با تسهیالت 6 درصد 
روســتایی و 4 درصــد مناطــق 
محروم توسط تشکل های بخش 
کشاورزی شــکل گرفت اجرای 
22 طرح کشــاورزی در دستور 
کار قرار گرفــت که تا کنون10 
طــرح بــا 16 میلیــارد تصویب 
شده که 6میلیارد تومان از این 
اعتبار جذب شده و این طرح ها 
75 درصد پیشــرفت فیزیکی 

دارند.
عباسی طرح ایجاد نهالستان 
تولید نهــال پیوندی گــردو در 
تویســرکان  با 9میلیارد تومان 

اعتبــار را از مهمتریــن ایــن 
طرح ها عنوان  کرد.

وی گفــت: این طرح در ســه 
فــاز با تولیــد 150 هزار اصله 
نهال بــه بهره برداری رســیده 
که یکی از مهمترین ویژگی های 
ایــن نهال ها مقاومــت در برابر 
ســرمازدگی اســت  و اولیــن 
محصول این نهالستان  در سال 

آینده به بازار عرضه می شود.
ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
نهالستان به وسعت 12هکتار 
است که 6هکتار آن باغ مادری 
و 3هکتــار آن پایــه اســت که 

اشتغالزایی آن 15 نفر است.
عباســی همچنیــن از ایجاد 
خط بســته بندی گــردو از محل 
اشــتغال پایدار روستایی خبر 
داد و گفــت: اعتبــارات ایجــاد 
2سایت بذری گندم آبی و جو از 
محل اشــتغال پایدار روستایی 
توسط سازمان تعاون روستایی 
اســتان جذب شده و هم اکنون 
در حــال اجراســت که محصول 
بذر اصالح شــده در این سایت 

مشغول فرآوری است.
وی همچنیــن از احــداث 2 
انبار  مکانیــزه 60هزار تنی در  
روســتای کرفس شهرســتان 
رزن خبــر داد و افــزود: هــم 
اکنــون احــداث انبارهای چند 
منظوره در دســت اقدام است 
که واحــد تولید کود و ســم در 
شهرک صنعتی بوعلی امسال با 
ظرفیت 50هزار تن در فاز اول 
و اشــتغالزایی 12نفــر احداث 

شده است.
انبارهــای  ظرفیــت  وی 
مکانیزه تشکل های کشاورزی 
استان را 90هزار تن دانست و 
گفت: 90هزار تن دیگر به این 
ظرفیت اضافه شــده و تشکل 
ها توانســته انــد 60هزار تن 
ازانواع محصوالت توافقی را از 
اعضــا خریداری کرده و به بازار 

عرضه کنند.

حامد شــادابی با داشــتن تجربه های 
متعدد در فیلمبرداری به سراغ ساخت 
یک فیلم مستند رفته است. او مستند 
»تخریب چــی« را بــا موضــوع محــوری 
بخش هایی از زندگی و بازســازی لحظه 
شــهادت یکــی از شــهدای مدافع حرم 
بــه نــام »محمدحســین بشــیری« بــه 
تصویر کشــیده اســت. کار ساخت این 
فیلــم مســتند در حدود 8 مــاه از زمان 
پیــش تولید تا پایان کار و ارائه به طول 

انجامیده است.

* آغاز با انجمن سینمای جوان
 شــادابی در خصــوص وارد شــدن 
بــه حرفــه فیلمبــرداری و فیلمســازی 
گفــت:  اواخر دهه هفتــاد در دوره های 
آموزشی  انجمن  سینمای جوان همدان 
شــرکت کردم و با ایــن انجمن به حرفه 
فیلمســازی و فیلمبرداری وارد شدم. 
بعــد از ســاخت پــروژه پایــان دوره ام 
احســاس کردم برای فیلمســاز شــدن 
راه درازی در پیــش دارم و بیشــترین 
تمرکــزم را روی فیلمبــرداری و تدوین 
گذاشــتم. پــس از ســال ها تمریــن و 
کســب تجربــه و دســتیاری بــزرگان 
ســینما در رشته فیلمبرداری دوباره به 
فیلمسازی روی آوردم، فیلم »ته جاده« 
به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
همــدان کــه توانســت به فســتیوال 
بین المللیRMF )بروکلین-نیویورک( 
راه پیدا کند نتیجه همان سال ها تجربه 

و شاگردیست.
وی افــزود: کار فیلمبــرداری چنــد 
فیلــم کوتــاه، تله فیلم و تیــزر از جمله 
تجربه هــای حرفــه ای من در ســال های 

اخیر است.

* یک مستند اتوبیوگرافی
حامــد شــادابی در خصوص مســتند 

تخریب چــی گفــت: مســتند تخریــب 
چــی یــک مســتند اتوبیوگرافی اســت 
و از کودکــی تا شــهادت »محمدحســین 
بشــیری« شــهید مدافــع حرم اســتان 

همدان را به تصویر می کشد.
وی در ادامــه افــزود: مــن اصــال در 
فضای ساخت این گونه مستندها نبودم 
ولی بر اساس اتفاقات خاصی تصمیم به 

ساخت این مستند گرفتم.
این هنرمند ســینما گفت: براســاس 
پژوهشــی کــه انجــام دادیــم تعدادی 
از اعضــای خانــواده  و همرزمان شــهید 
بشــیری را پیــدا کرده و بــا آگاهی تمام 

شروع به ساخت مستند کردیم.
وی گفت: ســاخت این مســتند حدود 
8 ماه به طول انجامید و تمام ســعی خود 
را کردم تا مســتند را از حالت کلیشه ای 
خــارج کنــم. در واقــع خواســتیم از 
فضاهای کلیشــه ای که در مستندهایی 
این گونــه معمــوال دیده می شــود، جدا 
شویم و دوربین را از فضای مصاحبه ای 
و به قولی داخل منزل خارج کنیم و تمام 
فیلم به صورت گفت وگو محور نباشــد، 
هرچنــد در ایــن گونــه از مســتندها 
مصاحبــه و گفت وگــو اجتنــاب ناپذیــر 
است اما سعی شــد با فضاسازی اندکی 
این کلیشه شکسته شود و فیلم شکل و 
فرم جذاب تری به خود بگیرد .تصاویری 
که به صورت بازسازی با کمک همرزمان 
شهید و نابازیگرها گرفته شد به همین 

منظور است. 

* بازسازی صحنه شهادت
وی در ادامه گفت: ما در این مســتند 
از جلوه هــای ویــژه اســتفاده کردیم تا 
یک فیلــم متفاوت از فیلم های دســته 

خودش بشود.
شادابی گفت: بازسازی و فضا سازی، 
اســتفاده از گفتــار متن و آرشــیوهای 
خاص در این مســتند اســتفاده شــده 
اســت. فیلم و صحنه هــای خاصی که از 
ســوریه گرفته شــده برای اولین بار در 
این مســتند به نمایــش در می آید. این 
تصاویــر به کمــک همرزمان شــهید در 

اختیار گروه سازنده فیلم قرار گرفت.
وی گفــت: در این مســتند ســعی در 
بازسازی صحنه شــهادت داشتیم تا به 
شــکل نمادین لحظه شــهادت را تصویر 
کنیــم درصورتی که فیلم شــهادت این 
بزرگــوار موجــود بوده ولی شــهادت از 
نظر من شــاعرانه اســت و سعی کردیم 

این شاعرانگی را به تصویر بکشیم .
شــادابی گفــت: این مســتند دارای 
4 فصل اســت که ســیر و سلوک شهید 
بشــیری را بررســی می کند و مهم ترین 
شــاخصه آن این است که واقعیت های 
زندگی این شهید بزرگوار را به تصویر 
می کشــد و از قدیــس ســازی دوری 
می کند چرا که شــهید به انــدازه کافی 
بــزرگ هســت و نیــازی بــه بزرگنمایی 
نــدارد ، تــالش مــا فقط نشــان دادن و 
بیــان واقعیت ها بود تا مخاطب راحت تر 
بــا موضــع ارتباط برقرار کنــد و  در این 
راه به کمک روایت و به تصویرکشیدن 
گفته های خانواده و دوستان او، شهادت 

را دور از دسترس قرار ندهیم.
این فیلمساز در پایان ضمن تشکر از 
تمــام عوامل تولید گفــت: این فیلم در 
سیمای شبکه همدان و با همکاری اداره 
کل بنیــاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان همدان تهیه شد 
و امیــدوارم کــه این کار اثــری در خور 
زحمات تمام دســت انــدرکاران تولید 
باشــد و شرایط حضور این فیلم مستند 
در جشــنواره های مختلــف ملی فراهم 
بشود تا فیلم بیشتر و بهتر بتواند برای 

عالقمندانش نمایش داده شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان:

پیش بینی خرید 800 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان
گفت و گو با کارگردان مستند تخریب چی؛

ایستادن در فاصله خاک و شهادت

سیما سبزی            ���
خبرنگار جام جم

برگزاری رویداد ایده  پارک »همدان 2018« 
نیمه دوم آبان

رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان از برگزاری رویداد ایده پارک همدان 
2018 در نیمه دوم آبان امســال با محوریت گردشــگری و صنایع دستی در همدان 

خبر داد.
مجید کزازی در زمینه برگزاری رویداد 2018 همدان گفت: با پیشنهاد پارک علم 
و فناوری به ســتاد رویداد »همدان 2018« برای ارائه طرح ایده ها و نوآوری صنایع 
دستی، گردشگری و میراث فرهنگی فراخوانی داده شده که قرار است پس از فراخوان 

این ایده پارک با محوریت گردشگری 2018 در نیمه دوم آبان  برگزار شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه در این ایده پردازی آنچه قابل توجه اســت نگاه جدید به 
صنعت گردشــگری و تغییر فنی کار در این زمینه است، ادامه داد: برای برگزاری این 
ایده پردازی سایتی طراحی شده و با فراخوان به تمام پارک های علم و فناوری کشور 
این مطلب ابالغ شــده است.رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه 
قرار اســت در کنار این همایش با برگزاری یک نمایشــگاه واحدهای فناور بتوانند با 
ســرمایه گذاران ارتباط کاری بگیرند، ادامه داد: فرصت رویداد 2018 برای همدان 
زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که وارد فاز علمی شود و بین تولیدکنندگان و طرف 

خارجی قراردادهایی منعقد شود.
وی تاکید کرد: یکی از راهکارهای جذب توریســت، جذب سرمایه گذاران است 
کــه می تواند منجر به پربارتر کردن این گونه همایش ها شــود.کزازی در خصوص 
برنامه های آتی پارک علم و فناوری نیز گفت: امروز با وجود وضعیت دشوار اقتصادی 
و وجود تحریم ها علیه کشور، فرصت هزینه در حوزه پژوهشی برای دانشگاه ها وجود 
ندارد چراکه با وجود وضعیت اقتصادی جامعه باید بتوانیم علم را تبدیل به ثروت و شغل 
کنیم.وی با تاکید بر اینکه باید مسؤوالن پارک به دنبال ایجاد ظرفیت های استان در 
حوزه کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، معادن و صنعت باشند، خاطرنشان کرد: 
برای عملیاتی شدن این پتانسیل باید در هر شهرستان یک مرکز رشد ایجاد شود که 
البته در کنار مراکز رشد کانون های شکوفایی، نوآوری و خالقیت نیز باید دایر شوند.

رئیس پارک علم و فناوری همدان با بیان اینکه قرار است امسال به صورت رسمی 
صندوق پژوهش و فناوری در پارک علم و فناوری دایر شود، گفت: آنچه برای تشکیل 
این صندوق مهم اســت فعالیت بیشتر بخش خصوصی است تا بتواند به واحدهای 
فناور تسهیالتی با سود کم ارائه دهد.وی با اشاره به اینکه امروزه نیاز جامعه ما تکیه بر 
خویشتن است، تصریح کرد: کاالهای تولیدی باید براساس رقابت علمی و منطقی 
به روز باشند چراکه اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم باید فناورانه باشد زیرا سرمایه گذاری 
بدون در نظر گرفتن جنبه فناوری کاری بیهوده اســت.کزازی با بیان اینکه باید به 
سمت فناوری بومی حرکت کنیم، افزود: برای بومی کردن فناوری های انتقال یافته 
همکاری همه دستگاه ها در جذب سرمایه گذار ضروری است و پارک علم و فناوری 
اســتان نیز این آمادگی را برای همکاری دارد.وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری 
وظیفه دارد ایده های نوآورانه و فناورانه را که ماحصل تحقیقات اقشار مختلف جامعه 
اســت به ثروت و شغل تبدیل کند، گفت: براساس سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبــری، محوری ترین برنامه اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان و اهتمام 

به فناوری های روز است.

خبر

رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
استان همدان از ساماندهی سرپناه شبانه 
خانــه امیــد در همدان خبــر داد و گفت: 
در پی انتشــار مســتندی توسط یکی از 
رســانه های اســتان )جام جم همدان( با 
عنوان زنان بی سرپناه در استان همدان، 
مســئوالن اســتانی بر آن شــدند تا این 
 ســرپناه شــبانه خانه امید را ساماندهی 

کنند.

سرهنگ هادی قزوینه تاکید می کند: 
در خصوص این موضوع یک اراده و عزم 
جدی در دســتگاه های مســئول شکل 
گرفت و خوشــبختانه با کسب اطالعات 
دقیق و برآوردهای منظم از وضعیت زنان 
ساکن این خانه، نسبت به ساماندهی آنها 
در حوزه هــای تــرک اعتیاد، اشــتغال و 
حمایــت های اجتماعی اقدامات بســیار 

خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این زنان در 
حال سپری نمودن آموزش های مهارت 
زندگی و درمان می باشــند که با توجه به 
پیگیری هایی که از سوی معاون سیاسی 
اجتماعی اســتانداری به عمل آمده است، 
موضوع حرفه آمــوزی و حمایت های بعد 
از درمان آن ها توســط بهزیستی، کمیته 
امداد، فنی حرفه ای و شورای هماهنگی 

استان در حال پیگیری است.

روزنه امید در همدان به ثمر نشست
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شــهردار همــدان گفت: خدمات  رســانی 
به شــهروندان بــدون وقفه ادامــه دارد و 
فعالیت ها و پروژه های عمرانی و خدماتی در 

شهر با قوت پیگیری می شود.
عبــاس صوفــی در این بــاره گفــت: بــه 
دنبال دریافــت گزارش هایی مبنی بر وجود 
تخلــف برخی افراد شــاغل در یکی از مناطق 
شــهرداری و همچنیــن عــده ای از افــراد 
خارج از شــهرداری که از گذشــته تاکنون به 
فعالیت هــای غیرقانونــی می پرداخته انــد، 
ماموریتی ویژه به اداره حراســت داده شده 
است که این موضوع به صورت جدی و بسیار 
دقیــق و با همکاری دســتگاه قضایی در حال 
بررســی و پیگیری است که در این خصوص 
تاکید می شــود با خاطیان بدون کوچک ترین 
اغماضی برخورد قانونی و جدی خواهد شــد 

کــه متاســفانه در این میان برخــی به دنبال 
حاشیه ســازی برای شــهرداری هســتند و با 
اخبــار کــذب و نادرســت خدمت رســانی به 

شهروندان را نادیده می گیرند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خدمت رســانی 
مهمتریــن اولویــت شــهرداری همــدان به 
شــهروندان اســت، تصریح کرد: مدیران و 
کارکنان شــاغل در مجموعه مدیریت شــهر 
همــدان همــواره بر اخالق مــداری و رعایت 
انصــاف به وظایف قانونــی خود و امور محوله 
می پردازند و خود را موظف به خدمت رسانی 
شایسته به شهروندان می دانند و در راستای 
ارتقای کمی و کیفی خدمات رســانی به مردم 
ســاعی و پرتالش در صحنه حضــور دارند و 
رضایت منــدی شــهروندان را در پیشــانی 
اهــداف خــود قــرار داده اند که متاســفانه 

در برخی موارد شــاهد هســتیم این زحمات 
و تالش هــای شــبانه روزی براحتــی نادیده 
گرفته می شــود و برخی موضوعات به دور از 
انصاف و بیان واقعیت بزرگنمایی می شود که 
در این باره مجموعه مدیریت شــهری انتظار 
دارد رسانه ها به بیان واقعیات و نقاط مثبت 
بپردازنــد، چرا کــه نخســتین گام در تحقق 
شهری آباد و توسعه یافته، افزایش آرامش 
و تعلق خاطر شــهروندان است و تجربه ثابت 
کــرده اســت بیان اخبار کذب و نادرســت از 
عملکــرد دســتگاه ها اعتماد شــهروندان را 
ســلب کــرده و هزینه های زیادی را به شــهر 

تحمیل می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: به شــهروندان 
اطمینــان می دهیــم بــا افــراد خاطــی که با 
سوءاســتفاده از اعتماد عمومــی و خیانت به 
مجموعــه، بــه اقدامــات غیرقانونی دســت 
زده اند بدون گذشت برخورد قانونی و جدی 
خواهد شــد و یادآور می شــود در حال حاضر 
این پرونده در دســت بررســی همــه جانبه 
و کارشناســانه اســت و به تمامــی ابعاد این 
پرونده رسیدگی می شود تا ریشه فسادهای 
احتمالی در حال و آینده برای همیشه در شهر 
خشــکانده شود چرا که تعدی و دست درازی 
به منافع مردم و بیت المال خط قرمز ماســت 
و در ایــن راســتا بــا تصمیمات اتخاذ شــده 
طــرح ثبــت الکترونیکی اســناد در دســتور 
کار شــهرداری همدان قــرار دارد که قطعا با 
راه اندازی این ســامانه شــاهد شفافیت در 
ارائــه خدمات و ســالمت اداری در این نهاد 

خدمت رسان خواهیم بود.
شــهردار همدان با بیان اینکه شهرداری 
برای پروژه ســینا حــدود 50 میلیارد تومان 
هزینه کرده اســت گفــت: پارکینگ طبقاتی 

سینا ظرفیت 500 خودرو را دارد.
عبــاس صوفی بیان کرد: پارکینگ طبقاتی 
ســینا در محوطه کوالنج همدان واقع شده و 
در 9 طبقــه و در مجموع 14 هــزار مترمربع 

مساحت در حال ساخت است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازه پارکینگ 
طبقاتــی ســینا فلزی پیش ســاخته اســت، 
ادامه داد: شــهرداری  همدان در راســتای 
روانســازی ترافیک و رفاه حال شــهروندان 

گام های مؤثری برداشته است.

* اداره همدان با برنامه های یک کالنشهر
شــهردار همدان با تاکید بر اینکه همدان 
را باید کالنشهر دانست می گوید: این عنوان 
در هیــات دولــت مصــوب شــده و همــدان 
معیارهای الزم برای کالنشهر بودن را دارد.

صوفــی می افزاید: در راســتای توســعه 
فضای شــهری بویژه کمربند ســبز، همچنان 
معتقــد به اجرای رینگ ســوم هســتم و این 
طــرح را بــا رعایــت تمامی قوانیــن و ضوابط 

موجود اجرایی می کنیم.
وی بیــان می کنــد: توســعه فضــای ســبز 
شــهری یکی از رویکردهای اصلی شهرداری 
همــدان اســت و بــر همین اســاس بزودی 
عملیــات اجرایــی 25 پارک در نقــاط مختلف 

شهر آغاز می شود.
صوفی، پارک صــد هکتاری والیت و 250 
هکتاری اکباتان را دو طرح بزرگ در توســعه 
فضای شــهری می داند که قرار است بزودی 

عملیات احداث آن آغاز شود.

* آگاهــی بخشــی عمومــی بــرای پرداخت 
عوارض

شهردار همدان با انتقاد از شهروندان در 

پرداخــت نکردن بموقع عوارض نوســازی و 
مشــارکت کم در پرداخت عوارض می گوید: 
ســال گذشته تنها 7 درصد از مردم عوارض 
نوسازی پرداخت کردند که جای تامل دارد.

صوفــی با تاکید بــر اینکه مــردم باید در 
پرداخــت عوارض نوســازی مشــارکت الزم 
داشــته باشــند از رســانه ها می خواهــد 

شهرداری را در این زمینه یاری کنند.
شــهردار همدان با تاکید بر رویکرد نوین 
شــهرداری در ایجــاد درآمدهــای پایــدار 
می گوید: امســال با برنامه ریزی های صورت 
گرفته نســبت بــه ایجاد درآمدهــای پایدار 

اقدام شده است .

* ساخت پل ها برای حل مشکل ترافیک
صوفی با بیان اینکــه تعدادی از طرح های 
در حــال انجــام همچون پل شــهید همدانی 
بایــد به نتیجه برســد تا روند روبه رشــدی 
داشــته باشــد، به تعریف پروژه های جدید 
در شــهر همدان هم اشاره کرده و می گوید: 
برنامه ریزی هایــی بــرای اجــرای طرح هــای 
مختلــف انجــام شــده و خبرهــا در چند روز 

آینده به اطالع شهروندان خواهد رسید.
شهردار همدان در بخش از دیگر سخنانش 
با اشــاره به برنامه ریزی در نظر گرفته شده 
برای توســعه همدان، می گوید: روزانه 50 
خودرو و سالیانه 15 هزار خودرو در همدان 
شــماره گذاری می شــود که در مجموع حدود 
200 هــزار خودرو در شــهر تــردد می کنند 
و نمی تــوان فضا برای این تعــداد خودرو را 
فراهم کرد. ما در شهر نیازمند رشد متوازن 
هســتیم و برنامه ریزی این است که فضا به 
گونه ای باشد که مردم در حضور و زندگی در 

شهر رضایت داشته باشند.

خدمت رسانی به شهروندان بی وقفه ادامه دارد

افتتاح سالن ورزشی مرکز آموزشی، درمانی فرشچیان سینا 

افتتاحیــه ســالن ورزشــی مرکــز 
آموزشــی درمانی فرشــچیان ســینا و 
رونمایــی از کتاب تاریخچــه این مرکز 

برگزار شد.
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی 
فرشــچیان ســینا گفــت: ســاخت و 
بهره بــرداری از ایــن فضا بــرای ایجاد 
فضای ورزشــی نشاط و شادابی در این 
مرکز با وجود همه مشــکالت اقتصادی 

موجود در کشور فراهم شد.
دکتر مهیار معتقد با اشــاره به برخی 
مشکالت ناشــی از مســائل اقتصادی 
کشــور افــزود: بــا توجــه به شــرایط 
اقتصــادی مردم، همه حمایت های بعد 
از طرح تحول ســالمت مانع از مراجعات 

مردم به واحد مددکاری نشده است.
وی بــا تاکیــد بر لزوم توجــه به رفاه 
کارکنــان بــرای توجــه و قدردانــی از 

زحمات آنان، ابــراز امیدواری کرد که 
مســئوالن دانشــگاه بیش از پیش در 

ارائه خدمات رفاهی گام بردارند.
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی 
فرشــچیان سینا با اشاره به رونمایی از 
کتاب تاریخچه بیمارســتان فرشچیان 
سینا به همت روابط عمومی دانشگاه و 
دکتر افخمی رئیس پیشین مرکز گفت: 
این کتاب در برگیرنده مطالبی در مورد 
قدیمی تریــن بیمارســتان همدان در 
گذر زمان بوده و امید است زمینه ساز 

امید و نشاط در جامعه باشد.
همــه  بــه  احتــرام  ادای  بــا  وی 
پیشکســوتان مرکز آموزشــی درمانی 
فرشــچیان ســینا گفت: همه تالش ها 
بــرای ایجاد امید و نشــاط بــوده که به 
عنوان بذر هویت ما محسوب می شود.

رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی 
فرشــچیان سینا امیدواری کرد که کل 
دانشــگاه از امکان ایجاد شده در این 

مرکز بهره برداری کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: فکــر اولیــه 
نگارش کتاب بیمارســتان فرشــچیان 
ســینا  از سال 1394 به شکل شفاهی 
توســط یکی از پرستاران قدیمی مطرح 

شده و نگارش آن از سال 95 کار رسما 
آغــاز شــد و در نهایت تحــت نظر دکتر 
موســوی بهار رئیس دانشگاه منتشر و 

رونمایی شد.
دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان نیز با 
ابراز ارادت به پیشکسوتان این مرکز 
و مســئوالن پیشــین گفت: در شرایط 
ســخت کشــور با وحدت بالها از مردم 
دور می شود و امید می رود این حرکات 

باعث نشاط در جامعه شود.
دکتر ســیما سادات الری با اشاره به 
اهمیت ورزش و فرهنگســازی انجام 
شده در این حوزه گفت: شرایط ورزش 
کارکنان دانشگاه بویژه برای خانم ها در 
ســاعات اداری به دلیل مسئولیت های 
زیاد آنــان در کانون خانــواده و بعد از 

ساعات اداری فراهم شود.
وی از دکتر کاویانی به عنوان یکی از 
دانشــجویان توانمند در حوزه علمی و 

فرهنگی دانشگاه قدردانی کرد.
دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
دانشــگاه با بیــان این کــه در جامعه ما 
هدر رفــت انرژی وجــود دارد، گفت: 
بایــد دلســوزانه از لــوازم ورزشــی 

موجود بخوبی استفاده شود.
جعفر شــاهرخی مدیر روابط عمومی 
دانشــگاه نیز گفت: کتاب بیمارســتان 
کتــاب  اولیــن  ســینا  فرشــچیان 
بیمارستانی دانشگاه بوده که رونمایی 
شــده اســت. بیمارســتان اکباتان از 
قدیمی ترین بیمارســتان های اســتان 
اســت که امید می رود تهیه کتاب هایی 
مشــابه بــرای همــه بیمارســتانهای 

دانشگاه نیز انجام شود.
برنــدگان مســابقه عید تــا عید نیز 
هدایای خود را از مســئوالن حاضر در 
برنامــه دریافت کردنــد، همچنین به 
مناســبت هفته دولت از مهین نصیری 
کارمنــد پیشکســوت ایــن مرکــز نیز 
قدردانی شــد. بعد از رونمایی، کتابها 
به پیشکسوتانی که مفتخر به همراهی 

آنان هستیم، اهدا شد.
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»شکفتن در کویر« عنوان یک کتاب از روزنامه نگاری معلول 
است که یادداشت های روزانه خود را از همه مشکالت روزانه ای 
که با آن ها دست و پنجه نرم می کند، نوشته است. او معتقد است 
در جامعه، گاه به اشــتباه معلولین را با ناتوانان در یک سطح قرار 
می دهند و گاه فقیر و تهیدســت قلمداد می شــوند و تالش او در 
این ســال ها ایجاد درک درست در جامعه نسبت به این قشر بوده 
اســت. این که چند نفر از ما شــهروندان نسبت به معلوالن تلقی 

گفته شــده را داریم پاسخی بسته به انصاف خودمان دارد.
مناسب ســازی اماکن عمومــی برای اســتفاده از امکانات 
همگانــی برای معلوالن از خواســته های بحقی اســت که باید 
در رســانه ها پیگیری و این مهم از مســئوالن خواســته شود. 
شــهرداری به عنــوان متولی اصلی مناسب ســازی معابر برای 
معلــوالن وظیفه ای دوچندان دارد چرا کــه برخی معابر در حال 
حاضــر برای حرکت معلول نه تنها مناســب نیســت، بلکه گاه 

مزاحم هم هست.

 میزبان معلوالن همدانی���
حضــور چند نفر از معلــوالن همدان در دفتر روزنامه جام جم 
و بیان مشکالتشــان، دلیل پیگیری بعدی شــد. ایشان برای ما 
گفتند که با وجود رســیدگی از سوی بهزیستی استان، همچنان 
با مشــکالت عدیده ای روبه رو هســتند. مناســب نبودن معابر 
شهری یکی از اصلی ترین شــکایات معلوالن است. نبود سطح 
شــیب دار یا آسانســور که بدون در نظر گرفتن این اشــخاص 
ســاخته شــده اند، عدم وجود جایگاه ویژه معلولین در وســایل 
نقلیه عمومی، ســرویس بهداشتی های نامناسب، مناسب نبودن 
خودپرداز بانک ها، نبود امکانات دسترســی به مراکز تفریحی و 
زیارتگاه ها، شــیب راه های غیراصولی و دیگر مشــکالت، عماًل 
رفت و آمد در شــهر را برای آنان مشــکل و در برخی موارد حتی 
غیرممکن می ســازد، این در حالی اســت که در چند ماده قانون 
جامــع حمایت از معلوالن، لزوم رعایــت این نکات به صراحت 

بیان شده است.

 یک تجربه، یک روز���
محمــد صحابت یکــی از توان یابانی بود که یــک روز را با 
مجموعــه جام جــم گذراند. به بیرون از دفتر جــام جم رفتیم و 
گشــتی در خیابان زدیم، از ســختی حمل ویلچرش که بگذریم، 
خیابان هایی که هیچ مســیری برایش تعبیه نشده بود، خودش را 
که هیچ، ما را آزرده کرد؛ پیشنهادش این بود یک روز را با ویلچر 
به خیابان برویم تا ســختی زندگی در شــهری را که برایش قفل 

شده است درک کنیم.

کوتاه قامت اما بلند همت���
گفــت و گو با دخترانی کوتــاه قامت اما بلند همت، گام بعدی 
برای آشــنایی با مشــکالت این قشر از شــهروندان بود. اعظم 
گوهرنیــا، کوتاه قامــت همدانی در گفت و گو بــا جام جم خود را 

متولد ســال 1360 معرفی می کند و می گویــد: فارغ التحصیل 
رشــته علوم اجتماعی هستم و از ســال ۹3 فعالیتم را در انجمن 

»کوتاه قامتان بلند همت« شروع کرده ام.
وی بــا اشــاره به اینکه 48 کوتاه قامت در سراســر اســتان 
همــدان داریم، می افزایــد: در ابتدای فعالیــت »انجمن کوتاه 
قامتان بلندهمت«، کارگاه های نقاشــی، موسیقی و مشاوره بود 
اما از آن جهت که فضای مشــخصی برای برگزاری کالس ها در 

اختیار نداریم در حال حاضر فعالیت کارگاه ها متوقف شــده اند.
پریسا برق زدگان، عضو هیئت مدیره کوتاه قامتان بلند همت 
کشــور نیــز خود را متولد ســال 1374 معرفــی می کند و ادامه 
می دهد: کارشناســی را در رشته حسابداری به اتمام رسانده ام و 
در ســال ۹6 به عنوان بانوی برگزیده در زمینه تئاتر غرب کشور 
انتخاب و ســابقه کاپیتانی شــطرنج استان و طراحی دو ربات را 

نیز در کارنامه فعالیت هایم دارم.

 چرا فرصت نمی دهید؟���
بــرق زدگان تصریح می کند: تا به امروز بســیار برای کار به 
ادارات و مراکــز متعدد مراجعه کرده ام، امــا جوابی به من داده 
نشده است که ای کاش فرصتی در اختیار کوتاه قامتان قرار داده 

می شــد تا توانایی ها و استعداد هایمان را نشان دهیم.
وی با تاکید بر این که بشــدت از مســئوالن شهرم دلگیرم، 
عنــوان می کند: نمی دانم تا چه زمان بایــد خانواده ام مرا از نظر 
مالی تامین کنند،  چرا که مسئولین این فرصت را به ما نمی دهند 

که همچون افراد عادی در زندگیمان مســتقل شویم.  
وی در ادامــه دلیــل این امــر را بی اعتمادی مســئوالن به 
توانایی شــان می داند و می افزاید: مســئولین به مــا می گویند 
خودتــان کارآفرینی کنیــد اما زمانی که یک نهــاد دولتی از ما 
حمایــت نمی کند دیگر از چه کســی می توانیم انتظار همراهی و 

حمایت داشته باشیم.

 نگاه کنید، شغل نداریم���
محمــد صحابت کــه به طــور مــادرزادی دارای معلولیت 
می باشــد و اکنون نیز بــر روی صندلی چرخ دار می نشــیند، با 
بیان اینکه اشــتغال، مســکن و ازدواج دغدغه اصلی ما معلولین 
اســت، می گوید: از استاندار شهرم گله دارم چرا که از او تقاضای 
حمایت برای ایجاد فضای اشتغال کردم و در نهایت با بی توجهی 

ایشــان نسبت به درخواستم رو به رو شدم.
اعظــم گوهرنیا در رابطه با فعالیت هایش تا به امروز این گونه 

عنوان می کند: به مدت ســه سال در مهدکودک به عنوان کمک 
مربی مشغول به کار بودم و آنقدر کارم را دقیق انجام می دادم که 
گاهی همکارانم فراموش می کردند که من کوتاه قامت هســتم.

پریسا برق زدگان با اشاره به اینکه همه افراد در زندگیشان به 
حمایت و پشــتوانه نیاز دارند، ادامه می دهد: برای قدم برداشتن 
اگر حامی داشته باشــی با انگیزه ادامه خواهی داد بنابراین نباید 

تاثیر حضور خیرین را نادیده گرفت. 

* مشکل فقر فرهنگی است���
پریسا برق زدگان فقر فرهنگی را موضوعی می داند که عامل 
دلخــوری کوتاه قامتان و معلوالن اســت و در همین خصوص 
می گوید: مــردم در کوچه و خیابان برخوردهای مناســبی با ما 
ندارند و پدر و مادرهایمان این رفتارها را می بینند و آســتانه صبر 

و تحملشان را باال می برند.
اعظــم گوهرنیــا در همین خصــوص با بیان اینکــه ما این 
برخوردها و نگاه هــارا نادیده می گیریم اما برای خانواده هایمان 
تحمــل این گونه برخوردها بســیار دشــوار اســت، می افزاید: 
متاسفانه در بســیاری از فیلم ها و برنامه هایی که شاهد هستیم، 
از کوتاه قامتان برای خنداندن بیننده اســتفاده می شود که رفتار 

درســتی نیست و من هرگز این کار را به عنوان یک کوتاه قامت 
قبول نخواهم کرد.

محمــد صحابت با اشــاره به اینکه احترامی که دوســتان و 
اطرافیان برایم قائل هســتند برای من با ارزش اســت، تصریح 
می کند: زمانــی که اطرافیانم در کنار خانــواده ام به من احترام 
می گذارنــد و دوســتانه برخورد می کنند حــس خوبی را تجربه 
 می کنــم چــرا که ما نیــز همچون افــراد دیگر به احتــرام نیاز 

داریم.
اعظم گوهرنیا تهیه کفش و پوشاک را در دسته مسائل دشوار 
نیازهــای یک معلــول و کوتاه قامت  قــرار می دهد و می گوید: 
کوتاه قامتان اندام هایشــان و حتی قدشــان با یکدیگر متفاوت 
اســت و تهیه کفش و پوشاک کار سختی برایمان به شما می رود.

 خودمان را ثابت می کنیم���
در پایــان ایــن گفت و گو بانوانی که پــای صحبت ها و درد و 
دلشان نشســته ایم، گفتند که خودشان را به همه  ثابت کرده اند، 
اعظم گوهرنیا از حمایت های اســتاد چوب ریزیان، مدرس ساز 
ســنتورش می گوید و پریسا برق زدگان نیز از نوازندگی ویلن نزد 

استاد مهریزدان برایمان گفت.

یک پای شهر برای من لنگ می زند
سمیرا سبزی- ���

روزنامه نگار جام جم

فاطمه الوان-���
روزنامه نگار جام جم

اصــل 20 و 2۹ قانــون اساســی بــه برابری 
حقــوق  آحاد مردم و برخــورداری از فرصت های 
برابر تاکید داشــته و به ایــن منظور قوانین متعدد  
و تکالیف متنوعی را به عهده دستگاه های اجرایی 
قــرار داده اســت. یکی از مباحث بســیار مهم در 
موضــوع برابری حقــوق و فرصت های اجتماعی 
بحــث مناسب ســازی اماکن ، معابــر ، تجهیزات 
و محیط های شــهری و تامین دســترس پذیری 
مناســب و ایمن برای افراد کم توان جسمی است 
به شــکلی که بتوانند با حفظ اســتقالل فردی از 
امکانات محیطی همچون ســایرین استفاده کنند.

افــراد کم توان جســمی ) L.C.A ( افرادی 
هســتند کــه به صــورت دائــم یا موقــت دچار 
محدودیت در قابلیت های حرکتی خود می شــوند. 
جانبازان، معلولین ، سالمندان ، بانوان باردار ، افراد 
دارای آســیب در مفاصل زانو و ســتون فقرات در 

این گروه طبقه بندی می شوند.
توجه به تدوین ضوابــط و مقررات الزم برای 
پوشش نیازهای این گروه از هموطنان به سه دهه 
پیش باز می گردد که ضوابط و مقررات شهرسازی 
و معماری برای افراد معلول جســمی- حرکتی در 
سال 68 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران تصویب شد. همچنین قوانین متعدد دیگر از 
جمله سیاســت های کلی نظام، ماده 1۹3 و 1۹6 
از برنامه های ســوم و پنجم توسعه ، ماده 2 و 4 از 
قانــون جامع حمایت از حقــوق معلولین و ماده ۹ 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به موضوع 
مناســب ســازی پرداخته اند واخیرا نیز با تصویب 
قانون حمایت از حقوق معلوالن در ابتدای ســال 
جاری ، تکالیف جدیدی برای دستگاه های مرتبط 

تعریف شده است.
مهمترین وجــه تمایز قانون جدیــد با قوانین 
قبلی پیش بینی ابزار الزم جهت پیشگیری از عدم 
تحقق قانون اســت. به عنوان مثــال می توان به 
تبصره 3 ذیل ماده 5 آن اشاره کرد که برای موارد 
تخلف از قانــون، انفصال موقت یا دائم از خدمات 
عمومــی، تنزل مقام یا محرومیــت از انتصاب به 
پســت های حساس و مدیریتی یا اخراج از سازمان 

پیش بینی شده است.
شــهرداری ها از دســتگاه های مهم در حوزه 

مناسب سازی هستند و بیشــترین حجم اقدامات 
مناسب ســازی به این سازمان مرتبط است. شرح 
وظایف شــهرداری ها در حوزه مناسب ســازی را 

می توان در موارد زیر خالصه کرد:
-مناســب سازی اماکن عمومی تحت تملک یا 

نظارت شهرداری
-مناســب ســازی معابر شــامل پیاده روها، 
دسترســی ها ، حد فاصــل پیاده رو و ســواره رو، 
پل هــای پیاده هوایی، عالئــم راهنمایی، تقاطع 

ها و مانند آن
-کنترل رعایــت ضوابط در ســاختمان های 

عمومــی در مراحل صدور پروانه و پایان کار
-اصالح ناوگان حمل و نقل شهری

-اصالح و مناسب ســازی محیط های شهری 
ماننــد پارک ها، پایانه ها، پیاده راه ها و مانند آن

-احداث سرویس بهداشتی عمومی استاندارد 
یا اصالح موارد موجود

-جلوگیری از سد معبر
شــهر همدان با توجه به استقرار در دامنه کوه 
الوند بــر روی توپوگرافی )پســتی و بلندی( قرار 
داشــته و از این جهت اهمیت مناسب سازی معابر 
و محیط های شــهری در آن به نســبت شهرهای 

مسطح بیشتر است.
امــروز با نگاهی منصفانه به معابر و محیط های 
شــهری همدان می توان ادعا کــرد که عملکرد 
شــهرداری همدان در حوزه مناسب ســازی قابل 

دفاع نیست. شهر همدان علی رغم این که در سال 
جــاری میالدی به عنوان پایتخت گردشــگردی 
کشــورهای آســیایی 2018 انتخاب شده است 
فاقد حتی یک چشــمه سرویس بهداشتی عمومی 
اســتاندارد بوده و ضوابط و مقررات مناسب سازی 
در 30 ســال گذشته در بیشتر اماکن و محیط های 
 شــهری با کاربــری عمومی آن رعایت نشــده

 است.
از علــل اصلی ایجاد این شــرایط می توان به  
فقدان برنامه ریزی عملیاتی و تعریف فرآیندهای 
اجرایــی، ضعــف در آمــوزش و نبــود آگاهــی 
شــهروندان از حقوق خود اشاره کرد. اقدام موثر و 
کارآمد در گرو فهم صحیح از این ضرورت اســت 
که مناسب ســازی فضاهای شــهری یک راهبرد 
مدیریتی در حوزه شــهری و گردشــگری است و 
توجه نداشــتن به این مهم عالوه بر بار حقوقی آن 
هزینه های قابل مالحظه جســمی، روانی و مالی 

برای شهروندان کم توان جسمی دارد.
 از این رو الزم اســت شــورای شهر همدان و 
مشــخصا مرکز پژوهش های این شورا به صورت 
جدی به موضوع مناسب سازی وارد شده و نسبت 
بــه تعیین اولویت هــا، تدوین فرآیندهــا و تهیه 
نقشــه راه با رویکردهای کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مــدت اقــدام کرده و هزینه هــای الزم در 
این خصوص را در اعتبارات ســاالنه شــهرداری 

پیش بینی کند.

مناسب سازی یک تکلیف قانونی است
دیدگاه کارشناس

 مهندس عبدالحسین نوری ���
کارشناس مناسب سازی اماکن، 

معابر ومحیط های شهری


