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ایست
 برخورد با متخلفان ساخت و ساز متوقف نمی شود

اعتیاد کرمانشاه از جای دیگری آب می خورد
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سخن مدیر مسئول

دستان پنهان مافیای مسکن در بی خیالی برج عاج نشینان
سیاسی کاری با سفره خالی مردم قبل از انقالب، 

روحانیون و 
مؤمنان

برای تبلیغ دین 
از اموال خود 
خرج می کردند

داود امامی

هزار   ۱۹ باالی  کیلو  هر  به  مرغ  قیمت  رسیدن 
محصول  این  بازار  در  تازه ای  رکورد  تومان 
جالب،  نکته  اما  می شود؛  محسوب  پرمصرف 
که  است  فعلی  دولت  سیاسی  بازیگران  سکوت 
در دوران پیش که در قدرت نبودند، فوراً نسبت 
به هرگونه گرانی مواد خوراکی و کاالهای اساسی 
واکنش نشان می دادند و آن را نشانه بی تدبیری 

دولت وقت می خواندند.
گرانی اخیر مرغ یادآور ماجرای مشابه در دوران 
در  مرغ  ناگهانی  گرانی  است.  نژاد  احمدی  دکتر 
جریانات  برخی  انتقاد  مورد  شدت  به  دوره  آن 
آنها در دولت  اکثر  امروز  سیاسی قرار گرفت که 

یازدهم عهده دار مسئولیت شده اند.
مقایسه مواضع این جریان ها در برابر یک حادثه 
برای  خوبی  معیار  زمانی،  مقطع  دو  در  مشابه 
از  مردم  سفره  با  سیاسی کاری  درباره  قضاوت 
جانب کسانی است که مشکالت معیشتی مردم را 

صرفاً دستاویز اهداف انتخاباتی خود ساخته اند.
آقای روحانی یادتان که هست!

کنترل  برای  حلی  راه  که  دولتی  از  توان  »نمی 
پاسخی  داشت  انتظار  نکرده،  پیدا  مرغ  قیمت 
ها  دولتی  چرا  بدهد/  بیکاری  بحران  حل  برای 
هزار  مرغ شش  کنند/  نمی  عذرخواهی  مردم  از 
تومانی نتیجه تحریم نیست، نتیجه سوء مدیریت 

است و ...«
که  سایتی  است،  آفتاب  سایت  تیترهای  اینها 
در دولت گذشته زیر نظر رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام )شیخ 
حسن روحانی( بود. آقای روحانی خود نیز در آن 
مقطع، رسیدن قیمت مرغ به هفت هزار تومان را 
نشانه عدم برنامه ریزی اعالم کرد! این ایام قیمت 
اکنون  دانم  نمی  رسید،  تومان  هزار   ۲۰ به  مرغ 

چه نظری دارند.
هایی  سفره  ام  رسیده  آن  به  نگارنده  که  آنچه 
است که هر روز کوچکتر می شود و وعده هایی 

است که هر 4 سال یکبار تکرار می شود.
لطفا حداقل با سفره خالی ما مردم سیاسی کاری 

نکنید!
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دو هفته نامه سراسری استان کرمانشاه

از  دقیقــی  آمــار  کرمانشــاه  اســتان  در  ملــی-  بــاور 
ــان  ــال آنچن ــن ح ــا ای ــده ب ــالم نش ــادان اع ــداد معت تع
ــوان  ــری عن ــای خب ــتانی در نشســت ه ــه مســئوالن اس ک
ــاد،  ــای اعتی ــل ه ــاه در معض ــتان کرمانش ــد، اس ــی کنن م
بیــکاری، حاشــیه نشــینی، خودکشــی و طــالق جــز هفــت 
اســتان اول کشــور اســت. همیــن آمارهــا همچنیــن از دو 
ــاه  ــادان« در کرمانش ــر »معت ــرگ  و  می ــدن م ــری ش براب

ــد. ــی ده ــر م خب
ملــی؛        بــاور  نشــریه  اجتماعــی  ســرویس  گــزارش  بــه 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــر، ش ــش ت پی
اســتان کرمانشــاه طــی گزارشــی عنــوان نمــوده بــود 

ــا،  ــالق ه ــد ط ــا، 55 درص ــکاری ه ــد بزه ــه:» 65 درص ک
3۰ درصــد کــودك آزاری هــا، 35 درصــد قتــل هــای 
عمــد، ۲3 درصــد نــزاع هــا، ۲۰ درصــد جرائــم منکراتــی و 
۱۰ درصــد جرائــم مالــی اســتان ناشــی از اعتیــاد اســت.«

اســیر  بیــکاری  واســطه  بــه  کــه  افــرادی  از  آمــاری 
دام اعتیــاد مــی شــوند وجــود نــدارد امــا بــه گفتــه 
گرایــش  اصلــی  علــل  از  یکــی  بیــکاری  کارشناســان، 
جوانــان بــه ســمت اعتیــاد اســت. اســتان کرمانشــاه دســت 
ــتاندار  ــه اس ــان ک ــکار دارد و آنچن ــزار بی ــت ه ــم دویس ک
ــته ۱5  ــال گذش ــتان در ۱8 س ــن اس ــاه گفته:»ای کرمانش

ــت« ــوده اس ــور ب ــکاری کش ــورددار بی ــار رک ب
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دست فروشی، 
گزینه ی آخر

قرن چهارم، 
شکوفاترین 

عصر علمی تاریخ 
کردهاست

مرگ را به چشم 
خود دیدم

گهواره تمدن

بردیا جان 
 تولدت مبارک

از طرف عمو ها مسعود و 
موعود و زن عمو و 

پدر بزرگ و مادر بزگ

فرمیسک عالیبیگی 
۳ساله کرندغرب

ماهاورچراغی 
1 سال و نیمه کرمانشاه

یاشاراحمدی نیا

پناه دخت بیگلری 
گیالنغرب

کیان خاقانی 1۰روزه 
ازکرمانشاه
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ــه  ــی- اگــر نگاهــی ب ــاور مل نشــریه ب
ــداز ۲۰ ســاله کــه در  ســند چشــم ان
ــته  ــده داش ــب ش ــال ۱۳۸۴تصوی س
ــدر در  ــه چق ــم ک ــی بینی ــیم م باش
برخــی شــاخص هــا حداقــل ۲۰ســال 
ــه در  ــای اینک ــه ج ــم و ب ــب رفتی عق
ــنی  ــق روش ــال ۱۴۰۴اف ــی س نزدیک
در  رفــت  عقــب  شــاهد  ببینیــم، 
ــکن  ــورم و مس ــی و ت ــول مل ارزش پ
ــتیم،  ــواده هس ــاد خان ــداری نه و پای
عقــب رفتــی کــه جــای انــکار نیســت.

در بخشــی از ایــن ســند آمــده اســت 
کــه ایــران  در ســال ۱۴۰۴ کشــوری 
ــواده،  ــدار خان ــاد پای ــت دارای نه اس
تــا  کافیســت  قســمت  همیــن  در 
ــم در ســال ۱۳۸۵ یعنــی ســال  بدانی
اول اجــرای ســند کشــور ۷۵ میلیــون 
نفــر جمعیــت داشــت و در ایــن ســال 
ــورد  ــزار م ــدود ۸۰۰ ه ــور ح در کش
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــتیم و ح ازدواج داش
مــورد طــاق امــا ده ســال بعــد یعنــی 
ســال ۹۵ جمعیــت مــا بــه حــدود ۸۵ 
ــه  ــا ازدواج ب ــید ام ــر رس ــون نف میلی
۵۷۰ هــزار نفــر کاهــش و طــاق 

ــت .  ــش یاف ــر افزای ــزار نف ــه ۱۷۰ ه ب
ــا در  ــه م ــد ک ــی ده ــن نشــان م قرائ
ــه ای دیگــر هســتیم کــه  حــال تجرب
بخشــی بخاطــر مســائل فرهنگــی 
ــش  ــدی بخ ــچ تردی ــدون هی ــا ب و ام
مــی  اقتصــاد خاصــه  در  مهمــی 
شــود. پــول ملــی از آن موقــع تــا 
کنــون حــدود ۹۰ درصــد از ارزش 

خــود را از دســت داد و بــا وجــود 
ــه از  ــهل انگاران ــاده و س ــف س تعاری
ــن  ــدت در بی ــه ش ــکاری ب ــغل بی ش

ــت. ــوان باالس ــر ج قش
امــا در ایــن شــرایط فــرض بــر آنکــه 
شــغلی بــا حداقــل حقــوق بــرای 
جوانــی مهیــا شــود بــا کمتــر از ســه 

میلیــون تومــان حقــوق، کســی قــادر 
بــه تامیــن اجــاره مســکن هم نیســت 
ــرایط  ــوراک و ش ــه خ ــد ب ــه برس چ
ــه  ــه حــدی ســخت شــده اســت ک ب
ــه  ــه جــای الگــو شــدن ب متاهلیــن ب
آینــه عبــرت بــرای مجردهــا تبدیــل 
ــادر  ــوز ق ــی کــه هن ــد. آنهای شــده ان
بــه ادامــه حیــات هســتند نیــز در کار 

دوم و ســوم چنــان غــرق هســتند که 
قــادر بــه انجــام وظایــف همســری یــا 
پــدری نیســتند کــه خــود بــی شــمار 
خیانــت  از  جدیــد  هــای  چالــش 
همســران تــا اعتیــاد و فــرار فرزنــدان 

را رقــم مــی زنــد.
ــه  ــکن ک ــش مس ــم در بخ ــا بیایی ام

ــش  ــه چال ــا را ب ــواده ه ــات خان حی
طلبیــده نگاهــی بخردانــه داشــته 

ــیم. باش
ــه چــرا  ســوال اساســی اینجاســت ک
برخــاف  مــا  پهنــاور  کشــور  در 
قیمــت  دنیــا  موفــق  کشــورهای 
ــارج  ــکن خ ــادالت مس ــن از مع زمی
نمــی شــود و چــرا مالیــات ســنگین 
بــر خانــه هــای خالــی اســتوار نمــی 
مالیــات  وضــع  بــا  چــرا  و  شــود 
ســنگین بــر افــراد دارای دو و یــا ســه 
ــرای  ــه، امــکان نفــس کشــیدن ب خان
ــم؟! ــی کنی ــم نم ــتاجران را فراه مس

ــت  ــرن سیاس ــک ق ــود ی ــا وج ــرا ب چ
ــه  اشــتباه در بخــش مســکن حاضــر ب
ــورهای  ــات کش ــه تجربی ــن دادن ب ت

ــتیم؟! ــق نیس موف
و  بــازی  ســفته  بســترهای  چــرا 
ــم؟! ــی کنی ــک نم ــوداگری را خش س
اینجــا حکایــت نماینــدگان و مدیــران 

بــرج ســاز چقــدر آشناســت؟! 
بــر ایــن عقیــده هســتم کــه بــا ایــن 
ــا  ــکن اص ــای مس ــت ه روال سیاس
اعمــال  و  ازدواج  افزایــش  امــکان 
میســر  جمعیتــی  هــای  سیاســت 
ــتغال  ــع و اش ــارض مناف ــت و تع نیس
همزمــان کارکنــان بخــش دولتــی در 
ــه  بخــش خصوصــی محــال اســت ک
ــردم  ــع م ــه نف ــی ب ــد قدم اجــازه ده

ــود. ــته ش برداش

دوران  در  ملــی-  بــاور  نشــریه 
تحصیــل در رشــته حقــوق مبحثــی 
را  فقــه  متــون  عنــوان  تحــت 
گذرانــدم کــه حدیثــی از امــام 
صــادق علیــه الســام بدیــن شــرح 
ــر  ــات ب ــه، قض ــود ک ــده ب ــل ش نق
چهــار دســته هســتند، ســه دســته 
از آنهــا اهــل دوزخ هســتند و یــک 
گــروه بهشــتی؛ آنــان کــه دانســته، 
ــان  ــد و آن ــی دهن ــق م ــم ناح حک
ــی  ــق م ــم ناح ــته حک ــه نادانس ک
دهنــد و آنــان کــه ندانســته حکــم 
حــق مــی دهنــد دوزخــی هســتند 
ــه  ــات ک ــته از قض ــا آن دس و تنه
ــد، از  ــق ده ــه ح ــم ب ــته حک دانس
ــاع  ــا اوض ــتند. ب ــت هس ــل بهش اه
آشــفته امــروز کشــور کــه هــر 
ــد  ــی رس ــری م ــاغ ب ــن ب دم از ای
ــری مــی رســد  ــازه ت ــر از ت ــازه ت ت
و ایــن حجــم از فســاد در سیســتم 
قضایــی- اداری کشــور کــه هــر روز 
ــوه  ــرم ق ــت محت ــف ریاس ــه لط ب
قضائیــه کــه کمــر بــه تعلیــق، 
ــد  ــات فاس ــراج قض ــه و اخ محاکم

بســته آشــکار مــی گــردد و در ایــن 
ــر منصــب  ــاه تصــدی ب ــان کوت زم
قــوه قضائیــه بــه خوبــی نشــان 
داده کــه در برخــود بــا فســاد خــط 
ــتگاه  ــان و دس ــرای ایش ــزی ب قرم
ــن  ــد از ای ــدارد. نبای قضــا وجــود ن
ــه  ــی ک ــه خائ ــود ک ــل ب ــر غاف ام
بــا آن  امــروزه کشــور و مــردم 
ــه  ــت ک ــاز اس ــتند و نی ــرو هس روب
آن را در دســتورکار خــود قــرار 
دهنــد ایــن اســت کــه تکلیــف 
ــات  ــن قض ــه ای ــی ک ــده های پرون
طــی ســالهای تصــدی بــر منصــب 
خطیــر قضــاوت بــه آن پرداختــه و 
حکــم صــادر نمــوده انــد چــه مــی 

ــود؟؟! ش
ــرعی  ــگاه ش ــر از ن ــک اگ ــی ش  ب
بــه قضیــه بنگریــم بایــد همــه 
آن پرونــده هــا بازبینــی گــردد. 
ــرایط  ــی از ش ــه یک ــه اینک ــر ن مگ
قضــاوت کــردن در اســام و کشــور 
ایــران کــه  جمهــوری اســامی 
ــام  ــه اس ــه از فق ــش برگرفت قانون
ــد.  ــی باش ــودن م ــادل ب ــت، ع اس
همانطــور کــه حضــرت علــی علیــه 
ــت  ــد: حکوم ــی فرماین ــام م الس
ناعــادل  قاضــی  جــای  اســام 
نیســت. حــال کــه قاضــی عادلــی!!! 
ــود را  ــودن خ ــادل ب ــت ع ــه صف ک
در مقطعــی از زمــان از دســت داده 

قضــاوت  منصــب  در  کمــاکان  و 
بــوده و آراء متعــددی در ایــن بــازه 
ــی صــادر نمــوده در شــرایطی  زمان
کــه دادرســی عادالنــه نبــوده، اگــر 
ــکام  ــی آن آراء و اح ــم تمام بگویی
باطــل هســتند ســخنی بــه گــزاف 

ــم. ــه ای نگفت
ــی  ــو کوچک ــوان عض ــه عن ــده ب بن
از جامعــه حقوقــی کشــور کــه 
را دارد  اجــرای عدالــت  دغدغــه 
ــه  ــوه قضائی ــرم ق ــت محت از ریاس
االســام  آقــای حجــت  جنــاب 
والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی 
خواســتار تشــکیل شــعب ویــژه 
ــی و  ــرای بازبین ــا ب ای در دادگاه ه
رســیدگی بــه آراء و احــکام صــادره 
ــب آن قضــات را خواســتارم.  از جان
مــوالی  کــه  همانطــور  زیــرا 
ــی  ــام م ــه الس ــی علی ــان عل متقی
فرمایــد اگــر هــزاران گناهــکار بــی 
کیفــر بمانــد بهتــر از آن اســت کــه 
ــاف  ــاه و برخ ــی گن ــر ب ــک نف ی
ــی شــک  ــه کیفــر برســد. ب حــق ب
ــا   ــی ه ــن بازبین ــان ای ــر در جری اگ
ــر  ــک نف ــق ی ــاق ح ــات احق موجب
ــن احــکام متضــرر شــده  ــه از ای ک
فراهــم گــردد ارزش ایــن کار بیــش 
از محاکمــه قضــات  و مســئولین 

ــت. ــد اس فاس
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نشریه باور ملی با نگاهی به چشم انداز بیست ساله بررسی کرد؛

با کمتر از سه میلیون تومان حقوق، چه کسی قادر به تامین اجاره مسکن است؟

نشریه باور ملی با تقدیر از ریاست محترم قوه قضائیه که کمر به تعلیق، محاکمه و اخراج قضات فاسد بسته، پیشنهاد داد:

ضرورت تشکیل شعب ویژه ای برای بازبینی احکام صادره از جانب قضات تعلیق شده

گزارش: سیده نسرین یادگاری

نشــریه بــاور ملــی- یــک بیمــار بهبــود یافتــه 
کرونائــی از روزهــای پرمشــقت بیمــاری اش به 
خبرنــگار مــا گفــت: »اگــر مــردم بداننــد حتــی 
ــدر  ــاری چق ــن بیم ــل ای ــه تحم ــک دقیق ی
شــکنجه آور اســت، هرگــز آژیرهــای خطــر را 

ناشــنیده نمــی گیرنــد.« 
ــا اعــام  ــی کــه اســتان کرمانشــاه ب در روزهای
ــز  ــای قرم ــتان ه ــزء اس ــت، ج وزارت بهداش
شــناخته شــده و زنــگ هشــدار هفتــه هاســت 
ــوز  ــا هن ــا گوی ــت، ام ــده اس ــدا درآم ــه بص ک
ــادی از همشــهریان، ایــن مســئله را  تعــداد زی
ــل  ــد. در اوای ــی گیرن ــده م ــرده و نادی ــاور نک ب
شــیوع ویــروس کرونــا درکشــور، اســتان 
کرمانشــاه در جایــگاه بیســت و ششــم از لحاظ 
ــزء  ــت و ج ــاری قرارداش ــن بیم ــه ای ــا ب ابت
ــد و  ــی ش ــوب م ــفید محس ــای س ــتان ه اس
آمــار ابتــاء روزانــه زیــر ده نفــر بــود در حالیکه 
درحــال حاضــر، ایــن آمــار بــاالی دویســت نفر 
ــد و  ــی باش ــر م ــدودا ده نف ــی ح در روز و فوت
قطعــاً اگــر مــردم همــکاری نکننــد، شــاهد رقم 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــک فاجع خــوردن ی
گــزارش ذیــل، گفــت و گــوی خبرنــگار نشــریه 
ــه ی  ــود یافت ــم بهب ــک خان ــا ی ــی ب ــاور مل ب
کرونایــی اســت کــه بــه دوران ابتایــش بــرای 

ــردازد: خواننــدگان مــی پ
)خانــم م.الــف( کــه در تعطیــات عیــد نــوروز 
در شهرســتان اســام آبــاد غــرب بــه بیمــاری 
کرونــا مبتــا شــده اســت، از روزهــای ســخت 
بیمــاری بــا مــا چنیــن مــی گویــد: »در واقــع 
ایــن بیمــاری را زیــاد جــدی نمــی گرفتــم. هــر 
چنــد کــه کــم و بیــش از ماســک اســتفاده می 
کــردم امــا بــه هیــچ وجــه فاصلــه اجتماعــی و 
قرنطینــه خانگــی را بــه بهانــه هــای مختلــف 
رعایــت نمــی کــردم، تــا اینکــه عائمــی مثــل 
ــی اشــتهایی،  ــی، ب ــی حال ــدن درد شــدید، ب ب
خــواب آلودگــی و بــی مزگــی خوراکــی هــا در 

مــن حــادث شــد.«
■ چطور مبتال شدید؟

همانطــور کــه گفتــم زیــاد بــه قرنطینــه اعتقاد 
نداشــتم و یــک مســافرت چنــد روزه بــه خــارج 
ــفر  ــت از س ــد از بازگش ــتم. بع ــتان داش از اس

عائــم بیمــاری شــروع شــد. 
■ آیــا بیمــاری زمینــه ای داریــد و اینکه 

چند ســاله هســتید؟
مــن ۴۹ ســاله هســتم و بیمــاری قنــد خــون 
ــف  ــث تضعی ــم باع ــاری ه ــن بیم دارم. همی
بیشــتر سیســتم ایمنــی بدنم شــده و شــرایطم 

ــود. ــی کــرده ب را بحران
■ بعــد از آنکــه متوجــه عالئــم بیمــاری 

شــدید، چــکار کردیــد؟
ــه  ــا اینک ــودم ت ــه ب ــه قرنطین ــه روز درخان س
ــردم  ــس ک ــان ح ــه ناگه ــود ک ــارم ب روز چه
کــه کامــاً نفســم قطــع شــده و حــال خیلــی 
وخیمــی داشــتم، حالــی کــه اصــا قابــل 
توصیــف نیســت. بــا آمبوالنــس به بیمارســتان 
اســام آبــاد غــرب منتقــل و پذیــرش شــدم. در 
آنجــا پــس از اســکن معلــوم شــد تقریبــاً یــک 
ریــه ام از دســت رفته و پزشــکان، هیــچ امیدی 
بــه بهبــودی ام نداشــتند. اکســیژن خونــم بــه 
شــدت پاییــن بــود، لــذا بــرای گرفتــن خدمات 
بهتــر بــه بیمارســتان تخصصــی گلســتان 
کرمانشــاه منتقــل شــدم. متاســفانه اکســیژن 
ــی  ــد و حت ــی آم ــن م ــه روز پایی ــم روز ب خون
چنــد بــار تــا مرحلــه ُکمــا پیــش مــی رفتــم 

ولــی بــه لطــف خــدا ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
ــا  ــتان ه ــی بیمارس ــات درمان ■ از خدم

ــد؟  ــی بودی راض
بلــه؛ اگرچــه هنــوز داروی قطعــی بیمــاری 
کشــف نشــده بــود ولــی کادر درمان بیمارســتان 
بــا تمــام وجــود خدمــت می کردنــد و دلســوزانه 

بــه همــه بیمــاران کرونائــی بــا انــرژی عجیبــی 
رســیدگی مــی کردنــد. 

■ چند روز در بیمارستان بستری بودید؟
نــوزده روز در بیمارســتان بســتری بــودم که یک 
هفتــه، در بخــش مراقبــت هــای ویــژه ســپری 
کــردم. تلــخ تریــن شــب هــا و روزهای عمــرم را 
در آن یــک هفتــه تجربــه کــردم. خاطرم هســت 
کــه خیلــی وقــت هــا فقــط گریــه مــی کــردم. 
مــرگ را در مقابــل چشــمانم دیــده بــودم و هیچ 

ــتم. امیدی نداش
■ و چطور شد که بهبودی یافتید؟

ــی داد و  ــا پاســخ نم ــه داروه ــم ب ــه بدن ــا آنک ب
هیــچ امیــدی بــه بهبــودی نداشــتم، بعــد از یک 
هفتــه در ای ســی یــو تــا حدی ســطح اکســیژن 
بدنــم بــاال رفــت. پزشــکان فقــط از معجــزه مــی 
گفتنــد؛ چــرا کــه یــک ریــه ام از دســت رفتــه 
بــود و فقــط معجــزه، بهبــودی ام را توجیــه مــی 
کنــد. بعــد از آنکــه حــال عمومــی ام بهتــر شــد، 
از بیمارســتان مرخــص شــده و چنــد روزی هــم 
در نقاهتــگاه ســر کــردم و بــا رعایــت قرنطینــه 
و قوانیــن ســختی کــه پزشــکان توصیــه کــرده 

بــود، بــه منــزل برگشــتم.
■ پــس از آنکــه از بیمارســتان ترخیــص 
ــما  ــا ش ــان ب ــش اطرافی ــدید واکن ش
ــا  ــه کرون ــی ب ــه مدت ــی ک ــوان کس بعن

ــود؟ ــه ب ــوده چگون ــال ب مبت
طبیعــی اســت کــه مقــداری هــراس داشــتند و 
محتــاط و بــا فاصلــه بــا مــن مواجــه می شــدند. 
ولــی در ایــن مــدت خانــواده در کنــارم بودنــد و 
حمایتــم مــی کردنــد. تــا مدتــی بدلیــل رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــا آنکــه بــه خانه 
ــی را  ــدن کس ــازه دی ــی اج ــودم ول ــته ب برگش
ــی  ــد دارم و از دلتنگ ــه فرزن ــن س ــتم. م نداش

بــرای دیدنشــان فقــط اشــک مــی ریختــم.
■ هزینه های درمان چقدر شد؟

کاً چیــزی نزدیــک بــه یــک میلیــون تومــان، 
ــا  ــه م ــه ب ــه البت ــد ک ــتان ش ــه بیمارس هزین
ــد و آن را  ــه کنی ــه مراجع ــه بیم ــه ب ــد ک گفتن
کامــل بگیریــد کــه متاســفانه بدالیــل شــرایط 
ــدام  ــتم و اق ــش را نداش ــن فرصت ــی، م کرونای

ــردم.  نک
ــکل  ــر مش ــودی، دیگ ــد از بهب ــا بع ■ آی

ــد؟  ــی نداری خاص
در حــال حاضــر کــه حــدود ســه مــاه از بهبودی 
ام مــی گــذرد، بــه طــور نســبی خوبــم. امــا بــا 
فعالیــت شــدید، کمــی دچــار تنگــی نفــس می 
شــوم. ولــی یــک مــاه اول پــس از درمــان خیلی 
مشــکل داشــتم و عائمــی مثــل تنگــی نفــس 
و بــی اشــتهایی نــه بشــدت اول، امــا همچنــان 

بــا مــن بــود.
■ بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز اســتان 
کرمانشــاه، امــا مــردم زیــاد نســبت بــه 
ــتی  ــول بهداش ــت اص ــدارها و رعای هش
ــا  ــما ب ــرف ش ــد. ح ــی کنن ــی نم توجه

ــت؟ ــراد چیس ــته از اف ــن دس ای
ــت  ــچ وق ــه هی ــم ک ــی خواه ــدا م اوالً از خ
تجربــه تلــخ ابتــا بــه ایــن بیمــاری را نداشــته 
باشــند، امــا اگــر آن را جــدی نگیرنــد خیلــی 
ــا  ــد مبت ــی کنن ــر م ــر از آنچــه فک راحــت ت
ــای  ــتانی ه ــم اس ــه ی ه ــوند. ازهم ــی ش م
عزیــز عاجزانــه تقاضــا کنــم کــه ایــن بیمــاری 
ــد  ــزان بدانن ــن عزی ــر ای ــد. اگ ــدی بگیرن را ج
کــه تحمــل حتــی چنــد دقیقــه ایــن بیمــاری 
چقــدر شــکنجه آور اســت، قطعــا هشــدار 
هــا و توصیه هــای گفتــه شــده را نشــنیده           

ــد! نمــی گیرن
■ و حرف آخر را بفرمائید؟

ــه  ــم ک ــی خواه ــز م ــردم عزی ــان از م در پای
تجربــه مــن و امثــال مــن را جــدی بگیرنــد و 
منتظــر نباشــند کــه خودشــان تجربه کننــد. از 
خداونــد بــزرگ بــرای همــه هموطنانــم آرزوی 

ــتی را دارم.  ســامتی و تندرس

کرونــا حــاال چنــد ماهــی اســت مهمــان مــا شــده 
و آنطــور کــه مشــخص اســت حــاال حاالهــا قصــد 
رفتــن نــدارد و همیــن پایــان مبهــم بیمــاری موجب 
شــده تــا افــرادی کــه کار خیــر دارنــد معطــل نکرده 
و مراســم عروســی خــود را برگــزار کننــد، مراســمی 
کــه بــه دلیــل تعطیلــی تاالرهــا حــاال مخفیانــه در 

ــاغ و... برگــزار می شــود. زیرزمیــن و پارکینــگ و ب
برگــزاری ایــن مراســم کــه بــا تجمــع جمــع 
ــل آن را  ــت، در عم ــراه اس ــن هم ــادی از مدعوی زی
ــا تبدیــل کــرده  ــاک شــیوع کرون ــون خطرن ــه کان ب
اســت، مراســماتی کــه متاســفانه محــدود بــه 
عروســی نبــوده و حــاال بســیاری عــزاداری متوفیــان 
ــه در اماکــن مختلــف برگــزار  هــم بصــورت مخفیان

می شــود.
ــژاد ســخنگوی ســتاد مدیریــت  مســعود بهــرام ن
ــا اســتان کرمانشــاه در جلســه  ــا کرون ــه ب و مقابل
ــه  ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس س
اســتمرار ســیر صعــودی کرونــا در اســتان، گفــت: 
متاســفانه برخــی رفتار هــا در ســطح جامعــه 
ــه آن  ــه شــیوع بیمــاری دامــن زده کــه از جمل ب
برگــزاری مراســم عــزا و عروســی مخفیانــه اســت.

ــرل  ــل کنت ــه دلی ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــا فعالیــت تاالر هــا تعطیــل اســت،  بیمــاری کرون
ــی"  ــی "زیرزمین ــزا و عروس ــده ع ــاهد پدی ــا ش ام
هســتیم و متاســفانه مــردم بصورت مخفیانــه اقدام 
ــد کــه خطــر  ــن مراســم می کنن ــزاری ای ــه برگ ب

ــد. ــدید می کن ــا را تش ــال کرون انتق

ــن  ــزاری چنی ــرد: برگ ــح ک ــژاد تصری ــرام ن  به
ــه  ــدان ک ــردم چن ــد م ــان می ده ــمی نش مراس
بایــد خطــر کرونــا را جــدی نگرفته انــد و ایــن امــر 
می طلبــد رســانه ها و صــدا و ســیما بیــش از هــر 
زمــان دیگــری در ایــن زمینــه آمــوزش و اطــاع 

رســانی داشــته باشــند.
وی بــه شــلوغی مطــب پزشــکان هــم اشــاره کــرد 
ــیار  ــات بس ــا مراجع ــکان ب ــده پزش ــزود: عم و اف
ــی از  ــی نیم ــتند و از طرف ــه هس ــاران مواج بیم
ــه مطــب پزشــکان از  بیمــاران مراجعــه کننــده ب
ــرای  ــم ب ــد. برخــی ه ــتفاده نمی کنن ماســک اس
کار هــای غیرضــروری پزشــکی مراجعــه دارنــد که 

ایــن موضــوع بایــد ســاماندهی شــود.
ــا  ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتاد مدیری ــخنگوی س س
اســتان کرمانشــاه بــه ازدحــام و شــلوغی مراکز ۱۶ 
ســاعته اســتان هــم اشــاره کــرد وافــزود: اســتقبال 
مــردم در مراجعــه بــه ایــن مراکــز جهــت تســت 
کرونــا بــاال اســت و بــرای خدمــات رســانی بهتــر 
یــا بایــد تعــداد ایــن مراکــز افزایــش داده شــده و 
یــا تعــداد تســت های انجــام شــده در ایــن مراکــز 

بیشــتر شــود.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ترویــج "خودمراقبتــی" 
ایــن  کنــار  در  گفــت:  جامعــه  ســطح  در 
خودمراقبتــی بایــد "خودنظارتــی" هــم در ســطح 
دســتگاه های اجرایــی ترویــج شــود و هــر دســتگاه 
ــطح  ــتی در س ــای بهداش ــت پروتکل ه ــر رعای ب

ــد.  ــارت کن ــود نظ ــه خ مجموع

سال سومشماره 51یکشنبه 8 تیر 1399 چه خبر
یادداشت

دولتمردان در قضیه کرونا، 
با دست پس می زنند و با پا، 

پیش می کشند

همچنــان سیاســت، همــان یــک بــام و دو هوایی 
اســت کــه همیشــه بــوده؛ تفســیر الزم نــدارد و 
ــی  ــا م ــض ت ــژ دار و مری ــان ک ــان همچن آقای
ــا همیشــه از  ــت ه ــو مدیری ــن س ــه ای ــد ک کنن

ــا بیشــتر جــان مــی گیــرد. زهــر کرون
ــش و  ــه آرام ــردم را ب ــه م ــت ک ــات دول اقدام
ســکون در منــزل مــی خوانــد و در عمــل همگان 
را بــه خیابــان می کشــاند، نامش سیاســت اســت 
نــه مدیریــت. در شــیوع ایــن ویــروس منحــوس، 
دولتمــردان دســت بــه اقداماتــی تاریخــی و  بــی 
نظیــر زده انــد کــه جــای بســی شــگفتی ســت. 
در رســانه از فاصلــه ی اجتماعــی ســخن گفتــن 
و در عمــل ثبــت نــام رایــگان ســیم کارت و ثبت 
ــرای  ــی ب ــه کش ــا قرع ــت و ت ــهام عدال ــام س ن
ــل  ــر عق ــه ه ــر ک ــد دیگ ــزار ترفن ــودرو و ه خ
ــه  ــا راه دیگــری نبــود ب ســلیمی مــی پرســد آی
غیــر از کشــاندن مــردم بــه خیابــان هایــی کــه 

بــوی مــرگ مــی دهــد. 
شــکم نــان مــی خواهــد. در تمــام تاریــخ  هیــج 
کام تلخــی بــا حلــوا حلــوا شــیرین نشــده اســت. 
در رســانه هــم بــا تســامح خواهــش مــی کننــد  
ســفر نرویــد و از صاحــب خانــه هــا خواهــش می 
کنننــد هوای مســتاجر را داشــته باشــید و کاســه 
گدایــی در دســت مــی گیرنــد و بــه جــای اعمال 
ــد.  ــی کنن ــت م ــط نصیح ــی فق ــون حکومت قان
آقایــان چــه جــای نصیحــت اســت کــه جنبــه ی 
پروپاگانــدا و تبلیغــات دارد. ایــن شــعار نصیحــت 
ــه  ــرا ک ــورد چ ــی خ ــردم نم ــه درد م ــور ب مح

قانــون محــور نیســت.
ــت  ــد و راس ــده ان ــال ش ــی خی ــم ب ــردم ه م
راســت در خیابــان تــردد مــی کننــد. کرمانشــاه 
در وضعیــت خطــر اســت و آمارهــای عجیــب که 
درســت اطــاع رســانی نمــی شــود خــود باعــث 
ــده  ــاع را نادی ــت اوض ــردم وخام ــه م ــده ک ش
ــان  ــر و کار کادر درم ــا پ ــد. بیمارســتان ه بگیرن
ســخت تــر شــده اســت و مــی گوینــد، ایــن هــا 
در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا هســتند بیــراه 
هــم نمــی گوینــد بــا همیــن لبــاس ها و ماســک 
و دســتکش کــه تحملــش بــرای هــر فــرد عذابی 
ــردم  ــد و م ــی کنن ــم اســت جــان فشــانی م الی

بــی خیــال تــر از پیــش در تــردد هســتند.  
کجاســت مدیریتــی دقیــق و هوشــمندانه کــه به 
ــت و   ــر اس ــان در خط ــان ش ــد ج ــردم بفهمان م
ارزشــمند تــر از فعالیــت هــای ناچیــز اقتصــادی 

اســت.
بــا وجــود تعطیلــی مدارس و دانشــگاه هــا چگونه 
اســت کــه ایــن ویــروس هنــوز بــی رحمانــه مــی 
ــی  ــی م ــل قربان ــای قب ــتر از روزه ــازد و بیش ت
گیــرد؟ بیاییــد بــا درایــت مدیریــت کنیــد و بــا 
ــد و تصمیمــی جــدی   ــازی نکنی ــردم ب جــان م
ــری  ــر تدبی ــد، اگ ــر وامی ــت تدبی ــد. دول بگیری
ــه  ــدی ب ــر امی ــت و اگ ــده اس ــان مان ــرای ت ب
زندگــی و پنــاه مــردم باشــید در ایــن روزهــای 
ســخت،  تمــام کســب و کارهــا را تعطیــل کنیــد. 
ــا  ــد ت ــرون نیای ــر بی ــک نف ــاه ی ــک م ــط ی فق
ــا را شکســت مــی دهیــم. ــه کرون ببینیــد چگون

ــیخ  ــی ش ــاعر ایران ــز ش ــر مغ ــان کام پ در پای
ــه  ــد ب ــر آی ــل کار ب ــه عم ــد: »ب ــادم آم ــل ی اج

ــت « ــی نیس ــخن دان س
ــم  ــخنرانی ه ــه س ــم: »آری ب ــی گوی ــن م و م
ــت  ــه نصیح ــد ب ــال کنی ــون را اعم ــت. قان نیس

ــت.« ــم نیس ه

گفتگوی اختصاصی نشریه باور ملی با یک نجات یافته ی مبتال به کرونا 
که 19 روز در icu بستری بود؛

مرگ را به چشم خود دیدم

عزا و عروسی های مخفیانه در کرمانشاه

مهوش سلیمان پور
) سوزان( 

شاعر، نویسنده و منتقد ادبی
محمد حقیقی راد

ارسطو صفری
کارشناس ارشد 
حقوق بین الملل

یادداشت

دیدگاه های نوین مدیریت 
شهری پایدار

ــران شــهری دســتیابی  امــروزه هــدف اصلــی مدی
ــدار  ــت شــهری پای ــدار و مدیری ــه شــهرهای پای ب
مــی باشــد. در مدیریــت شــهری پایــدار تــاش، بر 
پایــداری منابــع بــرای نســلهای آتــی و جلوگیــری 
از اتــاف و تخریــب منابــع در کنــار دســتیابی بــه 
ــاه  ــی و رف ــات عموم ــی خدم ــل قبول ــطح قاب س

شــهری بــرای تمامــی نســلها مــی باشــد.
ــدار،  ــد و پای ــهری کارآم ــت ش ــه مدیری در حالیک
ــتی  ــهر را بایس ــتم ش ــی سیس ــور محل ــه ام کلی
برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، هدایت، ســاماندهی، 
نظــارت و هماهنگــی کنــد. بنابرایــن امــوری چــون 
تهیــه طرح هــای توســعه شــهری، مدیریــت زمیــن 
ــرورش، حمل ونقــل،  و مســکن، امــور آمــوزش و پ
ــی  ــمی، نواح ــکان غیررس ــت اس ــت، مدیری بازیاف
کهــن و قدیمی شــهر، گردشــگری، امــور فرهنگی، 
محیط زیســت و ... جــزء وظایــف محلــی و بــه 
عبارتــی در حــوزه اختیارات شــهرداری ها و شــوراها 
هســتند، در حالیکــه مدیریــت شــهری مــا در 
شــرایط کنونــی بیــن ۲۵ نهــاد دولتی و شــهرداری 
تقســیم شــده اســت. ناراحت کننده تــر از ایــن 
وضعیــت ایــن اســت کــه ایــن متولیــان گوناگــون 
فاقــد هماهنگــی و همســو نگری انــد، نتیجــه ایــن 
چندپارگــی در مدیریــت شــهری باز تولید مســایل 
شــهری چــون ترافیــک، اســکان غیررســمی، 
اشــتغال غیررســمی، بــورس بــازی زمین و مســکن 

ــن دســت اســت و مســایلی گســترده ای از ای
مدیریــت شــهری بایــد خــود را ملــزم بــه رعایــت 
و  پایــدار  شــهر  دیدگاه هــای  چــون  اهدافــی 
ــی  ــت های حکمران ــت سیاس ــان گرا و در نهای انس
ــخگویی،  ــفافیت، پاس ــاف، ش ــون انص ــوب چ مطل
همگانــی،  اظهارنظــر  حــق   حســابی،  پــاک 

بدانــد.  ... و  مشــارکت طلبی 
ــه  ــهری گام اولی ــه ش ــت یکپارچ ــن مدیری بنابرای
در پایــداری شــهری اســت نــه چشــم انداز و 
هــدف درازمــدت مدیریــت شــهری. مســأله اصلــی 
ــی و  ــای محل ــای نهاده ــم پایه ه ــی تحکی چگونگ

ــی اســت. مدن

اکبر کالنتری

ــی  ــر کس ــلماً ه ــی- مس ــاور مل ب
اندکــی  اســمش  شــنیدن  بــا 
ــا  ــود. ام ــی ش ــه م ــار واهم دچ

ــرا؟ چ
معــدود  جــزء  مــا  کشــور 
کشــورهایی اســت کــه هنــوز 
بــرای گزینــش دانــش آموزانــش 
و ورود آنهــا بــه دنیــای جدیدتــر 
روش  از  دانشــگاه  همــان  یــا 
مــی  اســتفاده  منســوخ شــده 

کنــد.
حــال زمــان ورود بــه دبیرســتان 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــت. تمام اس
ــی  ــد، میدان شــور و هیجــان دارن
ــرار اســت رشــتۀ  چــرا؟ چــون ق
انتخــاب  را  خــود  تحصیلــی 
کننــد. امــا بیاییــد کمــی صــادق 
مــا   از  درصــد  چنــد  باشــیم. 
دنبــال عاقــه خــود هســتیم؟ 
شــاید  اســت  ســاده  جــواب 

ــا. ــی از م اندک
ــوزان  ــش آم ــا دان ــه م در جامع
تأثیــر  تحــت  اول  مرحلــه  در 
نظــر خانــواده قــرار مــی گیرنــد. 
چــون والدیــن مــی خواهنــد کــه 
ــرای  ــند ب ــی باش ــان پل فرزندانش
ــان.  ــه ش ــق نیافت ــای تحق آرزوه
ــردن  ــار ک ــه اجب ــروع ب ــس ش پ
بــه دانــش آمــوز مــی کننــد کــه 
ــان رشــته  ــه ف ــدم حتمــاً ب فرزن

ــون ... ــرو، چ ب
از خانــواده کــه بگذریــم، مــی 
ــه  ــه، در جامع ــه جامع ــیم ب رس

ــاب شــده اســت کــه همــه  ــا ب م
بایــد دکتــر یــا مهنــدس شــویم. 
حــاال بــه هــر قیمتــی شــده، 
ــه  ــه عاق ــت ک ــم نیس ــًا مه اص
ــه باشــد  ــه، هرچــه ک ــا ن داری ی

ــوی. ــر ش ــد دکت بای
ــچ  ــه هی ــوزی ک ــش آم حــال دان
گونــه عاقــه ای نــدارد تکلیفــش 
چــه مــی شــود؟ مســلماً درصــد 

ــت مــی کنــد. موفقیتــش اُف
بگذریــم،        کــه  هــا  ایــن  از 
ــور،  ــال کنک ــه س ــیم ب ــی رس م

ــترس،  ــار و اس ــر از فش ــالی پ س
ســالی کــه مجبــوری از تمــام 
ــم  ــی بگذری ــای زندگ ــوش ه خ
ــتاندارد  ــون غیراس ــک آزم ــا ی ت
۴ ســاعته بتوانــد سرنوشــت را 
ــت؟ ــه اس ــد؟ منصفان ــن کن تعیی

ــروع  ــزه ش ــا انگی ــوز ب ــش آم دان
بــه درس خوانــدن مــی کنــد، 
شــب را بــه صبــح مــی دوزد 
و خانــواده اش را نمــی بینــد، 

خــود را بــرای درس خوانــدن 
زندانــی مــی کنــد و ...

ــام  ــروع تم ــا ش ــن ج ــی همی ول
بزرگتریــن  اســت،  مشــکات 
مشــکل آن اســت کــه کنکــور 
واقعــاً از مطالــب خــود کتــاب 
دانــش  و  شــود  نمــی  طــرح 
آمــوز در کنــار آن مجبــور اســت 
ــای  ــاب ه ــه کت ــد ک ــروع کن ش
کمــک درســی را تهیــه و بخوانــد 
کــه ایــن همــه، مســتلزم هزینــه 

ــد. ــی باش ــزاف م ــای گ ه

دیگــری  مشــکل  آن  از  بعــد 
ایــن  شــروع مــی شــود و آن 
اســت کــه معلــم در مدرســه 
ــاز  تمامــی آن مطالبــی را کــه نی
ــی  ــس نم ــت در کاس تدری اس
کنــد. دلیلــش هــم خیلــی ســاده 
اســت چــون حقــوق معلمیــن مــا 
کــم اســت پــس کــم کاری مــی 
ــغ  ــا، تبلی ــن ج ــد و از همی کنن
شــروع  تقویتــی،  هــای  کاس 

ــور  ــاید اینط ــه ش ــود ک ــی ش م
معیشــتی  مشــکات  بتواننــد 

ــد. ــل کنن ــود را ح خ
کــه  نیســت  لطــف  از  خالــی 
دســته دیگــری از دانــش آمــوزان 
ــی  ــم آنهای ــف کنی ــم توصی را ه
ــاده  ــی س ــهمیه،  خیل ــا س ــه ب ک
ــرکاس  ــد س ــی رون ــت م و راح
و...     دندانپزشــکی  پزشــکی، 
از  ایــن دســته  مــی نشــینند. 
دانــش آمــوزان در ســال کنکــور 
خــود بــه خوبــی اســتفاده کــرده 
و بــه عبارتــی زندگــی عــادی 
کــه  چــرا  دارنــد  راحتــی  و 
ــرا  ــت، زی ــت اس ــان راح خیالش
ــًا محفــوظ اســت. جایشــان کام
آن  اســت  انصــاف  ایــن  آیــا 
ــا  ــال ی ــه یکس ــوزی ک ــش آم دان
بیشــتر، از همــه چیــز بخاطــر 
کنکــور مــی گــذرد و درآخــر 
ســهمیه  نداشــتن  خاطــر  بــه 
بــه هدفــش نمــی رســد؟ آدم 
بــا دیــدن و شــنیدن ایــن حــرف 
ــاد  ــاه فری ــد در چ ــط بای ــا فق ه

بکشــد.
مشــکل گزینــش  مــا در ورود بــه 
دانشــگاه، یــک مشــکل ریشــه 
برنامــه  یــک  بــه  و  اســت  ای 
ــاز  ــد نی ــزرگ و قدرتمن ــزی ب ری
دارد و مــا ســال هاســت کــه 
ــذف  ــور را ح ــم کنک ــی خواهی م
کنیــم و معلــوم نیســت آن ســال 

ــد. ــد آم ــی خواه ــی ک طای
امیــدوارم کــه هرچــی زودتــر در 
کشــور مــا تمــام دانــش آمــوزان 
عزیــز در رشــته مــورد عاقــه 
وارد  و  کــرده  تحصیــل  خــود 

ــوند.  ــگاه ش دانش

نگار ارشادی
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گــروه جامعــه ــــ حجــت االســام یوســف احمــدی، تبلیــغ 
ــول در  ــوی تح ــغ، الگ ــازی تبلی ــی س ــاب، مردم ــام ن اس
ــامی و  ــاب اس ــگ انق ــی فرهن ــوی حکمران ــغ، الگ تبلی
ــرن ۱۵ اســامی  ــاب اســامی در ق الگــوی پیشــرفت انق
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــای س ــن رویکرده را از مهم تری

ــوان نمــود. عن
بــه گــزارش ســرویس جامعه نشــریه بــاور ملی؛ مانــدگاری، 
پایایــی و گســترش دیــن خــدا در گــرو »تبلیــغ« اســت و 
اگــر هنــوز عطــر خــوش وحــی در میــان آدمیــان پراکنــده 
ــیوه های  ــر ش ــل اث ــه دلی ــا ب ــود، تنه ــمام می ش و استش
تبلیغــی پیامبــران، اولیــای الهــی، معصومیــن)ع( و ســپس 
مبلغــان بــزرگ دینــی بعــد از آن هــا اســت. اهمیــت تبلیــغ 
تــا آنجاســت کــه خداونــد در قــرآن کریــم بــه پیامبــر خود 
ــغ  ــم تبلی ــازل کردی ــو ن ــر ت ــه را ب ــر آنچ ــد: »اگ می فرمای
نکنــی، در واقــع رســالت خــود را انجــام نــداده ای«؛ و ایــن 
یعنــی در پرتــو تبلیــغ اســت کــه راه ســعادت و هدایــت بــر 
ــی اصلــی فرهنــگ اســامی  روی انســان ها گشــوده و مبان

ــود. ــی می ش ــن و درون تبیی
در کشــور مــا نیــز بــا حــدوث انقــاب و پایه گــذاری 
حکومــت دینــی، جمهــوری اســامی شــکل گرفــت و آنــگاه 
ضــرورت ایجــاد نهاد هــا و ارگان هایــی کــه بتواننــد هریــک 
ــای  ــی و باور ه ــی، دین ــای فرهنگ ــروج آرمان ه ــی م به نوع
فکــری رهــروان امــام و پیــروان اســام در جامعــه اســامی 
ــرار  ــات کشــور ق ــر مقام ــه مدنظ ــند به صــورت بی وقف باش
گرفــت. در ایــن راســتا دیــری نپاییــد کــه بــا فرمــان امــام 
ــکل  ــری ش ــی دیگ ــی در پ ــی یک ــای انقاب ــل نهاد ه راح
ــدند.  ــغول ش ــه مش ــات محول ــام خدم ــه انج ــد و ب گرفتن
در ایــن جریــان ســازمان تبلیغــات اســامی از جملــه 
ــز و  ــگ نغ ــای فرهن ــدف اعت ــا ه ــه ب ــود ک ــی ب نهاد های
پربــار اســام راســتین و تبلــور حیــات معنــوی و تعییــن و 

ــد. ــاده ش ــا نه ــادی، بن ــاخص های اعتق ــج ش تروی
ــط  ــازمان توس ــن س ــی ای ــای کل ــام محور ه ــد از اع  بع
ــات  ــازمان تبلیغ ــای س ــاب، فعالیت ه ــم انق ــر معظ رهب
ــون  ــز شــد و هم اکن ــی متمرک اســامی در ۲۰ حــوزه اصل
ایــن ســازمان، دارای موسســات فرهنگــی، هنــری، تبلیغــی 
و ترویجــی بســیار اســت کــه دفاتــر نمایندگی هــای 
ــاختار  ــترش و س ــور گس ــهر های کش ــه ش ــا در هم آن ه
ــه اســت؛  ــه خــود گرفت ــده ای را ب ــل و پیچی ــض، طوی عری
ــای  ــخص، نیرو ه ــه مش ــر بودج ــاوه ب ــازمان ع ــن س ای
ــنگین ترین  ــد س ــا بتوان ــه ت ــت گرفت ــه خدم ــیاری را ب بس
وظیفــه تبلیغــی و ترویجــی مبانــی دینــی و قرآنــی کشــور 
را پیاده ســازی و اجــرا کنــد. امــا کشــور مــا در ســال های 
اخیــر بــا هجمه هــای فرهنگــی و اقتصــادی بســیاری 
ــرایط  ــات در ش ــن حم ــا ای ــه ب ــه مقابل ــد ک ــه ش مواج
ــر معظــم  ــای رهب ــن دغدغه ه ــی از مهمتری ــه یک ــی ب فعل
ــی در  ــی و تبلیغ ــتگاه های فرهنگ ــف دس ــاب و وظای انق

ــل شــد. کشــور تبدی

ــات اســامی در توســعه  ■ ســازمان تبلیغ
گفتمــان انقابــی موفــق عمــل کرده اســت

ــرد  ــرد: »رویک ــار ک ــدی اظه ــف احم ــام یوس حجت االس
ســازمان تبلیغــات اســامی پــس از حضــور حجت االســام 
قمــی ریاســت ســازمان تبلیغــات اســامی کشــور در چنــد 

ــود.« ــری می ش ــی پیگی ــاخصه کل ش
ــاب، مردمــی ســازی تبلیــغ،  ــزود: »تبلیــغ اســام ن وی اف
الگــوی تحــول در تبلیــغ، الگــوی حکمرانــی فرهنــگ 
انقــاب اســامی و الگــوی پیشــرفت انقــاب اســامی در 

ــت.« ــوارد اس ــن م ــن ای ــامی از مهم تری ــرن ۱۵ اس ق
حجــت االســام احمــدی بیــان کــرد: »ســازمان تبلیغــات 
ــغ  ــوان مبل ــه عن ــد ب ــی خــود می دان ــه ذات اســامی وظیف
انقــاب اســامی از افــراد بــی بضاعــت سرکشــی و از آنهــا 
دلجویــی کنــد و از ایــن رو بــه  عنــوان ســرباز حضــرت امــام 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی( و نظ ــه العال ــه ای )مدظل خامن
ــدان  ــه می ــان ب ــاره ایش ــا اش ــا ب ــت ت ــاده اس ــامی آم اس

بیایــد.«
ــاندن  ــاه، رس ــتان کرمانش ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
پیــام انقــاب و اســامی را بــه جهانیــان از جملــه اهــداف 
ــه  ــزود: »زمان ــمرد و اف ــامی برش ــات اس ــف تبلیغ و وظای
شناســی و ابزارشناســی بــرای رســاندن پیــام امــری 
ــت و  ــه فصاح ــد ب ــن راه بای ــت و در ای ــم اس ــیاری مه بس

ــرد.« ــژه ک ــه وی ــت توج باغ
ــه اهمیــت و ضــرورت  حجــت االســام یوســف احمــدی ب
تأســیس ســازمان تبلیغــات اســامی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاب و  ــام ن ــان اس ــر گفتم ــال اخی ــی دو س ــازمان ط »س
ــات  ــه و توفیق ــت گرفت ــی را در دس ــام انقاب ــان اس جری
ــاب« در فلســفه  ــی داشــته اســت. موضــوع »اســام ن خوب
تأســیس ســازمان تبلیغــات اســامی به عنــوان یــک 
ســازمان انقابــی لحــاظ شــده و در احکامــی هــم کــه امــام 
)ره( و مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( بــرای تمــام رؤســای 
ایــن ســازمان طــی چهــل ســال گذشــته نگاشــته اند بارهــا 

و بارهــا تکــرار شــده اســت.«

وی افــزود: »اگــر قــرار نبــود روی موضــوع اســام انقابــی 
و سیاســی و اســام نــاب تمرکــز کنیــم اساســاً نیــازی بــه 
ــل از  ــود؛ قب ــم نب ــات اســامی ه ــازمان تبلیغ تأســیس س
ــن  ــرای تبلیــغ دی انقــاب جامعــه روحانیــون و مؤمنــان ب
ــودش  ــد خ ــه در ح ــد ک ــرج می کردن ــود خ ــوال خ از ام
مطلــوب بــود امــا از زمــان روی کار آمــدن نظــام انقابــی، 
ضــرورت و نیــاز بــه تأســیس یــک ســازمان بــا ایــن محتــوا 

احســاس شــد.«

ــه  ــد ب ــاجد بای ــت مس ــان جماع ■ امام
ــد ــت دهن ــر فعالی ــات تغیی ــان مح امام
ــت  ــر فعالی ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــام احم ــت االس حج
ــام  ــت: »ام ــه گف ــام محل ــه ام ــت ب ــام جماع ــان از ام مبلغ
جماعــت موظــف بــه برگــزاری ســه نوبــت نمــاز در مســجد 
ــا  ــت ام ــام اس ــادی اس ــأن عب ــه ش ــدود ب ــور مح و ام
ــه  ــی را در هم ــت فرهنگ ــد مدیری ــد بتوان ــه بای ــام محل ام
ــی و  ــی، خدمات ــری، اجتماع ــی، فک ــم از علم ــا اع حوزه ه
ورزشــی و هــر آنچــه کــه یــک محلــه بــه آن احتیــاج دارد 
ــردم  ــت م ــف و محوری ــتگاه های مختل ــکاری دس ــا هم ب

ــد.« ــم کن حاک
وی افــزود: »مســاجد، در طــول تاریــخ اســام، کارکردهــای 
متنــّوع و متعــددی داشــته و همــواره تأثیرگــذار و ســازنده 
بــوده   انــد، اّمــا ایــن کارکردهــا، طــی ســال   هــای أخیــر 
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و شــرایطی ایجــاد شــده 
کــه بیشــتر مســاجد تنهــا حکــم اماکنــی بــرای عبــادت و 
ــده    ــد . مســجد طــراز اســامی عه ــدا کنن ــاز پی ــه نم اقام
ــی،  ــادی، سیاس ــه عب ــی در زمین ــای مهم ــش   ه دار نق
و...  تربیتــی، آمــوزش  اقتصــادی، اجتماعــی، نظامــی، 
ــجد  ــای مس ــاخصه   ه ــگاه و ش ــن جای ــرای تبیی ــت. ب اس
ــه صــدر اســام داشــت  ــد بازگشــتی ب طــراز اســامی بای
و بررســی کــرد کــه در آن زمــان هــدف از تشــکیل بنــای 
ــر  ــای پیامب ــته    ه ــات و خواس ــوده و نی ــه ب ــجد« چ »مس
ــرا مشــخص کــردن  اعظــم در مــورد مســجد چیســت؛ زی
کارکــرد مســجد در صــدر اســام مــی   توانــد بهتریــن الگــو 
در تهیــه و تدویــن مســجد جامــع طــراز اســامی باشــد. از 
ــه کارکردهــای شــاخص و اثرگــذار مســجد ،کارکــرد  جمل

ــوده اســت. « تربیتــی و آموزشــی ب
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان 
ــه مســجد  ــه شــود ک ــر گفت ــه نیســت اگ ســاخت: »مبالغ
در گذشــته، همــان نقشــی را داشــت کــه دانشــگاه   هــا و 
مؤسســات آمــوزش عالــی کنونــی دارنــد. در ایــن زمینــه، 
ــند و  ــی  درخش ــی م ــتارگان فروزان ــون س ــاجد همچ مس
ــن مســاجد و مؤسســات  ــزاران اســتاد از ای همــه ســاله ه
وابســته بــه آنهــا خــارج مــی   شــوند و بــه نشــر اســام و 

ــد.« ــوم اســامی مــی پردازن عل
ــدون  ــت: »ب ــراز داش ــدی اب ــف احم ــام یوس حجت االس
شــک بــا احیــای کارکــرد مســجد در صــدر اســام و الگــو 
قــراردادن آن مــی  تــوان بــه مســجد جامــع طــراز اســامی 
ــی »توســعه« و  ــه یقیــن در شــرایط کنون دســت یافــت. ب

ــات، دیگــر نمــی  ــی شــدن« و عصــر انفجــار اطاع »جهان
تــوان در مســاجد فقــط بــه تــاوت آیــات کریمــه و نقــل 
ــاً  ــی و احیان ــای اخاق ــه  ه ــن)ع( ،توصی ــات معصومی روای
مشــکات مســجد و یــا اهالــی محلــه، بســنده کــرد و بهــره 
ــن حــد محــدود، متوقــف ســاخت.  ــه ای وری مســاجد را ب
بلکــه مســاجد بایــد بتوانــد بــا رویکــرد و رهیافــت جدیــد 
و الگوگیــری از کارکــرد آغازیــن آن کامــًا هدفمنــد 
ابزارهــا  زیــرا، مســجد  کنــد.  هدایــت  را  نمازگــزاران 
ــی  ــک آن م ــه کم ــه ب ــار دارد ک ــی را در اختی و موقعیت
توانــد بــه آمــوزش و افزایــش شــناخت دینــی نمازگــزاران 
ــرای  ــلمانان ب ــه مس ــت ک ــی اس ــجد مکان ــردازد. مس بپ
ــر  ــی در آن حاض ــس مذهب ــی و مجال ــض اله ــی فرائ برپای
ــا معــارف و  مــی   شــوند و ایــن فرصــت مناســبی اســت ت

ــد.« ــدا کن ــن نشــر پی احــکام دی

■ روحانــی فعــال نســل ســوم و دوم 
ــیب های  ــا آس ــارزه ب ــف مب ــد در ص بای

ــد ــی باش اجتماع
حجت االســام یوســف احمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــرای  ــه ب ــود جامع ــی موج ــای آموزش ــی ظرفیت ه از تمام
ــت:  ــم، گف ــی اســتفاده کنی ــای دین ــه آموزه ه ــغ بهین تبلی
»روحانــی فعــال نســل ســوم و دوم بایــد در صــف مبــارزه 
ــه معاصــر فعلــی  ــا آســیب های اجتماعــی باشــد. در زمان ب
ــت؛  ــردم اس ــا م ــی ب ــل اجتماع ــت، تعام ــالت روحانی رس
لــذا روحانیــون بایــد از گــزاره شــفاهی تبلیــغ بــه تعامــل 
ــکلی  ــه ش ــد ب ــدا کنن ــی پی ــردم دسترس ــا م ــی ب اجتماع
ــر منبــر، تبلیــغ شــفاهی و  کــه ایــن کارکــرد اجتماعــی ب

ــه غلبــه پیــدا کنــد. « خطاب
وی معتقــد اســت: »عمیقــاً معتقدیــم در هــر عرصــه   
ــف    ــه و تکلی ــدی، انقابان ــورت ج ــه ص ــردم ب ــه م ای ک
مدارانــه بــه صحنــه حضــور پیــدا کردنــد خیلــی از مســائل، 
ــده  ــل ش ــا ح ــم آنج ــی   توانی ــیب ها را م ــکات و آس مش

ــم.« ببینی

انقــاب  از روحانیــون نســل ســوم   ■
می گیریــم بهــره  اســامی 

ــد  ــا تاکی ــاه ب ــتان کرمانش ــات اســامی اس ــرکل تبلیغ مدی
بــر شــیوه  هــای نویــن ایــن ســازمان در جــذب و هدایــت 
ــه ســمت مبانــی دینــی و قرآنــی گفــت: »مــا از  ــان ب جوان
ــامی  ــاب اس ــوم انق ــل س ــون نس ــت از روحانی ــن جه ای
ــا ادبیــات نســل نوجــوان  بهــره مــی  گیریــم کــه بتواننــد ب
ــته  ــه داش ــت مواجه ــی راح ــامی خیل ــران اس ــوان ای و ج
باشــند و بتواننــد آن هــا را جــذب کننــد؛ آن هــا مــی  تواننــد 
ــا  ــم ب ــد و امیدواری ــدان کار بیاورن ــه می ــر را ب ــان دیگ جوان
ــه  ــه  جانب ــع و هم ــوب، جام ــی خ ــت اجتماع ــک حرک ی
بتواننــد مســیر کمــک بــه مــردم و رفــع برخــی از معظــات 
اجتماعــی را بــه دســت خــود مــردم و جوانــان عزیــز 

ــند.« ــامان ببخش س

ــان  ــا بی ــاه ب ــتان کرمانش ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
اینکــه همــگان شــاهدیم کــه رســانه ها در فضــای مجــازی 
ــا نشــر بی دینــی و بداخاقــی در جامعــه در  و ماهواره هــا ب
صــدد اســتحاله فرهنــگ انقابــی هســتند، گفــت: »طــاب 
جــوان بــا تزکیــه نفــس و خوشــه چینــی در محضــر اســاتید 
انقابــی و والیت مــدار بایــد خــود را آمــاده نبــرد در میــدان 
ــه  ــاب ب ــت اســام ن ــا شــبهات و رســاندن حقیق ــارزه ب مب

دســت آینــدگان باشــند.«
حجت االســام یوســف احمــدی افــزود: »مــا در حــوزه 
فرهنــگ ایرانــی- اســامی نــگاه محصولــی داریــم و ســعی 
می کنیــم در همــه میدان هــا از جملــه حــوزه فضــای 
ــا در  ــوت، مدی ــون، ص ــه ای، مت ــای رایان ــازی، بازی ه مج
حــوزه تولیــدات فرهنگی-اجتماعــی وارد شــویم و در تمامی 

ــم.« ــوای کرده ای ــد محت ــه تولی ــدام ب ــا اق ــن حوزه ه ای
ــات  ــدگان در جلســات و هیئ ــه داد: »شــرکت کنن وی ادام
مذهبــی هــر لحظــه تشــنه معــارف قــرآن و اهــل بیــت)ع( 
بــوده و ایــن رســالت عظیــم بــر عهــده مبلغیــن انقابــی در 

عرصــه جنــگ نــرم اســت.«

■ تربیــت مبلغیــن بــا موضــوع »بیانیــه گام 
انقاب« دوم 

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه گفــت: 
بــا  »حوزه هــای علمیــه بــه دنبــال تربیــت مبلغیــن 

باشــند.« دوم«  گام  »بیانیــه  موضــوع 
تبلیغــات  مدیــرکل  احمــدی،  یوســف  حجت االســام 
ــرآن و  ــن ق ــب فرامی ــت: »حس ــتان اظهارداش ــامی اس اس
اهــل بیــت)ع( تزکیــه نفــس و تهذیــب روان بــرای طــاب 
ــال  ــرورش و کم ــون پ ــم اســت، چ ــر تعلی ــدم ب ــوان مق ج
ــر  ــی امکان پذی ــن دین ــط مبلغی ــه توس ــان ها در جامع انس

ــت.« اس
حجت االســام یوســف احمــدی تصریــح کــرد: »بایــد 
خروجــی حوزه هــای علمیــه بــا توجــه بــه تهاجــم فرهنگــی 

ــراز انقــاب اســامی باشــد.« دشــمنان، در ت
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه تصریــح کرد: 
»از آنجــا کــه ســازمان تبلیغــات وظیفــه ذاتــی خــود را در 
ــای  ــر حوزه ه ــد، ب ــه می دان ــی در جامع ــگ دین نشــر فرهن
علمیــه اســت کــه بــه دنبــال تربیــت مبلغیــن بــا موضــوع 

»بیانیــه گام دوم« باشــند.«
حجت االســام احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اعظــم 
ــگ  ــت فرهن ــه تقوی ــد در عرص ــن توانمن ــرورش مبلغی پ
دینــی و بصیــرت افزایــی بــر عهــده اســاتید حــوزه اســت، 
اظهــار داشــت: »حوزه هــای علمیــه، مهم تریــن مرکــز 
ــوده و انقــاب اســامی هــم از تحــوالت  اســام و تشــیع ب
عظیــم تاریــخ اســام و انقــاب اســامی بــه شــمار می آیــد 
و نقــش تربیــت مبلغیــن مهــذب و تحــول آفریــن در حــوزه 

ــورد.« ــم می خ ــی رق انقاب

ادارات  رؤســای  وظیفــه  مهم تریــن   ■
ــوم  تبلیغــات اســامی؛ راهبــری زیســت ب

تبلیغــی اســت
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه گفــت: 
»مهم تریــن وظیفــه رؤســای ادارات تبلیغــات اســامی؛ 

ــت. « ــی اس ــوم تبلیغ ــت ب ــری زیس راهب
وی اظهارداشــت: کرمانشــاه از نظــر مظلومیــت و محرومیــت 
در اوج قــرار دارد، عــاوه بــر آســیب های اجتماعــی فراوانــی 
کــه در ســطح اســتان از جملــه تنــوع قومــی و مذهبــی بــا 
ــم  ــز داری ــی نی آن مواجــه هســتیم مناطــق محــروم فراوان
و در ســفرهایی کــه بــه شهرســتان ها می رویــم دیــدن 
ــی، مســئولین  ــا نیروهــای انقاب ــدار ب مناطــق محــروم، دی
ــگاهی را در  ــراد دانش ــه و اف ــای علمی ــتان، حوزه ه شهرس
دســتور کار قــرار می دهیــم و مشــکات شهرســتان را 
بررســی می کنیــم و بــه ایــن امــر اعتقــاد داریــم کــه وقتــی 
انقــاب اســامی را در اولویــت قــرار بدهیــم و نگاهمــان بــه 
ســمت پیشــرفت جامعــه اســامی باشــد بــه حــول و قــوه 

ــود. ــرف می ش ــختی ها برط ــام س ــی تم اله

ــگاه تحــول فرهنگــی،  ■ احــداث ســه پای
اجتماعــی در مناطق فقیرنشــین کرمانشــاه

ــه  ــداث س ــاه از اح ــامی کرمانش ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
پایــگاه تحــول فرهنگــی، اجتماعــی در مناطــق فقیرنشــین 
ــت  ــداث بیس ــوز اح ــت: مج ــر داد و گف ــتان خب ــن اس ای

ــت. ــده اس ــت ش ــز دریاف ــر نی ــگاه دیگ پای
ــاخصه های  ــر ش ــت: از دیگ ــدی گف ــام احم ــت االس حج
ــت  ــغ اس ــازی تبلی ــی س ــازمان مردم ــد س ــرد جدی رویک
کــه اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه بــا 
احــداث ســه پایــگاه تحــول فرهنگــی اجتماعــی در نقــاط 
ــر  ــادی از نظ ــیار زی ــکات بس ــه دارای مش ــین ک فقیرنش
ــه کار  ــروع ب ــد، ش ــی دارن ــادی و اجتماع ــی و اقتص فرهنگ
کــرده و مجــوز احــداث بیســت پایــگاه دیگــر را در سراســر 
اســتان دریافــت و در دســتور کار قــرار داده کــه ان شــاءاهلل 

ــه زودی محقــق خواهــد شــد. ــز ب ــر نی ــن ام ای
وی عنــوان کــرد: یکــی دیگــر از فعالیت هــای اداره کل 
تبلیغــات اســامی اســتان در راســتای امــر تبلیــغ مجــوز 
جــذب شــصت نفــر از روحانیــون انقابــی بــرای خدمــت در 
محــات فقیرنشــین و کمتــر برخــوردار در اســتان اســت. 
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آشنایی با 
سازمان تبلیغات اسالمی

تبلیغــات  ســازمان  ملــی-  بــاور 
ــی  ــی حکم ــال 1360 ط ــامی در س اس
ــیس  ــام )ره( تأس ــرت ام ــوی حض از س

ــد. ش
بــه گــزارش ســرویس جامعــه نشــریه 
تبلیغــات  ســازمان  ملــی؛  بــاور 
ــت  ــی اس ــه نهادهای ــامی از جمل اس
ــی )ره( ــام خمین ــم ام ــا حک ــه ب ک
بــا هــدف اعتــای فرهنــگ نغــز 
و پربــار اســام راســتین و تبلــور 
ــج  ــن و تروی ــوی و تعیی ــات معن حی
ــاده  ــاد نه ــادی، بنی ــاخص های اعتق ش

ــد. ش
در طــی ســال هایی کــه از فعالیــت 
ــت  ــده اس ــپری ش ــازمان س ــن س ای
بــه اقتضــا، نیازمندی هــای مطــرح 
تناســب  بــه  و  جامعــه  ســطح  در 
سیاســت های کلــی نظــام اســامی 
فعالیت هــای ایــن ســازمان دســتخوش 

ــت. ــده اس ــول ش ــر و تح تغیی
ــی  ــط بزرگان ــازمان توس ــن س ــا ای قب
چــون؛ آیــت اهلل احمــد جنتــی، حجت 
ــی و  ــدی عراق ــود محم ــام محم االس
قبل از آن توســط شــورایی متشــکل از: 
شــهید حقانــی، شــهید شــیرازی، آیت 
ــی،  ــدوی کن ــت اهلل مه ــی، آی اهلل جنت
آیــت اهلل امامــی کاشــانی، اداره شــده 

اســت.
ــودی  ــه وج ــه الزم ــی ک ــرو تحوالت پی
ــت  ــا عنای ــت و ب ــاد پویاس ــک نه ی
خــاص مقــام معظــم رهبــری، از ســال 
1380 محورهــای اساســی آمــوزش، 
تحقیــق و پژوهــش، نشــر و گســترش 
فرهنــگ و معــارف اســامی و انــس بــا 
ــای  ــری از ابزاره ــا بهره گی ــرآن، ب ق
ــرلوحه  ــن آوری روز در س ــد و ف جدی
ــت. ــرار گرف ــازمان ق ــن س ــت ای فعالی
ــات  ــازمان تبلیغ ــف س ــی از وظای برخ

ــامی: اس
ــت،  ــزی، هدای سیاســتگذاری، برنامه ری
ســازماندهی، پشــتیبانی و نظــارت بــر 

تبلیغــات دینــی- مردمــی 
ــای  ــن نیروه ــرای یافت ــازی ب زمینه س
تشــکل های  پیدایــش  و  مومــن 
ــای  ــامی و جمعیت ه ــای اس انجمن ه
ــا  ــت آنه ــر فعالی ــارت ب ــابه و نظ مش
تــاش در جهــت احیــا و اشــاعه 
ــیع  ــخ تش ــگ و تاری ــارف، فرهن مع
ــد  ــا تاکی ــن، ب ــای ممک ــه راهه از هم
ــر وحــدت تمــام مذاهــب اســامی و  ب
حراســت از آن، بــا همــکاری مراجــع و 

نهادهــای ذیربــط 
تحقیــق و بررســی در خصــوص تبلیغات 
ســو و تهاجــم فرهنگــی دشــمنان 
ترفندهــای  تحلیــل  و  شناســائی  و 
ــا  ــامی ب ــاب اس ــه انق ــی علی تبلیغ
هماهنگــی ســایر دســتگاه های ذیربــط 
ــت  ــت های الزم در جه ــه سیاس و ارائ
خنثی ســازی آنهــا و تنویــر افــکار 

ــی  عموم
و  راهبــردی  مطالعــات  انجــام 
زمینــه  در  کاربــردی  بررســی های 
ــف  ــار مختل ــی اقش ــای فرهنگ نیازه
جامعــه بویــژه جوانــان و طراحــی 
تبلیغــی  شــیوه های  و  برنامه هــا 
ــای  ــای روش ه ــاح و احی ــن و اص نوی

تبلیغــات اســامی  ســنتی در 
ــریات  ــب و نش ــار کت ــن و انتش تدوی
مناســب و ضــروری بــه منظــور معرفی 
ــن  ــامی و تبیی ــدن اس ــگ و تم فرهن
مواضــع انقــاب اســامی و انجــام 
پژوهش هــای الزم بویــژه در زمینــه 
نظــام تربیتــی و مبانــی سیاســی، 
حکومــت  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
اســامی و حمایــت از پژوهشــگران 

ــد  متعه
تــاش جهــت هدایــت افــکار عمومــی 
ــی  ــانه  های همگان ــتفاده از رس ــا اس ب
در  ای  فعالیــت مســتقیم رســانه  و 

ــزوم  ــورت ل ص
شناســایی و معرفــی آثــار نمونــه 
فرهنگــی و هنــری، افراد و شــبکه های 
ــامی و  ــه اس ــی جامع ــی- مردم تبلیغ
ــار  ــا و آث ــه فرآورده ه ــه و عرض تهی
ــت  ــری، در جه ــی- هن ــه فرهنگ نمون
ــدان  ــب هنرمن ــای مناس ــه الگوه ارائ
ــان  ــت از آن ــی و حمای ــد و انقاب متعه
برنامه ریــزی، زمینه ســازی و انجــام 
ــر  ــه فعال ت ــرای هرچ ــات الزم ب اقدام
ماننــد:  تاثیرگــذار  افــراد  شــدن 
ــان و  ــگاهیان، معلم ــون، دانش روحانی
ــگ  ــد فرهن ــت رش ــدان در جه هنرمن
ــوب  ــار نامطل ــا آث ــه ب اســامی و مقابل

بیگانــه  فرهنگ هــای 
ــی  ــارت و هماهنگ ــزی، نظ ــه ری برنام
ــم و  ــر مراس ــه بهت ــزاری هرچ در برگ
شــعائر انقابــی و دینــی در کشــور بــا 
ــی و  ــای مردم ــه نهاده ــارکت کلی مش

ــی دولت

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمانشاه در گفتگوی اختصاصی با نشریه باور ملی مطرح کرد:

قبل از انقالب، روحانیون و مؤمنان
برای تبلیغ دین از اموال خود خرج می کردند
امامان جماعت مساجد باید به امامان محالت تغییر فعالیت دهند

علی کورد امیر

حمید امامی



اســتان کرمانشــاه در طــول تاریــخ، 
مهــد تمــدن و علــم بــوده و حتــی 
مهــم  دســتاوردهای  از  تعــدادی 
ــتان  ــن اس ــه ای ــوط ب ــری، مرب بش

ــت. اس
بحــث ســابقه و جایــگاه تمدنــی 
ــی دیگــر  ــد مجال کرمانشــاه، نیازمن
علــوم  رواج  دربــاب  امــا  اســت 
خصوصــا  و  علمــی  جایــگاه  و 
خطــه،  ایــن  شــخصیت های 
منابــع  در  زیــادی  اطالعــات 
قدیمــی وجــود دارد کــه متاســفانه 
بطــور شایســته ای مــدون و معرفــی 
دوران  از  بخصــوص  نشــده اند. 
ــه  ــت ک ــو اس ــه این س ــالمی ب اس
دســت  در  دقیق تــری  اطالعــات 

ــی  ــه برخ ــم ک ــی دانی ــت و م اس
علــوم کاربــردی و نیــز علومــی 
ــر  ــمند و برت ــته ارزش ــه در گذش ک
تلقــی مــی شــدند)و بــه ویــژه علــم 
ــوده  دینــی(، کامــال مــورد توجــه ب
و  رجــال  از  بیشــماری  تعــداد  و 
ــن،  ــم از محدثی ــی اع ــای دین علم
ــا و  ــن، عرف ــا، مورخی ــان، فقه راوی
ــروزی  ــاه ام ــتان کرمانش ــا از اس ادب

ند. برخاســته ا
از علــوم بســیار رایــج کــه دینــور و 
کرمانشــاه را در ســده های ســوم 
ــن  ــد ای ــه مه ــری ب ــارم هج و چه
علــم در جهــان اســالم تبدیــل 
کــرده،  علــم نحــو بــوده اســت. 
چنانکــه ذبیح اهلل صفــا بــه صراحــت 
آورده اســت کــه بــزرگان علــم نحــو 
ــاه  ــالم، در م ــان اس ــاِن جه آن زم

کوفه)دینــور( تربیــت شــده اند.
ادبیــات  بخصــوص  و  ادبیــات 
کــردی و گورانــی هــم در ایــن 

ــوده  ــه ب ــورد توج ــیار م دوران بس
آثــار  نفیس تریــن  از  بخشــی  و 
ــت.  ــده اس ــف گردی ــانی تالی یارس
ازجملــه قدیمی تریــن اثــر زبــان 
ــده  ــی مان ــون باق ــه تاکن ــردی ک ک
ــی  ــول ماه ــاب دوره بهل ــی کت یعن
کــه در ۲۱۹ه.ق بــر روی پوســت 

ــت ــده اس ــته ش ــو نوش آه
ــم نجــوم  ــر، عل ــج دیگ ــوم رای از عل
و رصــد بــوده اســت. ابوحنیفــه 
دینــوری از کســانی مــی باشــد کــه 
ــه  ــه خــود در دینــور ب ــام خان ــر ب ب

رصــد کواکــب می پرداخــت.
ــد  ــه بای ــری ک ــم دیگ ــوم مه از عل
ــی  ــوق و گیاه شناس ــرد، حق ــام ب ن
ماننــد  هنرهایــی  همچنیــن  و 
ــهده الکاتبه  ــت. ش ــی اس خوشنویس
بانــوی بــزرگ کــرد و اســتاد یاقــوت 
مســتعصمی متعلــق بــه ایــن دوران 

ــی باشــد. م
ــکوفاترین  ــد ش ــاً بای ــرن۴ را قطع ق

کردهــا  تاریــخ  علمــی  عصــر 
زیــادی  بســیار  تعــداد  دانســت. 
از اکابــر علــم و ادب و تصــوف و 
ــته اند.  ــده زیس ــن س ــث در ای حدی
ــن  ــدادی از معمورتری ــن تع همچنی
هــم  غــرب  تاریــخ  شــهرهای 
انــد. خــود  بــوده  ایــن دوره  در 
ــی  ــان اهمیت ــاه چن ــهر کرمانش ش
بزرگــی  کــه شــخصیت  داشــته 
اوج  در  تنوخــی  قاضــی  ماننــد 
در  قضــاوت  از  پــس  و  شــهرت 
ــاء  ــر قض ــه ام ــف، ب ــای مختل جاه
ــن شــهر گمــارده مــی شــود.  در ای
بخصــوص دینــور کــه در شــمار ری 
و اصفهــان و نیشــابور و بخــارا اســم 

. نــد می بر
ــاءاهلل  ــوق، ان ش ــه ف ــا مقدمه گون ب
ــی  ــه معرف ــده ب ــماره های آین در ش
علمــا و حکمــا و شــخصیت های 
گذشــته  در  کرمانشــاهان  فاخــر 

ــت. ــم پرداخ خواهی

ــرای  ــترک ب ــی مش ــهر، فضای  ش
زندگــی و ســود همگانــی بــر پایه 
فعالیت هــای  انســانی و گفتمانــی 
اســت ؛ از آنجــا کــه معرفــی 
توانمندی هــای  و  زیرســاخت ها 
ــتای  ــی در راس ــهر گام ــک ش ی
یکپارچگــی شــهری و توســعه 
پایــدار مــی باشــد، نامگــذاری 
یــک روز بــه نــام روز فرهنگــی آن 
ــی  ــات جهــت معرف شــهر از الزام
فرهنگــی،  زیرســاخت های 
گردشــگری، تاریخــی، اقتصــادی 
ــوب  ــهر محس ــن ش ــی ای و صنعت

ــود.  ــی ش م
روز  تعییــن  شــک  بــدون 
ــی  ــرای شــهر،  فرصت ــی ب فرهنگ
ارکان  بــرای  بــود  خواهــد 
حاکمیتــی، مــردم نهــاد، فعــاالن 
شــهر و ســایر ذینفعــان در جهــت 
ــهری و  ــه ش ــه جانب ــعه هم توس
بهانــه ای اســت بــرای گردهمایــی 
هــای شــادمانه کــه در آن چالــش 
و  پیشــرفت  مشــکالت،  هــا، 
زندگــی  یــک  موفقیت هــای 
ــکاس  ــری انع ــهر بهت ــر در ش بهت

ــد.  یاب
مفاخــر  بــه  کرمانشــاه  شــهر 
ــه در  ــود چ ــی خ ــزرگ فرهنگ ب
حــال و چــه در گذشــته مــی 
بالــد و بــرای شناســاندن هــر چــه 
ــی  ــزرگان و معرف ــن ب ــتر ای بیش
فرهنــگ غنــی کرمانشــاه، تعییــن 
فرهنگــی  روز  بنــام  روز  یــک 
کرمانشــاه از واجبــات بــود تــا در 
ایــن روز بــا برگــزاری بزرگداشــت 
هــا و همایش هــا از ایــن بــزرگان 
ــه  ــن کار ب ــا ای ــود و ب ــل ش تجلی

ــوند. ــانده ش ــور شناس کل کش
ســال ۹8 با پیشــنهاد کمیســیون 
رســمی  جلســه  در  فرهنگــی 
شــورای اســالمی شــهر کرمانشــاه 
ــاد گل  ــا نم ــاه ب ــم تیرم روز شش
ــوان روز فرهنگــی  ــه عن ــر ب نیلوف

ــد.  ــاب ش ــاه انتخ کرمانش
کرمانشــاه، زادگاه بزرگانــی چــون 
معینــی کرمانشــاهی هــا، کــزازی 
ــری  ــا، ناظ ــری ه ــور ناظ ــا، پ ه
هــا، کشــاورزها، کلهرهــا، شــهید 
جعفــری هــا و گل ســر ســبد 
ــتاد  ــه اس ــر منطق ــگ و هن فرهن
فقیــد آیــت اهلل نجومــی دامــه 

ــد.  ــی باش ــه م برکات
 معرفــی نمــاد )برنــد( در روز 
فرهنگــی  اهمیــت بســزایی در 
حــوزه گردشــگری شــهری دارا 

ــد از  ــگری بع ــد. گردش ــی باش م
صنعــت نفــت و خودروســازی، 
در  درآمــدی  منبــع  ســومین 
جهــان بــرای کشــورها بــه شــمار 
ــهر  ــک ش ــام ی ــی ن ــد. وقت می آی
ــری از آن  ــنویم  تصوی ــی ش را م
ــی  ــکل م ــا ش ــن م ــهر در ذه ش
ــد  ــی توان ــر م ــن تصوی ــرد. ای گی
ــی  از خاطــرات گذشــته و تبلیغات
کــه در مــورد آن شــهر دیــده 
ــی  ــازی یعن ــد س ــد. برن ــم باش ای
تصویرســازی یــک شــهر در ذهــن 
کــه بــا آن توجــه هــا را بــه خــود 

ــد.  ــب کن جل
لوتــوس  یــا  آبــی  نیلوفــر  گل 
اهمیــت  از  باســتان  ایــران  در 
خاصــی برخــوردار بــوده، ایــن 
گل نمــاد نجابــت، رشــد معنــوی، 
ــد  ــد و رش ــه تول ــال و چرخ کم
انســان اســت. از دالیــل مهــم 
ــوان  ــه عن ــر ب ــاب گل نیلوف انتخ
ــن  ــتگاه ای ــاد کرمانشــاه، خاس نم
گل در ایــن شــهر و همچنیــن 
ــار  ــا در آث ــن گل زیب ــور ای حض
از جملــه؛  کرمانشــاه  باســتانی 
ــتان  ــاق بس ــتون، ط ــه بیس کتیب
و... اســت. بــا تبلیغــات هماهنــگ 
شــهر  شــود  مــی  گســترده  و 
کرمانشــاه را بــه همــگان بــا نمــاد 
ــن  ــرد، ای ــی ک ــر معرف گل نیلوف

کار بــا توجــه بــه شــرایط بســیار 
عالــی آب و هوایــی و چهــار فصل 
ــودن اســتان کرمانشــاه، اماکــن  ب
باعــث  گردشــگری  و  تاریخــی 
حضــور گردشــگران در اســتان 
شــده و بــه خــودی خــود جهــش 
ــی را  ــادل فرهنگ ــادی و تب اقتص

می شــود.  باعــث 
از اهــداف مهــم تعییــن یــک 
فرهنگــی  روز  عنــوان  بــه  روز 
کرمانشــاه، شناســاندن هرچــه 
ــهر و  ــی ش ــای فرهنگ ــتر غن بیش
مــی  گردشــگری   جاذبه هــای 
ــا پیگیــری  باشــد کــه می شــود ب
مســتمر از ســوی مقامــات ارشــد 
ــور  ــی کش ــم مل ــتان در تقوی اس
اینــکار،  بــا  گنجانــده شــود و 
هزینــه  کمتریــن  بــا  عمــاًل 
ــن  ــه ای ــا را ب ــیاری از نگاه ه بس
ــزرگ فرهنگــی  شــهر و مفاخــر ب

ــرد. ــب ک آن جل
ــی  ــن روز فرهنگ ــان، تعیی در پای
کرمانشــاه دســتاورد مهــم و از 
آن مهم تــر برگــزاری بســیاری 
از جشــنواره ها و برنامــه هــای 
ــورت  ــن روز بص ــبتی در ای مناس
ملــی یــا حتــی بیــن المللــی 
ــا درج آن در  ــه ب ــد ک ــی باش م
تقویــم تاثیــرش صــد چنــدان 

ــود. ــی ش م

4
نشریه ی باور ملی به معرفی رجال و شخصیت های قدیم کرمانشاه می پردازد؛

قرن چهارم، شکوفاترین عصر علمی تاریخ کردهاست
علماوحکمایبیشماریکهناشناختهماندهاند

روز فرهنگی کرمانشاه فرصتی برای شناساندن شهر؛

کرمانشاه به بزرگانش می نازد

نشــریه بــاور ملــی- پــس از شــیوع کروناویروس 
ــارت  ــخصیت ها از عب ــی از ش ــان، برخ در جه
فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای قطــع زنجیــره 
ــان  ــه می ــخن ب ــروس س ــا وی ــیوع کرون ی ش

آوردنــد.
متاســفانه بــرای اینکــه بتوانیــم جلــوی شــیوع 
ــت،  ــده اس ــر ش ــی دی ــم کم ــروس را بگیری وی
ــم  ــی، می توانی ــه اجتماع ــت فاصل ــا رعای ــا ب ام
رونــد شــیوع بیمــاری را کنــد کنیــم. در واقــع 
باعــث می شــود  اجتماعــی  فاصلــه  حفــظ 
کــه  بیایــد  پدیــد  کمتــری  موقعیت هــای 
ــه  ــردی ب ــد از ف ــته باش ــت داش ــروس فرص وی
ــه  ــت فاصل ــا رعای ــد. ب ــرد دیگــر ســرایت کن ف
ــه  ــف جامع ــراد ضعی ــوان از اف ــی می ت اجتماع

ــرد.  ــت ک محافظ
ــه  ــال ب ــرد مبت ــر ف ــد ه ــمندان می گوین دانش
ــر  ــط ۳/۳ نف ــور متوس ــه ط ــا ب ــروس کرون وی
ــدد  ــن ع ــه ای ــد. هرچ ــوده می کن ــر را آل دیگ
باالتــر رود، شــیوع ویــروس ســرعت می گیــرد.

اگــر می توانیــد در خانــه کار کنیــد)دورکاری(، 
ــعی  ــد س ــر نمی توانی ــا اگ ــد. ام ــد نکنی تردی
کنیــد فاصلــه بــا همکاران تــان را زیــاد کنیــد. 
ارتباطــات اجتماعــی در محــل کار را کــم 
کنیــد، بــه غذاخــوری محــل کار نرویــد و 
ســاعات  پایــان  از  بعــد  قیــد شب نشــینی 
کاری بــا همــکاران را بزنیــد. مالقات هــای 
ــوی  ــت و ش ــد. شس ــو کنی ــروری را لغ غیرض
مــداوم دســت ها و ضدعفونــی اشــیا انجــام 
شــود. بــا افــراد دیگــر تنهــا بــه صــورت آنالیــن 
ــاط  ــکان از ارتب ــد ام ــا ح ــته و ت ــاط داش ارتب
حضــوری و تمــاس بــا افــراد دیگــر خــودداری 
کنیــد. حضــور در تجمعــات و رفتــن بــه دیــد 
ــا توجــه  ــا و ب ــان شــیوع کرون ــد در زم و بازدی
بــه ضــرورت رعایــت فاصلــه اجتماعــی، اکیــدا 

ــت. ــوع اس ممن
در مکان هــای تجمــع مثــل رســتوران های، 
یــا  کنســرت ها  ورزش،  ســالن های 
مســافرت  از  نشــوید.  حاضــر  فســتیوال ها 
خــودداری کنیــد. اگــر مجبــور هســتید غــذای 
آمــاده مصــرف کنیــد در محــل آن را نخوریــد. 
ســفارش دهیــد و در درب منــزل تحویــل 
بگیریــد. از فــردی کــه غــذا را آورده بخواهیــد 
ــا  ــرود ت ــذارد و ب ــذا را بگ ــت در غ ــان پش هم
خطــر ابتــال بــرای هــردوی شــما کاهــش یابــد.

ــد  ــگاه بروی ــه فروش ــتید ب ــار هس ــی ناچ وقت
ایــن کار را در غیــر از ســاعات شــلوغی انجــام 
دهیــد. فاصلــه دو متــری را بــا دیگــران حفــظ 
کنیــد چــرا کــه یــک عطســه یــا ســرفه کافــی 
مدرســه  اگــر  بگیریــد.  را  بیمــاری  اســت 
فرزندانتــان تعطیــل شــده اســت آن هــا را بــه 
پــارک یــا مکان هــای تجمــع نبریــد. نگذاریــد 

ــتم«  ــالم هس ــه س ــن ک ــه »م ــاس اینک احس
ــد. ــب ده شــما را فری

ــوب  ــه خ ــد ک ــاس می کنی ــر احس ــی اگ حت
هســتید، بــاز هــم ممکــن اســت آلــوده شــده 
ــه  ــان خــود ب ــروس را در دوره نه باشــید و وی
دیگــران منتقــل کنیــد. دیگرانــی کــه ممکــن 
اســت از قشــر آســیب پذیر جامعــه باشــند 
ــته  ــدی را نداش ــاری ج ــل بیم ــوان تحم و ت

ــند. باش

در  اجتماعــی  ی  فاصلــه  طــرح   ■
کرمانشــاه چقــدر جــدی گرفتــه شــده 

ــت؟ اس
سیاســت کلــی و راهبــرد عمومــی ســتاد 
ــتمرار  ــان اس ــا، همچن ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
ــروج از  ــت و خ ــم« اس ــه بمانی ــل »در خان اص
منــزل تنهــا در صــورت اضطــرار، بصــورت 
ــل  ــق و کام ــت دقی ــا رعای ــدود ب ــیار مح بس
ــا  ــه ب ــرای مقابل دســتورالعمل های بهداشــتی ب

کرونــا ممکــن می باشــد.
طــی گــزارش مردمــی کــه در خصــوص 
کرمانشــاه  ســطح  در  اجتماعــی  فاصلــه 
داشــتیم بــا نارضایتــی افــراد مختلــف جامعــه 
روبــرو شــدیم ازجملــه: خیلــی هــا از خطــوط 
ــی(  ــوس و تاکس ــهری )اتوب ــل ش ــل و نق حم
شــاکی بودنــد. قــرار دادن ســه مســافر در 
صندلــی عقــب  تاکســی هــا، کــم شــدن 
تعــداد اتوبــوس هــای خطــی در ســطح شــهر، 
ــا  ــوس ه ــان ایســتادن اتوب ــدت زم ــش م افزای
ــی  ــر کــردن تمامــی صندل در ایســتگاه هــا، پ
هــا و راه رو اتوبــوس و ســوار کــردن مســافرین 
خــارج ایســتگاه از عمــده دغدغــه هایــی اســت 
کــه باعــث شــده کــه اصــال فاصلــه اجتماعــی 

ــود. ــت نش رعای
ارگان  و  ادارات  مثــل  عمومــی  مجامــع  در 
ــظ  ــدون حف ــت ب ــاد جمعی ــاهد ازدی ــا ش ه
ــی  ــتیم و خیل ــی هس ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
ــکات  ــه رعایــت نکــردن ن از شــهروندان نیــز ب
ــتفاده از  ــدم اس ــل ع ــردی از قبی ــتی ف بهداش
ــه،  دســتکش و ماســک، رعایــت نکــردن فاصل
ــای  ــکان ه ــان و م ــورد در خیاب ــی م ــردد ب ت

ــد. ــاره کردن ــهر اش ــلوغ ش ش
رفتــار  و  مردمــی  گــزارش  بــه  باتوجــه 
ــن  ــت از ای ــاه حکای ــردم کرمانش ــی م اجتماع
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــه رعای دارد ک
جهــت  مقابلــه و پیشــگری بــا ویــروس کرونــا 
در بیــن مــردم خیلــی کمرنــگ و عــادی شــده 
و همیــن امــر باعــث گردیــده کــه آمــار مــرگ 
ــاری در  ــه بیم ــتعد ب ــان مس ــر و مبتالی و می
ــد و در  ــدا کن ــش پی ــاه افزای ــتان کرمانش اس

ــرد. ــرار بگی ــز ق ــدار قرم ــت هش وضعی
ــا رعایــت نــکات بهداشــتی  امیــد اســت کــه ب
و حفــظ فاصلــه اجتماعــی، در کنــار مدافعیــن 
ســالمت و پزشــکان عزیــزی کــه جــان خــود 
را بــه خطــر انداختــه انــد ، باشــیم  تــا ریشــه 
ایــن بیمــاری مهلــک را از شــهر و کشــور خــود 

بکنیــم.

دیپلماســي فرهنگــي از مهمتریــن عواملــي 
ــکار  ــه را آش ــک جامع ــره ي ی ــه جوه ــت ک اس
ــت  ــوذ و قابل ــِق نف ــه خل ــر ب ــد و منج مي کن
دیگــر  مردمــان  و  مي گــردد  تاثیرگــذاري 
کشــورها را ترغیــب مي کنــد تــا بــه درک 
یــا  کشــور  یــک  توانائي هــاي  از  درســتي 
ــادي  ــاي اقتص ــده؛ از فعالیت ه ــل آم ــهر نائ ش
و اهــداف سیاســي آن اســتقبال و حمایــت 

ــد. کنن
)برنامه هــاي  محبــوب  ســرگرمي هاي 
عناصــري  ســینما(  موســیقي،  تلویزیونــي، 
از صنایــع فرهنگــی و دیپلماســي فرهنگــي 
ــه  ــه را ب ــون جامع ــزاء گوناگ ــه اج ــتند ک هس
تصویــر مي کشــند و ایــن قابلیــت را دارنــد 
ــا  ــا پیام هــاي ناپیــداي مهمــي را در رابطــه ب ت
افــراد جامعــه، شــیوه ي زندگــي آن هــا و دیگــر 
ــال  ــي آن، انتق ــی- اجتماع ــاي فرهنگ ارزش ه

ــد. دهن
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــه رویداده ــا ک از آنج
یکــي از مصادیــق بــارز شــهرهای خــالق 
مي باشــند، نیــاز اســت فرهنــِگ شــهرها و 
ــا در  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــي آن ه ــق اجتماع مصادی

نظــر گرفتــن پدیده هایــش بازخوانــي شــوند و 
تولیــدات هنــری و رســانه اي را در راســتاي این 
ــه،  ــورد مطالع ــي م ــن فرهنگ ــکل گیري نوی ش
حمایــت و اجــرا قــرار گیرنــد. از ســوی دیگــر، 
ــکل  ــرم و ش ــاي ف ــه پ ــا ب ــه پ ــی ک موضوعات
ــهري  ــي ش ــتي زندگ ــکال زیس ــري و اش ظاه
هنــری  جشــنواره های  داشــته اند  رشــد 
ــون  ــرایط گوناگ ــا ش ــب ب ــه متناس ــد ک بوده ان
فرهنگــی، اجتماعــی و هنــری جوامــع طراحــی 

و اجــرا می شــوند.
بــا  هنــری  جشــنواره های  مــا  کشــور  در 
وجــود دارا بــودن نمونه هــاي بســیار هنــوز 
مــورد مطالعــه اساســي و کاربــردي جهــت 
ــرار  ــادی ق ــی و اقتص ــای فرهنگ بهره برداری ه
ــز  ــا تمرک ــوان ب ــن روي می ت ــد؛ از ای نگرفته ان
ــه  ــن گون ــش ای ــی نق ــی فرهنگ ــر دیپلماس ب
رویدادهــا را در توســعه ي فضــاي فرهنگــي 
ــر متاقبــل  شــهرها و همچنیــن چگونگــي تأثی
دیپلماســی فرهنگــی و اقتصــادی بــر یکدیگــر 
ــر  ــای پ ــری تجربه ه ــه کارگی ــا ب ــرح و ب مط
هزینــه ی برگــزاری ایــن رویدادهــا بــه ســندی 
ــن  ــتفته ی ای ــت آش ــت از وضعی ــت برونرف جه
برنامه هــا دســت یافــت. تــا شــاید بــا شــناخت 
ــاي  ــع آن در نمونه ه ــاي رف ــص و راهکاره نقائ
ایرانــي بتــوان ایــن صنایــع فرهنگــی را در 
شــرایِط حســاس و جدیــد اقتصــادی بــا جــای 

ــامان داد. ــت س ــی نف خال

سال سومشماره 51یکشنبه 8 تیر 1399 گهواره تمدن
گزارش
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شهریغربکشوردرحال
شکلگیریاست

ــات  ــم ارتباط ــتای تحکی ــی- در راس ــاور مل ب
و ارتقــای همــکاری در زمینــه گردشــگری 
ــا عنــوان زاگــرس نشــینان  شــهری نشســتی ب
بــه میزبانــی دهکــده  و  در شــهر همــدان 
مدیــران  حضــور  بــا  گنجنامــه  توریســتی 
همــدان  هــای  شــهرداری  گردشــگری 

کرمانشــاه و ســنندج برگــزار شــد.
بــه گــزارش نشــریه بــاور ملــی؛ در این نشســت 
کــه رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
همــدان و نماینــدگان بخــش خصوصــی صنعت 
گردشــگری همــدان نیــز حضــور داشــتند، 
ابعــاد تفاهم نامــه مشــترک ســه شــهر مذکــور 

ــد. ــی گردی ــی بررس ــطح کارشناس در س
در ایــن  نشســت پیــش نویــس تفاهم نامــه 
شــهرهای  گردشــگری  مدیــران  توســط 
ــرر  ــا و مق ــنندج امض ــاه و س ــدان کرمانش هم
ــس از بررســی هــای بیشــتر تفاهــم  ــد پ گردی
نامــه نهایــی، بــا موضــوع ایجــاد کریــدور 
گردشــگری غــرب کشــور توســط مدیــران 

ــردد. ــا گ ــا امض ــهرداری ه ــد ش ارش
اداره  رییــس  درخشــی  ایمــان  گفتــه  بــه 
ــی و  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــگری س گردش
ــکل گیری  ــاه، ش ــهرداری کرمانش ــی ش ورزش
ایــن تفاهــم نامــه قطعــی بــوده و کارشناســان 
ــب  ــال واژه مناس ــه دنب ــور ب ــهر مذک ــه ش س
ــند،که  ــی باش ــارک م ــاق مب ــن اتف ــرای ای ب
تاثیــر بســزایی در ارتقــای صنعــت گردشــگری 
شــهری بــرای همــدان بــه عنــوان دروازه 
ــرب کشــور و ســنندج و کرمانشــاه  ــی غ داخل
ــم  ــرزی اقلی ــرون م ــای ب ــوان دروازه ه ــه عن ب
کردســتان و عتبــات عالیــات خواهــد داشــت .
ــت دو  ــن نشس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
تفاهــم نامــه در راســتای اعــزام گردشــگر 
توســط شــهرداری کرمانشــاه و ارائــه خدمــات 
ــن  ــی مابی ــاص ف ــات خ ــامل تخفیف ــژه ش وی
اداره گردشــگری ســازمان فرهنگــی شــهرداری 
کرمانشــاه و مجموعــه هــای تفریحی توریســتی 
ــد  گنجنامــه همــدان و علیصــدر منعقــد گردی
کــه می توانــد بــه اتفاقــات خوبــی در راســتای 
شــرایط  در  گردشــگری  صنعــت  احیــای 
کنونــی و رفــاه همشــهریان عزیــز منجــر 

ــود. ش
آتــی  هــای  نامــه  تفاهــم  در  همچنیــن 
مــواردی همچــون تبــادل فضاهــای تبلیغاتــی، 
برگــزاری دیــدار هــای مشــترک و احیــای 
منطقــه گردشــگری غــرب کشــور توســط 
ــی  ــش بین ــنندج پی ــدان و س ــاه، هم کرمانش
ــی در  ــم افزای ــه ه ــت زمین ــد اس ــده و امی ش
مســیر توســعه گردشــگری شــهری غــرب 

ــازد.  ــم س ــور را فراه کش

بررسی نشریه باور ملی از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهر کرمانشاه؛

زنگ خطری که در کرمانشاه شنیده نمی شود

دیپلماسي فرهنگي و اقتصاد شهرها

ایوب صفری
مدرس دانشگاه

سمیه فرزامی

فریدون صفری

کیوان شمشیربیگی
مدرس دانشگاه

یادداشت

درتاریخمانچهازگلونی
میدانیم؟

لــک هــا حــدود هشــت هــزار ســال اســت کــه 
از گلونــی از آن شــکلی کــه مــا مــی شناســیم 
ــان  ــا در تاریخم ــا م ــد. ام ــی کنن ــتفاده م اس

چــه از گلونــی مــی دانیــم: 
جــدا از ســخنان گنگــی کــه در کتابهــای 
هــرودوت و ســایر تاریــخ نویســان آمــده، 
دلفــان  حوالــی  باباجیــالن،  در  تحقیقاتــی 
ــد،  ــی ش ــای عجیب ــف چیزه ــه کش ــر ب منجف
ــا  ــه بحــث م ــرغ ب ــک انگشــتر از جنــس مف ی
ربــط دارد و آن هــم ایــن اســت کــه در کنــار 
ــده مــی شــود  نقــش فروهــر یــک ســربند دی
ــی  ــه گلون ــادی ب ــباهت زی ــرح آن ش ــه ط ک

دارد. 
ــربند  ــام س ــه ن ــي ک ــت لک ــي واژه ایس گلون
ــاز حجــاب  ــان اســت. از دیرب مردمــان لــک زب
ایــران  مــردم  زندگــي  در  اساســي  نقــش 
داشــته اســت حتــي در زمــان پیــش از اســالم. 
گلونــي یــک فرهنــگ اســت کــه ریشــه 
در تاریــخ و منطقــه لــک نشــین زاگــرس 

دارد.  لکســتان  وخصوصــا 
ــه  ــه در کاوش تپ ــه تاریخچ ــل توج ــه قاب نکت
ــه  ــر گاف ک ــم کل ــط خان ــه توس ــان ک ــا ج باب
ــا  ــن بن ــزي ای ــاق مرک ــي در ات در کاشــي های
ــا ماننــد و اشــکالي  پیــدا شــده اشــکالي چلیپ
ــي نقــش  ــه نقــوش گلون بســیار زیبــا شــبیه ب
ــتري  ــرد و انگش ــاره ک ــوان اش ــي ت ــته م بس
پیــدا شــده کــه روي آن انســاني بالــدار از دل 
ــه و  ــه شــبیه مقنع ــده ک ــرون آم خورشــید بی

ــروزي اســت.  ــي ام گلون
ســربند در گذشــته در لبــاس مــردان هــم 
ــربند  ــي س ــور کل ــه ط ــه و ب ــي رفت ــه کار م ب
ــیان در  ــا و هخامنش ــان ماده ــتار از زم و دس
ــاد  ــران در دوران م ــان ای ــردان و زن ــاس م لب
ــتفاده  ــکانیان اس ــانیان و اش ــا در ساس و بعده

ــي شــده اســت. م

گفتگوی اختصاصی نشریه باور ملی با رکورد دار اهدای خون استان:

به عشق مردم و شهرم، کرمانشاه خون اهدا می کنم
بهرکوردنمیاندیشم

نشــریه بــاور ملــی- بــه بهانــه ۲۴ خــرداد روز 
جهانــی اهــدای خــون بــا بــزرگ مــردی هــم 
کالم شــدیم از جنــس ایثار و فــداکاری؛ مردی 
کــه بــی توجــه بــه آمــار و ارقــام و بــدون آنکــه 
ــر  ــط بخاط ــد، فق ــورد زدن باش ــر رک ــه فک ب
کمــک بــه همنــوع و بــه عشــق نجــات جــان 
بیمــاران نیازمنــد، تــا بحــال موفــق شــده ۲۰۲ 
بــار، خــون اهــدا کنــد. اهــدای خــون ایــن امــر 
بســیار نیــک و خداپســندانه، آنچنــان اهمیــت 
دارد کــه ســازمان بهداشــت جهانــی یــک روز  
در ســال را بــه ایــن مهــم اختصــاص داده 
ــا  ــادف ب ــن مص ــن روز ۱۴ ژوئ ــه ای ــت ک اس
ــه ســراغ مــرد  ۲۴ خــرداد اســت. از ایــن رو ب
اهــدای خــون اســتان و دارنــده بیشــترین 
تعــداد دفعــات اهــدا رفتیــم و گفتگویــی 

ــم. ترتیــب دادی
وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا چنیــن گفــت: 
»بنــده اردشــیر صانعــی هســتم، متولــد ســال 
ــا  ــز ب ــون نی ۱۳۳۰ در شــهر کرمانشــاه و تاکن
ــدم. درســن  افتخــار ســاکن همیــن شــهر مان
ــدا  ــون اه ــار خ ــن ب ــرای اولی ــالگی ب ۲۳ س
ــالی ۴  ــب س ــور مرت ــان بط ــردم و از آن زم ک
تــا ۶ بــار موفــق بــه اهــدای خــون شــده ام.«
و  زندگــی  دربــاره  خواســتیم  او  از  وقتــی 
ــی و  ــا مهربان ــد، ب ــا بگوی ــه م ــواده ش ب خان
ــوج  ــودش م ــه در وج ــی ک ــی خاص خونگرم
ــد دارم  ــن ۵ فرزن ــرد: »م ــوان ک ــی زد عن م
ــا جایــی کــه برایشــان  کــه همــه آنهــا نیــز ت

مقــدور اســت همیشــه در امــر زیبــای  اهــدای 
ــد.« ــده ان ــدم ش ــش ق ــون پی خ

آقــای صانعــی همچنیــن اضافــه کــرد کــه: »به 
ــم زندگــی خــوب و  لطــف خــدا تمــام فرزندان
موفقــی دارنــد و پســر بزرگــم بــا افتخــار عضــو 
ــت:  ــه گف ــت.« وی در ادام ــال اس ــیج فع بس
ــه در  ــور داوطلبان ــگ بط ــان جن ــن در زم »م
ــون  ــده کامی ــته ام و رانن ــور داش ــه حض جبه
و  اقــالم  رزمنــدگان  بــرای  و  بــودم  بنــز 

ملزومــات جابجــا مــی کــردم و همیشــه از یــن 
ــه در  ــاً ازاینک ــحالم و قلب ــیار خوش ــت بس باب
زمــان جنــگ توانســته ام خدمــت کوچکــی بــه 

ــتم.« ــند هس ــم خرس ــزم بکن ــن عزی میه
وقتــی ازایــن اســطوره ۶۹ ســاله عشــق و 
ــا  ــرای م ــش ب ــتیم از خاطرات ــداکاری، خواس ف
ــی  ــرم م ــرد: »خاط ــوان ک ــن عن ــد چنی بگوی
ــودم  ــه ب ــرای اهــدای خــون رفت ــار ب ــد یکب آی
ــکار را  ــداوم این ــور م ــن بط ــه م ــا ک و از آنج
ــت  ــا را یادداش ــخ ه ــه تاری ــم همیش ــی کن م
مــی کــردم و ســر موعــد مراجعــه مــی کــردم، 
ــد،  ــابقه ام را دی ــی پزشــک آزمایشــگاه س وقت
گفــت، شــما تــازه خــون اهــدا کــردی و نمــی 
ــا پزشــک  ــی ب ــی خــون بدهــی. مــن خیل توان
بحــث کــردم و بعــداً متوجــه شــدم کــه دچــار 
اشــتباه شــده ام و ۱۰ روز زودتــر از موعــد رفته 
ام. یــادم هســت کــه کادر پزشــکی خیلــی ایــن 
رفتــار مــن برایشــان جالــب و عجیــب بــود کــه 
مــن اصــرار بــه خــون دادن داشــتم و بســیار از 

ــد.« مــن تشــکر کردن
درپایــان نیــز از آقــای صانعــی خواســتیم کــه 
ــی  ــی پیام ــاور مل ــدگان نشــریه ب ــرای خوانن ب
ــه  ــد: »از هم ــن پاســخ دادن ــد و اینچنی بگذارن
ــتان  ــوب اس ــردم خ ــزم و م ــهریان عزی همش
کرمانشــاه درخواســت دارم اگــر شــرایط اهــدا 
را دارنــد حتمــا در ایــن کار خیــر شــریک 
شــوند، چــرا کــه نــه تنهــا باعــث نجــات 
ــد مــی شــوند بلکــه  ــک بیمــار نیازمن جــان ی
اجتماعــی  مقبولیــت  و  معنــوی  لحــاظ  از 
ــته  ــا گذش ــی دارد و از اینه ــر خوب ــیار تاثی بس
ــای  ــون، مزای ــدای خ ــکان اه ــد پزش ــه تایی ب
فراوانــی را بــرای شــخص اهــدا کننــده در 

ــت.« ــد داش برخواه
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رده  مســئولین  آیــا  ملــی-  بــاور 
باالیــی بانــک مرکــزی، شــورای پــول 
ــه وام  ــانی ک ــی کس ــار و تمام و اعتب
هــای میلیــاردی و غیرقابــل بازگشــت 
ــزء  ــون ج ــم اکن ــه ه ــرادی ک ــه اف ب
بــه  بدهــکار  هــای  درشــت  دانــه 
دولــت و ملــت هســتند، پرداخــت 
ــده  ــر نش ــن ام ــه ای ــد متوج ــرده ان ک
ــد  ــای چن ــت وام ه ــه پرداخ ــد ک ان
ده میلیــاردی از گرفتــن وام ازدواج 

ــت؟ ــر اس ــت ت راح
اقتصــادی  ســرویس  گــزارش  بــه 
بررســی  در  ملــی؛  بــاور  نشــریه 
می تــوان  ازداوج  وام  تاریخچــه 
ــدی  ــود احم ــور محم ــال های حض س
نــژاد رییــس جمهــور دوره هــای نهــم 
و دهــم در صحنــه سیاســی کشــور را 
پرماجرا تریــن ســال های تســهیالت 
وام ازدواج دانســت؛ چــه روزهایــی 
کــه وی در راس شــهرداری تهــران بــا 
پرداخــت وام هــای 10 میلیــون ریالــی 
نیمــه  و  نصفــه  شــادی  موجبــات 
جوانــان تــازه متاهــل شــده تهــران را 
ــس  ــه پ ــه آن ک ــود آورد و چ ــه وج ب
ــال 84 و  ــات س ــروزی در انتخاب از پی
روزهــای بعــد از آن کــه بــا راه انــدازی 
ــه  ــام رضــا)ع( و ارائ ــر ام ــدوق مه صن
وام هــای 10 میلیــون ریالــی در ســطح 
کشــور عمــال بــه مبــدع وام ازدواج 

ــد.  ــل ش تبدی
امــا روزهــای خــوش دریافــت وام 
جــوان  زوج هــای  بــرای  ازدواج 
ــال  ــی س ــای پایان ــا ماه ه ــان ب همزم
91، روزهایــی کــه دولــت دهــم خــود 
می کــرد،  آمــاده  رفتــن  بــرای  را 
ــه  ــی ک ــا جای ــاد ت ــروب نه ــه غ رو ب
ــاله  ــد س ــا چن ــاله ت ــای یک س نوبت ه
ــت  ــت دریاف ــان جه ــش  روی جوان پی
ــتان  ــت و داس ــان گش وام ازدواج نمای

و  ازدواج  وام  ســاله  چنــد  کوتــاه 
ثبت نــام کننــدگان متقاضــی دریافــت 
تســهیالت نچنــدان بلنــد و بــاالی آن، 
یازدهــم  دوره  انتخابــات  درگیــردار 
ــذار  ــای گ ــوری و ماه ه ــت جمه یاس
ــم،  ــت یازده ــه دول ــم ب ــت ده از دول
ــل آن راه  ــای عام ــی بانک ه ــه بایگان ب

ــت. یاف
ــای  ــک ه ــعب بان ــی از ش ــس یک رئی
ــاش  ــش ف ــت نام ــه نخواس ــتان ک اس
شــود، بــا اشــاره بــه دردســرهای 
گویــد:  مــی  ازدواج  وام  پرداخــت 
ازدواج،  وام  پرداخــت  در  »تاخیــر 
نتیجــه افزایــش ســقف ایــن وام و 
بــه  شــعب  در  نقدینگــی  کمبــود 

ــهیالت  ــه تس ــه ماه ــال س ــه امه بهان
ــار  ــزود: » وام ازدواج ب ــت.« وی اف اس
ــا  ــک ه ــرای بان ــنگینی را ب ــی س مال
بــه دنبــال دارد، لــذا بانــک هــا در هــر 
مــاه قــادر بــه پرداخــت وام بــه بیشــتر 
ــود. در  ــد ب ــر نخواهن ــی ۶ نف از ۵ ال
حــال حاضــر نیــز کــه بعلــت پرداخــت 
کرونــا،  دوران  در  اقســاط  نشــدن 
ــی مواجــه  ــا مشــکل نقدینگ ــا ب بانکه
شــده انــد، شــرایط ســخت تــر شــده 

ــت.« اس
هــر ســاله همزمــان بــا تقدیــم الیحــه 
بودجــه بــه مجلــس، یکــی از حســاس 

تریــن و خبرســازترین بخــش هــا، 
ــرای  ــت ب ــنهادی دول وام ازدواج پیش
ــته  ــال گذش ــت. س ــده اس ــال آین س
ــه  ــه بودج ــه الیح ــاه ک در 1۷ آذر م
تقدیــم مجلــس شــد، ابتــدا مبلــغ وام 
ــال  ــان درس ــون توم ــان ۳0 میلی هم
ــه  ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت 98، در نظ
بــا واکنــش ســریع نماینــدگان مواجــه 
اقتصــادی  کمیســیون  در  و  شــد 
ــون  ــه ۵0 میلی ــدار وام ب ــس، مق مجل
تومــان افزایــش یافــت. امــا پرداخــت 
و  شــده  روبــرو  مشــکالتی  بــا  وام 
متقاضیــان دریافــت آن را بــه درد ســر 

ــت.  ــه اس انداخت
رابطــه  درایــن  کــه  گفتگویــی  در 

خبرنــگار مــا بــا رئیــس چندیــن 
داشــته،  اســتان  در  بانــک  شــعب 
ایشــان عنــوان کردنــد: »وام ازدواج 
بــه علــت بــار مالــی کــه بــرای بانــک 
ــا  ــک ه ــی بان ــی دارد، گاه ــا در پ ه
را بــرای پرداخــت، دچــار مشــکل 
مــی کنــد و در مــاه ۵ الــی ۶ زوج 
در هــر شــعبه موفــق بــه دریافــت آن 

ــد. ــد ش خواهن
ــه  ــرد ک ــه ک ــف – ر( اضاف ــای )ال آق
بایــد ســایت  وام،  بــرای  پرداخــت 
رســمی از تهــران آغــاز بکارکــرده 
ــم  ــز بتوانی ــا نی ــه م ــد ک ــاز باش و ب

باشــیم.  متقاضیــان  جوابگــوی 
ایــن رئیــس شــعبه خاطــر نشــان 
ــقف وام  ــه س ــل آنک ــه دلی ــرد: »ب ک
ازدواج بــرای هریــک از زوجیــن از 
ــان  ــون توم ــه ۵0 میلی ــون ب ۳0 میلی
درســال جــاری افزایــش یافتــه بانکهــا 
ــد  ــاج دارن ــتری احتی ــار بیش ــه اعتب ب
و از طرفــی بــا امهــال ســه ماهــه 
ــود  ــا کمب ــک ب اقســاط مشــتریان، بان
ــذا صــف  ــی مواجــه شــده و ل نقدینگ
هــای انتظــار متقاضیــان دریافــت وام، 

ــت. ــده اس ــی ش طوالن
ــئله،  ــن مس ــل درای ــل تام ــه قاب نکت
ــک  ــب ی ــن تصوی عــدم هماهنگــی بی
ــط  ــی آن توس ــل اجرای ــرح و مراح ط
ــت اســت. مســئله ای کــه اولیــن  دول
ــد  ــی افت ــاق م ــه اتف ــت ک ــار نیس ب
ــه  ــه ای ک ــه روی ــا ب ــک بن ــی ش و ب
مشــاهده مــی شــود آخریــن بــار 
ــه طبــع از آنجــا  ــود. ب نیــز نخواهــد ب
ــت  ــان تح ــژه  جوان ــردم و بوی ــه م ک
مــی  روزگار  اقتصــادی  فشــارهای  
گذراننــد، طبــق معمــول، تلخــی و 
عواقــب  ایــن قبیــل بــی برنامــه گــی 
ــی شــود  ــردم م ــا متوجــه م ــا، تنه ه
و کام آنــان را بیــش از پیــش تلــخ 

ــرد. ــد ک خواه
نکتــه پایانــی اینکــه کــه آیا مســئولین 
ــورای  ــزی، ش ــک مرک ــی بان رده باالی
تمامــی کســانی  و  اعتبــار  و  پــول 
ــل  ــاردی و غیرقاب ــای میلی ــه وام ه ک
بازگشــت بــه افــرادی کــه هــم اکنــون 
جــزء دانــه درشــت هــای بدهــکار بــه 
دولــت و ملــت هســتند، پرداخــت 
ــده  ــر نش ــن ام ــه ای ــد متوج ــرده ان ک
ــد  ــای چن ــت وام ه ــه پرداخ ــد ک ان
ده میلیــاردی از گرفتــن وام ازدواج 
راحــت تــر اســت؟ آیــا پرداخــت ایــن 
ــد،  ــی کن ــا را متضــرر م ــک ه وام، بان
درحالــی کــه وام هــای میلیــاردی کــه 
عمــاًل از خزانــه بیــت المــال بــه ایــن 
ــی شــود، مشــکلی  ــراد پرداخــت م اف
هــا  بانــک  اقتصــادی  در سیســتم 

ــد؟ ــی کن ــاد نم ایج

ــنایی  ــان، آش ــت فروش ــی- دس ــاور مل ــریه ب نش
ــاه  ــهروندان کرمانش ــبه و ش ــرای کس ــن ب دیری
هســتند کــه سالهاســت در بازارهــای ایــن شــهر 
بــدون هیــچ نظارتــی مشــغول فعالیــت هســتند و 
ــن دســت فروشــان  ــی برخــی از ای ــت فصل فعالی
ــزان و  ــی از می ــار دقیق ــا آم ــده ت ــبب ش ــم س ه

ــد. ــت نباش ــا  در دس ــت آن ه ــوه فعالی نح
در نگاهــی گــذرا مــی تــوان حــدس زد کــه 
ــا  ــه متوســط ی ــرادی از طبق ــان، اف دســت فروش
ــرار  ــرای ام ــه ب ــتند ک ــن هس ــه پائی ــط ب متوس
ــه  ــوان گزین ــه عن ــی ب ــت فروش ــه دس ــاش ب مع
ــروش  ــه ف ــاً ب ــان عمدت ــد. آن ــر روی آورده ان آخ
ــر،  ــوازم التحری ــوه و ســبزی، ل ــد می اقالمــی مانن
کفــش، کیــف و جــوراب مــی پردازنــد، البتــه نــا 
گفتــه نمانــد کــه همزمــان بــا اعیــاد و مناســبت 
ــن  ــه ای ــم ب ــیرینی ه ــل و ش ــژه آجی ــای وی ه

ــود. ــی ش ــزوده م ــالم اف اق
ــرای  ــه ب ــش از هم ــه بی ــه ک ــان آنچ ــن می در ای
شــهروندان کرمانشــاهی حائــز اهمیــت اســت عدم 
اختصــاص مکانــی مناســب بــرای دســت فروشــان 
ــان  ــت فروش ــن رو دس ــت از همی ــهر اس ــن ش ای
نیــز اجنــاس خــود را در هــر مکانــی کــه مناســب 
ــی از  ــا بخــش های ــر ی ــد و معمــوال در معاب ببینن
خیابــان هــا در معــرض فــروش قــرار مــی دهنــد.

بســاط کــردن در خیابــان هــا و معابــر هــم عــالوه 
بــر ســد معبــر، ترافیــک شــهری را رقــم مــی زنــد 
و بــه تبــع آن موجبــات نارضایتــی شــهروندان را 

فراهــم مــی کنــد.
یکــی از شــهروندان کرمانشــاهی اظهــار داشــت: 
ــاف  ــی اصن ــه کار برخ ــروع ب ــا ش ــا ب ــن روزه ای
شــاهد ازدحــام جمعیــت در هســته مرکــزی 
شــهر کرمانشــاه هســتیم و حضــور دستفروشــان 
ــزوده اســت و دســت  ــا اف ــر حجــم تردده ــز ب نی
ــه  ــزی شــهر ک فروشــان معمــوال در هســته مرک
بــازار کرمانشــاه اســت حضــور دارنــد و بــه فــروش 
ــد و مشــتریان دســت  اجنــاس خــود مــی پردازن
ــد  ــا درآم ــهروندانی ب ــا ش ــم عمدت ــان ه فروش
متوســط بــه پاییــن هســتند کــه بــرای خریــد بــه 
ســراغ آنهــا مــی رونــد، امــا آنچــه کــه شــهروندان 
ــران  ــف عاب ــد، توق ــی ده ــاهی را آزار م کرمانش
ــر را  ــه معاب ــت ک ــان اس ــت فروش ــار دس در کن
بــا حجــم بــاالی جمعیــت روبــرو ســاخته اســت 
ــائل  ــر مس ــالوه ب ــان ع ــت فروش ــور دس و  حض
ــهر را  ــر ش ــیما و منظ ــادی س ــتی و اقتص بهداش
نیــز نامناســب مــی کنــد و مانــع از عبــور و مــرور 
ــال  ــود ح ــی ش ــهروندان م ــادی ش ــم و ع منظ
بایــد شــهرداری کرمانشــاه بایــد مکانــی مناســب 
ــا  ــد ت ــرای اســتقرار دســت فروشــان ایجــاد کن ب
ــراغ  ــه س ــوده ب ــی آس ــا خیال ــز ب ــهروندان نی ش

ــد ــه کنن ــود را تهی ــاج خ ــد و مایحت ــان برون آن
ــر  ــی از معاب ــل از یک ــن خانمــی بچــه بغ همچنی
ــا  ــه ب ــود ک ــور ب ــال عب ــاه در ح ــهر کرمانش ش
حــس خســتگی و تاســف در مــورد دستفروشــان 
مــی گویــد  بــا حضــور دســت فروشــان در 
خیابــان هــا و معابــر شــهری رفــت و آمــد عابــران 
در پیــاده رو دشــوار مــی شــود و وقتــی عبــور و 
مــرور شــهروندان در معابــر دچــار اختــالل شــود 
ــم  ــا ه ــان ه ــه خیاب ــر ب ــک معاب بخشــی از ترافی

ــود. ــی ش کشــیده م
یکــی از کاســبان کرمانشــاهی در ایــن خصــوص 
مــی گویــد: دستفروشــان عــالوه بــر ضــرر 
رســاندن بــه مغــازه هایــی کــه در حــال کســب 
باعــث شــده کــه بــا پاتــوق کــردن دســت 
فروشــان ســبب تجمــع افــراد در یــک نقطــه مــی 
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــرای آس ــه ب ــود و زمین ش
دیگــر از جملــه کیــف قاپــی، تکــدی گــری و ... 
فراهــم مــی شــود و بهتــر اســت دســت فروشــان 
شــوند  آوری  جمــع  کرمانشــاه  بازارهــای  از 
کــه در غیــر ایــن صــورت قطعــاً شــهرداری 
ــرای اســتقرار  ــی مناســب ب کرمانشــاه بایــد مکان

دســت فروشــان ایجــاد کنــد تــا شــهروندان 
ــد  ــان برون ــه ســراغ آن ــی آســوده ب ــا خیال ــز ب نی

ــد. ــه کنن ــود را تهی ــاج خ و مایحت
حــال بــا مشــاهدات میدانــی کــه در ســطح 
ــه  ــی از نمون ــت، دستفروش ــورت گرف ــهر ص ش
ــب  ــالح کس ــه اصط ــادی و ب ــای اقتص فعالیت ه
ــب  ــه در قال ــود ک ــوب می ش ــی محس و کارهای
آن  از  رســمی  غیــر  پیشــه های  چارچــوب  و 
ــور  ــده ای نوظه ــن پدی ــود و همچنی ــاد می ش ی
ــن  ــه ای ــرا ک ــود، زی ــوب نمی ش ــد محس و جدی
ــا و در  ــور م ــی در کش ــابقه ای طوالن ــغل س ش
ــائل  ــن مس ــه ای ــود هم ــا وج ــا ب ــا دارد ام دنی
ــب  ــیوه از کس ــن ش ــیب های ای ــوان از آس نمی ت

ــت. ــادگی گذش ــه س و کار ب
ــکان  ــدم ام ــی ع ــکالت دستفروش ــی از مش یک
پیگیــری قانونــی و قاعده منــد علیــه افــراد و 
ــا و محصــوالت  ــده کااله ــای عرضــه کنن گروه ه
ــه  ــب ب ــت قری ــرا اکثری ــب اســت زی ــن قال در ای
ــد  ــت ندارن ــی ثاب ــا و مکان ــراد، ج ــن اف ــاق ای اتف
ــر  ــه تمام ت ــر چ ــهولت ه ــه س ــی و ب ــه راحت و ب
از یــک نقطــه بــه نقطــه ای دیگــر از شــهر نقــل 

مــکان می کننــد.

از همیــن رو در صــورت تخلفــات احتمالــی 
امــکان برخــورد و مقابلــه از ســوی مراجــع 
ــه واســطه طــرح شــکایت  ــی و رســمی و ب قانون
ــر  ــر بهت ــه تعبی ــوار و ب ــخت و دش ــاکیان س ش

ناممکــن بــه نظــر می رســد.
یکــی دیگــر از مشــکالت دســت فروشــی موضــوع 
ســد معبــر و اختــالل در رفــت و آمــد در معابــر 
اســت کــه بــه واقــع اصلی تریــن توجیــه و 
ــا  ــه ب ــورد و مقابل ــهرداری ها در برخ ــق ش منط

ــردد. ــاز می گ ــر ب ــن ام ــه همی ــان ب دستفروش
ــکات و  ــر ن ــا ب ــته عموم ــای گذش ــال ه  در س
ــا  ــد، ام ــد می ش ــده تأکی ــن پدی ــی ای ــاد منف ابع
ــرایط  ــار در ش ــه ناچ ــود و ب ــن ب ــع بی ــد واق بای
ــرای  ــی ب ــاد مثبت ــکات و ابع ــی اقتصــادی، ن فعل

ــد. ــور ش آن متص
یکــی دیگــر از چالش هــای دســت فروشــی 
عرضــه و فــروش اجنــاس و محصــوالت بــی 
ــر اســتاندارد و غیربهداشــتی اســت،  ــِت غی کیفی
ــد  ــدان اشــاره کــرد البتــه نبای ــوان ب کــه مــی ت
ــده  ــه ش ــاس عرض ــه اجن ــت ک ــوان گف و نمی ت
ــتاندارد  ــا غیراس ــان تمام ــطه دستفروش ــه واس ب
اســت. متاســفانه بــه دلیــل نبــود شــغل مناســب 
اکثــر جوانــان بــه مشــاغل کاذب از جملــه دســت 

ــد. ــی آورن ــی روی م فروش
ــکان  ــاد ام ــه اقتص ــراد از چرخ ــن اف ــذف ای  ح
پذیــر نیســت زیــرا دســت  فروشــان بــه مشــاغل 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد آورد ک ــری روی خواهن دیگ
ــود، از  ــر ش ــی منج ــای اجتماع ــیب ه ــه آس ب
ــد  ــه  درآم ــه ک ــراد جامع ــیاری از اف ــی بس طرف
ــه  ــرای اینک ــتند ب ــور هس ــد مجب ــی دارن پایین
هزینــه کمتــری بدهنــد از دســت فروشــان 
ــت  ــاماندهی دس ــن رو س ــد از همی ــد کنن خری

ــت. ــکار اس ــن راه ــان بهتری فروش
 آمــار دقیقــی از دســت فروشــان شــهر کرمانشــاه 
ــت  ــه ۳00 دس ــب ب ــا قری ــت ام ــت نیس در دس
فــروش تنهــا در هســته مرکــزی شــهر فعالیــت 
فروشــان  ایــن دســت  بیــن  دارنــد کــه در 
ــز  ــودکان نی ــی ک ــاالن و گاه ــان، میانس نوجوان

ــوند. ــی ش ــده م دی
ــای  ــه ه ــاد بازارچ ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش  ب
ــان کمــک  ــاماندهی دســت فروش ــه س ــی ب محل
ــی  ــای محل ــه ه ــت بازارچ ــد گف ــد، بای ــی کن م
مکانــی مناســب بــرای فــروش تولیــدات خانگــی 
ــم  ــاهی ه ــوان کرمانش ــده ای از بان ــتند و ع هس
ــی  ــع دســتی خــود م ــروش صنای ــه ف ــا ب در آنه

ــد. پردازن
ــهرها  ــه ش ــتاها ب ــرت از روس ــکاری و مهاج  بی
ســبب ایجــاد مشــاغل کاذب مــی شــود و راهــکار 
فعلــی بــرای رفــع ایــن معضــل ســاماندهی 

ــت. ــان اس ــت فروش دس
ــر روز در  ــان ه ــت فروش ــاط دس ــی بس در حال
ــه  ــت ک ــاه برپاس ــهر کرمانش ــزی ش ــته مرک هس
ــمار  ــه ش ــات ب ــی از ضروری ــا یک ــاماندهی آنه س
مــی آیــد و بایــد چــاره اندیشــی اساســی در ایــن 

خصــوص شــود.

گزارش اختصاصی نشریه باور ملی از وضعیت تاخیر پرداخت وام ازدواج؛

کام تلخ جوانان در اولین وام متاهلی
آیا پرداخت وام های چند ده میلیاردی از گرفتن وام ازدواج راحت تر است؟

گزارش نشریه باور ملی از وضعیت دست فروشان شهر کرمانشاه؛

دست فروشی، گزینه ی آخر
آمار دقیقی از دست فروشان شهر کرمانشاه در دست نیست

سیده نسرین یادگاری

ــق  ــتعد و موف ــوان مس ــک ج ــی- ی ــاور مل ــریه ب نش
ــم  ــا عل ــار در دنی ــن ب ــرای اولی کرمانشــاهی توانســت ب
ــام  ــاالن را بن ــودکان و خردس ــه ک ــک ب ــوزش رباتی آم
خــود ثبــت کنــد. وی کــه افتخاراتــی همچــون اشــتغال 
ــده  ــد کنن ــن تولی ــرکت هواوی)بزرگتری ــه کار در ش ب
ــدازی  تجهیــزات مخابراتــی جهــان( و سرپرســتی راه ان
ــرکت  ــازن ش ــی LG/TGمخ ــای الکترونیک ــتم ه سیس
ــالم،  ــدان،  ای ــاه، هم ــای کرمانش ــتان ه ــت در اس نف
کردســتان و زنجــان را درزومــه کاری خــود دارد درحــال 
ــودک  ــامل مهدک ــز ش ــاه مرک ــش از پنج ــا بی ــر ب حاض
آنهــا  راس  در  و  آزاد  آموزشــگاههای  مــدارس،  هــا، 
فرهنگســراها بــرای آمــوزش علــم رباتیــک بــه کــودکان 

ــد. ــی کن ــکاری م هم
از یــن رو در جهــت آشــنایی بــا ایــن جــوان پــر افتخــار 

گفتگویــی را ترتیــب داده ایــم کــه در ذیــل مــی آیــد:
باورملی:لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و 
ــد؟ ــت داری ــته ای فعالی ــه رش ــد در چ بفرمائی

ــته ی  ــل رش ــارغ التحصی ــتم، ف ــلیمی هس ــعید س س
مهندســی بــرق. بیــش از 9 ســال اســت کــه در زمینــه 
ی آمــوزش الکترونیــک و رباتیــک  فعالیت دارم. بخشــی 
از رزومــه ی پژوهشــی بنــده، کســب چنــد مقــام 
کشــوری در مســابقات مختلــف رباتیــک، بــه نمایندگــی 
از اســتان کرمانشــاه اســت. مختــرع ماژولهــای آموزشــی 
مهندســی  علــم  آمــوزش  بنیانگــذار  و  الکترونیــک 
الکترونیــک بــه خردســاالن و کــودکان بــرای اولیــن بــار 

ــا هســتم. در دنی
باورملی: از سوابقتان در زمینه الکترونیک بگویید؟

ــرای راه  از ســال دوم دانشــگاه، حــدوداً ســال 1۳90، ب
ــازن  ــی LG/TG مخ ــای الکترونیک ــتم ه ــداری سیس ان
ــای  ــتم ه ــداری سیس ــت نگه ــت و سرپرس ــرکت نف ش
ــدان،  ــاه، هم ــتانهای کرمانش ــت اس ــرکت نف ــوق در ش ف
ایــالم، کردســتان و زنجــان دعــوت بــه کار شــدم. 
همچنیــن بنــده اشــتغال در شــرکت بیــن المللــی 
هواوی)بزرگتریــن تولیــد کننــده ی تجهیــزات مخابراتــی 
جهــان( بــا ســمت ســوپروایزر)مهندس ناظر( نصــب و راه 
ــروژه هــای مختلــف و  ــت در پ ــدازی تجهیــزات اینترن ان
ارتقــاء ســایتها بــه ۳G و 4G و نســل 4.۵ ) اپراتــور هــای 

ــه ام دارم. ــل( را در رزوم ــراه اول و ایرانس هم
بــاور ملــی: لطفــا بفرمائیــد کــه در حــال حاضــر 
ــام  ــی انج ــه فعالیت ــد و چ ــی داری ــه وضعیت چ

مــی دهیــد؟
ــی  ــز آموزش ــاه مرک ــش از پنج ــا بی ــر ب ــال حاض در ح
ــای  ــگاه ه ــدارس، آموزش ــا، م ــودک ه ــد ک ــامل مه ش
آزاد و در راس آنهــا فرهنگســراهای ســازمان فرهنگــی، 
ــم  ــوزش عل ــرای آم ــهرداری ب ــی ش ــی و ورزش اجتماع
ــکاری دارم.  ــودکان هم ــه ک ــک ب ــی الکترونی مهندس

کار             ایــن  بــه  شــدکه  چطــور  باورملــی: 
شــدید؟ منــد  عالقــه 

ــتان  ــوم دبس ــود. س ــن ب ــی م ــن آرزوی دوران کودک ای
کار دســتی ای ســاختم و اســم اعصــاب ســنج روی 
ــتانم،  ــوم دبس ــم س ــت معل ــرم هس ــتم. خاط آن گذاش
ــش  ــت دان ــای کالس گف ــه همــه ی بچــه ه خطــاب ب
ــی  ــی را م ــایل الکترونیک ــالن وس ــن، ف ــای چی آموزه
ــان  ــم در هم ــه بتوان ــدم ک ــد ش ــن عالقمن ــازند و م س
ــخصی  ــچ ش ــا هی ــازم. ام ــایل را بس ــم اون وس ــن ک س
ــاً  ــد و اصطالح ــک کن ــن کم ــه م ــد ب ــه بتوان ــود ک نب
ــوداگاه، آرزوی  ــذا ناخ ــد. ل ــن باش ــر م ــم و هدایتگ معل
کودکــی مــن ایــن شــد کــه وقتــی بــزرگ شــدم معلــم 
ــه  ــا ورودم ب ــه ب ــوم. البت ــودکان بش ــه ک ــک ب الکترونی
ــای  ــچ ج ــن و هی ــه در چی ــدم ک ــه ش ــگاه متوج دانش
جهــان کــودکان قــادر بــه طراحــی و تحلیــل مدارهــای 
آن وســایل نبــوده و نیســتند و احتمــاالً تنهــا مونتــاژ و 
ســرهم کــردن آن وســایل را بــر عهــده داشــتند و خــدا 
ــال  ــا در ح ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــا االن ب ــکر م رو ش

ــتیم. ــی هس ــای الکترونیک ــه ای مداره ــوزش پای آم
ــا نبــوغ  ــا توجــه بــه اینکــه شــما ب باورملــی: ب
خــود پیشــگام شــدید دورنمــای ایــن فعالیــت 
هــارا چگونــه مــی بینیــد و برنامــه ی آینــده ی 

شــما چیســت؟
در حــال حاضــر تمــام ســعی مــن  اینســت کــه بتوانــم 
مربــی هــای بیشــتری را آمــوزش داده و اســتخدام کنم. 
البتــه بایــد عــرض کنــم کــه تمامــی مربــی هــا از بیــن 
فــارغ التحصیــالن مهندســی الکترونیــک انتخــاب مــی 
ــا مراکــز آموزشــی بیشــتر  ــرارداد ب ــا امــکان ق شــوند ت
ــد از آن،  ــود و بع ــر ش ــز( میس ــدود ۲00 مرک ــه ح )ب
ان شــااله اعطــای  نمایندگــی بــه اســتانهای همجــوار و 

بعــد ســایر اســتان هــای کشــور صــورت بپذیــرد.
باورملی:لطفــا دربــاره اختــراع جدیدتــان کمــی 

توضیــح بدهیــد؟
بنــده موفــق بــه ســاخت دســتگاه جدیــدی شــده ام کــه 
مراحــل بررســی و داوری آن انجــام شــده و گواهینامــه 
ــه ان  ــت ک ــده اس ــام ش ــز انج ــراع آن نی ــت اخت ی ثب
شــااله بــا ایــن اختــراع، یکــی از مشــکالت بــزرگ تولیــد 
کننــدگان وســایل الکترونیکــی در تولیــد محصوالتشــان 
ــک  ــراع، کم ــن اخت ــن ای ــد و همچنی ــد ش ــل خواه ح
ــد  ــی خواه ــهای آموزش ــا درکالس ــود م ــه خ ــی ب بزرگ

کــرد.
از مسئولین امر چه درخواستی دارید؟

فــارغ  ورود  شــاهد  اخیــر  ســالهای  در  متاســفانه 
ــس  ــث تدری ــه مبح ــا ب ــته ه ــی رش ــالن تمام التحصی
ــی  ــتیم. از کارشناس ــا هس ــه ه ــه بچ ــک ب ــم رباتی عل
ــا  ــات فارسی،ریاضی،روانشناســی و  ی ــری) ادبی ــا دکت ت
ــر( کــه همگــی  ــی مثــل مهندســی کامپیوت رشــته های
ــتند.  ــط هس ــاًل نامرتب ــک کام ــک و رباتی ــا الکترونی ب
درصورتــی کــه از یــک ســو هــر فــارغ التحصیــل 
مهندســی بــرق هــم، توانایــی علمــی آمــوزش رباتیــک 
بــه کــودکان را نــدارد بــه عنــوان مثــال از هــر ده نفــر 
مهنــدس بــرق دارای مــدرک کارشناســی و کارشناســی 
ــر  ــدوداً دو نف ــرم ح ــت میگی ــا تس ــه از آنه ــد، ک ارش
توانایــی یادگیــری مباحــث جهــت تدریــس رباتیــک و 
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــودکان را دارن ــه ک ــک ب الکترونی
بــرای آمــوزش نیازمنــد یــک بســته ی آموزشــی 
ــفانه در  ــتند. متاس ــودکان هس ــب ک ــتاندارد مناس اس
ــتان  ــن در اس ــور و همچنی ــر، در کل کش ــال حاض ح
ــا  ــانس ت ــی )از لیس ــا مدارک ــر ب ــا نف ــاه ده ه کرمانش
روانشناســی،  ادبیــات،  هــای  رشــته  در  دکتــری( 
ریاضــی، کامپیوتــر و ... یــک ســری آمــوزش هــا شــامل 
پیــچ مهــره کــردن و یــا مونتــاژ کیــت هــای آمــاده بــه 
ــه  ــد. ب ــی دهن ــوزش م ــا آم ــه بچــه ه ــک ب اســم رباتی
عنــوان یــک شــهروند مســئول، نــه بــه عنــوان رقیــب، 
ــرای  ــدارم، ب ــتر را ن ــرارداد بیش ــت ق ــن ظرفی ــون م چ
ــز بســیار  ــردم عزی ــت م ــه و مخصوصــاً وق ــالف هزین ات
افســوس مــی خــورم و امیــدوارم مســئولین و مدیــران 
ــند  ــته باش ــر داش ــن ام ــه ای ــژه ای ب ــه وی ــتان توج اس
ــی و  ــی بررس ــرم توانای ــاء محت ــه ی اولی ــه هم ــرا ک چ
ــاً و  ــد و قطع ــین را ندارن ــت مدرس ــخیص صالحی تش
حتمــاً نیــاز بــه نظــارت باالتــری هســت و گاهــاً والدیــن 
ــد و  ــی کنن ــاد م ــرکت اعتم ــر ش ــک مه ــدن ی ــا دی ب
متاســفانه بــی خبــر هســتند کــه مهــر شــرکت، نشــانه 
ــار نیســت. چــرا کــه پروســه ی ثبــت شــرکت  ی اعتب

ــر از  ــدرک کمت ــتن م ــا داش ــرادی ب ــاه و اف ــیار کوت بس
ســیکل هــم مــی تواننــد شــرکت ثبــت کــرده و صاحــب 
ــوان  ــه عن ــی ب ــیاری حت ــفانه بس ــوند. متاس ــر ش مه
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــا مش ــرکت ه ــن ش ــی ای نمایندگ
ــم  ــکر کن ــم  تش ــی خواه ــازه م ــا اج ــتند. در اینج هس
ــرم  ــت محت ــی ریاس ــر عبدالمالک ــای دکت ــاب آق از جن
ســازمان فرهنگــی ،هنــری شــهرداری و معاونیــن و 
مدیــران محتــرم آن ســازمان محتــرم کــه بــا سیاســت 
گــذاری هایشــان و توجــه ویــژه بــه بررســی رزومــه ی 
مربــی هــای مختلــف در همــه ی رشــته هــا ی علمــی، 
ــوزش داده  ــه در فرهنگســراها آم ــری ک ــی و هن فرهنگ
ــه وجــود آمــدن آمــوزش اســتاندار  مــی شــود باعــث ب
و اصولــی بــه همشــهریان عزیــز در مجموعــه ی بــزرگ 

ــدند. ــهرداری ش ــراهای ش فرهنگس
باورملی: با والدین کودکان چه سخنی دارید؟

متاســفانه نــه صرفــا در زمینــه ی رباتیــک، بلکــه 
در بســیاری از کالســهای آموزشــی، شــاهد حضــور 
ــر  ــا غی ــه ی ــم تجرب ــاده ک ــوق الع ــراد ف ــس اف و تدری
ــث  ــه بح ــط ب ــکل فق ــن مش ــتیم. ای ــص هس متخص
ــاهد  ــی ش ــردد. حت ــی گ ــودکان برنم ــه ک ــوزش ب آم
ــت  ــمینار موفقی ــخص س ــالن ش ــاًل ف ــه مث ــتیم ک هس
برگــزار مــی کنــد  بــدون اینکــه بتوانــد  دو تــا از 
ــا شــخصی در  ــرد. ی ــام بب موفقیــت هــای خــودش را ن
ــمینار  ــزرگ کارگاه و س ــر ب ــی تئات ــای آمف ــالن ه س
ــه  ــدون اینک ــد، ب ــی کن ــزار م ــروش برگ ــی و ف بازاریاب
ــته  ــذ را داش ــرگ کاغ ــک ب ــی ی ــروش حت ــه ی ف تجرب
باشــد. پیشــنهادی کــه دارم اینســت کــه حتمــاً و حتمــاً 
ــتی  ــدون رودربایس ــین را ب ــه ی مدرس ــوابق و رزوم س
و خجالــت بررســی کننــد و بــا دیــدن یــک ُمهــر 
شــرکت اعتمــاد نکننــد، چــرا کــه همانطــور کــه عــرض 
کــردم ثبــت شــرکت دارای پروســه ای بســیار کوتــاه و 
ــم  ــر از ســیکل ه ــن ت ــی پایی ــا داشــتن مدرک ــی ب حت
ــک  ــان در ی ــر خودش ــاال اگ ــت. ح ــر اس ــکان پذی ام
ــرکت  ــه ش ــی تجرب ــرد ب ــر کالس ف ــی س دوره آموزش
کننــد؛ فقــط هزینــه و وقتشــان اتــالف مــی شــود. امــا 
ــی در  ــون حت ــت، چ ــه و وق ــر هزین ــالوه ب ــودکان ع ک
پایــان دوره، توانایــی تشــخیص بــی کیفیــت بــودن دوره 
را نخواهنــد داشــت؛ قطعــا صدمــات و لطمــات زیــادی 
را مــی خورنــد و آن آمــوزش هــای اشــتباه را بــه عنــوان 
آمــوزش صحیــح در ذهنشــان ثبــت مــی کننــد. پــس 
ــه ی  ــاً رزوم ــوع حتم ــن موض ــری از ای ــرای جلوگی ب
مدرســین  را درخواســت کننــد چــه مســتقیم از خــود 
ــه  ــی ک ــز آموزش ــتقیم از مراک ــر مس ــا غی ــدرس و ی م
ــازه ی  ــد اج ــود و بع ــی ش ــزار م ــا برگ ــها در آنج کالس
ــد. ــی را بدهن ــهای آموزش ــان در کالس ــور فرزندش حض

ــر آمــوزش پایــه ای  در آموزشــهای مــا تاکیــد اصلــی ب
علــم الکترونیــک بــوده و در نهایــت رباتهایــی کــه دانش 
آمــوزان خواهنــد ســاخت، از قبــل کل الکترونیــک 
اســتفاده شــده در آن را درک و در نتیجــه کالس فقــط 
ــرد آن  ــی کارک ــم چگونگ ــدون عل ــات ب ــاژ قطع مونت
قطعــات و ســاخت بــرد هــا نخواهــد بــود. جــدا از بحــث 
اســتعداد یابــی مــی تــوان بــه آشــنایی دانــش آمــوزان 
از ســن کــم بــا علــم مهندســی الکترونیــک نــام بــرد و 
حتــی قطعــات و سنســور هایــی کــه آمــوزش خواهنــد 
ــود و در  ــی ش ــس نم ــم تدری ــا ه ــگاه ه ــد در دانش دی
ــای الکترونیکــی و  ــه بســتن مداره ــادر ب ــان دوره ق پای
ــی هســتند کــه مهندســین برقــی کــه  ســاخت رباتهای
ــد از  ــرده ان ــاس ک ــگاهی را پ ــای دانش ــد ه ــا واح تنه
ــوان  ــرات بت ــه ج ــاید ب ــوان هستند)ش ــتن آن نات بس
ــر از بیــش از  ــات فرات گفــت تواناییشــان در ســاخت رب
نــود درصــد فــارغ التحصیــالن مهندســی بــرق خواهــد 

بــود(
ــای  ــان نم ــای انس ــال ۲0۵0 رباته ــا س ــک ت ــدون ش ب
ــین  ــل و ماش ــای موبای ــی ه ــون گوش ــه کاره همچ هم
هــای لباسشــویی)که چهــل ســال پیــش دور از تصــور 
ــوزش  ــد و آم ــد ش ــازل خواهن ــودن( وارد من ــان ب انس
امــروز فرزندانمــان در زمینــه ی رباتیــک باعــث توانایــی 
ــد  ــا خواه ــات ه ــزی آن رب ــه ری ــا در کار و برنام آن ه

ــود. ب
همانطــور کــه اگــر نســل بزرگســال مــا از همــان ســی 
چهــل ســال پیــش بــا اولیــن کامپیوتــر هــا آشــنا مــی 
شــدند امــروزه در کارکــردن ابتدایــی بــا کامپیوتــر هــا 

بــه مشــکل بــر نمــی خوردنــد.
بــر  تاثیــری  چــه  کرونــا  باورملی:شــیوع 

اســت؟ داشــته  شــما  فعالیتهــای 
متاســفانه   کرونــا  بیمــاری  شــیوع  بــه  توجــه  بــا 
ــالمت  ــظ س ــرای حف ــا ب ــم طبیعت ــا ه ــهای م کالس
ــل  ــین تعطی ــن مدرس ــان و همچنی ــودکان و نوجوان ک
شــد. امــا از اســفند مــاه بســیاری از والدیــن درخواســت 
کردنــد کــه  کالس هــا را مجــازی و بــه صــورت آنالیــن 
ادامــه بدهیــم، طبیعتــا ایــن کار نیــاز بــه برنامــه ریــزی 
و بررســی تمــام ابعــاد و جوانــب را داشــت تــا کالســها 
ــوری  ــهای حض ــطح کالس ــوب در س ــت مطل ــا کیفی ب
در  افتــاد.  عقــب  دلیــل  همیــن  بــه  برگزارشــودو 
مجموعــه فرهنگســرای کوثــر حــدوداً از اول اردیبهشــت 
بــا توجــه بــه دســتور مدیریــت محتــرم ایــن فرهنگســرا 
ــاد آوری  ــزازی دوره ی ی ــرای ک ــپس در فرهنگس و س
ــه صــورت مجــازی برگــزار کردیــم  دروس گذشــته را ب
و ان شــااله از اول تابســتان بــا پایــان دوره ی یــاد آوری 
ــس  ــهای آنالین)تدری ــزاری کالس ــته، برگ دروس گذش
ــی و  ــوزان قدیم ــش آم ــه دان ــد ب ــای جدی ــرفصل ه س
همچنیــن آمــوزش بــه دانــش آمــوزان جدیــد( را شــروع 

ــرد. ــم ک خواهی
باورملی:درپایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

ــتفاده  ــده اس ــش آم ــم از فرصــت پی ــی خواه ــازه م اج
کنــم و تشــکر ویــژه ای داشــته باشــم از جنــاب 
آقــای مهنــدس صفــری مدیریــت محتــرم ســابق 
فرهنگســراهای شــهرداری کــه جایــگاه فعلــی ام را 
ــودم  ــه خ ــان ب ــاد ایش ــون اعتم ــه مدی ــن حرف در ای
ــا  ــن ب ــه م ــش ب ــالها پی ــان س ــه ایش ــرا ک ــتم. چ هس
ــد و اجــازه ی شــروع آمــوزش  ســن کــم اعتمــاد کردن
در فرهنگســرای کوثــر را صــادر فرمودنــد و ایــن اعتمــاد 
ــغلم در  ــر ش ــه خاط ــه ب ــی ک ــی وقت ــد حت ــث ش باع
ــودم،  ــات از کرمانشــاه دور ب ــر اوق ــواوی اکث شــرکت ه
چــراغ آمــوزش مــا در فرهنگســرای کوثــر روشــن بمانــد 
و از آمــوزش و عالقــه ام دور نشــوم و اگــر حمایــت 
ــی  ــوزش دور م ــی از آم ــود و مدت ــان نب ــاد ایش و اعتم
ــه فراموشــی ســپرده مــی شــد و  ــه ب ــن عالق ــدم ای مان
بــه طــور کلــی مســیر شــغلی ام تغییــر مــی کــرد. بــه 
ــا حضــور  ــا ســنتر ایرانســل ب ــراً دیت ــال اخی ــوان مث عن
ــات  ــرم ارتباط ــر محت ــور و وزی ــرم جمه ــت محت ریاس
افتتــاح شــد و چنــد ســال پیــش بــا شــروع ایــن پــروژه، 
بنــده گزینــه ی اول شــرکت هــواوی بــرای نظــارت در 
ــه  ــه ب ــی ک ــبب اطمینان ــه س ــا ب ــودم ام ــروژه ب ــن پ ای
ــر  ــه خاط ــرده بودم)ب ــدا ک ــه پی ــن حرف ــده ی ای آین
ــدی  ــدن رضایتمن ــوزش و دی ــراغ آم ــدن چ روشــن مان
ــح  ــک ترجی ــاس ریس ــد و احس ــدون تردی ــن( ب والدی
ــر روی  ــزم را ب ــام تمرک ــم و تم ــاه بمان دادم در کرمانش
ایــن حرفــه بگــذارم و مــا حصــل آن پیشــرفت هایــم در 
ــا  ســالهای اخیــر در ایــن حرفــه شــد ماننــد قــرارداد ب
چندیــن مرکــز آموزشــی و اختراعــات اخیــر کــه باعــث 

ــد. ــی باش ــب م ــار اینجان افتخ
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یادداشت

یادداشت

نتیجه یک عدم گذشت در 
رانندگی می تواند فروپاشی 

یک خانواده باشد

گاهــی از نتیجــه کارهایمــان بــه گونــه ای غافــل 
هســتیم کــه جــز خودمــان هیــچ کــس و چیــز 
را در نظــر نمیگیریــم. همــواره رفتــار و عملکــرد 
ــا  ــت ی ــر مثب ــد تاثی ــی توان ــاع م ــراد در اجتم اف
ــط و ...  ــا غل مخــرب، فرهنــگ ســازی درســت ی
ــی ســت  ــن در حال ــه همــراه داشــته باشــد. ای ب
ــه ایــن موضــوع  ــا افــراد در اجتمــاع ب کــه عمدت
اهمیتــی نــداده و هــر یــک، جامعــه و موازیــن آن 

را فــدای مقاصــد خــود مــی کننــد.
ــی  ــال رانندگ ــه در ح ــردی را ک ــد ف ــور کنی تص
ســت، عجلــه ایشــان بــرای رســیدن بــه مقصــد، 
ــی  ــا برخ ــا غالب ــد ت ــی کن ــا" او را وادار م نتیجت
قوانیــن را زیــر پــا گذاشــته و نهایتــا هرچــه زود 
تــر بــه مقصــد خــود برســد. بدیهــی ســت وقتــی 
فــردی بــرای رســیدن به مقصــد از حقــوق قانونی 
خــود عــدول مــی کنــد اخالقــا هیــچ ارزشــی هم 

بــرای دیگــران قــاِل نخواهــد شــد.
امــا نکتــه مهــم درایــن موضــوع چیســت؟ چــرا 
ــه و  ــکل رفت ــر از مش ــی فرات ــات رانندگ تصادف
ــاع  ــران اجتم ــا بح ــئله ی ــک مس ــه ی ــل ب تبدی

ــت؟ ــده اس ش
مهمتریــن عللــی کــه افــراد را بــه ایــن موضــوع 
ــن  ــت. درای ــی س ــود خواه ــد خ ــی کن ــار م دچ
نــوع رفتــار فــرد غالبــا در فردیــت خــود بــه ســر 
ــدارد.  ــه اطــراف خــود ن ــرده و اصــال توجهــی ب ب
ــی ســت کــه حتــی در نقــش خــود  ــن درحال ای
ــه  ــک روحی ــز از ی ــدر نی ــوان پ ــواده بعن در خان
ــه  ــت. نکت ــوردار اس ــان برخ ــه و مهرب ایثارگرایان

ــت! ــن جاس ــراد همی ــن اف ــض درای تناق
ــواده و آســیب  ــر فروپاشــی خان ــر مخــرب ب تاثی

ــی ــای اجتماع ه
تصــور کنیــد بــا رانندگــی ناصحیــح شــما حادثــه 
ای رخ بدهــد، فــردی دچــار از دســت دادن پــای 
ــاده  ــرد از کار افت ــن ف ــت ای ــده در نهای ــود ش خ
بشــود، یــا خــدای نکــرده از بیــن رفتــه و فــوت 
کنــد، اولیــن آثــار نداشــتن نــان آور خانــواده فقــر 

اســت کــه خانــواده را دچــار تزلــزل مــی کنــد.
دومیــن آثــار مشــکالت زندگــی هــای تــک 
والدینــی ســت کــه بــرای فرزنــدان بوجــود 

خواهــد آمــد.
ســومین موضــوع، خانمــی ســت کــه مدتهــا خانه 
دار بــوده و در نقــش مــادر ایفــای نقــش کــرده و 
حــاال بایــد وارد جامعــه ای بشــود کــه اســتاندارد 
ــرای حضــور او در عرصــه هــای  هــای موجــود ب

کاری غالبــا بــه درســتی رعایــت نشــده اســت. 
ــدم گذشــت شــما در رانندگــی،  ــک ع نتیجــه ی
عجلــه کــردن، ســرعت زیــاد و ... فروپاشــی یــک 
ــی  ــی م ــا راض ــد زد. آی ــم خواه ــواده را رق خان
شــوید مــادر خانــواده بــرای معــاش زندگــی اش 

ــود؟ ــی ارزش ش ب
ــورات  ــی اگــر در راه راســت هــم بخواهــد ام حت
خــود را بگذرانــد غیــر از عمــده مشــاغل تعریــف 
ــم  ــری ه ــه، کار دیک ــه در جامع ــده ی مردان ش

هســت او انجــام دهــد؟
ــان  ــای آپارتم ــه ه ــد راه پل ــد بخواه ــرض کنی ف
هــا را تمیــز کنــد و پولــی بگیــرد، آیــا بــه عــدم 

ــی ارزد؟ ــح شــما م رانندگــی صحی
کــودکان کار نتیجــه همیــن حــوادث هســتند، آیا 
روا ســت شــما در رانندگــی خــود بــی فرهنگــی 

کنــی و کــودان بــه جــای پــدر کار کننــد؟ ... .
همیشــه ارزش هــا و فضائــل اخالقــی نقــش 

موثــری در عملکــرد مــا خواهنــد داشــت.
مگــر یــاد خــدا چــه ایــرادی دارد کــه در دلمــان 

نیســت؟
خدایی که دراین نزدیکی ست...

مسئولیت اجتماعی مدیریت 
 شهری در مواجه با شیوع کرونا

تــردد  اماکــن  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  بــا 
بوســتانها،  بــازار،  شــهری،  جمعیت هــای 
هــا  بانــک  و  ،شــهربازی ها  پیاده روهــا 
بیشــترین  بنزیــن،  پمــپ  جایگاه هــای  و 
ــد. ــال را دارن ــره انتق ــا زنجی ــه ب ــال مواج  احتم

بــر  جهانــی،  بهداشــتی  پروتکل هــای  در 
و  اماکــن  ایــن  در  تجمــع  از  جلوگیــری 
ــده  ــد ش ــا تاکی ــداوم آنه ــردن م ــی ک ضدعفون
در  شــهری  مدیریــت  رو  ایــن  از  اســت. 
قطــع  و  ویــروس  ایــن  از  جلوگیــری  برابــر 
مســوولیت های  و  نقــش  انتقــال  زنجیــره 
شــهرداری  و  دارد  اثرگــذاری  اجتماعــی 
در  کــه  اســت  عمومــی  نهادهــای  از  یکــی 
ــن  ــد ای ــوق شــهروندی بای ــق حق راســتای تحق
 مســوولیت اجتماعــی را مــد نظــر داشــته باشــد.

ایــن ضــرورت احســاس مــی شــود کــه مدیریــت 
بــرای  بــا وضــع قوانیــن کارآمــد،  شــهری 
ــا  اســتفاده از مکان هایــی کــه جنبــه عمومــی ی
همگانــی دارد، مجموعــه ای از ضوابــط و مقــررات 
 را بــرای حفــظ ســالمت شــهروندان ایجــاد کنــد.

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، مدیریــت شــهری 
ــیوع  ــاد و ش ــگیری از ایج ــیر پیش ــد در مس بای
امــراض گام بــردارد، البتــه یکــی از مــواردی کــه 
امــروزه در قالــب نظریــات تخصصــی حــوزه 
ــاب آوری  ــش ت ــده، افزای ــرح ش ــازی مط شهرس
ــول آن،  ــق اص ــرای دقی ــه اج ــت ک ــهری اس ش
ــردار،  ــراض واگی ضمــن پیشــگیری از شــیوع ام
ارائــه  راهبردهایــی را جهــت مهــار بحــران 

می کنــد.

گفتگوی اختصاصی نشریه باور ملی با جوان 
کرمانشاهی که علم آموزش رباتیک به خردساالن 

را پایه گذاری کرد، هشدار داد:

فریب مدرسینی که فقط پیچ و 
مهره بازکردن را بلدند، نخورید

سیده 
نسرین یادگاری

مجید محمد
پژوهشگر و مددکار 

اجتماعی- خانواده

آرش حبیبی

محمد حقیقی راد
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ــی  ــرکل پزشــکی قانون ــی- مدی ــاور مل ب
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه انجام آزمایشــات 
ســم شناســی و آســیب شناســی، علــت 
فــوت »آســیه پناهــی« را اعــام کــرد. 

بــه گــزارش ســرویس اجتماعــی نشــریه 
بــاور ملــی؛ دکتــر ســلیم خانــی در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه تعییــن علت 
فــوت در پزشــکی قانونــی بطــور معمــول 
پروســه ای 78 روزه دارد، گفــت: بــا توجــه 
ــیه  ــوم آس ــده مرح ــیت پرون ــه حساس ب
پناهــی، رســیدگی بــه آن در اســرع 
وقــت صــورت گرفــت و نتایــج آن در 
کوتاهتریــن زمــان ممکــن حاضــر شــد.
وی افــزود: باتــاش همــکاران آزمایشــات 
ســم شناســی و آســیب شناســی در ایــن 
ــج آن در  ــت و نتای ــورت گرف ــده ص پرون

کمتــر از 20 روز حاضــر شــد.
خانــی تصریــح کــرد: بــر اســاس نتایــج 
آزمایشــات صــورت گرفتــه در خصــوص 
ــت  ــت عل ــوت، در نهای ــت ف ــن عل تعیی
ــاد  ــاری ح ــی" بیم ــیه پناه ــوت "آس ف
ــزود:  ــد. وی اف ــخیص داده ش ــی تش قلب
نتایــج آزمایشــات و علــت فــوت مرحــوم 
ــم  ــی ه ــام قضای ــه مق ــی ب ــیه پناه آس

ــده اســت. ــام ش اع
اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: اگــر مقــام 
قضایــی تشــخیص دهــد کــه آیــا رابطــه 
ســببیت بیــن اســترس، بیمــاری و فوت 
ایــن شــخص وجــود داشــته و بایــد ایــن 

ــن  ــددا ای ــود، مج ــی ش ــوع بررس موض
ــرد. ــم ک ــم بررســی خواهی رابطــه را ه

ــرگ  ــه م ــود ک ــال ب ــرداد امس ــل خ اوای
ــین  ــک نش ــرزن آلون ــی، پی ــیه پناه آس

ــرد. ــا ک ــه پ ــروصدا ب ــاهی س کرمانش
آســیه، هنگامی کــه  نیروهــای اجراییات 
شــهرداری کرمانشــاه می خواســتند برای 
تخریــب آلونــک کوچکــش - کــه طبــق 
گفته مســئولین غیرمجاز ســاخته شــده 
ــا  ــودر آنه ــل ل ــد، مقاب ــدام کنن ــود- اق ب
ــرپناهش  ــب س ــع تخری ــا مان ــتاد ت ایس
شــود. وی پــس از درگیــری بــا ماموریــن 
اجراییــات، حیــن انتقــال بــه اردوگاه 
چشــمه ســفید کرمانشــاه جــان باخــت 
ــئولین  ــش مس ــوع واکن ــن موض ــه ای ک
ــورد  ــوع برخ ــه ن ــتانی ب ــوری و اس کش
ــال داشــت. ــن شــهرداری را بدنب ماموری

خبری که تیتر اول رسانه ها شد
همــان زمــان بــود کــه مدیــرکل ســابق 
ــاه از  ــهرداری کرمانش ــات ش اداره اجرائی
خبرگزاری هــا، رســانه ها و کانال هــای 
خبــری در شــبکه های اجتماعــی فضــای 
مجــازی درخواســت کــرد در انتشــار 
اخبــار پیرامــون مــرگ زن کرمانشــاهی 
شــتابزده عمــل نکننــد و منتظــر اعــام 

نظــر کارشناســان باشــند.
دکتــر شــهبازی مدیــرکل برکنــار شــده 
ی اجرائیــات کرمانشــاه در روز حادثــه به 
ــا روشــن  ــگاران گفــت: رســانه ها ت خبرن
شــدن کلیــه زوایــای ایــن اتفــاق و اعــام 
ــه  ــده ب ــل آم ــی های بعم ــج بررس نتای
صــورت شــفاف در تمامــی ابعــاد از هــر 
گونــه اظهــار نظــر و گمانــه زنی بــی پایه 
و اســاس از ناحیــه و منتســب بــه بنــده 
ــات خــودداری  ــر اجرائی ــوان مدی ــه عن ب
نماینــد. وی افــزود: کلیــه اخبــار منتشــر 
شــده در خصــوص مــرگ ایــن خانــم از 
ــی  ــب م ــا تکذی ــب را قوی ــه اینجان ناحی

نمایــم.
■ تشکیل کمیته تحقیق و تفحص

ــتور  ــا دس ــه ب ــود ک ــدی ب ــدم بع در ق
ــق و  ــه تحقی ــاه کمیت ــهردار کرمانش ش
بررســی حادثــه شــهرک فــدک تشــکیل 
ــاه  ــهردار کرمانش ــام ش ــم مق ــد و قائ ش
از  عنــوان نمــود: در راســتای دفــاع 
احقــاق حقــوق شــهروندی و جلوگیــری 
ــر مجــاز در  ــای غی ــاز ه از ســاخت و س
ــه  ــه هم ــق ب ــه متعل ــای ک ــری ه کارب
بــه  اســت  کرمانشــاهی  شــهروندان 
درخواســت اداره حقوقــی شــهرداری 
منطقــه ۳ از اداره کل پیشــگیری و رفــع 
تخلفــات شــهری مبنی بــر جلوگیــری و 
تخریــب ســاخت و ســاز غیــر مجــاز در 
شــهرک فــدک نیروهــای عملیاتــی اداره 
اجرائیــات پــس از اخــذ مجــوزات قانونــی 

ــدند. ــزام ش ــدک اع ــهر ف ــه ش ب
کل  اداره  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری پس 
ــی  ــا همراه ــی ب ــوزات قانون ــذ مج از اخ
ضابطیــن قضایــی در جهت جلوگیــری از 
ســاخت و ســاز و در صــورت لــزوم اجرای 
حکــم تخریــب کــه در کاربــری عمومــی 

ــه  ــم رودخان ــی سبزشــهری( حری )فضای
واز طرفــی دیگــر محــل دکل بــرق فشــار 
قــوی و غیــر اســتاندارد از نظــر ســاخت، 
بــه محــل اعــزام شــدند گفــت: در حیــن 
عملیــات بررســی بــا واکنش فــرد متوفی 
ــا  ــه ب ــوند ک ــه می ش ــاکنین مواج و س
ــودر اداره  ــتگاه ل ــوی دس ــتادن جل ایس
اجرائیــات مانع از تخریب ســاخت و ســاز 

غیــر مجــاز مــی شــود.
ــام  ــس از انج ــت: پ ــان داش ــدی بی عی
عملیــات محــل مــورد نظــر و در حیــن 
بررســی بــه جهــت ســاماندهی و اســکان 
موقــت ســاکنین، فــرد متوفــی در حــال 
انتقــال بــه محــل مناســب دچــار ایســت 
ــاش پرســنل  ــه ت ــود ک ــی ش ــی م قلب
ــکی  ــم پزش ــات و تی ــم اداره اجرائی خان
بــرای احیــای وی بــی نتیجــه بــوده 
و متاســفانه فــرد مــورد نظــر فــوت 

می شــود.
ــار  ــاه اظه ــهردار کرمانش ــام ش ــم مق قائ
داشــت: طبــق اعــام نظــر ســازمان 
پزشــکی قانونــی و تاییــد دادســتان 
ــرب و  ــار ض ــه آث ــچ گون ــاه هی کرمانش
شــتم روی پیکــر متوفی مشــاهده نشــده 
ــاه  ــهرداری کرمانش ــنل ش ــت و پرس اس
ــی  ــری م ــوع مب ــن موض ــود را در ای خ

ــد. دان
ذاتــی  وظیفــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهرداری هــا در کشــور طبــق تبصــره 
ــه  ــا ک ــهرداری ه ــون ش ــد قان ــاده ص م
ــو  ــر، جل ــاماندهی معاب ــه س ــف ب موظ
ــر  ــای غی ــاز ه ــاخت و س ــری از س گی
و مدیریــت فضــای عمومــی  مجــاز 
شــهری هســتند از شــهروندان خواســت 
ــازها در شــهر  ــن ســاخت و س ــه قوانی ب

توجــه داشــته باشــند و هــر گونــه 
ســاخت و ســاز ســاختمان هــای خــود 
ــی از  ــای قانون ــس از اخــذ مجــوز ه را پ

ــانند. ــام رس ــه انج ــهرداری ب ش
ــا  ــراز همــدردی شــهرداری ب ■ اب

خانــواده متوفــی
معــاون شــهردار کرمانشــاه گفــت: نظــر 
ــهروندان  ــی از ش ــرد متوف ــه ف ــه اینک ب
مجمــوع  اســت،  بــوده  کرمانشــاهی 
ــت شــهری و شــهردار کرمانشــاه  مدیری
ــراز  ــن اب ــدند و ضم ــه ش ــر از واقع متأث
همــدردی بــا خانــواده متوفــی، بــا 
تصمیــم شــهردار کرمانشــاه در راســتای 
ارزیابــی حادثــه، کمیتــه تحقیــق و 
بررســی تشــکیل شــده اســت کــه 
زوایــای کامــل ایــن حادثــه مشــخص و 

ــود. ــی ش بررس
ــا حضــور جمعــی  گفتنــی اســت کــه ب
شــهر  اســامی  شــورای  اعضــای  از 
ــران شــهرداری ضمــن  کرمانشــاه و مدی
ابــراز همــدردی و عــرض تســلیت از 
ــد. ــل آم ــه عم ــی ب ــواده وی دلجوی خان

ــا  ــران مرتبــط ب ســونامی برکنــاری مدی
ــدک ــه ف حادث

در گام بعــدی، در خصــوص اقدامــات 
ــهرک  ــهرداری در ش ــات ش اداره اجرایی
اجرائیــات  مدیــر  کرمانشــاه،  فــدک 
شــهرداری کرمانشــاه و قائــم مقــام 
ــهردار  ــی ش ــر طلوع ــم دکت ــا حک وی ب
ــعید  ــدند.دکتر س ــار ش ــاه برکن کرمانش
طلوعــی شــهردار کرمانشــاه در اقدامــی 
مدیــر اجراییــات شــهرداری و قائــم مقــام 
وی را در راســتای اتفاقــات پیــش آمــده 
از سمت هایشــان  در شــهرک فــدک 
برکنــار کــرد. همچنیــن دکتــر طلوعــی 
طــی اباغــی، مهنــدس شــیرزاد عباســی 
را بــه عنــوان سرپرســت جدیــد اداره 
اجرائیــات منصــوب کــرد. مراســم تودیع 
و معارفــه مدیــر پیشــین و جدیــد ایــن 
ــاون  ــر کریمــی مع ــا حضــور دکت اداره ب
برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی 
ــات  ــالن جلس ــاه در س ــهردار کرمانش ش
معاونــت خدمــات شــهری برگــزار شــد. 
دکتــر کریمــی در حاشــیه ایــن مراســم 
ــث  ــر باع ــات اخی ــت: اتفاق ــار داش اظه
ناراحتــی و نگرانــی مجموعــه شــهرداری 
و شــهروندان کرمانشــاهی شــد امــا ایــن 
ــه  ــیم ک ــته باش ــر داش ــه را در نظ نکت
قضــاوت و صحــت اتفاقــات پیــش امــده 

ــی اســت. ــده مراجــع قضای ــر عه ب
ــواده  ــهردار از خان ــی ش ■ دلجوی
متوفــی اتفاقــات شــهرک فــدک

دکتــر ســعید طلوعی شــهردار کرمانشــاه 
در دیــداری بــا خانــواده مرحومــه آســیه 
پناهــی متوفــی اتفاقــات شــهرک فــدک 
از آنهــا دلجویــی کرد.ظهــر روز ۱2 خرداد 
بــود کــه امیــر همایــون دولتشــاهی 
ــی و  ــط عموم ــات، رواب ــرکل ارتباط مدی
امــور بیــن الملــل شــهرداری از میزبانــی 
دکتــر طلوعــی شــهردار کرمانشــاه و 
جمعــی از اعضــای شــورای شــهر از 

ــر داد. ــی خب ــه پناه ــواده مرحوم خان

در ایــن نشســت کــه بــه دعوت شــهردار 
کرمانشــاه انجــام گرفــت از خانــواده 
مرحومــه آســیه پناهــی دلجویــی شــد و 
پــس از بیــان مطالبــات خانــواده مرحومه 
پناهــی، دکتــر طلوعــی یــک واحــد 
ــه  ــت ادام ــر جه ــکن مه ــکونی مس مس
ــه  ــن مرحوم ــوه ای ــر و ن ــی دخت زندگ
خبــر اهــدا نمــود. در ایــن نشســت 
خانــواده مرحومــه پناهــی ضمــن تشــکر 
از حســن نیــت دکتر طلوعــی از پیگیری 
و اقدامــات شــهردار کرمانشــاه نســبت به 
اتفاقــات شــهرک فــدک تقدیــر کردنــد.
اجراییــات در  بــی تدبیــری   ■

موضــوع شــهرک فــدک
ــه  ــواده مرحوم ــی خان ــد از دلجوی روز بع
ــه  ــاه در برنام ــهردار کرمانش ــی، ش پناه
صــدای شــهر حاضر شــد و ضمــن تاکید 
ــاز  ــاخت و س ــا س ــع ب ــورد قاط ــه برخ ب
ــوان  ــاه عن ــهر کرمانش ــاز در ش غیرمج
نمــود: اجراییــات در عملیــات تخریب در 

ــرد. ــری ک ــدک بی تدبی ــهرک ف ش
دکتــر ســعید طلوعی شــهردار کرمانشــاه 
ــا  ــال۹8 ت ــدای س ــت: از ابت ــار داش اظه
ــاخت و  ــا س ــورد ب ــورد برخ االن 87۶ م
ســاز غیرمجــاز در کارنامــه اداره اجراییات 
ــه ســال های قبــل  اســت کــه نســبت ب
حــدود ۴00 درصــد افزایــش داشــته 
ــرد  ــان از عملک ــار نش ــن آم ــت و ای اس
ــا  ــورد ب ــات در برخ ــوب اداره اجرایی خ

زمین خــواران و ســودجویان اســت.
وی افــزود: ســاخت و ســاز غیرمجــاز بــه 
ــه ســیما  غیــر از وارد کــردن خســارت ب
ــرای  و منظــر شــهری، از نظــر ایمنــی ب

ــار اســت. خــود شــهروندان خســارت ب
ــاز  ــاخت و س ــری از س ■ جلوگی

ــنی دارد ــه خش ــاز روحی غیرمج
از  جلوگیــری  کل  در  داد:  ادامــه  وی 
ســاخت و ســاز غیرمجــاز روحیه خشــنی 
دارد و کار در اداره اجراییــات همیشــه بــا 
ــت و از  ــرو اس ــن روب ــت متخلفی مقاوم
ــر استرســی محســوب  ــن رو شــغل پ ای

می شــود.
دکتــر طلوعــی در ادامــه بــه اتفــاق 
ــم پناهــی در برخــورد  ناگــوار فــوت خان
بــا ســاخت و ســازهای غیرمجاز شــهرک 
ــا  ــه م ــزود: هم ــرد و اف ــاره ک ــدک اش ف
از ایــن مســاله ناراحــت و متاثــر شــدیم 
ــه  ــاله ب ــن مس ــا ای ــا ب ــب خیلی ه و قل
درد آمــد کــه بنــده از طــرف مجموعــه 
ــن  ــه ای ــی ک ــه مردم ــهرداری از هم ش
ــث رنجــش خاطرشــان شــد  ــاق باع اتف
ــی  ــوم پناه ــواده مرح ــن خان و همچنی

ــم. ــی میکن عذرخواه
ــنل  ــت: پرس ــار داش ــه اظه وی در ادام
اداره اجراییــات در ایــن عملیــات تخریب 
بی تدبیــری کردنــد و می شــد بــه شــکل 
بهتــری ایــن مســاله را بــه انجــام رســاند. 
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب شــهردار کرمانشــاه ب
ــاخت و  ــه س ــرای هرگون ــوز ب ــذ مج اخ
ســاز در حریــم شــهر از شــهرداری افزود: 
زمیــن ۹۶0 مترمربعــی کــه خانــواده 
مرحــوم پناهــی مدعــی مالکیــت آن 
هســتند بــه دلیــل قرارگرفتــن در حریــم 
رودخانــه فصلــی، حریــم بــرق فشــارقوی 
و داشــتن کاربــری فضــای ســبز قابلیــت 
ــدارد،  ــاز ن ــاخت و س ــه س ــای پروان اعط
کــه در ایــن مــوارد شــهرداری بعــد 
از احــراز مالکیــت بــه مالکیــن ماعــوض 
و یــا بعــد کارشناســی برابــر قیمــت روز، 
ــد. ــی کن ــداری م ــا خری ــن را از آنه زمی
وی ادامــه داد: در کارشناســی های اولیــه 

ــام  ــراژ اع ــا مت ــن ب ــن زمی ــت ای قیم
شــده از ســوی وارثیــن خانــم پناهــی، در 
حــدود 2میلیــارد تومــان اعــام شــده و 
ــه صــورت غیرمجــاز  مرحومــه پناهــی ب
در حدود۴0متــر ان را ســاخت و ســاز 
غیرمجــاز انجــام داده بــود کــه احتمــال 
ایــن ســاخت و ســاز توســط ایــن خانــم 
بــه دلیــل مشــکات فــراوان تقریبــا 
ــام  ــر اع ــا منتظ ــت و م ــن اس غیرممک
ــی و دســتگاه های  ــه قضای نظــر مجموع

ــد. نظارتــی خواهیــم مان
■ بدهــی یکــی از مدیــران ارشــد 
ــهرداری  ــه ش ــن ب در محله۲۲بهم

زیــر ذره بیــن

دکتــر طلوعــی در ادامــه افــزود: در 
زمینــه تخریــب ســاخت و ســازهای 
ــا  ــه کار ب ــری از ادام غیرمجــاز و جلوگی
کســی تعــارف نداریــم و قطعــا همیــن 
حاشیه نشــینان  بــا  قاطــع  برخــورد 
در محله هــای باالنشــین نیــز اجــرا 
ــواردی  ــا در م ــه بس ــد و چ ــد ش خواه
در محله هــای باالنشــین ســختگیری 

ــم. ــتری نمایی بیش
وی بــا بیــان روحیــه ســفارش ناپذیرش 
در  ارشــد  مدیــران  از  یکــی  گفــت: 
ــه  ــه مجموع ــی ب ــن بده محله22بهم
ایجــاد  بــا  کــه  داشــت  شــهرداری 
ممانعــت قانونــی در ورود و خروج هــا 
توســط اجراییــات بدهــی مجموعــه 
ــن  ــم و در ای شــهرداری را وصــول کردی
راه بــه هیــچ ســفارش و تلفنــی اهمیــت 

ــم. ندادی
طلوعــی در پایــان از سواســتفاده برخــی 
زمین خــواران در پــس ایــن اتفــاق پیش 
آمــده افــزود: ســودجویان و زمین خواران 
ــت را  ــا فرص ــدن فض ــی ش ــا احساس ب
غنیمــت شــمرده و نســبت بــه ســاخت 
ــد  و ســازهای غیرمجــاز اقــدام کــرده ان
ــتاندار،  ــی اس ــا همراه ــه زودی ب ــه ب ک
دادســتان و ســایر دســتگاه های مرتبــط 
ــه  ــراغ هم ــه س ــادی ب ــی جه در اقدام
آنهــا رفتــه و قانــون را در حــق انهــا اجرا 

مــی نماییــم.
ــول  ــه مغف ــینی، نکت ــیه نش ■ حاش

ــهری ــت ش ــده در مدیری مان
ــرکل مرکــز ارتباطــات و امــور بیــن  مدی
الملــل شــهرداری کرمانشــاه بــا اشــاره به 
مشــکات و تبعــات ســاخت و ســازهای 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــر اصول ــاز و غی غیرمج
ــا  ــه ه ــم رودخان حاشــیه و بســتر و حری
و نهرهــا گفــت: رفــع چنیــن معضاتــی 
نــه تنهــا نیــاز بــه اجــرای ضوابــط 
قانونــی دارد بلکــه نیازمنــد عــزم جــدی و 
عمومــی بســیاری از دســتگاهها و ارگانهــا 
و همکاری و مشــارکت شــهروندان اســت.

بــا  دولتشــاهی  همایــون  امیررضــا 
ــده  ــول مان ــه مغف ــر اینکــه نکت ــد ب تأکی
ســالیان  در  شــهری  مدیریــت  در 
ــت  ــینی اس ــیه نش ــث حاش ــته بح گذش
اقتصــادی  معضــات  در  ریشــه  کــه 
و اجتماعــی دارد، افــزود: بایــد بــرای 
حــل ایــن مشــکل همــه دســتگاه هــای 
ــان در کرمانشــاه  ــت رس ــی و خدم اجرای
ــاس  ــر اس ــهری، ب ــت ش ــار مدیری در کن
ــه  ــی برنام ــی و فرهنگ ــای جمعیت نیازه
ــی  ــرد: یک ــح ک ــد. وی تصری ــزی کنن ری
ــرل  ــای کنت ــل ه ــن راه ح ــی تری از اصل
ــینی،  ــیه نش ــات حاش ــش معض و کاه
ــارکت  ــاالی مش ــت ب ــتفاده از ظرفی اس
حاشــیه نشــینان و واگــذاری امــورات 
ــن مناطــق  ــه شــهروندان ســاکن در ای ب
اســت.مدیرکل  آمــوزش  اســاس  بــر 
ــاه  ــهرداری کرمانش ــات  ش ــز ارتباط مرک
ــردم  ــکلهای م ــر تش ــاوه ب ــه داد: ع ادام
ــگاهی  ــای دانش ــد از ظرفیت ه ــاد بای نه
بــر اســاس کار مطالعاتــی و تشــکیل 
ــود و  ــتفاده ش ــری اس ــهیل گ ــر تس دفات
ــده  ــت آین ــروری اس ــه ض ــن زمین در ای
پژوهــی در عرصــه مدیریــت را بــه جــای 
آینــده نگــری صــرف قــرار دهیم.همایــون 
دولتشــاهی تأکیــد کــرد: شــهرداری بایــد 
ــه توانمندســازی  ــژه ب در کنــار توجــه وی
ــق راه  ــق از طری ــینی مناط ــیه نش حاش
ــط از  ــاس ضواب ــر اس ــی و ب ــای قانون ه
ســاخت و ســازهای بــدون ضابطــه و فاقد 

پروانــه جلوگیــری کننــد. وی همچنیــن 
گفت: حســب دســتور شــهردار کرمانشــاه 
ــیه ای  ــث حاش ــه مباح ــز از ورود ب پرهی
بایــد از اولویت هــای کاری مدیــران باشــد 
و ایشــان همــواره مدیــران را بــه دوری از 
ــرده  ــه ک ــی توصی ــه حواش ــدن ب وارد ش

ــت. اس
ــرکل مرکــز ارتباطــات و امــور بیــن  مدی
الملــل شــهرداری کرمانشــاه افــزود: دکتر 
طلوعــی مدیریــت شــهری را در یکــی از 
ــی  ــن شــرایط مال ــن و ســخت تری بدتری
ــرایط  ــن ش ــول ای ــت و قب ــل گرف تحوی
ــا  ــادی ب ــت جه ــر مدیری ــه تفک ــل ب عم

ــه اســت.  تفکــری ایثارگون

سال سومشماره 51یکشنبه 8 تیر 61399 گزارش
یادداشت

گزارش اختصاصی نشریه باور ملی از 
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ــاور ملــی- روزگاری، یکــی ازمصــرف کننــدگان  ب
ــواع  ــه مصــرف ان ــود. مــدت هــا ب مــواد مخــدر ب
مــواد مخــدر صنعتــی و روانگــردان مــی پرداخــت، 
بــه طوریکــه ایــن مــواد بودنــد کــه جــای خانــواده 

را در زندگــی اش گرفتــه بــود.
ــاور  ــریه ب ــی نش ــرویس اجتماع ــزارش س ــه گ ب
ملــی؛ آقــای مهــرداد امیــری ایــن مــرد میانســال 
ــود، از  ــواده ب ــه اش خان ــا دغدغ ــی تنه ــه زمان ک
ســوی عزیزانــش طــرد شــد. هــر کاری مــی کــرد 
ــش برســاند  ــت اول ــه وضعی ــد خــود را ب ــا بتوان ت
ــد:  ــی گوی ــودش م ــت. خ ــی گرف ــه ای نم نتیج
ــی ام،  ــودم و زندگ ــده ب ــز ش ــیار عاج ــن بس »م
شــخصیت اجتماعــی و کاری مــن متاشــی بــود. 
تــا اینکــه بــه طــور اتفاقــی در تهــران بــا موسســه 
کنگــره ۶0 آشــنا شــدم و پــس از ده مــاه موفــق 
ــز بازگشــتی  ــه هرگ ــاد گشــتم ک ــرک اعتی ــه ت ب
نداشــت. پــس از آن تصمیــم گرفتــم بــه شــکرانه 
ایــن موهبــت بــه معتــادان شــهرم کمــک کنــم.«

در   ۶0 کنگــره  بنیانگــذار  امیــری،  مهــرداد 
کرمانشــاه کــه مفتخــر بــه دریافــت عنــوان 
بهتریــن و فعــال تریــن ســمن وNGO در کشــور 
شــده در مــرداد ســال ۱۳۹۴ اقــدام بــه تاســیس 
ایــن کنگــره مــی نمایــد کــه ابتــدا بــا یــک عضــو 
شــروع مــی کنــد و در ادامــه 8 نفــر بــه آن مــی 
ــارک  ــان جلساتشــان را در پ ــد کــه آن زم پیوندن
هــا و زیــر آالچیــق و بــدون هیــچ پشــتیبانی پایــه 

ــد. ــی نماین ــذاری م گ
ــه  ــن پای ــن انجم ــه ای ــد: »زمانیک ــی گوی وی م
ــن در  ــماره م ــایت، ش ــق س ــد ازطری ــذاری ش گ
اختیــار داوطلبــان گذاشــته شــد و کــم کــم تعداد 
ــا،  ــن اعض ــک همی ــه کم ــد و ب ــاد ش ــا زی اعض
ــه ای اجــاره کردیــم و از صفــر  ســاختمان مخروب
تــا صــد کارهــای ســاختمانی اش را انجــام دادیــم 
ــه از قســمت  ــل شــده ک ــی تبدی ــه مکان و االن ب
هــای زیــادی تشــکیل شــده و مســافران فراوانــی 
را بــه خــود دیــده کــه توانســته انــد از بنــد اعتیاد 
رهایــی یابنــد کــه بالــغ بــر ۹8 درصــد آن بــدون 
بازگشــت اســت و در مــورد دو درصــد باقــی مانده 
آزمایــش و آمــاری گرفتــه نشــده، چــه بســا کــه 

ــد.« آن دو درصــد هــم بازگشــت نداشــته ان
مهــرداد امیــری در خصــوص فعالیــت کنگــره ۶0 
ــرد: »در  ــار ک ــا اظه ــگار م ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــن کنگــره کســانی کــه مصــرف کننــده مــواد  ای
ــد "مســافر"  ــان را طــی می کنن ــوده و دوره درم ب
و کســانیکه خــود اعتیــاد ندارنــد و تنهــا در 
کنــار یــک مصــرف کننــده قــرار مــی گیرنــد تــا 
بتواننــد بــه او کمــک کننــد بــه " همســفر" نامیده 
ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای ــن کنگــره ب می شــوند. در ای
ــرف  ــخص مص ــت و ش ــاری اس ــک بیم ــاد ی اعتی
ــه  ــد ب ــی کن ــان را ط ــد درم ــد فرآین ــده بای کنن
ــا  ــرک در اینج ــام ت ــه ن ــل واژه ای ب ــن دلی همی
وجــود نــدارد و درمــان مبنــای اصلــی کار اســت.«
در ادامــه ایــن گــزارش، یکــی از اعضــای انجمــن 
ــوان  ــت عن ــی اس ــرهنگ مرزبان ــون س ــه اکن ک
ــواد  ــا م ــال 70ب ــگاه در س ــان دانش ــرد: »از زم ک
ــم  ــدم و ک ــنا ش ــی آش ــورت تفنن ــه ص ــدر ب مخ
ــودم  ــی خ ــان اجتماع ــتم و ش ــاد گش ــم معت ک
ــل  ــواده و فامی ــدت در خان ــت دادم و بش را ازدس
وجــه خــود را از دســت دادم. درمحــل کار بشــدت 
ــتانه از  ــت و در آس ــر قرارگرف ــت تاثی ــم تح اعمال
ــه  ــن انجمــن ب ــودم کــه ای دســت دادن شــغلم ب
مــن معرفــی شــد و اکنــون ســه ســال و ســه مــاه 
ــال  ــه ام و در ح ــا یافت ــه ره ــت ک ــه روز اس و س
حاضــر خــود از خدمتگــزاران و راهنمایــان انجمن 

هســتم.«
شــخصی دیگــری کــه خــود را )رامیــن-ک( 
معرفــی مــی کنــد مــی گویــد: » کارمنــد بــودم. 
ــادون روی  ــه و مت ــن، شیش ــرف کوکایی ــه مص ب
آوردم کــه بشــدت شــخصیت و ظاهــر و زندگــی 
ام تحــت تاثیرقــرار گرفــت کــه درنهایــت منجــر 

ــراج ام شــد.« ــه اخ ب
ــوش  ــه گ ــه ب ــد ک ــن بودن ــان ای ــان خواه ایش
ــدان  ــرای کارمن ــه ب ــود ک ــانده ش ــئوالن رس مس
معتــاد خــود اخــراج را راهــکار اصلــی قــرار ندهند 
ــای  ــا و نهاده ــازمان ه ــق س ــان از طری ــه آن و ب

ــد. ــک کنن ــه کم مربوط
ــده  ــرف کنن ــگان، مص ــا یافت ــن ره ــه ای ــه گفت ب
ــزل خودشــان  ــاردر هــم در من ــی میلی هــای حت

ــتند . ــواب هس ــن خ کارت
درگفتگــو بــا شــخص دیگــری کــه در دوران 
انگشــت  نوشــابه،  ی  شیشــه  بــا  اعتیــادش 
ــن  ــه عمــق ای ــود، ب ــده ب ــه بری همســرس را از ت
ــن شــخص  ــردم. ای ــی ب آســیب خانمــان ســوز پ
پــس از مصــرف شیشــه، در اوهــام خــود، مرغی را 
ســر مــی بریــده کــه روی گاز بــه ســیخ بکشــد و 
زمانیکــه بــه خــودش مــی آیــد همســرش را غرق 
ــود  ــا خ ــه ب ــس از آن فاجع ــد. پ ــی بین ــون م خ
ســوگند یــاد مــی کنــد کــه خــود را نجــات داده 
ــد. هــم  ــران نمای و قطــع عضــو همســرش را جب
اکنــون او یکــی ازبهتریــن کاســب هــا و یکــی از 
ــه  ــازار کســبه اســت و همســرش ب امــی نهــای ب
زندگــی بــا او بازگشــت و بــا عمــل پیونــد زیبایــی 

ــه دســت آورده اســت. دســت خــود را ب
ــا  ــه م ــتند ک ــراز داش ــی اب ــاران همگ ــن بیم ای
ــرو، از  ــود، از آب ــی خ ــم، از جوان ــرده ای دزدی ک
ــان  ــواده م ــن خــود و از آرامــش خان گوشــت و ت
دزدی کــرده ایــم و االن خوشــحالیم کــه توانســته 

ــم.  ــاره کنی ــه زندگــی ســام دوب ــم ب ای
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آمــار  کرمانشــاه  اســتان  در  ملــی-  بــاور 
ــا  ــده ب ــام نش ــادان اع ــداد معت ــی از تع دقیق
ــتانی  ــئوالن اس ــه مس ــان ک ــال آنچن ــن ح ای
در نشســت هــای خبــری عنــوان مــی کننــد، 
ــاد،  ــای اعتی ــل ه ــاه در معض ــتان کرمانش اس
و  خودکشــی  نشــینی،  حاشــیه  بیــکاری، 
طــاق جــز هفــت اســتان اول کشــور اســت. 
همیــن آمارهــا همچنیــن از دو برابــری شــدن 
ــر  ــادان" در کرمانشــاه خب ــر "معت ــرگ  و  می م

ــد. ــی ده م
نشــریه  اجتماعــی  بــه گــزارش ســرویس 
ــی  ــورای هماهنگ ــر، ش ــش ت ــی؛ پی ــاور مل ب
ــاه  ــتان کرمانش ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
طــی گزارشــی عنــوان نمــوده بــود کــه:» ۶5 
درصــد بزهــکاری هــا، 55 درصــد طــاق هــا، 
۳0 درصــد کــودک آزاری هــا، ۳5 درصــد 
ــا، 20  ــزاع ه ــای عمــد، 2۳ درصــد ن ــل ه قت
درصــد جرائــم منکراتــی و ۱0 درصــد جرائــم 

ــت.« ــاد اس ــی از اعتی ــتان ناش ــی اس مال
ــکاری  ــطه بی ــه واس ــه ب ــرادی ک ــاری از اف آم
ــدارد  ــود ن ــوند وج ــی ش ــاد م ــیر دام اعتی اس
ــی  ــکاری یک ــان، بی ــه کارشناس ــه گفت ــا ب ام
ــمت  ــه س ــان ب ــش جوان ــی گرای ــل اصل از عل
ــاد اســت. اســتان کرمانشــاه دســت کــم  اعتی
دویســت هــزار بیــکار دارد و آنچنــان کــه 
اســتاندار کرمانشــاه گفته:»ایــن اســتان در 
۱8 ســال گذشــته ۱5 بــار رکــورددار بیــکاری 

ــت«؛ ــوده اس ــور ب کش
و همــه ایــن مطالــب گویــای ایــن نکتــه 
اســت کــه اعتیــاد کرمانشــاه از جــای دیگــری 

ــکاری. ــورد؛ از بی ــی خ آب      م

■ مــواد مخــدر مصرفــی کرمانشــاه 
کلــی ناخالصــی دارد

بیــش از 2۴0 معتــاد در اســتان کرمانشــاه بــر 
ــواد مخــدر جــان خــود  ــر ســوء مصــرف م اث
ــرکل  ــه مدی ــور ک ــد و آنط ــت داده ان را از دس
پزشــکی قانونــی اســتان در اســفند ســال 
گذشــته گفــت، ایــن تعــداد نســبت بــه ســال 

ــر شــده اســت. ۹7 دو براب
ــودی  ــه خ ــدر ب ــواد مخ ــرف م ــه مص ــر چ اگ
ــدازد و  ــر می ان ــه خط ــراد را ب ــان اف ــود ج خ
ــا  ــود، ام ــان می ش ــث مرگش ــا زود باع ــر ی دی
ــری  ــی و دو براب ــش ناگهان ــان افزای ــن می ای
ــه  ــده ک ــز ش ــوال برانگی ــادان س ــرگ معت م
ــس  ــری، رئی ــرهنگ دلی ــتا س ــن راس در همی
ــاه  ــواد مخــدر اســتان م ــا م ــارزه ب پلیــس مب
ــود: »در  ــه خبرگــزاری هــا گفتــه ب گذشــته ب
گذشــته افــراد معتــاد تنهــا مــواد مخــدر 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــتفاده می کردن ــنتی اس س
مــواد مخــدر صنعتــی فعلــی بــا آســیب هــای 
کمتــری همــراه بــود، امــا امــروزه شــاهد 
صنعتــی  مخــدر  مــواد  مصــرف  افزایــش 
ــوده و  ــان ب ــیب رس ــیار آس ــه بس ــتیم ک هس
ــاد را  ــراد معت ــون در اف ــه جن ــا ب ــه ابت زمین

هــم افزایــش می دهــد. شــیمیایی بــودن 
ــه  ــه حــدی اســت ک ــی ب ــواد مخــدر صنعت م
ــی  ــه م ــد شیش ــگاه تولی ــی وارد آزمایش وقت
شــوید نمــی توانیــد لحظــه ای بــدون ماســک 
ــه در  ــی بکارفت ــاده اصل ــه م ــرا ک ــید، چ باش
ــن  ــد ای ــور کنی ــال تص ــت و ح ــید اس آن اس
اســید و ایــن مــواد شــیمیایی وقتــی وارد ریــه 
و مغــز افــراد شــود چــه بایــی ســربدن افــراد 

ــی آورد.« م
ــدر  ــواد مخ ــاالی م ــی ب ــه ناخالص ــری ب دلی
اســتان هــم اشــاره کــرد و افــزود: »کرمانشــاه 
در نقطــه انتهایــی ترانزیــت مــواد مخــدر 
اســت و ایــن مــواد تــا بخواهــد از شــرق 
ــه  ــی ناخالصــی ب ــد کل ــران برس ــرب ای ــه غ ب
آن اضافــه می شــود، از طرفــی بــا توجــه 
ــی  ــیر برخ ــای مس ــی ه ــت و بازرس ــه ایس ب
در  را  تقلبــی  مــواد  دهنــد  مــی  ترجیــح 
همیــن جــا درســت کــرده و بــه عنــوان 
مــواد مخــدر بــه معتــادان قالــب کننــد. مــواد 
ــب  ــا ترکی ــده بعض ــد ش ــی تولی ــدر تقلب مخ
ــب  ــن ترکی ــوده وای ــتامینوفن ب ــن و اس کافئی
ــه  ــای ک ــی ه ــایر ناخالص ــی و س ــای داروی ه
بــه مــواد مخــدر اضافــه مــی شــود، ضــرر ایــن 
ــش  ــدان کــرده و موجــب افزای ــواد را دوچن م

مــرگ و میــر معتــادان می شــود.«

■ گرایــش جــوان کرمانشــاهی بــه مواد 
مخــدر صنعتــی و روانگــردان ها

ــی  ــورای هماهنگ ــر ش ــیری دبی ــی شمش عل
ــاه  ــتان کرمانش ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
بــه خبرنــگار بــاور ملــی گفــت: » در ســالهای 
ــر  ــی و تکثی ــوع طلب ــب تن ــه تناس ــر و ب اخی
مــواد، جوانــاِن درگیــر در ایــن دام، بیشــتر بــه 
ــش  ــردان گرای ــی و روانگ ــدر صنعت ــواد مخ م

ــد.« ــدا کــرده ان پی
ــادی  ــده زی ــرف کنن ــان مص ــزود: »زن وی اف
ــد و  ــود دارن ــتان وج ــطح اس ــفانه در س متاس
ــه ســمت شیشــه اســت  ــش ب بیشــترین گرای
غلطــی  باورهــای  آن  علــت  متاســفانه  و 
ــدام  ــری ان ــت والغ ــفافیت پوس ــون ش همچ

ــت.« ــه اس ــرف شیش ــس ازمص پ
ــار داشــت: »کشــور  ــام مســئول اظه ــن مق ای
مــا بــا تقدیــم چهــار هــزار شــهید و ۱2 
هــزار جانبــاز بــه  طــور جــدی بــه مبــارزه بــا 
ــن  ــه در ای ــه ک ــدر پرداخت ــواد مخ ــاق م قاچ

ــم 52  ــاه تقدی ــتان کرمانش ــهم اس ــان س می
ــت.« ــوده اس ــاز ب ــهید و 28 جانب ش

شمشــیري ادامــه داد: »در ســطح بنــدی هــای 
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــاد و م ــه اعتی ــورت گرفت ص
عنــوان اولیــن اولویــت در بیــن پنــج آســیب 
ــاق،  ــاد، ط ــامل اعتی ــور )ش ــي کش اجتماع
ــق  ــی و مناط ــاد اخاق ــینی، فس ــیه نش حاش
اســت  تعییــن گردیــده  بحرانــی(  و  حــاد 
دســتگاه های  مجموعــه  کشــور،  وزارت  و 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــژه س ــه وی ــر و ب درگی
مخــدر کشــور و زیرمجموعه هــاي اســتاني 
ــدن  ــي ش ــد اجرای ــام رون ــت تم ــا جدی آن ب

ــد«. ــی کنن ــال م ــا را دنب ــه ه برنام

■ حقلــه گمشــده درمــان معتــادان 
متجاهــر اشــتغال بعــد از درمــان اســت
ــا مــواد مخــدر اســتان  ــارزه ب دبیــر ســتاد مب
کرمانشــاه گفــت: »بــرای اینکــه معتــادان 
روی  اعتیــاد  بــه  دوبــاره  یافتــه  نجــات 
ــارزه  ــد، یکــی از اولویت هــای ســتاد مب نیاورن
ــی  ــای فن ــزاری کارگاه ه ــواد مخــدر برگ ــا م ب
ــتغال  ــوزش و ایجــاد اش ــرای آم ــه ای ب و حرف

ــت. « ــراد اس ــن اف ای
وی افــزود: »ســال گذشــته یــک میلیــارد 
ــتاد  ــن س ــط ای ــان توس ــون توم و 587 میلی
ــاده  ــر م ــادان متجاه ــداری معت ــه نگه هزین
ــاد  ــر معت ــداری ه ــه نگه ــه هزین ــد ک ۱۶ ش
متجاهــر 2۶ هــزار تومــان در روز اســت.«

ــان  ــه گمشــده درم ــت: »حقل  شمشــیری گف
ــان  ــد از درم ــتغال بع ــر اش ــادان متجاه معت
ــه  ــات یافت ــادان نج ــه معت ــرای اینک ــت، ب اس
دوبــاره بــه اعتیــاد روی نیاورنــد، یکــی از 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــای س اولویت ه
برگــزاری کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای بــرای 
آمــوزش و ایجــاد اشــتغال ایــن افــراد اســت.«
 دبیــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان 
ــاده ۱۶  ــوله های م ــاخت: »س ــان س خاطرنش
کرمانشــاه بــرای بحــث آمــوزش قدیمــی 
ــد  ــوله های جدی ــداث س ــرای اح ــد ب ــد، بای ان
ــارات  ــل اعتب ــا از مح ــز آنه ــر و تجهی و تعمی

ــود.« ــص داده ش ــار تخصی ــتانداری اعتب اس
داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  شمشــیری   
ــه جهــت  ــواد مخــدر ب ــای م »متاســفانه مافی
ســود ســرم ســام آور آن از ایــن تجــارت 
کثیــف عقــب نشــینی نمــی کنــد و تــا وقتــی 
ــا  ــرای مصــرف باشــد قطع ــک تقاضــا ب کــه ی
عرضــه کننــده هــم هســت بنابرایــن بهتریــن 
ــان  ــه و نوجوان ــان جامع ــازی جوان راه آگاه س
و خانــواده از عواقــب ســوء مصــرف مــواد 
ــاد  ــوزش پیشــگیری از اعتی مخــدر اســت. آم
ــی و  ــتگاه های اجرای ــا دس ــا ت از مهدکودک ه
واحدهــای صنعتــی در دســتور کار ایــن ســتاد 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــن مقول ــا مهم تری ــت و قطع اس

ــت.« ــگیری اس ــدر پیش ــواد مخ م
شمشــیري تاکیــد کــرد: »بــا توجــه بــه 
خســارتها و پیامدهــاي بهداشــتي، اجتماعــي، 
اقتصــادي، فرهنگــي و امنیتــي قاچــاق مــواد 
مخــدر و روانگــردان هــا و اعتیــاد انتظــار مــي 
رود کلیــه مســئولین، نخبــگان و اصحــاب 
دانشــگاهي،  و  علمــي  مراکــز  اندیشــه، 
ــاد  ــایر آح ــاد و س ــردم نه ــاي م ــازمان ه س
جامعــه بــا دغدغــه مســتمر و مشــارکت موثــر 
ــارزه  ــر مب ــدس ام ــاد مق ــري در جه و حداکث
بــه خصــوص پیشــگیري اولیــه از اعتیــاد 
ــا اجتماعــی شــدن  ایفــاي نقــش نمــوده تــا ب
ــن  ــق فرامی ــراي تحق ــه ب ــارزه، زمین ــر مب ام
ــر  ــي ب ــامي مبن ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
کاهــش 25 درصــدي اعتیــاد در طــول برنامــه 
ششــم توســعه ) ۱۴00-۱۳۹۶( فراهــم کننــد 
ــه  ــاد ب ــرل اعتی ــاهد کنت ــب ش ــن ترتی و بدی
ــزاره  ــي ه ــل اجتماع ــن معض ــوان بزرگتری عن

ــیم«. ــان باش ــامي م ــه اس ــوم در جامع س

■ دادســتان کل کشــور: قانــون مبــارزه 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــدر بای ــواد مخ ــا م ب

ــود ــالح ش ــود اص ــرایط موج ش
ــون  ــان اینکــه قان ــا بی دادســتان کل کشــور ب
ــت:  ــت، گف ــرایط اس ــه ش ــر ب ــه ناظ همیش
ــه ۱0  ــواد مخدر(ک ــا م ــارزه ب ــی )مب »قانون
ــرای آن شــرایط تصویــب شــده  ســال قبــل ب
ــد  ــرف کن ــا را برط ــاز م ــد نی ــروز نمی توان ام
ــاح  ــرایط اص ــا ش ــب ب ــد متناس ــاً بای و حتم

ــود.« ش
کــرد:  بیــان  منتظــری  حجت االســام 
بــا  مبــارزه  امــر  در  نکتــه  »اساســی ترین 
قاچــاق موادمخــدر ایــن اســت کــه بنیــان کار 
)قانــون( را متناســب بــا شــرایط قــرار دهیــم؛ 
قانــون همیشــه ناظــر بــه شــرایط اســت. 
قانونــی کــه ۱0 ســال قبــل بــرای آن شــرایط 
ــا  ــاز م ــد نی ــروز نمی توان ــده ام ــب ش تصوی
ــا  ــد متناســب ب ــاً بای ــد و حتم ــرف کن را برط

ــود.« ــاح ش ــرایط اص ش
ــس  ــه داد: »پیش نوی ــی ادام ــام قضائ ــن مق ای
اصــاح قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهیــه 
و  شــده  داده  قانون گــذاری  مراجــع  بــه  و 
امیدواریــم کــه هرچــه زودتــر قوانیــن مربــوط 
ــا مــواد مخــدر اصــاح شــود.« ــه مبــارزه ب ب

منتظــری افــزود: »چــرا بایــد مرزهــا اینگونــه 
باشــد کــه آنقــدر موادمخــدر وارد کشــور 
شــود، در ســال ۹8 طبــق آمــار شــاهد کشــف 
۹50 تــن موادمخــدر بودیــم، در مقابــل ایــن 
ــدر  ــواد مخ ــدار م ــه مق ــفیات چ ــدار کش مق

ــت.«  ــده اس ــع ش ــور توزی وارد و در کش

گزارش اختصاصی نشریه ی باور ملی به مناسبت روزجهانی مبارزه با مواد مخدر؛

ایست، برخورد با متخلفان ساخت و ساز متوقف نمی شوداعتیاد کرمانشاه از جای دیگری آب می خورد
علت فوت "آسیه پناهی" ایست قلبی، اعالم شد

مسعود دریابار

بازخوانی پرونده شهرک فدک کرمانشاه
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یادداشت

یادی از عشق شهریار

)پــری(  ابراهیمــی  ثریــا  ملــی-  بــاور 

معشــوقه معــروف اســتاد شــهریار در 

ــی اســت درگذشــته اســت. ــکا، مدت آمری

بــه گــزارش نرشیــه بــاور ملــی؛ پــری 

معــروف تریــن و آخریــن معشــوقه ی 

نامــدار ایــران بــه لطــف شــاعرمعارص 

اســتاد شــهریار کــه بحــق قســمتی از 

ادبیــات مــا مدیــون ایشــان اســت و گرنــه 

شــهریار بجــای شــاعر شــدن بایــد پزشــک 

میشــد و شــاید دیگه شــاهد شــاهکارهای 

ــر : نظی

"آمدی جانم به قربانت... " و امثال آن 

نبودیم

اســتاد شــهریار در پــی یــک شکســت 

ــگاه را  ــکی دانش ــر پزش ــرم آخ ــقی ت عش

ــد. ــل مینامی ــرک تحصی ــد و ت ــا میکن ره

یعنــی حــدود 6 مــاه قبــل از اخــذ مــدرک 

ــت  ــل شکس ــه دلی ــگاه ب ــری از دانش دک

عشــقی انــراف میدهــد.

از  دخــری  خواســتگاری  بــه  کــه  او 

مالــی  وضــع  چــون  میــرود  آشــنایان 

مناســبی نداشــته و در ابتــدا مشــهور هــم 

نبــوده جــواب رد میشــنود.

استاد شهریار تا 47 سالگی مجرد بود و به 

یاد عشق جوانی اش ایستاد ...

خواستگاری  به  وقتی  جوانی  دوران  در 

بــه او جواب رد دادند  معشوقش رفت، 

چون از مال دنیا بی بهره بــود !!!

اســتاد شــهریار در اواخــر عمــر بــه دلیــل 

بیــامری در بیامرســتان بســری میگــردد و 

دکــر خانــواده او را جــواب میکنــد.

دوســتان و آشــنایان شــهریار بــرای بهبــود 

ــم  ــا ارصار آن خان ــد و ب ــه او میرون روحی

عشــق قدیمــی شــهریار را راضــی میکننــد 

کــه بــه عیــادت شــهریار بــرود.

ــک  ــاال ی ــه ح ــهریار ک ــی ش ــق قدیم عش

پیــرزن بــود قبــول میکنــد کــه بــه عیادت 

شــهریار در بیامرســتان بــرود.

بــه  شــهریار  قدیمــی  عشــق  وقتــی 

ــت  ــهریار روی تخ ــرود ش ــتان می بیامرس

امــا  اســت  بــوده  خــواب  بیامرســتان 

صــدای قدمهــا و گام عشــق قدیمــی خود 

را میشناســد و از خــواب بیــدار میشــود.

ــد  ــاز میکن ــاق را ب ــی عشــق او در ات وقت

شــهریار ایــن شــعر مشــهور کــه از مفاخر 

ــرای عشــق  ــات فارســی هســت را ب ادبی

قدیمیــش مــی رسایــد :

آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا / بی 

وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی 

/ سنگدل این زودتر میخواستی حاال چرا

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست 

/ من که یک امروز مهامن توام فردا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم / 

دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا

وه که با این عمرهای کوته و بی اعتبار / 

اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا

شور فرهادم بپرسش رس به زیر افکنده 

بود / ای لب شیرین جواب تلخ رس باال چرا

ای شب هجران که یک دم در تو چشم 

من نخفت / اینقدر با بخت خواب آلود 

من الال چرا

آسامن چون جمع مشتاقان پریشان 

میکند / در شگفتم من منی پاشد ز هم 

دنیا چرا

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین / 

خاموشی رشط وفاداری بود غوغا چرا

شهریارا بی حبیب خود منیکردی سفر / 

زین سفر راه قیامت میرود تنها چرا

یاد پری معشوقه ی نرسیده به استاد 

شهریار  گرامی باد.

رهی کاوه، کرمانشاه

مهربانم تو راست می گفتی، پشت سر شایعات 
بسیارست

در میان قبیله ی تیشه، کوه ماندن چقدر 
دشوارست

ایستادم که گام بردارم، تا به آغوِش محکمت 
برسم

تو کنارم نشسته ای اما، بین مان بی شمار 
دیوارست

رودهایی مذاب و شعله به دوش، 
دره هایی به بیکران جاری

از تمامش که بگذریم عزیز، باد وحشی همیشه 
بیدارست

دوست می دارمت ولی بگذر، از تو یادی برای 
من کافیست

باتالقی به ماه دل بدهد؛ عشق شان برخالف 
هنجارست

شب همیشه شب است مهتابم، پای تاریکی ام 
تباه نشو

آن ستاره که پای من مانده، از سر میل نیست، 
ناچارست

سرنوشت پرنده آزادیست، من برایت قفس 
نخواهم شد 

تا رسیدن به وادی سیمرغ، مانعت یک 
خدانگهدارست ...

استاد علیرضا خانی، ایوان

شب تا سحر مرغ دلم پر می زند در کوی تو
در خویش می پیچم چنان سر حلقه ی گیسوی تو

چون آبشار زلف تو خاطر پریشانم هنوز
تا کی به آرامش رسد دل در کمند موی تو

از شش جهت با من سر ناسازگاری داردش
وقتی که میل آمدن دارد دلم تا کوی تو

بگذار افشان تر شود شبنم به رخسار غزل
تا مست و تازه تر شود شعرم ز عطر و بوی تو

هر چند دورم می کند این چرخ بازیگر ز تو
شعرم چنان می پیچدش در حلقه های موی تو

کز پیچش زلف و غزل آنسان تنیده شعر و شب
گویی که آویزان شده این شعر بر گیسوی تو

مرتضی شاکری، تهران

دلخسته از آیینه ها، از مردهایی که
هر لحظه مغروقم میان دردهایی که

شهری دمادم پرسه در من می زند اّما
دل کنده ام از اینهمه ولگردهایی که

باران به روی چترهای باز می بارد
از آسمان این قفس پرواز می بارد

گویا غزل هم کرده امشب قصد جانم را
از بیت بیت شعر من سرباز می بارد

تا اطالع ثانوی عاشق شدن تعطیل
از شهر قلبت می روم ، اصلن وطن تعطیل

اّما پس از مرگم بپوشان توی تابوتم 
پیراهنت را بر تن سردم ، کفن تعطیل

شوریده در من خشم هایی که اگر روزی
دردیده در من غشم هایی که اگر روزی
از مرگ می گیرم تقاص بوسه هایت را
وای از غروب چشم هایی که اگر روزی

از ماِت تو ماتم که هم کیش دلم بودی
از عالِم دریوزه تنها حاصلم بودی

من در خزانت هم برایت سبز می ماندم
اّما دریغ از تو ، سراب آفلم بودی

سهیال کاکایی، کرمانشاه

مانند محکومی که عمری پا به زنجیر است
گاهی دلت بیش از خودت از زندگی سیر است

حس می کنی آن کشور جا مانده از جنگی
هر گوشه ات ویرانه ای در دست تعمیر است

زن های بسیاری درونت مرده اند اما
در شعرهایت زندگی در حال تکثیر است

قید دلت را می زنی با آنکه می دانی
در دستهای خالی تو  آخرین تیر است

تیر خالص و رفتنت پایان خوبی نیست
دل بستگیهایت به شدت دست و پا گیر است

بر سرنوشتت چیره شو تا فرصتی باقیست
دنیای تو این روزها دنیای تغییر است

هر چه شرابت کهنه تر گیرایی اش بهتر
هرگز نگو دیگر برای عاشقی دیر است

بهاره ساالرآبادی، کرمانشاه

غزلی برای دختران سرزمینم

آسمان تا که پر زد از قفسش،
آخرین سنگِر خودش را کشت
دور خورشید حلقه شد دستی،

نفس آخر خودش را کشت

دختری توی خواب خود می دید،
عشق بر شانه اش تبر دارد
در لباس کبوتری وحشی،

با تبر زد پر خودش را کشت

باز می شد دهان پنجره ای
روزنی بی هوا به حرف آمد:

»سیب سرخی به زهر آغشت ُو
نیمه ی دیگر خودش را کشت«

عشق با نام و ننگ راهی شد،
چشم در چشم خود به میدان رفت

در نگاه زالل آینه ها
سنگ شد پیکر خودش را کشت

یک کبوتر پریده بود از بام
تا در آغوش آسمان باشد

تیری از چله ی کمان پر زد،
دلبری دلبر خودش را کشت

آسمان داس ماه در دستش
گردن روز را نشانه گرفت

ناگهان در زمین خبر پیچید:
پدری دختر خودش را کشت

ابوالفضل زارعی، تهران

درد واره

دردها را چگونه می فهمی
آن زمانی که ُمثله شد حالج
جان ِ خود را به راِه اندیشه

کرده قربان و گشته او تاراج

دردها را چگونه می یابی
مثل سرباز ِ پیش ِ خمپاره
لحظه ی انفجار ِ وحشت زا
جسم ِ پاشیده از هم و پاره

مثل سقراط و کشف ِ اسرارش
که شرنگ و بالی جانش شد
جام ِ پُر زهر را به او دادند

درد و مرگی که شوکرانش شد

دردها را چگونه می یابی
در مسیحی که بوَدش او مصلوب

بیرقی بود جسم ِ خونینش
ماجرایی که پُر شد از آشوب

باغ ِ شاهی که سنگفرش ِ آن
سرخ می شد به خون ِ آزادی

خشک می شد نهال ِ مشروطه
اختناق است و فصل ِ بیدادی

دردها را چگونه می بینی
مثل پایی که روی مین می رفت

مثل خون ِ رگ ِ امیری که
داخل ِ چاه ِ باغ ِ فین می رفت

درد و غم را همیشه می بینم
روی خطی که سیر ِ تاریخ است

واقعیت به دست ِ دژخیمان
بر صلیبی اسیر با میخ است

دردها را چگونه می فهمی
در مناری ز ِ کاسه ی سرها

یادگار ِ  جنایت ِ تیمور
درد ِ تلخ ِ سقوط ِ باورها

الهام فتاحی، کرمانشاه

از این همه ستاره ی شب ماه سهِم کیست؟
در کهکشاِن خرمِن تو کاه سهِم کیست؟

در گوشه ای که دورترین گوشه ی من است
آن خلوِت کم آن کِم دلخواه سهم کیست؟

درچشمه های چشِم شما شعر می شویم
مضموِن ناِب جوشِش ناگاه سهم کیست؟

چشم انتظاِر وعده ی سبزت نشسته ایم
پشِت چراِغ سرِخ لبت راه سهم کیست؟

از ُمهره های ماِت به سمِت تو آمده
همسایگِی خانه ات ای شاه سهم کیست؟

برخوشه های خسته ی ما تیغ می زنی
ُگل بوسه هاِی مسِت گلوگاه سهم کیست؟

اینگونه که در آیینه ها دست برده ای
معلوم شد که تا به ابد آه سهم کیست؟

عمری به حرِص گرِگ برادر دویده ایم
جانی نمانده در تَنمان چاه سهم کیست؟

یک لحظه عشق اینکه بیایی و رد شوی
بامن بگو همین دو بزنگاه سهم کیست ؟

سمیرا عرب، کرمانشاه

روح "پاییزی" تو عریان نیست 
در تو "مهر"ی به هیچ عنوان نیست

راه جذب تو مهره ی مار است
هر زنی جزو "مهره"داران نیست

من خودم بلند پروازم
عشق، قالیچه ی سلیمان نیست

حد و مرز مرا نمی دانی
این حوالی که جای جوالن نیست

واژه ها بی تحملند انگار،
خودنویسم به فکر طغیان نیست

برف، کوتاه آمده اما
شالم اندازه ی زمستان نیست

رضا حدادیان، کرمانشاه

آتش گرفتم بی تو پر وا نکردم
پروانگی کردم ولی پر وا نکردم

دور جهان را گشتم اما در بساطش
چیزی به جز یک مشت غم پیدا نکردم

وقتی که دیدم دوستان نا اهل هستند
با هیچ کس جز آینه نجوا نکردم

در تنگدستی ماندم و هرگز گدایی
از دست های مردم دنیا نکردم

سر بسته مانند اناری سرخ، یک عمر
خون جگرخوردم ولی لب وا نکردم

زیر نظر: هاله محمودی

جای خالی شامی کرمانشاهی که بگوید:

چه بکم و دس 
کرانشینی

بــاور ملــی- ایــن روزهــا بــا توجــه بــه گرانــی بــازار مســکن آنچــه کــه بیشــتر تداعــی 
ــه  ــروف شــامی در خصــوص کرای ــی شــود شــعر مع ــای کرمانشــاهیان م ــن ه ــر ذه گ

نشــینی اســت.
بــه گــزارش ســرویس ادبــی نشــریه بــاور ملــی؛ شــاهمراد فرزنــد مرحومــان خدامــراد و 
فانــوس در ســال 1296 هجــری شمســی در کرمانشــاه تولــد یافــت بــه گفتــه خــودش 
در ســن چهــار ســالگی بــه مــرض آبلــه نابینــا گردیــد و پــدر و مــادر را در کودکــی از 
دســت داده هیکلــی جســیم بــا پنجــه هــای قــوی و مچ هایــی ســتبر داشــت کــه حاکــی 

از انجــام کارهــای عضالنــی ممتــد بــود.
ــرد  ــم ک ــد عل ــا ق ــقات و رنج ه ــل مش ــی در مقاب ــوی و نابینای ــدان اب ــس از فق ــرا پ زی
ــوم  ــزل مرح ــه کار داد و در من ــن ب ــد، ت ــل نباش ــه و باط ــربار جامع ــه س ــرای آنک و ب
ــزد  حــاج امــان ا… معتضــدی مــرد مشــهور و سرشناســی کــه در صفــا و ســادگی زبان
ــه انجــام کارهــای محولــه  ــه منزلــه حســام خانــدان خویــش بــه شــمار می رفــت. ب و ب
پرداخــت بــه قــول خــودش روزانــه بالــغ بــر دو هــزار تلمبــه مــی زد تــا از چــاه حیــاط ، 

ــر شــود. ــه پ منبــع و حــوض آب مصرفــی خان
ــد از آن  ــی آم ــان م ــه می ــز ســخن ب ــر گاه نی ــود و ه ــده ب ــده ش ــوالد آبدی ــر ف او دیگ
مــرد بــه نیکــی یــاد می کــرد و بــزرگان محلــه چــون مرحــوم محمــد خــان چنانــی را 
ــده  ــج و چکی ــه گذشــت خــود زاده رن ــی ک ــا وضعیت رحمــت می فرســتاد. شــاهمراد ب
ــاد از  ــی ابع ــی در تمام ــا ادن ــی ت ــه از اعل ــات قشــور جامع ــا خصوصی ــود و ب زحمــت ب
اصطالحــات و ضرب المثل هــا و طنز هــای گــذر و محلــه و کوچــه و قهوه خانــه و 
زورخانــه و … گرفتــه تــا دکــور و آرایــش منــازل و نیــت مرفــه تریــن قشــر شــهر بــه 
خوبــی آگاهــی داشــت کــه اشــعارش آیینــه ی تمــام نمــای ایــن موضــوع اســت، گــر چه 

ســواد نداشــت و نابینــا هــم بــود؛ امــا تشــبیهات، اســتعارات، کنایــات، عنــوان مســائل 
ــدور  ــر مق ــده غی ــرای خوانن ــات را ب ــول آن صف ــارش قب ــی در آث ــی و توضیح توصیف
ــراد مدرکــی چــون مرحــوم شــمس العلما ،  ــا محبــت اف ــی ب می ســازد. او در اوان جوان
آقــا شــمس الدین آل آقــا توانســت در مجالــس آنهــا بــا شــاهکارهای خیــام و ســعدی 
و حافــظ آشــنا شــود و در کوچــه و بــازار نیــز کــه خوانــدن اشــعار محلــی رســم بــود 
مجموعــه ایــن دو امــر؛ طبــع سرشــارش را بــه قلیــان در آورد و ذخایــر درونــی و افــکار 

خویــش را کــه کاًل رنــگ اجتماعــی داشــت؛ ذره بیــن آســا زندگانــی تــوده مــردم رنــج 
دیــده را همــراه قیــاس بــا ســایر قشــور در طبقــات مرفــه مــورد بررســی قــرار دهــد و 
همچــون نقاشــی چیــره دســت در تابلوهــای جاویــدان و عــام پســند خویــش بــا زبــان 

شــعر بیــان نمــود.
ــه شــعر معــروف »کرانشــینی« از شــامی کرماشــانی جلــب  در ادامــه توجــه شــما را ب

مــی نمایــم:
مردم باینه دیار ای بدبختیه /   له من بدبخت تر وی شاره نیه

 بنده یه-ی نفر کرانشینم /  چو عزیز مردی دایم غمینم
نه خارج مذهب نه جداس دینم /  ار دعاد گیراس بکر نفرینم

بشکم لی دنیا دیتر نمینم /  راحت بوم و دس کرانشینی
توای بزانی سگ و حالم نو /  آسایش نیرم نه روژ و نه شو

صب تا ایواره هامه تق و دو /  تا سرمانگ بای دو تیکه اسپو
یابم بفروشم با بنمه گرو /  ایشم کراگم بلکم نمینی

 چه بکم و دس کرانشینی /  داد و هر کس بم حقم نیه سینی
ژنم جارو کش خوم قاپچی درم /  و فصل زمسان وفر پاکو کرم

له عیش و عزا چو سماورم /  دنگ کم نانجیب دنگ نیه کم خرم
 خویان چو آقا بنده نوکرم /  منعیان نکی دنه بان سرم

اویشن گوشت گن ارامان سینی /  چه بکم و دست کرانشینی 
 داد و هر کس بم حقم نیه سینی / یه ی هفته مینی مانگ بچو وسر

 ژن صاحومال دس نیده کمر /  و ژست تمام تیده پشت در
 له ور پای السم چو آقا و نوکر /  و ژنم ایوشم دمکه سماور

 خوم دوم ارای میوه و شیرینی /  چه بکم و دس کرانشینی 
 داد و هر کس بم حقم نیه سینی   / یه ی کری دیرن چو وچکه شیطان

 صب له خو السی تیده ناو ایوان /  جیبی پر له ریخ دس و تیرکمان
 خید ارای قوری و جام و استکان /  کس جرات نیری صدای بایده بان

 بویشی جوانه مرگ سرم شکینی /  چه بکم و دس ... 
داراییم بیه سه چوار دویت ویه کور /  دوپتوی نیم دار یه ی جوفت الفه شر

 یه ی جوفت مته کای وه ده م قیچی پر /  سر نیه ده بانی چو پاره اجور
 سه رد گن که فی تیه یده خوره خور /  چوار جام روحی یه ی دانه سینی

 چه بکه م له ده س کرانشینی؟ /  دادوه هه رکه س به م حه قم نیه سینی  
 زانی چند نفر هایمه یه ی حصار ؟ /  من اویشم پنچاه تو بویش پنجاو چوار

دریژ و کوتاه کاردار و بی کار /  صب هلسی دوینی له گوشه ی حصار 
هفده افتاوه نریاسه قطار /  باید پی نوبت بلیط بسینی 

 چه بکم و ده س ..

احسان زین الدین
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داود امامی

ــی  ــئوالن دولت ــی مس ــی- برخ ــاور مل ب
بــرج عــاج نشــین کــه در خانه هــا 
زندگــی  شــهر  بــاالی  ویالهــای  و 
مســتأجرانی  درد  چگونــه  می کننــد، 
کــه بایــد از ایــن تابســتان بــه آن 
ــگاه  ــه آن بن ــگاه ب ــن بن ــتان، از ای تابس
دنبــال ســرپناه بگردنــد را درک خواهند 

ــرد؟ ک
بــه گــزارش ســرویس اقتصــادی نشــریه 
بــاور ملــی؛ هفته هــای منتهــی بــه 
تابســتان هرســال، اگــر چــه بــرای 
برخــی از مــردم، فصــل تعطیــالت و 
مســافرت بــه شــمار مــی رود، امــا بــرای 
ــی  گــروه بزرگــی از جامعــه، آغــاز نگران
ــد  ــه جدی ــردن خان ــدا ک و اضطــراب پی

ــت. اس
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس آخریــن 
طــور  بــه  کشــور،  در  سرشــماری 
ــه  ــین ب ــاره نش ــت اج ــط جمعی متوس
جمعیــت صاحــب خانــه در مقیــاس 
کشــوری ۷/۳۱ درصــد و در مقیــاس 
کالنشــهرها نزدیــک بــه ۵۰ درصــد 
جمعیــت شــهر را اجاره نشــین ها بــه 
ــاماندهی  ــد، س ــاص داده ان ــود اختص خ
ــی  ــوب م ــی محس ــش ضرورت ــن بخ ای
شــود کــه بایســتی دراهــم  برنامــه های 
دولــت قــرار مــی گرفــت. بــدون شــک 
ــرورت  ــینی، ض ــزان از اجاره نش ــن می ای
را  قیمت هــا  افزایشــی  رونــد  مهــار 
بیــش از گذشــته گوشــزد می کنــد، 
امــا بــه مــوازات افزایــش اجــاره نشــینی، 
متأســفانه اجاره هــا نیــز افزایشــی بــوده 

ــت. اس
اجــاره  نــرخ  آور  سرســام  افزایــش 
بهــای رهــن و اجــاره مســکن بــه هیــچ 
عنــوان بــا درآمــد مســتاجران شــهرهای 
ــاً  ــه عموم ــاه ک ــر کرمانش ــری نظی فقی
ــچ  ــوده هی ــر ب ــد و کارگ ــر کارمن از قش
ــده  ــکالت عدی ــدارد و مش ــنخیتی ن س
ــرده اســت. در  ــا ایجــاد ک ــرای آنه ای ب
شــهرهای بزرگــی ماننــد کرمانشــاه، 
 ۵۰ از  بیــش  مســتاجر  خانواده هــای 
ــا  ــه اجاره به ــود را ب ــد خ ــد درآم درص
اختصــاص می دهنــد. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و 
مســائل اقتصــادی پیرامــون آن، بعضــی 
از خانواده هــا در یکــی دو مــاه اخیــر 
درآمــدی نداشــته اند و ایــن مشــکل 

ــت. ــده اس ــدی ش ــیار ج بس
اجاره بهــای  درصــدی   ۳۰۰ افزایــش 
ــاه ــق کرمانش ــی مناط ــکن در برخ مس

اجــاره نشــین هــا ایــن روزهــا بــا 
ــه  ــد ک ــده ای مواجــه ان مشــکالت عدی
قیمــت گــذاری ســلیقه ای و بــاال رفتــن 
ــه ای از  ــا گوش ــا تنه ــاره به ــغ اج مبل
آنهاســت. بــه همیــن دلیــل بــر اســاس 

ــی، بســیاری از خانوارهــا  بررســی میدان
ــه ای ۷۰ متــری اجــاره  کــه ســالها خان
ــه  ــادر ب ــا ق ــال تنه ــد امس ــرده بودن ک
اجــاره یــک خانــه ۵۰ متــری در همــان 

ــتند.  ــود هس ــکونت خ ــل س مح
در برخــی مناطــق شــهر شــاهد افزایــش 
ــاره  ــتر اج ــی بیش ــدی و حت ۳۰۰ درص
بهــای مســکن هســتیم و ایــن موضــوع 
ــت؛  ــدی اس ــزرگ و ج ــل ب ــک معض ی
ــتانی و  ــه دادس ــاز اســت ک ــن نی بنابرای
ــی  ــل گران ــا عوام ــی ب ــرات حکومت تعزی
ــدی  ــورد ج ــکن برخ ــای مس ــاره به اج
ــکونی  ــد مس ــک واح ــه ی ــد. اینک کنن
ســال گذشــته ۵۰۰ هــزار تومــان اجــاره 
بهــا برایــش تعییــن شــده چــه اتفاقــی 
رخ مــی دهــد کــه امســال بــرای همیــن 
واحــد مســکونی اجــاره بهــای ســه 
ــود  ــی ش ــن م ــی تعیی ــون تومان میلی

ــی دارد. ــای بررس ج

■ عامــل گرانــی روزهــای اخیــر در 
بــازار رهــن و اجــاره چیســت؟

قیمت هــای عجیــب در بــازار مســکن 
ــن  ــا، ای ــه روز قیمت ه ــش روز ب و افزای
روزهــا بســیاری از خریــداران واقعــی 
مســکن را گیــج کــرده اســت. گزارش هــا 
نشــان می دهــد کــه در طــول ســه مــاه 
کــه  شــرایطی  در  هــم  آن  گذشــته، 
ــاه  ــا در فروردین م ــور تقریب ــاد کش اقتص
تعطیــل بــوده، امــا قیمــت مســکن گران 
شــده اســت و ایــن یعنــی برهــم خــوردن 
ــدار مســکن. ــک خری ــادالت ی ــام مع تم
ــود  ــا وج ــرا ب ــه چ ــت ک ــوال اینجاس س
ثبــات نســبی در بــازار ارز و طــال، شــاهد 
رشــد در بــازار مســکن و بــه ویــژه بــازار 
ــخ  ــرای پاس ــتیم؟ ب ــاره هس ــن و اج ره
بــه ایــن ســوال مــی تــوان چنــد عامــل 
ــارات  ــود: ۱. انتظ ــرح نم ــدی را مط کلی
ــش  ــا و کاه ــت ه ــش قیم ــی از افزای آت
ارزش پــول ملــی، 2. نقــش مخــرب 
انفعــال   .۳ و  بــازان  ســفته  و  دالالن 

ــازار.  ــی ب متول

■ دســت های پنهــان و مافیــای 
ــکن مس

ــکن  ــای مس ــان و مافی ــت های پنه دس
از  جلوگیــری  قواعــد  و  قوانیــن  در 
ســفته بازی ســوداگری بــازار مســکن 
ــوارد  ــد. در برخــی م ــی دارن ــش مهم نق
مالــکان نقشــی در افزایــش اجــاره بهــای 
بــی رویــه مســکن ندارنــد و طبــق برخی 
گــزارش هــای دریافــت شــده خــود 
صاحبــان امــالک و بنگاه هــای معامــالت 
درآمــد  بــرای  کــه  هســتند  ملکــی 
ــذاری را انجــام داده  ــرخ گ بیشــتر، کار ن
و از صاحبــان واحدهــای مســکونی مــی 
خواهنــد تــا منــزل خــود را بــه قیمتــی 
ــی  ــن م ــا تعیی ــه آنه ــه ک ــر از انچ کمت

ــد. ــد، ندهن کنن

ــی  ــار گران ــت در مه ــش دول ■ نق
ــت؟ ــاره چیس ــن و اج ــازار ره ب

هیــچ  رئیس جمهــورش  کــه  دولتــی 
ــه  ــامان دادن ب ــرای سروس ــزه ای ب انگی
بــازار مســکن نــدارد و هیــچ اقــدام قابــل 
توجهــی در حــوزه مســکن انجــام نــداده 
اســت کــه بتــوان آن را بــا اقدامــات 
ــرد،  ــه ک ــش از آن مقایس ــای پی دولت ه
فضــای مســکن در ۷ ســال گذشــته 
باالخــص در دوران وزارت وزیــر راه ســابق 

ــرده اســت. ــرو ب ــواب ف ــه خ را ب
در شــرایطی کــه دولــت چشــمان خــود 
ــای  ــب تقاضاه ــه ترکی ــد و ب ــاز کن را ب
ــازار مســکن نگاهــی بینــدازد، متوجــه  ب
حضــور ۷۰ درصــدی تقاضای ســرمایه ای 
خواهــد شــد. در حقیقــت عامــل اصلــی 
ــال های  ــازار مســکن در س ــامانی ب نابه س
اخیــر تغییــر ماهیــت ایــن بــازار از 
ــاد  ــت و نه ــرمایه ای اس ــه س ــی ب مصرف
اجرایــی کشــور نــه  تنهــا تمهیــدی بــرای 
ــد اتخــاذ نکــرده بلکــه  ــن رون اصــالح ای
اجــرای برخــی از قوانیــن ســامان دهنده 
خانه هــای  بــر  مالیــات  نظیــر  بــازار 
ــا  ــس را ب ــی مصــوب ســال 94 مجل خال
اهمــال کاری بــه تعویــق انداختــه اســت.

مهم تریــن مســئله ایــن اســت کــه چــرا 
دولــت فرصــت چندســاله خــود را بــرای 
تولیــد و عرضــه مســکن ملکــی از دســت 
مالــک  خانواده هــا  عمــده  اگــر  داد. 
ــا از  ــاره آنه ــه اج ــم هزین ــدند ه می ش

ســبد هزینه هایشــان حــذف می شــد 
و هــم مدیریــت ســایر هزینه هــای آنهــا 

تســهیل می شــد.
ــرج  ــی ب ــئوالن دولت ــی مس ــه برخ البت
عــاج نشــین کــه در خانه هــا و ویالهــای 
بــاالی شــهر زندگــی می کننــد، چگونــه 
ایــن  از  بایــد  کــه  مســتأجرانی  درد 
تابســتان بــه آن تابســتان، از ایــن بنــگاه 
بــه آن بنــگاه دنبــال ســرپناه بگردنــد را 

ــرد؟ ــد ک درک خواهن

■ حســن روحانــی بــا میــراث 
ــرد؟ ــه ک ــژاد چ ــدی ن احم

حســن روحانــی ســال 92 در حالــی 
ــبتاً  ــراث نس ــه می ــید ک ــدرت رس ــه ق ب
مناســبی را در تامیــن مســکن از دولــت 
ــر  ــکن مه ــت و مس ــود داش ــین خ پیش
توانســته بــود تناســب مناســبی را در 
ــه  ــکن ب ــای مس ــه و تقاض ــه عرض زمین

ــاورد. ــود بی وج
عبــاس آخونــدی، وزیــر ســابق راه  و 
شهرســازی در دولــت تدبیــر هنــگام 
نماینــدگان  از  اعتمــاد  رای  گرفتــن 
ســال  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
92 بــه حمایــت از ایــن طــرح پرداخــت 
امــا دیــری نپاییــد کــه هــم در عمــل و 
هــم در ســخن بــه تقبیــح مســکن مهــر 

پرداخــت.
انتخــاب محمــد اســالمی را می تــوان 
دوربرگــردان دولــت در سیاســت های 
ــی  ــت؛ دوربرگردان ــکن دانس ــوزه مس ح
کــه خــوب بــود امــا هزینه هــای آن 
ــکن در  ــی مس ــا گران ــردم و ب ــط م توس
ــی  ــت، یعن ــدن اس ــت ش ــال پرداخ ح
ــتباه های  ــراف به اش ــت اعت ــون دول تاکن
متضرریــن  تنهــا  و  نکــرده  خــود 
ــردم  ــدی، م ــاس آخون ــت های عب سیاس
بودنــد. دولــت نه تنهــا در عرضــه مســکن 
ــوده اســت، بلکــه از روش هــای  ــوان ب نات
ــازار مســکن هــم  بازدارنــده ســوداگری ب

ــرد. ــتفاده نک اس

■ این همه خانه و ما بی خانه
ــا  و امــا روی دیگــر ســخنم در خاتمــه ب

ــم اســت: مــردم و هموطنان
»انصــاف« همــان کیمیــای عصــر مــا نیز 
مــی توانــد کمــی از بــار ســنگین اجــاره 
ــز  ــان عزی ــای هموطن ــانه ه ــا را از ش به

خانــه بــه دوش بــردارد.
و  مســئوالن  از  تعــدادی  کاش  ای  و 
دولتمــردان و مجلســیان و... فرزنــدان 
ــوق  ــد و حق ــین بودن ــاره نش ــان اج ایش
ــک  ــی نداشــتند و از نزدی هــای آن چنان
بــا مشــکالت خانــه بــه دوشــی و اجــاره 
بهــای ســنگین و کمرشــکن آشــنا مــی 
ــی و  ــاره ای اساس ــاید چ ــا ش ــدند ت ش
همیشــگی بــرای حــل ایــن مشــکل 

ــیدند.  ــی اندیش ــابقه دار م س

یادداشت

خبـر

آقای رئیس جمهور، جوانان 
برای بهبودی شرایط به شما 

رای دادند

مرجان انصاری

ــی  ــدای جوانان ــدا، ص ــن ص ــنوی؟ ای ــی ش م
اســت کــه از عمــق وجودشــان دارنــد بــا 

شــادی فریــاد مــی زننــد. 
ــس  ــای رئی ــعارهای زیب ــوز ش ــان هن آری! آن
ــنوند و از  ــی ش ــود م ــوش خ ــه گ ــت را ب دول
ــا  ــود. ب ــه ب ــان گفت ــه برایش ــی ک ــده های وع
ــای  ــدوق ه ــای صن ــه پ ــد ب ــک امی ــزار و ی ه
ــد  ــی کردن ــاب م ــر را مج ــد، یکدیگ رأی رفتن
ــزودی روی خوشــبختی را خواهیــم  ــه ب کــه بل
ــه  ــم ک ــی کن ــر م ــودم فک ــا خ ــی ب ــد. گاه دی
ــی  ــه نم ــا ک ــه کاره ــات چ ــادوی کلم ــن ج ای

ــد. ــد بکن توان
آن  بــه  و  رفــت  روز  آن  جــوان  آن  اگــر 
سیاســتمدار رأی داد فقــط بــرای بهبــودی 

شــرایط بــود، نــه بدتــر شــدن شــرایط.
گاهــی کــه در خاطــرات کودکی ام ســیرو ســفر 
ــه  ــه ب ــی ن ــود ول ــم، طــال ارزشــمند ب ــی کن م
ــی مــی توانســتیم  ــا انــدک پول ــدازه امــروز ب ان
تکــه ای نــه چنــدان بــزرگ بــه عنــوان ســرمایه 
ــی  ــم ول ــه کنی ــود تهی ــرای خ ــورآالت ب و زی
ــن و  ــد چندی ــه بای ــد ک ــی دان ــدا م ــروز خ ام
ــا  ــم ت ــراوان کار کنی ــقت ف ــا مش ــاه ب ــد م چن

ــم. ــال بخری ــی ط ــه ای ذره بین تک
ــه  ــم ب ــی زن ــاهنامه را ورق م ــه ش ــی ک هنگام
ــرم. در  ــی ب ــی م ــم پ ــت میهن ــی و قدم بزرگ
داســتان هــای آن روزگار خبــری از جهــان 
ــا  ــرا؟ م ــد چ ــی دانی ــت. م ــرب و دالر نیس غ

ــم. ــدرت بودی ابرق
ــی  ــی نم ــه اهمیت ــای بیگان ــرزمین ه ــه س ب
دادیــم و آنهــا نفــوذی در کشــور مــا نداشــتند. 
ولــی امــروزه خریــد و  فــروش همین اســکناس 
ــر دغدغــه انســان هــای فکــور  ــر از پ ســبک ت
کشــورم اســت کــه ارزش ریــال ملــی مــا را بــه 

ــن آورده اســت. ــن شــدت پایی ای
ــش  ــنیدن نام ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــه مکان خان
تمــام  ناشــدنی  وصــف  آرامــش  احســاس 
ــا در هــر  ــا آی ــرد. ام ــرا مــی گی ــان را ف وجودم
ــه آدم منتقــل  ــه ای ایــن چنیــن حســی ب خان

ــه. ــم ن ــی گوی ــه م ــن ک ــد؟ م ــی کن م
ــر  ــت و ه ــو نیس ــه ت ــق ب ــه متعل ــه ای ک خان
مــاه مجبــوری بــرای پــای برجــا نگهداشــتنش 
میلیــون هــا تومــان پــول بدهــی، آرامشــی در 

ــدارد. ــه وجــود ن پشــت آن خان
ای کاش بجــای اینکــه بیشــتر بــه مســائل 
ــن  ــل ای ــرای ح ــم و ب ــر کنی ــه ای فک کلیش
ــرف  ــود را ص ــت خ ــه ای وق ــکالت کلیش مش
و  بــزرگ  بــرای مشــکالت  بیاییــم  کنیــم، 
تعییــن کننــده رفــاه کشــورمان جلســات فــوق 

العــاده ای تشــکیل دهیــم.

حل مشکالت اتوبوس رانان 
و تاکسی رانان دغدغه 

مدیران باشد

ــد  ــاه در بازدی ــهردار کرمانش ــی- ش ــاور مل ب
نقــل مســافر شــهر  و  از ســازمان حمــل 
ــات  ــه امکان ــا هم ــد ب ــت: بای ــاه گف کرمانش
ــان و  ــکالت اتوبوس ران ــل مش ــال ح ــه دنب ب

باشــیم. تاکســی رانان 
بــه گــزارش نشــریه بــاور ملــی؛ دکتــر طلوعی 
طــی بازدیــد از ســازمان حمــل و نقــل مســافر 
شــهر کرمانشــاه اظهــار داشــت: حــل مشــکل 
تاکســی رانان  و  اتوبوس رانــان  معضــالت  و 

بایــد در اولویــت قــرار گیــرد.
مدیریــت  مجموعــه  از  تشــکر  وی ضمــن 
افــزود:  مســافر  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
اقدامــات خوبــی در حــوزه حمــل و نقــل 
ــه  ــام گرفت ــاه انج ــهر کرمانش ــی در ش عموم
ولــی کافــی نیســت و بایــد تالش هــا در 
بــه  حداکثــری  خدمت رســانی  زمینــه 

شــهروندان بــکار گرفتــه شــود.
ــه هــدف مجموعــه بازدیدهــا  ــا اشــاره ب وی ب
طــی  افــزود:  شــهرداری  مجموعــه  در 
بازدیدهایــی کــه از مجموعه هــای مختلــف 
جریــان  در  نزدیــک  از  داریــم  شــهرداری 
مشــکالت آنــان قــرار میگیریــم و ضمــن 
اولویــت بنــدی، راهــکار مناســب بــرای آنــان 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
ــه  ــزود: مجموع ــان اف ــی در پای ــر طلوع دکت
ــا تــوکل بــه خــدا  مدیــران شــهرداری بایــد ب
ــا برکــت از  ــه اینکــه هــر حرکتــی ب و نظــر ب
طــرف خــدا همــراه می شــود تمــام تالششــان 
را بــرای خدمــت رســانی ویــژه بــه شــهروندان 

ــد. ــکار گیرن و حــل مشــکالت راننــدگان ب

زهــرا هــروی، عضــو هیــات علمــی گــروه حقــوق 
جامعــه بیــن المللــی توســعه ارتباطــات بیــن 

)iscdbu( دانشــگاهی 
بــاور ملــی- زنــدان، محلــی اســت بــرای مجــازات 
و بازداشــتن مجــرم یــا متهــم از تصــرف در برخــی 

امــور خویــش و ایجــاد محدودیــت بــرای او؛
بــه گــزارش ســرویس حقوقــی نشــریه بــاور ملــی؛ 
فلســفه زندانــی کــردن مجــرم، اصــالح وی و 
بازگشــت بــه زندگــی ســالم بــاروش ســلب آزادی 
اســت. منتقــدان بســیاری حبــس را برگرفتــه 
ــه  ــه ادل ــته و هیچگون ــی دانس ــن حقوق از دکتری
قرآنــی و فقهــی مبنــی بــر حبــس حــدی نیافتــه 
ــس  ــذف حب ــتار ح ــتناد آن، خواس ــه اس ــد و ب ان
ــون  ــف در قان ــم مختل ــاد در جرای هــای بســیار زی
مجــازات اســالمی مــی باشــند. نتیجتــاً قانــون در 
خصــوص کاهــش مجــازات هــای تعزیــری ازجملــه 
حبــس درحــال تغییــرات چشــمگیری اســت، امــا 
آنچــه موضــوع بحــث مــارا فــرا مــی گیــرد حبــس 
ــه  ــکاری از پرداخــت مهری ــل بده ــه دلی ــردان ب م

اســت.
ــل  ــه دلی ــردان ب ــی کــردن م ــه حــذف زندان زمزم
بدهــکاری از پرداخــت مهریــه، مــوج عجیبــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــه فعل در جامع
ــان و  ــی، دارای موافق ــام تحــوالت تقنین ــه تم مثاب
مخالفانــی مــی باشــد. مــا در ایــن نوشــتار برآنیــم 
جوانــب مثبــت و منفــی بخشــنامه مطروحــه 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م فعل
ــردان بدهــکار  ــا حبــس م درخصــوص مخالفــت ب
ــر اشــاره نمــود. ــه دالیــل زی ــوان ب ــه مــی ت مهری

بزهــکار،  کــردن  زندانــی  فلســفه  و  ۱.زنــدان 
جهــت اصــالح او و بازگشــت وی بــه جامعــه 
ــوان  ــی ت ــه نم ــان مهری اســت. درخصــوص زندانی
صــرف عــدم پرداخــت یــا بهتــر بگوییــم ناتوانــی از 
پرداخــت را جــرم تلقــی نمــود و بــا فــرد بدهــکار 
ــن  ــه ای ــرا ک ــرد. چ ــورد ک ــرم برخ ــه مج ــه مثاب ب
عمــل اثــرات مخــرب بــر جــای گذاشــته و بدهــکار 
ــط  ــع رواب ــه تب ــن ب ــایر مجرمی ــار س ــی درکن مال
ناســالمی را تجربــه کــرده و ممکــن اســت بــا 

ــردد. ــه گ ــاک وارد جامع ــت خطرن حال
ــک  ــه تفکی ــل ب ــی قائ ــوص برخ ــن خص 2. در ای
شــده انــد کــه در بخشــنامه مطروحــه اخیــر نیــز 
بــه وضــوح تفکیــک مذکــور مشــاهده مــی گــردد. 
زندانــی نکــردن مــردان بدهــکار از مهریــه، صرفــاً 
اختصــاص بــه مــردان معســر دارد و مردانــی کــه با 
وجــود تــوان مالــی از پرداخــت مهریــه اســتنکاف 
جســته انــد مشــمول حبــس، طبــق روال گذشــته 
مــی گردنــد. آنچــه اتفــاق افتــاده موضــوع جدیدی 
ــورای  ــه در جلســه ش ــوه قضائی ــس ق نیســت. رئی
دادگســتری های سراســر کشــور  رئوســای کل 
تأکیــد کــرد کــه قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــی مصــوب ســال 94 و فتــوای مراجــع تقلیــد  مال
بایــد در ارتبــاط بــا زندانیــان مهریــه دقیقــاً اجــرا 

شــود.
ــان  ــا بی ــا ب ــتگاه قض ــئول در دس ــام مس ــن مق ای
افــزود:  اســت،  نکــرده  تغییــر  قانــون  اینکــه 
مالــی  محکومیت هــای  اجــرای  نحــوه  قانــون 
مصــوب ســال 94 تکلیــف را مشــخص کــرده 
و گفتــه زوجــه را در صورتــی می شــود بابــت 
بازداشــت کــرد کــه  پرداخــت مهریــه  عــدم 
ــت  ــی از پرداخ ــد، ول ــته باش ــت داش ــوان پرداخ ت
امتنــاع کنــد. بنابرایــن طبــق قاعــده فــوق الذکــر 
بایــد بیــن معســر بــه دلیــل عــدم توانایــی مالــی 
ــدم پرداخــت  ــت ع ــت جه ــوء نی ــا س ــکار ب و بده
بدهــی مالــی بــا وجــود توانایــی پرداخــت، تفکیــک 

ــد. ــل گردی قائ
۳.زندانیــان بــرای دولــت دارای هزینــه هــای 

ــند. ــی باش ــزاف م گ
درمقابــل نظــرات فــوق، موافقــان بــا زندانــی 
ــه  ــه دلیــل عــدم پرداخــت مهری ــردان ب کــردن م

ــد. ــی کنن ــتناد م ــل اس ــل ذی ــه دالی ب
۱.مهریــه اهــرم فشــار بــرای زنــان درجامعــه 
ــردان را  ــت م ــن جه ــده و از ای ــی ش ــی تلق کنون
ــه  ــالق )ک ــوص ط ــری درخص ــم گی ــرای تصمی ب
ــردان  ــوق خاصــه م ــی جــز حق ــون مدن ــق قان طب
اســت( و حضانــت فرزنــد )کــه طبــق قانــون فرزنــد 
اعــم از دختــر و پســر بعــد از رســیدن بــه ســن ۷ 
ســالگی متعلــق بــه پــدر اســت( تحــت فشــار قــرار 

مــی دهنــد.
ــردی  ــا م ــی مشــترک ب ــالها زندگ ــه س ــی ک 2.زن

ــی  ــادی زندگ ــل م ــا حص ــرده از م ــپری ک را س
مشــترک، بهــره ای دارد و اگــر مــرد در ایــن 
خصــوص تحــت فشــار نباشــد بــه نــدرت حاضــر 

ــت. ــف اس ــن تکلی ــن ای ــه پذیرفت ب
ــه منبــع  ــان بعــد از طــالق، هیــچ گون ۳.غالبــاً زن
جهــت حمایــت مالــی نداشــته و در عســر و 
ــل  ــتباهاتی از قبی ــه اش ــن ب ــار ت ــه ناچ ــرج ب ح
روســپیگری، ازدواج ســفید و بعضــاً ازدواج موقــت 
یــا روابــط بــی پایــه و اســاس بــا مــردی کــه دارای 
ــن  ــوند و از ای ــی ش ــت م ــتحکم اس ــواده مس خان
ــا را  ــواده ه ــان خان ــه و بنی جهــت ســالمت جامع

ــد. ــی کنن سســت م
و  مخالفــان  هــای  دیــدگاه  مطالعــه  از  پــس 
موافقــان بــه ارزیابــی جمــع دو دیــدگاه مــی 

پردازیــم:
بنظــر مــی رســد دیدگاهــی کــه مــا بیــن معســر 
ــل  ــک قائ ــه تفکی ــت مهری ــتنکف از پرداخ و مس
ــه  ــه عادالن ــرا ک ــد. چ ــرش باش ــورد پذی ــده، م ش
ــی،  ــی مال ــدم توانای ــر ع ــه خاط ــرد را ب نیســت ف
حبــس کــرد. چــون نهایتــاً ازحبــس مذکــور 
هــدف غایــی کــه پرداخــت مهریــه اســت حاصــل 
نمــی شــود. هرچنــد تفکیــک مزبــور دارای نقــاط 
ــوء  ــبب س ــرایطی س ــن، درش ــت لیک ــی اس قوت
اســتفاده از حالــت اعســار گشــته و فــرد بدهــکار 
بــرای معســر جلــوه دادن خــود و عــدم شــمولیت 
حبــس جهــت بدهــکاری از پرداخــت مهریــه، 
ــا  معامــالت صــوری و فــرار از دیــن انجــام داده ت
ــی نشــان ندهــد. هــر  ــچ دارای ــک هی خــود را مال
ــه  ــرای انجــام دهنــدگان اینگون ــون ب چنــد در قان
معامــالت، ضمانــت اجراهــای متعــدد پیــش بینــی 
ــذا در رویــه محاکــم، عمــاًل اثبــات  شــده اســت ل

ــا ممکــن اســت. ــن معامــالت ن انجــام ای
ــه  ــه ازدواج رو ب ــی ک ــه فعل ــن در جامع همچنی
ــی  ــه و تمایل ــن ازدواج باالرفت ــت، س ــش اس کاه
ــه ازدواج  ــان و خصوصــاً مــردان نســبت ب در جوان
ــس  ــه حب ــی ازجمل ــع قوانین ــدارد، وض ــود ن وج
ــه اســت. در  ــه دور از مصلحــت جامع ــرای مهری ب
چنیــن شــرایطی، ترســی در جامعــه فراگیــر شــده 
و پیشــگیری  را بهتــر از درمــان تلقــی مــی کننــد. 
ــان  ــی نش ــه ازدواج تمایل ــبت ب ــردان نس ــذا م ل
نــداده و عواقــب آن را در خصــوص مهریــه مــورد 

ــرار مــی دهنــد. ــی ق ارزیاب
آنچــه مــورد تاییــد بســیاری از حقوقدانــان در 
حــوزه خانــواده اســت، ابــزاری بــودن مهریــه جهــت 

ــی باشــد. ــدان م ــت فرزن اخــذ طــالق و حضان
بســیاری از زنــان مطالبــه کننــده مهریــه در واقــع 
ــت اخــذ طــالق و  ــرم فشــاری جه ــال اه ــه دنب ب

ــت فرزندانشــان هســتند. حضان
در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه ماهیــت حقوقــی 
نــکاح و طــالق نــگاه ویــژه ای داشــت. نــکاح 
ناشــی از تالقــی دو اراده مــرد و زن  بــرای انعقــاد 
عقــد نــکاح مــی باشــد، منطقــی اســت دو اراده ای 
کــه ســبب ایجــاد عقــدی گشــته انــد بتواننــد بــه 
ــز  ــی ســبب انحــالل آن نی ــه تنهای ــا ب ــاع ی اجتم
ــش  ــورد نکوه ــن خصــوص م ــوند. آنچــه در ای ش
ــوان اســباب  ــه عن ــودن طــالق ب ــی ب اســت ایقاع
ــا  ــردی ب ــه از ف ــت. اینک ــکاح اس ــد ن ــالل عق انح
اراده آزاد بخواهیــم وارد رابطــه ای شــود کــه 
ــده  ــد گردی ــاب وی منعق ــل و انتخ ــا آزادی عم ب
ــق  ــردد دور از منط ــل نگ ــا اراده وی منح ــذا ب ل
و انصــاف اســت و بنوعــی اســارت در رابطــه، 
زورگویــی و ســلطه گــری را در پــی دارد. مخالفــان 
ــر  ــه روایــات فقهــی مبنــی ب ــا نظــر مطروحــه ب ب
ــه  ــودن آن ب ــص ب ــالق و مخت ــودن ط ــی ب ایقاع
ــی  ــوص م ــن خص ــد. درای ــته ان ــاره داش ــرد اش م
ــه  ــه وکالــت در طــالق کــه توســط زوج ب تــوان ب
زوجــه توکیــل مــی گــردد اشــاره نمــود. هرچنــد 
ــاً  ــوده و بعض ــرعی ب ــی و ش ــور قانون ــت مزب وکال
در ازدواج هــای مــورد توجــه قرارمــی گیــرد، 
ــذا شایســته اســت بعنــوان یــک اصــل اساســی  ل
در ســند نکاحیــه قیــد گشــته و در اصطــالح 
حقوقــی آن "تســاوی ســالح هــا" را در عقــد 
ــه  ــکاح داشــته باشــیم. در خصــوص اخــذ مهری ن
توســط زنــان بــه دلیــل عــدم وجــود منبــع مالــی 
بعــد از طــالق، بایــد دولــت را موظــف بــه ایجــاد 
ــی  ــان ب ــت از زن ــرای حمای نهادهــای حمایتــی  ب

ــت. ــت، دانس سرپرس
قوانیــن  در  اســت،  شایســته  اینکــه  نتیجــه 
ــالح  ــرد، اص ــوق زن و م ــاوی حق ــوص تس درخص
جــدی پیــش رو گرفتــه و طلبــکاران واقعــی مهریه 
از افــرادی کــه اخــذ مهریــه را جهــت اهــرم فشــار 
ــود  ــا وج ــرده و ب ــایی ک ــد شناس ــی دهن ــرار م ق
ــر را  ــردی ت ــن کارب ــور، قوانی ــراد مذک ــت اف کمی

ــم. ــع نمایی وض

مهریه، طلب واقعی یا اهرمی برای فشار
دستان پنهان مافیای مسکن در بی خیالی برج عاج نشینان

بررسی نشریه باور ملی از دالیل گرانی روزهای اخیر در بازار رهن و اجاره؛

زهرا هروی
 عضو هیات علمی گروه حقوق جامعه 

بین المللی توسعه ارتباطات بین 
)iscdbu( دانشگاهی

بــاور ملــی- مدیــر آســفالت شــهرداری کرمانشــاه 
از اولویــت اول آســفالت معابــر اصلــی خبــر داد.

عرفــان  مهنــدس  ملــی؛  بــاور  نشــریه  بــه 
ــر آســفالت شــهرداری کرمانشــاه در  متعبــد مدی
ــفالت  ــهرداری در آس ــای ش ــوص اولویت ه خص
ــات و  ــاس جلس ــر اس ــت: ب ــار داش ــر اظه معاب
ــفالت  ــت اول آس ــدد اولوی ــی های متع کارشناس

ــت. ــی اس ــر اصل ــا معاب ــاه ب ــهر کرمانش در ش
ــر فرعــی و ســپس کوچه هــا  ــه داد: معاب وی ادام

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع در اولویت ه
ــبت  ــاه نس ــرم کرمانش ــهردار محت ــزود: ش وی اف
ــر  ــفالت معاب ــم آس ــراش و ترمی ــش، ت ــه روک ب

ــد. ــژه ای دارن ــیت وی حساس
ــرای ســال 99 در  ــه داد: ب ــد ادام مهنــدس متعب
ــش و در  ــری و روک ــث لکه گی ــی بح ــر اصل معاب
ــفالت را در  ــم آس ــراش و ترمی ــی ت ــر فرع معاب

ــم. ــه داری برنام
ــان جهــت  ــودن زم ــه محــدود ب ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــت: در فصل ه ــفالت گف ــات آس ــام عملی انج
ــی و  ــرایط آب و هوای ــل ش ــه دلی ــال ب ــرد س س
ســرد بــودن زمیــن امــکان انجــام عملیــات 

آســفالت نیســت و فقــط در فصل هــای گــرم 
ــم  ــه شــهرداری فراه ــرای مجموع ــکان ب ــن ام ای

ــت. اس
ــه ســوال همشــهریان  ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
در خصــوص حفــاری بعــد از روکــش و یــا ترمیــم 
ــر  ــل از اجــرای روکــش معاب ــزود: قب آســفالت اف
ــرات(  ــرق گاز مخاب ــار)آب ب ــرکت های حف از ش
ــواردی  ــر در م ــود و اگ ــه می ش ــتعالم گرفن اس
بعــد از روکــش آســفالت حفــاری انجــام گرفــت 
قطعــا حادثــه ای رخ داده کــه شــرکت های حفــار 

بــه اجبــار بایــد حفــاری انجــام دهنــد.

معابر اصلی اولویت اول آسفالت در کرمانشاه

ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــی- رئی ــاور مل ب
اســتان کرمانشــاه خســارت اقتصــادی 
ــا را در  ــاری کرون ــیوع بیم ــی از ش ناش
ــزار  ــه ه ــدود س ــاه ح ــتان کرمانش اس
میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد و گفــت: 
شــرایط  ایــن  در  کار  ســخت ترین 
جبــران  بــرای  راهــکار  پیشــنهاد 
اقتصــادی  خســارت های  از  بخشــی 

ــت. ــا اس ــی از کرون ناش
بــاور ملــی؛  بــه گــزارش نشــریه   
کاشــفی بــا اشــاره بــه پیامدهــای 
کرونــا کــه تمــام جهــان را درگیــر 
ایــن  کــرد:  اظهــار  کــرده،  خــود 
ــود  ــادی خ ــد اقتص ــارت ها در بع خس
را بیشــتر نشــان داده و تــا کنــون 
کمتــر بحرانــی در جهــان داشــتیم کــه 
ــورهای  ــد کش ــن ح ــا ای ــعت آن ت وس

دنیــا را درگیــر کنــد.
پیامدهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اقتصــادی کرونــا نزدیــک بــه ۱۷۰ 
کشــور دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار داده، 
ــد  ــان می ده ــا نش ــه داد: برآورده ادام
رشــد اقتصــاد جهانــی بــه دلیل شــیوع 
ــا حــدود ســه درصــد و  ــاری کرون بیم
ــز  ــی کشــورها نی ــص داخل رشــد ناخال
ــا  ــن دو ت ــا بی ــرایط آنه ــه ش ــته ب بس
ــد. از ســوی  چهــار درصــد کاهــش یاب
ــکاری در  ــم بی ــیل عظی ــا س ــر ب دیگ
مواجــه  نیــز  مختلــف  کشــورهای 

ــتیم. هس
کاشــفی پیامــد دیگــر شــیوع کرونــا را 
ــن  ــت و پایی ــرای نف ــا ب ــش تقاض کاه
ــابقه  ــم س ــم ک ــا رق ــرخ آن ت ــد ن آم
بشــکه ای 2۰ دالر اعــالم کــرد کــه 
ــر اقتصــاد بســیاری از  ایــن امــر نیــز ب

ــت. ــوده اس ــذار ب ــورها اثرگ کش
ــل باعــث  ــد اســت، ســه عام وی معتق
ــادی  ــای اقتص ــارت پیامده ــده خس ش
ــک  ــان تشــدید شــود. ی ــا در جه کرون
ــان  ــار و زم ــودن رفت ــی نب ــل قطع عام
ــر  ــر درگی ــل دیگ ــاری، عام ــان بیم پای
کــردن ۱۰ اقتصــاد بــزرگ دنیــا و 
عامــل ســوم وارد کــردن شــوک عظیــم 

ــا  ــه و تقاض ــش عرض ــر دو بخ ــه ه ب
اســت.

اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه ایــران 
ــر  ــت تاثی ــا تح ــام دنی ــد تم ــز مانن نی
ــرد: در  ــار ک ــوده، اظه ــا ب ــن پیامده ای
ــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی  ــران ب ای
زمینــه ای کــه داشــتیم، پیامدهــای 
اقتصــادی کرونــا تشــدید شــده اســت. 
ایــن مشــکالت شــامل مســائل ناشــی 
ــه  ــودن اندوخت ــن ب ــا، پایی از تحریم ه
ارزی، کاهــش فــروش نفــت، تــورم دو 
رقمــی، رشــد اقتصــادی منفــی، موانــع 

کســب و کار و ... اســت.
کاشــفی بــا اشــاره بــه اینکه کشــورهای 
دنیــا بــه فراخــور شــرایطی که داشــتند 
ــرای کاهــش خســارت های  ــری ب تدابی
اقتصــادی ناشــی از کرونــا اندیشــیدند، 
عنــوان کــرد: در کشــور مــا در شــرایط 
پیشــنهاد  کار  ســخت ترین  کنونــی 
هــر  زیــرا  اســت،  راهــکار  دادن 
می شــود  مطــرح  کــه  پیشــنهادی 
ــا  ــی ی ــع مال ــت مناب ــا محدودی ــا ب ی
مواجــه  ســاختاری  مشــکالت  بــا 

می گــردد.
وی اضافــه کــرد: تنهــا چیــزی کــه بــا 
قطعیــت می تــوان گفــت لــزوم تغییــر 
ــر  ــت و دیگ ــا اس ــا و راهکاره رفتاره
نمی تــوان بــا دســت فرمانــی کــه 
ــته  ــال گذش ــاه س ــن م در دی و بهم
داشــتیم، در ایــن شــرایط بحرانــی 

ــم. ــو بروی جل
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی کار 
ــد انجــام شــود  مهــم دیگــری کــه بای
را تســهیل فضــای کســب و کار در 
ــازی  ــه نی ــت ک ــی دانس ــرایط کنون ش
ــا  ــدارد و عمدت ــی ن ــتوانه مال ــه پش ب
ــد  ــرم افــزاری اســت و ادامــه داد: بای ن
ــوده اقتصــاد از درون  ــم ت اجــازه بدهی
ببــرد و فقــط  را پیــش  کار خــود 
ــم. ــهیل کنی ــرای آن تس ــرایط را ب ش

ــا  ــذاری کاره ــزوم واگ ــر ل ــفی ب کاش
ــی  ــش خصوص ــردم و بخ ــود م ــه خ ب

ــی  ــت: بخــش دولت ــرد و گف ــد ک تاکی
بایــد در ایــن شــرایط فقــط بعــد 

ــد. ــته باش ــی داش نظارت
وی موضــوع دیگــری کــه بایــد مــورد 
از  حمایــت  را  گیــرد  قــرار  توجــه 
واحدهــای کوچــک و متوســط دانســت 
و افــزود: ایــن واحدهــا هیــچ بــار مالــی 
ــترین  ــا بیش ــد، ام ــت ندارن ــرای دول ب
آســیب را شــیوع کرونــا دیدنــد و اگــر 
حمایــت نشــوند در معــرض خطــر 

ــد. ــرار دارن ق
کاشــفی معتقــد اســت، تــاب آوری 
ایــن  برابــر  در  بــزرگ  واحدهــای 
ــن رو  ــت و از ای ــتر اس ــکالت بیش مش
ــه ســمت  ــا را ب ــد همــه حمایت ه نبای
ــم. ــوف کنی ــزرگ معط ــای ب واحده

ــی  ــاق بازرگان ــات رئیســه ات عضــو هی
ایــران از برخــی اقدامــات انجــام شــده 
بــرای حمایــت از بنگاه هــای اقتصــادی 
و کاهــش خســارت اقتصــادی کرونا  از 
جملــه امهــال تســهیالت بانکــی، حــق 
ــه  ــرد و ادام ــاد ک ــات ی ــه و مالی بیم
ــت  ــرای حمای ــم ب ــهیالتی ه داد: تس
از بنگاه هــا در نظــر گرفتــه شــده، امــا 
شــرط اســتفاده از آن داشــتن اشــتغال 
رســمی اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه مــا آمــار قابــل توجهــی از اشــتغال 
غیررســمی در کشــور داریــم کــه 
ــادی  ــات زی ــا صدم ــش قطع ــن بخ ای

متحمــل خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر  تاکیــد کــرد:  وی 
بــه نظــر می رســد امــکان تزریــق 
خســارت ها  جبــران  بــرای  مالــی 
محــدود اســت، زیــرا بانک هــا تــا 
حــد آســتانه ای کــه می توانســتند 

تســهیالت پرداخــت کــرده انــد.
کاشــفی همچنیــن از تاثیــر کرونــا 
ــا  ــردم خصوص ــدن م ــر ش ــر فقیرت ب
ــاد  ــم ی ــه ه ــن جامع ــای پایی دهک ه
ــادی  ــکالت اقتص ــت: مش ــرد و گف ک
کــه از گذشــته داشــتیم بــر اثــر شــیوع 
کرونــا تشــدید شــده و زندگــی را برای 
برخــی از اقشــار مــردم بســیار دشــوار 

ــن  ــوی ای ــد جل ــه بای ــت ک ــرده اس ک
رونــد را بگیریــم، اگرچــه ســخت و 

ــت. ــوار اس دش
کاشــفی اشــاره ای هــم بــه پیامــد 
اقتصــادی کرونــا در اســتان کرمانشــاه 
بررســی  بــا  افــزود:  و  داشــت 
اختصاصــی کــه از 8۵ حــوزه کســب و 
کار در اســتان انجــام دادیــم، خســارت 
ــا در اســتان تــا پایــان  اقتصــادی کرون
ــزار  ــه ه ــدود س ــه ح ــاه ب ــرداد م خ
ــش  ــه بخ ــیده ک ــان رس ــارد توم میلی
قابــل توجهــی از آن غیرقابل بازگشــت 

ــت. اس
شــدن  بیــکار  از  همچنیــن  وی 
نزدیــک بــه ۱۳ هــزار نفــر بــر اســاس 
ــه  ــرای بیم ــده ب ــت ش ــت ثب درخواس
بیــکاری در اســتان یــاد کــرد و گفــت: 
بــه نظــر می رســد تعــداد واقعــی 
ــر  ــدود دو براب ــده ح ــکار ش ــراد بی اف
ایــن عــدد یعنــی نزدیــک بــه 26 هــزار 
ــایی  ــا بازگش ــه ب ــه البت ــد ک ــر باش نف
برخــی کســب و کارهــا تعــدادی از 
ــود  ــغل خ ــه ش ــکار ب ــراد بی ــن اف ای

ند. برگشــته ا
ــرد:  ــار ک ــادی اظه ــال اقتص ــن فع ای
برخــی  از جملــه  برخــی حوزه هــا 
و  تولیــدی  واحدهــای  و  صنایــع 
ــدا  ــن بخــش کشــاورزی از ابت همچنی
ــی نشــدند، امــا  ــان چندان متحمــل زی
ــداد  ــدن انس ــی ش ــا طوالن ــون ب اکن
ــا، کاهــش حــدود 46 درصــدی  مرزه
امســال  ماهــه  ســه  در  صــادرات 
زیــان  شــاهد  تقاضــا،   کاهــش  و 
ــم  ــا ه ــن بخش ه ــرای ای ــادی ب اقتص

هســتیم.
اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه هــر اســتانی 
فرهنــگ اقتصــادی مختــص بــه خــود 
را دارد، یــادآور شــد: در کرمانشــاه 
ــش  ــرای کاه ــه ب ــی ک ــز راهکارهای نی
پیامدهــای اقتصــادی کرونــا اندیشــیده 
ــن  ــا همی ــب ب ــد متناس ــود بای می ش

ــد. ــادی باش ــگ اقتص فرهن

خسارت 3000 میلیاردی کرونا به اقتصاد کرمانشاه
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