
هههههههههههههههههههمدهمدان

چهارشنبه   23  خرداد 1397  |  28 رمضان 1439  |  13 ژوئن 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5127
www.daneshpayam.irwww.jamejamonline.ir

جاى خالى پرچم واليبال همدان جاى خالى پرچم واليبال همدان 20182018  
در دست بلندقامتان واليبالدر دست بلندقامتان واليبال

دومين تيم امداد و نجات همدان به دنا رفتدومين تيم امداد و نجات همدان به دنا رفت

 ميزبانى مطلوب از گردشگران، در گرو مشاركت جامعه ميزبانى مطلوب از گردشگران، در گرو مشاركت جامعه

صفحه   3

صفحه 3 
صفحه    2

صفحه    4

يادداشت روز

صفحه    3

خـانه رئيـس االســـالم و 
طباطبايى ها در انتظار مرمت

در كوچه مجاور مقبره استر و مردخاى همدان 
عباس آباد،  يا  شريعتى  خيابان  ابتداى  از  منشعب 
در حدود اواسط كوچه، روبروى موقوفات زنگنه، 
خانه اى قديمى با شيروانى و آجركارى چشم نواز 
شهروندان  روزانه  ديدارى  تجربه  كه  دارد  قرار 
به  فرهنگى  ميراث  سازمان  در  خانه  اين  است. 
نام «خانه عسگرى» معروف است . اما با كمى 
نام هاى  به  خانه  اين  تاريخى  سابقه  در  كنكاش 
دوران  ويژه  به  همدان  معاصر  تاريخ  در  آشنايى 

مشروطه برمى خوريم. 

دومين تيم تخصصى امداد و نجات كوهستان جمعيت هالل احمر استان همدان براى ادامه كار جستجوى مفقودين حادثه 
هواپيماى تهران _ ياسوج راهى دنا شد.

معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان همدان با اشاره به اعزام اولين تيم درفروردين ماه ، از اعزام دومين تيم امداد 
كوهستان براى يافتن اجساد حادثه هواپيماى تهران - ياسوج خبر داد.

حميد عرفى خاطرنشان كرد: اين تيم 6 نفره با تجهيزات كامل به منطقه سقوط هواپيماى تهران ، ياسوج واقع در رشته كوه 
دنا اعزام شد و قرار است به همراه تيم هاى حاضر در منطقه كار جستجو و تحويل اجساد مفقودين اين حادثه را كامل كنند.

وى گفت : تيم امداد و نجات كوهستان جمعيت هالل احمر استان همدان تا كنون... 

و  جمهورى  رياست  انتخابات   ،1396 ارديبهشت 
سطح  در  را  بسيارى  تحوالت  كشور  شهر   شوراى 
كالنشهرها  از  بسيارى  در  و  ديد  خود  به  انتخابات 
منتخبانى برگزيده شدند كه با شعار « اميد» راه خود را 
به شوراهاى شهر هموار كردند، و در همدان نيز پنج 
نفر از يازده نفر وارد شوراى شهر شدند كه با اضافه 
توانستند  فراكسيون  ديگر  مستقل  عضو  يك  شدن 
همدان  شهر  شوراى  در  بار  نخستين  براى  را  اميد 

تشكيل دهند. 
شورا  اين  تشكيل  از  سال  يك  به  نزديك  اكنون   
و  فراكسيون اميد مى گذرد، اما نمى توان هيچ دست 
آورد ويژه اى را در سطح شهر مشاهده كرد كه نشان 
تاثيرگذار  آن  در  كه  اصالح طلبان  باشد  تغييرى  از 
بوده باشند. از انتخاب  رئيس شورا مى توان شاهد اين 
قضايا بود تا انتخاب  شهردار كه خود مثنوى معنوى 
به  كه  شد  آنانى  سرخوردگى  موجب  سرانجام  و  بود 
اميد راى دادند! و اكنون نيز انتصابات غير تخصصى 
در  مديريت هاى شهرى قابل مشاهده است و فعاليت 
به  برچسب  اصالح طلبى  چسباندن  براى  دوستان 
آينده  ندارند،  جريان  اين  از  دانشى  حتى  كه  كسانى 
از  به هاله اى  را  مردم  توسط  شده  انتخاب  مسير 
با  شما  پرسيد  بايد  كه  اينجاست  مى برد؛  فرو  ابهام 
راى و كوشش  اصالح طلبان آمديد، پس چرا  اصالح 

نمى كنيد؟ 

آزمون  زمان  كه  بدانند  بايد  مردم  منتخبان  شايد 
و خطاى شان پايان يافته و اكنون زمان پاسخ دهى 

است.
بررسى  بخواهيم  را  اميد  كارنامه  فراكسيون  اگر   
شاخص  را  خيابان  چند  نام  تغيير  تنها  مى توان  كنيم 
نگاه  عدم  و  دانست!!  آمده  وجود  به  تغيير  ترين 
شك  بى  كه  و  شهردارى  شهر  به  شوراى  فرهنگى 
مهم ترين شاخصه در به وجود آمدن تغييرات در زير 
و  ندارد،  جايگاهى  هيچ  است  اجتماعى  ساخت هاى 
ياس و نا اميدى در بين آنانى كه راى دادند در حال 
عوامل  از  يكى  نااميدى  و  ياس  اين  است.  افزايش 
راى  كه  آنانى  و  است  اجتماعى  نارضايتى  اصلى 
باطل  را  خود  راى  كه  زمانى  تغيير،  براى  مى دهند 
بر  را  اعتراض  و  شورش  چون  مسيرهايى  مى بينند 

مى گزينند. 
به قول «هانتينگتون» انقالبى ها هيچگاه نمى توانند 
 اصالح طلبان خوبى باشند چون آن ها به مطالباتى كه 
مى خواهند خيلى راحت از راه انقالب و شورش دست 
پيدا مى كنند، اما  اصالح طلبان راه پيچيده تر و سخت 
ترى براى رسيدن به مطالبات انتخاب مى كنند؛ پس 
شايد مسير  اصالح طلبى سخت باشد اما آنان كه اين 
مسير را بر مى گزينند، بى شك بايد سختى هايش را 
با جان و دل بخرند، و از همه مهمتر پاى تعهدات و 

روياهاى جمعى خود بايستند.

ما روياى مشتركى داشتيم و اميد داريم به اين كه 
روزى اين روياى مشتركمان به واقعيت تبديل شود، 
و مى دانيم كه امروز به تحقق روياى مان نزديك تر 

از هر زمانى هستيم. ما رويايى داريم.
 همان روياى  پدران مشروطه خواه مان كه بيش 
از يك سده است براى تحققش صبر و مقاومت كرده 
ايم؛ و اگر گاه به بى راهه رفته ايم، راه مان را به سوى 
آن دوباره پيدا كرده ايم؛ روياى آزادى، روياى عدالت 
و روياى حاكميت   قانون؛ و اين كه روزى منشا قدرت 
دولت، اراده ملت باشد. روياى ما عصاره همان «يك 
كلمه» اى است كه نويسنده اش «مستشار الدوله» 
را به جرم بر زبان آوردنش، به جرم سخن گفتن از 
«يك كلمه  قانون»، تبعيد و زندانى كردند و آن كتاب 
را، آن يك كلمه را، آن قدر بر سرش كوفتند كه بر 

اثر عوارض آن، چشمانش آب آورد.
 ما به روياى پدران مشروطه خواه مان اميدواريم، 
با همين گام هاى لرزان و كوتاه. با نقش هاى كوچكى 
كه مى زنيم و سرودهاى مشتركى كه هر وقت اجازه 
پيدا كرده ايم خوانده ايم... مسير سخت است اما نبايد 
هم  آن  اميد  به  بياوريم  ايمان  داد.  دست  از  را  اميد 
اميدى،كينه  نا  زيرا  منطقه،  متزلزل  موقعيت  اين  در 
باز  عقب  به  را  ما  نفرت  و  كينه  و  مى زايد  نفرت  و 
تار  را،  ما  ديد  افق  را،  ما  چشمان  كينه،  مى گرداند. 

مى كند و مانع مى شود از تماشاى افق روشنايى.

شوراى شهر پاسخگو باشد

#ما پيگيرى مى كنيم  
مشكالت خود را با جام جم همدان درميان بگذاريد
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ضميمه رايگان روزنامه در استان همدان

رهايى از اعتياد، با تالش همگانى، از مبارزه تا درمان

شهرجهانى اللجين،2ماه بدون بخشدار است

اعتياد نوعى بيمارى مغزى مزمن، پيش رونده و عود كننده 
مصرف  ناگوار  پى آمدهاى  وجود  با  مى شود  باعث  كه  است 
مواد، فرد معتاد باز هم براى به دست آوردن يا مصرف مواد 
بيمارى  جهت  آن  از  اعتياد  بزند.  درى  هر  به  را  خود  مخدر 
محسوب مى شود كه مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه 

فعاليت آن را تغيير مى دهد.
انسان  مغز  در  مخدر  مواد  مصرف  اثر  بر  كه  تغييراتى   
به  و  باشد  بلند مدت  و  پايدار  است  ممكن  مى آيد  وجود  به 
ايجاد رفتارهايى زيانبار منجر شود. اعتياد كامال شبيه به ساير 
بيمارى هاى مزمن همچون بيمارى قلبى و يا ديابت است. 
چراكه در هر دوى اين بيمارى ها فعاليت عادى و سالم يكى 
از اندام هاى بدن مختل شده و پى آمدهاى زيانبارى به همراه 
مى آورد. بايد توجه داشت كه اين بيمارى ها قابل پيشگيرى 
صورت  آنها  مورد  در  اقدامى  چنانچه  ولى  هستند،  درمان  و 

نگيرد تا پايان عمر ادامه پيدا خواهند كرد.
در اين ميان سرى به دفتر دبير هماهنگى شوراى مبارزه 
در  اعتياد  عليه  مبارزه  چگونگى  از  تا  زده ايم  مخدر  مواد  با 

استان همدان مطلع شويم.

هماهنگى و پيگيرى
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
در  مصوبات  پيگيرى  و  هماهنگى  ما  اصلى  وظيفه  گفت: 
جمله:  از  كميته  پنج  كه  است  مخدر  مواد  با  مبارزه  شوراى 
كميته درمان دانشگاه علوم پزشكى، نيروى انتظامى، دستگاه 
قضايى، آموزش و پرورش و مشاركت هاى مردمى را شامل 
مى شود كه با رياست معاون سياسى امنيتى استاندار در زير 
مجموعه شوراى هماهنگى ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند.

سيد رسول حسينى مصرف هرگونه مواد مخدر را بسيار 
خطرناك دانست و افزود: مصرف هرگونه مواد مخدر بسيار 
خطرناك و پرخطر است و مى تواند فرد، خانواد و اجتماع را 
مواد  مصرف  كنيم  تالش  بايد  دهد.  قرار  خطر  معرض  در 
شدن  اجتماعى  راستاى  در  و  برسانيم  حداقل  به  را  مخدر 
بتوانيم اعتياد را ريشه كن كنيم. كار سختى نيست ولى زمان 

بر است.
وى دستگاه هاى فعال در زمينه مبارزه با مواد مخدر را 21 
مخدر  مواد  با  مبارزه  حوزه  در  نهاد  گفت: 21  و  خواند  نهاد 
فعاليت دارند وليكن همه دستگاه ها مى توانند در اين زمينه 
كشت  از  جلوگيرى  خصوص  در  جهادكشاورزى  همچون 

خشخاش و شاه دانه فعاليت كنند.
حسينى ادامه داد: جامعه عشايرى نيز يكى از اركان سه 
جانبه شهرى، روستايى و عشيره اى هستند كه آن ها نيز گاه 
به دليل اينكه بين استان ها در رفت و آمد هستند مورد سوء 

استفاده در خصوص حمل مواد قرار مى گيرند. بنابراين عالوه 
براعضاى اصلى همه دستگاه ها بايد وارد كار شوند تا هريك 
به نوعى در حوزه آگاه سازى، مبارزه و اطالع رسانى مى توانند 

موثر باشند.

شهر پاك همدان
وى با توجه به رويداد 2018 در استان همدان و معتادان 
وجود  همدان  استان  توانمندى هاى  از  يكى  گفت:  متجاهر 
باعث  كه  است  خطه  اين  قدمت  و  تاريخى  بناهاى   ، آثار 
جذب  خود  به  را  آسيايى  كشورهاى  گردشگران  است  شده 
كند و حال با ورود اين گردشگران بايد استان همدان عارى 
و  معتادين  آورى  جمع  در  و  باشد  متجاهر  معتاد  هرگونه  از 

متكديان تالش كنيم.
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
گفت: ايران يكى از كشورهاى آلوده به مواد مخدر است و 
به دليل موقعيت هاى جغرافيايى تقريبا مصرف مواد مخدر 
در كشور ايران به مصرف در عرصه هاى بين المللى شباهت 
دارد. وليكن استان همدان در حوزه مواد مخدر در رديف 21 

به بعد در بين استان ها قرار دارد.
و  كرد  اعالم  نفر   210 را   16 ماده  مددجويان  آمار  وى 
در  و  است  نفر   100 قطع  طور  به   16 ماده  ظرفيت  افزود: 
معتاد  شهر  سطح  در  نمى خواهيم  اينكه  بدليل  حاضر  حال 
متجاهر وجود داشته باشد و در حال حاضر 210 نفر در ماده 

16 نگهدارى مى شوند. 
و  ورودى  به  نسبت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  حسينى 
خروجى هاى ماده 16 دقت بيشترى به عمل مى آيد و الزم 
تا  شود  ايجاد   16 ماده  در  خاصى  پااليش  زودى  به  است 

بتوانيم با همكارى دستگاه ها، با ايجاد اشتغال آمار معتادين 
را به حداقل برسانيم.

اعتبار الزم براى مبارزه با مواد مخدر
وى براى اولين بار در استان همدان اعتبارى تخصيص 
ميليون  مربوطه 3 ميليارد و950  ارگان هاى  به  را  شده  داده 
تومان خواند و گفت: با عنايت به تفاهم نامه هاى دو جانبه، 
سه جانبه و اعتبارات ذاتى مجموعا 3 ميليارد و 950 ميليون 
تومان در زمينه مواد مخدر هزينه شده است كه تا پايان سال 

مالى از همه ارگان هاى مربوطه عملكرد خواهيم خواست.
نقش  اجتماعى  اقتصادى،  وضعيت  داشت:  اذعان  وى 
كه  سياست هايى  دارد.  اعتياد  وضعيت  در  تعيين كننده اى 
منجر به افزايش فقر و نابرابرى مى شود و بى توجهى به كار 
كه  جوانانى  شدن  نااميد  است.  اعتياد  مولد  خود  اشتغال،  و 
مدرك تحصيلى شان در دست شان است اما ناچارند از جيب 
پدرانشان زندگى روزمره را طى كنند، بهترين و مستعد ترين 
عدم  است.  مواد  مصرف  به  گرايش  تقويت  براى  شرايط 
احساس تعلق، خمودگى ، غم و نبود شادكامى زمينه روانى 
گرايش به مصرف را ايجاد مى كند و در همه اين موارد، نظام 
اجرايى و مديريتى كشور است كه نقش تعيين كننده اى دارد.

تالش براى كاهش سن اعتياد
در  معتاد  هزار   22 تا   20 داد:  ادامه  حسينى  رسول  سيد 
گردونه ماده 15، 16 و مراكز MMt وجود دارند و متاسفانه 
مى گذارند.  استان  اقتصاد  در  را  زيان بارى  شگرف  تاثير 
هزينه  همدان  استان  در  تومان  ميليارد  حداقل 22  متاسفانه 
جوان  فعال  نيروهاى  رفتن  بين  از  باعث  تنها  نه  و  مى شود 

مى شود بلكه اقتصاد استان را نيز فلج مى كند.

وى اذعان داشت: سن اعتياد در كشور 29 سال است و 
تالش  اعتياد  از  پيشگيرى  و  اطالع رسانى  راستاى  در  بايد 

كنيم و جامعه هدف را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم.

تجهيز كمپ هاى ترك مواد مخدر
مورد   43 را  همدان  استان  در  فعال  كمپ هاى  حسينى 
خواند و گفت: كمپ ها مكان هاى خوبى براى ترك اعتياد 
قطع  افراد  مى شود  باعث  شهر  سطح  در  كمپ ها  و  هستند 
وجود  شود.  مى  خانواده ها  در  اميد  باعث  و  كنند  مصرف 
كمپ هاى بسيار، زمينه رقابت را در خدمات دهى بهتر ايجاد 

مى كند.
ادامه  در  مخدر  مواد  مبارزه  ستاد  هماهنگى  شوراى  دبير 
را  كمپ ها  افزارى  سخت  لحاظ  از  بتوانيم  چه  هر  گفت: 
تجهيز كنيم اين تجهيزات در روند بهبودى بيماران تاثيرات 

بسزايى خواهد گذاشت.
پژوهش براى يافتن راه هاى ترك اعتياد

همايش هاى  برگزارى  دنبال  به  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
مردم  براى  آموزشى  كارگاه هاى  و  استان  سطح  در  علمى 
و دانش آموزان هستيم، ادامه داد: انتظار داريم پژوهشگران، 
محققان و دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلى اولويت هاى 
پژوهشى ما را در قالب كار پژوهشى و پايان نامه تهيه كنند و 

حتى مورد حمايت مالى قرار بگيرند.
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  دبير 
همدان اظهار كرد: بايد از ظرفيت سازمان هاى مردم نهاد و 
رسانه ها در اين حوزه استفاده كرده و با دور كردن دولت از 
تصدى گرى بايد دولت به كارهاى حاكميتى بپردازد؛ در تمام 

مقاطع سنى نياز به آموزش است.
حوزه  در  تحقيقاتى  و  مطالعاتى  مركز  راه اندازى  به  وى 
درست  آموزش  گفت:  و  كرد  اشاره  استان  در  مخدر  مواد 
مخدر  مواد  عرضه  با  مقابله  راه  راحت ترين  و  توسعه  اساس 

است.
اجرايى،  دستگاههاى  داشت:  بيان  حسينى  رسول  سيد 
سازمان هاى مردم نهاد و رسانه بدانند كه اجتماعى شدن در 
امر مواد مخدر تنها به صورت مبارزه، درمان و كار فرهنگى 
در  خوبى  فرهنگسازى  تا  كنند  تالش  بايد  همه  نيست. 

خصوص مقابله با مواد مخدر صورت گيرد.
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
و  بيست  از  را  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  جهانى  ى  هفته 
برنامه  اهم  گفت:  و   خواند  تيرماه    20 تا  خردادماه   دوم 
با  ديدار  شهدا،  گلزار  غبارروبى  مخدر  مواد  با  مبارزه  هاى 
محصوالت  عرضه  نمايشگاه  شهدا،  معظم  هاى  خانواده 
برگزارى  رسانه،  اصحاب  با  خبرى  نشست  بهبوديافتگان، 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  رابطين  با  همايش  ورزشى،  مسابقات 
بازديد از كمپ هاى ترك اعتياد در كل استان همدان، افتتاح 

ترك اعتياد است.
و  اجرا  گذشته  سنوات  از  بهتر  ها  برنامه  اين  است  اميد  و 

تاثير گذار تر باشد.

يادداشت

بخش اللجين از لحاظ تقسيمات سياسى به 2 شهر اللجين و مهاجران با 
آن  بخشدارى  مديريت  فروردين ماه  از  متأسفانه  كه  مى شود  تقسيم  روستا   18

دستخوش مسائل سياسى شده است.
اواسط ارديبهشت ماه سال گذشته «رضا حاكمى « كه تا آن زمان به تازگى 
صالحى ،  على اصغر  همچون  بخشدارانى  از  بعد  و  بود  شده  اللجين  بخشدار 
پورمرادى ، كائيد، قنبرى، بيات ، غالمى ، دهله اى بخشدار اين بخش شده بود ، 
زمزمه رفتنش بلند شد . در جشن روز جهانى شدن اللجين بود كه وى اولين 
روز كارى خود را پس از شهردارى  شيرين سو و مهاجران در اللجين به عنوان 
بخشدار آغاز كرد . وى در نشست هاى مختلف بر رفتنش تاكيد داشت تا اينكه 
اواخر اسفندماه با كارنامه اى قابل قبول به گواه شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
به  وى  رفتن  بخش ،  روستاهاى  و  مهاجران  و  اللجين  شهرهاى  معتمدين  و 
مجموعه منطقه آزاد جزيره كيش قطعى شد ولى باتوجه به بازنشستگى محسن 
مرادى پناه و رفتن فرماندار در اواخر اسفندماه، رفتن رضا حاكمى به فروردين ماه 
تغيير يافت. پس  از آن يكى از كاركنان بخشدارى به عنوان سرپرست، زمام امور 
بخش اللجين را در دست گرفت و دو تن از كاركنان بخشدارى براى رفتن 
از اللجين فرصت را در نبود بخشدار غنيمت شمرده و آنان نيز انتقال يافتند 
تا بخشدارى تنها با سه كارمند رسمى و يك سرباز امريه يك بخش 55 هزار 

نفرى را مديريت كرده و  فعاليت خود را ادامه دهند.
اللجين بعد از 2 ماه هنوز با سرپرست اداره مى شود

به دنبال رفتن  بخشدار اللجين، «بيژن اردالن » كارمند بخشدارى اللجين  
با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخشدارى معرفى شد و اكنون پس از گذشت 
دو ماه هنوز بخشدارى اللجين  توسط سرپرست اداره مى شود. در حال حاضر 
يكى از نيازهاى اصلى شهر اللجين  معرفى بخشدار از سوى فرماندار است تا 
روستاهاى اين بخش به دليل نداشتن بخشدار ضربه نخورند و شوراها، دهياران 
و مردم اميدوار باشند كه مى توانند باوجود بخشدارى، شاهد پيشرفت و توسعه 
روزافزون باشند. نبود متولى ثابت و دائمى براى بخشدارى و اداره شدن اين 
بخشدارى با سرپرست، بى شك موانعى را پيش روى رشد و توسعه اين بخش 
قرار مى دهد. چه اينكه در اين گونه موارد ، شخص سرپرست انگيزه الزم براى 
به  صرفا  و  ندارد  خود  آينده  بودن  نامشخص  دليل  به  را  بخش  امورات  انجام 
امور  به  رسيدگى  و  نامه ها  كردن  پانويس  ازجمله  روزمره  جارى  امورات  انجام 

ارباب رجوع بسنده مى شود و رشد و توسعه روستاها مغفول باقى مى ماند.
بخشدارى در قد و قواره فرماندار و بخشدار ويژه 

طبيعى است كه با توجه به شرح وظايف مسئوالن ارشد شهرستانى و بخشى ، 
گزينه هاى مدنظر براى اين گونه سمت ها بايد افرادى متعهد، كارآمد ، متخصص، 
خوش نام، خوش سابقه، دلسوز و آشنا به ويژگى هاى اين بخش  و مردم آن باشند 
تا انتصاب آن ها با عكس العمل هاى منفى مواجه نشود و قابل توجه آنكه اللجين 
شهر جهانى سفال به زعم اقلب مسئوالن استانى و شهروندان اين شهر، بايد 
داراى بخشدارى در قد و قواره فرماندار بوده و بتواند همپاى فرماندار شهرستان 
براى اين بخش و شهر جهانى همواره پاشنه كشيده بدود  و در راستاى رفع 
و رجوع مشكالت و معضالت كوشا بوده و براى آينده اين شهر قدرت برنامه 
ريزى داشته باشد و مى توان به جرات گفت اللجين باتوجه به پتانسيل ها و ده ها 
مورد ديگر بايد به عنوان بخشدارى ويژه دراستان شناخته شده و بخشدارش 

معاون فرماندار نيز تلقى شود.   
 افراد معرفى شده شرايط مطلوب براى بخشدارى اللجين را داشته باشند

براساس شنيده ها براى بخشدارى گزينه هايى معرفى شده اند اما آيا  اين افراد 
شرايط مطلوب را براى سكان دارى بخشدارى اللجين دارند؟  گاهى زمزمه هايى 
از  برخى  كه  مى رسد  گوش  به  اللجين  بخشدارى  تصدى  براى  گزينه هايى  از 
ديگرى  سمت هاى  به  ديگر  عده اى  و  مى مانند  باقى  شايعه  يك  حد  در  آن ها 
منصوب مى شوند. تعلل در انتخاب بخشدار اللجين به ضرر مردم منطقه است.

اشتغال به كار مددجويان ماده اشتغال به كار مددجويان ماده 1616
اشتغال مددجويان ماده 16 توسط يك خير با همكارى تعدادى از ارگان 

هاى مربوطه انجام شده است
دراين كارگاه خياطى حدودا 12 نفر مشغول فعاليت هستند و ضمن فعاليت 
در اين حرفه مى توانند پس از خروج از ماده 16 نسبت به اشتغال خود در 

بيرون از مركز اقدام نمايند.

نشست خبرى رويداد همدان 2018 در حالى آغاز شد كه 
در همان دقايق اوليه، از پوستر همدان 2018 با حضور شروين 
حسينى، طراح پوستر رويداد همدان 2018، رونمايى شد و على 
مالمير، مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان با بيان اينكه در يكى از جلسات شوراى سياست گذارى 
همدان 2018 قول داده شد فراخوانى در بين هنرمندان بومى 
استان براى طراحى پوستر اين رويداد برگزار شود، افزود: در 
به  دعوت  استان  پوستر  و  گرافيك  طراحان  از  فراخوان  يك 
همكارى شد كه در نهايت  18اثر به دبيرخانه رويداد 2018 

ارسال شد.
وى با اشاره به اينكه به منظور تسريع در كار داورى، خود 
ارائه دهندگان آثار، به داورى آثار يكديگر پرداختند، گفت: اثر 
برگزيده  پوستر  عنوان  و  اول  مقام  حسينى  شروين  گرافيكى 

رويداد همدان 2018 را به خود اختصاص داد.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
گذشته  سال  اينكه  بيان  با  رويداد 2018  با  رابطه  در  همدان 
2 هتل در استان افتتاح و امسال نيز سه هتل ديگر در همدان 
هتل ها  حوزه  در  كمبودى  هيچ  كرد:  تصريح  مى شود،  افتتاح 
براى ميزبانى مهمانان خارجى رويداد همدان 2018 وجود ندارد 

و امكانات استان در حوزه اقامتگاه ها مطلوب است.
مالمير با تاكيد بر رشد 37 درصدى صادرات صنايع دستى 
در سال 96 نسبت به سال 95، اينگونه ادامه داد: صدور پروانه 
بهره بردارى براى 22 مركز بوم گردى، رشد 35 درصدى ميزان 
اقامت مسافران در سال 96 نسبت به سال 95 و افزايش 18 
داراى  گردشگرى  و  تاريخى  اماكن  از  بازديد  ميزان  درصدى 
بليت در اين مدت را از جمله موفقيت هاى همدان در حوزه 

گردشگرى مى دانيم.
وى با اشاره به اينكه رويداد همدان 2018 شان و جايگاه 
بين المللى دارد و متولى آن كل استان است و نبايد تنها به 
كرد،  بسنده  همدان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  ظرفيت هاى 
گفت: براى ميزبانى مطلوب اين رويداد بايد همه اركان جامعه 
مشاركت داشته باشند و بايد بدانيم كه گفتمان، فرهنگ سازى 
رويداد  اهداف  مهم ترين  از  گردشگرى  حوزه  در  تبليغات  و 
همدان 2018 است و سقف دستاوردهاى اين رويداد اين است 

كه همه آحاد مردم استان درگير اين رويداد شوند.
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
همدان از دو متقاضى بخش خصوصى كه يكى در حوزه بالن 
سوارى و يكى در حوزه برگزارى سيرك بزرگ اعالم آمادگى 
كرده اند كه هر دو مورد، در حال بررسى هستند خبر داد و افزود: 
هدايايى براى ميهمانان رويداد 2018 در نظر گرفته شده است 
كه مطلوب ترين شكل آن است كه مباحث زيست محيطى 

را در نظر بگيريم و از صنايع دستى بومى نيز استفاده كنيم.
مالمير با تاكيد بر اينكه تغيير در زمان برگزارى رويداد 2018 
در همدان بدان معنا نيست كه آمادگى ميزبانى را نداشته ايم، 
ادامه داد: از جهت آن كه قصد داريم در اين رويداد ميزبان 
باشيم  جمهور  رئيس  اول  معاون  يا  و  جمهور  رئيس  شخص 
بايد زمان مناسب از جانب وزارت خانه نهايى شود اما اين تغيير 
سبب شد كه رويداد 2018  نه در روز همدان بلكه در هفته 
همدان مصادف با هفته دولت برگزار شود و بايد به اين موضوع 
اشاره كرد كه براى برنامه هاى اين رويداد، شادى و نشاط كافى 

نيز پيش بينى شده است.
محمودرضا عراقى، معاون امور عمرانى استاندار همدان نيز 
در اين نشست خبرى با اشاره به اينكه طى چند سال اخير، 
همدان محور توسعه و گردشگرى تعريف شده است اما اين 
فعاليتى  ديگر  زمينه هاى  در  كه  نيست  منظور  بدان  موضوع 
نداريم، ادامه مى دهد: افتتاح اتوبان همدان- ساوه- تهران، راه 
اندازى قطار همدان- مشهد، رفع اشكاالت ريل راه آهن براى 
شدن  فعال  و  تهران  همدان-  ريلى  خط  رسمى  شدن  فعال 

فرودگاه همدان از جمله اقداماتى است كه در دولت تدبير و 
اميد براى رونق زيرساخت هاى گردشگرى در اين استان ايجاد 

شده است.
وى با تاكيد بر اينكه آماده سازى زيرساخت ها وظيفه دولت 
است، تصريح كرد: رونق زيرساخت ها همچون پرواز همدان 

- تهران بايد توسط بخش خصوصى و مردم صورت گيرد و 
همچنين بايد رسانه ها به گونه اى اطالع رسانى كنند كه ميزان 

استفاده مردم از اين خط هوايى افزايش يابد.
معاون امور عمرانى استاندار همدان با بيان اينكه تقريبا همه 
اتوبان هاى شهرهاى استان كه به همدان منتهى مى شوند چهار 
بانده هستند و آنهايى كه تا به امروز چهار بانده نشده اند در سال 
97 و همچنين سال هاى آينده در دستور كار قرار گرفته اند، 
گفت: استان همدان از جمله استان هايى است كه به ارتباطات 
بين استانى اهميت داده است كه اين اتفاق خود باعث كاهش 

آمار تلفات و همچنين تسريع در رفت و آمد مى شود.
عراقى با تاكيد بر اينكه در زمينه گردشگرى بخش هاى نرم 
افزارى حائز اهميت اند و نيازمند زمان بيشترى براى به ثمر 
رسيدن هستند، عنوان كرد: شهرهاى اصفهان در حوزه صنايع 
سنگ هاى  حوزه  در  خراسان   ، فرش  حوزه  در  تبريز  دستى، 
ايران  جهانى  شهر  چهار  سفال،  حوزه  در  اللجين  و  قيمتى 
هستند و حضور اللجين در اين رده براى استان همدان بسيار 

پراهميت به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه در سال 2018 سه رويداد بين المللى در 
بخش گردشگرى در سطح كشور رخ مى دهد كه دو مورد آن 
شامل ميزبانى اعضاى سازمان جهانى گردشگرى و ميزبانى 
رخ  همدان  استان  در  آسيايى،  كشورهاى  گردشگرى  وزراى 

مى دهد، ادامه مى دهد: 10 ميليارد ريال اعتبار همدان 2018 
ابالغ شده است كه با اتمام ماه مبارك رمضان موج رويدادهاى 

همدان 2018 در همدان شدت مى يابد.
عباس صوفى، شهردار همدان نيز در ادامه اين نشست خبرى 
با اشاره به اينكه بحث ساماندهى ورودى ها، پروژه سنگينى به 

حساب مى آيد، افزود: ساماندهى حداقلى ورودى هاى همدان با 
كاشت گونه هاى گل و رفع سد معبرها و زيبا سازى آغاز شده 
است اما طرح كلى ساماندهى ورودى ها در بحث تملك ها و 
توافق با مالكان آن ها است كه شهردارى در سال هاى اخير 
در اين امر ورود پيدا نكرده بود اما از سال گذشته ساماندهى 
ورودى ها كليد خورده و سعى بر آن است كه در اولين فرصت 

ورودى هاى استان تعيين تكليف شوند.
از  يكى  ورودى ها  ساماندهى  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
مطالبه هاى جدى مردم است و امسال اقدامات ويژه اى در اين 
حوزه آغاز مى شود و در سه سال آينده به پايان مى رسد، در 
پرواز  پارك  ساختمان  كرد:  تصريح  اينگونه  جلسه  اين  ادامه 
براى راه اندازى نمايندگى وزارت امور خارجه در استان همدان 
در نظر گرفته شده است كه بعد از ماه مبارك رمضان مقدمات 

افتتاح اين دفتر انجام مى شود.
شهردار همدان در رابطه با تبليغات استانى و برون استانى 
در خصوص رويداد همدان 2018 نيز اينگونه گفت: در حوزه 
براى  نهادى،  هيچ  از  بودجه  اخذ  بدون  شهردارى  تبليغات، 
تبليغات اين رويداد هزينه كرده است و اين در حالى است كه 
براى تبليغات برون استانى و حتى بين المللى منتظر بودجه اى 

هستيم كه تخصيص داده شود.
نيز  عليصدر  سياحتى  شركت  مديرعامل  يارى،  حميدرضا 
در ادامه اين نشست خبرى با تاكيد بر اينكه تبليغات ضربتى 
رويداد فراملى اجالس جهانى گردشگرى، توسط صدا و سيما 
اعضاى  نشست  گفت:  مى گيرد،  صورت  جمعى  رسانه هاى  و 
نيز  ما  و  مى شود  برگزار  ساالنه  گردشگرى  جهانى  سازمان 
در  سازمان  اين  اعضا  نشست  چهلمين  امسال  كرديم  تالش 

همدان برگزار شو د.
وى با اشاره به اينكه برنامه هاى اين نشست توسط سازمان 
جهانى گردشگرى و به زبان انگليسى برگزار مى شود، افزود: 
ريز برنامه هاى اين نشست از طرف سازمان جهانى گردشگرى 
اعالم و اين برنامه ها از 21 تا 23 آبان ماه امسال به ميزبانى 

همدان برگزار مى شود.
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر با بيان اينكه سازمان 
اين  ما  دغدغه  و  دارد  وابسته  عضو  گردشگرى 500  جهانى 
است كه تعداد بيشترى از اعضا در همدان حضور داشته باشند، 
تصريح كرد: يك سرى از برنامه هاى تبليغاتى اين نشست آغاز 
و يك كليپ 6 دقيقه اى از شگفتى هاى غارعليصدر به همراه 
ويژه نامه همدان توريسم در قالب دعوت نامه در بين اعضاى 

اجالس حاضر در همايش غذا در تايلند توزيع شد.
سياحتى  شركت  در  اكنون  هم  اينكه  بر  تاكيد  با  يارى 
در  حضور  براى  افراد  با  و  هستند  مستقر  مترجم ها  عليصدر 
اجالس سازمان جهانى گردشگرى تماس مى گيرند، ادامه داد: 
سال جارى،  ماه  آبان  تا 23  با 21  مصادف  نوامبر  تا 12   14
اجالس اعضاى وابسته به سازمان جهانى گردشگرى در هتل 

باباطاهر همدان برگزار مى شود.

در حاشيه رونمايى از پوستر همدان 2018 مطرح شد؛

 ميزبانى مطلوب از گردشگران، در گرو مشاركت جامعه

 سيما سبزى
خبرنگار جام جم

 احمد رجبى راغب
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كوهستان  نجات  و  امداد  تخصصى  تيم  دومين 
كار  ادامه  براى  همدان  استان  احمر  هالل  جمعيت 
جستجوى مفقودين حادثه هواپيماى تهران _ ياسوج 

راهى دنا شد.
استان  هالل احمر  جمعيت  نجات  و  امداد  معاون 
همدان با اشاره به اعزام اولين تيم درفروردين ماه ، از 
اعزام دومين تيم امداد كوهستان براى يافتن اجساد 

حادثه هواپيماى تهران - ياسوج خبر داد.
با  نفره   6 تيم  اين  كرد:  خاطرنشان  عرفى  حميد 
تهران ،  هواپيماى  سقوط  منطقه  به  كامل  تجهيزات 
ياسوج واقع در رشته كوه دنا اعزام شد و قرار است به 
همراه تيم هاى حاضر در منطقه كار جستجو و تحويل 

اجساد مفقودين اين حادثه را كامل كنند.
جمعيت  كوهستان  نجات  و  امداد  تيم  گفت :  وى 
عمليات هاى  تا كنون  همدان  استان  هالل احمر 
سنگينى را در زمستان هاى سرد همدان  و در ارتفاعات 
الوند به نتيجه رسانده است و بارها نيز در عمليات هاى 
در  حضور  سابقه  و  كرده اند  شركت  استانى  برون 
ارتفاعات بيشتر از منطقه حادثه را نيز داشته اند. قطعا 
حادثه  مفقودين  اجساد  پيكر  انتقال  و  جستجو  براى 
سقوط هواپيماى تهران - ياسوج نيز از هيچ تالش 

وكوششى فروگذار نخواهند كرد.
با  استان  هالل احمر  جمعيت  نجات  و  امداد  معاون 
درصد  باالى 70  جسد  يك  و  تنه  نيم  اينكه 5  بيان 
نيز در جست  وجو كشف و به پزشكى قانونى منتقل 
شده، ادامه داد: با توجه به سرعت عمليات جست  و 
جو در روزهاى اخير در صورتى كه بقايا به دهليزهاى 
پايين پرتاب نشده باشد، بزودى پايان عمليات در دنا 

اعالم مى شود.
هالل  امدادگر   51 اكنون  هم  كرد:  عنوان  عرفى 
محلى  كوهنوردان  و  مختلف  استان هاى  از  احمر 
مشغول  تهران-ياسوج  هواپيماى  سقوط  محل  در 

جست وجوى مفقودين هستند.
استان  احمر  هالل  جمعيت  نجات  و  امداد  معاون 
همدان با اشاره به سقوط هواپيماى مسير تهران – 
ياسوج در سال 1396 در ارتفاع 4200 مترى دنا يادآور 
شد :هواپيماى مسافربرى تهران - ياسوج اسفند سال 
گذشته در ارتفاعات كوه دنا، نزديك شهر سى سخت و 
روستاى پادنا به كوه برخورد كرد و هنوز هم جست و 
جوى بقاياى پيكر جان باختگان اين حادثه ادامه دارد.
هالل  جمعيت  نجات  و  امداد  خدمات  به  عرفى 
احمر همدان از ابتداى امسال تاكنون نيز اشاره كرد 
وافزود: 78 مورد خدمات ارائه شده است، همچنين 36 
مورد عمليات امداد و نجات درحوادث جاده اى توسط 

نيروهاى امداد  ونجات هالل احمر انجام شد.
مصدوم   103 كرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  اين 
شكل  به  نفر   42 تعداد  اين  از  كه  داشتيم  جاده اى 
در  امدادگران  حضور  تعداد  شدند.وى  درمان  سرپايى 
و  كرد  عنوان  مورد   7 را  كوهستان  حوادث  عمليات 
گفت: سهم حوادث شهرى 8 مورد و سهم سيل و آب 
گرفتگى 4 مورداز مجموع عمليات امدادى انجام شده 
بوده  همدان  احمر  هالل  جمعيت  امدادگران  توسط 
است.معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان 
با بيان اينكه عمليات اطفاى حريق در حوزه جمعيت 
و  حريق  اطفاى  مورد   1 گفت:  نيست  احمر  هالل 
10عمليات رها سازى توسط امداد نجات همدان انجام 

نفردر   477 قالب  در  نجات  و  امداد  تيم   14 و  شده 
ميانگين  مى كنند.وى  فعاليت  احمر  هالل  جمعيت 
حضور نيروهاى امداد و نجات جاده اى و محل حادثه 

را 8 دقيقه و51 ثانيه اعالم كرد.
طرح  اجراى  به  اشاره  با  پايان  در  عرفى  حميد 
طرح  اين  اجراى  در  ثابت  پايگاه   12 گفت:  تابستانه 
فعال هستند. همچنين در حال پيگيرى هستيم كه 7 
پايگاه موقت ديگر براى خدمات مطلوب اضافه شود.

وى، با اشاره به احتمال از بين رفتن زيرساخت هاى 
گفت:  نيز  بحران زده  مناطق  در  موجود  بهداشتى 
وضعيت  اين  به  رسيدگى  براى   BHCU تيم هاى 
وارد عمل مى شوند و تا يك ماه خدمات بهداشتى و 
درمانى منطقه را از راه همكارى با مسئوالن بهداشت 
مراكز  و  چادرها  برپايى  قالب  در  منطقه  درمان  و 

درمانى سيار به مردم آسيب ديده ارائه مى دهند.
امدادى  توان  تقويت  ضرورت  كرد:  بيان  عرفى، 
براى  تا  شده  موجب  اضطرارى  درمان  تيم هاى 
اردوهاى  در  شركت  با  خود  عملكرد  سرعت  افزايش 
بقاء، شرايط سخت را تمرين كنند تا در هنگام بروز 
بحران بتوانند به صورت خودكفا، نيازهاى اوليه مانند 
غذا، آب، برق، امنيت، ايمنى شخصى، آمادگى محل 
خدمت و برپايى اردوگاه را تأمين كرده و از تخصص 
خود براى نجات جان انسان هاى آسيب ديده استفاده 
معين  استان هاى  با  همدان  استان  گفت:  كنند.وى 
خود يعنى كرمانشاه و كردستان هر ساله سه برنامه 
افزايش  منظور  به  را  عمليات  و  مانور  اردو،  شامل 
سطح عملكرد مناسب و ايجاد هماهنگى منسجم بين 

اعضاى گروه ها برگزار مى كند.

جاى خالى پرچم واليبال همدان جاى خالى پرچم واليبال همدان 
20182018، در دست بلندقامتان ، در دست بلندقامتان 
واليبالواليبال  شكوفه رنجبر

 خبرنگار جام جم

تيم هاى ورزشى وقتى به شكل حرفه اى اداره بشوند 
و خود را در سطح نخست ورزش كشور نشان بدهند، 
مى توانند در كنار ايجاد نشاط و پويايى جامعه مخاطب، 
يكى از عوامل معرفى نام تيم ورزشى و شهر ميزبان خود 
باشند. امروز «واليبال» با اقبال باالى مردم همراه است 
و ليگ حرفه اى در سطح كشور دارد بنابراين مى شود 
در شرايطى كه مى خواهيم همدان را به عنوان مقصد 
پرتحرك  و  پويا  ورزش  از  كنيم،  معرفى  گردشگرى 
«واليبال» در سطح حرفه اى بهره ببريم. در سال جارى 
ميالدى همدان به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
آسيايى انتخاب شده و نهادهاى موثرى در استان مانند 
استاندارى، شهردارى و سازمان ميراث فرهنگى به شكل 
مستقيم براى هر چه بهتر برگزارى اين رويداد تالش 
واليبال  ويژه  به  ورزش  به  توجه  بين  اين  در  مى كنند 

مى تواند گزينه اى موثر و قابل توجه باشد.
گردشگرى ورزشى

گردشگرى به دليل آثار مثبت اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى به ويژه درآمدزايى و تأثير در رشد  اقتصادى 
به بزرگترين صنعت در كشور تبديل شده و براى بيشتر 
استان ها، منبع مهمى براى فعاليت هاى تجارى، كسب 
درآمد، اشتغال زايى و مبادالت خارجى محسوب مى شود.

ورزش با توليد ميلياردها دالر از طريق بليت فروشى، 
پديده  يك  به  تلويزيونى  پخش  حق  و   مالى  حمايت 
اقتصادى مهم در جهان تبديل شده است بنابراين تلفيقى 
از «گردشگرى» به عنوان بزرگ ترين صنعت جهان و 
«ورزش» به عنوان يكى از صنايع بزرگ و  بااهميت 
صنايع  انگيزترين  شگفت  از  يكى  كنونى  دنياى  در 
خدماتى مدرن را به نام صنعت «گردشگرى ورزشى» 
و  ورزشى  رويدادهاى  برگزارى  است.  وجودآورده  به 
گردشگرى در كنار هم مى توانند موجب تقويت همديگر 
شده و به باالرفتن كيفيت زندگى شهروندان، بهبود وضع 

اقتصادى و افزايش غرور و روحيه در جامعه بيانجامند.
همدان، شهرى باسابقه در ورزش و گردشگرى 

ايران
استان همدان به واسطه داشته هاى تاريخى و سابقه 
بلند بااليى از تاريخ اقوام مختلف ايرانى به يكى از 
مقاصد اصلى در صنعت گردشگرى كشور تبديل شده 

و در كنار تمام ظرفيت هاى گردشگرى خود ظرفيت ها 
دارد.  «ورزش»  در  بى شمارى  زيرساخت هاى  و 
مى توانند  مسئوالن  واقعى  توجه  با  كه  استعدادهايى 

چهره اى تازه و جديد از همدان را معرفى كنند.
ميثم  از  همدان  استان  ورزش  نامى  چهره هاى 
چهره هايى  تا  نوتركى  مجتبى  تا  مصطفى جوكار 
برقعه  عادل  حكيمى،  آرزو  جامه بزرگى،  مه لقا  مانند 
و  ملى  مسابقات  در  كدام  هر  تشكرى  آرمين  و  اى 
بين المللى رتبه هاى ممتازى بدست آورده اند كه بايد 

از تجربه هاى ايشان به خوبى بهره برد.
رشته  قرارگرفتن  و  عمومى  اقبال  به  توجه  با 
دنيا  مخاطب  پر  ورزشى  رشته   5 بين  «واليبال» 
همدان  در  واليبال  ملى  چهره   7 از  بيش  داشتن  و 
يكى  به  حرفه اى  تيم دارى  با  را  رشته  اين  مى توان 
گردشگرى  عين حال  در  و  ورزشى  ظرفيت هاى  از 
به  همدان  حالى كه  در  كرد.  تبديل  همدان  استان 
عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيا در 2018 
دوره  يك  برگزارى  است،  شده  معرفى  ميالدى 
قابل  پيشنهادى  نيز  همدان  در  بين المللى  مسابقات 

توجه است.
بنا بر گفته صاحب نظران چه در حوزه گردشگرى 
موفق  همدان  اگر  استان،  ورزشى  كارشناسان  چه  و 
در  هم  آن  و  واليبال  رشته  در  حرفه اى  تيمدارى  به 
سطح ليگ برتر شود نه تنها توانسته گام موثرى در 
برگزارى  حين  در  بلكه  بردارد  استان  ورزش  ارتقاى 
ظرفيت هاى  مى تواند  برگشتى  و  رفت  بازى هاى 
گردشگرى استان از مراكز اقامتى و هتل دارى گرفته 
و  عليصدر  غار  مانند  منحصربفردى  جاذبه هاى  تا 
مستقيم  غير  كامال  روشى  با  را  گنجنامه  كتيبه هاى 
به تمام مخاطبان و عالقمندان ورزش چه در سطح 

كشور و چه فرا مرزى به خوبى معرفى كند.
ورزشى  رشته  اين  جايگاه  شد  گفته  كه  همانطور 
جايگاهى  عمومى  اقبال  در  رشته ها  ساير  بين  در 
مورد توجه است و همدان با داشتن ظرفيت هاى زير 
ساختى چون سالن 6000 نفرى خود و استعدادهايى 
چون آرمين تشكرى، آرمين رنجبر و رحمان داودى 
مى تواند در سال 2018 شور و هيجان خاصى را به 

پايتخت گردشگرى آسيا ببخشد.
چشم اميد هيأت واليبال به همت مسئوالن

در شرايطى كه تيم فوتبال پاس در همدان نتوانست 
ليگ  اول  سطح  در  حضور  براى  را  همدانى ها  اميد 
حرفه اى برآورده كند، دل بستن به واليبال مى تواند به 
عنوان گزينه اى اميدبخش مطرح شود. اين گفته نه 
تنها ادعاى ورزشكاران و دست اندركاران فعال در اين 
رشته ورزشى است كه از يك نظرسنجى نيز بدست 
آمده است. بر اساس نتايج بدست آمده از جامعه اى 
آمارى در همدان، عالقمندان به ورزش هاى گروهى 
در اين شهر پس از اتفاق هاى ناخوشايندى كه براى 
پاس به عنوان تنها اميد همدانى ها در ورزش كشور 
افتاد، «واليبال» را تنها گزينه اميدبخش انگيزه ها و 

شور جوانى خود مى دانند.
برگزارى  از  پس  مى دهد  نشان  ميدانى  شواهد 
جهش  استان  ورزشى  قهرمانان  از  تجليل  مراسم 
استان  صاحب نفوذ  مقام هاى  و  مديران  بين  عجيبى 
گرفته  شكل  برتر»  در «ليگ  واليبال  تيمدارى  براى 
است. حركتى كه به تازگى خبر از برگزارى نشستى 

بين استاندار و مسئوالن اين هيأت ورزشى مى دهد.
چندان  جلسه  خروجى  مى شود  گفته  آن كه  با 
استاندار  به  مى شود  اما  نبوده  رضايت بخش 
تشكيل  راه  و  باشيم  اميدوار  همدان  ورزش دوست 
نگه  زنده  را  استان  اين  در  حرفه اى  تيم دارى  شدن 

داريم.
تيم  تشكيل  نخست  پله  مالى،  حمايت 

حرفه اى
رئيس هيأت واليبال استان در گفت و گو با خبرنگار 
تيم دارى  براى  مالى  حمايت هاى  وجود  بر  جم  جام 
و  مشخص  آنچه  مى گويد:  و  كرده  تاكيد  حرفه اى 
ورزشكاران  از  جمعى  همت  كه  است  اين  پيداست 
در  همدان  پرچمدارى  براى  رشته  اين  صاحب نام 
در  استان  اين  نام  درخشش  با  كه  است  برتر  ليگ 
گردشگرى و ورزش دنبال مى شود اما آنچه اين هدف 
حمايت هاى  تزريق  مى كشاند  حقيقت  به  رويا  از  را 

مالى و معرفى حامى مالى پاشنه كشيده مى باشد.
پيگيرى  خروجى  اينكه  به  پاسخ  در  ملكى  كريم 

قطع  طور  به  مى افزايد:  مى كند،  ارزيابى  چطور  را  ها 
نمى توان گفت كه ليگ برتر در سال 97 از همدان 
نماينده دارد يا ندارد اما شايد بتوان اميدوار بود كه با 
ورود چهره هاى شناخته شده واليبال استان و حمايتى 
كه هيأت از اين حركت خودجوشانه آنها دارد اتفاقات 

تازه اى براى واليبال همدان پيش بيايد.
وى با اشاره به خروجى جلسه هاى متعدد با مسئوالن 
استان مى گويد: جلسه هاى مختلفى با مسئوالن استان 
نشدن حامى  مشخص  متاسفانه تا  كه  گرفته  صورت 
مالى قدرتمندى براى تيمدارى آن هم در سطح ليگ 
و  گفت  و  نشست ها  اين  كه  كرد  ادعا  نمى توان  برتر 

گوها خروجى مطلوبى داشته است.
اغلب  اينكه  بيان  با  استان  واليبال  هيأت  رئيس 
ميزبانى  پذيرش  براى  درخواست دهنده  شهرهاى 
رويدادهاى ورزشى، به اين دليل اين كار را مى كنند 
سطح  در  بزرگ  ورزشى  رويدادهاى  ميزبانى  كه 
قابل  بلندمدت  يا  كوتاه  منطقه اى  درآمد  كشور، 
توجهى به وجود مى آورد، عنوان مى كند: پژوهش ها 
كوچك  ورزشى  رويدادهاى  برگزارى  مى دهد  نشان 
مى تواند با توسعه زيرساخت هاى فرهنگى و افزايش 
پايدار  توسعه  به  بخش  اين  در  افراد  سرمايه گذارى 
ايجاد  اشتغال زايى،  بنابراين  كنند  كمك  گردشگرى 
درآمد براى افراد بومى استان، افزايش سرمايه گذارى 
آثار  مهمترين  جمله  از  اقتصادى  زيربنايى  توسعه  و 
اقتصادى ديگر تيمدارى واليبال در ليگ 97 به عنوان 

يك رويداد ورزشى است.

ظرفيت هاى  ديگر  مانند  واليبال  به  بى توجهى 
همدان

در  نيز  كشورمان  واليبال  تيم  سابق  پوش  ملى 
استعدادهاى  متاسفانه  كه  است  مدعى  خصوص  اين 
نوابغ  در  بلكه  ورزشى  رشته هاى  در  تنها  نه  همدان 
مواجه  بى مهرى  با  فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى، 

مى شوند.
آرمين تشكرى مى گويد: امسال، سال همدان است. 
به هرجا كه برويد چه در جلسات رسمى كشور و چه 
 2018 همدان  از  سخن  جا  همه  عمومى تر  محافل 
است و اين يعنى توجه ها به سمت اين استان جلب 
بتواند  همدان  تا  ساخته  را  برنده اى  برگ  و  شده 
ظرفيت هاى مختلف در حوزه هاى متفاوت از ورزش 
و فرهنگ گرفته تا اقتصاد وگردشگرى خود را به رخ 

دنيا بكشد.
متاسفانه  مى افزايد:  استان  ورزشى  قامت  بلند  اين 
را  مسيرى  استان  ورزشى  اعتبارات  كج سليقگى ها  با 
براى  چيزى  پشيمانى  و  ندامت  جز  كه  مى كند  طى 
كافى  استان  مسئوالن  كه  حالى  در  ندارد  همدان 
است به ظرفيتى كه در بخش سخت افزارى و نرم 
افزارى واليبال در همدان دارند نگاه كارشناسانه تر و 
اين  تيمدارى  شوند  متوجه  تا  بياندازند  دلسوزانه اى 
رشته در سال 2018 براى همدان دستاوردهاى مثمر 

ثمرى مى تواند به همراه داشته باشد.
جانب  از  حمايت  اندكى  با  مى افزايد:  تشكرى 
مسئوالن ارشد در استان و ورود بخش خصوصى در 

در  واليبال  ورزشكاران  شده  كشيده  پاشنه هاى  كنار 
همدان مى توان شورى ايجاد كند كه نه تنها نام اين 
استان را در عرصه ورزش بلكه در صنعت گردشگرى 

كشور مهركوب كند.
تشكرى با بيان اينكه خوشبختانه امسال آنچه شواهد 
نشان مى دهد يك كاسه شدن همت جمعى براى حضور 
استان در ليگ 97 است، مى گويد: قول هاى مساعدى 
از جانب مسئوالن داده شده كه اميدواريم در كالم باقى 

نماند و از لفظ به عمل تبديل شود.
رويدادهاى  برگزارى  با  مى كند:  تاكيد  تشكرى 
با  گردشگران  سطحى،  چنين  در  هم  آن  ورزشى 
فرهنگ و قابليت ها و جاذبه هاى گردشگرى همدان 
آشنا شده و اين موضوع باعث تبادل فرهنگى ميان 

استان هاى مختلف مى شود.
 32 در  گرفته  انجام  مطالعات  اينكه  بيان  با  وى 
سال اخير نشان مى دهد ميزبانى رويداد هاى ورزشى 
مى گويد:  دارد،  جامعه  براى  زيادى  اقتصادى  صرفه 
تيمدارى  از  حاصل  اقتصادى  منافع  خوشبختانه، 
از  بيشتر   ،2018 سال  در  خصوص  به  همدان 
هزينه هاى آن است و صاحب نظران دليل اصلى آن 
دارند  عقيده  و  مى دانند  گردشگران  اول  درجه  در  را 
افراد  مى شود  باعث  ورزشى  رويداد  يك  برگزارى 
همدان  به  ورزش  در  مشاركت  و  تماشا  براى  زيادى 
هتل ها،  براى  درآمد  كسب  باعث  امر   اين  و  بيايند 
و  جديد  كار  و  كسب  ايجاد  همچنين  و  رستوران ها 

رونق خرده فروشى ها مى شود.

دومين تيم امداد و نجات همدان به دنا رفتدومين تيم امداد و نجات همدان به دنا رفت
همدان  مردخاى  و  استر  مقبره  مجاور  كوچه  در 
در  عباس آباد،  يا  شريعتى  خيابان  ابتداى  از  منشعب 
حدود اواسط كوچه، روبروى موقوفات زنگنه، خانه اى 
دارد  قرار  چشم نواز  آجركارى  و  شيروانى  با  قديمى 
كه تجربه ديدارى روزانه شهروندان است. اين خانه 
در سازمان ميراث فرهنگى به نام «خانه عسگرى» 
تاريخى  در سابقه  كنكاش  كمى  با  اما  است  معروف 
اين خانه به نام هاى آشنايى در تاريخ معاصر همدان 
به ويژه دوران مشروطه برمى خوريم. اين خانه متعلق 
دوران  از  رئيس االسالم  و  طباطبايى ها  خاندان  به 

مشروطه تا زمان پهلوى بوده است.
سابقه تاريخى خانه طباطبايى ها

از  سنگلجى  طباطبايى  سيدمحمد  آيت اهللا 
در  مشروطيت  جنبش  در  مبرز  و  معروف  چهره هاى 
با  هم نام  او،  پسرعموى  است.  بوده  ساكن  تهران 
ايشان به نام سيدمحمد طباطبايى، همدانى و در اين 
شهر ساكن بوده است. سيدمحمد طباطبايى در همين 
خانه مذكور ساكن بوده و بسيارى از رهبران و فعاالن 
جنبش مشروطه در زمان قاجاريه در اين خانه رفت 
و آمد داشتند. برادرزاده سيدمحمد، خود نيز از فعاالن 
نماينده  عنوان  به  بعدها  و  بوده  مشروطه  جنبش 
او  مى شود.  انتخاب  ملى  شوراى  مجلس  در  همدان 
در همان ايام به نام «رئيس االسالم» ملقب شده و 
در مجلس موسسان و شورا حاضر مى شود. فرزندان 
او نيز در همين خانه آمد و شد داشتند. بعدها يكى از 
برادران او به نام «حاج على طباطبايى» در سال هاى 
1350 تا 1357 در دوره هاى 23 و 24 نماينده همدان 
را  خانه  اين  بنابراين  است.  بوده  شورا  مجلس  در 
بناميم.  رئيس االسالم»  و  طباطبايى ها  «خانه  بايد 
در  ساواك  اداره  اجاره  در  هم  مدتى  مذكور  خانه 
مجدد  اداره  آن  جابجايى  با  كه  بوده  پهلوى  دوران 
در سال هاى متمادى تا كنون در اختيار افراد مختلف 

قرار گرفته است.
تاريخ  مقاله هاى  در  اذكايى(سپيتمان)  پرويز  دكتر 
مربوط  بخش  رضويان  خاندان  و  همدان  مشروطه 
طباطبايى  خاندان  درباره  حكيمخانه  درب  سادات  به 

توضيح داده اند.

ويژگى هاى بنا
قدمت ساخت خانه طباطبايى ها و رئيس االسالم به 
اواخر دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوى باز مى گردد 
به  خانه  اين  نيست.  تكرار  قابل  آن  ساخت  سبك  و 
شكل حياط مركزى در 2 طبقه ساخته شده، سقف آن 
شيروانى است و آجركارى هاى منحصر بفردى دارد. 

كنگره ها، ستون ها و قاب پنجره هاى آجرى از جمله 
تزيينات مثال زدنى اين خانه تاريخى هستند.

زودتر به ثبت برسانيد
ملى  آثار  فهرست  در  تاريخى  بناهاى  ثبت  كار 

ايران، پشتيبانى براى حفظ و مرمت آن هاست. انتظار 
روند  همدان  استان  فرهنگى  ميراث  سازمان  مى رود 

ثبت اين بنا را سرعت ببخشد تا خانه حفظ شود.

 فرزاد سپهر
روزنـامه نگــار و

 كارشناس ارشد معمارى

خانه رئيس االسـالم و طباطبايى ها خانه رئيس االسـالم و طباطبايى ها 
در انتـظار مرمتدر انتـظار مرمت

ايستاده در نوبت تخريب
منا بشيرى- دانشجوى دكتراى معمارى

زمانى كه در خيابان ها و كوچه ها به پرسه زنى و قدم زدن مشغوليم، اگر كمى سرمان را باالتر بگيريم و 
ساختمان ها را تمام قد نظاره كنيم، متوجه چهره هاى شايد مضطرب يا بى حوصله، معطل، خموده وخسته   
آن ها بشويم. مثل صف اردوگاه هاى مرگ، انگار به صف شده اند تا نوبت به دريافت حكم نيست شدنشان، 
برسد. مديريت شهرى، فضايى را به وجود آورده كه در صادر كردن حكم تخريب، تمايزى در ساختمان 
قاجارى يا عهد پهلوى يا معاصر و منتخب جوايز معمارى قائل نمى باشد. همه را به خط مى كند، چه در بافت 

تاريخى چه در بسترى نسبتا نوساز، چه بيشتر از 100 سال و چه معاصر، همه باهم برابرند.

حريم بنا مهم است
به عنوان مثال فرقى ندارد كه اگر يك خانه در بطن شهر، حوالى ميدان امام، در انتهاى بازار مظفريه قرار 
گرفته باشد، محملى غنى از خاطرات و حرف ها باشد و يا حتى جزو حريم مقبره استر و مرد خاى محسوب 
شود؛ حتى او هم حكم تخريب مى گيرد. نه تنها خود بناى تاريخى مهم است بلكه حريم بناى تاريخى 

هويت مند و با ارزِش كنار آن هم، اهميت بيشترى دارد.

چراغ خانه را روشن كنيد
چه مالك بنا يا در نگاه كلى تر، مردم و چه مديريت شهرى، با تخريب اين گنجينه هاى تاريخى مشكلى 
نداشته باشند، تنها اندك قشر متخصص فقط اين درد تخريب را حس مى كنند كه آن  ها هم سكوت پيشه 
مردمش،  به  آن ها  مرمت  و  شناخت  و  قديمى  خانه هاى  اين  با  مواجهه  در  فرهنگى  ميراث  نهاد  كرده اند. 
بايد كوشا باشد و حداقل اين يك خانه را كه در حريم مقبره استر و مرد خاى است، بيشتر ارج بگذارد و 

حفظش كند.
اميد روزى را داريم كه با مرمت اين خانه در دل بازار و گشايش حياط زيباى آن با درختان سرسبزش و 
خنكاى رمزآلودش در گرماى سوزنده  آفتاِب ظهر و تغيير كاربرى آن به خانه  بوم گردى يا مركزى هنرى، 

فرهنگى و يا حتى كافه اى سنتى، رويكردى نو را با اين بناهاى ارزشمند، در پيش گيريم.
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اين روزها، عجيب حال و هوايمان غمگين است.
گوش هايمان زير آوارى از اخبار نامهربان ويران شده  
است و قلب هايمان گويا تا مرحله توقف پيش مى روند 
و اين ميان اگر از چشم هايمان غافل نشويم، مى توان 
رد دو سه تايى قطره اشك از گوشه اش سراغ گرفت 

كه ديگر ميهمان نه، حضورشان هميشگى شده است.
اخبار اين روزها به اندازه اى بر روى قلبم سنگينى 
مى كرد كه تاب نياوردم پشت گوش انداختنش را.قلم به 
دست و با ذهنى لبريز از سوال، راهى شدم براى پاسخ 
آنچه بايد بدانيم و انتقال دهيم بلكه كم شود آسيبى كه 

نامش "كودك آزارى"ست.
كه  نشستم  افرادى  با  گفت و گو  به  منظور  بدين 
رسالتشان آگاهى بخشى به آنهايى است كه پاك ترين 
خلق خداوند را در آغوش دارند و بايد همه تالششان 
را در دستانشان مشت كنند براى سالمت عزيزشان نه 
آنكه از روى ناآگاهى دستانشان قيچى اى باشد براى 

چيدن بال فرشته شان.
بهزيستى  اجتماعى  امور  معاون  شيران،  جمشيد 
استان همدان در گفت و گو با خبرنگار جام جم، كودك 
آزارى را آسيب يا تهديدى براى سالمت جسم يا روان، 
رفاه و بهزيستى كودك به دست والدين يا افرادى كه 
نسبت به او مسئول هستند تعريف مى كند و مى گويد: 
جسمى،  آزارى  كودك  دسته  چهار  به  آزارى  كودك 

عاطفى، جنسى و غفلت و مسامحه تقسيم مى شود.
وى كودك آزارى جسمى را با مواردى چون ضربه 
زدن، داغ كردن، آسيب رساندن به سر و استخوان و 
مى كند  معرفى  كردن  مجروح  و  درونى  آسيب هاى 
آزارى،  كودك  عوامل  از  ديگر  يكى  مى دهد:  ادامه  و 
كودك آزارى عاطفى است كه مى توان آن را موردى 
قابل توجه و اساسى در نظر گرفت چرا كه كاركردهاى 
شدت  به  را  كودك  رشدى  و  رفتارى  شناختى،  روان 

مى توان  آن  مصاديق  از  كه  مى دهد  قرار  تاثير  تحت 
به طرد كردن كودك، برخود خشونت آميز خانواده با 
كودك، تهديد و تحقير كودك اشاره كرد كه معموال با 

بدرفتارى جسمى همراه است.
همدان  استان  بهزيستى  اجتماعى  امور  معاون 
كودك آزارى جنسى را تماس و تعامل ميان كودك با 
بزرگساالن هنگامى كه از كودك براى تحريك جنسى 
تعريف  مى شود  استفاده  ديگر  فرد  يا  مرتكب  شخص 
مى كند و مى افزايد: كودك آزارى جنسى ممكن است 
از طرف ساير كودكان و نوجوانان يا به واسطه افرادى با 
اختالف سن بيش از پنج سال با كودك و يا همچنين 

از طريق بزرگساالن براى يك كودك ايجاد آزار كند.
مسامحه  يا  غفلت  آزارى  كودك  ادامه  در  شيران 
و  مى كند  معنا  كودك  گرفتن  ناديده  و  حذف  نيز  را 
مى گويد: سو تغذيه، اختالل در رشد كودك وهمچنين 
و  فصل  با  متناسب  مناسب،  لباس  از  استفاده  عدم 
غفلت  آزارى  كودك  دسته  در  كودك  سن  و  جنسيت 

طبقه بندى مى شود.
وى سن در نظر گرفته شده براى فردى را كه به آن 
كودك گفته و مورد كودك آزارى واقع مى شود، پنج تا 
18 سال بيان مى كند و مى افزايد: در سال 96 از ميان 
همه تماس هايى كه با شماره سه رقمى 123، اورژانس 
اجتماعى گرفته شده 4/27 درصد آنها مربوط به گزارش 
سال  در  كه  است  حالى  در  اين  و  بوده  آزارى  كودك 
95 اين آمار 5/80 درصد بوده كه شاهد كاهش 1/53 

درصدى گزارشات كودك آزارى هستيم.
معاون امور اجتماعى بهزيستى استان همدان بيان 
برون  تخصصى  نشست  چون؛  برنامه هايى  مى كند: 
سازمانى با سازمان هايى كه در رابطه با كودك هستند 
و برگزارى همايش ها وسخنرانى هايى در جلسات اوليا  
و مربيان مدارس از اقداماتى بوده است كه براى آگاهى 
بخشى به خانواده ها در نظرگرفته ايم كه بعد از برگزارى 
اجتماعى  اورژانس  با  تماس ها  تعداد  برنامه ها  اين 

افزايش پيدا كرده است.
هفته  هر  از  روز  دو  اينكه  بر  تاكيد  با  شيران 
ماشين هاى سيار اورژانس اجتماعى در سكونت گاه ها و 

حاشيه شهر اطالع رسانى را در قالب توزيع بروشورها 
و دعوت از خانواده ها انجام مى دهند، تصريح مى كند: 
ميزان  به  بسته  خط 123،  با  تلفنى  تماس  هر  از  بعد 
يا  مى شود،  گزارش  كه  آزارى  كودك  ضعف  و  شدت 
سريع  حضور  با  يا  و  تلفنى  راهنمايى هاى  صورت  به 
مى كنيم  رسيدگى  موضوع  به  شده  گزارش  محل  در 
مى تواند  بهزيستى  آسيب،  باالى  شدت  صورت  در  و 
با تشكيل پرونده قضايى از خانواده كودك شكايت و 

كودك را از خانواده اش جدا و تحويل بهزيستى دهد.
در  شهرستان   هشت  براى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
گرفته ايم  نظر  در  اجتماعى  اورژانس  همدان  استان 
نفر  هزار   50 از  پايين تر  جمعيتى  فامنين(زيرا  بجز 
محسوب  دو  سطح  شهرستان ها  همه  مى گويد:  دارد)، 
مى شوند و تنها شامل خط سيار 123 و مركز مداخله در 
بحران هاى فردى و خانوادگى هستند اما شهرهمدان 
مراكز  همه  شامل  كه  مى رود  شمار  به  يك  سطح 
خانه  سالمت،  خانه  امن،  خانه  از؛  اعم  نگهدارى 

بازپرورى و... مى باشد.
 معاون امور اجتماعى بهزيستى استان همدان با بيان 
اينكه ميزان كودك آزارى در ميان دختران و پسران 
تقريبا به يك نسبت است، ادامه مى دهد: تماس هايى 
اجتماعى  اورژانس  با  آزارى  كودك  گزارش  براى  كه 
صورت مى گيرد از جانب خانواده ها، اقوام و نزديكان و 
حتى بيمارستان ها و آموزش و پرورش است كه در اين 
ميان تلفن هايى كه در رابطه با كودك آزارى جنسى 
كه  بوده  كمتر  آزارى ها  كودك  بقيه  از  مى شود  انجام 
مى توان ميزان آن را 4 درصد از كل تماس هاى مربوط 

به گزارش كودك آزارى اعالم كرد.
مصطفى هاشمى صدفى، وكيل پايه يك دادگسترى 
و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار جام جم با بيان 
اينكه كودك آزارى جرمى عمومى محسوب مى شود 
و نيازى به شكايت شاكى خصوصى نيست، مى گويد: 
با اعالم جرم توسط هر شخص اعم از ضابط يا غير 
ضابط، دادستان موضوع را پيگيرى مى كند چرا كه در 
برخى موارد والدين و يا محارم كودك، افرادى هستند 

كه كودك را مورد آزار قرار مى دهند.

وى با اشاره به اينكه از نظر قانونى، ماده 2 قانون 
آزار  و  اذيت  نوع  هر  نوجوانان،  و  كودكان  از  حمايت 
كودكان و نوجوانان كه باعث ايجاد صدمه جسمانى يا 
روانى و اخالقى شود و سالمت جسم و روان آنها را به 
مخاطره بياندازد را ممنوع دانسته و مى افزايد: همچنين 
در ماده 4 قانون فوق الذكر حبس از سه ماه و يك روز 
تا شش ماه و يا تا 10 ميليون ريال جزاى نقدى براى 
فرد مرتكب در نظر گرفته شده است كه اگر مجازات 
مجازات  قانون  در  آزارى  كودك  براى  سنگين ترى 

پيش بينى شده باشد مجازات اشد اعمال مى شود.

هاشمى صدفى اينگونه ادامه مى دهد: الزم به ذكر 
اليحه  مجلس  قضايى  و  حقوقى  كميسيون  كه  است 
به  تصويب  جهت  را  نوجوانان  و  كودكان  از  حمايت 

صحن علنى مجلس ارسال كرده است.
وى با تاكيد بر اينكه سه دسته آسيب در خصوص 
كودك آزارى وجود دارد، ادامه مى دهد: آسيب جسمانى 
كه صدمه به جسم كودك وارد مى شود، آسيب معنوى 
سبب  و  مى گيرد  نشانه  را  كودك  معنوى  تماميت  كه 
سلب آبرو از كودك مى شود و همچنين آسيب عاطفى 
كه صدمه به سالمت عاطفى كودكان مى باشد و بيشتر 

مورد توجه  جرم شناسان بزه ديده شناسى است.
وكيل پايه يك دادگسترى با اشاره به اينكه كودك 
آزارى جنسى سبب بوجود آمدن ناماليمات عاطفى و 
روانى براى كودك مى شود، مى افزايد: در كودك آزارى 

آنچه بيشتر اهميت دارد جبران خسارت هاى معنوى و 
عاطفى كودكان بزه ديده است.

هاشمى صدفى با بيان اينكه قانون گذار عالوه بر 
مطالبه  قابل  نيز  را  معنوى"  "خسارت  مادى،  خسارت 
آئين  قانون   14 ماده  مى دهد:  ادامه  است،  دانسته 
مى تواند  شاكى  كه  است  كرده  مقرر  كيفرى  دادرسى 
جبران تمام ضرر و زيان هاى مادى و معنوى و منافع 

ممكن الحصول ناشى از جرم را مطالبه كند.
عنوان  تحت  بحثى  در  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
بزه ديده-بزه كار كه توسط جرم شناسان مطرح مى شود 

آينده  در  شده  واقع  بزه  مورد  كه  فردى  شده؛  مقرر 
ممكن است بزه كار شود، مى گويد: به ويژه براى افراد 
بزه ديده جنسى، امكان بزه كار شدن جنسى وجود دارد 
و به عبارتى بزه ديده امروز، بزه كار فرداست كه با توجه 
بر  وارده  خسارت هاى  جبران  بر  تاكيد  فوق  نظريه  به 
عاطفى  و  معنوى  خسارت هاى  خصوص  به  كودكان 
موضوع  همين  خصوص  در  صدفى  هاشمى  مى باشد. 
مثالى از پرونده معروف چند دهه قبل به ميان مى آورد: 
در  شخص  اين  عنف،  به  متجاوز  اعترافات  حسب  بر 
نوجوانى مورد تجاوز قرار مى گيرد و به دليل عدم جبران 
خود  وى  نوجوانى،  در  شخص  به  وارده  خسارت هاى 
تبديل به يك متجاوزگر مى شود كه به بيش از 18 نفر 

از كودكان و نوجوانان تجاوز مى كند.
وى در رابطه با آثار كودك آزارى از نظر روانشناسى 

جنايى اينگونه مى گويد: در اين زمينه بايد به "اختالل 
كودك  كه  چرا  كنيم  اشاره  آسيبى"  پس  روانى  فشار 
باعث  مى تواند  آينده  در  باشد  كه  نوعى  هر  از  آزارى 
ايجاد آسيب هاى روانى براى كودك شود كه به مرور 
ترس  همچون  مشكالتى  با  را  كودك  زندگى  زمان 
كودك  در  كه  رفتارى  و  ظاهرى  عالئم  يا  و  خيالى 

آسيب ديده بروز مى كند، مواجه كند. 
وكيل پايه يك دادگسترى آمارهاى موجود در زمينه 
كودك آزارى را غير واقعى مى داند و تصريح مى كند: در 
رابطه با كودك آزارى نمى توان 100 درصد به آمار و 
ارقام اعتماد داشت چرا كه در برخى موارد كودك آزارى  
كه اتفاق مى افتد از آن جهت كه در ميان آمار و ارقام 
بزه ديدگى كودكان از آن گزارشى داده نمى شود به آن 
"آمار سياه" مى گويند و گاهى نيز كودك آزار ديده به 
دليل ترس از بزه كار و ترس از سرزنش خانواده و يا 
حتى ترس از قضاوت ديگران، حرفى از آزار اتفاق افتاده 
آمار  در  كه  است  دليل  همين  به  و  نمى آورد  زبان  به 

گزارشات كودك آزارى نيز گنجانده نمى شود.
دكتر  استاد  از  نقل  به  دادگسترى  يك  پايه  وكيل 
ايرانى  شناس  جرم  آبادى،  ابرند  نجفى  حسين  على 
بيان مى كند: در بررسى هاى به عمل آمده حاصل از 
كودك  وقوع  مواقع  اكثر  در  امريكا  در  تحقيق  يك 
آزارى از جانب كودكان بازگو نشده است كه مى توان 
 12 8تا  سنين  به  متعلق  را  آن ها  تجربه  نخستين 
و  مشاركت  جهت  مى دهد:  ادامه  دانست.وى  سال 
كودكان  از  نهاد(ان جى او)  مردم  سازمان هاى  حمايت 
و نوجوانان، قانون گذار در قانون آئين دادرسى كيفرى 
اصالحيه سال 94 بيان مى كند كه سازمان هاى مردم 
نهاد مى توانند در چارچوبى جهت حمايت از اطفال و 
نوجوانان در زمينه كودك آزارى اعالم جرم كنند و در 

تمامى مراحل دادرسى شركت داشته باشند.
كودكان  گفت و گو  اين  پايان  در  صدفى  هاشمى 
در  افرادى  خود،  از  دفاع  در  ناتوانى شان  دليل  به  را 
معرض و مستعد بزه ديدگى مى داند و مى افزايد: بايد 
با حفاظت و حمايت و آگاهى بخشى به كودكان آنها 
را از خطرى كه نسبت به آن مستعد هستند دور نگه 
داريم و يا حتى اگر خانواده ها خود نمى توانند به راحتى 
مسائل آموزشى را به فرزندانشان آموزش دهند، اين 
امر را به معلمان، مشاوران و كارشناسان امر بسپارند و 
همچنين در امن نگه داشتن محيط خانه براى كودك 

تا حد امكان تالش كنند و آنها را تنها نگذارند. 
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همدان نـاامن تـرين اسـتان براى همدان نـاامن تـرين اسـتان براى 
مـواد مخدرمـواد مخدر

همدان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
گفت:  متجاهر  معتادان  آورى  جمع  خصوص  در 
بى مكان  و  كارتن خواب  متجاهر،  معتادين  جمع آورى 
جزو برنامه هاى تعريف شده پليس مبارزه با مواد مخدر 

است.
سرهنگ هادى قزوينه ادامه داد: ما بر اين باوريم 
معتادين متجاهر پياده نظام باندها و شبكه هاى قاچاق 
اصلى  آسيب ديدگان  واقع  در  و  هستند  مخدر  مواد 

عرصه مواد مخدر هستند.
و  خانه  از  كه  زمانى  متجاهر،  معتادان  گفت:  وى 
خانواده خود طرد مى شوند به مرحله كارتن خوابى و 
تجاهر مى رسند و در مخروبه ها و محل هاى حاشيه 
ساكن  مى كنند  بيشترى  امنيت  احساس  كه  شهر 

مى شوند.
متجاهر  معتادان  تردد  گفت:  قزوينه  سرهنگ 
امنيت روانى و اجتماعى مردم را از بين مى برند و نبود 
مديريت اين افراد باعث مى شود معتادان متجاهر در 
اماكن عمومى، پارك ها و تفرجگاه ها ورود پيدا كنند و 

باعث ايجاد آسيب هاى اجتماعى مى شوند.
وى در حوزه جمع آورى معتادين متجاهر بسيارى از 
ارگان ها را دخيل دانسته و گفت: در حوزه جمع آورى 
و  هستند  فعال  ارگان ها  از  بسيارى  متجاهر  معتادين 
همه اين ارگان ها بايد با كمك يكديگر معتادان را از 
و  كنند  حمايت  اشتغال  و  اجتماعى  حمايت هاى  نظر 
خانوادها نيز مى توانند به پايدارى درمان معتادان پس از 

ترك اعتياد كمك شايانى كنند.
جمع آورى  موضوع  در  افزود:  ادامه  در  وى 
ندارد  مبارزه  حوزه  در  مشكلى  هيچ  متجاهر  معتادان 
به  نياز  و  مهم  بسيار  درمان  از  پس  حمايت هاى  اما 
خيرين  راستا  اين  در  و  دارد  هدفمندترى  برنامه ريزى 

مى توانند نقش كليدى را ايفا كنند.
همدان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
گفت: برخورد با معتادان متجاهر متفاوت است و پس 
از جمع آورى اين افراد توسط پزشكان علوم پزشكى 
براى  اعتياد ،  شدن  محرز  با  و  مى شوند  غربالگرى 
درمان به مراكز موضوع ماده 15 و 16 قانون مبارزه 

با مواد مخدر انتقال پيدا مى كنند.
شبكه هاى  و  باندها  بيشتر  اينكه  به  اشاره  با  وى 
قاچاق مواد مخدر ضربه خورده و عناصر اصلى آن ها 

در زندان ها هستند يا كوچ كرده و از استان خارج شده 
و برخى نيز از فعاليت مجرمانه خود دست كشيده اند، 
گفت: در اين راستا بيش از 85 باند تهيه و توزيع مواد 

مخدر منهدم شده است.
سرهنگ قزوينه افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر  
هر  و  شبكه  باند،  هر  با  كه  دانسته  موظف  را  خود 
داشته  فعاليت  ايران  از  نقطه اى  در  كه  اصلى  عنصر 
باشد،  تاثيرگذار  استان  امنيت  بر  آن ها  سوء  اقدام  و 

مبارزه كند.
همدان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
با بيان اينكه در جهت اشراف اطالعاتى به تفكيك 
تهيه  اطالعاتى  بانك  استان  سطح  در  كالنترى  هر 
شده است، افزود: امروز خرده فروشان به دليل همين 
مسئله روش خود را تغيير داده  و ديگر جرات فروش 
مواد مخدر را در محالت ندارند و مردم نيز همكارى 

خوبى در اين زمينه دارند.
وى گفت: خرده فروشان به جابجايى مواد مخدر با 
موتورسيكلت روى آورده اند كه ما طرح برخورد آن ها 

را نيز اجرا كرده ايم.
قزوينه با بيان اينكه اتفاق خوبى در سطح استان 
حوزه  در  بسته اى  در  هيچ  و  گرفته  صورت  همدان 
مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و يك عزم استانى 
براى مبارزه با مواد مخدر شكل گرفته تصريح كرد: 
و  ها  پارك  در  متجاهرى  معتاد  هيچ  حاضر  حال  در 

اماكن عمومى استان وجود ندارد. 
پيشگيرى  برنامه   186 برگزارى  به  اشاره  با  وى 
پيشگيرانه  برنامه   80 از  بيش  داد:  توضيح  اعتياد  از 
 63 همچنين   و  آموزان  دانش  و  اوليا  براى  اعتياد 
برنامه پيشگيرى از اعتياد در مراكز دولتى و 43 برنامه 

نمايشگاهى برگزار شده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر در هفته جهانى 
شهداى  از  كنيم  يادى  گفت:   مخدر  مواد  با  مبارزه 
عزيز  جان  مظلومانه  كه  موادمخدر  با  مبارزه  عرصه 
مرز  اين  مردم  تا  گذاشتن  اخالص  طبق  در  را  خود 

بوم از آسيب ها وتهديدات مواد مخدر مصون بمانند.
سرهنگ قزوينه در ادامه افزود: اگر چه به ظاهر 
موادمخدر  با  مبارزه  به  جهان  در  يكروز  اختصاص 
اقدامى شايسته است اما واقعيت هاى حاكم بروضعيت 
موجود مواد مخدر در دنياى امروز بيانگر اين است كه 
اراده بين المللى براى مبارزه با مواد مخدر و آثار شوم 

آن وجود  ندارد.
كامال  رفتارى  دولت ها  از  بعضى  گفت:   وى 
استفاده  كه  جايى  تا  مى دهند.  نشان  خود  از  دوگانه 
ابزارى براى تحقق اهداف سياسى و امنيتى را دنبال 
مى كنند، بسيار ساده انگارانه است اگر به پديده مواد 

مخدر صرفا به عنوان يك آسيب اجتماعى نگاه شود 
اجتماعى،  اقتصادى،  حوزه هاى  در  آن  سوء  آثار  چرا 
با  را  مبارزه  امر  و  شده  نمايان  وسياسى  امنيتى 

پيچيدگى و مشكالت عديده اى همراه ساخته است.
قزوينه ريشه كنى مواد مخدر را امرى محال و رها 
كردن آن را نيز اقدامى غير منطقى دانست و گفت: 
آنچه مسلم است بايستى موادمخدر را در حوزه هاى 

مختلف مديريت كرد و تحت كنترل گرفت. 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  امروز  داد:  ادامه  وى 
پديده هاى شوم  آن به عنوان يك مطالبه عمومى و از 
مطرح  حاكميتى  مسئول  دستگاههاى  اصلى  وظايف 

مى باشد.

اهم  همدان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
امحاى   ، را  مخدر  مواد  با  مبارزه  هفته  هاى  برنامه 
حشيش،  نوع  از  موادمخدر  كيلوگرم   700 از  بيش 
با  برخورد  طرح  مرحله   9 اجراى  شيشه،  و  هرويين 
در  فروشان)  (خرده  مخدر  مواد  خرد  كنندگان  توزيع 
سطح استان، اجراى 9مرحله عمليات طرح جمع آورى 
معتادين متجاهر در سطح استان، برگزارى نمايشگاه 
طرح  اجراى  استان،  سطح  در  اعتياد  از  پيشگيرى 
و  ديدار  استان،  سطح  در  مواصالتى  محور  كنترل 
بازنشستگان  و  جانبازان  شهدا،  خانواده  از  سركشى 
و پيشكسوتان عرصه مبارزه با مواد مخدر، برگزارى 
براى  مقابله  حوزه  كارشناسان  هم انديشى  جلسه 
و  نشست  و  مخدر  مواد  و  مجازى  فضاى  بررسى 
استان هاى  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  با  تعامل 

همجوار در راستاى عمليات هاى فرا استانى خواند.

گزارش عملكرد؛
گذشته  سال  يك  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس 
مابين هفته جهانى مبارزه با مواد مخدر سال 96-95 

عملكردى به شرح ذيل داشته است؛
-كشف6030 كيلوگرم انواع مواد مخدر.

فروش،  خرده  (قاچاقچى،  نفر  -دستگير11090 
معتاد).

- انهدام 77 باند تهيه و توزيع مواد مخدر.
- اجراى 10200 عمليات عليه قاچاقچيان.

محور  پاكسازى،  شامل  طرح   974 اجراى   -
مواصالتى، ارتقاء امنيت اجتماعى .

- اجراى 705 برنامه آموزشى در جهت آگاه سازى 
عموى.

جامعه  در  نفر  دادن83000  قرار  آموزش  تحت   -
هدف (آموزش و پرورش، دانشگاهها، محالت حاشيه 

و آسيب پذير).


