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جوان رسید

با عنایت به اینکه جایزه جهانی خشت طالیی در ساحت دیپلماسی شهری با توجه به ماهیت غیرسیاسی 
آن نتایج بسیار قابل حصولی را در حوزه های مختلف شهری بدنبال دارد بدینوسیله کسب رتبه برتر 
پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی در محور تاریخی- فرهنگی توسط شهرداری همدان در جمع 
200 کالنشهر از 58 کشور را به مهندس شاهرخی ) استاندار محترم همدان( ،جناب آقای مهندس عسگری 
 )ریاست محترم شورای اسالمی شهر همدان( ، مهندس صوفی) شهردار محترم کالنشهر همدان(، 
 ، جناب آقای مهندس ابرار خّرم )معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان( و جناب آقای 
عرض  تبریک  همدان(  شهرداری  معماری  و  سازی  شهر  محترم  )معاون  نسب  فتحیان   مهندس 

می نمایم. 

دکتر محمد علی افشاری
 مدیر عامل جامعه توانمندان فرهیخته همدان



شنبـــه11بهمنماه21399
شمــاره2۴2 سالهفدهم

سر منشأ فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی ایران

با روی کار آمدن سلســله پهلوی 
یــک جریان فرهنگی باســتان گرای 
غرب باور که شــاید از سال ها پیش 
زمینه آن در جامعه ایران شــروع شده بود روبه رشــد و گسترش نهاد از آن سوی پس از 
شهریور 20 از آنجا که حزب توده تنها حزب منسجم در کشور بود و مدتی سکاندار مسائل 
سیاســی و فرهنگی در کشور شــد و مهم تر از همه طی سال ها ایران طوالنی ترین مرز 
مشــترک با اتحاد جماهیر شوروی داشت که از حزب توده پشتیبانی می کرد سران حزب 
هم گوش به فرمان شــوروی بودند در نتیجه فرهنگ ایران سخت مارکسیسم زده شد این 
سپهر فرهنگی سیاسی   عیناً در عرصه ادبیات و نوشتارهای آن زمان مشهود است در این 
میــان محافل مذهبی و روحانیت نیز به خود آمــده و تکان خورد و به تکاپو افتادند چون 
ســران روحانیت احساس خطر و نیاز کردند به برنامه ریزی پرداختتند بنابراین همزمان با 
قدرت یابی رضا شاه حوزه علمیه قم توسط آیت اله حائری توسعه و گسترش یافت و قم به 
تدریج به کانون توســعه معارف اسالمی تبدیل شد و ده ها و صدها مجتهد جامع الشرایط 
در آن تربیت یافت درســت در زمانی که در پایتخت یک حکومت سکوالریستی خشن در 
حال نضج و قوام بود با مهاجرت آیت اله شیخ عبدالکریم حائری در سال 1301 خورشیدی 
از اراک به قم اســاس و شــالوده حوزه علمیه قم پایه ریزی شد درست در همان زمان که 
رضا شاه و پیرامونیاش می پنداشتند با ایجاد تضییفات و محدودیت ها روحانیت را تا مرز 
نابــودی پیش برده اند روحانیت توش و توان تــازه می یافت و پایه های قدرت خویش را 

بازسازی و نوسازی می کرد و آماده هماوردجویی می شد.
بعد از شــهریور 20 بــه خصوص بعد از کودتای 28 مرداد 32 نویســندگان مذهبی با 
انتشار کتب، مقاالت و مجالت به یک ستیز عقیدتی با افکار غرب گراییـ  ایسم ها و عقاید 
سکوالریســم و مارکسیسم و همچنین ســلطنت موروثی دست یازیدند و به پیروزی های 
چشــم گیر و دستاوردهای شگرفت دست یافتند آیت اله طباطبایی اصول فلسفه و روش 
رئالیســم را به رشته نگارش آورد و مطهری علل گرایش جوانان به مادیگری و مارکسیسم 
و ده ها کتاب دیگر را در زمینه عقاید و معارف اســالمی تألیف نمود با تشــکیل حسینیه 
ارشــاد که بازتاب گسترده ای در محافل دانشگاهی آن روز داشت و شخصیت هائی چون 
شادروانان مهندس مهدی بازرگان، آیت اله شیخ مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی در 
آن فعالیت داشــتند و سخنرانی می کردند نسل جوان دانشگاهی به سوی اسالم و محافل 
مذهبی کشیده شدند به خصوص کتاب های مرتضی مطهری ـ علی شریعتی و جالل آل 
احمد میان دانش آموختگان دست به دست می گشت به ویژه خدمت و خیانت روشنفکر 
و غرب زدگی آل احمد آوازه خاصی پیدا کرده بود و بازتاب گســترده ای داشت همچنین 
مجله مکتب اســالم تقریباً به خانه ها راه یافته و بیشتر مذهبیون آن را مطالعه می کردند 
به طور کلی هر چه رژیم در گســترش اباهیگری در جامعه می کوشــید در مقابل محافل 
مذهبی و مســاجد نیز رونق می گرفتند ارتباط مردم از سراســر کشــور با قم که دیگر به 

پایتخت جهان تشیع تبدیل شده بود هر روز و هر روز بیشتر می شد.
درست در بازه زمانی که انواع مکتب ها و مشرب های فکری و ایدئولوژی های مختلف 
بعضاً الحادی اذهان جوانان را به خود معطوف داشته سعی در جذب و جلب آنان می کردند 
امام خمینی رضوان اهلل علیه در عرصه مبارزه با طاغوت و نظام ســلطنت قد علم کرد و با 
همکاری شماری از اندیشمندان و استفاده بهینه از علل و عواملی که به برخی از آن ها در 
باال اشاره شد دین اسالم را به یک ایدئولوژی مبارزه با طاغوت بدل ساخت این درست است 
که بعد از کشــف حجاب و دیگر اقدامات مغایر مذهب رضا شــاه رابطه روحانیت و محافل 
مذهبی با ســلطنت پهلوی زاویه پیدا کرد به خصوص بعد از شــهریور 20 که دیکتاتوری 
رضاخانی از بین رفت جریان اســالم گرایی در جامعه با تأنی رشد بطنی خود را آغاز کرد 
ولــی ورود امام خمینی رضوان اهلل علیه به عنوان یــک مرجع به صحنه مبارزه با طاغوت 
وضع را به کلی دگرگون ســاخت درست در سال هایی که رژیم پهلوی جشن های 2500 
ســاله شاهنشاهی و 50 ساله ســلطنت پهلوی را برگزار می کرد قدرت و توان فرهنگی و 
نفوذ اجتماعی اســالم گرایان و مذهبیون و در رأس آن ها روحانیت به اوج خود رسیده و 
توان و نیروی فرهنگی نظام پهلوی شــدیداً تضعیف بلکه متزلزل شده بود به دیگر سخن 
سال ها پیش از پیروزی انقالب اسالمی بهمن 57 روحانیت در جبهه فرهنگی و عقیدتی بر 
حاکمیت فرهنگ شاهنشاهی و مارکسیست ها فائق آمده، غلبه یافته بود آن گاه در صحنه 

سیاسی نیز اورامات نمودند.
روحانیت با همکاری و معاضدت قشــر مذهبی به تأســیس و بنیاد نهادهای خیریه و 
صندوق های قرض-الحســنه مبادرت ورزید و بدین وسیله شــمار زیادی از تهیدستان 
شــهری را زیر پوشــش خدمات خود گرفت و آنان را به دســتیابی بــه چیزهایی یاری 
رســانیدند که رژیم با همه توان اقتصادی بالقوه و افزایش درآمد نفت از انجام آن ناتوان 
بود از جمله این اقدامات تأســیس موسســه خیریه مهدیه همدان می باشد که پرداخت 
وام قرض الحسنه و ارائه خدمات درمانی تقریباً رایگان به نیازمندان و تهیدستان را وجه 
همت خود ســاخت و همه متدینین از جمله کارمندان دولت همه ماهه بدان کمک می 
کردند همزمان با این اقدمات تحوالت دیگری هم در نهادهای مذهبی همانند مســاجد، 
حســینیه ها و هیأت های مذهبی رخ داد در اکثر مســاجد کتابخانه دایر و برنامه های 
فوق العاده اجرا می گردید نوحه ها و عزاداری ها رنگ و بوی دیگری به خود می گرفت 
بســیاری از نو اندیشان تحول خواه مذهبی می کوشــیدند آموزه های دینی را در قالب 

های نو ارائه دهند.
یکــی از ویژگی های بارز پهلوی ها و رجال دوران آن ها باور بیش از حد به قدرت و 
توانمنــدی خارجی ها و اجانب بود آنان مردم ایران را باور نداشــتند و به بازی هم نمی 
گرفتند این خوره اعتقاد به بیگانه بزرگ بینی  و بی باوری به ایرانی بعد از ترکمانچای و 
به خصوص از دوران عصر ناصری همچون خوره بر روح و جان مقامات درجه اول کشــور 
افتاد و همچون ســرطان هر روز رشد و گســترش یافت و به سطح جامعه و بسیاری از 
افراد معمولی هم سرایت کرد که هنوز هم متأسفانه بهبود نیافته، گروهی برای فرافکنی 
وایز )راه( گم کردن و شماری از روی جهالت و عده ای در نیتجه بی هویتی آن را دامن 
می زنند و هر از گاهی به زبان می آورند از این روی هر حرکتی و جنبشــی و اعتراضی 
بلکه هر پرســش و انتقادی را منتســب و منسوب به بیگانه می دانند گویی ایرانی هرگز 
چیــزی به ذهنــش خطور نمی کند و هر کس هر چه می گوید از القائات بیگانه اســت 
هنوز کسانی هســتند که انقالب مشروطیت را ره آورد انگلیسی ها می دانند یا پیروزی 
انقالب اسالمی را وامدار گوشه چشم دولتمردان آمریکایی و سیاست های حقوق بشری 
کارتر می دانند و صراحتاً می گویند اگر آمریکایی ها پشــت شــاه را خالی نمی کردند و 
به مخالفان وی چراغ ســبز نمی دادند و ارتش را به بی طرفی فرا نمی خواندند چه بسا 
اوضاع انقالب به گونه ای دیگر رقم می خورد اینان کیمیاگرانی هســتند که آشکارا قلب 
واقعیــت می-کنند و بدین نکته توجه ندارند که اوالً آن روزها ارتشــی باقی نمانده بود 
ارتش از درون متالشــی شــده و از هم پاشــیده پادگان ها خالی شده بود ثانیاً بر فرض 
صحت این ادعا چرا باید شاه یک کشور چند هزار ساله این اندازه متکی به بیگانه و فاقد 
هر گونه پایگاه اجتماعی و مردمی باشد که تا آن ها پشت اش را خالی کردند نتواند دوام 

بیاورد و ناگزیر همه چیز را رها کند.
نکته ظریف دیگری که پیش از ورود به مبحث اصلی انقالب نظر نکته سنجان را بدان 
معطوف می دارم این اســت که اگر سئوالی در اذهان پدید آید ولی کسی جرأت و اجازه 
بیان یا طرح آن را نداشــته باشد یا اجازه نداشته باشــد پرسش ذهنی را بر زبان جاری 
یا با قلم مکتوب نماید این ســوال از بین نمی رود بلکه در اذهان می ماند و به مرور از 
صورت ســوالی حالت یقینی پیدا می کند تا به صورتی حالت تجلی به خود بگیرد از این 
روی است از آن زمان اژیدهاک اژدهاوش مغز جوانان این مرز و بوم خوراک  ماران دوش 
خود ســاخت تا نهال اندیشیدن و اندیشه  کردن را بخشکاند خودکامگان سرب در دهان 
مردکی ریختند و پوســت از کله مانوی کندند تا منتقد و معترض و پرســش گر نباشد 
ســده ها بعد قرمطی )دگراندیش( قد علم کرد و چون انگشــت بر جهان کرده قرمطی 
جســتند و بردار کردند سرداران سربدار یا سربداران سردار پیدا شدند و چون سربداران 
را ســربریدند قزلباش پا به عرصه کارزار نهاد آنگاه که قزلباش را به انحراف کشانیدند و 
ســپس نابود کردند مجاهدان مشروطه به پا خاستند و آنگاه که آنان قلع و قمع گشتند 
حزب اهلل ســر بلند کرد بنابراین می توان از طرح پرسش و به زبان آوردن آن جلوگیری 

کرد اما راهی وجود ندارد که حتی از خطور پرســش به ذهن مانع شد.

انقالب

عبدالعلیمعظمی
صاحبامتیازومدیرمسئول

برندگانپنجمیندورهجایزهجهانیخشتطالییدر
حالیروزگذشتهدرهفتمحورمعرفیشدندکهدربخش

گردشگریشهرداریهمدانحایزرتبهنخستشد.
 در بخش گردشــگری طــرح محور تاریخــی – فرهنگی 
شــهرداری همدان مقام نخست را به دست آورد، طرح بازگشت 
باغ ها از مسکو روسیه دوم شد و طرح مجموعه فرهنگی رازی از 

تهران عنوان سوم را کسب کرد.
جایزه خشت طالیی تهران با ایجاد انگیزه و نیز حس رقابت در 
بین مدیران شهری باعث بروز و ظهور ایده ها و طرح های خالقانه و 

تاثیرگذار در شهرهای مختلف کشور شده است.
 در پنجمین دوره جایزه جهانی خشــت طالیی به میزبانی 

تهران، شهردار همدان موفق به کسب رتبه نخست شد.
 در پنجمین دوره جایزه جهانی خشــت طالیی به میزبانی 

تهران، شهردار همدان موفق به کسب رتبه نخست شد.
مدیریت شهری همدان در این دوره و در جمع 200 کالنشهر 
از 58 کشــور جهان به رقابت پرداخت و با رای حداکثری داوران 
در انتخاب نهایی توانست باالتر از مسکو)پایتخت روسیه( و تهران 

جایزه تندیس جهانی خشت طال را از آن خود کند.
پیاده راه همدان برازنده خشت طال شد

در پنجمین دوره این رقابت ها طرح پیاده راه های شهر همدان 
)مبلمان شهری( به همت معاونت خدمات شهری شهرداری این 

شهر ارایه شد که با نظر مثبت و حداکثری شورای داوران مواجه 
شد.

طرح پیاده راه ســازی خیابان های بوعلــی، اکباتان و میدان 
مرکزی شــهر همدان در دوره پنجم شورای اسالمی شهر کلید 

خورد و در سال ۹5 – ۹۶ به بهره برداری رسید.
در پنجمین دوره این رقابت ها طرح پیاده راه های شهر همدان 
)مبلمان شهری( به همت معاونت خدمات شهری شهرداری این 
شهر ارایه شد که با نظر مثبت و حداکثری شورای داوران مواجه 

شد.
اجرای طرح های گسترده پیاده راه سازی، روح فضای شهری 
همدان را از اســارت دود و دم و صدای دلخــراش عبور و مرور 
خودروهــا آزاد کرد و اکنون آرامش دلنوازی را در این مســیرها 

حکمفرما شده است.
پرونده عملیاتی شــدن طرح پیــاده راه بیش از یک دهه در 
راهروهای دوره های قبلی شــورای شهر همدان خاک خورد و به 
اجماع نهایی برای اجرا نرسید، اما سرانجام با روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید و با تصمیم قاطعانه مدیریت ارشد استان همدان و 

اعضای وقت شورای شهر و شهردار عملیاتی شد.
در واقع در ســال 83 در راستای بازنگری طرح تفصیلی شهر 
همدان، پیاده راه  ســازی مصوب شد اما به دلیل نبود زیرساخت 
 ها به اجرا گذاشــته نشد تا اینکه با حمایت استاندار همدان این 

طرح اجرایی شد.
رنج ســال ها ترافیک کالفه کننده و شــلوغی ناشی از سر و 
صدای خودروها در اطراف میدان مرکزی شــهر همدان، روح و 
روان شهروندان را مخدوش کرده بود اما اینک با اجرای طرح پیاده 
راه میدان امام)ره(، خیابان بوعلی و خیابان اکباتان دیگر شــاهد 
این شلوغی آزار دهنده نیستیم گویی آرامش به قلب قدیمی ترین 

خیابان های شهر همدان بازگردانده شده است.
این خیابان، مسیر اصلی دسترسی به بازارها و کاروانسراهای 
قدیمی و تاریخی همدان است که در واقع قطب گردش تجاری 
و اقتصادی بازار شهر محسوب می شود به نحوی که اغلب مردم 
خریدهــای روزانه زندگی خــود را از این بازارهای متصل به هم 

انجام می دهند.
حاال مدیران شــهری در تــداوم پیاده راه ســازی، اقدام به 
آرام سازی پرترددترین مسیر تفریحی و گردشگری شهر همدان 
کرده اند و مســیر عبوری خودروها در بلــوار ارم را که همه روزه 
شاهد تردد پرتعداد شهروندان اســت، در قالب طرح آرام سازی 

محدود می کند.
این طرح الگویی برای سایر شهرهای کشور نیز شد و به نوعی 

مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت.
خشت طال در تقویم جهانی

جایزه جهانی خشــت طالیی تهران، از سال 13۹3 به ابتکار 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران و هم زمان با 
بزرگداشت روز جهانی شهرها در کالنشهر تهران شروع بکار کرد.

جایزه جهانی خشــت طالیی تهران، از سال 13۹3 به ابتکار 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران و هم زمان با 
بزرگداشت روز جهانی شهرها در کالن شهر تهران برگزار شروع 

بکار کرد.
این رویداد بین المللی در راستای هم افزایی مشارکت شهرها، 
برای دستیابی به توسعه شــهری و ترویج تجارب موفق جهانی 

پایه گذاری شد.
در این راستا ســازمان ها و سمن های بین المللی گوناگون با 
دبیرخانه جایزه همکاری کرده اند و در دوره های مختلف عالوه بر 
برگزاری رقابت و داوری آثار، با توجه به مقتضیات و ضرورت های 
جهانی جــاری در زمان، دبیرخانه رویــداد برنامه های جانبی با 

موضوعاتی خاص را در دستور کار قرار می دهد.
نخستین دوره این جایزه سال ۹3 در حوزه »مدیریت شهری« 
در مقیاس ملی و با تأکید بر پروژه های عمرانی شهر تهران و تقدیر 
از سه پروژه برگزار شد و مهمانان و اندیشمندان حوزه شهری، در 
نشستی تخصصی، پیرامون موضوع »توسعه شهری« به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
دومیــن دوره نیز با تاکید بر موضــوع »جهان-محلی« در 8 
محور برگزار شــد و در این رقابت 330 طرح شــهری از سراسر 
جهان، توسط داوران ارزیابی و به 2۴ پروژه منتخب، جوایزی اهدا 
شد. در این دوره نشست های تخصصی نیز با حضور اندیشمندان 
بین المللی در دو موضوع »جهان-محلی« و »خواهر خوانده های 

شهری« برگزار شد.
سومین دوره این جایزه در سال ۹۴ و با همکاری گسترده تر 
در ابعاد بین المللی در 7 محور برنامه ریزی شد که با انجام فرایند 
داوری و بررســی بیش از ۴00 طرح، با نظر هیات داوران از 2۴ 

طرح تقدیر شد.
در این دوره، دو نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه و 
حرفه مندان در موضوعات »شهر هوشمند و تاب آوری« تشکیل 
شــد و برگزاری دوره چهارم، با توجه به تغییرات مدیریتی کالن 

صورت پذیرفته، برای دو سال به تعویق افتاد.
چهارمین دوره جایزه در ســال گذشته و با شعار »شهرهای 
هوشمند، تاب آور و زیست پذیر برای همه« در 7 محور تخصصی 

تعریف و با ارزیابی 28۹ طرح ثبت نام شده، به انجام رسید.
هم زمان با چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی تهران، 
از نماد شهرهای دوست و خواهرخوانده تهران با هدف گسترش 
تعامل، هم زیستی و صلح جهانی، در برج میالد تهران نیز رونمایی 

شد.
اما برگزاری پنجمین دوره جایزه امسال با شعار »شهرهای 
ســالم؛ اقدامات محلی، اثرات جهانی« در 7 محور برنامه ریزی 

شد.
 با توجه به شــیوع ویروس کرونا در جهــان، این رویداد با 
همراهی اندیشمندان سراسر دنیا و به صورت برخط برگزار شد 
و تبادل نظر در نشست های تخصصی پیرامون موضوع پاندمیک 
شهری بود.امسال همزمان با پنجمین دوره، جایزه خشت طالیی 

شهرداری تهران برای نخستین بار وارد تقویم بین المللی شد.
اهدافپنجمیندورهجایزهخشتطالیی

پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی تهران تالش کرد 
تا با بررسی و مطالعه پروژه های کوچک و بزرگ مقیاس اجرا شده 
در دوره پاندمی شــهری طی ۶ ماه گذشته و ارزیابی راه حل های 
مدیران شــهری برای حفظ سالمت شهروندی در شهرها بتواند 
ســناریوهای ممکن و بومی موثر بر روندهای موفق را به کمک 
مشارکت هیات علمی و تجربه مدیران شهری، استخراج و تبیین 

کند.
پنجمین دوره جایزه جهانی خشــت طالیی تهران با تاکید 
بر حوزه صلح و ســالمت، در محورهای هفتگانه شامل معماری، 
شهرســازی و حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه پایدار، تابآوری 
و زیســتپذیری شهری، توسعه زیرساختها، حمل و نقل عمومی 
و خدمات شــهری، مشارکت شــهروندان و توســعه فرهنگی 
و اجتماعی شــهر،  نوآوری، فن آوری و شــهر هوشمند، اقتصاد 
شهری، ســرمایه گذاری و کارآفرینی و حکمروایی محلی، برنامه 

ریزی و مدیریت شهری برگزار شد.
مالک های داوری و ارزیابی جایزه جهانی نیز برپایه فراگیری 
و دسترســی، پایداری و تاب آوری، زیســت پذیری، خالقیت و 
نوآوری، بهره ور، تکرارپذیری، ضرورت و اهمیت، جهان اندیشی 
و جهان گرایی، درون زایی و محلی گرایی، شــفافیت، مشارکت 

پذیری، مستندسازی و ارائه تجارب بود.

پیاده راه بوعلی جهانی شد؛ خشت طال به شهردار جوان رسید

همدان؛ پیشرو در اجرای طرح شهر دوستدار کودک

همدان کودک دوســتدار شهر کارگروه رئیس
میگوید:شهرداریهمداناگرنگوییمتنهااماقطعًا
جدیترینســازماندرپیگیریحقوقکودکاندر

همداناست
اگر توسعه پایدار را توســعهای همراه با تضمین منابع 
انســانی، طبیعی و مانند این برای آیندگان وآینده روشن 
را دربرآمدن نســلی خالق، پویا و متعهد در روند توســعه 
بدانیم، تنها راه رســیدن به این هدف در نظر گرفتن بقاء، 
حمایت و مشــارکت و منافع همه کودکان و نوجوانان در 
فرآیند توســعه و تامین منافع عالی آنهاست. در این راستا 
مهمترین و معتبرترین ســند بینالمللــی که در نهادهای 
قانونگذاری ایران نیز به تصویب رســیده اســت پیماننامه 
حقوق کودک اســت. شهر دوســتدار کودک در واقع اجرا 
و ادغــام پیماننامه حقوق کودکان در مدیریت شــهری و 

رعایت حقوق همه کودکان در آن است.
رئیــس کارگروه شــهر دوســتدار کــودک همدان به 
همداننامه میگوید: در یک شهر دوستدار کودک، کودکان 
عواملی فعال هستند؛ صحبتها و نظرات آنها در نظر گرفته 
میشود و در تصمیمات تاثیرگذار است. البته باید به تفاوت 
بین نگاه کودکانه و نگاه کودک محور توجه داشت. در یک 
شهر دوستدار کودک هر دو نگاه در نظر گرفته میشود. در 
رنگ آمیزی دیوار مدرســه می توان نظر بچه ها را پرسید 
که نگاهی کودکانه اســت اما در ساختن گذرگاههای امن 

باید منافع کودکان را دید و کودکمحور بود.
»نصراهلل پزشــکی« ادامه میدهد: از نظر یونیسف شهر 
دوســتدار کودک باید متعهد باشــد؛ به مشارکت و تاثیر 
کودکان در تصمیمات شــهر، ابراز نظر آنها در مورد شهر 
دلخواه خودشان، مشارکت در زندگی خانوادگی، محلی و 
اجتماع، بهره مندی از امکانات اساســی مانند مراقبتهای 
بهداشــتی و آموزشی، نوشیدن آب ســالم و دسترسی به 
پاکیزگی مناسب، محافظت از استثمار، خشونت و کودک 
آزاری، تامین عبور و مرور تنها و ایمن از خیابانها و امکان 
دیدار و بازی با دوستان، داشتن فضای سبز برای حیوانات 
و گیاهــان، زندگی در محیط بدون آلودگی، شــرکت در 
مراســم فرهنگــی و اجتماعی و بودن یک شــهروند برابر 
با دسترســی به همــه امکانات صرفنظر از نــژاد، مذهب، 

جنسیت، درآمد یا ناتوانی.
وی توضیح میدهد: اقدامات عملی پیشنهادی یونیسف 
برای رســیدن به این اهداف شــامل اطمینان از مشارکت 
کودکان، داشــتن چارچوب قانونی حامــی کودک، ایجاد 
راهبردهای حافظ حقوق کودک در تمام شهر، ایجاد واحد 

حقــوق کودکان، تامین بودجه کافــی برای کودکان، آگاه 
کردن کودکان و بزرگساالن به حقوق کودکان و حمایت از 

سازمانهای مستقل حامی کودکان است.
رئیس کارگروه شــهر دوســتدار کودک همدان درباره 
اجرای این طرح در همدان میگوید: خوشــبختانه از زمان 
شــروع کار شورای پنجم، شهر دوســتدار کودک به طور 
جدی در دســتور کار کمیسیون فرهنگی شورا قرار گرفت 
و از اواخر تابســتان سال گذشــته کارگروه شهر دوستدار 
کودک در مرکز مطالعات شــورای شهر شهر تشکیل و کار 
مطالعه و کارشناســی در این زمینه با مشارکت قسمتهای 
مختلف شهرداری، سازمانهای غیردولتی دوستدار کودک، 
گروههای علمی دانشــگاه و ســازمانهای مسئول کودکان 
مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، کانون پرورش کودکان 

و نوجوان شروع شد.
وی می افزاید: در اواخر پاییز  ۹7 با ابالغ دستورالعمل 
جدید شهر دوستدار کودک مسئولیت دبیرخانه و پیگیری 
اجرایی شــدن آن از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
به معاونت شهرســازی و معماری منتقل و اداره، دبیرخانه 
و شــورای اجرایی شهر دوســتدار کودک در این معاونت 

تشکیل شد.
پزشــکی ادامه میدهد: کمیسیون با تغییرات مدیریتی 
شهرداری در بهار سال جاری خوشبختانه عالوه بر معاونت 
خدمات شــهری مسئولیت ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری نیز به دغدغه 
مندان حقوق کودکان در مدیریت شــهری سپرده شد و با 
انتقال کارگروه به معاونت شهرســازی مجموعه کار گروه، 
دبیرخانه و شورای اجرایی با هماهنگی و سرعت بیشتری 
بــه ادامه کار پرداختند. ایــن مجموعه در دو بخش کوتاه 
مدت و مناســبتی و درازمدت برنامههای خود را پیگیری 
کرده اســت. در بخــش برنامه های مناســبتی میتوان از 
اقداماتــی ماننــد برگزاری گذر کــودک در محالت کوی 
مدرس و جوالن و گذر کودک عاشــورایی در محله خضر 
و شــرکت در نمایشگاه اسباب بازی با غرفه شهر دوستدار 

کودک نام برد.
وی توضیح میدهــد: در گذر کودک، کودکان همراه با 
والدین در ســاعاتی از روز در یکی از خیابانهای محله که 
بســته میشود به بازی و شــادی میپردازند. این برنامه در 
محلــه های مدرس و جوالن در دو روز جمعه متوالی اجرا 
شد که در کنار اعضای کارگروه تسهیلگران کانون پرورش 
فکــری و مدیریت و کارمندان نواحــی مربوطه در اجرای 
پربار برنامه نقشــی بسیار موثر داشتند. با توجه به برخورد 
با ایام عزاداری محرم ایــن برنامه در محله خضر با عنوان 
کودک عاشورایی با همکاری کانونهای فرهنگی و روحانیت 

محل اجرا شد.
در حــال حاضر با توجه به فراخوان شــرکت در طرح 
پایلوت شــهر دوســتدار کودک و همچنین نزدیک شدن 
به ایام تعیین بودجه جلســات مشترک کارگروه و شورای 
اجرایی بر تکمیل طرحهای موجود و طرحهای سال آینده 

متمرکز شده است.
از مهمترین طرحهای در دســت اجرای این مجموعه 
طرح شــهردار کودک محله اســت. رئیس کارگروه شهر 
دوســتدار کودک همــدان در اینباره می گویــد: اولین و 
شاید مهمترین معیار شهر دوستدار کودک مشارکت فعال 
کودکان در تصمیم گیری های مدیریت شهری است. این 
مشــارکت میتواند به اشــکال مختلف اجرایی شود. مثاًل 
به صورت نظرخواهی کتبی و شــفاهی، نقاشــی و نوشتن 

انشــا در مورد شــهر دلخواه کودکان و تشکیل شوراهای 
کودکان در ابعاد مختلف. مطلوب ترین و موثرترین شــکل 
این مشارکت تشکیل شــورای شهری از کودکان در کنار 
و هماهنگ با شــورای شهر است. در ســال ۹7 به همت 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری در تعدادی از مدارس 
همدان با شرکت حدود دو هزار نفر نظرخواهی به صورت 
نقاشی در مقطع ابتدایی و انشا نویسی در مقطع متوسطه 
انجام شده است که از نتایج آن برای برنامه ریزیهای بعدی 

تا حدودی استفاده شده است.
وی می افزاید: بنابر تصمیم شــورای اجرایی و کارگروه 
شهر دوستدار کودک در همدان در برنامه فعلی مشارکت 
کودکان عالوه بر روشــهای قبلی که قرار است با همکاری 
آموزش و پرورش اجرا شود، طرح شهردار و شورای کودک 
محله نیز اجرا خواهد شــد که در واقع بنیانی اســت برای 
تشــکیل شورای شــهر کودک. چنانچه در پیشنویس این 
طرح که در محله کوی مدرس به طور آزمایشــی در حال 
اجرا است، آمده اســت در این طرح که در محالت دارای 
شــورای اجتماعی محالت اجرا خواهد شد با همکاری این 
شــورا و مدیریت مدارس محله و سایر سازمانهای مربوط 
بــه کودکان مانند کانون پرورش فکــری از میان کودکان 
محله شورایی برای مشاوره و تصمیمگیری درباره مسائل و 
مشکالت مربوط به کودکان انتخاب خواهد شد. این شورا 
فردی را از میان کودکان محله به عنوان شــهردار کودک 
محله انتخاب  میکند. اعضای شــورای محله نیز بر اساس 
عالقه خود مسئول بخشهای مختلف مانند بازی و تفریح، 
ایمنی و فضای سبز میشوند. اعضای شورای کودک محله 
در هنگام طرح موضوعات مربوط به کودکان در جلســات 

شورای اجتماعی محله حضور و حق رای خواهند داشت.
پزشکی با بیان اینکه طرح مهم بعدی ساختن اتاقهای 
مادر و کودک در مکانهایی اســت که مادران و کودکان به 
مدت طوالنی حضور دارند و تامین فضایی امن و مناســب 
برای رفع نیازهای فوری کودکان مانند تغذیه با شیر مادر 
و تعویض پوشــک بســیار ضروری و الزامی است، توضیح 
میدهد: ایــن کار در فضاهای تحت نظارت شــهرداری و 
برخی ســازمانهای دیگر مانند فرودگاه شروع یا اجرا شده 
اســت و قرار اســت با همکاری اســتانداری و سازمانهای 
مربوطه و نیز مراکز خصوصی مانند مراکز خرید در ســال 

آینده ادامه و تا حد امکان تکمیل شود.
ســاخت خانه های بازی خالق برای کودکان و خانواده 
هم از اولویتهای دبیرخانه شــورای شهر دوستدار کودک 
اســت که در مدتی است در جلســات کارگروه و شورای 
اجرایی در حال بررســی کارشناسی اســت و اولین نمونه 
آزمایشــی آن به نام مادر خانه بازی خالق مادر و کودک 
یا خانه رشد و شکوفایی مادر و کودک برای محله شهرک 
مدنی تصویب و تا یک مــاه آینده تجهیز و افتتاح خواهد 
شد. پزشکی درباره مزایای این طرح میگوید: از مزایای این 
خانهها که برای اولین بار در کشــور به این شکل ساخته 
خواهد شد این است که که برخالف خانه های بازی رایج 
بیشــتر بازی محور است تا اســباببازی محور، ترکیبی از 
بازی و فعالیت در فضای آزاد، نیمه بســته و بســته را در 
اختیار کودکان با ســنین مختلف قرار میدهد، به شــکل 
مشارکتی توسط شــهرداری و ســازمان های مردم نهاد 
دوســتدار کودک با نظارت سازمان های مسئول کودکان 
مانند سازمان بهزیســتی اداره خواهد شد، با هدف کسب 
درآمد و ســودزایی ساخته نمی شــوند و در نهایت اینکه 
عالوه بر ایجاد فضایی برای بازی و تفریح برای کودکان در 

پی افزایش مهارتهای حرکتی و حســی و ارتقای خالقیت 
کــودکان و آموزش چگونگی رســیدن به ایــن اهداف به 

خانواده ها از طریق مسارکت فعال آنها در فعالیتها است.
وی مــی افزاید: ایجاد باغ بــازی درمانی برای کودکان 
با نیازهای ویژه و نیز بوســتان خالقیت در فضاهای ســبز 
متعلق به شهرداری در بلوار ارم از برنامه های مهم دیگری 
اســت که با وجود این که شهردار با طرح کلی آن موافقت  
کردهاند به علل اداری اجرای آنها به تاخیر افتاده است که 
شــورای اجرایی درصدد پیگیری جدی برای رفع موانع و 

اجرای آنها در سال آینده است.

رئیس کارگروه شــهر دوســتدار کودک همدان معتقد 
است: برنامه های متعدد و متنوعی در سازمانهای گوناگون 
در رابطه با کودکان اجرا میشــود؛ مانند آموزشهای محیط 
زیســتی و ترافیکی، برنامه های کتابخوانی، گردشگری و 
مسابقات ورزشــی و علمی فرهنگی مختلف که هماهنگ 
کردن آنها با مشارکتهای سازمانهای مربوطه از برنامههای 
مهــم دیگری اســت که در دســتور کار دبیرخانه شــهر 
دوســتدار کودک همدان است. وی ادامه میدهد: در کنار 
تمام فعالیتها شورای اجرایی با به کارگیری نیروهای بومی 
برای اولین بار در کشــور کارشناســی و تدوین معیارها و 
ضوابط اجرایی شهر دوســتدار کودک را پیگیری میکند. 
شاید این نکته به نظر عجیب برسد که این کار برای اولین 
بار در کشــور انجام میشود. سعی می کنم با یک مثال آن 
را روشن کنم. مثاًل در تمام متون مربوطه به شهر دوستدار 
کودک است توصیه میشود که در رنگ آمیزی بوستانها و 
مدارس باید از رنگ مناســب استفاده شود اما اینکه واقعاً 
در هر محلی و در هر فرهنگی رنگ مناسب از نظر کودکان 

کدام است تعیین نشده است.
رئیس کارگروه شهر دوســتدار کودک همدان تأکید 
میکنــد: در پایان اینکه شــهرداری همــدان اگر نگوییم 
تنهــا اما قطعاً جــدی ترین ســازمان در پیگیری حقوق 
کــودکان در همدان اســت که با همکاری ســازمانهای 
غیردولتی و گروه های علمــی رعایت حقوق کودکان را 
در اولویت برنامه ریزی خود قرار داده اســت. امیدواریم 
سایر ســازمانهای مربوطه و به ویژه مدیریت ارشد استان 
بــا همــکاری و حمایتهای معنوی و مــادی این روند را 
تســریع و در ساختن شهری هرچه بیشتر کودک دوست 
شــهرداری و ســایر نهادهای فعال در این زمینه را یاری 
رســانند. موفقیت ایــن طرح و قرار گرفتــن همدان در 
فهرست شهرهای دوستدار کودک دنیا بیشک پیامدهای 
بســیار مفید و اثر بخشــی در آینده شهرخواهد داشت و 
همچنین الگویی برای ســایر شــهرهای استان و کشور 

خواهد شد.
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رخداد تلخ و ناگوار سیلی خوردن سرباز وظیفه )عابد 
کرمــی( به خاطر انجام وظیفه و اجرای قانون از نماینده 
مردم ســبزوار )علیرضا عنابســتانی( در مجلس شورای 
اســالمی احساسات عمومی را شــدیداً جریحه دار کرده 
و موجی از اعتراضات و خشــم و نارضایتی را در ســطح 
جامعــه برانگیخــت و افزون بر کاربــران فضای مجازی 
تقریبــاً همه روزنامه های کثیراالنتشــار سراســری در 
این ســه روز )از ۹۹/11/0۶ تا ۹۹/11/8( بدان پرداخته 
و هــر کدام آن را از یــک زاویه مورد نقد و بررســی و 
تحلیل قرار داده اند و تیترهایی همانند قانون نویســان 
قانون شــکن، سیلی به صورت سرباز ســیلی به صورت 
جامعه اســت ـ ســیلی به صورت قانون ـ ضرب و شتم 
قانون ـ ســیلی بر چهــره قانون و امثالهــم در صفحات 
اول مطبوعات سراســری به چشــم می خورد به عالوه 
شــماری از نماینــدگان مجلس و چهره های سیاســی، 
هنری، مدیران و مســئوالن کشــور به این واقعه تأسف 
انگیز واکنش نشــان داده اند افزون بر اینها یک لیستی 
توســط کاربران تحت عنوان مسئوالنی که تنیبه نشدند 
در فضای مجازی نشــر یافته که در آن به توهین عباس 
آخوندی وزیر مســکن و شهرســازی به یک خبرنگار در 
فروردین ۹۶، ضرب و شتم راهور توسط حمداهلل کریمی 
نماینده مجلس در مرداد ۹۶ فحاشی و اهانت به کارمند 
گمرک از سوی محمد باسط درازهی نماینده مجلس در 
آذر ۹7، توهین غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به 
یک شــهروند پرسشگر در فروردین ۹8 و سیلی خوردن 
ســرباز وظیفه دادگستری از دست بازپرس بابلی در آذر 

۹۹، اشاره شده است.

اینک بایــد دید چرا اینگونه شــده که مســئولین و 
مقامات خیلی راحت به شــهروندان و مأمورانی که وظیفه 
قانونی خــود را انجام میدهد توهین می کنند و آن ها را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند اینها نشان می دهد که 
بســیاری از مقامات خود را صاحب این کشــور می دانند 
نه خادم مردم از این روی خویشــتن را مافوق قانون می 
شــمارند و این حق را برای خود قائــل اند که عنداللزوم 
قوانیــن و مقررات را زیر پا گذارند ظرفیت تحمل تذکر و 
انتقــاد را هم ندارند. گویی قانــون تنها برای مردم عادی 
اســت به خصوص وقتی طرف نماینده مجلس اســت که 
وظیفه اصلــی اش تصویــب قانون و نظــارت بر اجرای 
صحیح و دقیق قانون می باشــد و علی االصول خود باید 
نمــاد و نمود عملی قانون پذیری باشــد بنابراین نماینده 
مجلس هرگز نباید به خود اجازه تخطی از قانون را بدهد 
به خصــوص وقتی پلیس بنا به وظیفــه ذاتی خود تذکر 
می دهد نباید به جای تمکین ســیلی به صورت سربازی 
بزند که دو ســال از بهتریــن دوران زندگی خود مفت و 
مجانی برای جامعه کار می کند آن هم در کشــوری که 
حقــوق های نجومی و اختالس های میلیاردی شــماری 
از ما بهتران نَقل محافل و نُقل مجالس می باشــد این از 
شگفتی های روزگار ماست که قانون گذاران قانون شکن 
به جای مورد مؤاخذه قرار گرفتن مجریان قانون را کتک 
می زنند شــماری که با بهره برداری از فرصت های پیش 
آمده از روی جنازه به خون غلطان شــهدای واالمقام خیز 
برداشته و به پست و مقام رسیده اند چون  از آن برج عاج 
قــدرت به مردم می نگرند آنان را ریز و حقیر می بینند و 

بدانان به دیده تحقیر می نگرند.
صــرف نظر از آثــار قضایی و قانونــی مترتب بر قضیه 
بــی تردید این رخداد تلــخ تبعات و پیامدهــای ناگوار و 
ناخوشایندی دارد قانون گذاری آشکارا قانون را نقض و در 
برابر مجــری قانون مقاومت نموده و او را در مرئی و منظر 
عام مورد تعرض و فحاشــی قــرار می دهد این عمل وهن 
نظام و حاکمیت را به دنبال دارد احساس عامه را نسبت به 
التزام به قانون تحت تأثیر قرار می دهد شــأن زمامداران و 
زمامداری را خدشــه دار کرده پایین می آورد از رفتارهای 
هنجارشــکنانه قبح زدایی کرده و مقابله با نظم عمومی را 
در اذهان امری عادی جلوه گر می ســازد این عمل شنیع 
نماینده مجلس یعنی تحطی و تجاوز از قانون و سیلی زدن 
بر صورت مجری قانون بیش از تبلیغات ســوء همه رسانه 
هــای معاند چهره نظام را مخدوش می کند. شــگفت آور 
اینکه نماینده خاطی به جای پوزش خواســتن طلبکارانه 
با ســخنان ضد و نقیض درصدد توجیه کار زشت و ناپسند 

خود می باشد.
در پایان باید سپاســگذار شبکه های مجازی باشیم که 
این گونه اعمال قبیح را افشا می کنند از آن سرباز وظیفه 
شــناس و افســر مافوق اش قدردانی کرد کــه در اجرای 
درست قانون پیگیر بودند و همچنین به مطبوعات و رسانه 
های سراســری و نویســندگانی که بدین مقوله پرداختند 

دست مریزداد گفت.

جامعه

اشاره با همدان شهردار
بهاهمیتاستفادهازظرفیت
همیارانمحالتبرایتوسعه
شــهر،ایناتفاقرامطلوب
ارزیابــیکردوخواســتار
همــکاریهمیارانمحالت

برایحلمشکالتمحلههاشد.
 عباس صوفی در جلسه همیاران محالت با اشاره به اینکه همیاران 
محالت در کنار مدیریت شــهری به امورات مردم می پردازند، اظهار 
کرد: این نشان از بزرگی این افراد است و نشان از این دارد که همدان 

مردمان فرهیخته ای دارد که به هم نوعان خود کمک می کنند.
وی در ادامه ســخنانش عنوان کرد: ما از ظرفیت مردم برای کار 
مردم استفاده می کنیم و ما نیز برخاسته از رأی شما هستیم و شما به 
شورای شهر رأی دادید و شورای شهر نیز شهردار را انتخاب می کند 

و مدیریت شهری نیز به مردم خدمت رسانی می کند.
شهردار همدان استفاده از همیاران محالت را یک اتفاق مطلوب 
ارزیابی کرد و ادامه داد: این اتفاق می تواند موجب توسعه شهر همدان 

شود.
صوفی اظهار کرد: آنچه مهم اســت این است که ما بتوانیم برای 
شما و شهر برنامه ریزی کنیم و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان به بلوغی رسیده که در این دو حوزه برنامه ریزی 

خوبی دارد.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکه شــهرداری نهادی است که از 

دولت پولی بابــت پروژه های عمرانی دریافت نمی کند، تصریح کرد: 
شهرداری از محل نفت درآمدی ندارد و درآمدهای مدیریت شهری 
متکی بر عوارض است که خود مردم می پردازند هرچند این عوارض 
هم کفاف هزینه ها را نمی دهد و دو ســال سخت اقتصادی را پشت 

سر گذاشتیم.
شــهردار همدان با اشاره به باال رفتن هزینه ها و چند برابر شدن 
قیمت ها برای خرید قیر و یا اتوبوس و... تصریح کرد: روزانه ۶00 تن 
زباله  از شهر جابه جا می شود و یک هزار کیلومتر معابر شهر پاک سازی 

می شود.
صوفی در ادامه اضافه کرد: علیرغم تمام گرانی ها و ســختی ها به 
اقدامات عمرانی توجه کردیم و کار عمرانی را تعطیل نکردیم و سعی 

کردیم بر اساس نیازها و بضاعت کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه در تمام حوزه ها اقدامات عمرانی انجام شده 
است، گفت: با این همه مشکالت چندین پارک ایجاد شده و فضای 

سبز را توسعه دادیم.
شــهردار همدان در این خصوص ادامه داد: بر اســاس استاندارد 
شهرهای بزرگ پارک فرامنطقه ای دارند و ما نیز پارک 100 هکتاری 
فخرآباد را شــروع کردیم و پارک 250 هکتاری اکباتان نیز شــروع 
شــده است که به راحتی مردم و پر کردن اوقات فراغت مردم کمک 

می کند.
صوفــی به پارک ۶ هکتاری عالقبندیان و بلوار آیت ا... نجفی نیز 
اشــاره و اظهار کرد: اما نکته این اســت هر چقدر هم کار کنیم یک 
ســری عقب ماندگی را نمی توان جبران کرد و نمی توان یک ساله و 

دوساله کارها را انجام داد.
وی به ایجاد 28 چمن مصنوعی در تمام نقاط شهر اشاره و بیان 
کرد: پوشش رودخانه ها و انتقال آب های سطحی که کار بزرگی بود 
را انجام دادیم و در زمینه آب های سطحی کارهای زیرساختی انجام 

شد که مشکل آن برطرف شد.
شهردار همدان با بیان این جمله که بنده از کار خودم به شخصه 
راضی نیستم و باید کار بیشتری انجام دهیم، عنوان کرد: ماهانه 30 
میلیارد تومان حقوق می دهیم و عالوه بر این تأمین نقدینگی و خرید 

تجهیزات و ادوات نیز هست و گاهی وقت کم می آوریم.
صوفــی در بخش دیگر ســخنانش تأکید کــرد: باید از ظرفیت 
همیاران محالت اســتفاده کرد و ســند محالت کار خوبی است که 

انجام شده است.
وی با اعالم اینکه رشد متوازن در شهر جزء سیاست های ما بوده 
است، اظهار کرد: در زمینه زیباسازی شهر، جدول گذاری و... کارهای 

بسیاری شده است.
شهردار همدان ضمن اشاره به اینکه بدون هیچ نگاه انتخاباتی به 
همیــاران محالت توجه می کنیم، عنوان کرد: فارغ از نگاه انتخاباتی 

باید به دنبال انتخاب شورایی باشیم که توسعه شهر را رقم بزند.
صوفی با اشاره به راه اندازی خیریه در هر محله ای، اظهار کرد: در 
هر مرحله ای جدا جدا سر بزنیم و به مشکالت آنها رسیدگی کنیم و 

۹0 درصد معابر را که گره ترافیکی داشت را حل کردیم.
شهردار همدان با اشاره به آسفالت ریزی در مناطق مختلف شهر 
افزود: سعی کرده ایم نیازهای محالت را تا جایی که توان داریم حل 

کنیم تا مشــکالت حاد نداشته 
باشند.

صوفی با اشــاره بــه انجام 
چندین پــروژه بزرگ مقیاس و 
کوچک مقیاس در شهر، تصریح 
کــرد: ســال ها در شــهرداری 

خدمت کرده ام اما هیچ کدام به ســختی این دو ســال و هزینه های 
باال و گرانی نبود.

وجدی گفت: امیدواریم با ظرفیت محالت بتوانیم خیلی بیشتر 
برای شهر و برای مردم کار کنیم و این اتفاق بزرگی است که روحانی 
محل، دانشگاهی محل، بازاری محل و... همه جمع می شوند و برای 

محله تصمیم می گیرند.

شهردار در جمع همیاران محالت چه گفت:

محالت همدان همیار پیدا کردند

رییس دانشگاه علوم پزشکی در پی تجمعات اخیر اعالم کرد ؛

مالک عمل دستورات ستاد ملی کرونا است

 رییسدانشــگاهعلومپزشکیاســتانهمدانگفت:
شــیوعویروسکرونانهتنهاموجبتعطیلیفعالیتهای
عمرانیعلومپزشکینشد،بلکهدریکسالگذشتهیک
هزارمیلیاردتومــاناعتبارصرفخریدوتامینتجهیزات

پزشکیدرایناستانشدهاست.
 دکتر رشــید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به 
تازگی با هدف تجهیز مرکز جامع ســرطان یک میلیون و 100 هزار 
یورو برای خرید دستگاه »سی تی سیموالتور« و »دزیمتری« پرداخت 
شد که دستگاه نخســت وارد استان شده و دستگاه دوم نیز به زودی 

وارد می شود.
وی اضافه کرد: در ســفر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و 
بودجه به همدان 100 میلیارد تومان برای مرکز جامع سرطان و 170 
میلیارد تومان برای بیمارستان اکباتان در نظر گرفته شده بود که در 
حال حاضر 30 میلیارد تومان برای راه اندازی فاز اول بیمارستان اکباتان 

اختصاص یافته است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: تعداد دستگاه 
های دیالیز این اســتان از 87 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 1۹0 
دستگاه در سالجاری رسیده است که به رغم این افزایش از نظر تعداد 

تجهیزات در شرایط ایده الی نیستیم.
دکتر حیدری مقدم توضیح داد: تعداد بیماران دیالیزی روز به روز 
در حال افزایش است چرا که جمعیت به سمت پیری پیش رفته و یکی 
از مهمترین فاکتورهای افزایش بیماری در جامعه پیری جمعیت است. 
وی اظهار داشــت: یکی از خیران خواستار کمک مالی برای ایجاد 
بیمارســتان جدید در شهرســتان کبودراهنگ بود اما با توجه به نیاز 
نداشتن این شهرستان به بیمارستان جدید و زمانبر بودن دریافت مجوز 

، پیشنهاد توسعه بیمارستان امام رضا)ع( کبودراهنگ به او داده شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه این خیر 70 
میلیارد تومان برای فاز توسعه بیمارستان امام رضا )ع( اختصاص داد 
افزود: بیمارستان یک هزار تختی در شهر همدان در حال ساخت است 

که در فاز نخست 300 تخت به بهره برداری می شود.

دکتر حیدری مقدم در ادامه با عنوان اینکه ســه هزار و 15 نفر از 
پرســنل علوم پزشکی به ویروس کرونا مبتال شدند آنها را شامل یک 
هزار و ۴۹ پرسنل بیمارستانی، 7۴1 پرسنل بهداشتی، 308 پزشک، 
7۶ پرســتار، ۴۶ بهیار ، چهار ماما،  102۹ پرسنل بیمارستانی، 7۴1 

پرسنل بهداشتی و 73 پرسنل آزمایشگاهی دانست.
وی افزود: از ابتدای شــیوع ویروس کرونــا تاکنون ۹ هزار و 8۹8 
مبتال به کووید 1۹ بستری  و 17 هزار و 51۶ بیمار سرپایی مبتال به 
ویروس کرونا در استان همدان شناسایی شدند و یک هزار و ۴33 بیمار 

کرونایی تاکنون جان خود را از دست دادند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: در حالیکه هر 
گونه تجمع می تواند نگرانی درباره شــیوع کرونا ایجاد کند اما برخی 
مســئوالن بی توجه به این دغدغه اقدام به برگزاری گردهمایی هزار 
نفری در این اســتان کردند در حالیکه به عنوان مسئول باید در برابر 

قانون پاسخگو باشند.
حیــدری مقدم ادامــه داد: با توجه به در پیش بــودن انتخابات و 
برگزاری میتینگ و جلساتی در این راستا، دانشگاه علوم پزشکی موافق 
برگزاری جلســه با هر عنوانی بدون توجه به پروتکل های بهداشتی 

نیست.
وی بیان کرد: مهاجرت پزشــکان به مثابه فرار مغزها یک واقعیت 
تلخ است و در جریان شیوع ویروس کرونا اتحادیه اروپا و استرالیا شرط 
مســلط بودن به زبان را برای جذب پرســتار و نیروهای درمانی از 

دیگر کشورها برداشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: گزارشی مبنی بر 
مهاجرت پزشکان استان همدان از کشور به دستمان نرسیده است 
اما برخی از پرستاران که تعداد آنها کمتر از انگشتان دست است به 

سفارت دانمارک مراجعه کردند.

آماده ایم با هماهنگی علوم پزشکی هتلها و رستورانها را فعال کنیم 

کرونا ۲۴۸ میلیارد تومان به گردشگری همدان خسارت زد
مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدستی
استانهمدانگفت:شــیوعویروسکرونا2۴8میلیارد
تومانبهبخشگردشــگریاستانآسیبزدودرصورت
تداوممحدودیتهاخسارتجبرانناپذیریبهاینحوزه

واردمیشود.
علی مالمیر در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: 
حمایت های مالی صورت گرفته از بخش گردشــگری به مثابه یک 
ُمسکن بود تا فرصت الزم را برای تامین هزینه های ضروری داشته 

باشند.
وی اضافه کرد: حوزه گردشگری جزو بخش هایی است که فصل 
رونق آن محدود بوده و فصل کار آن به عیدنوروز و سه ماهه تابستان 
ختم می شــود همچنین 30 درصد کســب و کار و درآمدها حوزه 

گردشگری در عید نوروز اتفاق می افتد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان بیان 
کرد: حوزه گردشگری نه تنها عید نوروز ۹۹ به علت شیوع کرونا بلکه 

در نوروز ۹8 نیز به علت سیل و آبگرفتگی دچار زیان شد.
مالمیر ادامه داد: چنانچه وضعیت کنونی کرونا و اعمال محدودیت 
های پیش بینی شــده تا نوروز  1۴00 تداوم یابد این هراس وجود 

دارد فعاالن در این بخش دیگر نتوانند قد راست کنند.
وی اظهار داشــت: میزان اشغال تخت هتل های این استان هم 
اینک زیر پنج درصد اســت بنابراین در غیــر فصول رونق صنعت 
گردشگری، تاالر ها و رستوران های هتل به عنوان یک بخش درآمد 

زا همچنان فعال هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی همدان 
اضافه کرد: در حال حاضر برگزاری مراسم در تاالرها و هتل ها ممنوع 
بوده و تنها دورهمی هایی برگزار شــده که آن نیز در رستوران های 

داخل شهر بوده و هتل ها سهمی در این درآمد ندارند.
مالمیر تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی آمادگی دارد بر اساس 
پروتکل هایی که از سوی علوم پزشکی تایید شده مجدد زمینه ارائه 
خدمات در بخش رســتوران و غذاخوری هتل هــا را فعال کرده تا 

بخشی از درآمد هتل ها از این طریق تامین شود.
نایب رییس جامعه هتل داران کشــور نیز اظهار داشــت: شیوع 
ویروس کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است که 

انتظار می رود از این حوزه حمایت های جدی صورت گیرد.
شهرام شــیروانی بیان کرد: در حالیکه فعال شدن غذاخوری ها 
با 25 درصد ظرفیت مطرح شده است اما هم اینک در دیگر استان 
هــا این رقم 50 درصد ظرفیت تاالرها و هتل ها بوده  همچنین در 
منطقه آزاد کیش مراســم ها، ُجنگ شادی و همایش ها هم برگزار 

می شود.
جانشین سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان نیز از کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی خبر داد و گفت: فاصله گذاری اجتماعی در 
دفاتر پیشخوان، رستوران و فروشگاه های زنجیره ای کمرنگ شده و 

متصدیان همانند گذشته به این موضوع اهمیت نمی دهند.
سردار مهدی فرجی اضافه کرد: به دنبال برگزاری جلساتی برای 
کاهش تجمع در دفاتر پیشخوان، میزان تجمع در این دفاتر خدماتی 
نزولی شده است البته با وجود تجمع و ازدحام همه مراجعان به این 

مراکز از ماسک استفاده می کنند.
وی ادامه داد: برخی از دفاتر پیشخوان حتی گنجایش کارمندان 
خود را ندارد و در این دفاتر شــاهد صف بستن هشت تا ۹ مراجعه 

کننده در داخل آن هستیم.
جانشین ســپاه انصارالحسین)ع( اســتان همدان گفت: میزان 
دورهمی ها در رســتوران های مسیر تفریحی و توریستی افزایش 
یافته و بیش از هفت تا هشت نفر در اتاق های شیشه ای با ابعاد 2 

در 2 متری می نشینند.
محمد پورداود مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز بیان 
کرد: بازگشــایی مدارس از اول بهمن ســالجاری صورت گرفت که 
استقبال خانواده ها اندک بود و هم اینک بیشتر آموزش ها به صورت 

غیر حضوری صورت می گیرد.

بهگفتهشهرداراسدآباد،پروژهنامگذاریونصبتابلو
کوچههایشهرکسیداحمدکهمزینبهنامشهدایشهر
است،باهمکاریشهرداریوشورایاسالمیشهرآغازشد.

علیرضا فعله گری خاطرنشــان کــرد: از خصوصیات مهم یک 
شهر، گویا بودن آن است و یکی از ویژگی های گویا بودن شهرها 

روند صحیح نامگذاری معابر آن شهر می باشد.
وی در ادامه گفت: نامگذاری معابر به نام شــهیدان همیشــه 
جاوید نه صرف معرفی مکان و جغرافیای شهری بلکه بیانگر عمق 
تاریخ و تداعی کننده پیشــینه درخشان مردم غیور در ایثارگری 

و نیز پاسداشــت پایداری ارزش های واالی انقالب و 8 سال دفاع 
مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ و واالی شهدای همیشه جاوید 
و گل بوته های ســرخ انقالب است و این کمترین کاری است که 

می توان برای پاسداشت خون این شهدا انجام داد.
 ساماندهی وانت بارهای سیار میوه فروش در 2 خیابان

 وانت بارهای ســیار میوه فروش در 2 نقطه از شــهر اســدآباد 
شــامل خیابان های 15خرداد و میدان دانشگاه ساماندهی شدند. 
شــهردار اسدآباد گفت: از هفته سوم دی ماه سالجاری ساماندهی 
وانت بارهای ســیار میوه فروش آغاز شده اســت.فعله گری گفت: 
ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در اسدآباد یکی از دغدغه های 
مدیریت شهری بود و تمام نگاه ها به این مسأله معطوف شده بود 

که این معضل چگونه از سوی مسئوالن مدیریت می شود.
وی افزود: سرانجام با پیگیری های صورت گرفته و با حمایت های 
همه جانبه فرمانداری، دادســتانی، نیــروی انتظامی و راهنمایی و 
رانندگــی اســدآباد این مهم به نتیجه رســید و از 13 دی ماه ۹۹ 
وانت بارهای ســیار میوه فروش می توانند تنها در محل های یاد شده 
خیابان 15 خرداد و میدان دانشــگاه به کاســبی بپردازند در غیر 
این صــورت عالوه بر جریمه، ماشــین های افراد متخلف توســط 

راهنمایی و رانندگی به پارکینگ هدایت خواهد شد.

فعله گــری خاطرنشــان کرد: با دســتور دادســتان، تأکید 
فرمانــدار، فرماندهــی نیــروی انتظامی، فرماندهــی راهور و 
پیگیری های مکرر شــهرداری اســدآباد و با توجه به جلسات 
متعدد در شــهرداری با میوه فروشان، ســاماندهی وانت بارهای 

سطح شهر از صبح 13 دی ماه پیگیری و اجرا شد.
وی گفــت: ســاماندهی وانت بارهــا به منظــور رفــاه حال 
شــهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیــری از ایجاد حرج و مرج 
صورت گرفــت. فعله گری ادامه داد: از آنجایی که مقرر شــده 
وانت بارهای میوه فروش فقط در مکان های ذیل مســتقر شوند، 
از همشــهریان عزیز تقاضامندیم جهت خرید مایحتاج خود به 
این مکان ها مراجعه کرده و در اجرای این امر مهم شــهرداری 
را یاری کنند.شایان ذکر است با وانت بارهایی که جز مکان های 
درنظر گرفته شده توسط شهرداری، در مکان های دیگری اقدام 
به فعالیت کنند، با قاطعیت برخورد خواهد شد و خودروی آنها 
به پارکینک انتقال داده می شــود و مســئولیت هرگونه عواقب 
ناشــی از همکاری نکردن در اجرای این طرح متوجه رانندگان 
خواهد بود. مکان های مشخص شــده توسط شهرداری خیابان 
15 خرداد، ساختمان جهاد قدیم و میدان دانشگاه، بلوار شهید 

قهاری هستند.

 به همت شهردار پرتالش اسد اباد

دیار سید جمال رنگ و بوی شهدا گرفت
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شهید فریدون معظمی 
نوجوانی که پیر میداندار عشق شد 

آموز بســیجی  دانش 
شــهید فریدون معظمی 
غنچه گل ناشــکفته سر 
بوستان نوجوانی و نونهال 
باغ پر طراوت زندگانی بود 
که هنوز آفتــاب از خاور 
زندگــی بــر وی نتافته و 
سر بر ســریر پر اوج تمنا 
نیفراخته و بیــش از 1۴ 
بهار از حیاتش نگذشــته 
بــود کــه داس اجل الله 
دامان حیاتش را پر خون 

و صدمه دهر جفا قامت بلندش را سرنگون ساخت. در 31 شهریور 
51 در یــک خانواده مذهبی دیده به دنیا گشــود از همان دوران 
کودکــی به جبهه و جهاد عالقه مند بود هرچه بزرگتر می شــد 
روحیه سلحشوری و ایثار و اخالص در وی نمایانگر می شد از همان 
دوران راهنمایی از فعاالن بسیج شد در پایگاه مقاومت بسیج مسجد 
عباسیه و هیأت منتظران مهدی )عج( فعالیت می کرد جزء انجمن 
اسالمی دانش آموزان بود در تیر ۶5 در پادگان قهرمان بخش بسیج 
آموزشی نظامی دید پس از بازگشت از آموزش تا عزیمت به جبهه 

با بسیج و انجمن اسالمی همکاری می کرد. 
فریدون هر روز برای رفتن به جبهه مشــتاق تر می شــد از 
همه چیز بریده و فنا فی اهلل شده بود از شوق رفتن به جبهه بی 
تاب و ملتهب گشته قرار و آرام نداشت همه فکر و ذکرش حضور 
در جبهه بود آنچنان شــیفته و شیدا شده بود که سر از پا نمی 
شناخت حضور در جبهه و شرکت در جهاد و یاری دین حق ورد 
زبانش گشته بود خیلی دوست داشت با حضور در جبهه با شهید 
چیت سازیان همکاری نماید در شب 13 آبان که فریدون آماده 
می شد تا فردا راهی جبهه شود پدرش از هر دری سخن گفت تا 
شاید منصرف شود مؤثر واقع نشد چون او تصمیم خود را گرفته 
بود سرانجام با جلب رضایت پدر و مادر در تاریخ ۶5/8/13 عازم 
جبهه شد در ۶5/۹/13 به مرخصی آمد و پس از یک هفته مجدداً 
با شــور و شوق فراوان به قربانگاه عشق شتافت در عملیات های 
کربال ۴ و 5 شرکت کرد در عملیات کربالی 5 جزء گردان 15۴ 
گردان خط شــکن بود وقتی خط را می شکنند و به پیش می 
تازند در اولین پاتک عراق در بامداد ۶5/10/20 به شــهادت می 
رسد. این شهید بزرگوار که به حضرت قاسم ابن الحسن شهید 13 
ساله کربال ارادت خاصی داشت و همواره به این بزرگوار تأسی می 

جست همانند قاسم ابن الحسن شهید راه ایمان شد. 
نههروقتمبهیادخاطرآید

کهخودهرگزنمیگرددفراموش

افتخار

خواست اللجینی ها از مدیر کل امور شهری و شورا های استانداری همدان: 

پروژه های پایتخت سفال اعتبار ملی می خواهد
مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایاستانداریهمدان،گفت:عملکردوهزینههایشهرداریها

شفافسازیشود.
 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در اولین بازدید خود از شهرهای استان به اتفاق کارشناسان 

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان از شهر های های بهار و اللجین بازدید کرد.
مجید درویشی در اولین برنامه ضمن دیدار و گفتگو با فرماندار شهرستان بهار در جلسات جداگانه با شهرداران 
و اعضای شوراهای اسالمی شهرهای بهار و اللجین گفتگو و در خصوص مسائل مختلف  توسعه شهری به بحث و 

تبادل نظر نشست.
درویشــی در نشست با شــهرداران و اعضای شورای اسالمی شــهر بهار عنوان کرد: تعامل و همکاری بیشتر با 

شهرداری ها و شوراهای اسالمی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی امری ضروری است.
مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای اســتانداری همدان بهترین خدمت را خدمتی دانست که رضایت مردم 

را در پی دارد و از مسئوالن فعال در مجموعه شهرداری و شورا خواست این موضوع را سرلوحه کارها قرار دهند. 
درویشــی در ادامه با تاکید بر اینکه عملکرد و هزینه های شهرداری باید شفاف سازی شود، گفت: دستگاه های 

اجرایی باید هماهنگ با شهرداری و شورا در شهرها به کمک مدیریت شهری بیایند.
وی شوراها را پل ارتباطی مردم با شهرداری ها بیان کرد و با تاکید بر تعامل و هماهنگی آنها با شهرداری ها و 

سایر دستگاه های مرتبط گفت:  باید تعامل و همکاری اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری افزایش یابد
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان خواستار تقویت مدیریت اقتصادی شهرداری ها در حوزه 

های مختلف شهری شد و گفت: برگزاری این جلسات عالوه بر افزایش تعامل زمینه ساز توسعه شهری و دریافت ایده و نظرات یکدیگر خواهد شد.
درویشی شورای شهر را شورای مردمی دانست وبا تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر باید پیگیر مطالبات مردم باشند، گفت: شورای شهر باید عالوه بر مصوباتی که برای 

شهرداری اتخاذ می کند طی تعامل با سایر ادارات و نهادها پیگیر تحقق مطالبات مردمی باشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در سال های گذشته شوراها با فراز و نشیب ها و مشکالت فراوانی از جمله نبود منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در برخی از شهر ها 

روبرو بودند، گفت: امروزه و در این شرایط بیش از هر زمان دیگر به یک راهبرد و حرکت جدید در شوراها نیاز است  
گفتنی است در این نشست برطراحی و اجرای مطالعات جمع آوری آب های سطحی شهر بهار و پیگیری طرح جامع مصوب شهربهار با توجه به حریم سیاسی آن تاکید 

شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان همچنین در نشست با مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر اللجین خواستار توجه شهرداران به مبلمان شهری 

در راستای جذب توریسم و توسعه صنعت گردشگری شد.
مجید درویشی گفت: امتیاز جهانی شدن شهر اللجین فرصت ارزنده ای برای جذب سرمایه گذاران است که باید این فرصت را قدردانست.

وی جهانی شدن اللجین را مسوولیتی سنگین برای مدیران این شهر قلمداد کرد و خواستار توجه بیشتر به رشد و توسعه کیفی شهر شد و گفت: توقع مسئوالن استانی 
از شهر جهانی سفال اللجین بیش از این است چرا که اللجین به لحاظ جایگاه ویژه و پایلوت جهانی سفال حایز اهمیت است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان در ادامه به موضوع تعرفه عوارض محلی نیز اشاره کرد و گفت: تهیه دفترچه تعرفه عوارض محلی باید متناسب با 
وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه باشد تا در نهایت عملیاتی شدن این دفتر چه را شاهد باشیم.

درویشــی رعایت مباحث مدیریت شهری در شهرداری را نیز مهم دانســت و بر اولویت بندی شورا و شهرداری در اجرای برنامه ها با هدف توسعه و جایگاه شهرت جهانی 
اللجین تاکید کرد.

گفتنی اســت در ادامه این نشســت اعضای شوراهای شهر نیز از تعامل بین شــهرداریها و شوراها قدردانی کرده و با ارائه گزارش عملکرد شهرداری ها به بیان معضالت و 
مشکالت موجود پرداخته و  خواستار توجه مدیران دستگاه اجرایی در این خصوص با هدف ارتقای رضایتمندی شهروندان شدند.

همچنین در این نشست عالوه بر تاکید بر تعیین تکلیف نهایی حوزه سفال الل جین با محوریت شهرداری اللجین ایجاد و طراحی اقامتگاه موقت مسافران و گردشگران 
در شهر اللجین مورد تاکید قرار گرفت.

دردهه فجر توسط شرکت آب و فاضالب انجام می شود:

18 پروژه  با 126 هزار و522 میلیون ریال اعتبار
مدیرعاملشــرکتآبوفاضالباستانهمدانازافتتاح17پروژهویککلنگزنیباصرف126

هزارو522میلیونریالاعتباردرایامدههفجرسالجاریخبرداد.
ســیدهادی حسینی بیدار ضمن اشــاره به برخی پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در ایام دهه مبارک فجر 
ســالجاری گفت: در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان، امسال نیز همچون سالیان گذشته پروژه هایی 
به بهره برداری می رسد که از آن جمله می توان به ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تأسیسات اکسیالتور شماره 5 

با صرف 20 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اجرای بخش دوم خط انتقال آب تالوار به ینگیجه نیز در لیســت پروژه های قابل افتتاح در 
بهمن ماه ســالجاری قرار دارد، عنوان کرد: این پروژه با صرف ۶ هــزار و 35۶ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری 

می رسد.
حســینی بیدار در ادامه به پروژه اجرای شــبکه داخلی و استانداردســازی انشــعابات آب روستای ده دلیان 
شهرســتان همدان اشــاره و بیان کرد: این پروژه نیــز با هزینه کرد 2 هزار و 111 میلیــون ریال اعتبار از محل 

اعتبارات ملی طی ایام دهه فجر سالجاری بهره برداری می شود.
وی همچنین با بیان این نکته که بازســازی شــبکه های فرسوده نیز همواره در دستور کار شرکت بوده است، 
اظهار کرد: در همین راســتا اصالح و بازســازی شــبکه آب روســتای نهران با صرف 325 میلیون ریال از محل 

اعتبارات استانی عملیاتی شده است.
وی از بهره برداری از مخزن 500 مترمکعبی دوقلوی روســتای ورفجین با صرف 5 هزار میلیون ریال از محل 

اعتبارات ملی، اجرای خط آبرسانی از روستای فقیره به روستای چشین با هزینه کرد ۹ هزار و 7۹0 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، شهرداری و خیرین خبر داد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان در ادامه به اجرای یک هزارو 750 متر خط توزیع آب در زمین های تفکیکی شهرک فرهنگیان با هزینه کرد 2 هزار و 

870 ملیون ریال از محل اعتبارات استانی، آبرسانی به روستای علی آباد دمق با صرف 58 هزار و ۶۴3 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اشاره کرد.
وی پروژه های حصارکشی مخزن و فنس کشی چاه روستای کوهانی با صرف 5 هزار و ۶00 میلیون ریال و فنس کشی مخزن و بهسازی چشمه روستای بابارستم نهاوند 

با هزینه کرد 2 هزار و۶3 میلیون ریال از پروژه های قابل افتتاح در این ایام برشمرد.
حســینی بیدار ضمن اشــاره به اجرای 2/5 کیلومتر خط انتقال روســتای رودآور با صرف 2 هزار میلیون ریال عنوان کرد: پروژه اجرای ۴/2 کیلومتر شبکه توزیع آب 

روستای گردیان شهرستان نهاوند با صرف 2 هزار و ۶1۴ میلیون نیز در این ایام قابل بهره برداری است.
وی تجهیز، فنس کشی چاه و ساخت ایستگاه پمپاژ شماره یک مجتمع فتح آباد با صرف ۴ هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و اجرای خط برق ایستگاه 
پمپاژ شماره یک مجتمع فتح آباد به طول ۶0 متر و صرف یک هزار و 300 میلیون ریال اعتبار را در لیست پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر سالجاری عنوان کرد.

مدیرعامل آبفای استان همچنین ضمن اشاره به پروژه قابل بهره برداری چاه آب شرب روستای احمدآباد شهرستان اسدآباد، بیان کرد: این پروژه نیز با هزینه کرد یک 
هزار و 500 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی اجرای خط برق چاه در شهرستان اسدآباد با صرف هزار و 200 میلیون ریال و اجرای محوطه سازی و فنس کشی چاه در شهرستان مذکور با صرف ۴00 میلیون 
ریال را از جمله پروژه های قابل افتاح در دهه فجر سالجاری برشمرد.

وی در ادامه به کلنگ زنی پروژه جمع آوری فاضالب کوی حصار مطهری از محل اعتبارات استانی اشاره کرد.
حســینی بیدار درنهایت عنوان کرد: بر همین اســاس در ایام ا... دهه فجر ســالجاری 7 پروژه در شهرستان همدان با صرف ۴۶ هزار و ۴52 میلیون ریال، یک پروژه در 
شهرســتان مالیر با صرف 58 هزار و ۶۴3 میلیون ریال،3 پروژه در شهرســتان نهاوند با صرف ده هزار و 277 میلیون ریال، 3 پروژه در شهرســتان تویسرکان با صرف 7 

هزار و 800 میلیون ریال، و 3 پروژه در شهرستان اسدآباد با صرف 3 هزار و 350 میلیون ریال آماده بهره برداری و کلنگ  زنی است.

»احمدتوصیفیانافزود:ازمجموع13هزارو98۴
فقرهپروندهمعرفیشدهبهبانکهادراستانهمدان،
10هزارو به بهکرئنا تاکنونتسهیالتحمایتیمرتبط
209متقاضیپرداختشدهاست.ویبابیاناینکهسه
هزارو800پروندهارائهشدهبهبانکهایعاملافزود:
ازمجموع13هزارو98۴فقرهپروندهمعرفیشدهبه
بانکهادراســتانهمدان،تاکنونتسهیالتحمایتی
مرتبطبــهکرئنابه10هــزارو209متقاضیپرداخت

شدهاست.
وی با بیان اینکه ســه هزار و 800 پرونده ارائه شــده به بانک 
های عامل با ۶۶ میلیارد تومان تســهیالت نیز در دســت بررسی 

اســت، اظهار داشــت: متقاضیان دریافت این تســهیالت برای 
پیگیری رونــد کار و تکمیل مدارک موردنیاز به بانک های عاملی 

در استان همدان مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با اشــاره 
به اینکه رسته های شغلی مراکز ســیاحتی و گردشگری، صنایع 
دستی، خود اشتغالی، آموزشگاه های هنری و آزاد، مهدکودک ها، 
باشگاه ها و رانندگان در ردیف مشموالن دریافت تسهیالت متضرر 
از شــیوع کرونا قرار دارند، گفت: بیشــترین میزان تسهیالت به 

رانندگان درون و بین شهری اختصاص یافته است.
توصیفیــان با اعــالم اینکه مبلــغ ۴ میلیارد تومــان از این 
تسهیالت برای پرداخت به مهدهای کودک و مراکز توانبخشی به 
ســازمان بهزستی اختصاص داده شده، اظهار داشت: یک میلیارد 
و 700 میلیون تومان از این تســهیالت حمایتی ســهم مشاغل 

خانگی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با یادآوری 
نرخ ســود 12 درصدی این تســهیالت، خاطرنشــان کرد: دوره 
بازپرداخت تســهیالت، با احتســاب دوره تنفس از اول آبان ماه، 

2 ساله است.
توصیفیان با اشــاره به اقدامات موثر دولت برای تسهیل روند 
دریافت تضمین و وثیقه این تســهیالت، گفت: تسهیالت تا سقف 
1۶ میلیون تومان نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص 
بانک و تســهیالت 1۶ تا ۴8 میلیون تومانی نیز نیازمند ســفته 

متقاضی یا چک به همراه یک نفر ضامن است. 

کارگران،بازنشســته  بــرای  مســکن  کار200هــزار  وزارت 
ها،مستمری بگیران و زنان سرپرست می سازد

مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از پایان 
تمدیــد مهلــت ده روزه براي واریــز اولیه و تکمیــل موجودی 
متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن خبــر داد و گفت: 200 هزار 
واحد مســکونی برای کارگران، بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی ساخته مي شود که تسهیالت و اقدامات حمایتی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص، ویژه کارگران، 
بازنشســتگان و سایر گروه های هدف، مشمول متقاضیانی خواهد 

شد که پرداخت اولیه آنها کامل شده باشد.
احمد توصیفیان در ادامه با اشاره به اینکه آمار ثبت نام شدگان 
در این طرح به تفکیک شهرستان توسط وزارت متبوع اعالم شده 
اســت، گفت: تســهیالت و اقدامات حمایتی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ویژه کارگران، بازنشستگان و سایر گروه های هدف 

را مشمول خواهد شد.
وي افزود: هر گروه از مشموالن واجد شرایط اعم از کارگران، 
بازنشســتگان، مســتمری بگیران و زنان سرپرست خانوار شاغل 
کارگری که در طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام و  پس از تأیید و 
احراز شــرایط، آورده اولیه خود را واریز کرده باشند در اولویت 

واگذاری هستند.
توصیفیان در ادامه افزود: مســکن یکــی از الزامات اولیه در 
راســتای صیانت از جامعه کار و تالش اســت و کارگر اگر دارای 

مسکن باشد و از این بابت دغدغه ای نداشته باشد با آرامش روحی 
و روانی بیشــتری در کار و تولید ایفای نقش می کند و این مهم 

اثرات اجتماعی و اقتصادی زیادی بر خانواده ها دارد.
به دنبال امضای تفاهم نامه ســاخت 200 هزار واحد مسکونی 
برای کارگران و بازنشســتگان که دی ماه ســال گذشــته میان 
وزارت کار و وزارت راه و شهرســازی بــه امضا رســید، امکان 
ثبت نام ۴ گروه کارگران، بازنشســتگان، مستمری بگیران و زنان 
شاغل سرپرست خانوار در سامانه جامع اقدام ملی مسکن فراهم 

شد.
دولت در راســتای کمــک به جامعه هدف ایــن طرح اعم از 
کارگری، بازنشســتگی، مســتمری بگیر و زنان سرپرست خانوار 
شاغل کارگری و دهک های یک تا 3 تسهیالت و کمک هایی را در 
طرح اقدام ملی مسکن درنظر گرفته تا این قشر در ادامه پرداخت  

آورده دچار مشکل نشوند.
کارگران و کلیه مشــموالنی که در فرآیند ثبت نام طرح اقدام 
ملی مســکن واجد شرایط شناخته شده اند تا پایان دی ماه مهلت 

دارند آورده اولیه خود را پرداخت کنند.
طبــق اخبار وزارتخانه، به موجب این طــرح زمین در اختیار 
تعاونی مســکن کارگــری قــرار می گیــرد و از زمین های جوار 
شهرک های صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده 
می شود. پیش بینی شده با اختصاص کمک های دولتی و حمایت 
مالی وزارت کار، قیمت تمام شده مسکن برای کارگران دست کم 

تا 2 درصد کاهش یابد

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاســتانهمدانگفت:
آکادمیتحقیقوتوســعهاینترنتاشــیا)IoT(وشبکه
حسگربیسیمدرمرکزآموزشفنیوحرفهایشهرستان
همدانبــاجذبکارآمــوز،فعالیتخــودراآغازکرده
است»وهبمختاراناظهارداشت:اینآکادمیدردورههای
LR-طراحوپیادهسازیشــبکهاینترنتاشیامبتنیبر
WPAN،تکنسینهوشمندسازیساختمان،شبیهسازی

شبکهباشبیهسازNS-3وNS-2کارآموزمیپذیرد.
به گفته وی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
با در ایجاد و تامین فضای مناســب تحقیق و توســعه برای پیاده 
ســازی ایده های نرم افزاری و ســخت افزاری از دانشــجویان و 
عالقه مندان بــه فعالیت در حوزه ارتباطات بی ســیم و اینترنت 

اشیا حمایت می کند.
وی افــزود: ایــن مرکز آموزشــی بــا تشــکیل کارگروه های 

بین رشته ای با هدف تولید محصوالت ارتباطی و پیوند کارآموزان 
بــا صنایع مختلف برای تامین نیازهــای صنایع و ایجاد بازار کار، 
همواره حامی و زمینه ســاز توسعه این رشــته در سطح استان 

همدان بوده است.
مختاران با تاکید بر اینکه اینترنت اشــیا می تواند باعث ایجاد 
مشــاغل نو و جهش تولید شود، خاطرنشــان کرد: مدرک معتبر 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای به شرکت کنندگان دراین دوره 

های آموزشی ارائه می شود.
وی افزود: اینترنت اشــیا فناوری جدیدی است که در آن به هر 
شئی قابلیت ارسال داده و یا دریافت فرمان هایی از طریق شبکه های 
ارتباطی فراهم می شــود، این فناوری نو ظهور، به ســرعت در حال 

گسترش است که هر دو حوزه تحقیقات و کاربرد را شامل می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همــدان  ادامه داد: 
تحقیقات علمی در این حوزه در ایران و جهان به سرعت در حال 

رشد است و اینترنت از زمان پیدایش شاهد تحوالت عظیمی بوده 
و  تجاری شــدن، پیدایش شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیا را 

می توان سه نسل متوالی از تحوالت در دنیای اینترنت دانست.
اینترنت اشــیاء یا IoT، سیســتمی به هم پیوسته از تجهیزات 
رایانه ای، ماشــین های مکانیکی و دیجیتال، اشــیاء و حیوانات یا 
افرادی اســت که با شناســه های منحصربه فــرد )UID( هویت 
یافته اند و از قابلیت انتقال داده ها روی یک شــبکه بدون نیاز به 

تعامل انسان-با-انسان یا انسان-با-رایانه برخوردار هستند.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان در بیست و 
سومین جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی موفق 

به کسب رتبه نخست شد.
اســتان همدان در بخش آموزش های فنی و حرفه ای دولتی 
دارای 18 مرکــز ثابت و ۴ شــعبه و همچنین 1۹8 آموزشــگاه 

خصوصی است

دفاع مدیرکل کار و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک ها 

پرداخت 11۹ میلیارد تومان تسهیالت کرونا به اصناف

آموزش اینترنت اشیا به فنی و حرفه ای همدان رسید
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شمــاره2۴2 سالهفدهم

5۶ خانه هالل همزمان با دهه 
فجر در همدان افتتاح می شود

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراســتانهمدان،از
افتتاح56خانههاللهمزمانباایامفرخندهسالگرد
پیروزیشکوهمندانقالباسالمیدرمناطقمختلف

روستاییاستانخبرداد.
 »علی ســنجربگی«  در جلسه شورای معاونان جمعیت 
هالل احمر اســتان همدان، افــزود: با افتتــاح این تعداد، 
مجموع خانه های هالل در روســتاهای اســتان همدان با 
هــدف ارائه آموزش های همگانــی و اولیه امداد و نجات به 

1۴0 باب می رسد.
وی افزود: راه اندازی خانه های هالل زمینه مناسب برای 
برگزاری دوره های آموزش همگانی در بخش خدمات اولیه 
امداد و نجات را برای روســتاییان در زمــان وقوع حوادث 

فراهم میکند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان، ارائه 
آموزش همگانی، مقابله و پاســخگویی به سوانح را 2 وظیفه 
اصلی هــالل احمر عنوان کــرد و گفــت: دوره های ویژه 
مربیگری کمک های اولیه این نهاد نیز همزمان با دهه فجر 

در نقاط مختلف استان برگزار می شود.
سنجربگی اظهار داشــت: ویزیت رایگان بیماران در 12 
بهمن و همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی )ره( به 
کشور از دیگر برنامه های جمعیت هالل احمر استان همدان 
اســت که خدمات درمانی در درمانگاه و مراکز توانبخشــی 
جمعیت به مراجعه کنندگان در ســطح اســتان به صورت 

رایگان ارائه می شود.
به گفته وی، اجرای طرح یاس و جشــنواره های انتخاب 
مادر نمونه، رفیق خوشــبخت و چلچــراغ را از دیگر برنامه 

های جمعیت هالل احمر استان همدان در دهه فجراست.

خبر سردار نامدار اشکانی مبتکر جنگ پارتیزانی
تاریخایرانوسورنایدالور

در وصف سورنا ســردار بزرگ ایران زمین باید 
گفــت وی جوانی با خــون و رگ آریایی، تنومند و 
بلند باال، باهوش و دانا و در زیرکی مثال زدنی بود. 
با پیشــانی بندی که بر موهای بلند خود می بست، 
در بین همتایان خود یک سر و گردن بلندتر بوده و 
بخوبی نمود یک پهلوان را دارا بود. پیشینه و تبار او 
به یکی از چندین خاندان معروف در دوره اشکانیان 
و ساسانیان مرتبط می شد. سزار، سردار نامدار روم 
همچنین هم پیمانان او، پومیه و کراسوس سرداری 
و فرمانروایی روم آن زمان را بر عهده داشــتند که 
افتخــارات زیادی در کارنامه خود دارا بودند. به طور همزمــان و با همکاری هم اداره و 
مسئولیت سرزمین وســیع روم را در دست داشتند. آنان تصمیم گرفتند به ایران حمله 
کــرده و این خــاک پر گهر را به تصرف خود در آورند. این تصمیم در ســال 5۶ قبل از 
میالد توســط این سه سردار اتخاذ شد و نقش ســورنا در تاریخ ایران پر رنگ تر گردید. 
کراســوس حکمران بخش شام یا ســوریه بود و برای پهناور گشتن دولت خود در آسیا 
رویای حکمرانی بر ایران را در دل و روح خود داشــت که سرانجام با حمله به ایران این 
رویای خود را به ظهور رســاند. او در این جنگ با درهم کوبیدن اســپارتاکوس شهرت و 
محبوبیت زیادی کســب کرده و جز قهرمانان کشورش شد و باعث انقالب بزرگ بردگان 
گردید. سپس با لشکری متشکل از ۴2 هزار نفر از جنگجویان آماده نبرد روم که خودش 
فرماندهی آنان را داشــت برای حمله به ایران آماده شد. پادشاه اشکانی که همانطور که 
ذکر شد اشک سیزدهم بود، سرداری و فرماندهی لشکریان ایران را به سورنا سردار بزرگ 
ایران زمین سپرد و مسئولیت جنگ با کراسوس و راندن رومی ها از خاک ایران را به این 
ســردار بزرگ واگذار کرد. این جنگ در اردیبهشت سال 53 قبل از میالد واقع در جلگه 
های بین رودان »بین النهرین« و در نزدیکی شهر حران رخ داد. این مورد از بخش های 

مهم زندگی نامه سورنا و نقش سورنا در تاریخ ایران می باشد.
 

پیدایشجنگپارتیزانی
سورنا سردار بزرگ ایران زمین باهوش ذاتی که داشت و طراحی نقشه ای فوق العاده 
و ماهرانه به همراهی ســواران خود که مهارت خاصی در تیراندازی داشــتند، موفق شد 
یک ســوم سپاه روم را در هم شکسته، یک سوم آنان را نابود کرده و تعدادی اسیر کند. 
با کشــته شدن کراسوس و پســرش فابیوس »پوبلیوس« در این جنگ فقط تعداد کمی 
از دشمن توانســتند فرار کنند. روش جالبی که سورنا در این جنگ از آن استفاده کرد، 

روش جدیدی بود که تا به آن روز سابقه نداشت. روش جنگ وگریز و یا جنگ پارتیزانی 
که ســورنا پدیدآورده بود بعدها به جنگ به روش پارتیان در دنیا مشهور شد. جنگی که 
متشکل از زره پوشان سوار بر اسب، تیراندازان ماهر، نیزه داران زبده، شمشیر زنان جسور 
و پیاده های نظامی به همراه شــترهایی که مهمات حمل می کردند، بود. پارتیان آریایی 
اولین کسانی هستند که تیربار جنگی در جنگ بکار بستند که این درباره نقش سورنا در 

تاریخ ایران خودنمایی می کند.

گزارشافسرانرومیدربارهشکستشانازایران
ســورنا فرمانده دالور ایرانی در جنگ از شیوه های تازه بهره گرفت. هر سرباز با خود 
مشک کوچکی از آب همراه داشت و مانند ما دچار تشنگی نمی شد. به پیاده ها با مشک 
هایی که بر شــترهای سریع بار بود، آب و مهمات می رساندند. سربازان ایرانی شجاع به 
نوبت با روش ویژه ای از میدان بیرون رفته و به اســتراحت می پرداختند. سواران ایران 
زیرک توانایی تیراندازی از پشت سر را دارند. ایرانیان کمان هایی تازه اختراع کرده که با 
آن ها توانستند پای پیاده گان ما را که با سپرهای بزرگ در برابر آن ها و برای محافظت 
از سوارانمان دیوار دفاعی درست کرده بودند به زمین بدوزند. ایرانیان دارای زوبین های 
دوکی شــکل بودند که با دســتگاه نوینی تا فاصله دور و به صورت پی درپی پرتاب می 
شد. شمشــیرهای آنان شکننده نبود. هر واحد تنها از یک نوع سالح استفاده می کرد و 
مانند ما خود را ســنگین نمی کرد. ســربازان ایرانی تسلیم نمی شدند و تا آخرین نفس 
می جنگیدند. این بود که ما شکســت خورده، هفت لژیون را به طور کامل از دست داده 
و به چهار لژیون دیگر تلفات سنگین وارد آمد. سورنا در دوران حکمرانی اشک سیزدهم، 
ســپاه ایران را در اولین جنگ با رومیان سرپرستی کرد. جنگ حران که نخستین جنگ 
بین ایران و روم به شمار می رود، دارای اهمیت واالیی است زیرا رومی ها پس از پیروزی 
های پی درپی برای اولین بار در جنگ شکســت بزرگی خوردند و این شکست به قدرت 
آنــان در دنیای آن روز ســایه افکند و نام ایران را بار دیگــر در جهان پرآوازه کرد و نام 
دولت پارت و شاهنشــاهی اشکانی را جاودانه ســاخت. بر اساس روایات تاریخی قبل از 
آغاز جنگ ســورنا پیامی را برای کراســوس فرستاد و کنسول روم در جواب گفت: پاسخ 
تــو را در پایتخت ایران زیبا می دهم. ســورنا در جواب کراســوس پیام داد: اگر در کف 
دســت من مویی می بینی، پایتخت ایران را نیز خواهی دید. این موضوع نقطه مهمی در 
زندگی نامه ســورنا می باشــد. آن گونه بود که دولت بزرگ هخامنشی در مرزهای خود 
برای نخســتین بار با کشورگشایی یونان برخورد کرد و پیشرفت یونان را در آسیا متوقف 
گردانید. دولت جهانگیر روم نیز در گســترش مرزهای خود با سد قدرتمند ایرانی روبرو 
شــد و از آن زمان به بعد گسترش و توســعه آن دولت در آسیا پایان پذیرفت. سورنا در 
زمان پادشاهی اشک سیزدهم، ارد اول اشکانی، سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان، 
نبــرد حران فرماندهی کرد و رومیان را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین 

بار به ســختی شکست داد. این یکی از بزرگترین شکست های رومی ها از ایرانیان در 
طول تاریخ بوده است. کراسوس که قصد داشت به تقلید از اسکندر، ایران و هند را فتح 
کند، از ســورنا شکست خورد و خود و اغلب ســربازانش کشته شدند. این مسئله نقطه 
مهمی در زندگی نامه ســورنا بود. سورنا پس از شــاه مقام اول را داشت. وی ارد را به 
تخت پادشاهی نشاند و به سبب اصالت خانوادگی در روز تاجگذاری شاه ایران کمربند 
شــاهی را به کمر پادشاه بست. او به هنگام گرفتن شهر سلوکیه نخستین کسی بود که 
برفراز دیوار دژ شــهر برآمد و با دســت خود دشمنانی را که مقاومت می کردند به زیر 
افکند. ســورنا در این هنگام فقط 30 سال سن داشــت اما شوربختانه سورنا هیچ بهره 
ای از پیروزی بزرگ خود نبرد. ارد شاهنشــاه اشــکانی ناجوانمردانه به جای قدردانی، 
سپهســاالر دالور ایرانی را به شهادت رساند پس از این رویداد ناگوار ارتش ایران دچار 
ضعف گردید و دیگر نتوانست در خاورمیانه و شام پیش روی نماید و در برابر روم تنها 

به مقاومت و دفاع پرداخت.

داستانیحکمتآموز
در زندگی نامه ســورنا آمده که ارد دوم ســیزدهمین پادشاه از ایل اشکانی است. 
وی از ســال 55 تا 37 پیش از میالد پادشاهی کرد. به عقیده بسیاری از مورخان در 
زمان او پادشــاهی سلسله اشکانی به اوج عظمت خود رسید. بسیاری از معاصران آن 
زمان ایران را بســیار مقتدرتر از امپراطوری روم می دانســتند. در زمان حکومت ارد 
دوم ســرزمین های بسیاری به قلمرو اشکانیان اضافه شد. می گویند زمانی که سورنا 
ســردار شجاع ســپاه امپراتور ایران ارد دوم از جنگ بر می گشت به پیرزنی برخورد. 
پیرزن به او گفت وقتی به جنگ می رفتی به چه دلبسته بودی ؟ گفت به هیچ ! تنها 
اندیشه ام نجات کشــورم بود. پیرزن گفت: و اکنون به چه چیز؟ سورنا پاسخ داد: به 
ادامه نگاهبانی از ایران زمین. پیرزن با نگاهی مهربانانه از او پرســید: آیا کسی هست 
که بخواهی بخاطرش جان دهی؟ســورنا گفت: برای شاهنشاه ایران حاضرم هر کاری 
بکنم. پیرزن گفت: آنانی را که شکســت دادی برای آیندگان خواهند نوشــت کسی 
که جانت را برایش می دهی تو را کشــته اســت و فرزندان سرزمینت از تو به بزرگی 
یاد می کنند و از او به بدی! ســورنا پاســخ داد: ما فدایی این آب و خاکیم. مهم این 
اســت که همه قلبمان برای ایران می تپد. من ســربازی بیش نیستم و رشادت سرباز 
را به شــجاعت فرمانده سپاه می شناسند و آن من نیستم. پیرزن گفت: وقتی پادشاه 
نیک ایران زمین از اینجا می گذشــت همین ســخن را به او گفتم و او گفت پیروزی 
ســپاه در دست سربازان شجاع ایران زمین است نه فرمان من. در زندگی نامه سورنا 
آمده که اشــک در دیدگان سورنا گرد آمد. بر اسب نشســت. سپاهش به سوی کاخ 
فرمانروایی ایران روان شــد. به گفته ارد بزرگ میهن پرســتی هنر برآزندگان نیست 

که آرمان آنان است.

علیخدایی

ســالناصلیمجتمعفرهنگیهنریبوعلیسیناوسالنهایسینما،
آمفیتئاترورستورانمجتمعفرهنگیسینماییشهیدآوینیهمدانبا
برگزاریمزایدهعمومیوطــیمراحلقانونیبهبخشخصوصیواگذار

شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان در مراسم واگذاری رسمی 
این مجتمع ها با تأکید بر اینکه این اداره کل یکی از دســتگاه های پیشرو در امر 
واگذاری مجتمع های دولتی اســت، گفت: امر واگذاری مجتمع های بوعلی ســینا 
و شــهید آوینی بعد از بررســی و طــی مراحل قانونی، دو نوبــت در روزنامه های 
کثیراالنتشــار به صورت آگهی منتشر شد. احمدرضا احسانی با بیان اینکه واگذاری 
مجتمع فرهنگی هنری شــهر اللجین هم در دستور کار قرار دارد، افزود: براساس اصل 
۴۴ قانون اساسی، برون سپاری امور، مشارکت بخش خصوصی و ارتقاء بهره وری از اهداف 

این طرح است.
معاون توســعه مدیریت و منابــع اداره کل هم درباره این پــروژه توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان در اجرای 
مــاده 27 قانون الحــاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت به 
روش)ROLT( برخــی از فضاهای فرهنگی و هنری خود را به  به بخش خصوصی 

واگذار کرده است.
داود ابوترابی اظهار کرد: کاهش تصدی گری های دولت، ایجاد اشتغال در حوزه 
فرهنــگ و هنر، بهبود خدمــات فرهنگی و هنری به مــردم، افزایش بهره وری از 
امکانات مجتمع و دقت بیشــتر در نگهداری از اموال مجتمع، اصالح نظام خدمت 
و بهبود عملکرد و باال بردن جنبه حاکمیتی و نظارتی اداره کل و جلب مشــارکت 

بخش خصوصــی در فعالیت های فرهنگی و هنری جزو هدف های اصلی این طرح 
به شمار می رود.

وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری همدان از سال ۹۴ 
آغاز شــده بود اما با وجود تالش و پیگیری همکاران در سنوات گذشته، به علت عدم 
استقبال بخش خصوصی از روش واگذاری)ماده 5( به نتیجه نرسید، خاطرنشان کرد: 
از تیرماه ۹8 روش واگذاری به )ROLT( تغییر یافته و با برگزاری جلسات متعدد، در 

نهایت نتیجه ای مطلوب حاصل شد.
ابوترابــی با تأکید بر اینکه در ایــن روش هزینه های نگهداری، تعمیر و تجهیز 
ســالن های مجتمع ها به دســتگاهای صوتی تصویری مدرن بر عهده سرمایه گذار 
است، اخذ مجوز ایمنی از سازمان آتش نشانی، ایجاد فضاسازی مناسب در محوطه 
و ســاختمان مجتمع، ایجاد امکانات رفاهی از جمله راه اندازی بوفه و رســتوران، 
کارآفرینــی و ایجاد اشــتغال حداقل برای 10 نفر، کاهــش هزینه های نگهداری 
تأسیسات مجتمع، فعالیت بیشتر و مستمر سالن همایش ها و افزایش آمار برگزاری 
برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله کنسرت ها و نمایش های پرمخاطب را 

از مزایای واگذاری این دو مجتمع فرهنگی عنوان کرد.
معاون سیاســی، امنیتی اســتاندار همدان با بیان اینکــه کارهای فرهنگی به 
برنامه های ریــزی بلندمدت و آینده نگری نیاز دارد، ضمن قدردانی از تالش های 
مدیرکل و مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان برای انجام کاری 

مغفول مانده، گفت: معدل کاری این اداره کل بسیار باال و قابل توجه است.
 مصطفی آزادبخت با بیان اینکه کار فرهنگی به ظرافت و حساســیت نیاز دارد، 
خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن این طرح بعد از سال ها، شایسته تقدیر است.

عملیاتکلنگزنیوتجهیزکارگاهطرح609واحدیحصارحاج
شمسعلیواقعدرشهرکشهیدبهشتیو10۴واحدیشهرکمدنی

درزمینیبهمساحت80هزارمترمربعآغازشد.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان همدان در جمع خبرنگاران گفت: طرح 
۶0۹ واحدی اقدام ملی تولید مســکن با مشــارکت ستاد اجرایی فرمان امام 

خمینی)ره(، در شهرک بهشتی همدان آغاز شد.
داریوش حســینی افزود: برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی 
مســکن، شهرک های شهیدبهشتی، شهید مدنی و فرهنگیان همدان در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه در استان همدان نزدیک به 18 هزار متقاضی در 2 
مرحله در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند، اظهار داشت: از این تعداد 
1۴ هزار نفر واجد شــرایط بهره مندی از این طرح هســتند و تاکنون زمین 
موردنیاز برای احداث چهار هزار و 500 واحد مسکونی نیز تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان تصریح کــرد: عملیات کلنگ 
زنــی و تجهیــز کارگاه طرح ۶0۹ واحــدی حصار حاج شمســعلی واقع در 
شــهرک شهید بهشتی و 10۴ واحدی شــهرک مدنی در زمینی به مساحت 
80 هزار مترمربع توســط جهاد نصر مرکزی که از پیمانکاران زیر پوشــش 
قرارداد ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( به عنــوان کارگزار تعیین و 

آغاز شده است.
وی افزود: زمین های مورد نظر برای ســاخت واحدهای مســکونی طرح 
اقدام ملی مســکن استان همدان در 2 بخش شــهرهای با جمعیت کمتر و 

بیشتر از 100 هزار نفر انتخاب شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان گفت: در شــهرهای همدان و 
مالیــر که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارند، کار ســاخت و اجرای طرح 

مســکن ملی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: طرح 10۴ واحد مسکونی شهرک مدنی شهر همدان 

در ســاختمان های چهار طبقه و به صورت 1۶ واحدی احداث می شود.
حســینی افزود: متاهل بودن )به اســتثناء دختــران مجرد باالی 35 
ســال(، نداشــتن خانه بنام زوجین، خانه اولی بودن، پنج ســال سکونت 
در شــهر مورد نظر و سبز بودن فرم »ج« )اســتفاده نکردن از تسهیالت 

و یارانه هــای ارگان هــای دولتی( از شــروط  الزم برای ثبت درخواســت 
متقاضیان در طرح اقدام ملی مســکن است.

مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان همدان گفــت: 100 میلیــون تومان 
تســهیالت اقدام مســکن به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت می شود و تا 

پایان تعیین تکلیف ثبت نام شــدگان، تقاضای جدید ثبت نخواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: برای متقاضیان این واحدهای مســکونی برای هر 
واحــد ۴0 میلیــون تومان به عنوان پیــش پرداخت اولیه تعیین شــده که 

تاکنــون حدود ۶00 نفر این مبلغ را پرداخت کرده اند.
حســینی تاکید کرد: اگــر متقاضیان مجموع مبلغ اعالم شــده هر واحد 
مســکونی را واریــز کنند، واحد مســکونی ظرف مدت یک  ســال احداث و 

متقاضیان می شود. تحویل 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان گفت: خریــد و فروش امتیاز 
مســکن ملی در استان همدان ممنوع اســت و در صورت مشاهده، سهمیه 

مسکن فرد فروشنده، باطل می شود.
بر اساس سرشــماری سال 13۹5 ، اســتان همدان با قریب به 20 هزار 
کیلومتر مربع وســعت، حدود یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت دارد که 
تراکم نســبی 88 نفــر در هر کیلومترمربع، این اســتان را در ردیف یکی از 

پرتراکم ترین استان های کشور قرار داده  است.
در قالب طرح اقدام ملی مســکن قرار است ۴00 هزار واحد مسکونی در 
کشــور ساخته شــود که از این تعداد 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید، 100 هزار واحد در بافت های فرســوده شهری و 100 هزار واحد نیز 

در شهرهای کوچک احداث می شود.

مطالبات جامعه فرهنگی و معدل کاری فرهنگ و ارشاد باالست: 

زنگ اصل 44 در فرهنگ و ارشاد زده شد
مدیرکل راه و شهرسازی با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 کلید مسکن ملی در همدان چرخید

در این حادثه غم انگیز شریک غمتان هستیم از خداوند برای آن عزیزان سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل خواهانیم .

 نشر اندیشه

مهندس ایپم رفتاری شهردار محترم افمنین - حمیدرضا  محب علیان - فرشاد قهرمانی جناب آقایان
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شهید تبلور عینی و عملی 
یک مکتب پویا و بالنده است.
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سالمبرشهیدانهمیشهشــاهدوحماسه آفرینان
هموارهجاویدکهرســالهعلمیهعملیهخودراباخون
نگاشتندودرمنبروعظوخطابهناسازشمعوجودشان
گوهرشــبچراغساختندکســانیکهازتمنیاتدنیا
بریدندوسبکبالبهمهمانیعرشیانشتافتندودرجمع
ملکوتیانشعرحضورخواندندآنانیکهحلقه یذکرعارفانبیداردلودعایسحرمناجاتیانروشن

ضمیررادرککرده انددرخلسهحضوروشهودشانآرزوییجزشهادتندیدند.
شــهید و شهادت مفاهیمی متعالی هســتند که در تمامی جوامع و مکاتب بدان به دیده تکریم می نگرد و آن 
عبارت است از بذل جان در راه هدفی که ممکن است دنیوی یا اخروی و یا آمیزه ای از هر دو باشد در این میان 
دین  مبین اســالم باالترین ارج را برای شــهید و شهادت که همانا بذل جان در راه خداست قائل است اصوالً واژه 
ی شــهید یک واژه ی قرآنی اســت و به کسی که در راه حفظ اسالم و دفاع از مرزهای کشور اسالمی جان سپارد 
اطالق می شــود و جزء اســماء اهلل است یعنی شاهد، ناظر و گواه بر همه چیز و همه کس می باشد و چیزی از او 
پنهان نمی ماند از این روی شهیدان را هم پای انبیا و اولیا می شمارند بنابراین شهید تنها این نیست که فردی 
به جبهه جنگ رفته و گلوله ای، ترکشــی بر وی اثابت کرده و جان به جان آفرین تسلیم نموده است بلکه شهید 

تبلور عینی و عملی یک مکتب پویا و بالنده است. 
قرآن در ســوره ی مبارکه آل عمران آیات شــریفه 1۶۹ تا 172 می فرماید آنانی را که در راه خدا کشته می 
شوند مرده نپندارید بلکه زنده جاویدند که در نزد پروردگار متنعم  می باشند و به فضل و رحمتی که از خداوند 
نصیبشان شده شادمان و مسرورند و به آن مؤمنانی که هنوز به آن ها نپیوسته و از پی سر آنان روانند مژده دهید 
که از مردن در راه حق نهراســند و از فوت متاع دنیا محزون و غمگین نباشــند. آن ها را به فضل و نعمت خداوند 
بشــارت دهید که خداوند هرگز اجر باورمندان را ضایع نمی گرداند پرهیزگارانی که دعوت خدا و رسول را اجابت 

کرده و در این راه رنج و الم متحمل شده اند اجر عظیمی خواهند یافت.
شــهدا کسانی هستند که شمع وجودشان در شعله های عشق و ایثار سوخت تا جهان روشنایی به خود گیرد 
اســتقالل و تمامیت ارضی و امنیت و آســایش ما مدیون و مرهون این داعیه داران بی ادعا می باشد همگان در 
هر مرتبه و مقام و جایگاه مدیون و مرهون شــهیدان هستند شهدا مظهر قدرت و اقتدار ایران هستند بلکه در هر 
کشوری ایثارگرانش نماد اقتدار و عزت آن کشورند در طول تاریخ در همه جا این قشر از جایگاه ویژه برخوردارند 
آنانی که از فرصت های طالئی استفاده کرده در سایه سار درختان بلند باال و پربار و برگ انقالب جا خوش کرده و 
از میوه ها و ثمرات آن برخوردار و بهره مندند می پندارند این تنها در ایران است که به شهدا می نازند در صورتی 
ایثارگران جانفشان هر ملتی نزد آن ملت معزز و مکرم هستند بایدن رئیس جمهور تازه منتخب شده آمریکا پس 
از انجام مراسم تحلیف بالفاصله بر سر مزار کشته شدگان آمریکا در جنگ ها حضور یافت و طی مراسمی توأم با 

تشریفات به سربازان گمنام که در راه عظمت و استقالل آمریکا جانفشانی کرده اند ادای احترام نمود.
گاهی بعضی ها می گویند شــما در نوشــتارهایتان شــهدا را آنقدر باال می برید که مقام و جایگاهشان دست 
نایافتنی به نظر می رسد. چند سال پیش که نقدی بر فیلم اخراجی ها تحت عنوان لمپن و قداست زدایی نوشتم 
برخی-ها به صورت مکتوب یا تلفنی یا حضوری ایراد گرفتند که این گونه که شــما شهدا را به تصویر می کشید 
دیگران مأیوس می شــوند و ناامیدی بر آن ها چیره می گردد و می پندارند که هرگز نمی توانند به این جایگاه 
رفیع ملکوتی برســند در پاسخ بدانان گفتم هر ســال یک و نیم الی دو میلیون جوان دیپلمه در آزمون سراسری 
دانشگاه ها شرکت می کنند که از میان آنان در ۴ رشته 3۶ نفر در هر رشته ۹ نفر رتبه ی تک رقمی می آورند 
آیا این ها برتر از دیگران نیستند زیرا این ها نیز از همان امکانات تحصیلی از همان دبیران و کتب درسی و کمک 
درسی استفاده کرده اند که دیگران، افراد دیگر هم هر کدام می توانستند در پرتو تالش و کوشش خود این رتبه 
را به دســت آورند. در کربال نیز هر یک از قشون اشــقیا حتی شمر و عمرسعد هم می توانستند کار حر را بکنند 
ولی نکردند و نشد چون پایه اول شهادت اخالص است به همانانی که از آن ها به صدیقین تعبیر می-شود. انبیا، 
اولیا، علما، فضال، شــهدا و صدیقین، پیامبر اســالم پیامبر امی می نامند. بعضی ها می گویند امی یعنی مکتب 
نرفته و پای درس هیچ مدرسی ننشسته، اما امی یک معنای دیگری هم دارد یعنی کسی که از میان همین مردم 
برخواسته و از قماش و سنخ همان هاست مگر قرآن از قول پیامبر نمی گوید أنا بَشٌر مثُلکم یوحی الی خوب این 
درســت اســت که پیامبر از میان مردم برخاسته ولی آیا عین بقیه است قطعاً نه و یک سر و گردن بلکه ده ها سر 

و گردن از مردم باالتر و برتر است.
افزون بر این ها در قرآن و حدیث و سنت و دیگر منابع دینی ما شهید بر دیگران تقدم و برتری دارد قرآن در 
آیه شــریفه 20 از ســورۀ مبارکۀ توبه می فرماید: »الَِّذیَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسِبیِل اهلَلّ بَِأْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم 
أَْعَظــُم َدَرَجًۀ ِعْنَد اهلَلّ َوأُولَِئَک ُهُم الَْفائُِزوَن« کســانی که ایمان آوردنــد و در راه خدا طریق هجرت را برگزیدند و 
بــا جــان و مال در راه خدا جهاد کردند نزد پروردگار مقام و جایگاه عظیم و رفیعی دارند و از زمره رســتگاران و 

سعادت یافتگان دو عالمند.
اصوالً در اســالم هر گونه امتیاز نژادی، طبقاتی، خانوادگی و غیره ملغی و باطل است مگر در سه چیز، تقوی، 
تخصــص و جهاد فضل اهلل المجاهدین علی القائدین اجراً عظیما اینجا قاعدین افراد خارج از دین و یا ضد انقالب 
نیســتند بلکه مسلمانانی معتقد و باورمند هســتند که حاال به هر علت امکان حضور در جبهه نیافته اند بنابراین 
از دیدگاه اســالم هر کس در طول هشــت سال دفاع مقدس در جبهه حضور یافته و برای حفظ استقالل کشور و 
تمامیت ارضی جنگیده ماجور اســت اما شــهدا از سنخ و قماش دیگرند مگر در زیارت شهید نمی خوانیم السالم 
علیکم یا اولیاء اهلل و احبائه السالم علیکم یا اصفیاء اهلل و ادوائه. سالم بر شما ای یاران و محبان مشتاق خدا سالم 
بر شما ای دوستان برگزیده و مخلص خدا. آری شهدا برگزیدگان مجاهدان و جهادگران و رزمندگان اسالم و یاری 
کنندگان رسول اهلل و ائمه طاهرین سالم اهلل اجمعین هستند. از این روی طبتم و طابت االرض فیها دفینتم می 
باشــند یعنی شهدا پاکانی هســتند که جنازه مطهرشان هر کجا به خاک سپرده شود به یمن تبرکشان آن خاک 
متبرک و مطهر می شود زیارت شهید منسوب به امام سجاد )ع( می-باشد که حضرتشان با آن مقام واالی عصمت 
و امامت در پایانش می فرماید یا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم فی الجنان مع الشــهداء. ای کاش من هم با شما 
بودم تا فوز هم نشینی با شما را در بهشت جاودان می یافتم این ها همگی بیانگر مقام باال و جایگاه واالی شهید 
می باشــد ســالم بر شما که به فوز عظیمی نائل گشته و اینک در بهشــت برین در کنار نیکان پرهیزگار و پاکان 

پارسا همانند خویش همنشین هستید ای کاش من هم با شما بودم و به فوز عظمای شهادت نائل می گشتم.

ایثــار

عبدالعلیمعظمی
صاحبامتیازومدیرمسئول

مدیرکلورزشوجواناناســتانهمدان
تفکرورویکردشــهرداریمنطقهیکشهر
همدانراتوسعهمحوریدراینعرصهقلمداد
کردوگفت:برآیندایننوعتفکرباافزایشنرخ
سالمتطیسالهایآتیمشخصخواهدشد.

در عصــر حاضر با گســترش دامنه اســتفاده از 
وسایل جدید  همچون  آسانسور و پله برقی،ابزارهای 
فناوری اطالعات )کامپیوتر، اینترنت و غیره(، تغییر 
ســبک زندگی و نحوه اشــتغال افراد ونیز گسترش 
زندگی آپارتمان نشــینی در شهرهای بزرگ، تحرک 
شهروندان به شدت کاهش یافته است که در حقیقت 
کم تحرکی افراد عامل موثــری برای افزایش میزان 

مرگ و میر، بیماری ها وناتوانی ها  است.
عالوه براین به دلیل مشغله بیش از حد شهروندان، 
نبود فرصت کافی جهت انجام تمام کارهای روزمره و نیز 
فاصله زیاد بین مراکز خدمات رسانی شهری، شهروندان 
به اتومبیل و سایر وسایل مدرن به شدت وابسته شده اند 
و فعالیتهای اوقات فراغت نیز به نوعی تنظیم شــده که 

کمترین تحرک و فعالیت بدنی را به همراه دارد.
بنابرایــن برنامه ریزی برای »گــذران فراغت« به 
ویژه در فضای شهری ارتباط نزدیکی با برنامه ریزی 
در حــوزه جوانــان پیدا می کند چراکه ســاماندهی 
فضایی وتأمین امکانات فراغتــی تا حدود زیادی به 
کمیــت و کیفیت فضاهای شــهری و تجهیزات آنها 
وابســته است دراین راســتا نقش مدیریتی ارگانها و 
ســازمانهای مختلف شــهری نظیر شهرداری جهت 
تامین فضاهای تفریحی -ورزشــی مورد نیاز اقشــار 
مختلف جامعه برای بهتر سپری کردن اوقات فراغت 
افراد پراهمیت است حال آنکه خوشبختانه طی ماه ها 
اخیر شــهرداری منطقه یک همدان با داشتن برنامه 
منجسم در راستای تحقق فضای پر نشاط و درعین 

حال سالم برای شهروندان و به ویژه جوانان اقدامات 
موثری را دراین عرصه  در دستور کار قرار داده است 
به طوریکه توانســته با اتخــاذ تصمیمات نوین برای 
ارائــه ضوابط و الگوهایی برای فراهم نمودن فضاهای 
متنــوع  ازجمله در پارک ها، زمین های بازی و مراکز 
ورزشی تاثیرگذار بوده است به گونه ای که  شهرداری 
منطقه یک عالوه بر اجرای پروژه های موجود، توسعه 
زیرساختهای ورزشی فرهنگی ورزشی جز برنامه های 
این مجموعه شــهری است . براین اساس با توجه به 
انچه گفته شد از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان 
به عنوان متولی اصلی حوزه ورزش و جوانان و مسائل 
مرتبط با این فضاســت در خصوص فعالیتها صورت 
گرفته ازســوی شــهرداری منطقه با حمید سیفی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت وگویی 

را ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید 
براینکه در جامعه امروزی ورزش منظم و اصولی یکی 
از نیازهای اساسی در جوامع بشری شده است گفت 
:این احساس نیاز تا بدان جا پیش رفته که دولتها در 
برنامه ریزی خرد و کالن خود، ورزش را در اولویتهای 
پایــه ای لحاظ می کنند و یکی از رموز پیشــرفت و 

سالمت جامعه بشری می دانند.
حمید ســیفی افزود :ورزش امروز به حدی مهم 
است که برای دستیابی به یک جامعه سالم، بانشاط 
و ورزشکار نیاز اســت یک مجموعه فراتر از دستگاه 

ورزش به آن توجه داشته باشد.
وی با تاکید براینکه شاید در سالهای اخیر وجود 
وزارت ورزش و جوانــان و زیرمجموعه های آن این 
تصور را در جامعه ایجاد کرده باشد که فراهم کردن 
زمینه ورزش تنها وظیفه این دســتگاه است عنوان 
کرد :این توقع مانند این اســت که بگوییم پرداختن 
به مقوله فرهنگ وظیفه یک وزارتخانه خاص است و 
دیگر وزارتخانه ها و بخش ها در این زمینه وظیفه ای 

ندارند و باید تنها به امور خود بپردازند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با بیان 
اینکــه  یقینا  تعریف و ایجاد  فضاهای ورزشــی در 
سطح شهر کمک شایانی به توسعه ورزش و سالمت 
جامعه خواهدکرد گفت: خوشــبختانه این رویکرد از 
سوی شــهرداری همدان و به ویژه شهرداری منطقه 
یک از طریق ایجاد فضاهای ورزشــی متعدد طی ماه 

ها اخیر به عنوان یک الگو قابل مطرح شدن است .
 حمید سیفی با اشاره به اینکه عملکرد  مدیریت 

منطقــه یک شــهرداری همــدان در بحــث ایجاد 
زیرساختهای ورزشــی و درعین حال اجرای برنامه 
ها فرهنگی با محوریت جوانان ستودنی است عنوان 
کرد :در واقع ورزشــکار بودن و در عین حال ورزشی 
بودن شهرداران مناطق و باالخص مدیریت شهرداری 
منطقه یک نقطه قوتی است که ما را در حوزه ایجاد 

زیرساختهای ورزشی در سطح شهر یاری می کند .
وی بــا بیان اینکــه فعالیتهای صــورت گرفته با 
موضوع ورزش و جوانان از ســوی شهرداری منطقه 
یک در واقع نشــان از دغدغه مندی این عزیران دارد 
اذعان کرد :درواقع تفکر و دیدگاه شهردار منطقه یک 
به سوی توسعه محوری در عرصه ورزش و جوانان در 

فضاهای شهری است.
 سیفی با شاره به ایجاد  فضاهای ورزشی در پارک 
و ایجــاد زمین چمن در اکثــر محالت این منطقه و 
درعین حال ایجاد بوســتانهای محله ای اذعان کرد: 
آنچه مســلم اســت اینکه درواقــع درک متقابلی از 
کمبودها و تالش برای رفع آنها از سوی این مدیریت 

درعرصه فضاهای ورزشی در شهر وجود دارد .
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به 
اینکه  نتیجه و برایند زیرســاخت های  ورزشی ایجاد 
شده  در منطقه یک شهرداری طی سالهای آتی خود را 
در افزایش نرخ سالمت جامعه نشان خواهد داد اذعان 
کرد: در واقع منطقه یک شــهرداری همدان به عنوان 
یــک بال توانمند در کنار اداره کل ورزش و جوانان در 

بخش های مختلف کار سازو کارآمد وارد شده  است.
 ســیفی با اشاره به اینکه خوشــبختانه جلسات 
متعــددی را با مدیــران  شــهرداری در بخش های 
مختلــف ورزش همگانی، ورزش شــهروندی و غیره 
برگــزار کرده و خواهیــم کرد گفت: خوشــبختانه 
شــهرداری همدان در حیطه وظایف تعریف شده در 

حوزه ورزش و جوانان خوب ظاهر شده است.

 وی با تاکید براینکه زیرساختهای  ورزشی ایجاد 
شده در منطقه یک شهر همدان منطقه گام محکمی 
در مســیر توسعه ورزش و به تبع آن سالمت جامعه 
خواهد بود عنوان کرد: درواقع خواســته اصلی ما این 
اســت که دیگر نهادها نیز همچون شــهرداری پای 

کارآمده و موثر واقع شوند .
 وی با اشــاره به اینکه یکی از سیاستهای تعریف 
شده در اداره کل ورزش و جوانان افزیش سرانه ورزشی 
است اذعان کرد: به دنبال آن هستیم که طی یک سال 
و نیم آتی سرانه ۶۴ درصدی  را به 7۴ درصد برسانیم 
و یقینا ایجاد زیرساختهای ورزشی در فضای شهری ما 

برای رسیدن به این هدف کمک خواهد کرد .
 وی بــا اشــاره به بازســازی مجموعه شــهدای 
شهرداری  توسط شهرداری منطقه یک  تصریح کرد: 
عالوه بر ایجاد فضاهای جدید ورزشــی یقینا حفظ و 
نگهداری و درعین حال احیای امکان و زیرساختهای 
رزشــی نیز ما را در رســیدن به سرانه مطلوب یاری 

خواهد کرد.
مع الوصف با توجه به انچه گفته شد  خوشبختانه 
طی ماه هــای اخیر با رویکرد دغدغه مندانه مدیریت 
شــهرداری منطقه یک شهرداری همدان شاهد نگاه 
بسیار مثبت و روند بسیار مطلوبی در زمینه پرداختن 
به ورزش، احداث فضاهای ورزشــی و ، برپایی برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی جــوان محور  در محالت 
مختلف ایــن منطقه شــهر و در نهایت و توســعه 

زیرساختهای ورزشی بوده ایم.
نگاهی که آکنده از یک روحیه خدمت همه جانبه 
اســت و رفاه و آسایش شــهروندان را تنها در جمع 
آوری زباله و آســفالت و نظافت شهری نمی داند لذا 
انتظار می رود این نگاه مســئولیت گرایانه همچنان 
بر فضای شــهرداری منطقه یــک و دیگر ادارات نیز 

حکمفرما باشد

دفاع مدیرکل ورزش و جوانان از عملکرد شهرداری منطقه یک در حوزه ورزش

ساخت دهکده المپیک اولویت نیست

خـزانه ورزش پر است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان  در بازدید ار پروژه های کبودرآهنگ خبر داد:

احداث و اصالح ۱۷ کیلومتر شبکه با کابل خودنگهدار 

مدیرکلورزشوجواناناســتاندربرنامه
هفتگینشســتباخبرنگاران،ضمنتبریک
فرارسیدنایاما...دههمبارکفجر،اظهارکرد:
رشادتهایزنانومردانایراناسالمیدرادوار
مختلفپسازانقالببرهیچفردیپوشــیده
نیستوهمینمهمموجبمیشودماباانگیزه
بیشــتربهفکرخدمتبهمردموادایدینبه

شهدایگرانقدرباشیم.
حمید ســیفی در ادامه از برنامه ریزی برای ارتقای 
زیرساخت های ورزشی روستاهای استان همدان خبر 
داد و گفت: در این حوزه طی سالیان گذشته اقداماتی 
صورت گرفته اما باید در راستای توسعه عادالنه امکانات 

و منابع در همه مناطق استان بیشتر فعالیت شود.
وی افزود: خوشــبختانه بودجه اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان همدان با پیگیری های صورت گرفته 
افزایش یافته است، بنابراین امیدواریم این اعتمادها به 

نتایجی افتخارآمیز مبدل و مشکالت نیز مرتفع شود.

سیفی با اشاره به دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی کشــور، گفت: در این جلسه 
تصمیمات خوبی برای توسعه زیرساخت های ورزشی 
استان همدان اتخاذ شــد و حضور نمایندگان استان 
در کنار مسئوالن استان دلگرم کننده است و موجبات 

توسعه همه جانبه را فراهم می کند.
وی با اشاره به جذب مشــارکت مردمی در حوزه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، گفت: خوشبختانه در 
این حوزه نیز اقداماتی انجام شده و در آینده مبالغی در 

این زمینه در استان همدان هزینه خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به پرسش 
خبرنگار همدان پیام درباره دهکده المپیک، گفت: در 
بحث دهکده المپیک که در گذشته مورد تأکید بود، 
با توجه به سیاســت دولت مبنی بر به نتیجه رساندن 
پروژه هایی با پیشــرفت فیزیکی باالی 70 درصد در 
این پروژه فعاًل اقدامی نمی شود اما درحال حاضر پیست 

دوچرخه سواری و همچنین دوومیدانی فعال است.

وی درباره تغییرات اخیر در حوزه معاونین اداره کل 
نیز، گفت: معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان از پیشکســوتان ارزشــمند ما بوده و 
هستند، ما نیز به رسم ادب با توجه به ضرورت پیشبرد 
اهداف وزارت ورزش با توجه به گذشت یک سال ونیم از 
زمان بازنشستگی قهرمانی ضمن احترام به وی، معاون 
جوانان اداره را به عنوان سرپرســت معاونت ورزشــی 

معرفی کردیم.
ســیفی تصریح کرد: هدف اصلی ما از تغییرات و 
تحوالت در اداره کل ورزش و جوانان نیل به بهتر شدن 
و رســیدن به جایگاه باالی ورزشی و جوانان است که 
امیدواریم با مدد الهی محقق شــود. امروز با توجه به 
شــرایط موجود در جامعه نمی توانیم احساسات را در 

مدیریت دخیل کنیم.
وی درباره وضعیت تیم پاس تصریح کرد: در بحث 
جزئیات تاکنون به تیم پاس ورود نکردیم و ســعی بر 
این بود که جایگاه پاس را ترمیم کنیم. خوشــبختانه 

در روزهای اخیر پاس بر روی دور پیروزی رسیده است 
امیدواریــم این مهم تداوم پیــدا کند و پاس در لیگ 

دسته یک حضور پیدا کند.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
ازاحداثواصالح17کیلومترشبکه همدان
توزیعبرقباکابــلخودنگهداروجمعآوری
11هزارکیلوگرمسیممسیدراینراستادر

شهرستانکبودراهنگخبرداد.
 شــیرزاد جمشــیدی در بازدیــد از توزیع برق 
شهرســتان کبودراهنگ با بیان اینکه کبودراهنگ 
یک پنجم وسعت استان را شــامل می شود، اظهار 
داشت:  130 روستا در این شهرستان وجود دارد که 
با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت در روستاها، 
70 درصد مشــترکین برق شهرستان کبودراهنگ 

روستایی هستند.
وی بــا بیــان اینکه بیــش از 50 درصد مصرف 
انرژی در بخش کشــاورزی این شهرســتان است، 
گفت: بــا توجه به این امر، بخش کشــاورزی حائز 
اهمیت بوده و با توجه بــه اقلیم جغرافیایی و مولد 
بودن این شهرســتان، حفظ انرژی پایدار و مستمر 

هدف اصلی شرکت توزیع است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان 
کبودراهنگ عنوان کرد: امســال حدود 17 کیلومتر 
احداث و اصالح شــبکه با کابــل خودنگهدار انجام 
شده که در این راستا 11 هزار کیلوگرم سیم مسی 

جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه از ســال ۹2 بــرای طرح های 
شهرســتان  در  تومــان  میلیــارد   10 روســتایی 
کبودراهنگ هزینه شــده اســت، افزود: با توجه به 
شرایط موجود زیرساخت های شهرک صنعتی ویان 

از نظر تأمیــن برق به طور کامل فراهم بوده و هیچ 
مشــکلی برای جذب ســرمایه گذار، رونق تولید و 

توسعه صنعتی در این بخش نداریم.
جمشــیدی با اشــاره بــه پروژه هــای اجرایی 
پیش بینی شده ابراز داشــت: از جمله این پروژه ها، 
فیدرگیری جدید از پســت ایده لو به منظور کاهش 
طــول فیدر ها و رفع ضعف ولتاژ بخشــی از منطقه 

است.
وی عنــوان کرد: در نظر داریم در ســال 1۴00 
حدود 20 کیلومتر کابل خودنگهدار به شهرســتان 
تخصیص دهیم تا نســبت به جمع آوری شبکه های 
ســیمی در راســتای کاهش خطــر و جلوگیری از 

سرقت و برای پایداری شبکه اقدام شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: از دیگر اقدامات در دست اجرا 
برگــزاری مناقصات به صــورت متمرکز در جنوب، 
شــمال و مرکز استان و واگذاری پروژ ه ها به صورت 
نیم کلید به پیمانکاران اســت تا توان پیمانکاری در 

منطقه را افزایش دهیم.
وی بــا بیــان اینکه بایــد شــاخص محور و 
هماهنــگ عمل کنیم، گفت: بــا تالش و زحمات 
همکاران توانســتیم در کاهش پیک بار تابســتان 
و وصول مطالبات جزء شــرکت های برتر کشــور 
باشیم و همچنین در استان نیز جزو دستگاه های 
برتر هســتیم که امید است این روند ادامه داشته 

باشد.
جمشــیدی با تأکید بــر اســتفاده از نظرات 
تمامــی کارشناســان عنوان کــرد: انتقال نظرات 

جمع بندی شــده و مشــورتی به رده های مختلف 
شــرکت و دریافت بازخورد تفکر آنان باعث ارائه 
بهترین راهکار ها در راســتای بهبود شــاخص ها 

بود. خواهد 
وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران در منطقه 
ابراز داشــت: این امر باعث شناخت دقیق آن ها از 
شــبکه و تجهیزات خواهد شــد که امکان اجرای 
ســریع، صحیــح و اصالح کامــل را در پی خواهد 

داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان افــزود: موضوع اصلی که در حال حاضر بر 
آن تأکید می شــود مدیریت انرژی و بار زمستانی 
اســت که بایــد در حوزه هــای کاهــش تلفات و 
جمع آوری ماینرها، برق های غیرمجاز و  دستکاری 
لوازم اندازه گیری، کاهش روشنایی معابر شهری و 

جاده ای و... اهتمام ویژه داشت.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در فصل 
زمســتان عنوان کرد: با توجه به وسعت شهرستان 
کبودراهنگ هدف اصلی ما کنترل انرژی با خاموش 
کردن بخشی از معابر و تعدیل مصرف صنایع است، 
به گونه ای که نیاز به خاموشــی مشترکین خانگی 
ایجاد نشــود و همه باید همــت کنیم که این برهه 
سخت را با همکاری و مشارکت پشت سر بگذاریم.

جمشــیدی با تأکید بر حفاظت از تأسیســات و 
تجهیزات برقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
ســرقت ســیم های برق و  تجهیزات شــبکه ای در 
روستاها، باید اطالع رسانی به دهیاری ها و شورا های 
اسالمی روستا ها برای هوشیاری و مراقبت از شبکه 

در دســتور کار قرار گیرد و به طور جدی پیگیری 
شود.

وی در ادامــه با تأکید بــر ارائه مطلوب خدمات 
غیرحضــوری گفــت: یکــی دیگــر از اهــداف ما 
اطالع رسانی اپلیکیشن »برق من« در راستای ارائه 

خدمات غیرحضوری است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیــان اینکه صرفه جویی انــرژی وظیفه 
همگانی اســت، اضافه کرد: متعهد می شویم که در 
راستای آگاهســازی و اطالع رسانی عموم، اقدامات 

الزم را انجام دهیم.
در پایان نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان با امام جمعه و فرماندار شهرستان 
کبودراهنــگ دیدار و گزارشــی از اقدامات اجرایی 

شرکت ارائه کرد.
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ناصرذاکری)کارشناساقتصادی(
سال های طوالنی اســت که اقتصاد ایران گرفتار 
شــرایطی بسیار ویژه اســت. غیر از یکی، دو سال که 
نرخ مطلوب رشد اقتصادی به همراه کاهش محسوس 
نرخ تورم دیده شــد، تورم دورقمی و رکود، در اقتصاد 
ایران دیده می شود. توجه به این واقعیت که در کنار 
این وضعیت، رقبای منطقه ای ایران با شرایط مطلوبی 
روبه رو هســتند و محدودیت های ایران در ورود به 
بازارهای منطقه و جهان را به عنوان یک فرصت گران 
بها تلقی می کنند، باید متولیان امر را بیدار و هوشیار 

کند. با زیرســاخت هایی که در کشورهای منطقه در 
چند دهه گذشــته شــکل گرفته و در آینده تکمیل 
خواهند شد، جبران توســعه نیافتگی اقتصاد ملی ما 
بســیار دشوارتر از پیش شده اســت. اقتصاد ایران از 
برگ های برنده ارزشــمندی برخوردار است که می 
توانند رشد سریع آن را تسهیل و حتی تضمین کنند 
و نباید در شرایط انفعالی در مقابل اقتصادهایی باشد 

که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.
در مقام ریشــه یابی و شناســایی علــل بروز این 
وضعیــت نامطلــوب می تــوان به مــواردی از قبیل 
سایه ســنگین سیاســت بر اقتصاد، ســوء مدیریت، 
فامیل ســاالری، پرهزینه بودن نظام اجرائی کشور و 
گســترش رانت خواری، فساد و... اشــاره کرد. اما به 
باور نگارنــده آنچه به این علت هــای مخرب قدرت 
تاثیرگذاری بیشــتر می دهد و به اصطالح حربه آنها 
را علیه اقتصاد ملی و معیشــت مردمان تیز می کند، 
ناباوری به روش های علمی و حتی علم گریزی است. 
ممکن اســت گفته شود اقتصاددانان کشورمان بر سر 
موضوعات اساسی اقتصاد کشور اتفاق نظر ندارند و به 
بیان دیگر »علم اقتصاد« پیام روشــن و واحدی برای 
سیاســت گذاری توسعه کشور ندارد و بنابراین سخن 

گفتن از »علم گریزی« نابجاســت. اما باید دانســت 
وجــود اختالف نظر بین اقتصاددانــان و گرایش آنان 
به مکاتب مختلف لزومــا به معنای اختالف نظر آنان 

در مبادی نیست. 
برای نمونــه هیچ اقتصاددانی نمی گوید توســعه 
بدون تعامل مثبت با جهان امکان پذیر اســت یا برای 
رشــد صادرات نیازی به درپیش گرفتن سیاست های 
تشویقی نداریم، یا اینکه دولتی که اولویت اولش حفظ 
منافع ملی نباشد هم می تواند توسعه گرا تلقی شود. 
سیاســت های اقتصاد کالن کشــور در سال های 
گذشــته در فضایی تعیین و تدوین شــده اســت که 
متولیــان امر به گونه ای کم و بیش تحت تاثیر گزاره 
هــای غیرعلمی بوده انــد و در برخی دوره ها این اثر 
بسیار عمیق و جدی بوده است. برای نمونه در دوران 
دولت دهم رئیس دولت در شــرایطی که صنعت نفت 
کشورمان در آســتانه تحریم بود، می گفت اگر نفت 
ایران تحریم شود، قیمت نفت به باالی 200 دالر می 
رســد. او به این واقعیت توجه نداشت که سهم ایران 
از بازار نفت می تواند از ســوی سایر عرضه کنندگان 
تامین شــود. در همان ایام محمــود بهمنی، رئیس 
کل وقت بانک مرکــزی می گفت تحریم بانکی ایران 

غیرممکن اســت اما گذشت زمان نشان داد او اشتباه 
کرده اســت و برخالف توصیه مشــفقانه پیشینیان، 

دشمن را حقیر و بیچاره می پنداشت.
گــزاره هــای غیرعلمــی همــواره در پس ذهن 
سیاسیون کشورمان مستقر بوده و در مقاطع حساس 
اثر خود را گذاشــته اند و لزوما هــم با صراحت بیان 
نشــده اند که بتوان آنها را نقد کرد. درواقع باید این 
گزاره ها را البه الی بیانات و استدالل های گاه وبیگاه 
ســخنوران اســتخراج کرد که ممکن است به افشای 

مافی الضمیر خود بپردازند.
بر اساس آنچه گذشــت، سیاست گذاری اقتصادی 
در کشــورمان همواره در معرض گزاره های غیرعلمی 
بوده است. اما اخیرا عالمت های نگران کننده ای ذهن 
کارشناسان ایران دوست را به خود مشغول و نگرانشان 
کرده است و آن امکان افزایش وزن و حجم گزاره های 
غیرعلمی در آینده ای نزدیک است. وقتی فالن سخنور 
نه چندان معروف، مسائل غیرعلمی را عامل گسترش 
فقــر می دانــد و هیچ اهل فنی بــه او نهیب نمی زند 
که دانشجویان ســال دوم کارشناسی اقتصاد به دنبال 
آشنایی با نظریه هکشر-اولین زیر بار فرمایش غیرعلمی 
او نخواهند رفت، باید نگران بازگشت پررنگ تفکر علم 

گریزی در میدان اقتصاد بود.
بــه نظر می رســد انتخابات خرداد ســال آینده، 
انتخابات سرنوشت ســازی برای کشورمان است. کار 

در این مرحله از انتخاب بین راه و بی راهه گذشــته و 
باید تعبیر مناســب تری برای تعریف انتخابات خرداد 

1۴00 برگزید.

نیازمند باغــاتهمدان در تخلفات کاهش
است اجرایی و نظارتی دستگاههای هماهنگی
-جلسههماهنگیبینیگانهایعملیاتیواحد
کنترلساختمانادارهپیشگیریورفعتخلفات
شــهریباالخصباغاتمحدودهوحریمشهر
همدانویگانحفاظتسازمانجهادکشاورزی

واموراراضیشهرستانهمدانتشکیلشد.

رئیــس اداره اداره پیشــگیری و رفــع تخلفات 
شــهری شــهرداری همدان گفت: کاهش تخلفات 
در باغات همدان نیازمند هماهنگی دســتگاههای 

است. اجرایی  و  نظارتی 
جلســه هماهنگی بیــن یگانهــای عملیاتی واحد 
کنتــرل ســاختمان اداره پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری باالخص باغات محدوده و حریم شهر همدان 
و یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی 

شهرستان همدان برگزار شد.
محمدعلی گلشــن با اشاره به سختی کار در حوزه 
باغات هدف از تشــکیل جلســه را ایجاد وحدت رویه 
و هماهنگی بیشــتر بین یگانهــای عملیاتی دو حوزه 
خواند و در همین راســتا اشاره کرد : بایستی نسبت 
به اصالح قوانین و بومی ســازی آن با شــرایط فعلی 

اقدام کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ضوابط می بایست 
متناســب با شــرایط و وضع کنونی هر شهر تنظیم و 

ابالغ شــود، این امر را مســتلزم تالش و همت باالی 
مسئولین دانســت تا بتوان در دو حوزه صدور مجوز 
و نیز برخورد با ساخت و ســازهای غیرمجاز بیش از 

پیش عمل نمود.
گلشــن بیان کرد: بــا توجه به ضبــط بیش از 2 
هــزار لوازم از امالک دارای تخلف از تالش یگان های 
عملیاتی در برخورد با تخلفات صورت گرفته در شهر 
باالخص باغات واقع در محدوده و حریم شهر همدان 
قدردانــی نمود و کاهش تخلفــات در باغات واقع در 
کمربند سبز همدان را منوط بر هماهنگی بین تمامی 

دستگاههای نظارتی و اجرایی دانست.
در ادامه نمایندگان یگان حفاظت جهاد کشاورزی، 
مدیر امور اراضی شهرســتان همدان، مســئول واحد 
کنترل ساختمان و عوامل اجرایی حوزه باغات گزارش 
اقدامات انجام شــده در خصوص جلوگیری از ساخت 
و ســازهای غیرمجاز را ارائه و دیدگاهها و پیشنهادات 

خود را بیان نمودند.

در پایــان این جلســه مقــرر گردید بــه منظور 
پیشــگیری موثر در ســاخت و ســازهای غیرمجاز و 
با اســتناد به قوانیــن تعریف شــده ارگانهای ذیربط 
شهرداری و جهاد کشاورزی موارد از جمله دیوارکشی 
و بنا در حال ســاخت توســط عوامل اجرایی گشت 
باغات اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شناسایی 
و جهــت ادامه رونــد اجرایی تحویــل نماینده جهاد 

کشاورزی گردد.
همچنین جهاد کشاورزی با اخذ دستور قضایی با 
هماهنگی و همکاری شهرداری همدان اقدام به قلع و 

قمح موارد مشخص شده نماید.
این جلســه با هدف ایجاد وحدت رویه بیشــتر با 
حضور ســرهنگ کرمی فرمانده یگان حفاظت جهاد 
کشاورزی همدان، زمانی مدیر امور اراضی شهرستان 
همدان و کارشناســان حوزه کنترل ســاختمان اداره 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری در دفتر مدیریت 

پیشگیری برگزار شد.

اقتصـاد ایران و دام علم گریزی

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری: با هدف کاهش تخلفات درباغات  

دستگاه های نظارتی و اجرایی در میدان عمل باشند

همدانرئیسشــورایاسالمیشهرهمدان
بابیاناینکهعمــدهمجوزاتیکهبرایپروژه
اسکایمالصادرشدهخارجازحوزهاختیارات
گفت:شورایشهر اســت، بوده شورایشهر
هرگونه راستایشفافسازی در دارد آمادگی
ســوالیکهدراینزمینهوجودداردراپاسخ

دهد.
مســعود عســگریان  در حاشــیه بازدید اعضای 
شــورای شهر همدان از پروژه اســکای مال، با اشاره 
به اینکه »اســکای مال« پروژه اثرگذار شهری است، 
اظهار کرد: اگر در شورای شهر امتیازی مصوب شده، 
برای عموم سرمایه گذاران و مردم بوده و فقط مختص 

به اسکای مال نبوده است.
وی بــا بیــان اینکه به اســتناد مــاده 80 قانون 
شوراها، جایگاه شورای شهر جایگاه تصویب مطالعات 
و پیشنهاداتی است که دستگاه های اجرایی به شورای 
شــهر ارائه می دهد، تصریح کــرد: مطالعات ترافیکی 
و فرهنگی توســط مشــاور ســرمایه گذار انجام و به 

شهرداری وشورای شهر ارائه شده است.
عســگریان با تأکید بر اینکه شورای شهر آمادگی 
دارد در راســتای شفاف ســازی هرگونه سوالی که 
در ایــن زمینه وجود دارد را پاســخ دهد، بیان کرد: 
از ســرمایه گذار پروژه اســکای مال خواســتیم تمام 
مســتندات و مصوبات مراجع ذیربط را به خبرنگاران 
ارائــه دهند تا مردم بدانند چــه اتفاقی در این پروژه 

افتاده است.
نایب رئیس شورای اســالمی شهر همدان نیز در 
ادامــه این بازدید بــا تأکید بر اینکــه موتور محرکه 
توســعه اقتصادی شــهرها همین پروژه ها هســتند، 
گفــت: معموالً این پروژه ها در شــهرهایی که ادعای 

توسعه پایدار دارند، یکی از وجوه بارز توسعه است.
ابراهیــم مولوی اظهار کرد: شــاید علت اینکه در 
همدان نتوانســتیم پروژه های بزرگ اداری، تجاری، 
فرهنگی و ورزشــی را به صورت مجتمع در کنار هم 
داشــته باشیم، همین مشکالتی باشد که امروز پروژه 

اسکای مال با آن مواجه شده است.
»اسکایمال«هیچچیزغیرقانونیندارد

وی بــا تأکید بر اینکــه به مردم همــدان اعالم 
می کنم که پروژه اســکای مال تمــام مرحل قانونی 
خــود را طی کــرده و هیچ چیــز غیرقانونی در این 
پروژه اتفاق نیفتاده اســت، تصریح کرد: در پروژه ای 
به این بزرگی و با این حجم عمق خاک برداری، حتماً 
متخصصان خاک شناسی نظرات ساعی دارند که این 

خاک برداری ها انجام شود.
مولوی ادامه داد: همه اتفاقاتی که در کمیته فنی، 
کمیســیون ماده 5 و شورای اســالمی شهر همدان 
انجام شــده در این راســتا بوده که پروژه به نتیجه 
برسد و همه کمک کردیم که این اتفاق بیفتد و قطعاً 
پروژه آبرومندی در همدان ایجاد خواهد شد که مایه 

فخر و مباهات مردم شهر خواهد شد.

نایب رئیس شــورای شــهر همدان با بیان اینکه 
افــرادی دغدغه ها و مســائل دارند درباره مســائل 
ترافیکی و حضور جمعیت در این پروژه دارند، تأکید 
کرد: همه این موارد باید در پروژه دیده شــود ضمن 
اینکــه حتماً مباحــث فرهنگی در کار لحاظ شــود 

چراکه همدان شهر دارالمؤمنین است.
»اسکای مال« پروژه اثرگذار در همدان خواهد بود
وی با اشاره به اینکه احداث هر مترمربع ساختمان 
حدود 20 تا 25 شــغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 
می کند، خاطرنشــان کرد: این پروژه می تواند جوانان 
همدانی که در شهرهای دیگر مشغول به کار هستند 
را مشــغول به کار کند ضمن اینکه کســی نخواسته 
درصدی از ضوابط و قوانین در این پروژه چشم پوشی 

شود.
مولوی اظهار کرد: چند روز گذشــته دادســتان 
همدان به عنوان مدعی العموم اعالم کرده است تمام 
اتفاقــات قانونی در اینم پروژه انجام شــده و اگر نیاز 

است بیشتر بررسی شود باز هم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه 2۶ هزار مترمکعب خاک برداری 
براســاس مجوز شــورای شهر انجام شــده و ۴000 
مترمکعب باقیمانده بود، افزود: طبق مجوز می توانند 

۴000 مترمکعب باقیمانده را هم تخلیه کنند.
نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه 
شهرداری همدان آمادگی دارد تا پروانه پروژه اسکای 
مال را صادر کند، تأکید کرد: شورای شهر تمام تالش 
خود را می کند تا کار شهروندان تسهیل پیدا کند به 

ویژه پروژه اسکای مال که یک پروژه اثرگذار در شهر 
همدان اســت و در کناران تمام مقررات و ضوابط هم 

باید رعایت شود.
مولوی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند که این 
پروژه باعث می شود تمام فرهنگ غنی اسالمی ایرانی 
ما از بین برود، گفت: اگر مطالعات و نقشه های سازه 
این پروژه سریع تر انجام شود و شهرداری هم پروانه 
را صــادر کند بخش زیادی از حرف و حدیث ها جمع 

خواهد شد.
»اســکایمال«تماممباحثقانونیخودرا

طیکردهاست
رئیس کمیســیون سرمایه گذاری شــورای شهر 
همــدان نیز با بیــان اینکه کاربری »اســکای مال« 
تجاری اســت، گفت: باید این پروژه تجاری ســاخته 
شــود چراکه کاربــری آن هم تجاری اســت. برخی 
به علت جلــب توجه در انتخابات شــعار حمایت از 
سرمایه گذار سر می دهند اما در کار متأسفانه حرف و 

عملشان یکی نیست.
حســین قراباغی با بیان اینکه پروژه اسکای مال 
تمام مباحث قانونی خود را طی کرده اســت، افزود: 
افراد فنــی در این پروژه نظر دادنــد و ماهم به آنها 
اعتماد کردیــم و خارج از ضوابــط قانونی چیزی را 

نمی خواهیم.
وی با اشــاره به اینکه برخی فکر می کنند در این 
پروژه چه اتفاقاتی درحال انجام است بر همین اساس 
تصمیم به بازدید از »اســکال مال« توســط اعضای 

شــورای شهر گرفته شــد، ادامه داد: اینکه از زوایای 
مختلف به سرمایه گذاری زده شود کار شاقی نیست، 
دست سرمایه گذار را گرفتن در این شهر شاق است.

این عضو شــورای شــهر همدان با تأکید بر اینکه 
این پروژه کار پنهانی نیســت، تصریــح کرد: افراد از 
دیوارهای بیمارستان عکس و فیلم نگیرند و هر کس 
نیاز بــه عکس و فیلم دارد به صورت شــفاف با ذی 
نفعان صبحت کند چراکه این پروژه آشــکار است و 

تمام مجوزات الزم اخذ شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در شهری که صنعتی نبوده 
و بیکاری در آن زیاد اســت، شــهری که گردشگری 
است اما عماًل گردشگری در آن وجود ندارد و خیلی 
از کسب و کارهای ما زمین خوردند، یک سرمایه گذار 
ورود کرده تا کســب و کاری راه انــدازی کند و یک 
ظرفیت و محرک توسعه در این شهر باشد متأسفانه 

سنگ اندازی می شود.
قراباغی خطاب به اســتاندار همــدان گفت: آقای 
استاندار مدیرانی باید در این شهر باشند که به اندازه 
توسعه ای که شعار می دهید قدم بردارند و هر مدیری 
که نمی خواهــد به اندازه ظرفیت این شــهر حرکت 
کند تعیین تکلیف شــود. چقدر بگوییم شهر نیاز به 

سرمایه گذار، توسعه و اشتغالزایی دارد؟
وی با اشــاره به اینکه برخی از افــراد به صورت 
ترافیکــی اظهارنظر  غیرکارشناســی درباره مباحث 
می کنند، بیان کرد: بحث پارکینگ این پروژه مطرح 
شــده در حالیکه وجــود 1152 پارکینگ این پروژه 

می تواند به مشکالت ترافیکی و نبود پارکینگ منطقه 
کمک کند.

رئیس کمیســیون سرمایه گذاری شــورای شهر 
همدان ادامه داد: برخی نسبت به بحث های فرهنگی 
این پروژه ایراداتی وارد می کنند در حالیکه این پروژه 

پیوست های فرهنگی و ورزشی دارد.
وی با طرح این ســوال که چرا باید یک پروژه در 
همدان ســه ســال زمان ببرد؟ افزود: سه سال است 
که درگیــر میزان خاک برداری یک پروژه هســتیم! 
نمی شود دنبال توسعه و کارآمدی شهر در موضوعات 
اقتصادی باشیم و بعد بگوییم نه باید در جای دیگری 
باشد. برای کســانی که مخالفند باالی شهر و پایین 
شــهر ندارد چراکه به طرق مختلف پروژه های پایین 

شهر را هم تحت تأثیر قرار دادند.
قراباغــی اظهار کرد: پیشــنهاد می کنــم تابلویی 
جلوی ورودی های شــهر همدان بزنیم که لطفاً بابت 
ســرمایه گذاری وارد همدان نشــوید تــا خیال همه 
راحت شود و به مردم هم دروغ نگوییم که وارد شوید 
فرش قرمز پهن می کنیم و بعد سه سال سرمایه گذار 

زمین گیر شود.
»اســکایمال«مراحلاخــذپروانهراطی

میکند
مدیــر پروژه اســکای مال نیز با تأکیــد بر اینکه 
اســکال مال تمام مجوزات قانونی خود را اخذ کرده 
است، گفت: در حال حاضر 10 درصد خاک برداری به 
منظور مطالعات ژئوتکنیک انجام شده است و بعد از 

اعــالم نتایج مطالعات، مراحل اخذ پروانه طی خواهد 
شد.

کریــم ملکی با بیان اینکه این پــروژه تقریباً 10 
هزار متر وســعت دارد، اظهار کرد: پروژه اسکای مال 
۹5 هــزار متر زیربنا دارد و در 12 طبقه قرار اســت 

احداث شود.
وی با اشــاره به اینکه »اســکای مال« یک پروژه 
چند عملکردی است، تصریح کرد: پروژه اسکای مال 
تجاری، فرهنگی، ورزشــی و خدماتی خواهد بود که 
هتل، ورزشگاه، واحدهای تجاری و 1152 پارکینگ 

در آن طراحی شده است.
ملکــی با بیــان اینکه پــروژه از ابتدای امســال 
عملیاتی شــده و مطالعات ژئوتکنیک در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: در جلسه ای که با شورای شهر 
داشتیم توضیح داده شد که به علت اینکه شناختی از 
زمین پروژه وجود نداشــت نگران بودیم در عمق 20 
متری به سنگ بستر برخورد کنیم که خوشبختانه با 
مجوزی که شــورای شهر همدان به ما داد، توانستیم 
مطالعات را انجام دهیم و این نگرانی برطرف شد و به 

سنگ بستری برخورد نشد.
مدیر پروژه اســکای مال با تأکیــد بر اینکه برای 
انجام مراحل مختلف تهیه نقشــه و تأییدیه در نظام 
مهندســی عماًل یک ســال کاری خود را از دســت 
خواهد داد، گفت: با توجــه به اینکه این پروژه زمان 
زیــادی برای خاک بــرداری نیــاز دارد، تقاضا داریم 

شرایط ویژه ای برایش اندیشیده شود.
وی از اعضای شورای شــهر همدان خواست تا با 
حمایت از سرمایه گذار اجازه ندهند این پروژه متوقف 
شــود، بیان کرد: برای اینکه ایــن پروژه دچار توقف 
نشــود، ضمن انکه مراحل اخذ پروانه طی می شــود، 
اجــازه دهیــد عملیات گودبرداری شــروع شــود و 

سرمایه گذار هم تضمینات الزم را خواهد داد.
مهندس ناظر پروژه اســکای مال نیز با اشــاره به 
اینکه خاک برداری به منظور انجام آزمایشات مکانیک 
خــاک و ژئوتکنیک صــورت گرفته اســت، گفت: با 
توجــه به اینکه تاکنون در شــهر همدان پروژه ای به 
این وســعت انجام نشده اســت، برای شناخت خاک 
و مطالعات ژئوتکنیک مســتلزم این بوده که تا عمق 

مورد نیاز 100 درصد خاک شناسایی شود.
نشئری با بیان اینکه این پروژه هفت طبقه منفی 
دارد، افــزود: با توجــه به اینکه پــروژه دارای هفت 
طبقه منفی است، هدایت آب های سطحی و احداث 
دیوارهای حائل و سازه های نگهبان از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
وی بــا تأکید بر اینکــه برای شناســایی جنس 
خــاک در الیه هــای مختلف نیازمند این اســت که 
خاک برداری به صورت مســتقیم انجام شود، تصریح 
کرد: خاک بــرداری صــورت گرفته با هــدف انجام 
آزمایشــات خاک شناسی و زیرنظر مشاور انجام شده 

است.

مدیرعامل اسکای مال در بازدید اعضای پارلمان شهر همدان مطرح کرد؛

چیزی پشت پـرده نیست؛ اسکای مال را حمایت کنید
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ساز بازار شب عید کوک می شود

پروژه های صنعتـی به دولت یازدهم می رسد

 رئیسســازمانصنعت،معدنوتجارتاســتانهمدانازافتتاح
طرحهایصنعتیاســتانتاپایانامســالخبردادوگفت:کارخانه
تولیدخمیرالکترودبراینخســتینباردرکشوردرشهرکصنعتی
ویانکبودراهنگراهاندازیشــدهکهدرحالتولیدآزمایشیاستو

اوایلاسفندماهبهبهرهبرداریمیرسد.
حمیدرضا متین  اظهار کرد: طرح توسعه شرکت فوالد راد با تولید شمش 

فوالد به ظرفیت 300 هزار تن تا پایان امســال به بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به افتتاح شــرکت الیاف ســازان ســرکان در دهه فجر، افزود: 
این شــرکت در حال فعالیت اســت و به صورت رســمی در دهه فجر امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.
متین از افتتاح دو طرح توســعه فاران شــیمی و طرح توسعه هگمتان دارو 
در شهرستان تویســرکان خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح توسعه شرکت فاران 

شیمی و هگمتان دارو به بهره برداری رسیده اند.
افتتاح 3 طرح فروسیلیس در بهار1۴00

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با اشــاره به افتتاح 
سه شرکت فروســیلیس در مالیر، ادامه داد: سه طرح فروسیلیس در شهرستان 
مالیر و طرح توســعه شرکت شیشه همدان با 30 میلیون یورو سرمایه گذاری تا 

اردیبهشت 1۴00 به بهره برداری می رسند.
وی با بیان اینکه ۹0 درصد ماشین آالت شرکت مهان کاغذ تویسرکان نصب 
شــده است، گفت: شرکت مهان کاغذ تویســرکان با حدود 100 میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در زمینه تولید کاغذ از ضایعات راه اندازی شــده که تاکنون ۹0 

درصد ماشین آالت نصب شده و تا اردیبهشت سال 1۴00 افتتاح می شود.
پیشرفت 25 درصدی تولید اکسید منیزیم از دولومیت

متین درباره طرح تولید اکســید منیزیم که قرار بود با سرمایه گذاری شرکت 

شســتا در همدان راه اندازی شود، یادآور شــد: بعد از چند سال سرمایه گذاران 
ایــن طرح زمین را تحویل گرفتند و شــروع به کار کردند که تاکنون 25 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه گذاری تولید اکسید منیزیم از دولومیت 
توســط شرکت شستا انجام شده اســت، بیان کرد: طرح تولید اکسید منیزیم با 
ظرفیت تولید 12 هزار تن و سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی در سال 1۴02 

به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه تولید شمش منیزیم توسط شرکت فروسیلیس غرب پارس 
انجام می شــود، اظهار کرد: بخشی از ماشین آالت وارد شده و 80 میلیارد تومان 
تسهیالت ریالی دریافت کرده و پیش بینی می شود شهریور سال 1۴00 به تولید 

برسد.
وضعیت پتروشیمی ابن سینا نامشخص است

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره پتروشیمی ابن 
سینا نیز با بیان اینکه وضعیت پتروشیمی نامشخص است، مطرح کرد: دو تا سه 
شــرکت و حتی وزارت دفاع قصد مشارکت با پتروشیمی ابن سینا را داشتند اما 

سرمایه گذاران اظهارنظری نکردند.
این مقام مســئول با اشاره به اینکه پتروشیمی ابن سینا 25 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود استارت کاری این پروژه اردیبهشت 

1۴00 زده شود، بعد باید ببینیم به کجا می رسد.
متین با بیان اینکه این پروژه شــروع به دیوارکشی کرده بود که متوقف شد، 
افزود: یکســری از مسائل و مشکالت این پروژه مربوط به ما بود که در حین کار 

شیء پیدا شد و اعالم کردند میراث فرهنگی است و کار خوابید.
وی با تأکید بر اینکه پتروشــیمی ابن ســینا یک سال و نیم به علت مباحث 
میراث فرهنگی متوقف شــد، ادامه داد: مشاور طرح پتروشیمی ابن سینا تمامی 

نقشه های طرح و جانمایی ها را تغییر داد.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان با بیــان اینکه 
پتروشــیمی ابن ســینا ۶000 میلیارد تومان ســرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: 
مشکل آب این پروژه حل شده و قرار شد از محل تصفیه پساب آب پتروشیمی 

تأمین شود.

فرماندار در نشست با مدیر کل سیاسی و تقسیمات استانداری قسم میخورم چیزی از سرزمین بهار کم نشده است:

تقسیمات سیاسی مشکالت بهار و همدان را حل می کند
مدیرکلسیاسی،انتخاباتوتقسیماتکشوریاستانداریهمداندر
بهارعنوانکرد:مشکالتتقسیماتکشوریوحریمسیاسیشهرستان

بهارحلخواهدشد.
جلسه بررسی مشکالت حریم سیاسی شهرستان بهار در محل دفتر امام جمعه 
شهرستان بهار با حضور امام جمعه، فرماندار، الماسی مدیر کل تقسیمات سیاسی 

استانداری، اعضای شورای تامین و اعضای شورای شهر برگزار شد.
در این جلســه ابتدا امام جمعه بهار گفت: حفظ حریم سیاسی بهار از مطالبات 
اصلی مردم است که باید مسئوالن امر توجه خاصی به این موضوع داشته باشند تا 

از مشکالت و تنش ها کاسته شود.
در ادامه فرماندار بهار گفت: وسعت شهرستان بهار 133۴ کیلومترمربع است و 
از زمان شهرستان شدن بهار )سال 7۴( تا به امروزحتی یک متر از شهرستان بهار 
کم نشده بلکه در ســال جاری بیش از 200 هکتار هم به مرز سیاسی شهرستان 

بهار اضافه شده است.
احسان قنبری ادامه داد: این تقسیمات مربوط به سال 7۴ می باشد که بدنبال 

حل مشکالت هستیم.
وی گفت: از سرزمین بهار و مرز جغرافیایی هیچ مقداری کم نشده و بدنبال هم 

خوانی مرز سیاسی با مرز خدماتی شهرداری هستیم.
در ادامه مدیر کل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری همدان گفت: حریم 

شــهر بهار وارد حریم سیاسی همدان شده و بدون اصالح حریم سیاسی محدوده 
خدماتی اضافه شده است.

الماســی ادامه داد: طرح هایی تهیه و در دســت مطالعه داریم که ۹۹ درصد 
مشکالت حل شده و حریم سیاسی بهار اصالح خواهد شد.

در ادامه اعضای شــورای شهر به خواســته های مردمی که اصالح تقسیمات 
کشوری شهرستان است پرداختند.

ساماندهی اتباع خارجی به روایت مهدی اخوان سرپرست اداره کل امنیتی استانداری:

245نفر از اتباع خارجی دستگیر شدند
سرپرستادارهکلامنیتی
همدان استانداری انتظامی و
طرح آغاز ابتــدای از گفت:
فرزندان کردن شناسنامهدار
اتباعخارجیدارایهمســر
امســال آذر 20 از ایرانــی
تاکنــون،تعــداد131جلد
آنها فرزندان برای شناسنامه
درایناســتانصادرشــده

است.
جلســه  در  اخــوان  مهــدی 
دستگیری  ساماندهی،  کمیسیون 
و طرد اتباع خارجی اســتان همدان اظهار داشــت: اســتان همدان در صدور 
شناســنامه برای فرزندان اتباع خارجی دارای همســر ایرانی در کشور پیشتاز 

است.
وی افزود: همچنین از ابتدای ســال جاری تاکنون 3۴5 نفر از اتباع خارجی 
غیرمجاز در ســطح شهرســتان های اســتان همدان دســتگیر و به کشورشان 

بازگردانده شده اند.
صرفه جویی گاز و برق مورد توجه قرار گیرد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان نیز در جلسه فرهنگ سازی 
مصرف بهینه ســوخت بیان کرد: موضوع مهم صرفه جویی گاز و برق از مصرف 

خانگی تا اداری باید مورد توجه قرار گیرد.
ســید محمدرضا میرصفدری ادامه داد: میزان مصرف دستگاه های دولتی و 
حتــی بخش خصوصی باید مورد ارزیابــی و نظارت قرار گیرد تا مصرف به حد 

استاندارد برسد.
وی تاکید کرد: نهایت تالش دســتگاه های خدمت رسان باید تامین سوخت 
واحدهای تولیدی باشــد تا در فصل زمستان مشــکلی برای این واحدها ایجاد 

نشود.
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری همدان صرفه جویی برق و گاز را 
به عنوان 2 عامل مهم انرژی دانست که ضرورت دارد از مصرف خانگی تا اداری 

و حتی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
میرصفدری از رسانه ها خواست: نســبت به اطالع رسانی و آگاه سازی مردم 
در مورد مشکالت کنونی مصرف گاز در سطح جامعه اقدام کنند تا مشکلی در 

قطعی گاز و برق نداشته باشیم.


