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هر ماه 300نفر
شاغل می شوند
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تبدیلمحصول
بهکاال؛کلیدرونقهمدان
صنایع تبدیلی کلید گشــایش در رونق کشاورزی استان
است .به همین دلیل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
طرحهای مختلفی را برای توسعه صنایع تبدیلی دنبال میکند.
مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتوگو با
همشهری با بیان اینکه  434واحد صنایع تبدیلی در استان دارای مجوز هستند،
اظهار میکند 132 :واحد از این تعداد از سال  92تاکنون به وجود آمدهاند و در
مجموع ظرفیت فراوری آنها  3میلیون و  551هزار و  692تن انواع محصوالت
است که برای  8043نفر نیز شغل ایجاد کردهاند...
صفحه  2را
بخوانید

تراکم تاکسی در میدان مرکزی همدان /عکس :همشهری -سعید کرمی
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چالشهای گردشگری استان
محسن خدابخشی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

یکی از تالشهای مهم در دهههای اخیر در دنیا که دارای

سوددهی باال ،اشــتغالزایی پایدار و ارائه دهندۀ هویت
اصیل ملتهاست گســترش صنعت جهانگردی است
که حداقل آالیندگی محیط زیست را در بردارد .رسیدگی به این صنعت میتواند ایران
اسالمی را به جهانیان معرفی کند.
در بسیاری از کشورهای دنیا ،حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی در سطح باالیی قرار
دارند ،بخش عمده ای از بودجه ساالنه را با جذب گردشگر تامین میکنند .کشور فرانسه
که باالترین آمار گردشگر در جهان را دارد و برخی کشورهای اطراف ما چون کشورهای
حوزه خلیج فارس مانند امارات نیز در ســالهای اخیر با سرمایهگذاریهای فراوان در
حوزه گردشگری موفق به جذب گردشگرهای بسیار شدهاند که از این طریق درآمدهای
فراوانی برای کشور خود به دست میآورند .کشور ما از نظر جاذبههای تاریخی و طبیعی
جزو  15کشور برتر و اول دنیاست و ظرفیتهای فراوانی برای جذب گردشگر در اختیار
دارد و میتواند با اتکا به آن عالوه بر ایجاد اشتغال ،ارزآوری فراوانی داشته باشد .گفتهاند
با ورود یک گردشگر خارجی ارزی معادل  25بشکه نفتی وارد کشور میشود و این میزان
در حوزه سالمت و توریسمدرمانی به  75بشکه نفتی افزایش مییابد .استان همدان با
داشتن موهبتهای طبیعی و تاریخی زمینه ای مساعد برای ورود گردشگران داخلی و
خارجی را در اختیار دارد .میلیونها مسافر هر سال پس از ورود به استان ،با گذر از گردنه
حیران به شمال کشور عزیمت میکنند که فقط با جذب تعداد کمی این میزان مسافر و
اقامت یک شب آنان در مرکز استان ،سرمایه ای قابل توجه به سمت صنایع مختلف استان
وارد واریز خواهد شــد اما چنان که همه آگاهند ،یکی از موارد مهم اقامت گردشگران،
داشتن مکانی مناسب برای اسکان آنان در طول شبانه روز و هتل یابی است که در این
زمینه در سالهای گذشته در استان پروژههایی شروع شده و شکل گرفته است .همدان
در مسیر استانهای دیگر از جنوب به شمال و غرب به شرق قرار دارد و این موضوع نشان
میدهد که نیاز به هتلهای خوب ،جدی است؛ چیزی که امروزه از داشتن آن محروم
است .جاذبههای طبیعی استان میتواند در جذب گردشگر برای استان مفید باشد .اگر
برای ساخت هتلهای مختلف در شهر اقدام شود ،نه فقط به جذب گردشگر داخلی کمک
میکند بلکه گردشگران خارجی نیز در همدان ساکن میشوند و با این روش میتوان
سرمایههای زیادی را وارد این استان کرد .ساخت هتل باعث ایجاد اشتغال نیز میشود
و مسئوالن استان باید به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند .امید که دست به دست
هم بدهیم تا برای آبادانی استان هم تالش کنیم.

یادداشت

اخبار
تاکسیهای هوشمند در همدان
معاون مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شهرداری همدان از
بهكارگيري تعدادي از امکان تاكسيهايی هوشمند در حملونقل مسافر همدان
استفاده میشود.
مهران حاجیان در گفتوگو با فارس با اشاره به فعالیت تاکسیهای اینترنتی فاقد
مجوز در سطح شهر اظهار کرد :مزایده تاکســیهای هوشمند در حال برگزاری
است و از بین شرکتها که تعدادشان تقریبا به  12شرکت برسد 4 ،شرکت دارای
صالحیت را حمایت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح فعالیت تاکسیهای هوشمند جلوی شرکتهای فاقد
صالحیت را خواهد گرفت ،افزود :از تاکسیهای خطوط پرتراکم را که شاهد توقف
تاکسیها به صورت دوالین و حتی ســهالین در این خطوط هستیم ،در اختیار
شرکتهای تاکسی هوشمند قرار خواهیم داد.

هر ماه  300نفر شاغل می شوند
فرماندار همدان گفت :طبق آمار ســازمان تامین اجتماعی ،به طور متوسط هر
ماه  ۳۰۰نفر به جمع شاغالن شهرستان همدان اضافه میشوند .به گزارش مهر،
علی تعالی در کارگروه اشتغال و ســرمایهگذاری شهرستان همدان با بیان اینکه
بانکهای استان همدان در زمینه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال همکاری دارند،
افزود :توجه به طرحهای کشاورزی از جمله توســعه گلخانهها به ایجاد اشتغال
کمک میکند.
تعالی با تاکید بر برنامهریزی برای رفع مشکل بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی
عنوان کرد :سهمیه تسهیالت استان همدان برای ایجاد اشتغال  ۱۰۰میلیارد تومان
است که باید شهرستان همدان نیز از آن استفاده کند .وی ارائه تسهیالت با سود
 ۶درصد را فرصتی برای ایجاد اشتغال جوانان برشــمرد و ادامه داد :تعهد امسال
شهرستان همدان ایجاد  ۶هزار شغل برای بیکاران است.
این مسئول با بیان اینکه اعتبار دیر ابالغ شده اما باید طی یکی 2 ،ماه آینده کارها
به سرعت انجام شود ،اضافه کرد ۵ :استان پایلوت ایجاد واحدهای تولیدی در کشور
هستند که یکی از آنها همدان است.

پزشکدردهای
اجتماعی

فرمانــدار همدان گفــت :طبق
آمار سازمان تامین اجتماعی ،به
طور متوســط هر ماه  ۳۰۰نفر به
جمع شاغالن شهرستان همدان
اضافه میشــوند .علی تعالی در
کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرســتان همدان با بیان اینکه
بانکهای استان همدان ...

 |3خبر

پلمبواحد
صنفیمتخلف
مسئول پلمب اتاق اصناف همدان
گفــت :از ابتدای امســال تا 27
شهریورماه در مجموع  691واحد
صنفی پلمب شدند .محمد ارغوان
توگو با فارس با بیان اینکه
در گف 
تا پایان ســال گذشــته  11هزار
و  555واحد صنفــی بدون جواز
کسب در شهرستان همدان...

 |4ورزش

طی چند ســال اخیر حضور پزشــکان همدانی در عرصه
فعالیتهای مدنی پررنگتر از قبل بوده و حضور این قشــر
مورد قبول آحاد جامعه جهت مناسبی به این فعالیتها در استان بخشیده است.
یکی از این پزشکان دکتر بدری اســامی جراح زنان ،زایمان و نازایی است که
چند سالی میشود در کنار کار طبابت به انجام فعالیتهای خیریه مشغول است.
اسالمی همسر دکتر امیر مجلسی متخصص داخلی است که او نیز از پزشکان
بنام همدان به شمار میرود و خیلی از همدانیها او را میشناسند .اسالمی متولد
سال  1348در شهر خمین اراک است...
صفحه  3را
بخوانید

اردوی تیم ملی
ژیمناستیک
در همدان

چند روزی است اردوی تیم ملی
ژیمناستیک در همدان برپا شده
است و ورزشــکاران این رشته تا
 5مهر مهمان همدان هســتند.
بــه اعتقاد ســرمربی تیــم ملی
ژیمناستیک ،این رشته از لحاظ
سختافزاری زیر خط فقر است و
با کمبود امکانات دست...

2

همدان

@hamedan
hamshahri.org
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طرح کاداستر در همدان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای طرح کاداستر در  7هزار هکتار از اراضی خبر
داد .منصور رضوانیجالل در گفتوگو با ایسنا گفت :تاکنون در سطح  7086هکتار از اراضی استان
رفع تداخالت اراضی به انجام رسیده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

سفر بیخطر روزانه به مدرسه

ثبتنام سرویسهای مدرسه قدرت نظارت بر آنها را افزایش میدهد
ی قانعی
حمیدنصرت 

همدان-خبرنگار

فصل مدرسه از راه رسیده و والدین نگران به سالمت
شهری
رسیدن و برگشتن فرزندان خود از مدرسه هستند.
تأمین سرویس مناسب مدرسه اصلیترین دغدغه
این روزهای والدین اســت .باید دید متولیان در این حوزه برای
کاهش نگرانیهای والدین و مدیریت این موضوع چه
برنامهای دارند.
مادر نگران

سمانه حسینی مادر  2کودک در حال چانهزنی با راننده
خودروی شخصی است تا سرویسی برای فرزندانش بیابد.
خود او هم فرهنگی است و به دلیل همزمان شدن ساعت
محمد جعفری
کار خود و مدرسه فرزندانش ،نه همسرش و نه او تاکنون
نتوانستهاند سرویسی برای فرزندانشان تأمین کنند .این
شهروند میگوید :اگر بخواهم فرزندانم را در مسافت خانه تا مدرسه
همراهی کنم یا باید دیر به محل کار برسم یا قبل از آغاز کارم با بچهها
به مدرسه بروم که منطقی نیست.
این مادر ادامه میدهد :سال گذشته یکی از بستگان زحمت بردن
بچهها تا مدرسه را برعهده داشــت ،اما امسال او از همدان به جایی
دیگر منتقل شده است و در حال حاضر برای تأمین سرویس مدرسه
بچهها با مشکل مواجه شدهایم .همسرم سعی کرد فردی مطمئن را
برای ارائه این خدمات بیابد که موفق نشد .امنیت رفتوآمد بچهها
در ساعتهای تحصیل برای والدین مهم است وگرنه افراد
زیادی هستند که مشتاقند پول بگیرند و دانشآموزان را
به مدرسه برسانند .ما نمیتوانیم به خودروهای شخصی
اعتماد کنیم مگر آشــنا باشــند یا یکی از والدین قبال از
خدمات آن راننده استفاده کرده باشد .دلیل چانهزنی من
با این آقا هم این بود که از قبل به ما معرفیشده بود.
با
مدرسه
وی اضافه میکند :برخی رانندگان  2سرویس
محسن حسینی
هم میگیرند که همزمانی آن موجب افزایش عجله راننده
برای رسیدن به ســرویس بعدی و زو د رساندن بچهها به
مدرسه میشود در حالی که در مدرسه بسته است و بچهها باید پشت
در از سرما بلرزند.
دقت والدین

یک سوی دیگر تأمین سرویس مدرسه هم اولیای مدارس هستند.

مدیر یکی از مدارس بدون ذکر نام خود میگوید :سالهاســت که
برخی از رانندگان با این مدرسه همکاری دارند و به دلیل شناختی
که از رفتار معقول آنها داریم در صورتی که والدین موفق به پیدا کردن
سرویس مدرسه نشوند آنها را برای ارائه این خدمات معرفی میکنیم،
اما اولویت طبق قانون با سرویسهای ساماندهی شده است و همیشه
هم این فرایند را طیکردهایم ،چراکه تأمین فضای آموزشی آرام و
ایمن برای دانشآموزان در زمان تحصیل از وظایف مدیران و اولیای
مدارس است .هیچ وقت خطر واگذاری مسئولیت سرویس
مدرسه را به افراد ناآشنا و غریبه نمیپذیریم.
محمد جعفری هم میگوید :نرخهای تعیین شده سرویس
مدارس برای برخی از والدین بسیار سنگین است و از عهده
پرداخت آن برنمیآیند .به ایــن دلیل مجبورند خارج از
سرویسهای ساماندهی شده با رانندههای دیگر و قیمت
کمتر به توافق برسند .مسئوالن مخالف آن هستند ،این
مخالفت زمانی منطقی است که قیمتها مناسب باشد و
والدین کارمند که چند فرزنــ د محصل دارند هم بتوانند
دخل و خرج زندگی را جفتوجور کننــد و از عهده پرداخت انواع
اقساط بانکی با سودهای کالن برآیند.

عکس :همشهری

عمومی شــهر گالیه دارد و میگوید :با بازگشــایی مدارس اغلب مهران حاجیان میافزاید :تاکنون ( 28شــهریور)  700نفر راننده
توجه به قانون
م .ق راننده ســرویس مدرســه هم میگوید :رانندهها باید هزینه خودروها از حواشی شهر برای این کار اقدام میکنند و بدینترتیب تاکسی ون ،پژو و سواری شــخصی برای ارائه این خدمات ثبتنام
خدمات خود را تأمین کنند ،چراکه هزینه زندگی آنها از این راه تأمین مردم ساکن در کویهای همجوار برای رسیدن به محل کار با مشکل کردهاند ،پیشبینی ما این است در حدود  2000هزار نفر برای ارائه
میشود و درآمد دیگری ندارند .این درآمد برای رانندگان بازنشسته مواجه میشوند و بعد زمان سرویس مدرسه که تمام میشود ونها این خدمات ثبتنام کنند .ســال قبل  1560راننده برای دریافت
که در آژانس کار میکنند به صرفه اســت و چنــدان بار هزینهای در میدان مرکزی شهر به قطار منتظر مسافر هستند و بعد هم گالیه برچســب و ارائه خدمات اقــدام کردند .همــه رانندگانی که مایل
به ارائه این خدمات هســتند باید در سامانه ســپند (سامانه پایش
برای آنها نیست .اما رانندگانی که هزینه
دارند که چرا درآمد ندارند.
ناوگان دانشآموزی) ثبتنام کننــد و بعد مراحل طی
استهالک خودرو دارند و نان زندگی خود
میشود .همچنین در این سامانه اولیای مدرسه و والدین
را تنها از این راه تأمین میکنند ،ترافیک
ساماندهی رانندگان
دانشآموزان نیز باید تقاضای خــود را مبنی بر دریافت
سنگین و مســیرهای طوالنی مدارس سرویس مدارس رانندگان معاون تاکســیرانی حمل بــار و کاالی
تکنند.
خدمات سرویس مدرسه ثب 
برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
نباید تداخل داشته باشد مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل
وی با توضیح اینکه امســال ســعی کردهایم رانندگان
وی اضافه میکند :در این شــرایط فضا در غیر این صورت از ادامه و بار مسافر شهرداری همدان میگوید:
و والدین از ایــن خدمات راضی باشــند ،ادامه میدهد:
برای جوالن خودروهای شــخصی که خدمات آنهــا جلوگیری ســرویس مدارس همــدان در قالب 4
شرکت همدان موج ،هگمتان راهی غرب ،مهران حاجیان ،معاون تاکسیرانی امســال طبق توافق قرار شده اســت تعرفه پیشنهادی
برچسب سرویس مدرســه هم ندارند میشود
حمــل و بــار و کاالی
مدیرعاملبار افزایش یابد و نرخ برچســبها هم براساس نوع خودرو
مهیا میشود که مســئوالن ،والدین و
نمای
ن
جها
و
ایرانیــان
تشــریفات
ارابه
سازمان مدیریت حمل و نقل و
مسافر شهرداری همدان
متفاوت باشد .نرخهای پیشنهادی سرویس مدرسه هم
اولیای مدارس باید دقت کنند که امنیت فرزندان و
شلمچه برونسپاری شده است و فراخوان
باید به تأیید کمیته انطباق فرمانداری برسد که با تأیید
دانشآموزان را به چه کسانی میسپارند .به صرف
نیز دادهایم .متقاضیان سرویس مدرسه
ارائه قیمت کمتر نباید راضی شــوند دانشآمــوزان با خودروهای باید با ارائه درخواســت ،مراحل قانونی و تعیین صالحیتها را طی شدن اطالعرســانی عمومی میشــود .این تعرفه قبال در کارگروه
کنند تا برچسب سرویس مدرسه را که متمایزکننده این خودروها از ماده  18آموزشوپرورش و شــورای اسالمی شــهر بررسی و تأیید
ساماندهی نشده به مدرسه رفتوآمد کنند.
شده است.
محسن حسینی هم از تداخل سرویس مدرســه با فعالیت ناوگان سایر خودروهای متفرقه است دریافت کنند.

گوناگون

اقتصادی

تبدیل محصول به کاال؛ کلید رونق همدان

امکان پیشبینی زمان مرگ با برآورد سن مغز
محققان بریتانیایی میگویند :زمانی که مغز ســریعتر
از حد نرمال پیر میشــود ،افراد در معرض خطر باالی
بیماری و اختالل مغزی و همچنیــن مرگ زودهنگام
قرار میگیرند.
به گزارش مهــر ،محققان کالج امپریــال لندن عنوان
میکننــد این یافتههــا میتواند شــیوه اســتفاده از
تصویربرداری مغز را بهعنوان یک نشانگر زیستی برای
اندازهگیری شرایط بیولوژیکی معرفی کند.

«جیمز کول» سرپرســت تیــم تحقیــق ،در این باره
میگوید :با این نشانگرهای زیســتی میتوان افراد در
معرض مشکالت سالمت مرتبط با افزایش سن را قبل از
ظهور عالئم شناسایی کرد واز آن بهعنوان راهکاری برای
به تاخیر انداختن شروع بیماری مرتبط با سن استفاده
کرد .محققان اسکن مغز حدود  ۷۰۰فرد بزرگسال را در
اسکاتلند که همگی در ســال  ۱۹۳۶به دنیا آمده بودند
بررسی کردند .مطالعات نشــان داد کسانی که اسکن

مغزشان از سن تقویمیشان پیرتر بود ضعیفتر بودند،
عملکرد ریوی ضعیفی داشــتند و سرعت راه رفتنشان
آهســتهتر بود .همچنین افراد دارای مغز پیرتر ،بسیار
در حل مســائل جدید بد عمل میکردنــد و به هنگام
بهکارگیــری الگوهای منطقی ،عملکــرد ضعیفتری
داشتند .محققان عنوان میکنند که تلفیق معیارهای
سن بیولوژیکی به تعیین خطر مرگ ناشی از افزایش سن
کمک خواهد کرد.

تمرین ساده تنفسی از فشارخون باال پیشگیری میکند
طبق نتایج یــک مطالعه جدید ،تمرینهای تنفســی
بهزودی به یک شیوه موثر پیشگیرانه در مقابل فشارخون
باال تبدیل خواهند شد.
به گزارش مهر ،محققان دانشــگاه ملبورن اســترالیا با
اســتفاده از یک مدل حیوانی دریافتنــد فعالیتی بین
نورونهای کنترل کننده تنفس و فشــارخون در طول
مراحل اولیه فشــارخون باال وجــود دارد« .اندرو آلن»
سرپرســت تیم تحقیق ،در این بــاره میگوید :ما قادر

ت و اطالعرسانی
نظار 

معاون تاکســیرانی حمل بار و کاالی مدیرعامل
سازمان مدیریت حملونقل و بار مسافر شهرداری
همدان میافزاید :با در نظر گرفتن این موضوع که
دانشآموزان هم مسافر تاکسی هستند ،از هر خط
تاکسی ایستگاهی فقط  15درصد خودروهای خط
اجازه دارند برای ارائه این خدمات ثبتنام کنند تا
در خدماتدهی عمومی شهر مشکل ایجاد نشود.
وی ادامه میدهد :امســال  14دســتگاه خودرو
برای بازرســی و نظارت خدمات سرویس مدرسه
توسط این مجموعه و از هر شرکت همکار سرویس
مدرسه هم  2دستگاه برای نظارت بر این خدمات
پیشبینی شده است .گشت مشترک خودروها با
پلیس راهور انجام میشود و تخلفهای اعالم شده
یا مشاهده شــده را رصد و اعمال قانون میکنند.
هیچ خودرویی بدون برچســب سرویس مدرسه
اجازه ارائه این خدمــات را به دانشآموزان ندارد.
ســرویس مدارس رانندگان نباید تداخل داشته
باشــد اگر متوجه شــویم رانندهای  2سرویس
همزمان دارد مانع از ادامه خدمات او خواهیم شد و
خودرویی دیگر جایگزین میشود.
حاجیان درباره تعرفه برچسبها هم میگوید :در
نظارتهایی که انجام میشود هزینههایی وجود
دارد که باید تأمین شــود و این تعرفهها هم بر آن
اساس تعیین شده است .برای اطالعرسانی فعالیت
سرویس مدرسه  30تخته بنر در ابعاد یک در 70
در مقابل مدارس نصب شده است 7 .هزار تراکت در
مدارس توزیع و  9تخته بنر هم در معابر اصلی شهر
به ابعاد  4در  3متر نصــب کر دهایم .از والدین هم
تقاضا داریم با در نظر گرفتن شرایط موجود برای
استفاده از این خدمات اقدام الزم را انجام دهند.

هســتیم با ایجاد اختالل در فعالیت بیــن این دو گروه
نورونها در طول نوجوانی ،به شکل قابل توجهی ریسک
ابتال به فشارخون باال در بزرگسالی را کاهش دهیم .آلن
معتقد است شــروع انجام تمرینهای تنفسی یا سایر
درمانهای احتمالی برای پیشگیری از فشارخون باال در
سنین جوانی بسیار موثر خواهد بود.
در طول دوره نوجوانــی ،هنوز سیســتم عصبی قادر
به اصالح اســت اما محققان مشــاهده کردهاند که در

 434واحد صنایع تبدیلی در استان مجوز فعالیت دارند
همدان-خبرنگار

صنایع تبدیلی کلید گشایش در رونق کشاورزی استان
است .به همین دلیل ســازمان جهاد کشاورزی استان
همدان طرحهای مختلفی را برای توسعه صنایع تبدیلی
دنبال میکند.
سردخانهها

بزرگســالی تعامل بین این دو مدار تثبیت میشــود.
از این رو ،فشــار خون را فقط میتوان بــا یک راه حل
موقت کاهش داد .محققان تاکید دارند ریلکسیشــن و
نفس عمیق کشیدن میتواند یک درمان خانگی برای
کنترل فشارخون باال باشــد .محققان سایر درمانهای
خانگی کمک به کنترل و پیشــگیری فشارخون باال را
مدیریت استرس ،تغذیه سالم ،حفظ وزن سالم ،و کنترل
فشارخون در طول بارداری عنوان میکنند.

انجام  7هزار جراحی در بیمارستانهاي تامین اجتماعی استان
مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان از انجام  7676عمل جراحی در بیمارستان آتیه همدان و غرضی مالیر خبر داد.
علیرضا صفری در گفتوگو با فارس اظهار کرد :ضریب اشغال تخت 2بیمارستان تامین اجتماعی در 5ماه امسال 73درصد و تعداد
بیماران بستریشده  14هزار و  546نفر بود ه است.

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

پزشک دردهای اجتماعی
فاطمه کاظمی

همدان-خبرنگار

حضــور پزشــکان همدانــی در عرصه
زنان
فعالیتهای مدنی پررنگتر از گذشته به
چشم میآید و حضورشان جهت مناسبی
به این فعالیتها در استان بخشیده یکی از این پزشکان
دکتر بدری اسالمی جراح زنان ،زایمان و نازایی است
که چند سالی میشــود در کنار کار طبابت به انجام
فعالیتهای خیریه مشغول است .اسالمی همسر دکتر
امیر مجلسی متخصص داخلی است که از همدانیها
او را میشناسند.
زندگی در دیار همسر

دكتر بدري اسالمي با فعالیتهای مدنی مداوم خود
برای رسیدن به جامعه سالم تالش میکند
مشــکالت کشــور را حل کنند .قطعا اگر اینها به ثمر
برسند ،چون خودشان مشــکالت را حس کردهاند ،از
کودکان شبیه خودشان حمایت خواهند کرد.
وی میافزاید :اگر دقیقتر به جامعه کنونی نگاه کنیم،
متوجه میشــویم دانشآموزان مســتعد ریشههای
جامعه هســتند که اگر از آنها حمایت کنیم در واقع
مشکالت جامعه را حل کردهایم.
مهمترین چیز در کشور ما آموزش است و ریشههای
خیلی از مشکالت در نبود آموزش است .اگر مردم ما
خوب آموزش ببینند راه درســت کمک به دیگران را
پیدا میکنند.

ببرم .عالوه بر ایــن ،به علت کمبود نیــرو به صورت
همزمــان در درمانگاه ،اتاق عمل و زایشــگاه فعالیت
میکردم و  200ساعت در ماه کشیک بودم.
در واقع آن  10سال خیلی ســخت گذشت اما چون
انرژی داشتم و بیمارستان به من نیاز داشت و بیماران
بدحال زیــادی از مناطق محروم به این بیمارســتان
مراجعه میکردند که جان آنهــا در خطر بود ،ماندم
و کار کردم.
این پزشک میافزاید :در نهایت بعد از  13سال خدمت
در بیمارستانها و البته درمانگاه فرهنگیان با انتقالی
من به همدان موافقت نشــد و مجبور به استعفا شدم.
بعد از راهاندازی مطب خصوصی با بیمارســتانهای
آتیه ،شهید مطهری و بوعلی قرارداد بستم که البته به
تازگی دیگر با آتیه کار نمیکنم.

اســامی متولد ســال  1348در شــهر خمین اراک
است .وی ســال  1366در رشته پزشــکی دانشگاه
علومپزشــکی همدان پذیرفته و رهسپار همدان شد .اســامی دربــاره آغــاز فعالیتهــای مدنــی خود
میگویــد :از وقتی بــه همدان برگشــتم
بعد از گذراندن دوره  7ســاله
با فعالیتهــای مدنی آشــنایی پیدا کردم.
تحصیل بــرای گذراندن طرح
خود بــه خمین برگشــت و به بدری اسالمی :ریشه خیلی در بنیــاد مهــر همدان شــاخهای بــه نام
مدت  14ماه در بیمارستان امام از مشکالت کشــور نبود «پزشــکان در خدمــت آمــوزش» تعریف
خمینی (ره) این شهر خدمت آموزش است .اگر مردم ما شده که من هم بعد از آشــنایی با چند تن
کرد و بعــد از پذیرفتهشــدن خوب آمــوزش ببینند راه از پزشــکان عضو در این شــاخه ،وارد آن
در مقطــع تخصص در رشــته
شدم.
درست کمک به دیگران را
جراحی زنــان ،زایمان و نازایی
این تشکل از دانشآموزان مستعد و با معدل
پیدا میکنند
دانشگاه علومپزشکی همدان به
باال که اســتطاعت مالی برای ادامه تحصیل
این شهر برگشت و ماندگار شد.
ندارند و حتی گاه مجبــور به ترک تحصیل
وی درباره علت ماندگاری خود در همدان به همشهری میشوند ،حمایت مالی میکند .در واقع یگ گروه 20
میگوید :سال  1377با دکتر مجلسی ازدواج کردم و تا  30نفره پزشک این دانشآموزان را بورسیه میکنند
برای گذراندن طرح تخصص  3ســال در بیمارستان و برای آنها کمکهای مالی در نظر میگیرند.
حضرت علی (ع) کرج بــودم .بعــد از آن ،از آنجا که وی توضیح میدهد :از چند مدرسه در حاشیه شهر و
همســرم عضو هیاتعلمی دانشــگاه علومپزشــکی شهرستانها در مناطق محروم نیز بازدید کردهایم تا
همدان بود و به این دانشــگاه تعهد داشت ،در همدان در حد توان نیازهای این مدارس را رفع کنیم .برخی
ساکن شدم .آن موقع من فارغالتحصیل شده بودم اما از دانشآمــوزان این مدارس حتی تــوان خرید یک
بیمارستانهای همدان جا نداشتند و من مجبور شدم جفت کفش را هم ندارند و برخی مدارس نیز از عهده
در بیمارستان کبودراهنگ مشغول به فعالیت شوم و از پرداخت هزینههای گاز و برق و آب نیز برنمیآیند یا
سال  1380تا  1390آنجا بودم.
سرویس بهداشتی مناســب ندارند .تالش ما رفع این
اسالمی ادامه میدهد :شرایط سختی بود .آن موقع من مشــکالت اســت .در حال حاضر  150دانشآموز و
 2فرزند خردسال داشتم و مجبور بودم در ساعتهای چند دانشجو بورسیه بنیاد هستند و ما از آنها حمایت
کشــیک آنها را هــم همراه خــودم به بیمارســتان میکنیم.

حس خوب موفقیت

فعالیتهای مدنی

دكتر بدري اسالمي

چرا نیکوکاری؟

از اســامی میپرسم چطور شــد که کار خیر آن هم
در زمینه آمــوزش را برای فعالیتهــای مدنی خود
انتخاب کردید و وی پاســخ میدهد :من  10سال در
مناطق محروم کار کردم؛ مناطق محروم از امکانات و
اطالعات.
در این مناطق دختران را مجبور به ازدواج در کودکی
میکردند و این کودکان از تحصیل محروم میشدند.
بنابراین با مشــکالت مردم کامال آشنا بودم و تصمیم
گرفتم فعالیتهای مدنی خودم را به صورت حرفهای و
سازمانیافته دنبال کنم.
این پزشــک ادامه میدهد :آینده این کشــور دست
کودکان است .اگر میخواهیم سرمایهگذاری موثری
انجام دهیم بایــد در زمینه آموزش ســرمایهگذاری
کنیم.
به خصوص دانشآموزان مســتعد اگر حمایت شوند
به نخبگان جامعــه تبدیل خواهند شــد و میتوانند

اجتماعی

دست دولت در دست نهادهای مدنی

تعداد تشکلهای مردم نهاد استان همدان در  4سال گذشته به  400نهاد افزایش یافته است

حسین زندی
جامعه میگوید :ما باید در جامعه ظرفیتســازی
همدان-خبرنگار
کنیم ،رویکردمان نیز این باشد که جامعه را فعال و
اجتماعیمحور کار کنیم.
رویکــرد دولت بــه نهادهــای مدنی نســبت به باید ســمت و ســوی فعالیتهایمان فعال کردن
دولت پیشــین مطلوبتر اســت و این را از تعداد نهادها و تشــکلهای مردمی باشــد تا بتوانیم این
تشکلهای ثبت شده در  4ســال گذشته میتوان باور را در جامعه ایجاد کنیم که خانوادهها و جامعه
متوجه شد.
کنترلکننده خود باشند.
الهیتبار بــا تاکید بــر تاثیرگذاری تشــکلهای
اما موانع بسیاری برای فعالیت تشکلهای غیردولتی
وجود دارد ،از جمله طوالنــی بودن مراحل ثبت که غیردولتی توضیح میدهد :من امیدوارم با این رویکرد
بســیاری از عالقهمندان این حوزه را از نیمهراه باز از طریق ســازمانها و نهادها به سمت حرکتهای
میگرداند و سرخورده میکند.
اجتماعیمحور برویــم و به ویــژه از ظرفیتهای
گاهی دولتمردان از نهادهای مدنی
سازمانهای مردمنهاد استفاده کنیم
چراکه تشکلهای مدنی
به عنوان یک ظرفیت نام میبرند اما
اهمیت مشارکتهای اجتماعی
هر جا ورود پیدا کردهاند
همه بدنه دولت ،به ویژه در استانها
معاون امنیتی سیاســی استاندار همدان
و شهرستانها ،چنین باوری ندارند معــاون امنیتی سیاســی منشأ اثر بودهاند و مؤمنانه
با مهم برشمردن مشــارکت اجتماعی و
و گاهی تشکلها را از موانع حرکت استاندار همدان :تا زمانی که کار کردهاند.
مردم را درگیر نکنیم ،در هیچ
نقش مردم در کنشهای اجتماعی اضافه
نهادهای دولتی میدانند.
میکند :ما تــا زمانی که مــردم را درگیر
همدان نیز مانند سایر نقاط کشور از کاری نمیتوانیم موفق باشیم مطالبهمحوری
نکنیم در هیچ حرکتــی نمیتوانیم موفق
معاون امنیتی سیاســی
همین مشکالت رنج میبرد و گاهی
معاون
همدانامنیتی سیاســی استاندار باشیم .تجربه نشــان داده در بحرانهای
استاندار همدان در پاسخ
ناآشنا بودن مدیران با مقوله فعالیت
مختلف تا مردم ورود نکنند ،موفق نخواهیم
مدنی خود مشکلی بر مشــکالت فعاالن این عرصه به این پرســش که نهادهــای دولتی در
میافزاید ،هرچند معاون امنیتی سیاســی استاندار برخورد با مطالبهمحوری و روحیه انتقادی تشکلها شد .در بحرانی مثل محیط زیست نیز مردم باید ورود
همدان معتقد اســت همدان در زمینه تشکلهای چه واکنشــی دارند ،میگوید :این ســازمانها هر کنند تا موفق شویم.
فعالیتی که انجام میدهند ،باورشــان است .ممکن الهیتبار به رشــد چشــمگیر تعداد تشــکلهای
مدنی وضعیت خوبی دارد.
است گاهی ما خوشــمان نیامده باشد ،اما میشود غیردولتی در دولت تدبیر و امید اشــاره میکند و
نشســت و گفتوگو کرد تا به یک نقطه مشــترک میگوید :در  4ســال عمر دولت تدبیر و امید تعداد
مشارکت اجتماعی
سازمانهای مردمنهاد استان همدان از  110تشکل
محمدابراهیم الهیتبار به همشهری میگوید :آمار رسید.
تشکلهای غیردولتی  4برابر شده و برخی مدیران از وی با اشــاره به تعامل و همکاری بین تشکلهای به حدود  400سازمان رسید و گروههای تخصصی
جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست تعامل مثبتی غیردولتــی و نهادهــای دولتــی اضافــه میکند :در حال شکلگیری هستند.
نقشــی که ســازمانهای مردمنهاد در کشور ایفا
ســازمانهای مردمنهاد فعالیتهای خود را دقیق،
با فعاالن مدنی این حوزه داشتهاند.
میکنند ،نقشــی ملی اســت .آنها در بســیاری از
مــن امیــدوارم ســایر دســتگاهها و نهادهــای سریع ،اثرگذار و کمهزینه انجام میدهند.
دولتــی در همــدان نیــز بتواننــد از فرصتــی ویژگی بســیار خوب دیگری که تشکلهای مدنی برنامههای ملی خوش درخشیده و اثرگذار بودهاند.
بــه نــام تشــکلهای غیردولتــی بهــره ببرنــد دارند ،این است که میتوانند خیل عظیمی را در یک وی در پایــان میگویــد :خواهشــی کــه از همه
و در جلب مشــارکتهای عمومی گامهای بهتری حرکت فرهنگی حرکت دهند و به میدان بیاورند و در دســتگاهها دارم این اســت که حرکت را به سمت
مردم و سازمانهای مردمنهاد بکشانیم و مردم را در
نتیجه هزینههای دولت را کم کنند.
بردارند.
وی با تاکید بر ضــرورت مشــارکت اجتماعی در بنابراین توجه به تشــکلهای مدنی و اســتفاده از فعالیتهای اجتماعی مشارکت دهیم.

ظرفیتهای آنها باید در دستور کار همه دستگاههای
دولتی قرار گیرد.
الهیتبار با تاکید بر اینکه نهادهــای دولتی باید به
تشکلها نگاه مثبت داشته باشــند ،ادامه میدهد:
تشکلهای مدنی را باید به عنوان فرصت نگاه کنیم
نه تهدید .برخی از نهادهای دولتی از قافله عقبند اما
برخی ادارات توانستهاند از این فرصت به نفع مردم و
دولت به خوبی بهره ببرند.
محیط زیست یکی از این دستگاههاست که این کار
را انجام داده ،از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و
با این تشکلها تعامل برقرار کرده است .در این زمینه،
هر دو طرف درک متقابل داشتند.

سولماز عنایتی

مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان
توگو با همشهری با بیان اینکه  434واحد
همدان در گف 
صنایع تبدیلی در اســتان دارای مجوز هستند ،اظهار
میکند 132 :واحد از این تعداد از ســال  92تاکنون
به وجود آمدهاند و در مجمــوع ظرفیت فراوری آنها 3
میلیون و  551هزار و  692تن انواع محصوالت است که
برای  8043نفر نیز شغل ایجاد کردهاند.
علیاصغر نقیئی میگوید 103 :سردخانه که مجوز خود
را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کردهاند در استان
وجود دارد 65 .سردخانه در حال احداث است و از سال همدان میافزاید :با توجه به شرایط رکود حاکم بر برخی
 92تاکنون نیز  27فقره احداث شده است.
از واحدهای تولیدی و لزوم اصالح خطوط تولید ،برای
وی با بیان اینکــه در مجموع  281هــزار و  850تن ارتقای کیفیت تولید به منظور صادرات از سال  93به
ظرفیت ذخیرهسازی این سردخانههاست ،میافزاید :بعد بیش از  30واحد در زمینههای فراوری کشمش،
 10سردخانه نیز از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجوز تولید شور و ترشی نوسازی و بازسازی شدند.
دریافت کردهاند که ظرفیت ذخیرهســازی آنان به  36نقیئی با بیان اینکه در ســالهای اخیــر از  30واحد
هزار و  850تن میرسد.
ســردخانه باالی صفر و بــا ظرفیت  80هــزار تن در
مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان
زمینه کاهش ضایعات و افزایش
میگوید :یک سردخانه که مجوز خود را از
کیفی محصوالت ســیبزمینی
صنعت و معدن دریافت کرده در دســت
بهر هبــرداری بــه عمــل آمد،
احداث اســت .ظرفیت ذخیرهسازی این ظرفیت فراوری واحدهای میگوید :همچنیــن از  3واحد
سردخانه به  4هزار تن میرسد.
صنایع تبدیلی اســتان  3درجهبنــدی و بســتهبندی
میلیون و  551هزار و  692سیبزمینی با ظرفیت  46هزار
انبار فنی و نیمهفنی
تن است و برای  8043نفر تن و یک واحد بستهبندی میوه
نقیئی اضافه میکند :بــا توجه به اینکه
با ظرفیــت  7هزار تن در ســال
نیز شغل ایجاد کرده است
سیبزمینی از محصوالت تولیدی عمده
بهرهبرداری شد.
کشاورزی استان اســت و ذخیرهسازی
وی اضافه میکنــد :تبدیل 16
مناسب آن امری ضروری برای بهرهبرداران
واحد تولیدی خیارشور تخمیری
75
به
قریب
است ،در کنار سردخانههای احداث شده
و تکمحصولی به واحد تولید شور و ترشی پاستوریزه
استان
مهم
تولیدی
باب انبار فنی و نیمهفنی در مراکز
در انواع بســتهبندیها و انتقال آنها به شــهرکهای
ایجاد شده است.
صنعتی و محلهای مجاز به منظور افزایش توان رقابت
وی با بیان اینکه برای فراهم کردن شرایط صادراتی این و کســب بازارهای داخلی و خارجی از عمده اقدامات
محصول  4واحد سورت و بستهبندی در دولت یازدهم انجام شده است.
احداث شــد ،ادامه میدهد :ایجاد  2واحــد با قابلیت
صادرات و مشارکت سرمایهگذاری خارجی در زمینه
فرنچ فرایز
فراوری (فرنچ فریز) در حال پیگیری است.
مدیر امور ســرمایهگذاری ســازمان جهاد کشاورزی
مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان استان همدان میگوید :کلنگ طرح واحد تولیدی فرنچ

02123023914

فرایز با ظرفیت  60هزار تن در ســال و سرمایهگذاری
 700میلیارد ریال با مشارکت ســرمایهگذار خارجی
در روستای خوردنده رزن بر زمین خورده است .فرنچ
فرایز دســتگاه تبدیل ســیبزمینی به فرآوردههای
آماده مصرف است .نقیئی با اشاره به اینکه  2دستگاه
ســورت لیزری بــرای  2واحد تصفیه و بســتهبندی
کشــمش در شهرســتان مالیر بــرای افزایش کیفی
محصوالت صادراتی وارد شده اســت ،ادامه میدهد:
نشست اتوماسیون سردخانهها و آشــنایی با آخرین
تکنولوژی درجهبندی و بســتهبندی سیبزمینی با
حضور شرکتهای معتبر آلمان و تولسمای هلند نیز
برگزار شد .وی اظهار میکند :تجهیز واحدهای تصفیه
و بستهبندی کشمش به دستگاه سورت لیزری و خطوط
فراوری استیل با هدف حفظ و توسعه بازارهای صادراتی
از جمله برنامههای مهم در دست اقدام است .همچنین
ایجاد واحدهای درجهبندی و بستهبندی سیبزمینی
در بستهبندیهای متنوع برای عرضه به بازارهای داخلی
و خارجی دنبال میشود.
تسهیالت

مدیر امور سرمایهگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان میافزاید 4 :هزار و  175میلیارد ریال تسهیالت
بانکی تا پایان ســال  95به بخش کشاورزی پرداخت
شده و در سال  96نیز تاکنون هزار و  350میلیارد ریال
پرداخت شده است .نقیئی اضافه میکند :در پایان سال
 95میزان کل سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به 3
هزار و  299میلیارد ریال رسید.

پلمب واحد صنفی متخلف
مسئول پلمب اتاق اصناف همدان گفت :از ابتدای
خبر
امسال تا  27شــهریورماه در مجموع  691واحد
صنفی پلمب شدند.
محمد ارغوان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تا پایان ســال

گذشــته  11هزار و  555واحــد صنفی بدون جواز کســب در
شهرستان همدان شناسایی شــد ،اظهار کرد :از آبانماه تا پایان
سال گذشته  732واحد صنفی مهر و موم شدند که  532مورد به
اخذ پروانه کسب منجر شد و برخی نیز جمعآوری شدند.

اســامی به بیان خاطرهای از فعالیتهای مدنی خود
میپردازد و میگوید :یادم هســت پسری روستایی را
به ما معرفی کردند که بهرغم شایستگیهای تحصیلی،
به علت فقر و مشــکالت خانوادگــی ،مجبور به ترک
تحصیل شده بود.
او با تشــویقهای مسئوالن مدرســه و حمایتهای
ما به مدرسه برگشت و چند ســال بعد توانست رتبه
 30کنکور سراسری را کســب کند .او حاال در یکی از
بهترین دانشگاههای کشور در یک رشته عالی مشغول
به تحصیل اســت و هنوز هم مورد حمایت ماست تا
فارغالتحصیل و وارد بازار کار شود.
از حس او در مواجهه با چنین دانشآموزانی میپرسم
و اسالمی توضیح میدهد :همین که این بچهها موفق
شوند ،تحصیالت عالیه داشته باشــند و بتوانند کار و
به این مملکت خدمت کنند ،من به آرزویم رسیدهام.
آرزوی من داشتن یک جامعه سالم است.
این پزشک ادامه میدهد :باالخره باید از یک جا تغییر
مســیر جامعه را آغاز کنیم و تنهــا راه ،فعالیتهای
مدنی است ،به خصوص توسط ما پزشکان که ارتباط
بیشتری با بدنه جامعه داریم .تشکلهای غیردولتی نیز
ارتباط بهتــری با مــردم جامعه دارند و بــه راحتی
میتوانند انگیزه مردم را برای کمکهای مدنی بیشتر
کنند.
ما باید کمکهای مادی و کار خیر را به ســمت مسیر
درست هدایت کنیم .نباید فقط به فکر فرزندان خود
باشیم و اگر میخواهیم فرزندانمان موفق شوند باید به
فکر موفقیت همه فرزندان این سرزمین باشیم.
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حمایتهای خانواده

یکشـــنبه 2 .مهــر  96شـمــــاره 7206

اسالمی در پاسخ به این ســوال که خانواده
چقــدر از فعالیتهای مدنی شــما حمایت
میکنند ،میگوید :همسرم که همیشه من
را حمایت کرده و این حمایتها شامل مادی
و معنوی است .یک پســر دارم که در مقطع
پیشدانشگاهی درس میخواند و دخترم نیز
کالس دهم است .آنها نیز موافق فعالیتهایم
هســتند .حتی گاهی دختــرم را در بازدید
از مــدارس مناطق محروم با خــودم همراه
میکنم تا از نزدیک با مشکالت جامعه آشنا
شود و کار خیر را بیاموزد.
وی ادامــه میدهــد :من در یــک خانواده
پرجمعیت بزرگ شــدم و موفقیتهایم را
مدیون پدر و مادرم به خصوص مادرم هستم.
همیشه به این فکر میکنم که اگر دعای خیر
مادر پشت سر فرزندش باشد ،او حتما موفق
میشــود .مادرم بزرگترین مشوق من در
کارهای خیر است.
میگویم معموال پزشکان وارد فعالیتهای
مدنی نمیشــوند ،به نظر شما اگر این اتفاق
بیفتد چه نتیجهای به دنبال خواهد داشــت
و اســامی توضیح میدهد :پزشکان مسیر
دشــواری گذراندهاند تا به اینجا رسیدهاند
بنابراین مشکالت را بیشتر درک میکنند و
با مردم ارتباط بیشتری دارند .در ضمن ،آنها
توانایی مالی برای کمک به دیگران را دارند
پس حضورشان در عرصه فعالیتهای مدنی
کمک بزرگی به جامعــه خواهد کرد .دکتر
سعید محمودی و همسرشان دکتر کرامت
این جمع را به وجود آورنــد و این فرصت را
به ما بخشــیدند که در یک کار بزرگ سهیم
باشیم .میپرسم چطور این همه کار را با هم
انجام میدهید و این بانوی پزشک میگوید:
اگر یک زن انرژی و برنامهریزیهای الزم را
داشته باشد ،میتواند به راحتی هم در بیرون
کار کند ،هم فرزندانــش را تربیت کند ،هم
در فعالیتهای مدنی حضور داشــته باشد،
هم به فعالیتهای فوقبرنامه برسد و هم به
آموزش بپردازد.
اســامی اضافه میکند :مــن از زنبودن،
مادربودن و پزشــکبودن خودم راضیام .از
اینکه میتوانم به همجنســان خودم کمک
کنم خیلی خوشــحالم چــون فکر میکنم
مشکالت زنان جامعه ما بیشتر از مردان است
و حق آنها ادا نشده است.

hamedan@hamshahri.org

خطبه
امامجمعه همدان:
تهدیدهای ترامپ طبل
توخالی بود
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امامجمعه
همدان گفــت :تهدیدهای ترامــپ همانند
طبل توخالی بود چراکه آنها از قبل در عراق و
سوریه شکست خورده و رسوا شدهاند.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیــتاهلل غیاثالدین
طهمحمدی در خطبههای نمــاز جمعه در
حســینیه امام خمینی (ره) همدان با بیان
اینکه ترامپ با ســخنرانی خود در سازمان
ملل خودزنی کرد و نسبت ناروا به جمهوری
اســامی ایران داد ،افزود :سخنان سخیف و
بیپایه رئیسجمهوری آمریکا در ســازمان
ملل حقانیت نظام جمهوری اســامی ایران
را نشان داد .وی اضافه کرد :خبرگزاریهای
خود آمریکا در مورد جنایتهای کشورشان
در عــراق و ســوریه بارهــا و بارهــا مطلب
نوشتهاند.
آیتاهلل طهمحمدی با بیان اینکه اکنون آمریکا
میخواهد سرطان دیگری در کردستان عراق
ایجاد کند ،افزود :کردستان عراق نمیداند که
اکنون در پناه جمهوری اسالمی امنیت دارد و
اگر جدا شود همانند لقمه کوچکی به بدبختی
گرفتار میشــود .امامجمعه همدان با بیان
اینکه اردوغان میخواهد امپراطوری همانند
عثمانی ایجاد کند ،گفت :همه این بدبختیها
در کشورهای مختلف ناشی از نداشتن رهبری
صالح اســت .وی در ادامه بــا تاکید بر اینکه
برنامههای محرم باید آگاهیبخش ،سازنده
و بصیرتافزا باشــد ،گفت :این برنامهها باید
حق و باطل را روشن کنند .تجمع بزرگ مردم
زنجان در روز عاشورا که به صورت یکپارچه
برگزار میشود ،بینالمللی شده است و باید
همدان هم با اجرای چنین برنامهای عظمت
مکتب عاشورا را به رخ جهانیان بکشاند.
گفتنی اســت ،مردم همدان پس از برگزاری
آیین عبادی  -سیاسی نماز جمع،ه همزمان
با سراســر کشور ،با شــرکت در راهپیمایی،
سخنان سخیف ترامپ علیه ایران را محکوم
کردند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

یکشــنبه  2مهر  1396سال بيســت و پنجم شــماره7206
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكhamedan@hamshahri.org :

اردوی تیم ملی ژیمناستیک در همدان

چاپ :جام جم (همدان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

صدای همشهری
از آنجا كه يكي از سياستهاي روزنامه همشــهري ،انعكاس مشكالت شهروندان در
حوزههاي مختلف است ،شــهروندان عزيزهمدانی مي توانند از اين پس از ساعت  11تا13
مسائل،ديدگاههاومشكالتخودراازطريقشمارههای021-88932308یا38260513
با ما در ميان بگذارند و يا آن را از طريق ايميل برای ما ارسال کنند.

سرمربی تیم ملی از کمبود وسیله استاندارد تمرین در کشور نگران است
علیرضا صفیزاده

همدان-خبرنگار

چند روزی است اردوی تیم ملی ژیمناستیک در
ورزش همدان برپا شده است و ورزشکاران این رشته تا 5
مهر مهمان همدان هستند .به اعتقاد سرمربی تیم
ملی ژیمناستیک ،این رشته از لحاظ سختافزاری زیر خط فقر
است و با کمبود امکانات دستوپنجه نرم میکند.
آخرین وضعیت تیم

h a m e d a n @ h a m s h a h r i . o r g

اردو را به مناسبت ایام عاشورا و تاسوعای حسینی به مدت 5
روز تعطیل خواهیم کرد و پس از آن اردوی تیم ملی در استان
لرستان ادامه خواهد یافت .وی درباره شرایط اردو در همدان
میگوید :شــرایط و امکانات بســیار خوبی در اردوی همدان
داریم که جا دارد از مسئوالن ادارهکل ورزش و جوانان و هیأت
ژیمناستیک همدان که شرایط الزم را برای برپایی اردو فراهم
کردهاند تقدیر و تشکر کنم.
این مربی تصریــح میکند :همــدان امکانــات و تجهیزات
خوبی در ژیمناستیک دارد و اگر بیشتر در این رشته ورزشی
سرمایهگذاری شــود ،در آینده ژیمناســتیککاران خوبی از
همدان به تیم ملی معرفی میشوند.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک درباره آخرین وضعیت و شرایط
تیم ملی ژیمناســتیک در اردوی همدان میگوید :این اردو با
نبود وسایل استاندارد
حضور  11ژیمناستیککار از  22شهریور در خانه ژیمناستیک
خیرخواه میگوید :بزرگترین مشــکلی کــه در حال حاضر
همدان آغاز شده است و تا  5مهر ماه ادامه دارد.
رضا خیرخــواه میافزاید :تیــم ملی خود را برای مســابقات گریبانگیر ژیمناستیک کشور اســت ،نبود وسایل استاندارد
بــرای تمرین اســت .اســتاندارد وســایل
بینالمللی اســلوونی که  27مهرماه برگزار
ژیمناســتیک در جهان تغییر کرده اســت
میشود آماده میکند و ســعی کردهایم در
و متأســفانه هیچ وسیله اســتانداردی برای
این اردو از ژیمناستیککاران جوان استفاده
کنیم تا در رقابتهای آتی محک بیشــتری همدان امکانات و تجهیزات ژیمناستیک در ایران وجود ندارد .ملیپوشان
بخورند و با تجربه و آمادگی بیشــتری راهی خوبی در ژیمناستیک دارد هنوز با وسایل غیراستاندارد سالهای گذشته
و اگر بیشــتر در این رشته تمریــن میکننــد و در مســابقات نتیجه
مسابقات شوند.
وی خاطرنشان میکند :تقریبا  2ماه اردوهای ورزشی سرمایهگذاری شود میگیرند .وسایل جدید قیمت بسیار باالیی
تیم ملی تعطیل بود و بچهها در استراحت به در آینده ژیمناستیککاران دارند کــه فدراســیون از عهــده خرید آنها
سر میبردند .آخرین مسابقاتی که ورزشکاران خوبی از همدان به تیم ملی برنمیآید ،اما با این حــال بچههای باغیرت
تیم ملی با بدتر از اینهــا تمرین کردهاند و به
ما در آن شرکت کردند بازیهای همبستگی معرفی میشوند
مسابقات اعزام شــدهاند .وی نبود امکانات را
کشورهای اسالمی و رقابتهای قهرمانی آسیا
مشکلی بزرگ بر سر راه تیم ملی ژیمناستیک
بود که ملیپوشان توانستند در هر  2مسابقه
بهخصوص در رقابتهای قهرمانی آسیا به نتایج بسیار خوبی عنوان میکند و میگوید :ژیمناستیک از لحاظ سختافزاری
زیر خط فقر اســت حتی یــک پرش خرک بــرای تمرینات
دست یابند.
ژیمناستها یا یک پیست برای تمرین آنها وجود ندارد .طبعا
با این شرایط نمیتوان انتظار داشت که ورزشکاران این رشته
کسب مدال در جاکارتا
سرمربی تیم ملی ژیمناستیک ادامه میدهد :مهمترین هدفی مانند کشورهای صاحبنام عرض اندام کنند .سرمربی تیم ملی
که داریم کسب مدال در بازیهای آســیایی جاکارتا در سال با بیان اینکه تغییرات زیادی باید در بخش سختافزاری صورت
آینده است .برای کســب آمادگی ملیپوشان ممکن است در بگیرد ،میگوید :وسایل موجود وسایل کمکآموزشی قدیمیاند
 2یا  3تورنمنت بینالمللی شرکت کنیم که البته هنوز قطعی که باعث عقبماندگی و درجا زدن در این رشته میشود و ما روز
نیست .در جلسهای که با اعضای فدراســیون و کادر فنی در به روز به سمت عقب حرکت میکنیم.
چند روز آینده داریم ،برنامه این تورنمنتها را برای تیم ملی
رئیس جدید
مشخص میکنیم.
خیرخواه تصریح میکند :پس از برگزاری اردو در شهر همدان ،خیرخواه در خصــوص حضور زهــرا اینچهدرگاهی به عنوان

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در همــدان:
احسانمدی -نشانی :همدان،خيابانطالقاني،باالترازكتابخانه
آزادي ،كوچه شبنم ،پالك ،13سرپرستي روزنامه همشهري-
تلفــن - 081-38330333 :فکــس081-38332333 :

روستای بدون آسفالت

معابر روستای ما سالهاست بدون آسفالت مانده و تابستانها گرد و خاک را تحمل
میکنیم و زمستانها گل و الی را .چند وقتی اســت کوچهها و معابر را نامگذاری
کردهاند ،اما روستایی به کوچکی روستای ما چه نیازی به نامگذاری معابر دارد؟ این
روستا آسفالت میخواهد تا اهالی آن در رفتو آمد کمتر دچار مشکل شوند.

جمعی از اهالی روستای رایکان سفلی

معضل پول خرد

برخی رانندگان تاکسی به هر شکل ممکن از مسافران کرایه اضافه میگیرند .یکی
از این روشها بهانه نداشتن پول خرد است که واقعا کالفهکننده است .کاش طرح
کارت الکترونیک اتوبوس برای تاکسیها هم اجرا و همه این مشکالت رفع میشد.

جلیلی – همدان

تاکسی تلفنیهای بینام و نشان

نخستین رئیس فدراســیون زن ژیمناستیک ایران میگوید:
خانم درگاهی از قهرمانان این رشته ورزشی بودهاند که آشنایی
خوبی با همه مسائل فدراسیون دارند .امیدوارم با
حضور ایشان شاهد برطرف شدن برخی از مشکالت
این رشته در کشور باشیم.
وی در نخســتین اقدام خود در حال تجهیز سالن
ژیمناستیک فدراسیون با یک میلیارد تومان است
که اگر این کار انجام شود ،بســیاری از مشکالت
ملیپوشان برای تمرین حل میشــود .سرمربی
رضا خیرخواه
تیم ملی ژیمناستیک در پاسخ به این سؤال که آیا
ژیمناستهای ایرانی شانس کسب سهمیه المپیک
برای رقابتهای  ۲۰۲۰را دارند یــا خیر میگوید :اگر مدیری
در رأس این رشته باشد که هم در زمینه مدیریت و هم جذب
اسپانســر قوی عمل کند ،ایران هم حتما سهمیه المپیک را
کسب خواهد کرد .ما با دستهای خالی در رقابتهای آسیایی
مدال گرفتیم.
وی با اشــاره به اینکه بیشتر کشــورها برای کسب مدال در
رقابتهای آسیایی و جهانی ژیمناستیک برنامهریزی میکنند،
میافزاید :متأســفانه یا خوشــبختانه همــه تیمهای مطرح

ژیمناستیک جهان در قاره آســیا حضور دارند ،اما اگر وزارت
ورزش در این رشته به معنای واقعی کلمه از تیم ملی حمایت
کند قطعا میتوانیم در رقابتهای آســیایی و حتی
المپیک صاحب مدال شــویم .ســرمربی تیم ملی
ژیمناســتیک تصریح میکند :مدالهای زیادی در
رقابتهای مختلف ژیمناستیک توزیع میشود که
الزم است وزارت ورزش و جوانان نیز با خرید و تجهیز
سالنهای این رشته در تهران و استانهای مستعد،
کسب سهمیه المپیک را در دستور کار خود قرار دهد.
سیستم گلخانهای

خیرخواه اظهار میکند :سیستم گلخانهای جوابگوی نیازهای
ورزش و به خصوص ژیمناستیک نیســت ،چراکه ما مربیان و
استعدادهای خوبی در کشــور داریم و باید با همکاری وزارت
آموزشوپرورش و وزارت ورزش و جوانان ،بهترین شــرایط را
برای تعالی ژیمناستیک کشور فراهم کنیم.
وی در پایان میگوید :همه باید دســت به دســت هم دهند
تا ژیمناســتیک به نقطهای که اســتحقاق و لیاقت آن را دارد
برسد.

خودروهای برخی آژانسها هیچ عالمت و تابلویی ندارند و مسافر میماند که خودروی
ی تلفنیها مدل پایین و
واقعا اژانس است یا نه .عالوه بر این ،بیشتر خودروهای تاکس 
فرسوده هستند و تا مسافر به مقصد برسد ،از سر و صدای ماشین کالفه میشود .آیا
نظارتی بر این مسائل وجود ندارد؟

محمدینسب  -همدان

در محضرآرتیمانی
آن شوخ به شیوه شکرخند
زخمم ز نمک لبالب آکند
صد بار شکست و باز خوردیم
فریب عهد و سوگند
ز آن شوخ
ِ

زیستبوم

کوچ عشایر از همدان
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت :کوچ پاییزه عشایر استان
از مناطق ییالقی (سردسیر) به سمت مناطق قشالقی (گرمسیر) از اواخر شهریورماه آغاز
شده است .عیســی بختیاری در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد 1250 :خانوار عشایر دارای
پروانه از  15اردیبهشت امسال در  75سامانه واقع در شهرستانهای همدان ،تویسرکان،
بهار ،اسدآباد و مالیر مستقر شدند .وی اضافه کرد :این عشایر از دهه آخر شهریورماه سال
جاری استان همدان را به سمت مناطق قشــاقی نظیر ایالم ،لرستان و خوزستان ترک
کردند .هماینک تمامی عشایر دارای مجوز همدان را ترک کردهاند ولی عشایر فاقد پروانه
در همدان حضور دارند.
بختیاری اضافه کرد :عالوه بر عشــایر دارای مجوز ،شــمار زیادی عشــایر فاقد پروانه

اردیبهشتماه امسال وارد استان شدند .این افراد بیشتر در مناطقی خارج از مراتع استقرار
یافتند و با توجه به حضور نداشتن در عرصههای منابع طبیعی ،این اداره کل با آنها برخورد
نکرد .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی همدان اظهار کرد :بیشتر دغدغه منابع طبیعی
تعلیف دام بیش از ظرفیت مجاز مراتع اســت و این آمار طبق برآوردهای صورت گرفته
 5برابر ظرفیت مراتع این استان اســت .وی توضیح داد :ظرفیت مراتع استان  600هزار
واحد دامی است که  45هزار واحد از این تعداد به عشایر تعلق دارد .عشایر دارای مجوز
طبق پروانهشان دام وارد استان میکنند و بیشترین تخلف در زمینه دام غیرمجاز از سوی
عشایر فاقد مجوز رخ میدهد .بختیاری اضافه کرد :این اقدام خالف قانون عشایر به تشکیل
چندین پرونده در محاکم و مراجع قضایی برای آنها در سال جاری منجر شده است.
وی بیان کرد :با توجه به ظرفیت مشخص و محدود مراتع ،بروز خشکسالیهای متعدد و
پدیده ریزگرد در استان از مسئوالن امور عشایر و نیز خود عشایر انتظار میرود با حفظ
منابع طبیعی ،این امانت الهی را سالم به نسلهای آینده تحویل دهند.

مراسم اعزام نیروهای مردمی همدان به جبههها
در سالهای دفاع مقدس
عکاس :حمیدرضا رهبر

منبع :مدیریت اسناد و کتابخانه ملی
منطقه غرب کشور( همدان)

