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روزنامه نگاري، نیاز زيستي 
انسان 

رسوایی قرن، اهمیت روزنامه نگاری را در زندگی مارکز 
نشــان میدهد  مارکز در طول حیات خود بــرای روزنامه ها 
و مجله هــای مختلفــی روزنامه نگاری و در مجموع شــش 
انتشــارات تاسیس کرد. او جایی بیان کرده بود: »نمی خواهم 
برای رمان »صد ســال تنهایی«  یا برای دریافت جایزه نوبلم 
در یادها بمانم، بلکه می خواهم مردم من را بیشــتر به عنوان 

یک روزنامه نگار بشناسند.

مشکالت پيشروي تئاتر مورد بررسي قرار گرفت؛

حاشیه هاي پررنگ تر 
از متن تئاتر در همدان

ياری رئیس هئیت کشتی استان همدان 

امور فنی کشتی همدان به 
قهرمانان جهان سپرده شد

ريیس دانشگاه علوم پزشکی: 

کلینیک سالمت در 
همدان راه اندازی 

شود
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راه اندازي قطار شهري تا 
يک ماه آينده در همدان

مدیرکل دفتر توسعه کارآفریني وزارت کار:

همدان؛ پايلوت 
باشگاه کارآفرينان 

نوجوان ايران

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در دفتر نشریه آوای الوند : 

اولویت ورزش استان تکمیل پروژه های 
نیمه تمام است 

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان عنوان کرد:

 حضور امدادگران جمعیت هالل
احمر همدان در 130 عملیات

شهردار همدان:

 طرح پیشنهادي پیاده راه شدن
 ۴ خیابان اصلي همدان آماده

شده است

رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان:

امکان ارزاني مسکن وجود ندارد

هفته نامه

یک کارآفرین جوان مالیري:

 »ايراني« بخريد، 
»کارآفريني« 

کنید بزودي استاديوم  ورزشي پنج هزار نفره 
ماليربه بهره برداري مي رسد.

جانشین پروري مديران جوان در جامعه  
بايد شکل بگیرد.

بزودي هیئت مديره تیم باسابقه کشور پاس 
همدان در استان شکل مي گیرد.

سرانه ورزشي همدان در استان 72 صدم 
متر مربع مي باشد.

منطقــه همدان،به  مخابرات  مدیریــت 
مناسبت روزجهاني مخابرات وهفته روابط 
عمومي ،درنشست خبري با اصحاب رسانه 
به تبيين دســتاوردهاي 6ماهه اخيروبرنامه 
هاي مجموعه تحت مدیریت خودبراي سال 

98پرداخت.
مهندس گرزین ضمن تشــکرازپيگيري 
ومطالبه گري رسانه ها ،آنهارا وجدان آگاه 
بازوي  والبته  مــردم  گویاي  وزبان  جامعه 
تواناي سازمانهاي خدمتگزار توصيف کرد .

ازســخنان  دیگــري  دربخــش  وی  
خودودرجواب پرســش یکي ازخبرنگاران 
کــه ازآنتن دهــي تلفن همــراه گله مند 
ماتعامل  بــا  گاهي  بودندافزود:متاســفانه 
براي  نميشــودودراکثرمواقع  وهمــکاري 
نصب دکل وآنتن باید عالوه برهزینه هاي 
نصب،هزینه هاي گزافــي نيزبعنوان اجاره 
بپردازیم.مجموعــه مخابــرات با پرداخت 
اجاره مشکلي ندارد اما گاهي با درخواست 
هزینه اجاره غير واقعي وبسيار غير منطقي 

مواجه ميشویم.
مهنــدس گرزین گفــت : درچندماهه 
اخير حتي مجبوربــه جمع آوري ویا تغيير 
مکان دکل وتاسيسات آنتن دهي شده ایم.

متاسفانه بعضي هنوزباورندارندکه مخابرات 
یک مجموعه خصوصي وفاقداعتباروبودجه 
ارتباط  آن  هــاي  اســت،لذاهزینه  دولتي 

مستقيم با درآمدهاي آن دارد.
دیگرازســخنان  درقســمتي  ایشــان 
خودگفت : سعي کرده ایم با پایين آوردن 
ین مدیریت ،تالش وکوشش راباالتر ببریم.

ازبرنامه  را  ونوســازي  توسعه  همچنين 
دانستندوابراز  همدان  منطقه  مخابرات  هاي 
داشتند:ســعي خواهيم کــرد که با تالش 
وبرنامه ریزي،به شعارامسال سازمان جهاني 
استاندارها  مخابرات،یعتي یکسان ســازي 
وپرکردن شــکاف اســتاندارد،جامه عمل 

بپوشانيم.
مدیریت مخابرات منطقه همدان همچنين 

را40گيگابایت  اســتان  بانداینترنت  پهناي 
اعالم کرده وافزودند،متاســفانه فقط از10 
اســتفاده  اینترنت  پهناي  ایــن  گيگابایت 
ميشودوجاي دارد که ادارات وسازمانهابراي 
تسریع درروند خدمتگزاري وتحقق بخشيدن 
بيشتري طلب  الکترونيک،اینترنت  به دولت 

کنند.
مهندس گرزین اینترنت را یک ضرورت 
دانسته وافزودند:که مخابرات بستر استفاده 
ازاینترنت با فيبرنوري را کامال فراهم کرده 
واعالم مي کندکه آماده ارائه ســرویس به 
همه افراد جامعه وادارات ونهادها مي باشد.

ایشــان با اشــاره به اینکه اپليکيشــن 
مخابرات  دیگرازدستاوردهاي  یکي  118نيز 
اســت خاطرنشان ســاخت : با نصب این 
اپليکيشــن براي یافتن شــماره تماس با 
ازمشاغل  ادارات وسازمانها وخيل عظيمي 
با  تماس  به  وصاحبان حرف،دیگرنيــازي 
118نيست وبا مراجعه به این اپليکيشن مي 

توان به شماره مورد نظر دست یافت.
ایشان راه اندازي ســامانه 2000را گام 
کاغذوالکترونيک  حــذف  درراه  بلنــدي 
شــدن خدمات پرداخت قبوض دانســته 
وحياتيست  مهم  اي  وافرودند،2000سامانه 
ميتواندباعث صرفه جویي شــایاني  کــه 

دروقت وهزینه مردم شود.

سعي خواهيم کرد که با 
تالش وبرنامه ريزي،به 

شعارامسال سازمان جهاني 
مخابرات،يعتي يکسان 

سازي استاندارها وپرکردن 
شکاف استاندارد،جامه عمل 

بپوشانيم.

مدیریت مخابرات منطقه همدان 

توسعه فیبرنوري اولویت مخابرات است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی استان:

 ۶0درصد مبتاليان به 
فشارخون از بیماری 

خود بی خبرند
کاهش جمعیت همدان نگران 

کننده است
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 استاندار همدان گفت: رونق تولید با جدیت در استان 
پیگیری می شــود و تا پایان برنامه توسعه باید 15 هزار 

میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان انجام شود.
سید سعید شاهرخی در جلسه اعضای شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان افزود: حمایت از سرمایه گذاران و 
هموار کردن زمینه فعالیت این قشر راهکار اصلی تحقق 
شعار امسال رهبر معظم انقالب است و این مهم باید در 
دستور کار مسئوالن اجرایی استان قرار گیرد.وی با اشاره 
به برنامه عملیاتی ریشــه کنی بیکاری در استان گفت: با 

کمک همه مدیران ظرفیت ها، توانمندی و نیازهای همه شهرســتان ها جمع آوری 
شــده و در این زمینه 15۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است. مقام عالی 

دولت در همدان اظهار داشت: براساس این برنامه تا 
ســال 14۰۰ باید ساالنه 2۰ هزار شغل ایجاد شود تا 

شاهد کاهش نرخ بیکاری است.
وی پرداختن به معیشــت مــردم را از مهمترین 
اولویــت ها ذکر کرد و افــزود: این مهم در حمایت 
از تولیــد و بخش خصوصی و اســتفاده از مکانات 
به وقوع می پیوند.شــاهرخی تاکیــد کرد: باید زمینه 
حضور بخش خصــوص برای ســرمایه گذاری را 
فراهم کــرد.وی تاکید کرد: بایــد از تمام ظرفیت و 
توان های استان استفاده شود که یکی از فرصت های بی بدیل صندوق توسعه ملی 

است و مدیران باید بیش از گذشته به این ظرفیت ها توجه کرد.

استاندار:
 15 هزار میلیارد ريال در همدان سرمايه گذاری می شود

معــاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه 
منطقه وزارت کشــور گفت: ســتاد تسهیل میدان 
جنگ اقتصادی اســت و مدیران و تولید کنندگان 
به صورت دستوری خواســته خود را  بخواهند. 
بابک دین پرست در جلســه ستاد تسهیل و  رفع 
موانع تولید استان با اشــاره تسهیالت اعطا شده 
به استان همدان در ســال گذشته گفت: در سال 
گذشته اســتان همدان با ارائه 46۰ طرح اعتباری 
بالــغ بر 828 میلیارد تومان دریافت کرده اســت.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: باید تیم بازرســی 

و نظارتی مبنی بر بررســی مبلغ دریافت شده به استان 
تشــکیل شــود و در نهایت گزارش عملکردی از آنچه 
در اســتان پرداختی انجام شــده را به ستاد تسهیل ارائه 
دهد تا بدانید منابع دولتی تسهیالت بانکی چگونه خرج 

می شود .
وی همچنین بابیان اینکه همدان رتبه دوم در کاهش 
آمار نرخ بیکاری در کشــور را به خود اختصاص داده 
افزود: همدان در ســال 97 توانســته بــا 6/1۰ درصد 
بیکاری به 3/8 درصد برســد و پس از سمنان در رتبه 
دوم قرار گیرد اما اســتان همدان این ظرفیت را دارد که 
بتوانــد رکورد خوبی در کاهش نرخ بیکاری داشــته و 
از سمنان پیشــی بگیرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منطقه ای وزارت کشــور تصریح کرد: نرخ 

مشــارکت اقتصادی در اســتان همدان نیز در سال 97 
نســبت به مدت مشابه در ســال 96 حدود یک درصد 

افزایش داشته که بسیار رضایت بخش است.
وی با اشــاره به پیشتازی استان همدان در خصوص 
طرح های اشــتغال روســتایی در کشــور عنوان کرد: 
اســتان همدان در ســال 97 از 5/1 میلیارد دالر بودجه 
طرح های اشتغال روســتایی مبلغ 225 میلیارد و 7۰۰ 
میلیون تومان اعتبار دریافت کرده که رقم قابل مالحظه 
ای اســت.وی افزود: در حال حاضــر در میدان جنگ 
اقتصادی قراردادیم و کارگروه تســهیل محل خواهش 
و درخواســت نیســت باید کارگروه دستوراتی جهت 
اجرایی شــدن صادر کند که به سرعت عملیاتی شود.
دین پرست کارگروه تسهیل را به کلینیک درمانی تشبیه 

کرد و گفت: مســئوالن استانی از همه اختیارات 
خود استفاده کنند تا واحدهایی که نیاز به درمان 
و مراقبت دارند را مداوا و زمانی برای واحدهای 

مرده نگذارند.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان 21 واحد 
تولیدی با اشــتغالزایی هزارو 336 نفر، با مشکل 
فعالیت می کنند، افزود: یــک واحد در وضعیت 
بحرانــی در خود قرار دارد کــه باید تمام توجه 
مقامات مســئول به ویژه فرمانداران به واحدهای 
مشــکل دار بــرای رفــع موانع و مشــکالت و 
همچنیــن احیای واحد بحرانی باشــد.وی همچنین به 
صورت جهادی و ســریع از فرمانداران خواســت تا با 
بررســی واحدهای تولیدی در همدان و پیگیری روزانه 
از وضعیت آنها به صورت مستمر استاندار را درجریان 
مشــکالت، وضعیت تولید و واحدهــای تملک بانکی 
قرار داده تا هرچه ســریعتر واحدها احیا شوند.وی در 
پایان با اشــاره به وضعیت کارخانه قطعه ســازی سینا 
گفت: باید به صورت نامه مکتوب به ریاســت محترم 
جمهور ابالغ شود تا مشخص شود چرا خودرو سازی 
که فروش خود را داشته و تا لیست خودرو روی سایت 
قرار می گیرد لحظه ای میفروشم نباید حق قطعه سازان 
را بدهند و همچنین باید در تامین اعتبار قطعه ســازان 

مجدد بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور:

همدان دومین استان کشور در کاهش نرخ بیکاری
/ بررسی شود ۸2۸ میلیارد بودجه تسهیالت اقتصادی در همدان کجا هزينه شده

مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان خبرداد؛

پرداخت بیش از 23۸1 میلیارد ريال 
تسهیالت اشتغال پايدار در همدان

مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی اســتان همدان از پرداخت 2381 میلیارد 
ریال تســهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان خبرداد و گفت: در 
اســتان همدان تاکنون 1551 نفر از تسهیالت اشتغال پایدار روستایي و عشایري 
بهره مند شــده اند .احمد توصیفیان ، اظهارکرد: جمع مبلغ تســهیالت پرداختي 
3182 میلیارد ریال  بوده که به طرح هاي اولویت دار پرداخت شــده اســت.وی 
تصریــح کرد:  8۰8 طرح در بخش صنعت ، 69۰ طرح در بخش کشــاورزي و 
61 طرح در بخش خدمات  تســهیالت دریافت کردند.وی افزود: از این میزان  
تسهیالت پرداختی،  61 درصد به طرح هاي جدید ، 45 در صد طرح هاي توسعه 
و 4 درصد ســرمایه در گردش به طرح هاي موجود برای افزایش ظرفیت تولید 

تعلق گرفته است . 
توصیفیان بیان کرد:  از آنجائیکه رسته مبل و منبت صنایع دستي از جمله چرم 
سفال و ســرامیک ، فرش ، گلیم ، رسته پوشاک از رسته هاي اولویت دار استان 
بوده و بیشترین تسهیالت پرداختي به این رسته ها پرداخت شده است .مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان خاطرنشــان کرد: طرح هاي دستگاه 
حمایتي کمیته امداد امام خمیني ) ره ( بهزیستي و بنیاد شهید پس از ثبت نام در 
ســامانه کارا و تأیید دستگاه اجرایي استان به کمیته اجرایي ملي در تهران ارسال 
شــده و پس از تأیید  به بانک هاي عامل معرفي مي شــوند که تاکنون 561 طرح 

توسط بانک هاي عامل از طرح هاي حمایتي پرداخت شده است

مدیرکل کمیته امداد  همدان :

همدانی ها 5.7 میلیارد تومان به مناطق 
سیل زده کمک کردند

مدیــرکل کمیته امداد  همدان گفت: از اواســط فروردین  ماه تاکنون بیش از 
5 میلیــارد و 7۰۰ میلیــون تومان کمک های نقدی و غیرنقدی مردم اســتان  به 
مناطق ســیل زده ارسال شده است.پیمان ترکمانه  در مورد جمع آوری و ارسال 
کمک های مردمی اســتان همدان به مناطق ســیل زده اظهار داشت: تاکنون 672 
میلیون تومان کمک نقدی در استان همدان برای کمک به مناطق سیل زده جمع 
آوری و ارسال شــده است.وی با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیارد و 66 میلیون 
تومان نیز کمک غیرنقدی در استان جمع آوری و به مناطق سیل زده ارسال شده 
است، افزود: در مجموع بیش از 5 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان کمک های نقدی 
و غیرنقدی برای کمک به هموطنان ســیل زده در استان همدان جمع آوری و 
به مناطق ارســال شده است.مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان، ابراز کرد: از 
خیرخواهی و کمک های بی دریغ همشــهریان در کمک رسانی به مردم مناطق 
ســیل زده سپاســگزاریم. ترکمانه با بیان اینکه تمام خانواده های تحت پوشش 
کمیتــه امداد و واحدهای مســکونی و اثاثیه آن ها بیمه هســتند، افزود: غیر از 
کمک های دولت بخشی از خسارت مردم را نیز بیمه پرداخت می کند.به گزارش 
تسنیم؛ وی با تأکید بر اینکه اگر با کمک های دولت و پرداخت خسارت توسط 
بیمه باز هم مشــکلی باقی بماند بخشــی از کمک های مردمی را برای تکمیل 
واحدهای مسکونی و جبران خسارت اثاثیه منزل خانواده ها اختصاص می دهیم، 
گفت: تمامی این خدمات در تمام استان های آسیب دیده از سیل ارائه می شود.

انتصابات جدید در همدان؛ 

 سرپرست مدير عاملی شرکت سیاحتی علیصدر 
معرفی شد

 طی احکامی از سوی استاندار همدان یک معاون استاندار، 2 مدیرکل، 2 معاون مدیرکل 
و 2 معاون فرماندار در حوزه اســتان همدان منصوب و مجید درویشی نیز سرپرست مدیر 
عاملی شــرکت سیاحتی علیصدر شد.اســتاندار از تفکیک معاونت اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری با موافقت رئیس جمهور و ابالغ ساختار جدید به استان خبر داد.بر این اساس 
اســتاندار همدان در حکمی »ســید محمد رضا میرصفدری« را به عنوان سرپرست معاونت 
توســعه مدیریت و منابع انســانی اســتانداری منصوب کرد.ظاهر پور مجاهد نیز به عنوان 
معاون اقتصادی به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ میر صفدری پیش از این در ســمت مدیر 
کل اداری و مالی اســتانداری فعالیت داشت.به دنبال انتصاب سید محمد رضا میر صفدری 
به ســمت معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، اســتاندار همدان در حکمی 

»عبداهلل امیری« را به عنوان مدیر کل اداری و مالی اســتانداری منصوب و معرفی کرد و از 
وی خواســت نگاه وی به ارتقا نیروها به خصوص اســتفاده از جوانان و بانوان و توجه به 
معیشــت کارکنان را عملیاتی کنند.با حکم اســتاندار همدان، »اسداهلل عباس زاده« به عنوان 
مدیر کل حراست اســتانداری و »مهدی اخوان« به عنوان معاون اداره کل امنیتی و انتظامی 
اســتانداری همدان منصوب شدند.در جلسه امروز اســتاندار همدان با تقدیر از حمیدرضا 
یاری؛ »مجید درویشی« را به سمت سرپرست مدیر عاملی شرکت سیاحتی علیصدر منصوب 
کرد. اســتاندار همدان همچنین در ادامه روند انتصاب بانوان در استان همدان 3 نفر دیگر از 
بانوان استان را به سمت های مدیریتی منصوب و احکام آنها را اعطا کرد.بر این اساس »خانم 
نیکبخت« به عنوان معاون برنامه ریــزی فرمانداری بهار، »معصومه باقری« به عنوان معاون 
اداره کل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان و »فاطمه قربانی« به ســمت معاون برنامه 
ریزی فرمانداری فامنین منصوب شــدند. تا کنون 8 بانو در استان به عنوان معاون فرماندار 
منصوب و معرفی شده اند و هفته قبل نیز برای اولین بار با حکم استاندار همدان لیال امیدی 

به عنوان سرپرست فرمانداری اسدآباد منصوب شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همــدان ضمن اینکه از 
مســووالن روابط عمومی خواست از رسانه های دارای مجوز 
و خبرنگاران عضو خانه مطبوعات بهره ببرند خاطرنشان کرد: 
فضای مجازی یک ظرفیت است، اما قانون اجازه نمی دهد از 

فعاالن فضای مجازی در نشست ها دعوت شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همــدان ضمن اینکه از 
مســووالن روابط عمومی خواست از رسانه های دارای مجوز 
و خبرنگاران عضو خانه مطبوعات بهره ببرند خاطرنشان کرد: 
فضای مجازی یک ظرفیت است، اما قانون اجازه نمی دهد از 

فعاالن فضای مجازی در نشست ها دعوت شود.
مهرداد حمــزه امیدآفرینی را یکی از ویژگی های رســانه 
دانست و با بیان اینکه این مهم محقق نمی شود مگر به وجود 
امید در رسانه گفت: روابط عمومی ها می توانند با هدف ترویج 
امید با نگاهی ویژه به رســانه ها در راستای کاهش مشکالت 
آن ها گام بردارند.به گزارش شــارا، حمزه در مجمع عمومی 
روابط عمومی های اســتان همدان با بیان اینکه ارتباط خوبی 
بین روابط عمومی ها و رســانه های اســتان وجود دارد اظهار 
کرد: با همت روابط عمومی اســتانداری ســند اطالع رسانی 
استان تدوین و تصویب شده که می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی بــا بیان اینکه امیدواریم همه دســتگاه ها همت جدی 
برای اجرا ی این ســند را داشــته باشــند افــزود: با اجرای 
سند اطالع رســانی استان بسیاری از مشــکالت ما در حوزه 

اطالع رسانی برطرف خواهد شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان هدف رسانه های 
اســتان چه مکتوب و چه اینترنتی را توسعه استان دانست و 
گفت: رســانه به عنوان بازوی توانمند روابط عمومی ادارات 

و سازمان ها می تواند محرک خوبی در مسیر توسعه باشد.
وی ادامــه داد: به منظور تقویــت روابط روابط عمومی و 
رســانه ها می توان جلسات فصلی مشــترک با حضور هیات 
رئیســه شــورای هماهنگی روابط عمومی های استان و هیات 

مدیره خانه مطبوعات با دستور جلسه مشخص برگزار کرد.
حمزه به منظور ارتباط بیشتر جامعه رسانه با فعاالن عرصه 
روابط عمومی اســتان پیشــنهاد داد با توجه به ظرفیت های 
موجود استان دوره های مشترک آموزشی و تور های آموزشی 
و تفریحی مشــترک با حضــور نماینــدگان روابط عمومی 
و رســانه برگزار شــود.وی تأکید کرد: در همین راستا خانه 
مطبوعات اســتان همدان آمادگی دارد پس از پایان ماه مبارک 
رمضان اولین نشست گفت وگوی صمیمی با روابط عمومی ها 

را در قالب دورهمی های رسانه ای برگزار کند.

مجمع عمومی روابط 
عمومی های استان همدان 

برگزار شد

راه اندازی قطار شهری تا يک ماه 
آينده در همدان

رئیس شــورای اســالمی همدان از راه انــدازی قطار چرخ 
الستیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

کامران گردان در تشــریح این خبر اظهار کرد: سال گذشته 
اعالم کردیم که قطار چرخ الســتیکی تا پایان سال راه اندازی 
می شــود اما با توجه به برخی از محدودیت  ها، راه اندازی قطار 

چرخ الستیکی به امسال موکول شد.
وی ادامــه داد: با توجه به پیاده راه ســازی اکباتان و تبدیل 
آن به یک مکان تفریحی و گردشــگری درصدد ساخت برخی 
المان ها و جذابیت های زیبایی هســتیم که پس از اتمام ساخت 

آنها  قطار شهری نیز راه اندازی می شود.
گردان با اشاره به اینکه با شروع تابستان و ورود گردشگران 
و مســافران به استان همدان، قطار شــهری نیز فعالیت خود را 
شــروع می کند افزود: امیدوار هستیم که قطار چرخ الستیکی تا 

یک ماه دیگر فعالیت خود را شروع کند.
وی تصریح کرد: قطار چرخ الســتیکی شامل یک موتور و 
دو کابین که به موتور اتصال شــده است و اولین فعالیت آن از 

خیابان اکباتان شروع خواهد شد.
رئیس شــورای اســالمی همدان در پایان با اشاره به مسیر 
فعالیت قطار شهری عنوان کرد: مسیر این قطار از اکباتان شروع 

و تا خیابان بوعلی ادامه خواهد داشت.

همدان، پیشتاز جانشین پروری مدير 
پرستاری در کشور

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: همدان 
پیشتاز جانشین پروری مدیر پرستاری در کشور می شود.

فاطمه شــیرانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با 
اشــاره به اینکه امسال ساماندهی نیروی انسانی در بیمارستان ها 
در دســتور کار است اظهار کرد: در این حوزه تمام تالش خود 
را بــه کار خواهیم گرفت.وی با بیان اینکه ضریب پرســتار به 
تعداد تخت باید 1.7 باشد که در حال حاضر این عدد یک است 
گفت: اگر جذب نیروهای شرکتی و تمدید طرح اتفاق نمی افتاد 

به زیر یک هم می رسید که این موضوع ما را نگران می کرد.
مدیر پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا با تاکید به 
اینکه مهترین دغدغه ما تامین نیروی انســانی کادر پرســتاری 
برای بیمارستان هاست افزود:  برنامه عملیاتی توانمندی مدیران 
پرســتاری برای مدیریت بیمارســتان ها و هدایت و توانمندی 
نیروی پرســتاری بالینی مورد توجه جدی اســت.وی با اشاره 
به اینکه هر آنچه مدیران پرســتاری قوی باشند، بهتر می توانند 
جامعه پرســتاری را هدایت کنند خاطرنشــان کرد:  گاهی دیده 
می شــود کسی که تخصص مدیریتی ندارد، انگیزه پرستاری که 
چهار ســال درس خوانده و علمی به دســت آورده تا به مردم 

خدمت کند را می گیرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان اعالم کرد: 

 3۶۹ زندانی جرائم غیرعمد همدانی 
در انتظار آزادی

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: 369 زندانی جرائم 
غیرعمد همدانی در انتظار آزادی هستند.

یداله روحانی منش در جمع خبرنگاران گفت: ســال گذشته 
3۰2 زندانی جرائم غیر عمد این استان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: میزان بدهی زندانیان آزاد شــده سال گذشته 
24۰ میلیارد ریال است که 5۰ درصد این رقم از طریق شاکیان 
پرونده بخشیده شد و 36 میلیارد ریال از طریق دادگاه ها اعسار 
به تقســیط شده است. مدیرنمایندگیستاد دیه استان همدان بیان 
کرد: همچنین بخشــی از بدهی توسط مددجویان تهیه شد، در 
عین حال 31 میلیارد ریال کمک بالعوض و 3۰ میلیارد و 7۰۰ 

میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه به زندانیان پرداخت شد.
روحانی منش اظهارداشــت: آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون 
یک میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان کمک شده 
کــه 7۰۰ میلیون ریال از این رقم مربوط به 2 خیر نیک اندیش 
است.وی ادامه داد: در حال حاضر 369 زندانی جرائم غیرعمد 
در بند بوده که 12 تن از این افراد خانم هســتند و امید می رود 

تا پایان سال بتوان همه این زندانیان را آزاد کرد.
مدیرستاد دیه استان همدان اولویت اصلی ستاد دیه را آزادی 
زندانیان نیازمند دانســت و گفت: سعی بر این است که پرونده 
هایی با رقــم زیر 15۰ میلیون ریال در صــورت نیازمند بودن 
فرد، به قید فوریت مختومه شــود.وی اظهار داشــت: پیش از 
تالش برای آزادی افراد، وضعیــت دارایی آنها تا چند ماه قبل 
از زندانی شــدن با استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک و دیگر 
نهاد ها بررســی می شود تا نیازمند بودن فرد محرز شود.وی از 
خبرنگاران رسانه ها خواست به گونه ای اطالع رسانی کنند که 
خانواده ها نســبت به کمک به ســتاد دیه و آزاد کردن زندانیان 
ترغیب شــوند. ایشــان با بیان اینکه با افزایش نرخ سکه میزان 
زندانیــان مهریه 5۰ درصد افزایش یافــت گفت: بدهکارترین 
زندانی مالی 12۰ میلیارد ریال بدهی و یک هزار شــاکی دارد.
روحانی از برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان در 23 
ماه مبارک رمضان در محل سالن سپاه انصارالحسین)ع( همدان 
خبر داد و افزود: این مراسم امسال برخالف سالهای گذشته در 

تمامی شهرستان ها برگزار می شود.
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اخبار

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان عنوان کرد:

حضور امدادگران جمعیت هالل 
احمر همدان در 130 عملیات

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان گفت: 
امدادگران جمعیت هالل احمر همدان طی ســال گذشته در 

13۰ عملیات امدادی شرکت کردند.
بهروز کارخانــه ای در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با 
بیان اینکه طی سال گذشــته امدادگران این جمعیت در 13۰ 
عملیات امدادی شرکت کردند، گفت: از این تعداد 77 حادثه 

مربوط به حوادث جاده ای بوده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان تعداد حضور 
امدادگــران در عملیات حوادث کوهســتان را 6 مورد عنوان 
کرد و گفت: ســهم حوادث شــهری 8 مورد و سهم سیل و 
آب گرفتگی از مجموع عملیات امدادی انجام شــده توســط 
امدادگران جمعیت هالل احمر همدان 4 مورد بوده است.وی 
بــا بیان اینکه حوادث جاده ای 81 درصد از مجموع عملیات 
انجام شــده توسط امدادگران را به خود اختصاص داده است،  
گفــت: 36 مورد از حوادث مربــوط به واژگونی خودرو، 3۰ 
مورد مربوط به تصادف، یک مورد حریق خودرو و 1۰ مورد 
انحراف از مســیر بوده است.کارخانه ای شــمار مصدومین 
این حوادث را 9۰ نفــر ذکر کرد و گفت: 35 نفر در حوادث 
واژگونی خودرو، 45 نفر در حوادث تصادف و 1۰ نفر نیز در 

انحراف خودرو از مسیر دچار مصدومیت شده بودند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان اضافه کرد: 
متاســفانه 8 نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.
وی همچنین با اشــاره به جمعیت 2۰8 نفری نیروی پرسنلی 
جمعیت هالل احمر استان همدان و بیان اینکه خدمات انجام 
شده در این جمعیت خدمات مردم است، گفت: در زمان وقوع 
زلزله کرمانشــاه بیش از 4۰۰ تن کمک  مردمی برای توزیع در 
بین مردم ســرپل ذهاب به جمعیت هالل احمر همدان ارسال 
و بین مردم ان منطقه توزیع شــد.کارخانه ای با تأکید بر اینکه 
خدمات هالل احمــر از مردم و مردم از جمعیت هالل احمر 
هســتند، عنوان کرد: هزینه های ســال گذشته جمعیت هالل 
احمر قریب به 24 میلیارد تومان و درآمد اختصاصی آن نیز 15 
میلیارد تومان بوده اســت.کارخانه ای خواستار کمک مسئوالن 
به جمعیت هالل احمر شد و عنوان کرد: جمعیت هالل احمر، 
عصای دســت مردم و مسئوالن است و مسئوالن می توانند در 
ارائــه زمین و تغییر کاربری برخــی زمین های جمعیت هالل 
احمر کمک کنند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان 
تاکید کرد: نگاه جمعیت هالل احمر بشردوســتانه اســت اما 
دســتمان خالی اســت و اگر کاری در همدان انجام نشده به 
دلیــل تنگ نظری های برخی بوده و یــا اینکه این مجموعه را 

نشناخته اند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان 
گفت: پیش از ورود دانــش آموزان به فضای مجازی 
باید آموزش های الزم به آنها داده شود و در خصوص 

آسیب های اجتماعی پیشگیری ها صورت گیرد.
مصطفــی آزادبخت در جلســه اعضای شــورای 
آموزش و پرورش استان همدان افزود: فضای مجازی 
تهدید بزرگی برای دانش آموزان است و هر کس وارد 
آن شــود مورد هجمه آســیب های اجتماعی قرار می 

گیرد.
وی با اشــاره به اینکه وظیفه آمــوزش و پرورش 
بسیار سنگین است، اظهار داشت: در حوزه آسیب های 
اجتماعی هرچه ســرمایه گــذاری کنیم، در آینده خیر 
آن به کشــور می رســد.آزادبخت عنوان کرد: اتحادیه 
مشــاوران امالک باید از صــدور قولنامه های صوری 
برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: اگر مشــاوران امالک رعایت نکنند و 
قولنامه های صوری برای ثبت نام دانش آموزان صادر 
کنند به ناچار پلمب می شــوند.معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آمــوزش و پرورش همــدان نیز گفت: برای 
سال تحصیلی 99-98 در سطح استان، 3۰ هزار و 466 
نوآموز وارد کالس اول می شوند.یاســر نانکلی افزود: 
این تعداد برای ســال تحصیلی جاری 29 هزار و 576 
دانش آموز بود که نشــان از رشد دانش آموزان استان 
را می دهد.به گزارش ایرنا؛ وی اظهار داشــت: امسال 
نیز ثبت نام دانش آموزان در مدارس بر اســاس محله 
و با ســند ملکی یا قولنامه اجاره ای صورت می گیرد. 
نانکلــی عنوان کرد: آموزش و پــرورش ناحیه 1 و 2 
همدان بیشتر درگیر ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
دور از محل سکونت آن ها هستند که امیدواریم چاره 

ای برای آن اندیشیده شود.

 دانش آموزان برای ورود به فضای مجازی 
آموزش داده شوند

 17۹ بنای تاريخی در 
همدان مرمت شد

 معاون ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان گفت: 179 بنای تاریخی در 

همدان مرمت شد.
احمد ترابی در مورد مرمت بناهای تاریخی اســتان 
همدان با اشاره به اینکه همدان رکورددار مرمت بناهای 
تاریخی شد، اظهار داشت: 179 بنای تاریخی در همدان 
مرمت شده است.وی افزود: در سال های 96 و 97 بیش 
از 25۰ میلیــارد ریال اعتبار برای مرمت بناهایی تاریخی 
اســتان صرف شــد. معاون ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان همدان گفت: میدان 
امــام خمینی ره، بازار تاریخــی و آرامگاه های بوعلی و 
باباطاهر از جمله بناهای تاریخی مرمت شــده شهرستان 
همدان است. ترابی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته 
بیشترین بناهای تاریخی مرمت شده در استان مربوط به 
شهرستان همدان بود، بیان کرد: پس از همدان بیشترین 
بناهای تاریخی مرمت شــده مربوط به شهرســتان های 

مالیر، تویسرکان و نهاوند بوده است. 
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مجموعه داســتان »چه کسی گفت عاشقی از یادت 
مــی رود!؟« مهری بهرامی شــامل 12 داســتان کوتاه 
بــا نام های »تونیــک صورتی«، »مترســک«، »آچمز«، 
»مگر تمام زن های عالم...«، »پنجره«، »غروب«، »ســبز 
می شود«، »دریا«، »دیوار«، »میدان ساعت«، »مثل عکس 
روی دیوار« و »قبر« می شــود که خصیصه اصلی آنها 
را باید در کمیتشــان ســراغ گرفت. جوری که بیشتر 
داســتان ها چندان بســط نمی یابند و بیشتر شبیه طرح 
های داستانی هستند. طرح هایی که در مواردی جذاب 
و گیرا از آب درآمده اند مانند داســتان »مترسک«.ایده 
بیشتر داســتان ها بر روابط انسانی و عشق تمرکز یافته 
است و از دیگر ویژگی های آنها می توان به پیامدهای 
جنــگ تحمیلی و تاثیرات آن بر روند زندگی اشــاره 
کرد. برای مثال جایی در داستان های »تونیک صورتی« 
و »غروب« با وقوع جنگ مسیر طبیعی زندگی روزمره 
شخصیت ها مختل شده و سمت و سویی دیگر می یابد. 
نگاه سمبولیســتی بهرامــی که بعدهــا در اثر دومش 
»بیرون از گذشــته، میان ایوان« نیز امتــداد می  یابد و 

پررنگ می شود

روزنامه نگاری، نیاز زيستی انسان 
است

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه 
بوعلی ســینا، به مناسبت بزرگداشــت حکیم عمر خیام، بیان 
کرد: خیام از شــاعران، دانشــمندان و ریاضی     دانان برجسته 
قرن 5 هجری قمری اســت.مهدی شریفیان، به مناسبت روز 
بزرگداشــت حکیم عمــر خیام،  در گفتگو با ایســنا، منطقه 
همدان،  گفت: دلیل شهرت عمر خیام به دلیل تالش و مطالعه 
در علم نجوم و ریاضیات اســت، زیرا بســیاری از معادالت 
فرمولی جبر را حل کرده اســت.وی با اشــاره به اینکه، خیام 
از مجتهدان اصلی در علم جبر اســت، اظهــار کرد: در تمام 
دنیا، خیام به دلیل حل معادالت جبری زبانزد و شناخته شــده 
است اما در ایران به ســبب رباعیات خود نامدار شده است.
وی بابیــان اینکه خیام هیچ گاه، شــاعری درباری نبوده، ادامه 
داد: این حکیم بزرگ در طــول زندگی خود، کارهای علمی 
بسیاری انجام داده است به گونه ای که تقویم کنونی را مدیون 
تالش های این عالم بزرگ هســتیم.وی بابیان اینکه خیام در 
اروپا از محبوبیت خاصی برخوردار است، ذکر کرد: فیتزجرالد 
مترجم معروف انگلیســی تبار، رباعیــات خیام را به این زبان 
ترجمه کرده و به قدری مبهوت اشــعار این عالم شده که گفته 
است، این اشــعار منظومه ای با تصویرهای بامداد و گل آغاز 

می شود و با تصویر شب و گور پایان می پذیرد

بزرگداشت حکیم عمر 
خیام

 جعفــر یاحقی، عضــو هیئت علمی گروه زبــان و ادبیات 
فارسی دانشــگاه فردوســی: نیاز داریم در سیســتم نقالی مان 
تجدیدنظر شــود. باید به شــاهنامه جور دیگری نگاه کرد. باید 
چهره این همایش ها که بیست و چند سال است آنها را برگزار 
می کنیم، از حالت تکراری خارج شــود. باید به مسائل جدید، 
کاربــردی و مورد نیــاز بپردازیم. الیه ها و مســائل مختلف در 
شــاهنامه وجود دارد که  هر کس می توانــد از زاویه دید خود 
به آنها نگاه کند. حتی باید آن نگاهی را که تاکنون به شــاهنامه 
داشــته ایم نوتر و با شرایط امروز متناسب تر کنیم. حتی نقالی ای 
که کودکان و جوانان انجام می دهند هم می تواند متحول شــود. 
معتقدیم  شــاهنامه فقط در بستر جغرافیای امروز ایران نیست. 
شــاهنامه اثری فرهنگی اســت که به کل منطقه و کل فرهنگ 
آریایی مرتبط است، بنابراین امســال این موضوع را با الهام از 
این اصطالح معروف یعنی جاده ابریشــم ارائه دادیم تا بگوییم 
شــاهنامه متعلق به منطقه وسیع تری است. شــاهنامه متعلق به 
تمام ملت هایی اســت که با این فرهنگ آشــنا هستند؛ در یک 
مقیاس فرهنگ آریایی و در یک مقیاس وسیع تر، فرهنگ بشری. 
بســیاری از تعالیم شاهنامه به بشــریت منتقل می شود و نیازی 

نیست  آنها را در جغرافیای ایران محدود کنیم.

بايد در سیستم نقالی 
تجديدنظر شود

رســوایی قرن، اهمیــت روزنامه نــگاری را در زندگی مارکز 
نشــان میدهد.کتاب جدیدی با عنوان »رســوایی قرن«  به زندگی 
» گابریل گارســیا مارکز« از بعد حرفــه  روزنامه نگاری می پردازد.  
مارکــز در طول حیات خود برای روزنامه ها و مجله های مختلفی 
روزنامه نگاری و در مجموع شش انتشارات تاسیس کرد. او جایی 
بیان کرده بود: »نمی خواهم برای رمان »صد سال تنهایی«  یا برای 
دریافــت جایزه نوبلم در یادها بمانم، بلکه می خواهم مردم من را 
بیشــتر به عنوان یک روزنامه نگار بشناسند.«وی از روزنامه نگاری 
به عنوان »بهترین شــغل جهان« و »یک نیاز زیســتی انسان« یاد 
کرده اســت. او معتقد بود که روزنامه ها و مجله ها تنها در انتقال 
اطالعــات نقش ندارنــد، بلکه در تولید آن نیز ســهم دارند.یک 
مجموعه جدید از زندگی روزنامه نگاری مارکز  به نام » رســوایی 
قرن«  نشــان می دهد حرفه  روزنامه نگاری تــا چه حد در زندگی 
این نویســنده نقش مهمی داشته اســت. مرکز رویدادهای بیشتر 
مقــاالت او در ایــن کتاب همچون دیگر آثار او در کلمبیاســت. 
بســیاری از بهترین قسمت های کتاب » رســوایی قرن« مقاالتی با 
موضوعاتی همچون آرایشگران، سفرهای هوایی و فیلم ها هستند.
کتاب »رسوایی قرن« شامل 5۰ مقاله است که طی سال های 195۰ 
تا 1984 منتشر شده اند. این یکی از دو کتاب جدیدی است که در 
رابطه با زندگی و حرفه  » گابریل گارسیا مارکز« منتشر شده است. 

وزیر ارشاد:

بايد بنیاد بوعلی در ابن سیناپژوهی 
مرجعیت ملی پیدا کند

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت:  باید بنیاد بوعلی سینا 
در زمینه ابن ســیناپژوهی حالت مرجعیــت ملی پیدا کند و نام 

بوعلی سینا با نام بنیاد تداعی ذهنی پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلی سینا، 
عباس صالحی در دیدار با رئیس بنیاد بوعلی ســینا اظهار کرد: 
باید بنیاد بوعلی ســینا در زمینه ابن سیناپژوهی حالت مرجعیت 
ملی پیدا کند و نام بوعلی سینا با نام بنیاد تداعی ذهنی پیدا کند 
بنابراین اگر تا کنون به هر علتی این اتفاق نیفتاده و باید در این 
زمینه تسریع و اقدام شود. مجموعه های زیادی در دانشگاه های 
وزارت علوم و وزارت بهداشــت و درمان و نیز در حوزه های 
علمیه و یا افراد شخصی به صورت پراکنده، درباره بوعلی کار 
می کنند و یا به ایشان تعلق خاطر دارند، بنیاد بوعلی می تواند و 
باید بیشتر از گذشته با آنها ارتباط و مراوده علمی داشته باشد.

وی با اشــاره به فعالیت مجمع عالی حکمت اســالمی در 
حوزه قم بیان کرد: این مجموعه در شاخه های مختلف حکمت 
از جمله صدرایی، مشــایی و اشــراقی کار می کنند و فعالیت 
آنهــا تنها منحصر به حکمت متعالیه نیســت. همکاری بنیاد با 
چنین مراکزی که فعالیت مستمر علمی دارند، می تواند بر غنای 

فعالیت های آن بیفزاید.
صالحی خواســتار پررنگ تر شــدن جنبه ملی فعالیت های 
بنیاد، بــا اختصاص بودجه و امکانات بیشــتر شــد و افزود: 
وزارتخانه هــای علوم و بهداشــت و درمان و علوم پزشــکی 
در هیئــت امنــاء و فعالیت هــای بنیاد حضور ندارنــد و تنها 
فرهنگســتان های مرتبط با آنها عضو هیئت امناء هستند. انتظار 
می رود نقش این وزارت خانه ها در کمک به بنیاد و فعالیت های 
ابن ســیناپژوهی بیشتر از گذشته باشــد و از ظرفیت آنها بهره 

برده شود.
رئیس هیئت امنای بنیاد بوعلی سینا در پایان اظهار امیدواری 
کرد در زمینه گســترش فعالیت های بنیــاد در همدان و تهران 

پیگیری بیشتری انجام گیرد.
رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا نیز در این دیدار 
گفــت: از وزیر که خود فلســفه خوانده اســت، انتظار داریم، 
برای شــکوفا شدن هر چه بیشتر فعالیت های این بنیاد رهنمود 
و عنایت بیشــتری داشته باشــد و بودجه و امکانات کافی از 
طریق وزارت ارشاد در اختیار بنیاد قرار گیرد. با توجه به اینکه 
آن قــدر که دنیا بوعلی را می شناســد، دیگر بزرگان فلســفه و 
عرفان را نمی شناســد، معرفی این شخصیت الهی به توجه ملی 

و روزافزون نیاز دارد.
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی ســپس در مورد برنامه های 
گذشــته و حال و همایش های انجام شــده در داخل و خارج 
کشــور گزارش کوتاهی ارایه کرد و خواستار مساعدت بیشتر 
وزارتخانه های علوم و بهداشــت و درمان و علوم پزشکی شد 
و افزود: چون ابن ســینا در دنیا، بیشتر از هر علمی به پزشکی 
شهره است، وزارت بهداشــت باید بیشتر کمک کند تا بتوانیم 
دینمان را به شــخصیتی ادا کنیم که امام در موردش »لم یکن له 

کفواً احد«؛ گفته است.
در پایان توکل دارائی، رئیس روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی سینا نیز گزارشــی از فعالیت های انجام شده و افق 
پیش رو و مشــکالت مالی عدیده و بویژه جذب نشدن بودجه 
در ســال 97 ارایه کرد و افزود: در راستای مصوبات هیئت امنا 
گام هایی برداشته شده اســت که به علت نبود بودجه و کمک 
نکردن استانداری در سال گذشته، خیلی از کارها بر زمین مانده 

است.
وی با اشــاره به برنامه های گردآوری آثار شــیخ الرئیس و 
معرفی این دانشــمند بزرگ به  عنــوان فرزند ایران زمین گفت: 
بر پایه مصوبه هیئت امنا، طراحی و ســاخت نیم تنه فاخری از 
شیخ الرئیس در بنیاد انجام شــده است که قرار است در مراکز 
علمی داخلی و خارجی و میادین و خیابان های مورد نظر نصب 
شود. این کار در راستای پاسداری از هویت ایرانی شیخ الرئیس 
اســت. مثاًل در دعواهایی که بر سر کتیبه تندیس شیخ در یکی 
از مراکز دانشگاهی در ترکیه که او را حکیم ترک نامیده بودند؛ 
بایســتی کار اثباتی این چنینی انجام می شد که البته ادامه آن به 
بودجه و کمک مالی دســتگاه های اجرایی ملی و اســتانی نیاز 
دارد.در پایان این دیدار مقرر شــد در نشست ساالنه هیئت امنا 
که بعد از ماه رمضان برگزار می شود مشکالت این بنیاد مطرح 

و تصمیم الزم در مورد آنها گرفته شود.

چه کسی گفت عاشقی از 
يادت می رود؟

3

فرهنگ و ادب

تئاتر یکی از جدی ترین و تأثیرگذارترین هنرهای جریان ساز 
و فرهنگ سازاســت که اکنون به علت نبود حمایت های قانونی، 
مشــکالت اقتصادی و سیاســتگذاری های نادرســت نتوانسته 

نیازهای اجتماعی امروز را تأمین کند.
به گزارش ایســنا، منطقه همدان، تئاتر شــاخه ای از هنرهای 
نمایشــی اســت که به باز کردن داســتان ها برابر تماشــاچیان 
می پردازد، به جز ســبک معیار گفتــار دراماتیک، تئاتر گونه های 
دیگــری نیز مانند اپرا، باله، کابوکی، تعزیه، خیمه شــب بازی و 

پانتومیم دارد.
ریشه تئاتر به هزاره پیش از میالد مسیح)ع( بازمی گردد و این 
هنر در سرزمینمان در ابتدا در بزرگداشت اسطوره ها و شخصیت 
های ملی بود که پس از اســالم بیشــتر در قالب تعزیه به عنوان 

اصلی ترین جلوه نمایش ایرانی جلوه گر می شود.
نخستین برخورد ایرانیان با آنچه آن را تئاتر به مفهوم امروزی 
اش مــی خوانیم، به زمان ناصرالدین شــاه بازمی گردد  که پس 
از سفرهای ناصرالدین شــاه به اروپا و مشاهده تئاترهای غربی، 
او دســتور ســاخت تکیه دولت برای تحول تعزیه را صادر کرد 
وهمزمان با همین تحوالت نخســتین نمایشنامه های غیرمذهبی 
پیرامون اوضــاع اجتماعی ایران را میرزا ملکم خان نگاشــت و 

ترجمه هایی از نمایشنامه های دیگر کشورها منتشر شد.
اســتان همدان  بنا بر آمار موجود در عرصه نمایش هنرمندان 
زیادی را چه قبل و بعد از انقالب اســالمی درخود پرورش داده 
اما امروز تئاتر همدان با مشکالتی مواجه شده که سرآمد تمام این 
مشــکالت، مسائل اقتصادی است، مسائلی که اصل موضوع تئاتر 

را کمرنگ کرده است.
بنابراین ایســنا برآن شد تا نشستی با موضوع »بررسی مسائل 
و مشــکالت پیش روی تئاتر« با حضور متولیان و کارشناسان امر 

برگزار کند.
*** پرداختن به تئاتر برای رفع تکلیف 

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان همدان در این نشست با 
بیان اینکه مشکالت تئاتر را قبل از اینکه در همدان پیگیری کنیم، 
باید به صورت کشــوری به حل آنها بپردازیم، اظهار کرد: تئاتر به 
عنوان یکی از هنرهای زیبای نمایشی می تواند یکی از موثرترین 
هنرها در راســتای بهبود کیفیت جامعه و زندگی مردم باشد و در 
عصر حاضر جامعــه ای که تئاتر خوب و پویا دارد، جزء متمدن 
ترین جوامع بشری به شــمار می رود. کیانوش بهروزپور با بیان 
اینکه یکی از بزرگترین مشــکالت تئاتــر در ایران و به ویژه در 
اســتان همدان عدم توجه جدی به آن اســت، افزود: گاهی برای 
رفع تکلیف به تئاتر پرداخته می شود تا این هنر نمایشی در سبد 
فرهنگی ما وجود داشته باشد و بگویند در کشور به تمامی هنرها 

از جمله تئاتر اهمیت داده می شود.
وی با بیان اینکه این هنر نمایشی اکنون با چالش های فراوانی 
مواجه است که بخشــی اعظمی به دستاندرکاران و مسئوالن امر 
و بخش دیگر به خود هنرمندان برمی گردد، گفت: در چند ســال 
اخیر همه حوزه های جامعه درگیر مســائل اقتصادی شده و این 
مشــکالت گریبان حوزه تئاتر و هنرمندان این عرصه را نیز گرفته 

است.
*** مشکالت اقتصادی تئاتر را تحت الشعاع قرار داده است
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان با بیان اینکه مشکالت 
اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی تئاتر را تحت الشعاع قرار می دهد، 
عنوان کرد: بســیاری از هنرمندان و پیشکسوتان همدانی به علت 
مسائل مالی و شــیوه برگزاری در جشنواره ها شرکت نمی کنند 

و مشکالت اقتصادی هنرمندان عرصه تئاتر را دلسرد می کند.
وی با ابرازناراحتی از ســلیقه بازی حاکم در جشــنواره تئاتر 
فجر بیان کرد: امســال در جشنواره اســتانی دو کار برای حضور 
در جشــنواره تئاتر فجر منتخب شــدند امــا از طرف دیگر یکی 
از تئاترهای همدان که درجشــنواره اســتانی شرکت نکرده و در 
ژانر جشــنواره تئاتر فجر نبود به عنوان میهمان به این جشــنواره 

راه پیدا کرد.
بهروزپور با بیــان اینکه 2۰ گروه نمایشــی پروانه دار و 4۰ 
کارگردان در سطح استان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: گروه 
های اقماری زیرمجموعه گروه های پروانه دار هستند و عالوه بر 
اینکه سرپرســت آن گروه کار می کند ممکن است 2 یا 3 نفر از 
اعضای هســته مرکزی گروه نیز کارگردانی کنند.وی با بیان اینکه 
23 میلیــون تومان بــرای یک دوره تئاتر به گــروه های همدانی 
اختصاص داده شده که اصال چشمگیر نیست وتنها هزینه تبلیغات 
آنهــا را تأمین می کنــد، اضافه کرد: تئاتر در شهرســتان ها تهیه 
کننده ندارد و کارگردان موظف است که هزینه های لباس، دکور، 
موسیقی و ... را پرداخت کند همچنین به جز گروه هایی در تهران 
که قراردادهای خوبی دارند، در شهرستان ها پولی برای تولیدات 

تئاتر و اجراهای عمومی پرداخت نمی شود.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان با بیان اینکه تنها بخش 
کمی از بودجه جشــنواره بین المللی تئاتــر کودک و نوجوان به 
هنرمندان تئاتر می رســد و بخش عمده این بودجه صرف هزینه 
های جشــنواره و هتل می شود، گفت: طبق سیاست های انجمن 
تئاتر کشور، تئاتر باید به سمت خوداتکایی حرکت کند و اجرای 
این امر در اســتان های بزرگی چون تهران، مشــهد و آذربایجان 
به علت وجــود کارخانه ها و کارگاه هایی که بــه تبلغیات نیاز 
دارنــد و بخشــی از آن را به تئاتر معطوف مــی کنند، به راحتی 

انجام می شود.
*** تئاتر همدان قابلیت جذب حامی مالی را ندارد

بهروزپور با بیان اینکه همدان و اســتان های کوچک قابلیت 
اجرای این امر و جذب حامی مالی را ندارند، تصریح کرد: تئاتر 
تهران تنها یک ســروگردن از تئاتر همدان آن هم به علت داشتن 
امکانات خوب، باالتر است همچنین تئاتر باید به عنوان یک هنر 
خــوب و موثر در فرهنگ و انتقال آن حمایت شــود در غیر این 

صورت به ابتذال کشیده یا تعطیل خواهد شد.
*** اختصاص 8۰ درصد بودجه تئاتر کشور به تهران 

وی با بیان اینکه 5۰ درصد کارگردان های تئاتر همدان حرفه 
ای، باتجربه و دارای تحصیالت عالیه هســتند، افزود: بیشــترین 
معضل در حوزه تئاتر عدم مدیریت درست و روش توزیع هزینه 
ها از طرف کانون تئاتر کشور است به طوریکه 8۰ درصد بودجه 
تئاتر کشــور به تهران اختصاص داده شــده و کمتر از 2۰ درصد 
آن در 32 استان هزینه می شــود.رئیس انجمن هنرهای نمایشی 
همدان با بیان اینکه بنای ابتذال در تئاتر تهران گذاشــته شــده و 
آنها به هر کاری دســت می زنند تا تماشــاچی بیشــتری جذب 
کنند، اظهار کرد: تئاتر یکی از جدی ترین و تأثیرگذارترین هنرها 
اســت که می تواند جریان ساز، جامعه ساز، فرهنگ سازو انسان 
ســاز باشد که به علت سیاستگذاری غلط سالهاست از اثرگذاری 

ساقط شده است.
وی تبلیغات گســترده، پای کار بودن همه ارگانهای اســتان، 
تشویق و ترغیب مردم برای حضور در جشنواره توسط مسئوالن 
اســتانی را از دالیل پرمخاطب بودن جشــنواره تئاتر بین المللی 
کودک و نوجوان دانست و عنوان کرد: در 11 ماه و 2۰ روز دیگر 
ســال هیچ مســئولی تئاتر را تبلیغ نمی کند و مایلم بدانم افرادی 
که در روزهای جشــنواره از سوی ارگان ها و ادارات با در دست 
داشتن بلیط حاضر می شوند و خود را از یک ارگان و اداره دولتی 
معرفی می کنند چرا در روزهای عادی و خارج از زمان جشنواره، 
از تئاتر شــهر و اســتان حمایت نمی کنند و حتی یک بار هم در 

روزهای عادی سال به سالن های تئاتر نمی آیند؟
وی بــا بیان اینکه اگر گروه های تئاتر هزینه این را داشــتند 
که به جای نصــب یک بنر در کورترین نقطه شــهر چند بنر را 
در نقاط پرتردد نصب کننــد مخاطبان آنها افزایش پیدا می کرد، 
گفت: در جشــنواره بین اللملی تئاتر کودک و نوجوان 9۰ درصد 
مخاطبان، تماشاچی حرفه ای نیستند این در حالیست که در طول 
سال تئاترهای زیادی در ژانرهای متفاوت اجرا می شود و بخش 

کودک ما از مخاطبان خوبی برخوردار است.
*** تاکنون جلســه آسیب شناسی جشــنواره تئاتر برگزار 

نشده است
رئیس انجمن هنرهای نمایشــی همدان با بیان اینکه 5 ماه از 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گذشــته اما تاکنون 
جلسه آسیب شناسی آن برگزار نشده است، عنوان کرد: یک هفته 
یا 1۰ روز پس از اختتامیه این جشــنواره باید جلسه برنامه ریزی 
جشنواره بعدی با حضور دستاندرکاران، کارشناسان و هنرمندان 
برگزار شــود اما جلسات برنامه ریزی در همدان یک ماه مانده به 
جشنواره برگزار می شوند و بسیاری از تصمیمات آن کارشناسی 

شده نیست.
بهروزپــور با بیان اینکــه باید بلیط هنرمندان در جشــنواره 
جداگانه توزیع شــود و بســیاری از ارگان ها بــه صرف اینکه 
کوچکتریــن همکاری با جشــنواره بین المللــی تئاتر کودک و 
نوجوان را داشتند، نباید 1۰ یا 2۰ درصد از بلیط کل جشنواره به 
آنها داده شــود، اذعان کرد: در زمان جشنواره بین المللی 9 سالن 
فعال در اســتان وجود دارد امــا در 11 ماه و 2۰ روز دیگر گروه 

های تئاتر تنها از 5 سالن استفاده می کنند.
وی با بیــان اینکه انجمن هنرهای نمایشــی همدان به دنبال 
تبادل تئاتر با اســتان ها و شهرســتان های دیگر است، ادامه داد: 
رســانه های فعال در عرصه فرهنگ و هنر باید ستونی برای نقد 
و بررسی نقاط قوت و ضعف تئاترهای اجرایی داشته باشند چرا 
که با رصد کردن کار نمایشــی کارگردانان، آنها ســعی می کنند 

کارهای بهتری ارائه دهند.
این کارگــردان همدانی با بیان اینکــه مجوزهای الزم برای 

افتتاح دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
در همدان گرفته شده است، اظهار کرد: انجمن هنرهای نمایشی 
با 5 نفر از هنرمندان منتخب همدانی مهرماه سال گذشته فعالیت 

خود را به طور رسمی آغاز کرده است.
بهروزپور با بیــان اینکه در ابتدای کار انجمن آئین نامه ای با 
کمک کارشناســان به تصویب رســید که کارگردان اولی ها باید 
شرایط خاصی داشته باشــند، گفت: هنرمندان تئاتر باید حداقل 
هفتــه ای یک کتاب دربــاره این هنر مطالعــه کنند همچنین در 
هنرهای نمایشــی همدان، کمیته 5 نفره ای برای بررســی رزومه 

کارگردان اولی ها تشکیل شده است.
وی از تصویب وبرگزاری جشــنواره کارگاهی و جشــنواره 
کوتاه طنز در اســتان خبر داد و بیان کرد: جشــنواره نمایشــنامه 
خوانــی در فامنین برگزار می شــود همچنین پس از ســال ها 
جشــنواره تئاتر عاشــورائیان در ایام محرم و صفر کلید خواهد 

خورد.
 کارگردانی یک مفهوم مدرن در تئاتر

یک کارگردان عرصه تئاتر نیز با حضور در دفتر ایسنا، با بیان 
اینکه کارگردانی یک مفهوم مدرن در تئاتر است، گفت: تا قبل از 
ســال 185۰ مفهومی به نام کارگردانی وجود نداشت و بازیگری 
که نسبت به بازیگران دیگر قوی تر بود، یک گروه را جمع کرده 

و با انتخاب متن نمایش را اجرا می کردند.
محمدمهــدی کلهر با بیان اینکه مفهوم کارگردانی تئاتر تقریبا 
از زمان شــکل گیری مدرنیســم ظهور و بروز کرد، افزود: همه 
عناصــر و ارکان اصلی یک نمایش توســط کارگردان تعیین می 
شود و در واقع سکان دار و رهبر یک کار تئاتر کارگردان است.

وی با بیان اینکه اختراع الکتریســیته و اضافه شــدن مفهوم 
طراحی صحنه بستر کارگردانی را مهیا کردند، ادامه داد: با اختراع 
الکتریســیته نور بُعد هنری پیدا کرد و کارگردانان فهمیدند که با 
رنگ ها و طــرح های مختلف نوری می تــوان بازیگر را روی 

صحنه برد یا دکور را بهتر نمایان کرد.
*** آموزش؛ حلقه مفقوده تئاتر

این کارگردان همدانی با تأکید بر اینکه کارگردانی یک فعالیت 
هنری کامال علمی اســت و باید شاخص های علمی کارگردانی 
را فراگرفته و بعد آن را عرضه کرد، یادآور شــد: آموزش، حلقه 
مفقوده تئاتر است و بازیگرانی هستند که بدون پشتوانه و آموزش 
کامــل علمی وارد عرصــه کارگردانی شــده و فعالیت می کنند 
همچنین افراد می توانند یک بازیگر و طراح صحنه خوب باشند 

اما بدون آموزش الزما کارگردان خوبی نیستند.
کلهر با بیان اینکه کارگردانی به مفهوم مدیریت کردن عوامل 
و چیدمان عناصر کنار یکدیگر اســت، تصریح کرد: متأســفانه 
امروزه کسانی در عرصه کارگردانی فعالیت می کنند که متکی بر 
دانش تجربی نیم بند کارگردانانی هستند که قبال با آنها کار کردند 
و یا ذوق و سلیقه ای که البته در اغلب موارد کج سلیقگی است.
*** شانه خالی کردن شهرداری از انجام وظایف فرهنگی

وی با بیــان اینکه انجمن هنرهای نمایشــی کشــور متولی 
آموزش، عرضه و حمایت از تئاتر است، گفت: ارشاد و شهرداری 
دستگاه های حمایت کننده دولتی و نیمه دولتی هستند که ارشاد 
گامهای قوی تری در این زمینه برمی دارد اما شهرداری از انجام 

وظایف خود شانه خالی می کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان فامنین با بیان 
اینکه در سراســر جهان شــهرداری ها متولیان فرهنگی هستند، 
اضافه کرد: بخشــی از عرضه فرهنگ و هنر به شــهرداری برمی 
گردد اما آنها به جای اینکه متولیان هنر خوب باشــند، گسترش 

دهنده هنرهای کم ارزش هستند.
کلهر با بیــان اینکه آیا ضرورت تئاتر فقط ایجاد ســرگرمی 
اســت؟ یا ضرورت  آن تنها تجاری کاری و کسب درآمد برای 
گروه اجرایی است؟ اظهار کرد: اکثر کارهای اجرایی فاقد ارزش 
های هنری و تکنیکی هستند و برخی از آنها تمام عناصر ضعیف 
را در کنار هم جمع کرده و اســم آن را تئاتر گذاشتند در صورتی 

که معنی همه چیز را می دهد جز تئاتر.

این کارگــردان همدانی بیان کرد: بحــث فرهنگی نامرئی و 
ناملموس است و زیان و ضربه ها در بلندمدت خود را نشان می 
دهند؛ به عنوان مثال صنعت سدسازی مدرن است و برای ساخت 
یک ســد مطالعه و بررسی زیادی در زمینه های مختلف صورت 
می گیرد و اگر موارد مورد نیاز بررسی نشود در آینده مشکل ساز 
خواهد شــد همانطور که در چندماه اخیر شاهد تخریب سدهایی 

بودیم  که به جای کمک به رفع بحران، بحران ساز شدند.
*** جایگاه حل مسأله در تئاتر کودک ما کجاست؟

کلهــر با ابرازناراحتی از اینکه مخاطبانی پرورش دادیم که در 
زمان بحران به جای حل مســأله شروع به شادی و جست و خیز 
می کنند، گفت: جایگاه حل مسأله در تئاتر ما کجاست؟ در کدام 
تئاتر کودک و نوجوان یک کاراکتر دچار بحران می شود و با فکر 

و درایت آن را حل می کنند؟
وی با بیان اینکه متأســفانه امــروزه نمایش های کودک فاقد 
محتوا بوده و عده ای با یک موزیک شاد و حرکات موزون سعی 
در ســرگرم کردن کودک دارند، عنوان کرد: نخســتین مشکل از 
تولیدکننده ها اســت وقبل از اینکه وارد بحث دولتی و دســتگاه 
های نظارتی شویم باید ببینیم ما چقدر تولید خوب داریم که باید 
از آن حمایت شــود و در واقع آیا به ازای یارانه دولت توانستیم 

تولید فرهنگ داشته باشیم یا نه؟
*** لزوم طراحی شــاخص های حمایتی برای دستگاه های 

متولی
وی با بیان اینکه هنرمندان خوب بعد از مواجهه با مشــکالت 
اقتصادی و عدم توجه دســتگاه های دولتی و حمایتی دچار یأس 
و ناامیدی می شوند، گفت: باید شاخصه هایی برای دستگاه های 
متولی طراحی شــود تــا آنها بدانند از چه کارگــردان و گروهی 
حمایــت کرده و بعــد از اجرای کار بایــد آن را تحلیل کنند اما 
متأســفانه این روند وجود ندارد و دســتگاه هــای متولی بدون 
بررســی کار نمایشــی از کار خوب و بد حمایــت می کنند که 
این امر باعث ایجاد فســاد در این زمینه می شــود.کلهر توجه و 
دقت به تئاتر، هزینه مناســب، تعریف شاخص های کاربردی و 
تعیین جایگاه اشخاص بر اســاس شاخص های طراحی شده را 
از راهکارهای حل مشکالت تئاتر برشمرد و گفت: جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان یک جشنواره کهنه و فرسوده است 
و بعد از گذشت 25 سال باید قوانین و اصول آن بازتعریف شود.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت 25 سال همان داورها و هیئت 
انتخاب هنوز هم در جشــنواره بین المللــی تئاتر کودک فعالیت 
می کنند، خاطرنشــان کرد: باید از اســاتید برجسته و کارآزموده 
برای داوری در این جشنواره استفاده شود و از چهره های جدید 

حمایت کنیم. 
*** بی در و پیکیری تئاتر

نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان همدان نیز در 
نشست تئاتر که در دفتر ایسنا برگزار شد، مشکالت تئاتر را ریشه 
در مســائل اقتصادی دانست و گفت: متأســفانه تئاتر در ایران به 
غیر از چند اســتان مانند مشهد، قم، تبریز و اصفهان که در بخش 
هنرهای نمایشی ســازماندهی عمل می کنند، بی در و پیکر شده 
اســت.مزدک مهیمنی اظهار کرد: مهمترین مســأله ای که در حال 
حاضر گریبانگیر تئاتر شــده عدم نظارت جدی و سختگیرانه بر 
روند اجرای گروه های نمایشــی اســت به طوریکه وقتی نظارت 
کافی صورت نگیرد نمایش ضعیف اجرا شــده و همین موضوع 
تماشــاگر را از تئاتر دلســرد می کند.وی با بیان اینکه سال هاست 
پیشنهاد می کنیم در انتخاب نمایش ها کیفیت را فدای کمیت نکنیم 
و اجازه ندهیم هر گروهی اجرای نمایش داشــته باشــند، افزود: 
الزم اســت در این زمینه فیلتر سفت و ســخت تری برای ورود 
هنرمندان هم به عرصه کارگردانــی و هم برای اجرای نمایش ها 
صورت گیرد.مهیمنی با بیان اینکه در شورای نظارت به جز یکی 
دو نفر فــرد متخصص مابقی اصال تئاتری نیســتند، اضافه کرد: 
برهمین اســاس نمایش ها به صورت سلیقه ای برای اجرای عموم 

قبول می شوند.
*** نگاه جشنواره ای به تئاتر

وی نگاه جشــنواره ای را یکی از آســیب های جدی در تئاتر 
بیــان کرد و گفت: وقتی حمایتی از هیــچ ارگانی صورت نگیرد 
و درآمدی از این راه حاصل نشــود، گروه های نمایشــی خود به 
خود به ســمت جشنواره کشیده می شوند.وی با اشاره به اینکه از 
سوی مرکز هنرهای نمایشی هیچ گونه حمایتی صورت نمی گیرد، 
گفت: امســال در بخــش بودجه برای 4۰ گروه فعال در اســتان 
همدان فقط 23 میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت، با این 

مقدار اندک چطور می توانیم انتظار یک تئاتر قوی داشته باشیم؟
نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان همدان با بیان 
اینکه بخش مهمی از اســتقبال از تئاتر به تبلیغات و اطالع رسانی 
مربوط می شود، یادآور شــد: مشکالت در این زمینه بسیار است 
و سال هاســت که گفته می شــود اما وقتی مرتفع نمی شود ما هم 
ســرد می شــویم و رغبت و انگیزه قبل نمانده اســت اما باید با 
آسیب شناسی ها یکسری قوانین ساده، کاربردی و دم دستی برای 
ســازماندهی اولیه به تئاتر داده شود چرا که تئاتر مهجور مانده و 

نمی دانم در حال حاضر چه جایگاهی دارد؟!
وی با گالیه از رسانه ها در این زمینه، بیان کرد: متأسفانه اکثر 
افرادی که به این ســمت آمده و در این زمینه قلم زده اند دغدغه 
هنر و تئاتر نداشــتند و صرفا برای پرکردن ستون صفحه روزنامه 
خود بوده بر همین اساس به دنبال انعکاس و دستاورد نشست ها 

نبوده و به عنوان یک رفع تکلیف به آن نگاه شده است.

مشکالت پيش روی تئاتر مورد بررسی قرار گرفت؛

حاشیه های پررنگ تر از متن تئاتر 
در همدان

صنعت چاپ و نشر همدان در 
خواب خرگوشی

در حالی که همدان در سال 14۰2 پایتخت کتاب اسالمی 
می شود صنعت چاپ و نشر کتاب در استان همدان وضعیت 
مطلوبی ندارد و در سال گذشته به ازای هر همدانی 7 صدم 
جلد کتاب چاپ شده و شــمارگان کتاب هم به 5۰ و 2۰ 

جلد کاهش یافته است.
، ارزش واالی علم و دانش، و خواندن و نوشتن به قسم 
خداونــد متعال در قرآن کریم، به قلم و آنچه می نویســند 
خالصــه می شــود. کتاب در طــول تاریخ کمــک حال و 
راهنمای بشــر بوده و انســان ها فرامین خداوند را نیز در 
کتاب  دنبال کردند.کتاب به انســان ها معنویت، منطق، علم، 
حقیقت طلبی و عرفان می آموزد و از ســوی دیگر مطالعه، 

خواندن و نوشتن ذهن را  باز و اندیشه را بارور می سازد.
امروزه کتاب در پیشــرفت جوامع بشــری به اندازه ای 
اهمیت دارد که تعداد شــمارگان کتاب به میزان و معیاری 

برای سنجش توسعه یافتگی جوامع تبدیل شده است.
کتاب و کتابخوانی در فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی و هنری جوامع نقش پررنگی ایفا می کند و کتاب 
به عنوان غذای روح در حفظ ســالمت روانی و ذهنی افراد 

جامع مؤثر است.
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سال تحصیلي جدید با محوریت کارآفریني
دانشگاه فني و حرفهاي سرفصلهاي درسي خود را به روز مي کند

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار:

همدان؛ پايلوت باشگاه 
کارآفرينان نوجوان ايران

مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینــی وزارت کار گفت:  
استان همدان به دلیل پیشرو بودن در عرصه کارآفرینی و 
اشتغال به عنوان پایلوت طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان 
کشور انتخاب شــده است.رحیم ســرهنگی در شورای 
اشتغال همدان با اشــاره به ابعاد طرح باشگاه کارآفرینان 
نوجوان کشــور، اظهار کرد: ما در عرصه اشــتغال باید به 
ســمت به کارگیری افــرادی برویم که گرایشــی زیادی 
موضوع اقدام و عمل دارند یعنی افرادی پرسشــگر باشند 

و بتوانند نوآورانه فعالیت کنند.
سرهنگی با تأکید براینکه موتورهای متحرک اشتغال در 
همدان به راه افتاده و خوشه های صنعتی نیز فعال هستند، 
تصریح کرد: اگر می خواهیم فعالیت های اقتصادی استان 
در عرصه اشتغال زایی ادامه داشته باشد نگاه مان به صنایع 
باید صادرات محور باشــد مانند همان چیزی که درباره 

صنایع چرم استان رخ داد.
وی با بیان اینکه اشــتغال یک مسئله چند وجهی است 
یعنــی برای تحقق آن باید چندین متغیر در کنار هم فعال 
شــوند تا اشــتغال پایدار به وجود آید، افزود: در اشتغال 
پایدار متغیرهایی که به کار گرفته می شوند باید قابل اتکا 
باشــد به همین دلیل سیاســت گذاری در حوزه اشتغال 
سخت است.سرهنگی با اشاره به اینکه تهیه سند راهبردی 
و هدف گذاری در عرصه اشــتغال یک کشش درونی در 
مجموعه ایجــاد می کند تا همگی برای رســیدن به یک 
هدف تالش کنند، تأکید کرد: اســتان همدان از نظر بهبود 
وضعیت اشتغال در کشــور توانسته رتبه دوم را به دست 
آورد که این موضوع نشــان می دهد بــرای تحقق چنین 

مهمی، کار بسیاری انجام شده است.
وی عنوان کرد: در گزارش هایی که امروز در شــورای 
اشتغال استان همدان ارائه شــد، آمده بود نرخ مشارکت 
اســتان افزایش یافته اما بیکاری پایین آمده است که این 
نشــان دهنده یک اتفاق بزرگ در همدان اســت چرا که 
عمومًا با باال رفتن نرخ مشــارکت اقتصادی باید شــاهد 
افزایــش نرخ بیکاری نیز باشــیم.وی با اشــاره به تجربه 
کشورهای مختلف در عرصه ایجاد اشتغال پایدار، تصریح 
کرد: دلیــل موفقیت آنها وجود یک فرماندهی مشــترک 
اســت که همه دســتگاه ها در نهادهای مختلف را برای 

تحقق این هدف هماهنگ می کند.
سرهنگی با تاکید بر اینکه توسعه کارآفرینی و اشتغال 
یعنی کســب و کاری راه بیندازیم که بتوانیم خوشه های 
آن را یک ســطح ارتقــا دهیم، گفت: ما برای به دســت 
آوردن کســب و کارهای نوآورانه که سبب ایجاد اشتغال 
پایدار شــود به سیاست کلی تربیت نیروی انسانی، بهبود 
فضای کسب و کار و توجه به کارآفرینان با استعداد روی 

آورده ایم.
مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینی وزارت کار با اعالم 
اینکه افــزود: در این طرح ما به دنبــال تربیت نیروهای 
انســانی با کیفیت در عرصه کارآفرینی نوآورانه هستیم تا 
پــس از اتمام تحصیل و ورود به عرصه اشــتغال بتوانند 

کارهای موثری را انجام دهد.

يک کارآفرين جوان ماليری:

 »ايرانی« بخريد، »کارآفرينی« کنید
مجيد قاســمی جوان 28 ساله 
راه  اندازی  با  که  اســت  مالیری 
پوشاک ورزشی،  توليدی  کارگاه 
توانسته برای 25 نفر اشتغال ایجاد 

کند.
 این روزهــا با وجود مشــکالت 
اقتصــادی جامعه و عدم ثبات قیمت ها 

تأمین نیازهای معیشتی سخت است، اما هستند 
در این میان جوانانی که با اراده و پشــتکار به 
دنبــال اهداف عالی برای رســیدن به موفقیت 
تــالش کــرده و عالوه بــر ایجــاد کار برای 
خود برای بســیاری از افراد بیکار نیز اشتغال 
ایجاد می کنند.مجید قاســمی جوان 28 ســاله 
مالیری اســت که با راه  اندازی کارگاه تولیدی 
پوشاک ورزشی، توانســته است برای 25 نفر 
نیز به صورت مســتقیم و غیر مستقیم اشتغال 
ایجاد کند.این کارآفرین 28 ســاله که در رشته 
مهندســی مکانیــک تحصیل کرده   اســت در 
گفت وگو با فارس  اظهار کرد: به خاطر عالقه 
به کار تولید پوشــاک در این زمینه مشــغول 
فعالیتم.وی با بیان اینکه کار در تولیدی پوشاک 
را از ســال 86 شروع کردم اظهار کرد: از سال 
9۰  کارگاه کوچکی را در زمینه تولید پوشاک 
ورزشی راه  اندازی کردیم که با پیگیری به دنبال 

گسترش این کارگاه رفتم.
ایــن کارآفرین مالیــری با بیــان اینکه با 
حمایت  فرمانــداری و اداره ورزش و جوانان 
موفق به اخذ وام از صندوق کارآفرینی شــدم 

گفت: توانســتیم امسال این کارگاه را گسترش 
دهیــم و در حال حاضر یــک کارگاه بزرگتر 
را در تولید انواع پوشــاک ورزشی راه  اندازی 
کردیــم.وی بیان کــرد: برای راه انــدازی این 
کارگاه تولیدی 35۰ میلیون تومان هزینه شد که 
از این رقم  یکصد میلیون تومان آن تسهیالت 

اشتغالزایی بود که دریافت کردم.
قاســمی با بیان اینکه راه اندازی این کارگاه 
تولیدی توانسته برای 25 نفر به صورت مستقیم 
و غیر مســتقیم اشتغال ایجاد کند تصریح کرد: 

بیشتر شاغالن زنان سرپرست خانوار هستند.
وی با بیان اینکــه این کارگاه تولیدی قادر 
به تولید 6 هزار دســت البســه ورزشی است 
تصریــح کرد: در ایــن کارگاه انواع لباس های 
ورزشی مردانه، زنانه، جلیقه خبرنگاری، لباس 
کار هنرســتان ها مدارس، انواع تیشرت ها و... 
تولید می شود.این کارآفرین مالیری ادامه داد: 
در نظر داریم با راه اندازی فازهای بعدی انواع 
لباس مدارس و لباس های بیمارســتانی را نیز 
تولید کنیــم.وی با بیان اینکــه در این کارگاه 
تولیدی عالوه بر نیاز شهرستان تولیدات ما به 
6 استان دیگر نیز ارسال می شود گفت: استقبال 

مردم مالیر، هیات های ورزشی و... از خرید 
تولیدات ما خوب  بــوده و جا دارد از این 
استقبال تشکر کنم.قاسمی با بیان اینکه برای 
تجهیــز و توســعه کارگاه نیازمند حمایت 
و یاری مســووالن و تخصیص تســهیالت 
بیشتر هستیم افزود: آنچه برای ما مهم است 
افزایش کیفیت تولیدات، بازاریابی و معرفی 
این مجموعه به اســتان های همجوار است.وی 
با بیان اینکه کیفیت تولیدات ما عالوه بر رونق 
بیشتر و تولید، ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر، 
باعث جذب بیشــتر مشــتریان و کسب و کار 
می شــود گفت: حمایت مســووالن و مردم از 
کارآفرینــان در انگیزه تولیدات بیشــتر و بهتر 
بسیار موثر است.این کارآفرین مالیری با اشاره 
بــه کیفیت و دوام کاالهای ایرانی در مقایســه 
با کاالهــای خارجی از جملــه اجناس چینی 
تصریح کرد: مردم با خرید کاالی ایرانی باعث 

رونق تولید و ارتقای بازار داخل شوند.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر با توجه 
به عدم ثبات قیمت و ورود مواد اولیه وارداتی 
برای تولید واقعا هزینه تولید باال رفته اســت 
گفت: مطمئنًا جنسی مانند جنس چینی دوام و 

کیفیت محصول داخل را ندارد.
کارآفریــن مالیری با بیــان اینکه اجناس 
چینی با هزینه بســیار کم تولید می شــود و به 
همیــن خاطر نیز ارزان در بــازار ما به فروش 
می  رسد گفت: مردم به دنبال ارزانی کاال نباشند 

بلکه کیفیت کار را در نظر بگیرند.

رئیس دانشــگاه فنی و حرفــه ای از راه اندازی 
رشتـه هـــای  در  کـاردانـــی  دوره هــای جدید 
حمل ونقــل، معمــاری داخلــی، مکاترونیک و 
فتوگرافیک برای آموزشــکده های این دانشگاه در 
سراسر کشــور خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
دانشــگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران 
در حاشــیه شــورای برنامه ریزی درسی دانشگاه، 
گفــت: در راســتای ماموریت های تعریف شــده 
دانشــگاه در جهت کارآفرینی و اشــتغال جوانان 
و موافقت دفتر گســترش آمــوزش عالی وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری، چهار دوره کاردانی 
با 38 رشــته محل جدیــد ایجــاد و در دفترچه 
آزمون کاردانی نظام جدید سال تحصیلی 99_98 
ســازمان سنجش آموزش کشــور لحاظ شد. وی  
بابیان اینکه رشــته های جدید برای نخســتین بار 
برای فارغ التحصیالن هنرستان های فنی و حرفه ای 
آموزش وپــرورش با توجه بــه تقاضای اجتماعی 
و فراوانــی در بازار کار ایجادشــده، ادامه داد: از 
سال گذشته در شــورای برنامه ریزی و گسترش 
دانشگاه، بررســی و تنظیم سرفصل های درسی با 
محوریــت کارآفرینی آغازشــده که در خصوص 
رشــته مکاترونیک دوره هایــی مختلفی با حضور 
اساتید آلمانی در راســتای توانمندسازی استادان 

این رشته صورت پذیرفته است.

کارآفرينی محرک توسعه است

۴

نخبه همدانی به رقابت جهانی 
مهارت راه يافت

مسئول مســابقات ملی مهارت های فنی و حرفه ای استان 
همدان گفت: »مرتضی امیدی« کارآموز مهارت دیده در حرفه 
طراحی مهندســی مکانیک به اردوی مرحله جهانی در »کازان« 
روسیه مهارت راه یافت. جمشید رحیمی داشت: مسابقات ملی 
مهارت در چهار بخش شهرســتانی، استانی، ملی و جهانی از 

سال گذشته آغاز شد.
حمايت از کار آفرينان با شعار »هر 

روستا يک کارگاه«
 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اســدآباد گفت: ایجاد 
صنایع تبدیلی کوچک متناســب با پتانســیل هر روستا عالوه 
بر جلوگیری از خام فروشــی محصوالت بخش کشاورزی می 
تواند باعث رونق تولید و اشتغال پایدار در روستاها شود که در 
همین راستا در سال رونق تولید حمایت قاطع خود را با شعار 

هرروستا یک کارگاه از کار آفرینان تولید داریم.

متمرکز کردن کارگاه های اشتغال در 
زندان های استان همدان

 مدیرکل زندان های همدان بــر متمرکز کردن کارگاه های 
اشــتغال در زندان های اســتان همدان تاکید کرد و گفت: باید 
زمینه ایجاد اشتغال پایدار را ایجاد کرد. پژمان پروین بر متمرکز 
کردن کارگاه های اشــتغال در زندان های اســتان تاکید کرد و 
گفت: تدوین دســتورالعمل های سازمانی و نظارت بر اجرای 
سیاست های ســازمانی در حوزه اشــتغال و حرفه آموزی از 
جمله وظایــف این کمیتــه تخصصی اســت.وی از اعضای 
حاضر در جلسه خواســت با اتخاذ تصمیم های مدون و قابل 
اجرا این سیاســت مهم ســازمانی را با جدیت پیگیری کنند و 
افزود: اشــتغال زندانیان در زندان یکی از مسائل مهمی است 
که می تواند در بازپروری شــخصیت زندانــی نقش مهم و 

اثربخشی داشته باشد.

این روزها واژه  کارآفرینی زیاد شــنیده می شود. در برنامه های مختلف تلویزیونی، 
روزنامه ها  یا خبرگزاری ها میهمانان کارآفرین از نخســتین روزهای شــروع کسب و 
کارشــان می گویند و این که چطور صاحب مشــاغل موفق و پردرآمد شده اند. شاید 
در مواجهه با این مصاحبه ها این پرســش به وجود آید که اصوال کارآفرین کیســت؟ 
کارآفرینی به چه معناست و چه چیزی باعث اهمیت فراوان این موضوع می شود؟در 
بیشتر مواقع به کسی که تجارت خود را آغاز کرده باشد، کارآفرین می گویند. شنیدن 
این واژه مترادف است با فردی که با سرمایه گذاری های خود کسب و کاری را شروع 

کرده است.
در حقیقت تعریف رســمی کارآفرینی، فرایند شروع یک تجارت یا سازمان برای 
ســودآوری یا تأمین نیازهای اجتماعی است. با این تعریف، وجود سود یا تأمین نیاز 
اجتماعی کارآفرینی را از خیریه یــا فرایندهای عام المنفعه جدا می کند؛ پس بدیهی 
است هدف یک کارآفرین، کسب بیشترین سود از سرمایه گذاری خویش است. دلیل 
اهمیــت فراوان کارآفرینی را می توان با شــرایط ویژه اقتصــادی و ملی توضیح داد. 

کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات کشور و چرخ محرک 
اصلی توســعه اقتصادی محسوب می شــود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای 
جدید کسب و کار بر همگان روشن است. کارآفرینی نیازی به سرمایه گذاری دولت 
ندارد. بنابراین وابستگی اقتصاد را به دولت کاهش داده و بخش خصوصی را تقویت 
می کند. یک کســب و کار کارآفرین، با نوآوری های خود، بازدهی اقتصاد را رونق 
می بخشــد و جلوی فرسودگی بنگاه های دولتی یا نیمه دولتی را می گیرد. در نهایت 
اقتصــاد کارآفرین، دولت را به جایگاه اصلی خود، یعنی نظارت و سیاســت گذاری 
بر می گرداند.اما در حال حاضر، به رغم توجه فراوان دولت و ســایر سازمان ها برای 
شــکوفایی کارآفرینی، برخی مشکالت باعث شده است کارآفرینان با شرایط سختی 
روبه رو شوند. سه مشکل نقد فروشی، رفتار مردم و بنگاه داری بانک ها، عمده ترین 

آنها هستند.
نقد فروشی

در گذشــته ای نه چندان دور، شاید سه تا چهار سال پیش، تأمین مواد اولیه برای 

کســب و کارها به عهده بازار بدهی بوده اســت. یک کارآفرین یا یک بنگاه تولیدی، 
مواد اولیه موردنیاز خود را به صورت چند ماهه یا حتی یک ســاله خریداری کرده و 
پس از تولید، ارسال و فروش آن، اقدام به تسویه حساب می کرده است. اما در حال 
حاضر، بازار مواد اولیه به صورت نقدی یا گاهی پیش خرید اســت. این یک چالش 
جدی در بازار تولید شــده اســت. نبود نقدینگی در چرخه تولید، در حالی است که 
یکی از بزرگ ترین مشــکالت کشور نقدینگی باالست. وجود نوسانات بسیار زیاد و 
افزایش لحظه ای قیمت ارز، صرفه اقتصادی تولید کاال یا خدمات را با مشکل مواجه 
کرده اســت. از سوی دیگر افزایش بی ســابقه چک های برگشتی در بازار به فضای 
بی اعتمادی دامن زده اســت.در سال های متوالی، مسئوالن و دولتمردان کشور اعالم 
کرده اند که باید نقدینگی ســرگردان به ســمت بازار تولید جذب شود؛ اما در عمل 
نه تنها این اتفاق نیفتاده اســت، بلکه هــر از گاهی با هجوم به بازارهای خاص مانند 
ارز، به نوسانات بازار ضربه زده و باعث ایجاد تنش های سنگین اقتصادی شده است. 
نمونه های آن را در بازارهای ارز، ســکه، مسکن و حاال خودرو می توان مشاهده کرد. 

خبرکار آفرينی

کارآفرینان جوان 

زهره حدادی و مهدی حســین پور: ما زمانی عقد 
کرديم که تحريم ها شروع شد و برايمان هزينه تشکیل 
زندگی مقداری زياد بود، از همین رو تصمیم گرفتیم 
کار جديدی راه بیندازيم که بتوانیم هم ايده هايمان 
را اجرا کنیم و هــم تولیدکننده باشــیم و درآمدی 
بیاوريم....دفترهای چوبی که در تصاوير زير  به دست 
می بینید، حاصل ايده پردازی و طراحی های ماست که 
چندين ماه اســت تولید می شود، جلد دفترها چوبی 
اســت و طرح های متفاوتی دارد که اول روی کاغذ 
بعد به وســیله کامپیوتر طراحی می شــود و سپس به 

کمک دستگاه برش داده می شود.

15 سال  پانزدهم، شماره 3470 سبک زندگی
 شنبه
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خوردن سحری واجب است
امروزه خیلی ها سحری خوردن را به بهانه های 
مختلف حــذف می کننــد و روزه می گیرند و بعد 
دلخور هستند از اینکه چرا در طول روز خسته و بی حال 
گر هم چنین نباشد، عواقب دیگری در انتظار  هستند و ا
آنهاســت. از طرف دیگر خیلی ها از این ناراحت هستند 
که چرا بــا وجود خــوردن ســحری، گرفتن روزه برایشــان 

سخت است؟
برای دانستن چنین مواردی و اطالع از روزه داری آسان 
ما را بــا نظــرات دکتر رســول حیــدری، محقق و مشــاوره 

تغذیه سالم دنبال کنید.
می دانیم که روزه گرفتن کمک زیادی به سالمت می کند 
اما نه با شــیوه ای کــه اغلب می گیریــم. قرار نیســت روزه 

بگیریم تا بیمار شویم، روزه می گیریم تا سالم شویم.
یکــی از اشــتباه های مــا ایرانی هــا ایــن اســت کــه ســحر 

چای می نوشــیم با این تصور که ضد تشــنگی است، اما 
باید بدانیــم این نوشــیدنی آب بدنمــان را کــم می کند. 
در واقــع باعــث افزایــش ادرار، دفــع نمک هــای مــورد 
نیــاز بــدن، خشــکی و عطــش در طــول روز خواهــد شــد 
و ضررهــای دیگــری هــم دارد. از جملــه اینکــه موجــب 
کســالیک و در نتیجــه ایجاد ســنگ کلیه  افزایــش اسیدا
می شــود. همینطور باعث افزایش اسیدفتیک شده که 
مانع از جذب آهن می شــود. به جای چای می توانیم از 

دمنوش ها استفاده کنیم.
گر ســحری بیشــتر بخورنــد، بهتر  خیلی ها فکر می کنند ا
اســت و با این تصور پرخــوری می کنند. از ســوی دیگر با 
خــوردن غذاهــای پرحجــم و نامناســب مثــل غذاهای 
خ کردنی و فســت فودها یــا غذاهای چرب و خشــک  ســر
و صنعتــی مثــل کبــاب، کوکــو، کتلــت، ماهــی، مایونــز، 

کالبــاس، شــیرینی های صنعتــی  خامــه، سوســیس و 
مثــل زولبیا و بامیــه و نیــز غذاهای شــور و پر ادویه فشــار 
بر دســتگاه گوارش، سوء هاضمه، خســتگی و بیحالی را 

ایجاد می کنند. 
بهتر اســت ســحری غذاهای کم حجم، پر فیبر، پر انرژی 
و مغذی بخوریم، از جمله غالت سبوس دار و حبوبات، 
جوانه هــا همــراه با زیتــون خیســانده در آب کــه نمکش 
کم شــده باشــد، شــربت عســل و لیموتــرش تازه بــا تخم 
کشــیر، میوه ها و ســبزیجات و  شــربتی یا دانه چیتا یا خا
صیفی جات و نیز میوه های خشــک خیســانده شده در 
آب مثل انجیــر و برگ زردالو و آلو و نیز ســبزی خوردن که 
که ایــن دو باعث  البته بــدون پیــاز و پیازچه باشــد، چرا

عطش می شود.
 خرمــا نیــز از مغذی تریــن خوردنی هاســت کــه می توان 

آن را غــذای کاملی محســوب کــرد. خوردن آن در ســحر 
گرســنگی قنــدی را در طــول روز کاهش می دهــد و تمام 
منابع غذایی را داراست. همچنین ارده غذای مناسبی 
برای ســحر اســت و برای افرادی که به خاطر گرمی مزاج  
یــا نگرانــی از جــوش زدن خــود را از ایــن نعمــات محروم 
می کنند، می توانند بــه همراه آن لیموترش تــازه یا کاهو 

مصرف کنند. 
برخی دیگر ســحری مصرف نمی کنند که به شــدت منع 
که با این رویه ضمن افت قند بدن و ضعف  می شود، چرا
شــدید، در زمان افطــار ولع خــوردن و پرخــوری موجب 
چاقی در آنها و ناراحتی های گوارشی می شود همچنین 
باعث بوی بد دهان، ســر درد، دردهــای عضالنی و عدم 
تمرکز نیز خواهد شد. در ضمن بعد از سحری نخوابید و 

پیاده روی آهسته داشته باشید. 

اعتیاد هالیوودی در کمین زنان

 »شیشه را اولین بار برای الغر شدن مصرف 
کردم. یادم می  آید با 15 نفر از دوستان برای 
تفریح به شمال کشــور رفتیم. به من شیشه تعارف 
کردند تا الغر و شاد شوم. خوشم آمد و تا سه روز شاد 
و سرحال بودم، حتی یک دقیقه هم نخوابیدم. بعد 
از ســه روز بــاز هــم بــرای ســرحالی و الغــری دوبــاره 
مصرف کــردم تا اینکــه دیگر معتادش شــدم. بعد از 
چند ماه مصرف، توهم ســراغم آمد. وســایل خانه 
مانند کابینت را سروته می  دیدم و پایه  های آن مثل 
پاشنه کفش بودند. وقتی حرفم را قبول نمی  کردند، 
به حمام می  رفتم و آنقدر دســتم را با تیغ می  بریدم 
کــه از حال می  رفتــم. فکر می  کــردم بــا زدن رگم آرام 
می شوم. هنوز هم پیامدهای مصرف شیشه را دارم 

و صداهایی با من حرف می  زنند....« 

از تبلیغ باربی تا فیلم های هالیوودی
 دیروز با تبلیغ عروسک  های باربی و امروز با نمایش 
فیلــم  هــای هالیــوودی، زیبایی بــا الغری مفــرط را 
تبلیغ می  کنند تا برخی زنان و دختران جوان برای 
شــبیه شــدن همان آدم  های خیالــی، هــر کار که از 

دستشان بر می  آید، انجام دهند. 
گاهانه ســالمت جسم و روان  گاهانه یا ناآ کاری که آ
بانــوان را بــه مخاطــره انداختــه  است.متاســفانه 
مصرف مخدر شیشه در برخی آرایشگاه  های زنانه و 
سالن  های بدنسازی جهت الغری، زیبایی، حفظ 
تناســب انــدام و رفــع افســردگی و بــی  حالــی تبلیــغ 
و عرضه می  شــود، بــا ایــن تصور کــه ماننــد افیون و 

هروئین اعتیادآور نیست. 
غافل از اینکه حتــی با مصرف اولیه مــی  تواند عالوه 
بر اعتیاد، مشــکالت روحی روانی بسیاری برای فرد 

داشته  باشد. 
بــی  اشــتهایی شــدید ناشــی از مصــرف شیشــه، به 
تدریــج عضــالت صــورت و بــدن را تحلیــل داده و 
قیافــه  ای زشــت و نحیــف از مصرف  کننــده نمایش 

می  دهد.
آمــارهــــای مــوجـــود در 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخدر کشــور گویــای آن 
است که حدود 10 درصد 
از مصرف  کنندگان مواد 
مخــدر ســنتی و صنعتی 
در کشــور را زنان تشکیل 

می  دهند. 
همچنین بر اســاس این 
آمــار، طــی چنــد ســال 
گذشــته مصرف شیشه و 
دیگر مواد مخدر صنعتی 
کننــدگان از  در مصــرف 
3 بــه 26 درصــد افزایش 
داشته است. در این بین 
رشــد مصــرف شیشــه در 

زنان بیش از مردان بوده  است.

و سرانجام...
مت آمفتامین که در ایران به شیشــه معروف شده، 
یک محــرک سیســتم عصبی اســت. با افزایــش غیر  
طبیعــی دوپامیــن در سیســتم عصبــی و تاثیــر بــر 
مکانیسم  های مغز انسان، شادی و هیجان کاذب، 
اختــالل در خــواب و بــی  اشــتهایی شــدید ایجــاد 

می  کند. 
هم زمان با همین  مکانیســم عالوه بــر اعتیادآوری، 
با تخریب سریع مســیر های عصبی اختالالت روانی 
گیــر و  ماننــد ســایکوز یــا روان پریشــی، اضطــراب فرا

افسردگی ایجاد می  کند. 
توهــم احســاس کرم زدگــی و حرکــت حشــره در زیــر 
پوست، فرد را وادار به تخریب پوست خودش جهت 

درآوردن کرم یا حشره می  کند.
ایــن مــاده صناعــی، پــودری ســفید رنگ، شــبیه 
بلور هــای شیشــه، بــدون بــو و تلــخ مــزه اســت و به 

راحتی در نوشابه  ها حل می  شود. 
مصرف تدخینی آن که از طریــق ابزاری به نام پایپ 
انجام می  شــود، ســرعت جذب و شــروع اثــر باالیی 
دارد. بــدون ایجــاد دود یا بو بــه راحتــی در  همه  جا 

قابل استفاده است. 
مصرف این مــاده مــی  تواند باعــث کاهش اشــتها، 
افزایــش فعالیــت فیزیکــی، افزایــش تعــداد تنفس، 
افزایش دمای بــدن و تحریک  پذیــری، بی خوابی، 
لرزش، گیجی، تشــنج، بدبینی و افزایش خشــونت 
شــود. همچنین با صدمه عروق باعث سکته قلبی 

یا مغزی شود.
افزایــش غیرطبیعی دوپامیــن مغزی باعــث توهم، 
هذیان، روان پریشی و بدبینی همراه با پرخاشگری 
و عصبانیــت شــدید مــی  شــود. ایــن مســئله عامل 
انجــام جنایات بســیاری توســط مصــرف  کنندگان 
شیشه شده است.متاسفانه درمان دارویی قاطعی 
برای درمان اعتیاد به شیشــه معرفی نشده اســت. 
امروزه روش  های روان  درمانی و شــناختی طوالنی 
مدت همچون ماتریکس بیشترین کاربرد را دارند. 
البتــه این درمان  هــا باید عــالوه بر درمــان فردی در 
زمینــه خانــواده و درمــان گروهــی نیــز فعال باشــند 
تــا میــزان موفقیــت در تــرک افزایــش یابــد. درمــان 
هم زمان اختالالت عصبی فرد نیز باید لحاظ شود، 
هر چند برخی از عوارض مصرف مدت  ها بعد از ترک 

نیز همراه بیمار است.
دکتر عباس آزادبخت، کارشناس دفتر تحقیق 
و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان 

ایستگاه                                  خطر

رمضاِن کریم

روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، 

هادی 
صداقت

فقط چند روز اولش ســخت است، 
تــا بــدن بــه گرســنگی و تشــنگی و 
بی حالــی اولیه عــادت کنــد، طول 
می کشد. کیف قضیه اما از روز سوم 
و چهــارم آغــاز می شــود کــه کم کــم 
کارها بــه روال گذشــته خــودش برمی گــردد، با این 
تفــاوت مهــم کــه ســاعات کار، خــواب، آمــوزش و 
تحــرکات روزانــه بــا روزه منطبــق می شــود. همین 
قضیه نشان می دهد که رمضاِن کریم، تا چه اندازه 
با همه ماه های شمســی و قمری و میــالدی که در 
جهــان وجــود دارد، توفیر می کنــد. چقــدر این ماه 
عزیز، ترتیب خشک زندگی ما را مثل رود تر می کند. 
یادم می آید آن روزها، وقتی که بچه بودم، رمضان 
عطر و طعم غریبی داشــت. عطر و طعمی که اغلب 
آدم ها بو و مزه آن را از چند مــاه پیش به دل و دیده 

درک می کردند و انتظارش را می کشیدند. 
این انتظار که به شعبان می رسید؛ دیگر نور علی نور 
می شد. آتش بازی، پخش گل و شربت و شیرینی و 
بیرون رفتن ما به اتفاق خانواده برای دیدن و لذت 
بــردن از اعیاد شــعبانیه کیفی داشــت که مــا را یک 
راست به رمضاِن بخشنده متصل می کرد. رمضانی 
که درســت مثل عید نــوروز، ادب و آداب خودش را 
داشــت و برای همین هم بود که در میان ماه های 
مــا، ماهی متشــخص بــود و بــر هــر زبانی کــه جاری 

می شد، نامکرر می نمود. 
کیِف دیدار آن هم از همین مسئله نشئت می گرفت، 
مسئله ای به نام رمضان رحیم که در آن خانواده ها 
بــرای افطــاری خــوردن و دادن دور هــم جمــع 
می شدند. محرک های غذایی و عبادی، آنها را کنار 
هم، دور سفره ای رنگین از رنگینک، حلوا و حلیم، 
کی های مقــوی، مغزیجات و  ســاالدها و انواع خورا

میوه و سبزی و شیرینی می نشاند. 
هر کســی بــه وســِع ســبک اقتصــادی زندگــی اش، 
روزه دیگــری را باز می کــرد و دری از درهای بهشــِت 

خداونــدگـــــاری را بــر او 
می گشــود. مــا هــم مثل 
دیگــران، ایــن مــاه را به 
مهمان بازی و دورهمی 
اغلــب  و  می گذراندیــم 
ســـعـــــی مــی کــــردیــــــــم 
هــر شــب بــه مســجد یــا 
حسینیه ای که دوست 

داشتیم، برویم. 
ایــن مســئله بــه اتفــاق 
شـــــب های پــر رحمــت 
و بــرکــــِت قــدر، بــه اوج 
خـــــودش مـی رســــــیــــد 
کودک هــا و  و بــرای مــا 
نوجوان هــای نــورس، 
طعمی از شــیطنت را به 

دنبال داشت. 
آن مـــوقـــــع دیگــر بــهـانه هــــــای محکمــی بــرای 
بیدارخوابی و بازی داشتیم، چون خدای متعال، 
آدم بزرگ ها را به خود فراخوانده و تکلیفشان کرده 
بــود و موهبتی به نــام رمضــان را بر مــا و آنهــا ارزانی 
می داشت. همین وقت ها هم بود که ما فسقلی ها 

دوست ها و دوستی های تازه ای برهم می زدیم. 
وای فکرش را بکنید که ما بعضی از دوست و آشناها 
را تنهــا بــه واســطه رمضــان عزیــز می دیدیــم و ایــن 
خودش نعمتی بود از دیگر نعمات این ماه مبارک. 
بســا آدم هــا بودنــد کــه در ایــن مــاه شــریف از پــس 
قهــر، آشــتی می کردند و بســا آدم هــای دیگــری که 
دســِت دوســتان را می گرفتنــد. رمضــان آدم هــا 
را بــه هــم نزدیــک می کــرد و چــه از ایــن بهتــر بــود؟ 
حتــی کســبه دنــدان گــرد و تولیدکننــدگان خــرد و 
عمــده هــم بــا رســیدن آن، دســت از دندان گردی 
 بر می داشــــتــنـــــد تــا مــردم بــهـتــــر و بـیــشــتــــر بــه 

کشان برسند.  خورا
در گذشــته کنتــرل مــردم دارانــه ای بــر بــازار وجود 
داشــت و در این ماه پربرکت، به تنظیــم بازار توجه 
بیشــتری می شــد. بازاری که به دلیل حجم باالی 
عرضه و تقاضا، چرخش خوب می چرخید و نیازی 
به فعل و انفعاالت عجیب  غریب بــرای گیج کردن 

بازار نداشت.
 همه می دانستند برخی از اقالم ضروری مثل قند، 
غ، روغن و برنج، به فور و  چای، خرما، نان، تخم مر
با قیمتی مناسب در دسترس است و مهم تر اینکه 
بسیاری از متموالن عالوه بر گســتردِن سوِر افطار و 
برپا داشتن منبِر وعظ، بسته های حمایتی مناسبی 

را به مردم کم توان هبه می کردند. 
بــه واقــع رمضــاِن آن روزهــا رزق و روزی خــودش را 
هم به همــراه مــی آورد، با وجــود اینکه گرســنگی و 
تشنگی را به آدمی ارزانی می داشت تا دست از این 
چرب و شــیرین خوردن با صدای خســرو آواز ایران 

بردارد.  

راه های نرفته موفقیت
سلسله نشست های چهل چراغ تا پایان این ماه دایر است

جشن                        رمضان

بسا آدم ها 
بودند که در این 

ماه شریف از 
پس قهر، آشتی 

می کردند و 
بسا آدم های 
دیگری که 

دسِت دوستان 
را می گرفتند

 دیروز با تبلیغ 
عروسک  های 
باربی و امروز 

با نمایش 
فیلم  های 

هالیوودی، 
زیبایی با 

الغری مفرط را 
تبلیغ می  کنند

نمای                                 سبک

زهره حــدادی و مهدی حســین پور: مــا زمانی عقد 
کردیم که تحریم ها شروع شد و برایمان هزینه تشکیل 
زندگی مقداری زیاد بود، از همین رو تصمیم گرفتیم 

کار جدیدی راه بیندازیم که بتوانیم هم ایده هایمان 
را اجــرا کنیــم و هــم تولیدکننــده باشــیم و درآمــدی 

به دست بیاوریم....

دفترهای چوبی که در تصاویــر زیر می بینید، حاصل 
ایده پــردازی و طراحی های ماســت کــه چندین ماه 
اســت تولیــد می شــود، جلــد دفترهــا چوبــی اســت و 

ح هــای متفاوتــی دارد کــه اول روی کاغــذ بعد به  طر
وســیله کامپیوتر طراحی می شــود و ســپس به کمک 

دستگاه برش داده می شود.

دفتر خاطرات چوبی

هر موفقیتی موفقیت نیست!
سیدمحمد سجادزاده، مسئول امور مرکز تخصصی 
خانــواده ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان: امسال هشتمین سال برگزاری 
نشست های چهل چراغ در ماه  های رمضان را پشت 
ســر می گذاریــم. پیــرو موضوعاتــی کــه در ســال های 
ح شــد،  گذشــته در نشســت های چهل چــراغ مطــر
امسال به موضوع موفقیت می پردازیم، اما قرار است 
از زاویه دیگــری که کمتر به آن پرداخته شــده به این 
موضوع نگاه کنیم و آن هم، راه های نرفته ای بوده که 
برای رسیدن به موفقیت کمتر توجه می شده است.
در این نشســت ها ابتدا راه های درســت و نادرســتی 
کــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت ذکــر می شــود،  را 
می شناســیم. کتاب هــای زیــادی دربــاره موفقیــت 
نوشته شــده اما ضرورت دارد  مورد بررســی قرار گیرد 
تا بدانیــم کدام یــک از راهکارهــای ارائه شــده در آنها 
درســت و کــدام نادرســت اســت، چــون راهکارهای 
نادرســت ذهن مخاطب را با موضوعات عامه پســند 
درگیر می کند و ریشــه واقعــی ندارد. ایــن راهکارهای 
نادرســت موفقیت شــاید در نگاه اول موثر باشند اما 
می توانند به زندگی افراد و خانواده ها آسیب برسانند. 
اما در 13 نشست چهل چراغ رمضان 98 به شناخت، 
تمایز و تبییــن راه های درســت و نادرســت موفقیت 
می پردازیم و 20 راه واقعی و 20 راه غیرواقعی موفقیت 
را خواهیم شناخت. به موازات این بحث، به 10 ُبعد 
از ابعاد موفقیت از جمله موفقیت در روابط همسران، 
موفقیــت در تحصیــل و شــغل، موفقیــت در تربیــت 
فرزندان و موفقیــت در موضوعات معنــوی خواهیم 
پرداخت تــا بتوانیم با جزئیات و نــه در حد کلیات به 

این موضوع ورود کنیم.
سلســله  نشســت های چهل چراغ از 16 اردیبهشــت 
شروع شــده و تا ســی ام این ماه هر روز به جز روزهای 
جمعه از ساعت 13 تا 16 در تاالر ادب واقع در خیابان 
باغ گلدســته، بلوار هشت بهشــت برگزار می شود. در 
ضمن این نشســت ها جنبه تفریحی آموزشی دارد و  
امســال عالوه بر آیتم های نمایشــی و تفریحی، لیگ 
بازی هــای هوشــی و ذهنــی را در طــول برنامــه برگزار 
می کنیم که به برترین ها جایزه ویژه اهدا خواهد شد.

کاربرد سیستم انگیزشی، امنیت و دفاعی
دکتــر محمدرضا عابــدی و دکتــر راضیه ایــزدی: در 
سلسله نشست های برگزار شده ســال های گذشته 
به مســئله سیســتم امنیــت در انســان ها پرداختیم 
ح شــد، امســال از سیســتم  و موارد مرتبط با آن مطر

امنیت فاصله گرفته ایــم و به موضوع موفقیت خواهیم 
پرداخت. 

قبل از آن بهتر اســت بدانید ما  ســه سیســتم انگیزشی، 
امنیــت و دفاعی داریــم؛ وقتی به دنیا می آییم سیســتم 
دفاع و سیستم انگیزشی فعال است اما سیستم امنیت 

فعال نیست و آرام آرام  در آغوش مادر شکل می گیرد.  
در این چند ســال تــالش کردیم  سیســتم امنیــت خود 
را تقویــت کنیم، چــون وقتی ســراغ موفقیــت و انگیزش 

می رویم که امنیت داشته باشیم.
گر فعال باشد، سیستم انگیزش و دفاع  سیستم امنیت ا
متعادل کار می کند پس ما سیستم امنیت را فعال کردیم 

تا به انگیزش برسیم.  
نگرانــی و ترســی کــه داریــم ایــن اســت کــه یکــی از ایــن 

سیستم ها دچار بیش فعالی شوند. 
وقتی سیســتم دفاع خوب کار می کند، خطرات را درک 
گر بیش فعال شــود،  می کنیــد و بــه آن می پردازید ولــی ا
ک هستید. از طرفی  همیشه می ترسید و نگران و هراسنا
گــر سیســتم انگیزشــی کار خــودش را به صــورت نرمال  ا

انجام دهد، خوب اســت و شــما بــه دنبال پیشــرفت در 
گر دچار بیش فعالی شد، شما دچار  زندگی هستید ولی ا
اســترس می شــوید. برای مثال در قدیم فرزنــدان وقتی 
بیدار می شدند، به پدر و مادر خود سالم می کردند که در 
گر فردی زمان  این حالت سیستم امنیتی فعال می شد، ا
خروج از خانه دنبال دعوا و درگیری باشد و به طور مثال 
کسی دیر می آید و... در این حالت سیستم  بگوید چرا تا

دفاعی فعال می شود.
گر هم مثال از فردی خواسته شود که برای تفریح بیرون   ا
کــراه کنــد و بگویــد کار دارم، در ایــن صــورت  رونــد امــا ا
سیستم انگیزشــی فعال اســت، این سیســتم بیشتر در 
که اصفهانی ها همیشه دنبال  اصفهان فعال است، چرا

کار هستند.

نقشه موفقیت
اما برای رسیدن به موفقیت باید دید آیا نقشه ای برای 
موفقیت داریــم یا خیــر؟ نقشــه موفقیت شــامل اصول 
موفقیت، سبک موفقیت و تکنیک های موفقیت است.  

از دید ما برای نیل به موفقیت 40 راه وجود دارد که 20 
تا از آن واقعی و بقیه غیرواقعی هستند. درست مثل 
چهل ســتون که 20 ســتون دارد و بقیه ستون هایی  
 کــه سایه شــــــــان در آب اســت، در اصــل وجــــــــود

 ندارند.
اصول موفقیت تنها یک مســیر نیســت و یک ســری 
اصول کلی دارد برای مثال من به عنوان یک فرزند یا 
شهروند یا دوست،  برای کســب درآمد یا تحصیالت 

چطور می توانم موفق شوم؟
حــال بدانیم چگونــه می تــوان تشــخیص داد فردی 

واقعا موفق است  یا خیر؟

ک های اصلی موفقیت مال
خلق محــور نباشــد: بدیــن معنی کــه اینگونه 
نباشد که فردی زمانی که خلقش پایین است، خود 
را ناموفق و زمانی که خلقش باالست، خود را ناموفق 

بداند.
دلبستگی محور نباشد: یعنی اینطور نباشد که 
فردی با وجود فردی دیگر که به آن دلبســته اســت، 
خــود را موفــق و در صــورت از دســت دادن او خــود را 

ناموفق بپندارد.
دیگــران را دســتکاری نکنــد: یعنی کســی را در 
حین مسیر موفقیت به اصطالح خراب کنیم تا خود 
بــه خواســته مان برســیم یــا بــه عبــارت دیگــر زمــان 
رســیدن بــه موفقیــت خودمان بــدون آنکه کســی را 

بدنام کنیم، پیش برویم.
فرایندمحــور باشــد: ایــن را بدانیــم کــه اصــول 
اصلی موفقیت صرفا رسیدن به قله  نیست، در مسیر 

آن هم می توان فرد را موفق محسوب کرد.
به رشد درونی بینجامد نه صرفا رشد بیرونی: 
یعنی تنها به ظاهر امر توجه نکنیم، بلکه به باطن هم 
ک را درون و بطن هر  توجه داشته باشیم. در واقع مال

چیز بدانیم نه فقط ظاهر آن.
اتصــال ایجــاد کنــد نــه انــزوا: یکــی از اصــول 
موفقیت این اســت کــه ارتباط بــا دیگــران را افزایش 

دهد نه اینکه ما را به فرد منزوی تبدیل کند.
معنابخش باشد نه صرفا لذتبخش.

ک  عمــل محور باشــد نــه اندیشــه محــور: مال
موفقیت تنها به فکر نیست، به عمل هم هست. 

فرد ویژه باشد.
رنجی را بکاهد  نه رنجی را بیفزاید: یکی از اصول 
موفقیــت ایــن اســت کــه در مســیر آن درد و رنجــی را 
کاهش دهد نه اینکه باعث ایجاد درد و رنج و اسباب 

زحمت برای کسی شود. 

راه هـای زیـادی را بـرای موفقیـت انتخـاب کـرده ایـد و بـه هـدف نرسـیده ایـد امـا راه هـای 

لیال 
کهالنی

نرفتـه ای هـم هسـت که می توانید موفقیت را به دسـت بیاوریـد و به آرزویتان برسـید... این 
موضوعـی اسـت مربـوط بـه سلسـله نشسـت هـای چهـل چـراغ بـا عنـوان »راه هـای نرفتـه 
موفقیت« که توسـط سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان واقع در تاالر 
ادب با حضور دکتر محمدرضا عابدی، رئیس دانشـکده علوم تربیتی و روانشناسـی دانشـگاه 
اصفهـان و دکتـر راضیه ایزدی، عضو هیئت علمی دانشـگاه صفاهـان و دانش آموخته دکترای 

مشاوره برگزار می شود. 
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 در جهت کارآفرینی و اشتغال جوانان

اولین چک لیست 
کارآفرينی

احسان چاوشی
شــروع  و  کســب وکار  یک  راه انــدازی 
کارآفرینی شــاید به نظر خيلی ساده بياید، اما 
واقعيت این است که این طور نيست. بله، شما 
باید ســخت کارکنيد و به کار کردن در تمامی 
این منظور  برای  باشيد.  ساعت های روز متعهد 
باید مطمئن باشــيد قبل از شروع، همه کار های 
این چک ليست را انجام داده باشيد، در غير این 
صورت به راحتی شکســت خواهيد خورد. در 
این چک ليست تالش شده کارها به طور خالصه 
در دسته بندی های مشخص و قابل مدیریت قرار 

بگيرد و هرکدام مقدمه انجام دیگری باشد.
يک ايده خوب پیدا کنید

ایده خوب، ایده ای نيست که تنها سودآور باشد. 
ایده خوب مناسب شخصيت شماست و با بازار هدف 
شــما هماهنگی دارد. این ایده بــرای مدت مدیدی 
شــمارا درگير خواهد کرد، پس سعی کنيد ایده ای را 

انتخاب کنيد که با آن نفس بکشيد وزندگی کنيد.
   نقاط ضعف و قوت خود را شناسايی 

کنید.
   ایده کارآفرینی خود را با نقاط قوتتان مقایســه 

کنيد.   آیا می توانيد چيزی را ابداع کنيد؟
   موفقيت را برای خودتان تعریف کنيد.

ایده کســب وکار خودتان را امتحان کنيد و یک 
تحقيق بازاریابی انجام دهيد

از کجــا می دانيــد واقعا کاری کــه می خواهيد 
موفقيت آميز اســت؟ آیا واقعا ایده کارآفرینی شــما 
در تمام مراحل به ســرانجام می رسد؟ برای دانستن 
جواب این ســوال ها، روش زیر را در پيش بگيرید. 
با اشــخاص حقيقــی هم گفت وگو  البته می توانيد 
کنيد. به طور مثال آیا آنها به یک رســتوران شيک در 
همسایگی شــان نياز دارند یا مغازه دونات فروشــی 

جدیدی را می پسندند؟
   ایده کارآفرینی شــما چه نيــازی را برطرف 
می کند؟   چقدر برای افراد ضروری اســت چيزی را 
که می فروشــيد بخرند؟   آیا ایده شما باگذشت زمان 

تغيير می کند؟ چگونه خودتان را وفق می دهيد؟
   مشتریان ایدئال شما چه کسانی هستند؟

   این مشــتریان چند درصد از مردم را دربرمی 
گيرند؟   چقدر زمان و هزینه می برد یک مشتری پيدا 
کنيد؟   ایده شما چه مزیتی نسبت به رقبای شما دارد؟

   آیا با بازار و رقبا آشنایی کامل دارید؟
   چــه افــرادی می توانند در اجرای ایده شــما 

همکاری کنند؟
   به چقدر هزينه اولیه برای راه اندازی 

ايده نیاز داريد؟
   یک نقشه مالی اوليه تهيه کنيد.

   چقدر زمان نياز اســت تا ایده خود را به بازار 

ارائه کنيد؟   بــا چند نفر از مشــتریان بالقوه خود 
مصاحبه کنيد.اگر به دنبال جذب سرمایه هستيد، یک 

طرح رسمی کسب وکار نياز دارید
اگر به ســرمایه گذاری صندوق های ریسک پذیر، 
بانک ها یا حتی افــراد نياز داریــد، باید یک طرح 
کســب وکار حدودا 40 صفحه ای آمــاده کنيد. این 
طرح شــامل موارد زیر می شــود: خالصه اجرایی، 
خالصه برنامه شــرکت، ليستی از کاال یا خدمات به 
همــراه نيازهایی که مرتفع می کنيــد، جزئيات بازار 
هدف، طــرح بازاریابی و فــروش، نقطه های هدف 
به صورت کمی، ليســت متخصصان موردنياز و طرح 

مالی شرکت.
برند کارآفرينی شما

یک برند قدرتمند، کليد وفاداری مشتری و فروش 
بيشــتر اســت. اگر فکر می کنيد این کار تنها برای 
شرکت های بزرگ است، اشتباه می کنيد. شما به کمک 
برند خود فرصت پيدا می کنيــد جلب توجه کنيد و 

مطمئن باشيد لذت بخش است.
   یک نام برای کسب وکار خود انتخاب کنيد.

   درباره پيام برند خود فکر کنيد.
   یک شعار برای آن انتخاب کنيد.
   رنگ و فونت سازمانی برگزینيد.

   یک لوگو طراحی کنيد.
ايده خود را ثبت کنید

قبل از آنکه کســب وکار خود را شــروع کنيد، 
باید مطمئن شــوید همه کارهای ضــروری را انجام 
داده اید. آیا نام کســب وکار خود را ثبت کرده اید؟ 
برای مجوزهای الزم اقــدام کرده اید؟ بيمه نيروهای 
خود را بررسی کرده اید؟   درباره نوع ثبت ایده خود 

تصميم گيری کنيد.
   نام کسب وکار خود را ثبت کنيد.

   دامنه اینترنتی مناسب خود را خریداری کنيد.
   برای مجوزهای الزم اقدام کنيد.   کد اقتصادی 
کسب وکار خود را دریافت کنيد.   در صورت لزوم 

با یک حقوق دان مشورت کنيد.
سرمايه کسب کنید

هر کســب وکاری لزوما به ســرمایه بيرونی نياز 
ندارد، گرچه بيشــتر آنها در مراحل اوليه به آن نياز 
پيدا می کنند.    هزینه های شروع کسب وکار خود را 
تخمين بزنيد.   بررسی کنيد کدام روش جذب سرمایه 
مناسب تر اســت؛ خانواده، سرمایه گذار، صندوق های 
ریســک پذیر.    جداول مالی موردنياز را تهيه کنيد؛ 
پيش بينی فروش، ریسک سود و زیان، جریان نقدینگی 

و نقطه سربه سر.   درخواست سرمایه بدهيد.
   حســاب اختصاصی کسب وکار خود را افتتاح 

کنيد.   سيستم مالی خود را راه اندازی کنيد.
   استراتژی خروج خود را بشناسيد.

کسب وکار خود را آماده کنيد
شما تقریبا برای شــروع آماده اید. تنها چند مورد 
کوچک کاری باقی مانده اســت. ابتدا مکان موردنياز 
خود را پيدا کنيد، نيروی متخصص را استخدام کنيد 

کار آفرينی
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 May -21 روش های مدرن و بومی پیشگیری از اعتیاد گره گشاست  

چند ی پیــش به همت موسســه مردم نهاد 
آواي اندیشه الوند  نشست تخصصي هم اندیشي  
فعالین مردمي حوزه پیشگیري و درمان اعتیاد در 
استان برگزار شد. در این نشست به تبیین و نقش 
گروههاي مختلف مردمي و نیز دولت در حرکت 
به ســمت کاهش اعتیاد در جامعه  پرداخته شد. 
نکات قابل تامل مطرح شــد که مشــروح آن در 

پي مي آید:
دکتر ابوالفضل باب الحوائجي در این نشست 
با اشــاره به این نکته که نجــات یک معتاد یک 
پیشگیري بنیادین است گفت:  اعتیاد یک معضل 
فردي ،اجتماعي و خانوادگي مي باشــد. دولت 
به تنهایي نمي تواند از این معضل گره گشــایي 
نمایــد.وي افزود : متاســفانه از ســویي چرخه 
اقتصاد ی کالن مواد مخدر سیســتم عمیق اعتیاد 
را در جامعه قدرتمند و فعال نگاه داشــته است 
.دکتر بابالحوائج تصریــح کرد : معتقدیم باید به 
جایگاه بي بدیل انجمن )NA(در استان اهمیت 
مضاعف داده شود و انگیزه هاي الزم برای ارائه 

خدمات مستقل ایشان ارائه گردد.
وي افــزود اضافــه کرد: بی شــک  حضور 
مســتمر بهبود یافتگان در جلســات )NA( یک 
جایگزین خوبي براي عدم مصرف اســت. وی 
سپس خاطرنشان ساخت: راه پیشگیري و درمان 
اعتیاد را باید از داخل اعتیاد جســتجو کرد و از 
آنجایي که تأثیري کــه مصرف اعتیاد بر مغز مي 
گذارد غیر قابل بازگشــت و یک  خلع را ایجاد 
میکند باید این اثر را پیوسته پر کرد و در مانگران 
و فعالیــن حوزه درمان بایــد در گام اول فاصله 

تخریب تا بهبود را کم کنند.
همچنیــن اعتماد خانــواده در مرحله اول به 
بهبــود یافتگان مــي تواند انگیــزه الزم را براي 
حضــور موفق در جامعــه را در این گروه احیاء 
نماید.دکتــر باب الحوائــج پیرامون بحث روش 
هاي پیشــگیري از اعتیاد نیز گفت:  باید عواقب 
پیدا و پنهان جســمي و روحي اعتیاد را در جامع 
شفاف و روشــن تبیین گردد. همچنین آموزش 
های پیشگیرانه والدین ، باید قبل از ازدواج و از 
بدو تولد فرزند در دســتور کار جدي قرار گیرد 
و بــه نوعي باید والدین تفــاوت هاي رفتاري و 
شخصیتي فرزندان را بشناسند و در همان دوران 
آن را اصالح کنند تا برخي کمبودهاي شخصیتي 
در آینده منجر به ناهنجاري نگردد. وي به نوعی 
شــاهد تبدیل اندیشه سالم و رفتار سالم فرزندان 

در آینده باشیم .
وی نقش ســازمانهاي مردم نهاد در تعامل با 
نهادهاي دولتي را براي رســیدن به اهداف بلند 
مشــترک همانا کاهش تقاضا و گرایش به اعتیاد 

است را مهم ارزیابي نمود.

مدیرعامل موسسه آواي اندیشه الوند نیز در 
این نشســت پیدا کردن روش نوین پیشــگیري 
از اعتیــاد را در عصر امروزضرورت دانســت و 
تقویت سمن هاي حوزه پیشگیري راگامي بزرگ 

در امر مقابله با اعتیاد به عنوان نمود.
محمدرضا غالمي تصریــح کرد: باید روش 
هاي اجرایي و محتوایي موفق را الگوسازي نمود 
و از ارائه محتواي آموزش تکراري غیر اثربخش 
پرهیــز نمود.وی نقش و جایگاه فراموش شــده 
بهبود یافتگان در امر پیشگیري از اعتیاد را بسیار 
با اهمیت توصیف نمودوایجاد شــبکه آموزشي 
  )NA( گروه هاي بهبود یافتــه از جمله انجمن

در جامعه را  روش، مردمي موثر عنوان نمود .
همچنین بهره گیري از ظرفیتهاي آحاد مردم 
در کوچه و محله و مساجد را براي مقابله فرهنگ 
سازي پیشگیري از اعتیاد ، دیگرموضوعی است 

که باید از آن به عنوان ســرمایه اجتماعي در این 
عرصه استفاده نمود.

غالمي اضافه کرد: تبادل تجربیات گروههاي 
فعال مردمي در این حوزه از نکات مورد استمرار 
است تا به روش و ســبک اثر بخش آموزشي با 
فرآیند بومي در استان برسیم .وی یکي از نکات 
مهم کارکردهاي مردمی در ســازمانهاي مردم را 
مطالبه گري عنوان کرد و گفت: سمنها بسته هاي 
انتقادی، پیشــنهادی و راهبردي به مسئولین می 
بایست ارائه دهند تا برخي کاستي ها متبلورگردد 
.مدیر موسســه مردم نهاد نداي مهر کبودراهنگ 
نیز در این نشســت فعالیتهاي حوزه پیشــگیري 
از اعتیــاد  را حســاس و طاقــت فرســا عنوان 
نمــود و اولویت آموزش و پیشــگیري را حوزه 
والدین توصیــه نمود .مصطفي ســلطاني تاکید 
کرد : معتقدیم همــه والدین باید گواهي تربیت 
کودک بگیرند و اساس آموزش به والدین محور 
آموزش باشد.وی آگاهي مستمر و به روز والدین 

را تضمین بر عدم گرایش به انواع آســیب هاي 
اجتماعي فرزندان دانست.

سلطان نقش و ظرفیت رسانه هاي مختلف را 
مورد تاکید قرارداد و خاطرنشــان کرد : جمعیت 
نارانا در سراسر کشــور همسو با اهداف انجمن 
)NA( موفــق عمل کرده و باید بهاء بیشــتر به 
این گــروه در حوزه مقابله و پیشــگیری به این 

گروه داد . 
یک درمانگر و محقق در حوزه اعتیاد نیز در 
این نشســت گفت : یکي از علل اعتیاد تنها یی 
و افســردگي در جوانان میباشد که باید هورمون 

شادي را در جامعه بسط و گسترش داد.  
هستي مســعود افزود:  دید مثبت ظاهري به 
اعتیــاد و یادگیری مشــاهده ای از عوامل اصلي 
گرایش به اعتیاد است که باید جهت حذف این 
باور غلط افــراد جامعه به ویــژه جوانان برنامه 

داشــت. وی آموزش مواجه مناســب جوانان با 
مشــکالت و مصائــب را از روش هاي آموزش 

اثربخش و پایدار در این عرصه عنوان نمود .
مسئول موسســه طلوع زندگي آرام مالیر نیز 
در این نشست از اعتیاد به عنوان یک سونامي و 
بحران در جامعه تفســیر کرد و بازشناســي علل 

پائین آمدن سن اعتیاد را ضروری دانست .
غالمرضا فرازمند تصریح کرد : باید از مرحله 
انکار وضعیت موجود اعتیاد در جامعه عبورکرد 
و به صورت شــفاف و رونــد تخریب فردي و 

اجتماعي این مخدراعالم گردد.
وی  خانواده مدرسه و اجتماع را مثلثی عنوان 
کرد که آســیب دیدگان اجتماعی از آن به نوعی 
ضربه خورده اند. وی  عشــق و معنویت راهي 
براي مقابله با هر معضلی دانســت و گفت:  باید 
دانش پیشگیري از اعتیاد همراه با عشق به زندگي 

آموزش داده شود.
 )NA(اعضاي کمیته اطالع رســاني انجمن 

معتادین گمنام نیز در این نشست پیرامون انجمن 
و سهم این انجمن در افزایش آمار بهبود یافتگان 
و کاهــش گرایش به اعتیاد در جامعه به ســخن 

پرداختند که ماحصل آن درادامه می آید:
انجمن معتادین گمنان )NA( از سال 1379 
در اســتان همدان شــکل گرفته است و در حال 
حاضر 178 گروه در اســتان فعال است و حدود 
17 هزار نفر عضو را در به صورت شبکه و مردم 

هدایت مي نماید.
 ایــن انجمن به روش گــروه درمان و گروه 
محــور تالش دارند از بازگشــت مجدد معتادان 
بهبود یافته به اعتیــاد جلوگیري کند.که با روش 
و نگرش هاي موفق خود توانسته روند موفقي را 

در سراسر کشور در پیش بگیرد.
برنامه آموزشي انجمن )NA( برگرفته از یک 
برنامه تجربي اســت که به صورت رایگان و از 
نظر مالي کامال مستقل در کنار هم به هم دیگر 
خدمت ارائه مي نمایــد . این انجمن به دنبال 
روابط عمومي موثر با همه کساني که در حوزه 
اعتیاد کار میکنند هستند و از هر فرصتي براي 
معرفي انجمن و جذب هدایت بیماران اعتیاد 
بهره مي برد . خوشبختانه جامعه نگاه مثبتي به 
انجمن معتادان گمنام)NA(  پیدا نموده است.  
با توجه به اینکه این انجمن منافع مشــترک با 
جامعه از نظر صلح ، شادي ،امنیت و رفاه دارد 

خود رااز مردم مي دانند .
این انجمن معتقد است که براي پیشگیري 
از اعتیاد چند نکته مورد توجه قرار داده شود:

اینکه براي عــدم گرایش بــه اعتیاد باید 
تفاوت نیاز و خواســته را را دانســت .  نباید 
حتــي براي یکبار هم مصرف مــواد را آزمود 
. بایــد یادگرفت از قــدرت و توانایي خود در 
مسیرســالم و مثبت استفاده نماییم.  باید در برابر 
سردرد ها و مشکالت خود را قوی کنیم . اعتیاد 
مرض بیکاری نیســت . همه انسانها در معرض 
گرایش به اعتیادند .تفکر با ید ســالم نگاه داشته 

شود .
مدیر موسســه مردم نهاد در بهار امید آفریني 
نیز در این نشســت توجه مضاعــف ظرفیتهاي 
مثبت مذهبي در تغییر ســبک زندگي سالم را از 
راهکارهاي اساســي و روش هــاي مهم کاهش 

گرایش به ناهنجاري ها از جمله اعتیاد ذکرکرد.
فرشته اسدی معنوي را جایگزین خوبي براي 
خلع روحاني درانســان مطرح و تغییر باور غلط 
در مصرف مواد را از رسالت های اساسی فعالین 

این حوزه عنوان نمود .
شــایان ذکر. تعدادي از مدیران ســازمانهاي 
مردمنهاد فعال اســت آن نیز نظرات خود را در 

این نشست مطرح نمودند.

مصــرف  از  کشــور  کل  دادســتان   
موادمخــدر در داخــل زندان ها توســط 
معتادان متجاهر خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جـــــوان، حـــــجــــــت 
االســــــالم  منتظری در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: اگر فکــر کنیم با زندانی کردن 
معتادان متجاهر می توانیم راه را بر گسترش 
این بــالی خانمان برانداز ببندیم، اشــتباه 
کرده ایــم. وی افــزود: چقــدر  می توانیم 

افراد را به زنــدان بیندازیم و زندانی کنیم، 
البته این بدان معنا نیســت که بخواهیم این 
کیفر را برداریم. کســانی که مرتکب جرم 
می شوند باید در چارچوب قانون مجازات 
شوند و زندان بروند و راه اساسی این کار 
آسیب شناسی است. دادستان کل ادامه داد: 
در زمینه کاهش اعتیاد و استفاده از راه های 
مختلف برای مبارزه با اعتیاد باید آســیب 
شناسی کنیم. وی با اشاره به وجود برخی 

از محدودیت هــا در زندان ها تصریح کرد: 
معتــادان متجاهر باز هم در داخل زندان از 
راه هــای مختلفی به موادمخدر دسترســی 
دارند.حجت االســالم منتظری خاطرنشان 
کرد: باید با انجــام مطالعات علمی به غیر 
از زندانی کردن، راهکارهای دیگری را از 
لحاظ اجرایی و علمی پیدا و از آنها استفاده 
کنیم. وی افزود: در چارچوب قانون قاضی 
مکلف است فرد مجرم  را مجازات کند، اما 

قاضی در مقامی نیست که بخواهد در مقام 
قانونگذاری مصلحت اندیشی کند.دادستان 
کل کشور تصریح کرد: آیا امروز مصلحت 
جامعه این اســت که چنیــن فرد مجرمی 
را زندانــی کنیم یا شــالق بزنیم یا جریمه 
نقدی یا تبعید کنیم، این در حوزه وظایف 
قانون گذاران و کســانی است که مسئولیت 

مدیریت جامعه را برعهده دارند..

آگهی تغییرات شرکت تولید روستايی کشت 
نوين يسرلو الوند 

آگهی تغييرات شــرکت توليد روستایی کشت نوین یسرلو 
الوند شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 8344 و شناســه ملی 
10820080888 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه مورخ 29/09/1397 و باستناد نامه شماره 876/342/18 
تعاون روســتایی شهرستان همدان  اداره  مورخ18/10/1397 
تصميمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - صورتهــای مالی و ترازنامه 
و سود و زیان ســال مالی 96 تصویب گردید . 2 - بازرسان 
شرکت برای مدت یکســال بشرح زیر انتخاب شدند : خيراله 
مومنی به شماره ملی 6479861949 بعنوان بازرس اصلی هاشم 
رضائی هنرمند به شــماره ملی 6479611731 بعنوان بازرس 
علی البدل اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان )457828(

آگهی تغییرات شرکت خانه گستر پارس نگار 
آگهی تغييرات شرکت خانه گستر پارس نگار شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8719 و شناســه ملی 10820084580 به 
اســتناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 25/01/1398 تصميمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضای هيات مدیره به سمت ذیل تعيين 
گردیدنــد: آقای محمد کالفچی به کد ملــی 3871371122 به 
ســمت مدیرعامل و عضو اصلی هيئت مدیره آقای بهروز افشار 
به کد ملی 3780438968 به ســمت رئيس و عضو هيئت مدیره 
خانم فاطمه بيات به کد ملی 3875213815 به سمت نایب رئيس 
و عضوهيئت مدیره 2 - کليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضاء محمد کالفچی و بهروز افشار همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان )463226

آگهی تغییرات کانون قرآنی شهداء روستای علی آباد 
آگهی تغييرات کانون قرآنی شهداء روستای علی آباد موسسه 
غير تجاری به شماره ثبت 256 و شناسه ملی 10820015103 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/01/1398 
و نامه شماره1531/324/22/95 مورخ 17/01/1398 استانداری 
همدان تصميمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هيئت مدیره برای 
مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سميه کاظمی 
باکدملــی 3875272560 آقای صفرزرین دوســت باکدملی 
3875272481 آقــای عليرضا کاظمی باکدملی 3875897595 
آقای مسلم مهدوی دوست باکدملی 3872624113 آقای وحيد 
کرمی باکدملــی 3970092876 اعضای اصلی هيات مدیره و 
آقایان قاسم قنبری باکدملی 3872619268 وجواد قاسم آبادی 
باکدملی 3860014595 بعنوان اعضای علی البدل هيات مدیره 
2 - آقایان علی اصغــر گل چهره ئی باکدملی 3872616821 
بعنوان بازرس اصلی و اميروکيليان پورباکدملی 3860444670 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
3 - ترازنامه منتهی به ســال 1397 موسسه به تصویب رسيد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری همدان )463228(

آگهی تغییرات کانون قرآنی شهداء روستای علی آباد 
آگهی تغييرات کانون قرآنی شهداء روستای علی آباد موسسه 
غير تجاری به شــماره ثبت 256 و شناسه ملی 10820015103 
به استناد صورتجلســه هيئت مدیره مورخ 16/01/1398 و نامه 
شماره1531/324/22/95 مورخ 17/01/1398 استانداری همدان 
تصميمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضای اصلی هيات 
مدیره به شــرح ذیل تعيين گردید: خانم سميه کاظمی باکدملی 
3875272560 بعنوان رئيس هيات مدیره و مدیرعامل موسســه 
آقای مسلم مهدوی دوست باکدملی 3872624113 بعنوان نایب 
رئيس هيات مدیره آقای عليرضا کاظمی باکدملی 3875897595 
بعنوان خزانه دار آقای صفرزرین دوست باکدملی 3875272481 
عضو اصلــی هيات مدیــره آقــای وحيد کرمــی باکدملی 
3970092876عضواصلی هيات مدیره 2 - دارندگان حق امضا : 
به استناد تبصره 3 ماده 30 اساسنامه انجمن کليه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غياب 
خزانــه دار با امضای رئيس هيئت مدیــره و با مهر کانون معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان )463229(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ماد پالست 
ماهان 

تاســيس شــرکت با مســئوليت محدود کتيبه پویان گنجنامه درتاریخ 
03/02/1398 به شــماره ثبت 13673 به شناسه ملی 14008286833 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکميل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :انجام تحقيقات علمی تا سطح ملی ومشاوره 
و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتيکی و شبکه داده ها )به استثنای امور 
فرهنگی(و توليد و ارائه خدمات ســخت افزاری رایانه،توليد و پشتيبانی نرم 
افزارهای سفارش مشتری)به اســتثنای امور فرهنگی(،ارائه و پشتيبانی بسته 
های نرم افزاری)به استثنای امور فرهنگی(وارائه خدمات عمومی شامل تامين 
نيروی انسانی جهت امورحمل ونقل وتعميرونگهداری شامل تعميرونگهداری 
تجهيــزات و وســایل اداری )به غيرامــور رایانه(خدمــات فنی خودرو 
وامورآشــپزخانه ورستوران شــامل طبخ وتوزیع غذا واداره رستوران وبوفه 
و تنظيفات ونامه رسانی وپيشــخدمتی امورآبدارخانه وخدمات پاسخگویی 
وتلفنی ونگهداری خدمات فضای ســبز شــامل خدمات باغبانی ونگهداری 
فضای سبز وامورصحافی شامل صحافی وحروفچينی وغلط گيری وخطاطی 
و ماشين نویسی و تکثيرنامه های اداری وسایرامورفنی وامورتاسيساتی شامل 
تعميرونگهداری وبهره برداری از تاسيسات برودتی وحرارتی وارائه خدمات 
بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعاليــت : از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان ، 
شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شــهر همدان، جوادیه ، خيابان سلمان ، 
بن بســت شهيد اســدی ، پالک 35 ، طبقه همکف کدپستی 6517717364 
ســرمایه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی ميزان 
سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم پرستو مصباحی جمشيد به شماره ملی 
3875219457 دارنده 10000 ریال ســهم الشرکه خانم حوریه اسدی حبيب 
به شماره ملی 3991821923 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هيئت 
مدیره آقای مجيد اسدی حبيب به شماره ملی 3860375040و به سمت نایب 
رئيس هيئت مدیره به مدت 3 ســال خانم پرستو مصباحی جمشيد به شماره 
ملی 3875219457و به سمت رئيس هيئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم حوریه اســدی حبيب 
)شــریک(همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد اختيارات مدیر عامل : طبق 
اساســنامه ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاری همدان )463227(

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

 ۶0درصد مبتاليان به فشارخون از 
بیماری خود بی خبرند

کاهش جمعیت همدان نگران کننده است

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: 6۰ 
درصد مبتالیان به فشار خون از بیماری خود خبر ندارند.

رشید حیدری مقدم در آیین آغازین بسیج ملی کنترل فشار خون 
باال با شــعار »بدانیم و اقدام کنیم« اظهار داشــت: بسیج ملی کنترل 
فشار خون با دستور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به 
تمامی دانشــگاه ها و دســتگاه های همکار در کارگروه سالمت و 

امنیت غذایی ابالغ شده است.
وی اضافه کرد: 1۰ میلیون بیمار در جهان به علت فشــار خون 
باال یا همان قاتل خاموش در ســال 2۰17 جان خود را از دســت 
دادند و طبق بررسی های صورت گرفته در سال 2۰16 ، یک سوم 

جمعیت باالی 3۰ سال کشور به فشار خون مبتال بودند.
حیدری مقدم افزود: با وجود اطالع رســانی و آگاه ســازی 6۰ 
درصد بیماران از ابتال به فشــار خون اطــالع ندارند از 4۰ درصد 
مابقی نیز تنها 19 درصد نســبت به کنترل مناسب بیماری اقدام می 
کنند.وی اظهار داشــت: تمامی افراد باالی 3۰ سال به همراه مادران 
بــاردار و بیمــاران کلیوی بدون در نظر گرفتن ســن در این طرح 
ســنجیده می شوند.معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
همدان معتقد اســت: به جای ســاخت بیمارستان فوق تخصصی، 
منشا بیماری ها را از مراکز بهداشتی مهار کرده تا هزینه های حوزه 
درمان کاهش یابد.حیدری مقدم با بیــان اینکه برای کاهش هزینه 
درمان ناچار به تغییر رویکرد هســتیم گفت: هر خانواده، جامعه و 
سازمان باید از ابزار و وسایل در اختیار برای این کار بهره گیرد. وی 
گفت: میزان مصرف نمک از 15 گرم به 11 گرم کاهش یافته است 
و اگر ســه گرم دیگر کاهش یابد می توان 3۰ درصد بیماری های 

ناشی از فشار خون، دیابت، بیماری قلبی و عروقی را کنترل کرد.
رییس مرکز بهداشت اســتان همدان بیان کرد: بهداشت باید از 
درمان ســبقت گیرد چرا که هر یک دالر هزینه در بخش بهداشت 

برابر با کاهش چهار تا 17 دالر هزینه در بخش درمان است.
حیدری مقدم با بیان اینکه طرح سنجش فشار خون باال از امروز 
پنجشنبه آغاز شده اســت گفت: برای اطالع رسانی و فراخوان از 

تمامی ظرفیت ها به ویژه فضای مجازی استفاده می شود.
وی ادامــه داد: نحوه پذیرش افراد به 2 صورت حضوری و غیر 
حضوری بوده همچنین تیم های ســیار در دســتگاه های اجرایی 

مستقر شده یا در مکان های شلوغ حضور می یابند.
وی درباره سنجش فشار خون غیرحضوری توضیح داد: کسانی 
که به اینترنت دسترسی دارند با ثبت مشخصات هویتی، فشار خون 

را می گیرند و آن را به سامانه ارسال کرده و ثبت می کند. 
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی اســتان همدان گفت: 
کاهش موالید و مادران باردار زیر 3۰ ســال این استان نگران کننده 
و بحران جدی اســت.حیدری مقدم ادامه داد: بدون در نظر گرفتن 
شهرستان اسدآباد جمعیت استان یک میلیون و 625 هزار تن است 

که 54درصد آنها باالی 3۰سال هستند.
رییس مرکز بهداشت استان همدان اضافه کرد: باال بودن درصد 
جمعیت باالی 3۰ سال به معنای پیری جمعیت و کاهش موالید در 
استان همدان است.حیدری مقدم با بیان اینکه تمامی مادران باردار 
در طرح ســنجش فشــار خون مورد ارزیابی قرار می گیرند گفت: 
طبــق آخرین آمار تنها 6 هــزار و 54۰ تن از مادران باردار زیر 3۰ 
سال ســن دارند که این آمار نگران کننده است.وی از کاهش آمار 
ازدواج خبر داد و افزود: ســال 92 حدود 28 هزار و 5۰۰ ازدواج 
در اســتان ثبت شده که که این آمار تا سال 97 روند کاهشی داشته 
و به زیر 12 هزار نفر رسیده است.به گزارش ایرنا؛ معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی اســتان همدان تاکید کرد: کاهش جمعیت 
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اجتماعی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ماد 
پالست ماهان 

تاسيس شرکت با مســئوليت محدود ماد پالست ماهان 
درتاریخ 19/02/1398 به شــماره ثبت 13681 به شناســه 
ملی 14008319581 ثبت و امضا ذیل دفاترتکميل گردیده 
کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی 
ميگردد. موضوع فعاليــت :تهيه-خریدوفروش -واردات و 
صادرات،انواع ضایعات مواد پالستيکی پليمری-الستيک و 
آهن آالت ازقبيل مس، آلومينيوم، چدن، برنج، فوالد، روی، 
برنز.وهمچنين بازیافت انواع ضایعات پالســتيکی و پليمری 
-الســتيکی و انواع ضایعات و پســماندهای مواد پليمری 
شرکتهای پتروشــيمی وتبدیل آن به چيپس وگرانول جهت 
مصارف توليدی 0 جمع آوری و بازیافت روغن ســوخته 
و ضایعات شــرکتهای نفتی . درصــورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعاليت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرستان 
همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، شهرک الوند ، خيابان 
گلستان ، کوچه گلســتان 2 ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 
6518943631 سرمایه شــخصيت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ریال نقدی ميزان ســهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای حسن عبدی به شماره ملی 3873992663 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای علی شيری به شماره ملی 
4051301028 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هيئت 
مدیره آقای حســن عبدی به شماره ملی 3873992663و به 
سمت رئيس هيئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی شيری 
به شماره ملی 4051301028و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحــدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق واســناد بهادار 
وتعهد آور شرکت از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود 
اســالمی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری با امضاء 
مدیر عامل و ریيس هيات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. اختيارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير 
االنتشــار آوای الوند جهت درج آگهی های شرکت تعيين 
گردیــد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان 

)463245(

معتادان در  زندان مصرف  می کنند!

 افراد سودجو همسو با 
اهداف دشمن در حوزه 

اعتیاد اقدام می کنند
معاون سیاسی استاندار همدان گفت: با بیان 
اینکه دشمنان به دنبال ناتوان کردن مردم ایران 
هستند، تصریح کرد: افراد سودجو نیز همسو 
با اهداف دشمن در حوزه اعتیاد اقدام می کنند.
مصطفی آزادبخت  در شــورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان، با اشاره به اینکه 
شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر در 
استان از انسجام خوبی برخوردار است اظهار 
داشــت: در بحث پیشــگیری باید از کمک و  
ورود سمن ها و مردم  برخوردار شویم.وی با 
تاکید بر اینکه بایــد به موضوع مبارزه با مواد 
مخدر حرفــه ای ورود کنیم، ابراز کرد:  جای 
یک سایت در امر مبارزه و پیشگیری از اعتیاد 
که همــواره به روز شــود، در فضای مجازی 
خالی اســت.معاون سیاســی امنیتی استاندار 
همدان با بیان اینکه دشــمنان به دنبال ناتوان 
کردن مردم ایران هســتند،  تصریح کرد: افراد 
سودجو نیز  همسو با اهداف دشمن در حوزه 
اعتیــاد اقدام می کنند. بنابرایــن باید در زمینه 
مبارزه با مــواد مخدر حساســیت و جدیت 
بیشتری وجود  داشته باشد.آزادبخت  با تاکید 
بر اینکه مراکز ماده 15  باید تقویت شود، ابراز 
کرد: رفع کمبودهای مراکز ماده 16  در دستور 
کار قرار بگیرد. همچنین راه اندازی  مرکز ماده 

16 نهاوند باید با جدیت دنبال شود.
وی  بــا بیان اینکه اعتیــاد  به مواد مخدر 
نقشه شوم استکبار برای زمین گیر کردن ملت 
اســت،  تاکید کرد: باید در حوزه پیشگیری و 
مبارزه با اعتیاد به روز باشــیم و در خصوص 
مواد مخــدر جدید مانند »گل« نیز آگاهی های 
الزم را در اختیــار مــردم قــرار دهیم.معاون 
سیاسی امنیتی استاندار خواستار فعالیت ویژه 
در حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شد و 
گفت: اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر 
و پیشــگیری از اعتیاد می تواند موثر باشد؛ در 
بحث پیشــگیری با ورود سمن ها و مردم باید 

جدی ورود کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
همدان نیز گفت: آموزش رایگان بهبود یافتگان 
و افراد تحت تکفل به مســایل فنی و مهارتی، 
همواره در دســتور کار این شــورا است.سید 
رســول حســینی افزود: به منظور بهره گیری 
از ظرفیت ســمن ها برای اجتماعی کردن امر 
مبارزه با مواد مخدر با مســئوالن سازمان های 
مردم نهاد رایزنی صورت گرفته اســت.وی از 
فعال شــدن 6۰ سمن در این زمینه خبر داد و 
گفت: برای نخستین بار در کشور سطح بندی 
سازمان های مردم نهاد در این استان صورت 
می گیرد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر همدان تدوین راهــکار اجرایی مقابله 
با کشت شاهدانه و خشــخاش توسط کمیته 
مقابله با عرضه، ایجاد اشــتغال توسط کمیته 
مشــارکت ها ، آموزش فنــی و حرفه ای به 
بهبــود یافتگان را از دیگر برنامه های در حال 
اجرا عنوان کرد.حسینی خواستار ارسال برنامه 
های سالروز مبارزه با مواد مخدر پیش از پنجم 
تیرماه شــد و اظهار داشت: استان همدان طبق 
آخرین طرح شــیوع شناســی صورت گرفته 
رتبه 21 اعتیاد را در کشــور دارد.وی نسبت 
به شیوع ماده توهم زا »سالویا« هشدار داد و 
گفت: سالویا نام دیگر »مریم گلی« است و 

از گروه گیاه »نعناعیان« است.

در نشست هم انديشی و آسیب شناسی گروه های مردمی حوزه پیشگیری از اعتیاد استان همدان مطرح شد  :
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رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان با تأکید بر اینکه 
مسکن در رکود به ســرمی برد، گفت: پیش بینی برای ارزان 
شدن مسکن وجود ندارد چرا که با توجه به شرایط موجود 
در کشور امکان برگشت قیمت در مسکن نخواهیم داشت.

محمدصادق پارســامهر، با بیان اینکه هر افزایش قیمت 
در بازار مسکن همانند قله ای است که هرچه این قله بلندتر 
باشــد مدت رکود بیشــتر خواهد بود، افزود: رکود در این 

دوره متأثر از وضعیت کالن کشور است.
وی با اشــاره به اینکه هرگاه وضعیــت درآمدی دولت 
از نفت خوب باشــد ارز به بازار تزریق شــده و پروژه های 
عمرانــی رونق می گیرد، تصریح کرد: دولت در چند ســال 
گذشته برنامه شاخصی برای مسکن اتخاذ نکرده و این یکی 

از دالیل آشــفتگی بازار مسکن است.پارسامهر با بیان اینکه 
نیاز کشور به مسکن، تولید ساالنه یک میلیون واحد است، 
تأکید کرد: متأســفانه ساالنه حدود 5۰۰ تا 6۰۰ هزار واحد 
ساخته شده و هر ساله این کمبود روی هم انباشته می شود.
وی یادآور شد: از زمســتان سال گذشته افزایش قیمت در 
بازار مسکن رخ داد به طوریکه قیمت مسکن در همدان بین 
45 تا 5۰ درصد افزایش یافت و امســال نیز از اردیبهشت 
مســکن وارد رکود شده اســت.رئیس انجمن انبوه سازان 
استان همدان با تأکید بر اینکه عدم قدرت خرید مردم یکی 
از دالیل رکود بازار مسکن است، عنوان کرد: عدم پرداخت 
وام مســکن مناسب از دیگر دالیل رکود بازار مسکن است 
به طوریکه میزان پرداخت تسهیالت مسکن با توجه به تورم 

افزایش نیافته است.وی با اشــاره به اینکه دولت برنامه ای 
برای مسکن اتخاذ نکرده است، بیان کرد: وزیر فعلی مسکن 
و شهرســازی بر روی بافت فرســوده مانور داده که عماًل 
شعار بوده و کاری تا کنون صورت نگرفته بنابراین می توان 
گفت دولت در حوزه مســکن برنامه مشخصی ارائه نداده 
است.پارســامهر با بیان اینکه 632 انبوه ساز در انجمن انبوه 
ســازان اســتان همدان عضویت دارند، اظهار کرد: سرمایه 
اعضای انجمن انبوه ســازان اســتان همدان در حال حاضر 
5۰۰۰ میلیارد ریال اســت.رئیس انجمن انبوه سازان استان 
همدان با اشــاره به اخذ 846 پروانه توســط انبوه ســازان 
همدان، گفت: در ســال 97؛ 846 پروانه بــا زیربنای 713 
هزار و 538 مترمربع در شــهر همدان صادر شده است.وی 

تصریح کرد: پروانه های اخذ شــده مربوط به 41۰8 واحد 
بوده کــه از این تعداد 38۰3 واحد مســکونی، 166 واحد 
تجاری و 49 واحد اداری اســت و برای این واحدها 4545 
پارکینگ تأمین شــده است.پارســامهر با اشاره به پرداخت 
1۰4 میلیارد تومان عوارض به شهرداری همدان توسط انبوه 
سازان، یادآور شد: با توجه به اینکه براساس تعریف وزارت 
مســکن و شهرســازی هر 65 مترمربع ساخت و ساز یک 
اشــتغال را ایجاد می کند می توان نتیجــه گرفت 713 هزار 
و 538 مترمربع ســاخت و ســاز در همدان 1۰هزار و 977 
شغل ایجاد کرده است.وی با تأکید بر اینکه دولت برای هر 
اشــتغال باید 1۰۰ میلیون تومان هزینه کنــد، افزود: با پویا 

شدن صنعت ساختمان 25۰ شغل فعال خواهد شد.

رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان:

امکان ارزانی مسکن وجود ندارد

ريیس دانشگاه علوم پزشکی: 
کلینیک سالمت در همدان راه 

اندازی شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان گفت: 
برای بررســی و آزمایش وضعیت جسمی شهروندان 
باید کلینیک های ســالمت در سطح استان راه اندازی 
شود.سید حبیب اهلل موسوی بهار در آیین آغازین بسیج 
ملی کنترل فشار خون باال با شعار ›بدانیم و اقدام کنیم‹ 
افزود: هم اینک سنجش سالمت بدن یک ماه طول می 
کشــد در حالیکه با راه اندازی کلینیک این مدت زمان 

را می توان به یک روز کاهش داد.
وی اضافه کرد: ضرورتی نــدارد مدیریت کلینیک 
سالمت به یک پزشک سپرده شود بلکه می توان برای 
راه اندازی این مراکز به مراقبان ســالمت و پرستاران 
نیز مجوز داد.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان گفت: با دایر کردن کلینیک ســالمت، مراجعه 
کننــده نیازی به پرداخت ویزیت بــه اندازه مراجعه به 
یــک متخصص یا فوق تخصص ندارد بلکه با کمترین 

هزینه می تواند سالمت بدن خود را بسنجد 
موســوی بهار ادامه داد: در راســتای برنامه ششم 
توســعه، کاهش مصــرف نمک، قند، کــم تحرکی و 

افزایش تحرک مد نظر است. 
وی اضافه کرد: بخشــی از دســتورالعمل ها برای 
اصالح چربی هــا، ترانس، درصد قند و نمک در مواد 

غذایی و مواد نگهدارنده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان تاکید 
کــرد: تا مردم را قانع نکنیم که کاهش نمک، قند و کم 
تحرکــی موجب افزایش هزینه خانوار می شــود نمی 

توان در برنامه ها موفق عمل کرد.
وی از آغاز سنجش فشــار خون 855 هزار تن در 
همدان خبــر داد و گفت: 54۰ هزار تــن از این افراد 
جمعیت شهری و 315 هزار جمعیت روستایی هستند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان بیان 
کرد: کارشناســان از فشــار خون باال بــه عنوان قاتل 
خاموش یــاد می کنند چراکه بی خبری از این بیماری 
موجب مرگ ناگهانی می شود.موسوی بهار افزود: بی 
توجهــی به این مولفه ها موجب از دســت رفتن عمر 
مفید انسان و مرگ افراد فعال، پویا و موثر برای جامعه 
می شود.وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی دنبال راه اندازی پویش هــای مختلف برای 
پیشــگیری از بیماری است در این راستا دیگر دستگاه 

ها نیز می توانند فعال شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان اضافه 
کرد: برای اجرای طرح سنجش فشار خون باال، جامعه 
پرستاری، بسیج جامعه پزشکی، فوریت های پزشکی، 
نظام پزشکی، دانشــکده های پزشکی و پیراپزشکی با 

معاونت بهداشتی همکاری دارند. 
موســوی بهار مهمترین اهداف اجرای این طرح را 
ارتقای بهداشت در جامعه، شناسایی مبتالیان به فشار 
خون باال، ایجاد انسجام ملی، یاد دادن مردم به مراجعه 

به مراکز بهداشتی عنوان کرد.
وی ادامه داد: مردم تنها هنگام بروز بیماری به مراکز 
جامع ســالمت مراجعه می کننــد در حالیکه باید یاد 
بگیرنــد پیش از بروز بیماری برای پیشــگیری در این 

مراکز حضور یابند.

مدیرعامل شرکت سفر سالمت آالمتو:

همدان مستعد گردشگری 
سالمت است

 مدیرعامل شــرکت سفر ســالمت آالمتو گفت: 
ویژگی اقلیمی همدان و وجود آثار و بناهای تاریخی 
زمینه را برای توســعه صنعت گردشگری توریست 

درمانی در این استان فراهم کرده است.
علیرضا خنفری در همایش توریست درمانی در 
همدان اظهار داشــت: همدان یکی از اســتان هایی 
اســت که به علت فراوانی بناهــای تاریخی زمینه 
گردشــگری ســیاحتی را دارد و می توان کارهای 
بزرگ و موثری در زمینه گردشگری سیاحتی در این 

استان اجرایی کرد.
وی اضافه کرد: در کنار گردشــگری ســیاحتی، 
گردشــگری درمانی را نیز می توان عملیاتی کرد تا 
بتوان از این رهگذر فرصت های شغلی متعدد برای 

افراد جویای کار این استان خلق کرد.
مدیرعامل شــرکت سفر سالمت آالمتو ادامه داد: 
آب و هوا و شرایط اقلیی استان از دیگر مزیت های 
همدان اســت که می تواند در جذب توریست تاثیر 
گذار باشد. خنفری ادامه داد: ورود هر یک توریست 
به استان مساوی با ایجاد 15 فرصت شغلی، افزایش 

درآمد ارزی استان و رونق اقتصادی است.

مدت اعتبار رسید کارت  ملی  هوشمند مشخص شد 
ســازمان  سخنگوی 
ثبت احوال گفت: افرادی 
که مراحل ثبت نام کارت 
ملی هوشــمند خــود را 
تکمیل کرده اند، رســید 
رایگانی دریافت می کنند 
که این رســید تــا زمان 

دریافت کارت اعتبار خواهد داشــت. سیف اهلل ابوترابی 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشــاره به 
صدور کارت ملی هوشمند برای افرادی که هنوز دارای 
کارت ملی قدیمی هســتند، اظهار کرد: همانطور که قبال 
هم گفته شده اســت حدود 1۰ میلیون نفر  کارت ملی 

هوشــمند ندارند که هنوز برای 
اند.  ثبت نام هیچ اقدامی نکرده 
وی افــزود: طبق جلســاتی که 
برگزار شد، به افرادی که مراحل 
ثبــت نام کارت ملی هوشــمند 
خود را تکمیل کرده اند، رســید 
رایگانی دریافت می شود که این 
رســید تا زمان صدور و دریافت کارت ملی هوشــمند 
اعتبار خواهد داشت. سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه 
داد: افراد فاقد کارت ملی هوشمند با دریافت این رسید 
می توانند کارهای اداری و بانکی خود را بدون مشــکل 

انجام دهند.

هشدار درباره مصرف »قرص شب امتحانی«

هر سال با آغاز فصل امتحانات و 
کنکور، مصرف قرص »ریتالین« هم در 
بین دانش آموزان و دانشجویان افزایش 
یافتــه و برخی برای شــب بیداری و 
درس خواندن و افزایش تمرکزشان،   از 
این قرص اســتفاده می کنند؛ اما شاید 
هیچ وقت به عوارض خطرناک ریتالین 

فکر هم نکنند. 
پیش از ایــن دکتر ایــرج حریرچی،معــاون کل وزارت 
بهداشــت، اعالم کرده بود  گزارش هایی وجود دارد که نشان 

می دهــد، فروش ایــن دارو در زمــان برگزاری 
امتحانات تا 5۰ درصد افزایش می یابد. همچنین 
مطالعات در داخل کشور نشان می دهند مصرف 
ریتالین در برخی دانشــجویان بعد از الکل، مواد 
خانواده حشــیش، تریاک و ترامادول رتبه پنجم 
را بــه خود اختصاص می دهــد. عوارضی چون 
تهوع و اســتفراغ، بی اشتهایی، بی خوابی، افزایش 
اضطراب، احساس ســرگیجه و سردرد، خارش 
و ایجــاد جوش های پوســتی و در مواردی بــروز حالت های 
روان پریشی از جمله تبعاتی است که می توان برای سوءمصرف 

این قرص شب امتحانی برشمرد.  

چه نام هايی را نمی توان انتخاب کرد؟
به گفته سخنگوی ســازمان ثبت احوال، براساس ماده 
2۰ قانون ثبت احوال، اســامی انتخابی بــرای افراد نباید 

مغایر با جنســیت آنان و همچنین 
فرهنگ ایرانی باشــد و همچنین 
اســامی انتخابی نباید ریشه غربی 
داشته باشند. سیف اهلل ابوترابی در 
ایســنا در خصوص  با  گفت وگو 
انتخاب  ممنوعیــت  که  اســامی 
دارنــد، گفــت: ایــن موضوع را 
شــورای عالی ثبت احوال بررسی 
می کند و بررسی اسامی جدید نیز 

در کمیته نام انجام می شود. وی افزود: کمیته نام متشکل 
از اساتید برجسته و نمایندگان فرهنگستان فارسی است. 
در حقیقــت نام های جدیــد در این کمیته، بررســی و 
ریشه های آن توســط کارشناسان مشخص می شود. وی 
همچنین به شــایعه ممنوعیت انتخــاب نام کوروش که 
چندی پیش در فضای مجازی مطرح شــد، اشــاره کرد 
وگفت: هیچ ممنوعیتی برای انتخاب این نام وجود ندارد. 
اختالل سایت نیز به دلیل هجوم کاربران بوده که در حال 
افزایش ظرفیت اســتفاده از سایت هستیم.به موجب ماده 
2۰ قانون ثبــت احوال و تبصره های آن، انتخاب نام های 
زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات 

مربوط نسبت به تغییر آن اقدام کنند :

» نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی 
مــی گردد: مانند :  عبــداالت ، عبدالعزی ) الت و عزی 
نــام دو بت در مکه معظمه دوران قبل 

از اسالم است. (
 اســامی مرکبی که عرفــا یک نام 
محسوب نمی شــوند ) اسامی مرکب 
ناموزون ( مانند: » سعید بهزاد ، شهره 
فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ....

 عناوین : اعم از عناوین لشــکری 
یا کشــوری یا ترکیبی از اسم و عنوان 
، مانند : » ســروان ، ســرتیپ ، دکتر، 

شهردار یا سروان محمد  و شهردار علی.
 القاب : اعم از ســاده و مرکب، مانند : » ملک الدوله، 

خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی. 
 اسامی زننده و مستهجن : زننده و مستهجن آن دسته 
از نام هایی اســت که بر حســب زمان، مکان یا مورد، به 
دالیــل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مســتهجن 

باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد:
 نام هایــی که معــرف صفــات مذمــوم و مغایر با 
ارزش های واالی انســانی اســت: مانند : گرگ ، قوچی 
و .... نام هایــی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدســات 
مذهبی مردم مغایر باشــد: مانند » الت ، خونریز ، چنگیز 

و ... 

خط فقر چهار میلیون تومان است

حقوق کارگران عادالنه نیست
کــمـیــسـیــون  سخنگوی 
مجلس  قضایــی  و  حـقـــوقی 
گـفــــت:  ســال جاری مبنای 
و  میلیون  دو  کارگــران  دریافتی 
صد و هشتاد هزار تومان در نظر 
گرفته شده  و این در حالی است 
که خط فقر در ایران چهار میلیون 

است و بنابراین با توجه به نرخ تورم و وضعیت کنونی 
اقــتــصــــادی، حقوق کـارگــــران رقم عادالنه ای 
نیست.حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت، افزود: 
اگــر جمعیت کارگران را 15 میلیون نفر در نظر بگیریم، 
باید برای بهبود وضعیت معیشت آنها که زیربنا و شالوده 
توسعه هستند، برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.نوروزی 

خاطرنشان کرد: هم اکنون این اشکال به 
شــورای عالی کار وارد اســت که برای 
افزایش حقوق کارگــران بر چه مبنایی 
این میزان دریافتی را برای این قشــر در 
نظر گرفته و چطور حق مســکن، سهم 
درمان، حمل و نقل، امور فرهنگی و ... 
را محاسبه کرده و چرا نماینده کارگران 
تصمیم این شــورا را امضا کرده است؟ 
وی ادامه داد: ایجاد شرکت های خدماتی 
ظلم علیه کارگران بود که شــکل گرفت. نوروزی بیان 
کرد:  سازمانی که با این شــرکت های خدماتی قرارداد 
بسته است، باید روند پرداخت حقوق به کارگران فعال 
را نیز رصد کند تا مشــخص شود آیا این شرکت ها این 
کارگران را اســتثمار کرده اند یا حقوق آنها را بر اساس 

آنچه تعیین شده، پرداخت می کنند؟

نخبگان در هر جامعه ای به عنوان ظرفیت ها و قابلیت های مهم و حیاتی به حســاب می آیند که در صورت 
کم توجهی به این قشــر مهم و تأثیرگذار، آنان از شــهرها و بعضا از کشور خارج شده و مقاصدی که برای علم و 
ایده آنان اهمیت بیشــتری قائل هســتند را انتخاب می کنند.به گزارش ایسنا، منطقه همدان، استان همدان یکی از 
اصلی ترین استان های کشور در پرورش نخبگان و دانشمندان به حساب می آید که بیشتر این افراد به علت عدم 
حمایت کافی از سوی مسئوالن به شهرهای دیگر و برخی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند.در چند سال اخیر با ایجاد شرکت های 

دانش بنیان، سعی در متمرکز کردن نخبگان و ثبت و طبقه بندی آثار و فناوری های ابداعی این افراد انجام پذیرفته است.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان درباره شــرکت های دانش بنیان اســتان همدان به خبرنگار ایسنا گفت: تعداد 54 شرکت در 
استان همدان دایر است که از این تعداد 23 شرکت در پارک مستقر بوده و مابقی به صورت خصوصی و یا در مراکز رشد دانشگاه ها اداره 
می شوند.دکتر مجید کزازی افزود:  پایه و اساس شرکت های دانش بنیان در سال 93 در استان همدان ایجاد شد و در حال حاضر 113۰ 
نفر در اســتان در شرکت های دانش بنیان مشــغول به تحقیق و مطالعه هستند.وی ادامه داد: شهرستان همدان بیشترین تعداد شرکت ها را 

داراست و پس از آن شهرستان های کبورداهنگ، تویسرکان، رزن و سپس مالیر در رده های بعدی قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت بوم اکســیر پارس نیز درباره این شرکت دانش بنیان به خبرنگار ایســنا گفت: در این شرکت از محیط کشت بافت 
گیاهی برای تکثیر و پرورش گیاهان و گل های زینتی اســتفاده می شــود.دکتر هدایت باقری افزود: مواد غذایی الزم برای رشد و پرورش 
یک گیاه را در فضای شیشــه ای و در بافتی ژله ای و محیطی اســتریل قرار داده و بعد از گذشت چند روز، گیاه همانند سایر گیاهان و به 
صورت طبیعی رشــد خواهد کرد. این گیاهان به هیچ مراقبت خاصی نیاز ندارند و می توان آنها را در چندین ماه یا ســال در فضای بسته 
شیشه نگهداری کرد.وی عنوان کرد: هدف اصلی شرکت ما تولید و تکثیر گیاهان زینتی است به طوریکه فروشندگان و گلخانه داران، می 
توانند بذر و ریشــه گیاهان زینتی را بدون هیچ ســختی و در مدت کم از ما خریداری کنند.عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان 
اینکه رشــته تحصیلی اش بیوتکنولوژی است و بخشــی از این علم، تکثیر گیاهان به روش کشت بافت بوده و الزمه مهندسی ژنتیک نیز 
در ابتدا کشــت بافت اســت، تأکید کرد: همه گل های زینتی از قبیل گل محمدی، ژربرا و ... می توانند در این نوع مدل کشت، با کمترین 

میزان آب مصرفی رشد و پرورش یابند.

پای دردودل شرکت های دانش بنیان؛

بروکراسی های اداری دست و پای 
تولیدکنندگان را می بندد

امروزه خیلی ها ســحری خوردن را به بهانه های مختلف حذف می کنند و روزه می گیرند و بعد دلخور هســتند از 
اینکه چرا در طول روز خســته و بی حال هســتند و اگر هم چنین نباشد، عواقب دیگری در انتظار آنهاست. از طرف 
دیگر خیلی ها از این ناراحت هستند که چرا با وجود خوردن سحری، گرفتن روزه برایشان سخت است؟برای دانستن 
چنین مواردی و اطالع از روزه داری آســان ما را با نظرات دکتر رســول حیدری، محقق و مشاوره تغذیه سالم دنبال 
کنید.می دانیم که روزه گرفتن کمک زیادی به ســالمت می کند اما نه با شــیوه ای که اغلب می گیریم. قرار نیست روزه 
بگیریم تا بیمار شویم، روزه می گیریم تا سالم شویم.یکی از اشتباه های ما ایرانی ها این است که سحر چای می نوشیم 
با این تصور که ضد تشنگی است، اما باید بدانیم این نوشیدنی آب بدنمان را کم می کند. در واقع باعث افزایش ادرار، 
دفع نمک های مورد نیاز بدن، خشکی و عطش در طول روز خواهد شد و ضررهای دیگری هم دارد. از جمله اینکه 
موجب افزایش اسیداکســالیک و در نتیجه ایجاد ســنگ کلیه می شود. همینطور باعث افزایش اسیدفتیک شده که مانع از جذب آهن می شود. به 
جای چای می توانیم از دمنوش ها اســتفاده کنیم.خیلی ها فکر می کنند اگر ســحری بیشتر بخورند، بهتر است و با این تصور پرخوری می کنند. 
از سوی دیگر با خوردن غذاهای پرحجم و نامناسب مثل غذاهای سرخ کردنی و فست فودها یا غذاهای چرب و خشک و صنعتی مثل کباب، 
کوکو، کتلت، ماهی، مایونز، خامه، سوســیس و کالباس، شــیرینی های صنعتی مثل زولبیا و بامیه و نیز غذاهای شور و پر ادویه فشار بر دستگاه 
گوارش، ســوء هاضمه، خستگی و بیحالی را ایجاد می کنند. بهتر است ســحری غذاهای کم حجم، پر فیبر، پر انرژی و مغذی بخوریم، از جمله 
غالت ســبوس دار و حبوبات، جوانه ها همراه با زیتون خیسانده در آب که نمکش کم شده باشد، شربت عسل و لیموترش تازه با تخم شربتی 
یا دانه چیتا یا خاکشــیر، میوه ها و ســبزیجات و صیفی جات و نیز میوه های خشــک خیسانده شده در آب مثل انجیر و برگ زردالو و آلو و نیز 
ســبزی خوردن که البته بدون پیاز و پیازچه باشــد، چراکه این دو باعث عطش می شود. خرما نیز از مغذی ترین خوردنی هاست که می توان آن 
را غذای کاملی محســوب کرد. خوردن آن در سحر گرســنگی قندی را در طول روز کاهش می دهد و تمام منابع غذایی را داراست. همچنین 
ارده غذای مناســبی برای سحر اســت و برای افرادی که به خاطر گرمی مزاج  یا نگرانی از جوش زدن خود را از این نعمات محروم می کنند، 
می توانند به همراه آن لیموترش تازه یا کاهو مصرف کنند. برخی دیگر ســحری مصرف نمی کنند که به شــدت منع می شود، چراکه با این رویه 
ضمن افت قند بدن و ضعف شــدید، در زمان افطار ولع خوردن و پرخوری موجب چاقی در آنها و ناراحتی های گوارشــی می شود همچنین 
باعث بوی بد دهان، سر درد، دردهای عضالنی و عدم تمرکز نیز خواهد شد. در ضمن بعد از سحری نخوابید و پیاده روی آهسته داشته باشید. 

خوردن سحری واجب است

جامعه

۶

به سالمتی فکر کن 

 نه به  مواد
 ابتدا بشنو

گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست 
در کمک به رشد سالم و ايمن آنهاست

موسسه مردم نهاد آوای انديشه الوند

سزاوار نیست مردم هردانه خرما را ۴00 تومان بخرند
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی در خصوص کاهش سطح تعهدات در برجام گفت: از این 
اقدام و از تصمیم شورای عالی امنیت ملی قدردانی می کنیم که در زمانی درست تصمیم مقتدرانه ای گرفت و روز گذشته مردم حمایت 
همه جانبه خود را از آن اعالم کردند. حســن بهرام نیا اظهار داشــت: حضور همه جانبه مردم انقالبی در حمایت از تصمیم اخیر دولت 
در مورد برجام به معنی تأیید عملکرد گذشته دولت به ویژه در حوزه معیشت نبود زیرا مردم در این بخش به طور جد مشکل دارند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی افزود: این حرکت مردم تأیید فروپاشی هیمنه پوشالی آمریکا این موجود عظیم الجثه 
شیطانی بود که دچار پوکی استخوان شده و جامعه جهانی لحظه به لحظه شاهد افول و فروپاشی این نظام خبیث است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به رئیس جمهور گفت: حال که خداوند چنین ملتی را به کشورمان به عنوان یک 
موهبت الهی که حتی نظیر آن در صدر اسالم نبوده، ارزانی کرده است آیا سزاوار است به واسطه سوء مدیریت ها که هیچ ربطی هم به 

تحریم ندارد، امروز مردم ما برای تأمین مایحتاج معیشت خود در سختی باشند.
بهرام نیا ادامه داد: آیا سزاوار است مردم عزیزمان برای افطار با خرما، خرما را دانه ای 4۰۰ تومان بخرند؟ اینها ربطی به تحریم ندارد؟ 
آیا سزاوار است برابر قانونی که در مجلس به تصویب رسید و مبلغ 14میلیارد دالر برای تأمین کاالی اساسی منظور شد و گوشت یکی 
از این کاالها بود، تا فروردین ماه با ارز 42۰۰ تومانی تأمین می شــد. یک شــبه بر اساس تصمیمی که در دولت رقم خورد و اعالم شد 

گوشت باید با ارز نیمایی خریداری شود و مردم با مشکالت مواجه شوند و سود این تفاوت ارز به جیب چه کسانی رفت.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: دولت باید به مجلس پاســخ دهد ارزهای پرداختی برای واردات چه 
تأثیری در ثبات قیمت ها و بازار معیشــت مردم داشــت، طبق گزارش منتشر شــده 3۰ میلیارد دالر ارز 4 هزار تومانی برای واردات به 
شخصیت های حقیقی و حقوقی پرداخت شد که کاالی ثبت شده با زمینه تخصصی دریافت کنندگان سنخیت نداشت و دولت باید در 
این زمینه شفاف ســازی کند.این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی در بیان مواضع جمهوری اســالمی 
گفت: روی سخن من با برخی دیپلمات ها است که یکپارچگی در بیان مواضع در برابر تحرکات غربی ها یک اصل است و چه لزومی 
دارد معــاون وزیــر خارجه درباره برادران و خواهران افغانی ما موضع بگیرد.وی بــا انتقاد از عملکرد وزیر ورزش و جوانان در منطقه 
نهاوند گفت: چرا شما با بی تفاوتی نسبت به وعده های خود رفتار می کنید و مگر تا به حال دو بار قول افتتاح استخر سرپوشیده و سالن 
چند منظوره را به مردم نجیب نهاوند نداده اید و آیا اینگونه وعده های بی عمل دهن کجی به مردم و ملت نیست و اگر این را قبول دارید 

سریعًا از مردم نهاوند عذرخواهی و از خداوند طلب مغفرت کنید./ خانه ملت



Avai  .Alvand

سه شنبه   31 
اردیبهشت ماه   1398 

-15-رمضان 
 May -21

امور فنی کشتی همدان به 
قهرمانان جهان سپرده شد

 رییس هیات کشتی همدان امور فنی این رشته ورزشی 
در استان را به قهرمانان جهان و المپیک سپرد.

امور فنی کشتی همدان به قهرمانان جهان سپرده شد
حمیدرضــا یاری  در این باره بــه خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: با تصمیم صورت گرفته مسعود مصطفی جوکار 
نایــب قهرمان 2۰۰4 المپیک آتن، مربــی تیم ملی امید و 
مدرس فدراســیون به عنوان مســئول کمیته مربیان هیات 
کشتی استان منصوب شد.وی اضافه کرد: همچنین با توجه 
به اهمیت رده ســنی امیدها و تشکیل تیم منتخب، سکان 
هدایت این تیم نیز به ســعید ابراهیمی نایب قهرمان سابق 

کشتی جهان سپرده شد.
یاری بیان کرد: هدف هیات کشتی همدان در دور جدید 
مدیریتی اســتفاده از تمامی ظرفیت های برتر استان است.
وی خاطرنشــان کرد: درهای هیات کشتی همدان به روی 
قهرمانان و پیشکســوتان دلسوز و متعصب باز است و از 
همه ظرفیت ها در عرصه های مختلف فنی و امور اجرایی 
استفاده می کنیم.رییس هیات کشتی همدان اظهار داشت: 
امروزه وفاق و همدلی اولویت اخالقی کشتی استان است 
و می کوشــیم در این فضای مطلوب برای رشد و توسعه 
کشــتی برنامه ریزی کنیم. وی از روسای کشتی شهرستان 
ها خواست تا نسبت به افزایش ورزشکاران سازمان یافته، 
پیگیری در حل مشــکالت زیرساختی و نیز تدوین برنامه 

منسجم در راستای اعتالی کشتی استان اقدام کنند.
یاری بازدید میدانی از شهرســتان ها، برگزاری نشست 
ماهانه با پیشکسوتان، تشکیل شورای فنی کشتی، تقویت 
حوزه اطالع رســانی و انتخاب مربیان ارزنده در راس تیم 
های منتخب اســتان را از مهمتریــن برنامه های خود در 

شروع بکار رسمی هیات کشتی استان همدان برشمرد. 
میزبانی اردوی تیم ملی 

سنگنوردی به همدان سپرده شد
رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان 
گفت: میزبانی نخستین اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی 
کشور به همدان سپرده شد.علیرضا گوهری اظهار داشت: 
این اردوی انتخابی از ســیزدهم خردادماه امسال به مدت 
چهار روز در ســالن ســنگنوردی زنده یاد فرهاد همدان 
برگزار می شــود.وی بیــان کرد: در این اردو مســابقات 
انتخابی ســرعت ، بلدرینگ ، سرطناب و کامباین برگزار 

خواهد شد.
گوهری اضافه کرد: 19 ســنگنورد پسر و 12 سنگنورد 
دختر برای حضور در این اردوی انتخابی دعوت شده اند.
رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان 
خاطرنشــان کرد: متیــن بیات، راحیــل رمضانی و میثاق 
قزلباش ســنگنوردان همدانی دعوت شــده به این اردوی 
انتخابی هستند.وی یادآور شــد: شرکت کنندگان دعوت 
شده به این اردو باید دارای بیمه ورزشی و گواهی صحت 
و سالمت از پزشــک باشند.سالن ســنگنوردی زنده یاد 
فرهاد میرزاجانی همدان با برخورداری از اســتانداردهای 
بین المللــی بهترین موقعیت را بــرای برپایی اردوی تیم 
های ملی ســنگنوردی کشور فراهم ســاخته و اکنون به 
عنوان پایگاه قهرمانی این رشــته در ســطح کشور حایز 
اهمیت است.سالن ســنگنوردی فرهاد مجهزترین دیواره 
ســنگنوردی با دیواره های ســرعت، بلدرینگ و سختی 
بر اســاس اســتاندارد بین المللی، اتاق قرنطینه، سکوی 
تماشــاگران با ظرفیت 7۰۰ تا یک هزار نفر و مهمانسرا با 

ظرفیت یکصد نفر است.

سینا کوروند قهرمان شطرنج 
جام رمضان شد

 سخنگوی هیات شطرنج همدان گفت: سینا کوروند با 
برتری مقابل امیرعلی دالوری، قهرمان مســابقات شطرنج 
جام رمضان همدان شــد.حمید فروغی  اظهار داشت: در 
این رقابت ها 37 شــطرنجباز در هفت دور با هم رقابت 
کردند و در نهایت شامگاه دوشنبه سینا کوروند با کسب 6 
امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به دالوری عنوان قهرمانی 
را به دست آورد.وی اضافه کرد: همچنین امیرعلی دالوری 
با همین تعداد امتیاز دوم شد و علیرضا مردانی با پنج امتیاز 
در جایگاه سوم قرار گرفت.فروغی خاطرنشان کرد: محمد 
قیاســوند، داود عقیلی مفید و مهــرداد ربیعی نیز با امتیاز 
مشــابه پنج به ترتیب در رتبه های چهارم تا ششــم قرار 
گرفتند.وی افزود: شمیل کلوندی به عنوان نفر برتر بانوان 
معرفی شــد و مهرداد ربیعی پارسا، وحید تیموری و سید 
معین مســاجدیان به ترتیب، عنوان نفرات برتر بازیکنان با 

ریتینگ کمتر از 17۰۰، 15۰۰ و 13۰۰ را کسب کردند. 
کبدی کاران کبودراهنگ برای 

قهرمانی جهان استارت زدند
 رییــس هیات کبدی همدان گفــت: 2 کبدی کار اهل 
شهرســتان کبودراهنگ با دعوت به اردوی تیم ملی، برای 
حضور قدرتمند در رقابت های قهرمانی جهان اســتارت 
زدند.محمود کوثری فرد اظهار داشت: دور جدید اردوی 
تیم ملی کبدی جوانان از عصر امروز ســه شــنبه به مدت 
11 روز در شهرســتان »سی سخت« اســتان کهکلیویه و 
بویراحمد برگزار می شــود.وی اضافه کــرد: محمدرضا 
کبودراهنگی و میالد جباری هر 2 از شهرستان کبودراهنگ 
به این اردوی آماده ســازی دعوت شــده اند.کوثری فرد 
خاطرنشــان کرد: هــر 2 ملی پوش کبدی کشــورمان در 
اردوهای قبلی تیم ملی نیز حضور داشته اند.رییس هیات 
کبدی همدان بیان کرد: ملی پوشــان جوان کبدی خود را 
برای حضور در رقابت های جوانان جهان که شهریور ماه 
امسال به میزبانی کشورمان برگزار می شود، آماده می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به 
همــراه مدیر روابط عمومي با حضور در دفتر 
نشــریه ضمن تبیین جایگاه رسانه و نقش آن 
در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه  به تشریح 
اقدامــات و اولویت هاي مهم حوزه مدیریت 

خود پرداختند.
مهنــدس جهانشــیر در ابتدا با اشــاره به 
اتفاقات طبیعي ســیل در آغاز ســال جاري 
گفت:  این نوع حوادث در سراسر دنیا هست 
و برخي مناطق کشــور درگیرآن شــدند. هر 
چند مناطقی از هموطنانمان را دچار مشــکل 
کرد ولي این موضوع حســن هایی هم داشت 
و آن توجه حضرت حــق به جامعه ما بود تا 
در وضعیت خشکســالی  سال هاي اخیر همه 

مردم کشور از نعمت آن برخوردار شدند.
همچنین شاهد جریان خوب در بین آحاد 
مختلف مردم براي همدلي و گذشــته بود که 
نشــان دادند همــه پهلوان انــد و به صورت 
خودجوشــدر صحنــه حاضر و مدد رســان 

کاهش آالم حوادث دیدگان بودند.
حضــوری که در جامعه جــوان نیز تبلور 
خاص داشت به ویژه سازمان هاي مردم نهاد 
و هیئتهاي ورزشــي که داوطلبانه به صورت 
چند وجهي امدادرســاني نمودنــد.و میتوان 
ازآن بعنــوان نمونه  بارز ظرفیت هاي و نقش 
اجتماعي ســازمانهاي مردم نهــاد و هیئتهاي 

ورزشي ذکر عنوان نمود.
اقدامی که ماحصل آن جمع آوري بیش از 
3۰۰ میلیــون تومان کمک هاي نقدي و حجم 
عظیمی کمک های غیــر نقدي و نیز حضور 

جمعي از جوانان در مناطق زلزله زده بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در 
بخش دیگري از سخنان خود پیرامون اولویت 
هــاي کاریخود گفت : از ابتــدا چند اولویت 
را در دســتور کار قرار دادیم که اولین بحث 
تکمیل پروژه هاي نیمه تمام بود که بصورت 

قارچ سبز نموده اند مي باشد.
وي افزود : بر اســاس برنامــه و پیگیری 
ها برآنیم در ســال جاري بیــش از 2۰ پروژه 
عمرانــي حــوزه ورزش را تکمیــل و بــه 
بهرهبــرداري برســانیم و بر در این راســتا  
پروژه هاي ورزشــي که موارد بزرگ بودن را 
در اختیار شــرکت توســعه وزارت ورزش و 
جوانان قرار گرفت تا بازنگري الزم و تسریع 

در تکمیل آن در دستور کار قرار گیرد.
اســتادیوم  ورزشي پنج هزار نفره مالیر به 

زودي به بهره برداري مي رسد 
مهندس جهانشــیر گفت: بر اساس برنامه 
ریزي و اقدامات صورت گرفته بزودي شاهد 
بهره برداري ایــن پروژها خواهیم بود. نمونه 
بــارز آن مي توان به تکمیل اســتادیوم 5۰۰۰ 
نفــري مالیراشــاره نمود که  تــا پایان فصل 
بهار امســال با حضور مقــام وزارت ورزش 
و جوانــان فازاول آن به بهربــرداری خواهد 
رسید. همچنین ســالن استخر بانوان و برخي 
پروژههــاي مهم دیگر بر اســاس زمان بندي 
مشــخص طي ســال جاري به بهره برداري 

نهایي خواهد شد.
وی تعییــن تکلیف اماکــن در حال بهره 
برداري رها شــده و از سیاســت هاي دیگر 
ایــن نهاد در اســتان اعــالم کــرد و اضافه 
کرد:امیدواریــم با رفع موانع و فعال ســازي 
آن بتوانیم از نظر کیفي نیز از فضاي ورزشــي 

موجود بهره برداري مطلوب داشته باشیم .
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
خاطرنشــان ســاخت:  منابع محــدود مالي 
پاســخگویي و توسعه روز افزون و مورد نیاز 
حوزه ورزش و جوانان نیست و تالش داریم 
از ظرفیت هاي بخش خصوصي بیش از پیش 
بهره بگیریم و نســبت به تکمیل برخي پروژه 
ها با همکاري و مشــارکت بخش خصوصي 

اقدام نماییم.

وي تاکیــد کرد : میتــوان در 
حوزه زیرساختي اســتان همدان را به عنوان 

الگویي کشور در سال جاري معرفي نمائیم .
وی پیرامــون ورزش قهرمانــی نیز گفت 
: باید به دنبال اســتعداد هــای نهفته در جاي 
جای  اســتان باشیم. باید پیوســته در حوزه 
قهرمان پــروري همت مضاعف نبود و ضمن 
حفظ و ایجاد در قهرمانان اســتان در اندیشه 

جانشــین پروري قهرمانان و مداآلوران رشته 
هاي مختلف استان باشیم .

مهندس جهانشــیر خاطرنشــان ساخت : 
اولویت اول ما مســابقات جهاني 2۰2۰و22 
2۰ میباشد و هر ورزشکاري که در این زمان 
بندي بتواند عضو ثابت تیم ملي شود حمایت 

ثابت وبعنوان کارمند جذب خواهد شد.
وي در ادامه به ظرفیتهاي بیبدیل و فراملي 
برخي رشــتههاي ورزشي اســتان  همچون :  
کشتي اسب سواري ، جورو ، اسکی و.. اشاره 
نمود و افزود:  معتقدیم کشتی استان مي تواند 
براي المپیاد بعدي نماینده داشــته باشد. و با 
حضور آقایاري در هیئت کشــتی  شاهد رشد 
و بالندگي این ورزش در اســتان خواهیم بود 
و تا پایان ســال خبر هاي خوبي را از کشتی 

.همچنین صنعت سوارکاري  خواهیم شــنید 
استان داراي برند معتبر ملي مي باشد که باید 

ظرفیت و پتانسیل برتر از گذشته دیده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در 
خصوص ســرانه ورزشي در استان هم گفت: 
:سرانه ورزشي همدان در استان 72 صدم متر 
مربع مي باشد که معتقدیم بسیاري بیش ازاین 

اســت . چرا که اماکن ورزشــي نهادهاي 
دولتي به نوعي دیگر در اختیار مردم مي باشد 
که باید در این راســتا و بــراي بهره برداري 
اصولمند میبایســت یک مدیریت واحد براي 
ورزشي شرکت  فضاهاي  بخشــي  انســجام 

بگیرد.
وی  پیرامــون تیم فوتبال پاس همدان بیان 
داشت:  پاس همدان مي تواند براي استان یک 
برند باشــد . تیمي که در نیم فصل دوم نشان 
داد که جایگاه اش دست دومی نیست و توان 

اول شدن در لیگ خود را نیز داشت.
مهندس جهانشــیر تصریح کــرد : یکي از 
نقاط ضعف اساسي مدیریت این تیم نداشتن 
هیئت مدیره مي باشد که از دغدغه هاي بنده 
نیز است  و امیدواریم به زودي بتوانیم هیئت 
مدیره این تیم باسابقه کشور را در استان شکل 

دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در دفتر نشــریه در خصوص حــوزه جوانان 
نیز گفت : اگرسازمانهاي مردم نهاد را تقویت 
کنیــم و برنامه محــورگام برداریم به اهداف 
بلندتوسعه ای برنامه ششم بهترخواهیم رسید.
وي افــزود:  اگر به جوانان اعتقاد داشــته 
باشــیم ســپس اعتمــاد کنیم شــاهد اثرات 

مثبــت آن در بدنه جامعــه خواهیم بود . باید 
به این نتیجه برســیم که گروههــاي جوانان 
بتوانند ظرفیتهــاي اجراي حوزه جوانان را بر 
عهده بگیرند.بر این اساس مجموعه اداره کل 
ورزش جوانان هیــچ وظیفه اي در اجرا ء به 
خود قائل نیست و تالش کردیم در واگذاري 
کارها و مســئولیتها به جوانان پیشــرو و الگو 

ساز در استان باشیم.
مهندس جهانشــیر پیرامون نقــش بانوان 
نیز تاکید کرد: بي شــک نقش زنان در عرصه 
ورزش و فعالیت هــاي فرهنگي و اجتماعي 
داراي جایگاهي اســت که نباید مورد غفلت 
قــرار بگیرد. ما هم  نگاه ویژه به بانوان داریم.  
بــا واگذاري مدیریت ها به ایشــان در برخي 
شهرســتانها گام اول اعتماد بــه بانوان را بلند 

برداشته ایم. 
وی برنامــه ریزي در حــوزه جوانان را از 
امور  ســاماندهي  ستاد  محوري  سیاســتهاي 
جوانان اســتان برشــمرد و افزود: در راستای  
توانمند ســازي گروه ها و سازمان هاي مردم 
نهاد جوان برنامه مدون را ترســیم نموده ایم.  
امیدواریــم با برگــزاري و میزباني چند طرح 
ملی که به دلیل وقوع ســیل بــه تاخیر افتاده 
است و همچنین ارائه طرح های مشارکتی به 
ســمن ها  نتایج خوبي را از مشارکت جوانان 

در این بخش شاهد باشیم.
مهندس جهانشــیر با اشاره به ورود استان 
به باشگاه صدتایي ها حوزه سازمانهاي مردم 
ســمنهاي جوانان گفت : معتقدیم باید ضمن 
افزایش تعداد گروه هاي جوان،  بستر حضور 
پویاتر و اثربخش آنان را نیز بیش از گذشــته 
فراهم نماییم. تا در یــک فضای پراز رفاقت 
و رقابت گام های موثــری را در حوزه های 
مختلف جامعه نقش آفرینی نمایند . همچنین 
وی  از عزم دولت برای توجه به جوانان خبر 
داد و افزود:  متاسفانه هرچند بحث واگذاري 
مدیریت از نســل به نســل دیگــر موضوع 
جانشــین پروري را در دستود قرارداده نشده 
اســت .  اما باید به جوانان امروز اعتمادکنیم 

و نترسم.

جانشین پروری 
مديران جوان 
در جامعه  بايد 

شکل بگیرد 

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در دفتر نشریه آوای الوند : 

اولویت ورزش استان تکمیل 
پروژه های نیمه تمام است 

 همدان میزبان نخستین اردوی انتخابی تیم ملی 
سنگنوردی کشور شد

معاونت فرهنگی و امور جوانان اســتان همدان با اشاره به اینکه در شهرهای 
همدان، فامنین، اســدآباد و مالیر خانه جوانان راه اندازی شــده اســت، افزود: 
تابستان سال 97 بیش از 3۰۰ برنامه اجرا شد محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار 
برنا در همدان گفت: خوشبختانه در حوزه جوانان استان همدان کارهای بزرگی 
انجام شده است که امیدواریم به باالترین سطح برسد و بتوانیم از مراکز احداث 
شده حداکثر استفاده را ببریم .وی اظهارداشت: پرداختن به امور جوانان یک امر 
مهم و بدیهی اســت و کسانی که در حوزه جوانان فعالیت می کنند امر خطیری 
را بر عهده دارند .وی با اشــاره به اینکه در شهرهای همدان، فامنین، اسدآباد و 
مالیر خانه جوانان راه اندازی شــده است، گفت: در خانه جوانان سعی شده با 
برنامه ریزی مناســب زمینه فعالیت جوانان در بحث غنی سازی اوقات فراغت 
تســهیل شــود و آنها بهتر بتوانند فعالیت کنند. معاونت فرهنگی و امور جوانان 
استان همدان گفت: خانه جوانان می تواند محلی برای تمرکز فعالیت جوانان در 
حوزه آســیب های اجتماعی، اردوی گردشگری و هویتی، برنامه های ورزشی 
و کارگاههای آموزشی باشد.وی خاطر نشان کرد گفت: در خانه جوانان همدان 
فعالیت های خوبی صورت گرفته به طوری که تابســتان سال 97 بیش از 3۰۰ 

برنامه اجرا شد.

اجرای بیش از 300 برنامه در خانه جوانان 
همدان

دکتر حاجی بابایی در جلســه هیئت های ورزشی با بیان اینکه ورزش 
عامل بازدارنده از آسیب های اجتماعی است، گفت: همدان در حوزه زیر 
ســاخت ها جزو استان های برتر است و با اســتفاده از این ظرفیت باید 
ورزش همدان بین المللی شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان، دکتر حاجی بابایی در اولین جلسه هیئت های ورزشی 
مریانج در ســال 98 ، ضمن قدر دانی و اعالم رضایت از عملکرد ورزش 
مریانج و تغییرات محسوســی که ایجاد گردیــده از ورزش به عنوان یک 
عنصر بازدارنده از آســیب های اجتماعی یاد کرد.وی خاطر نشــان کرد : 
در برنامه ششــم توسعه توجه ای بی نظیر به ورزش شد که باعث رونق و 
توســعه زیر ساخت ها و تقویت هرچه بیشتر هیئت های ورزشی خواهد 
شد.وی بیان کرد : اماکن ورزشی که در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد 
در کشور بی نظیر است و همدان در حوزه زیر ساخت ها جزو استان های 
برتر است و با استفاده از این ظرفیت باید ورزش همدان بین المللی شود.
حاجــی بابایی افزود : با تصویب قانون 27 درصد ارزش افزوده شــرایط 
بسیار بهتری نصیب کشــور شد که باید از این فرصت به خوبی در زمینه 

رشد و اعتالی ورزش بهره برد.

ورزش عامل بازدارنده از آسیب های 
اجتماعی است

رییــس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشــی همدان گفت: میزبانی نخســتین 
اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی کشور به همدان سپرده شد.علیرضا گوهری اظهار 
داشــت: این اردوی انتخابی از ســیزدهم خردادماه امسال به مدت چهار روز در سالن 
سنگنوردی زنده یاد فرهاد همدان برگزار می شود.وی بیان کرد: در این اردو مسابقات 
انتخابی سرعت ، بلدرینگ ، سرطناب و کامباین برگزار خواهد شد.گوهری اضافه کرد: 
19 ســنگنورد پسر و 12 ســنگنورد دختر برای حضور در این اردوی انتخابی دعوت 
شــده اند.رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان خاطرنشان کرد: متین 
بیات، راحیل رمضانی و میثاق قزلباش ســنگنوردان همدانی دعوت شده به این اردوی 
انتخابی هســتند.وی یادآور شد: شــرکت کنندگان دعوت شده به این اردو باید دارای 
بیمه ورزشــی و گواهی صحت و ســالمت از پزشک باشند.سالن سنگنوردی زنده یاد 
فرهاد میرزاجانی همدان با برخورداری از اســتانداردهای بین المللی بهترین موقعیت 
را برای برپایی اردوی تیم های ملی ســنگنوردی کشور فراهم ساخته و اکنون به عنوان 
پایگاه قهرمانی این رشته در سطح کشــور حایز اهمیت است.سالن سنگنوردی فرهاد 
مجهزترین دیواره ســنگنوردی با دیواره های ســرعت، بلدرینگ و ســختی بر اساس 
اســتاندارد بین المللی، اتاق قرنطینه، سکوی تماشاگران با ظرفیت 7۰۰ تا یک هزار نفر 

و مهمانسرا با ظرفیت یکصد نفر است.

از المپیک 2020 توکیو غافل نشويم                           میثم ناصرنژاد
 در حالیکــه اغلب اســتان های کشــور در تکاپوی 
کسب حداکثر ســهمیه حضور در بازی های المپیک و 
پاراالمپیــک 2۰2۰ توکیو ژاپن هســتند و حتی اقدام به 
تشــکیل ستاد اســتانی کرده اند، هنوز مسئوالن اجرایی 
همدان شکل رســمی برای فراهم ســازی این رویداد 

صورت نداده اند.
المپیک بــه عنــوان مهمترین رویداد ورزشــی نزد 
کشــورهای جهان مطرح اســت و همه می کوشند در 
وهله نخســت بیشترین ســهمیه حضور را اخذ کرده و 
ســپس خوش رنگ ترین مدال ها را نصیب خود کنند.
این اهمیت حضور باعث شــده تا اســتان های مختلف 
کشــورمان نیز در تکاپوی دســتیابی به باالترین سهمیه 
ممکن برای حضور ورزشکاران نخبه خود در این بازی 

ها باشند.
از آنجا که حضور موفق در المپیک باالترین ارزیابی 
را نزد ورزش اســتان ها از نگاه وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک خواهد داشت، بنابراین اهمیت قرار گرفتن 
این مهم بایــد در اولویت اجرایی ورزش اســتان قرار 

بگیرد.

هم اینک اغلب اســتان های کشــور با تشکیل ستاد 
بازی های المپیک و پاراالمپیک با حضور مسئوالن ارشد 
استان ، ضمن بررسی آخرین وضعیت ممکن، نسبت به 
رفع خواسته ها و دغدغه های این حوزه اقدام های الزم 

را انجام می دهند.
شناسایی شــانس های اصلی کسب سهمیه، حمایت 
های مالی، رایزنی با فدراســیون هــای مربوطه، فراهم 
سازی فضای آرام و به دور از حاشیه برای آماده سازی 
نخبه های شانس ســهمیه و بسترسازی های الزم برای 

موفقیت آنها در دستور کار این ستادها است.
با وجــود اهمیت تشــکیل این ســتاد هماهنگی و 
اجرایی، هنوز در ســطح استان همدان نسبت به تشکیل 
آن اقدامی نشــده و این وضعیت برای همدان که پیشینه 
به نســبت مطلوب در المپیــک دارد، نامیمون و نگران 

کننده است.
در دوره گذشــته بازی های المپیک )2۰16 - ریو( 
اســتان همدان تنها 2 نماینده داشــت در شــرایطی که 
دســتگاه ورزش همدان نام 18 ورزشــکار را به عنوان 

مستعد حضور در این رویداد مهم مطرح ساخته بود.

در واقــع همدان به نســبت المپیــک 2۰12 لندن با 
کاهش ســهمیه حضور ورزشکار مواجه شد و نتوانست 
عملکرد قابل قبولی را ارایه دهد.مهمترین نکته در نحوه 
حضور همدان در بازی های المپیک نیز تغییر در رشــته 
های ورزشــی بود به طوریکه در المپیک قبل خبری از 
نماینده کشــتی نبود و 2 نماینده همدان از رشــته های 

تیراندازی و دوومیدانی بودند.
این تغییرات نشان داد کشتی استان همدان که دارای 
ســهمیه و کســب مدال در ادوار گذشــته المپیک بود، 
ناگهان به خاموشــی مطلق رســید.اما حضور به نسبت 
موفــق ورزش همــدان در بازی های آســیایی 2۰18 
جاکارتا اندونزی طی ســال گذشته ، بارقه های امید را 

برای افزایش ســهمیه حضور در المپیک 2۰2۰ توکیو را 
زنده کرد.همدان در ووشو، قایقرانی، کبدی و تیراندازی 
بازی های آســیایی جاکارتا موفق به کسب نشان های 
رنگارنگ شد تا به این ترتیب امید برای حضور حداکثری 
در المپیک توکیو نیز پایدار باشد.کســب حداکثر سهمیه 
و حضور موفــق در المپیک 2۰2۰ توکیــو نیاز به عزم 
جدی از سوی مسئوالن اجرایی استان دارد تا در فضایی 
هماهنگ و منســجم بتوان زمینه موفقیت در این عرصه 
مهم جهانی را مهیا ساخت.تشکیل ستاد استانی المپیک 
و پاراالمپیک می تواند ضمن ارزیابی دقیق و کارشناسانه 
در راستای برنامه ریزی موفق برای حضور در بازی های 
توکیو ، این مهم را به شــکل مناسب و اصولی عملیاتی 
کند.بهره مندی از نگاه و دیدگاه کارشناســان، بررســی 
آخرین وضعیت شــانس های المپیکی ورزش همدان، 
اختصاص بودجه حمایتی به ملی پوشان، تامین خواسته 
های به حق ملی پوشــان در مســیر آماده سازی بهتر و 
لزوم توجه به هیات های ورزشــی شــانس حضور در 
المپیک می تواند از محورهای تشکیل این ستاد استانی 

باشد.

ورزش وجوانان

 يکي از نقاط ضعف اساسي مديريت اين 
تيم نداشتن هيئت مديره مي باشد که از 
دغدغه هاي بنده نيز است  و اميدواريم 
به زودي بتوانيم هيئت مديره اين تيم 
باسابقه کشور را در استان شکل دهيم.

مهندس جهانشير : 
اولویت اول ما مسابقات 
جهاني 2020و22 20 مي 
باشد و هر ورزشکاري که 
در این زمان بندي بتواند 
عضو ثابت تيم ملي شود 
حمایت ثابت وبعنوان 

کارمند جذب خواهد شد.
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فنــاوری  ســازمان  رییــس 
ارتباطات شــهرداری  و  اطالعات 
همــدان در نشســت خبــری با 
اصحاب رسانه با ذکر این نکته که: 
در دوسال گذشته توسعه دولت الکترونیک،ایجاد شفافیت 
سازمانی و تســهیل در ارائه خدمات را در دستور کار قرار 
دادیم.به تشــریح فعالیت های ســازمان فناوری اطالعات 

شهرداری همدان پرداخت.
رضا عســکری گفت: از ســال 1382 ایجــاد و بعد از 
انجام مراحل قانونی از سال 1384 و براساس اهداف تعیین 
شــده در اساسنامه اولیه؛ این ســازمان با هدف ایجاد بانک 
اطالعاتی به منظور استفاده در طراحی و برنامه ریزی های 
شــهری شــهرداری و ارتقاء کیفی و کمی بازدهی سیستم 
هــای موجود و مورد نیاز و افزایش بهره وری آن ها جهت 
رساندن اطالعات مورد نیاز و درخواست  اشخاص ذیربط 
با استفاده از خدمات ماشــین و انتشارات نشریات مناسب 
رسما آغاز به کار کرد. وی اضافه کرد: روند روبه گسترش 
و روزافزون مسایل شهری، توســعه و تنوع امور مرتبط با 
شــهرداری ها و رشد فزآینده مســوولیت هایی که از این 
حیث متوجه شــهرداری های شهرهای بزرگ  و کالن شهر 
ها می باشــد.چنین ایجاب می نماید که مدیریت شهرداری 
ها با استفاده از امکانات علمی و تخصصی امور شهرداری 
ها را در قالبی منســجم و با استفاده از تکنیک های نوین و 

استانداردهای مدرن اداره نماید.
عسکری گفت: شهرداری همدان با نزدیک به یک هزار 
خدمت در بین دســتگاه های اجرایی از جایگاه ویژه ای در 

ارایه خدمات به شهروندان برخوردار می باشد.
رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
همدان ادامه داد:با این تعداد خدمات و با در نظر داشتن این 
جایگاه و با توجه به وظایف ابالغی از سوی اسناد باالدستی 
همچون : سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی (، برنامــه جامع اصالح نظام اداری 
مصوبه شــوراری عالی اداری کشور، برنامه های پنج ساله 
پنجم و ششم توســعه کشور، آئین نامه ها و بخشنامه های 
ابالغی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
الزم بــود تا در نحوه عملکرد این ســازمان بازنگری هایی 
پیرامون عمل به تکالیف اعالمی و توسعه دولت الکترونیک 

و متعاقبا دستیابی به شهرداری الکترونیک انجام گردد.
عسکری اشاره کرد:در دو سال گذشته و بعد از تصدی 
این ســمت و به لطــف خداوند متعال و بــا حمایت های  
شهردار محترم همدان و یاری هئیت مدیره سازمان، تالش 
کردیم تا در مرحله اول جایگاه فناوری اطالعات را در بین 
مجموعه شهرداری همدان ارتقاء دهیم و با استفاده استفاده 
از دانش مشــاوران متخصص دانشگاهی و کسب تجربیات 

کالن شــهر های موفق؛ رویه ای مناسب را برای نیل به 
اهداف سازمانی در پیش بگیریم. 

وی در ادامه گفت:با سابقه افتخار خدمت این جانب 
در مدیریــت های مختلف مجموعه شــهرداری همدان 
و آگاهی این جانب نســبت به درخواســت های به حق 
شهروندان ، تکالیفی که اســناد باالدستی و دستگاه های 
نظارتی متوجه شهرداری همدان داشته است؛ با همکاری 
اعضای محترم شــورای اسالمی شهر همدان پروژه های 
تهیه و اســتقرار نرم افزارهای جامع شهرســازی، بودجه 
اعتبــارات، مالی وحســابداری، کنترل پــروژه عمرانی، 
جامع آماری و سفارشــی ســازی پرتال جامع شهرداری 
همدان،خرید خدمات مشــاوره در خصوص مشــارکت 
در شــبکه فیبر نوری، ایجاد مرکز داده پشتیبان، استقرار 
ســامانه 137، اتوماســیون مکاتبات، نرم افزار حقوقی، 
پرتال شــورای اســالمی،نرم افزار اتوماسیون مصوبات 
شورا ،توسعه شبکه فیبر نوری و تهیه طرح جامع فناوری 

اطالعات در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
ایشــان در توضیح پروژه های فــوق گفت:نرم افزار 
جامع شهرسازی،ســامانه یکپارچه ای اســت که تمامی 
فرآیندهــای مرتبط در حوزه های شهرســازی و درآمد 
مجموعه شهرداری همدان را تحت پوشش قرار می دهد 
و متشکل بر زیر سیستم های شهرسازی،نوسازی،درآمد،ا
مالک،کمیسیون های ماده صد،ماده 77،ماده پنج و تمامی 
روال های جاری در معاونت شهرسازی و معماری،اداره 
درآمد،مناطق چهارگانه شــهرداری،اداره درآمد را تحت 
پوشــش قرارخواهد داد.ایشــان اضافه کرد بستر سازی 
استقرار ســامانه مذکور مثل تجمیع و ساماندهی بایگانی 
مناطق شهرداری توســط مدیر ساماندهی و ایجاد آرشیو 
الکترونیــک در حال انجام اســت و در آینده ی نزدیک 
استقرار این نرم افزار انجام خواهد شد.عسکری گفت:با 
اســتقرار فاز نخست سامانه جامع شهرسازی، شهروندان 
می توانند جانمایی و نمایش موقیعت فیزیکی ملک خود 
را مشــاهده کنند،درخواست های خود را پیگیری نمایند 
از میزان عوارض نوسازی و نحوه محاسبه آن مطلع شوند 
و آن را اینترنتی پرداخــت نمایند.همچنین در خصوص 
ضوابط ســاخت،زیربنای قابل ساخت،عوارض تقریبی و 
موارد مربوط به فرآیند دریافت شناسناه ساختمانی آگاهی 

حاصل نمایند.
نرم افــزار جامع  بودجه و اعتبــارات معاونت های 
برنامــه ریزی و مالی و اقتصادی را تحت پوشــش قرار 
خواهــد داد. عقد و ابالغ قرارداد انجام شــده  و مراحل 
اجرایی استقرار ســامانه مذکور هم اکنون در حال انجام 
است. اســتقرار این ســامانه در 22 فاز برای شهرداری 
همدان پیش بینی شده است که در فاز نخست استقرار این 
سامانه که مراحل اجرایی آن از ابتدای سال جاری آغاز شده 

اســت، فرآیند های  پیشنهاد برنامه و بودجه  تا  تصویب 
آلبــوم بودجه به کلی در قالب این سیســتم و به صورت 
الکترونیکــی انجام می گردد و با تکمیل جزء به جزء فاز 
های این سامانه موارد  دیگر هم در دسترس خواهد بود.
در ادارمه  برخی از فاز های دارای اهمیت سامانه مذکور 

را ذکر کرد.
1-مکانیزاســیون فرآینــد کنترل عملکــرد برنامه و 
تامین  بودجه بصورت دوره ای2-مکانیزاســیون فرآیند 
قراردادها و  فرآینــد مدیریــت  اعتبار3-مکانیزاســیون 
تعهدات4-مکانیزاسیون فرآیند مدیریت صورت وضعیت 
هــا 5-مدیریت تفصیل پروژه هــا و برنامه های اجرایی 
بر اساس فهرســت بهاء استاندارد ســازمان6-مدیریت 
شناســنامه ها و  WBS اجرایی پــروژه ها ی عمرانی 
به همــراه نقطه جغرافیایــی)GIS( مربوط به هر پروژه 
7-مکانیزاسیون فرآیند مدیریت مناقصات 8-راه اندازی 
بانــک جامــع اطالعات پیمانــکاران ،تامیــن کنندگان، 
مشاورین ، فروشندگان و مواردی از این دست اشاره کرد.
وی اضافه کرد : نرم افزار  مالی و حسابداری یکی دیگر 
از پروژه های دارای اهمیت است که عقد و ابالغ قرارداد 
انجام شــده  و مراحل اجرایی استقرار سامانه مذکور هم 
اکنــون در حال انجام است.ایشــان اضافه کرد: معاونت 
مالی و اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و توســعه، مناطق 
چهارگانــه و واحد های مرتبط با حــوزه مالی مجموعه 
شهرداری همدان را تحت پوشش قرار خواهد داد.ایشان 
در ایــن رابطه گفت:فرآیند هــای مرتبط با عناوین چون 
دارایی  و  اموال  داری،خرید،انبارداری،  حســابداری،خزانه 

ها،قراردادها،حقوق و دســتمزد و مکانیزاسیون صدور و 
محاســبه صورت های مالی به کلی توسط این نرم افزار 
انجام خواهد شد.همچنین نرم افزار کنترل پروژه عمرانی 
به منظور رصد پروژه های عمرانی از زمان تعریف پروژه 
تا اقدامات بعدی شامل فرآینده واگذاری ،جانمایی نقاط 
جغرافیایی پروژه در بستر GIS و پیگیری مراحل انجام 
پروژه تا پایان در این نرم افزار قابل انجام اســت.این نرم 
افــزار پیگیری های مرتبط با پــروژه های عمرانی را در 
مجموعه های معاونــت مالی، معاونت زیربنایی و واحد 
هــای مرتبط در مناطق چهارگانه را تحت پوشــش قرار 
خواهد داد.رییس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری همدان تاکید کرد : سامانه جامع آماری ابزاری 
راجهت جمــع آوری آمار و اطالعــات در حوزه های 
مختلف مجموعه شــهرداری همدان را در دسترس قرار 
خواهــد داد و می تواند با  داشــبوردهای تحلیلی که در 
این سامانه تعبیه شده، امکان تصمیم گیری های مدیریتی 
را برای اعضای محترم شــورای شهر و مدیران مجموعه 
شهرداری فراهم نماید.الزم به ذکر است قرارداد استقرار 

این سامانه نهایی شده است.  
ایشــان در تشریح خدمات سفارشــی سازی پرتال 
جامع شــهرداری گفتند:الزم بود به منظور ارائه خدمات 
بهنــگام در حوزه اخبار،اطالع رســانی و ارائه خدمات 
اینترنتی؛ پرتال شــهرداری همدان بروز شود.این پروژه 
هــم بعد از عقد و ابالغ قرارداد در ابتدای ســال جاری 
به پیمانکار مراحل اجرایی استقرار این پروژه هم اکنون 
در حال انجام اســت و در آینده ی نزدیک پرتال جامع 
شهرداری همدان به صورت دو زبانه و با امکانات بروز 
قابل بهره برداری برای شــهروندان می باشد.عســکری 
توضیح داد:برای توســعه زیر ســاخت شبکه مجموعه 
شهرداری همدان و تهیه نقشه استفاده از این زیر ساخت 
برای شهرداری همدان و ســایر استفاده کنندگان، الزم 
بود تا این طرح توسط شرکت های دارای صالحیت در 
این حوزه تهیه تا به منظور پوشــش نیاز های شهرداری 
از خدمات مشــاوره در حوزه فیبر نوری استفاده شود.
عسکری گفت:بعد از انجام تشریفات قانونی، واگذاری 
تهیــه طرح مذکور در ســال قبل انجــام و طبق برنامه 
مشاور، طرح نهایی توسعه فیبر نوری شهرداری همدان 

در تابستان امسال رائه خواهد شد.
وی  تشــریح کرد: به منظور حفاظــت از داده های 
موجود در زمان هــای بحرانی و همچنین ایجاد فضای 
نگهداری اطالعات مجموعه شهرداری همدان و نیاز به 
ظرفیت بیشتر برای نصب و ذخیره سازی اطالعات نرم 
افزار هــای جدید؛ پروژه ایجاد مرکز ثانویه دیتا ســنتر 
در دســتور کار قرار گرفت.مراحل انجام پروزه فوق با 
توجه به نوســناتی قیمت ها در بازارIT در ســال قبل 
در چندین نوبت تکرار شــد.بحمداهلل و با حمایت های 
شورای اسالمی شهر و  شهردار محترم همدان تشریفات 
قانونی انجام پروژه در ســال جــاری نهایی و پیمانکار 
انجام پروژه انتخاب شــده است.که انشااهلل بزودی وارد 
فاز اجرایی می گردد.رییس ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری همدان در توضیح پروژه سامانه 
137 گفت:نبود فرآیند مناســب و ســاده جهت ارتباط 
شهروندان با شــهرداري،نبود فرآیند مناسب)سیستمی(
جهت دریافت نظر شــهروند،ارجاع و اطالع از نتیجه، 
مراجعــات حضوري شــهروندان بــراي پیگیري امور 
و ایجاد ســفرهای شــهری، نبود  بانــک اطالعاتي از  
مشکالت شهر برای طبقه بندي و بررسي دقیق و آماري 
مشکالت،کاهش احساس تعلق و مسئولیت شهروندان 
و عــدم رضایتمنــدي آنها،نبــود مشــارکت و نظارت 
شــهروندان بر امور شهري،عدم اطالع از میزان رضایت 
شــهروندان از عملکرد شــهرداری،و نبود ســاز وکار 
مناسب جهت جلب مشارکت شهروندان در امور شهرداری 
سبب شد تا نرم افزار 137 برای مجموعه شهرداری همدان 

تهیه و اســتقرار یابد.این پروژه هم با همت این سازمان و 
پیگیری های مدیریت مرکز 137مستقر و قابل بهره برداری 
می باشد.الزم است از تالش های دلسوزانه  مدیریت مرکز 

137 هم جهت استقرار سامانه مذکور قدردانی کنم.
وی گفت : نرم افزار اتوماســیون مکاتبات یکی دیگر 
از پروژه های اســت که مراحل مطالعه و انتخاب ســامانه 
مذکــور از ابتدای ســال 1397 شــروع شــد.با توجه به 
نیازهای مجموعه و فراوانی اســتفاده کنندگان از این نرم 
افزار،شــاید بتوان گفت یکی از کامل ترین نرم افزارها در 
این حوزه  انتخاب شــده است.ایشــان اعالم کرد همانند 
ســایر پروژه های قبلی عقد و ابالغ قرارداد انجام شده  و 
مراحل اجرایی استقرار ســامانه مذکور هم اکنون در حال 
انجام است.عسکری گفت:از آنجا که کلیه اقدامات مرتبط 
بــا فرآیند های اداره حقوقی به صورت دســتی انجام می 
شــد، لزوم اســتقرار  نرم افزار حقوقی در حوزه مشاهده 
شــد.نیاز های مجموعه حقوقی اخذ شد و سامانه مذکور 
در دستورکار قرارگرفت. ایشان اضافه کرد:مراحل استقرار 
ســامانه مذکور با همکاری رئیس اداره حقوقی شهرداری 
پیگیری و این ســامانه مســتقر و در حال بهره برداری می 
باشــد. ایشــان گفتند با توجه به نیاز شورای اسالمی شهر 
همدان ســامانه مصوبات شورای شهر با امکانات مدیریت 
طرح و لوایــح، ســازماندهی مصوبات،مدیریت عملکرد 
کمیســیون های تخصصی،انتشــار مصوبــات به صورت 
آنالیــن و مدیریت ، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات  
بــه منظور مکانیزه کــردن مصوبات در دســتور کار قرار 
گرفت.این پروژه به صورت سفارشــی و با پوشش تمامی 
نیاز های شــورای اسالمی شــهر همدان با انجام مقدمات 
الزم شــروع و با انتخاب پیمانکار در حال انجام است.در 
ادامه توضیحات ایشــان و در خصــوص تهیه طرح جامع 
فناری اطالعات ضمن اشــاره مجدد به خدمات شهرداری 
و وظایف تکلیفی طبق اسناد،ابالغیه ها و بخش نامه های 
موجود در حوزه شــهرداری ها گفتند:در تالش هستیم با 
همکاری مرکز پژوهش های شــورای اســالمی همدان و 
بهره گیری از مشــاورین دانشــگاهی در جهت رسیدن به 
شهرداری الکترونیک ســند طرح جامع فناوری اطالعات 
را تهیه کنیم.در این خصــوص مکاتباتی با مرکز پزوهش 
های شــورای اسالمی انجام شده اســت و مقدمات تهیه 
طرح مذکور در حال انجام می باشد.رییس سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری همــدان درپایان ضمن 
تقدیر از همکاری شــهردار و شورای اسالمی شهر همدان 
در جهت شتاب بخش  زیر ساختهای شهر الکترونیک در 
مجموعه خدمات جامع شهری شهرداری  ما در مجموعه 
سازمان فناوری اطالعات دو ســال پر کار و سخت را از 
ابتدای سال 1396 شروع کردیم و تا کنون به بیش از نیمی 

از اهدافمان که قبال اشاره کردم رسیده ایم.
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-شهردار همدان با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی پیاده راه شدن 
4 خیابان همدان آماده شــده اســت، گفت: بعضی ها در تصمیمات 
مدیریت شهری به کسب و کارشان آسیب وارد می شود و این جزئی 
از الزامات است. عباس صوفی در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشــگری شورای شهر همدان که در خصوص مشکالت پیاده 
راه اکباتان تشکیل شد، اظهار داشت: با تمام احترامی که برای کسبه 
پیاده راه اکباتان همدان قائلم اما باید به آنها بگویم که قرار نیســت 
به مشــکالت شهر اضافه کنیم.وی با بیان اینکه اگر اعضای شورای 
شهر اعالم کنند که اتوبوس ها در انتهای خیابان اکباتان مستقر شوند 
این مسئله نیازمند مصوبه شورای ترافیک و مصوبه استانداری است 
کمااینکه باید الزاماتی هم لحاظ کنیم، گفت: اگر بنابراین باشــد کار 
را انجــام می دهــم اما پس از آن جوابگوی اهالی شــهرک مدنی و 

شهرک فرهنگیان اعضای شورای شهر خواهند بود.
صوفی با بیان اینکه قدرت آن را داریم که این کار را انجام دهیم، 
اظهار داشت: روزانه بیش از 1۰۰ هزار نفر از ساکنان شهرک مدنی 
و 5۰ هزار نفر از ساکنان شهرک فرهنگیان توسط اتوبوس ها جابجا 
می شوند و این قابل قبول نیست که بدون مطالعه ایستگاه اتوبوس از 

ابتدای میدان امام به انتهای پیاده راه اکباتان منتقل شود.
بعضی ها در تصمیمات مدیریت شــهری به کســب و کارشان 
آسیب وارد می شــود و این جزئی از الزامات است شهردار همدان 
با بیان اینکه بعضی ها در تصمیمات مدیریت شــهری به کســب و 
کارشان آسیب وارد می شــود و این جزئی از الزامات است، گفت: 
البته از اقدامات معاونت خدمات شهری گله دارم چرا که گفته بودم 

تکلیف غرفه های انتهای پیاده راه اکباتان را مشخص کنند.

شهردار همدان:

طرح پیشنهادی پیاده راه شدن ۴ خیابان اصلی همدان 
آماده شده است

تعیین تکلیف نمی کنید و من باید اینجا جواب بدهم، گفت: از رئیس 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز گله دارم چرا که تکلیف 
خودروهای برقی را مشخص نکرده است کما اینکه باید بدون استثنا در 
مسیر تردد کنند.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر برای پیاده 
راه کردن 4 خیابان دیگر منتهی به میدان امام طرح داده ایم و در شورای 
ترافیک در دســت بررسی اســت اما در این چهار مسیر قسمتی از آن 
پیاده راه خواهد شد، گفت: باید در زمینه حمل و نقل عمومی کار شود.
صوفی با بیان اینکه طرح آماده شــده تا برای حل مشکالت به شورای 
ترافیک ارســال شــود، گفت: اینکه اتوبوس ها به انتهای خیابان اکباتان 
منتقل شــوند شدنی نیست و من نمی توانم جمعیت 1۰۰ هزار نفری را 
معطل 25۰۰ نفر جمعیت کســبه پیاده راه اکباتان کنم.شهردار همدان با 
بیان اینکه باید فکری کنیم که نه ســیخ بسوزد و نه کباب و این نیاز به 
تعامل و همراهی دارد، گفت: رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر در اجرای طرح بکارگیری خودروهای برقی در پیاده راه اکباتان 
تعلل کرده اما مسافران نیز از خودروهای برقی استقبال نکرده اند.وی با 
بیان اینکه ابتدا قرار بود خیابان اکباتان تا مسجد صاحب الزمان پیاده راه 
شــود اما طرح عوض شــد، گفت: این مصوبه وقتی اجرایی می شد که 
یک 18 متری از کوچه دباغ خانه شکل می گرفت اما نهایی نشد.صوفی 
با بیان اینکه با اجرای پیاده راه اکباتان باالخره مشــکالتی ایجاد شده اما 
این اتفاق یک برند برای شــهر ایجاد کرده است، گفت: اگر کسبه پیاده 
راه در کنار مدیریت شهری و میراث فرهنگی باشند مشکالت راحت تر 
حل می شود.شهردار همدان خواستار تغییر کاربری های مغازه ها از سوی 
کسبه شد و با بیان اینکه در این اقدام همراهی شهرداری با کسب قطعی 
خواهد بود، گفت: یک ســال عوارض کســب و پیشــه کسبه پیاده راه 

اکباتان را با موافقت شورای شهر می بخشیم.

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان در نشست خبری :

طرح جامع فناوری اطالعات در شهرداری 
همدان تدوین می شود
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