
»قدر عافیت کســی داند که 
به مصیبتی گرفتــار آید« و 
البته که شــیوع کویید 19 در 
بین ملل مختلــف نمودی 
از ایــن مصیبت اســت؛ اما 
کــدام گروه در جهان به طور 
مستقیم مجبورند در مواجهه 
روزانه با این مصیبت باشند 
و چاره ای ندارند غیر از اینکه دعا کنند یا مردم شــان 
بــا رعایــت از بیمــاری دور بماننــد یــا متخصصان 
آزمایشــگاهی به پادزهری دست پیدا کنند که درمان 

این زخم بر دل نشسته باشد. 
کادر درمان ایــران، همان هایی که ما در روزگار عادی 
و طبیعــی بــه آن ها هم مانند ســایر مشــاغل نگاه 
می کردیم، امروز غیر از طبیب، حبیب ما هم شده اند 
و در جامعه به عنوان قهرمان از آن ها ســخن به میان 

می آید.
 این قهرمانــان و پهلوانانی که در راه بهبود ســامت 
جسم و جان هموطنان شــان، با خطرپذیری از جان 
خود می گذرند، دل به دریا افکنانند، زندگانی هستند 

دوشادوش مرگ، که با مرگ زندگی می کنند. 
تصویــری که امروز زیســت جهان ایرانــی )با همان 
تفکــرات و رویکردهــای خــاص به اخــاق و آداب 
اجتماعی( به پرستار دارد، نگاهی قهرمان محور است؛ 
در شــرایط فعلی، جامعه ایرانی برای پرستار احترام 

ویژه ای قائل اســت، احترامی که سراســر جایگاهی 
آرمانی برای پرستار را تداعی می کنند. 

ایــن تصویر و تصور جامعه ایرانی از پرســتار؛ غیر از 
مراجعات بیمار و همراه و بازدید میدانی از شــرایط، 
تصویری ســت که رســانه ها اعم از حاکمیتی و غیر 
حاکمیتی از پرســتاران می دهند، تصویری که یگانه 

است و پر از مهرورزی.
حاکمیــت هم اما بــا این تصویر و تصــور مردمی و 
قهرمان پــرور همراهی می کند؛ چراکه بخشــی از آن 
برساخته خود اوست و اساس آن در راستای وحدت 
ملی اســت، همین که مردم یکدیگر را دوست داشته 
باشند، همین که ترک و لر و فارس و کرد و لک و ... از 
تمام قومیت ها  و طوایف و ... یک تصویر از پرستار به 
عنوان ناجی زمینی داشته باشند رخداد مهمی است. 
امــا این به تنهایــی برای همراهــی حاکمیت کافی 
نیســت. هم در زمان درمــان و کنترل کویید 19 و هم 
پــس از پایان یافتن انتشــار این ویــروس با آمدن 
واکســن، کمــاکان حاکمیت باید توجــه ویژه ای به 
این بخش داشــته باشد، توجهاتی اعم از دریافتی ها 
و اســتخدام و ...، چراکــه همیشــه و در همه حال 
جهان معاصر آبســتن رویدادهای مشابهی در حوزه 
جنگ های بیولوژیک اســت، و هم از اینجاســت که 
می شــود گفت حاکمیت باید آموزش و بهداشــت و 

امنیت را در انحصار خود داشته باشد. 
در ایــن شــرایط فکــرش را بکنید )فرض اســت( 

مدیریِت کلیت موضوع بهداشــت و ســامت جامعه 
در دســت حاکمیت نبود؛ آیــا کنترل این ویروس به 
این سادگی ها امکان پذیر بود؟ اگرچه حاکمیت غیر 
از ایجــاد محدودیت در این زمینه و ارائه خدمات کار 
دیگــری انجام نداده و بخش هایــی از آن هم حتی 
بــا آزمون و خطا بوده، اما باز باید به این مورد اشــاره 
کرد که ســامت جامعه در همه جای کشــور نه فقط 
شهرهای بزرگ با حاکمیت است و این توازن نسبی 

بسیار در کنترل این ویروس موثر است. 
ایران امروز پر از مشکات خرد و کان اقتصادی ست، 
مشــاغل بســیاری تعطیل و نیمه تعطیل هســتند، 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ملتهب است، 
اما امید و تاش هنوز ادامه دارد. قصد تزریق و ایجاد 
انرژی کاذب نیســت، اما بــا ناامیدی فقط به درهای 
بســته زندگی افزوده خواهد شد. همانطور که وقتی 
مرگ ســر از بالین یک مبتــا به کویید 19 بر می دارد 
و او بــا امید دوباره به زندگی بر می گردد، هر شــب با 
شنیدن آمار مبتایان و درگذشتگان، باید خدا را شاکر 
باشــیم که ما هنوز سالم هســتیم و هنوز می توانیم 

برای زیستن تاش کنیم. 
سپیدپوشــان و سپیدپیشــانی های عرصه سامت 
کشــور و استان همدان این سطر از یکی از شعرهای 
احمد شاملو به ذهن متبادر می کند که می گوید: »... 
تباهی از درگاه بلند خاطرشــان شرمسار و سر افکنده 

می گذرد«

حسن گوهرپور 
 روزنامه نگار

اینان دل به دریا افکنانند
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تباهی از درگاه بلند خاطر پرستارها سر افکنده می گذرد

اینان دل به دریا افکنانند 

تحلیلی بر یک رفتار رسانه ای
جهان آینده؛ جهاِن پیش رو!
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آیا شرکت های فعال در همدان مسئولیت های 
اجتماعی شان را انجام می دهند؟

سود با طعم ِمّنت 
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گالیه های سرمایه گذار فرهنگی که 4 میلیارد را از 
بخش هنر استان خارج کرد

آقایان مدیر شما »بد نیستید«
 »بلد نیستید«!

علیرضا  سهرابی

شهردار همدان خبر داد: 

به زودی؛ بهره برداری

از فاز نخســت پل شــهید همدانی 
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24 گیگابایت اینتــرنت هدیه به مدت 6 ماه
یک خوش آمد گویی طـــــوالنی

برای مشترکین جدید سیم کارت اعتباری

عکس: ایرنا

تباهی از درگاه بلند خاطر پرستارها سر افکنده می گذرد
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گیاهان  کشت  آغاز طرح مشارکتی 
داروئی در اراضی ملی تویسرکان

کشــت گیاه دارویی بابونه در ۲۰۰ هکتار از 

اراضی منابع ملی شهرســتان تویســرکان 

بــا کمــک همیــاران طبیعــت آغاز شــد. 

کامــران کیانی رئیــس اداره منابع طبیعی 

تویســرکان از کشــت گیاهــان داروئی در 

ســطح ۲۰۰هکتار از عرصه هــای ملی این 

شهرســتان خبــر داد و گفت: در راســتای 

حفظ منابع پایه آب وخاک،طرح مشارکتی 

بذرپاشــی گونــه گیــاه داروئــی بابونه با 

همیاری دوســتداران طبیعت در بخشــی 

ازاراضی ملی منطقه فاران تویسرکان انجام 

شد و این طرح در فاز بعدی توسعه خواهد 

یافــت. وی هــدف از اجرای ایــن طرح را 

توانمندســازی بهره برداران محلی، کمک به 

افزایش پوشــش گیاهی و بهبود وضعیت 

معیشــتی مــردم جوامع بومــی و محلی 

منطقه عنوان کرد .وی بابیان اینکه کشــت 

گیاهان دارویی در راســتای طرح مدیریت 

مشارکتی منابع طبیعی و توسعه طرح های 

منابع طبیعی اجرایی می شود، افزود: قطعًا 

با توجــه به اهداف مشخص شــده در این 

طرح در سال جهش تولید این مهم تداوم 

خواهد داشــت و کشت گیاهان دارویی در 

دســتور کار قرار دارد. کیانی ظرفیت سازی 

برای کشــت گیاهان دارویــی و صنعتی در 

توسعه اقتصادی امری مهم است، تصریح 

کرد: برنامــه هدفمند و کارآمد در خصوص 

رونق کشــت گیاهان دارویی در عرصه های 

منابــع طبیعی می تواند نه تنها شهرســتان 

بلکه اســتان را به یکــی از قطب های برتر 

منطقــه غرب کشــور در این حــوزه تبدیل 

کند و باعــث ارزآوری و درامــد اقتصادی 

شــود. وی ضمن بیان اینکــه بهره برداری 

از ایــن اراضی عاوه بر ایجاد اشــتغال در 

اســتان، افزایش درآمد اقتصــادی برای 

مردم بومی و محلی و شــاغان این بخش 

را نیــز به همراه دارد، افــزود: جهش تولید 

در عرصه های کشــاورزی و افزایش درآمد 

برای بهره برداران محلی و کشاورزان از دیگر 

اهدافی است که در این گونه طرح ها دنبال 

می شــود و نویدبخش آینده روشنی برای 

اشــتغال جوانان عاقه مند به این بخش و 

تولیدات مربوطه خواهیم بود.

پرداخت ۱۴۵ میلیارد ریال تسهیالت  ��
اکبــری؛ مدیــر جهــاد کشــاورزی بهار از 

پرداخت 1۴۵ میلیارد ریال تســهیات در 

قالب »کشــاورز کارت« به کشــاورزان این 

منطقه خبــر داد. عبدالحســین اکبری از 

تخصیــص 1۴۵ میلیارد ریال تســهیات 

»کشــاورز کارت« به کشــاورزان گندم، جو 

و کلــزا کار شهرســتان بهار خبــر داد. وی 

با اشــاره به اینکه »کشــاورز کارت« برای 

تأمیــن نقدینگــی تولید محصــوالت کلزا، 

گندم و جو توسط شــعب بانک کشاورزی 

در اختیار کشــاورزان قرار می گیرد؛ افزود: 

طرح »کشــاورز کارت« یک اقدام بزرگ و 

ملی محسوب می شود و باید با جدیت آن 

را دنبــال کنیم. مدیر جهاد کشــاورزی بهار 

»کشــاورز کارت« را اقدامی برای حمایت 

از کشــاورزان دانســت و افزود: با تصمیم 

وزارت جهــاد کشــاورزی مقررشــده  تــا 

کشــاورزان از »کشاورز کارت« برای خرید 

کود اســتفاده کنند و بنا اســت تا عاوه بر 

کود، ســایر نهاده ها نیز در آینده مشــمول 

این کارت شــود. وی با اشاره به توجه ویژه 

وزارت جهاد کشاورزی به تولید محصوالت 

اســتراتژیک مصوب برنامه هــای اقتصاد 

مقاومتی، گفت: برای این منظور تسهیاتی 

برای تأمیــن بخشــی از هزینه ها به عنوان 

سرمایه در گردش از طریق بانک کشاورزی 

در نظر گرفته شده تا کشاورزان برای کاشت 

و داشت از آن استفاده کنند. اکبری  ادامه 

داد: ایــن کارت ها مکانیســمی اســت تا 

بخشی از هزینه های تولید در ابتدای فصل 

کشــت را تأمیــن کند و در زمان برداشــت 

ایــن هزینه هــا از محل فــروش محصول 

مستهلک شــود. مدیر جهاد کشاورزی بهار 

عنوان کرد: کارمزد این تسهیات 1۲ درصد، 

یک ساله و متناســب با برداشت محصول 

است و کشــاورزان می توانند با استفاده از 

آن نســبت به خرید نهاده هــای مورد نیاز 

برای محصوالت اســتراتژیک )گندم، جو و 

کلزا( خود اقدام کنند.

دغدغه

اهمیت داروهای گیاهی 
در بهبود کرونا

دانشــمندان آلمانی دانشــگاه دوســنبرگ در 
مطالعــه ای جدیــد اثبات کردنــد که دم نوش 
مریم گلی و پریا دارای تأثیرات ضدویروســی 

بر کروناویروس است.
تیم تحقیق مشــاهده کرد دم نوش آماده شده 
از جوشــانده برگ های گیاه پریا و مریم گلی 
موجــب ایجاد فعالیــت ضدویروســی علیه 

کروناویروس در سلول های انسانی می شود.
حتی زمانی که ســلول ها برای مدت کوتاه نیم 
ســاعت تحت درمان با این عصاره قرار گرفتند 
این عملکرد ضدویروســی کامًا مشــهود بود 
ازاین رو هم می توان به عنوان روشی برای درمان 
و هم روشی برای پیشگیری از آن استفاده کرد.

محققــان معتقدند در شــرایط کنونی باندمی 
کووید 19، شاید بتوان با این مواد ارزان و قابل 
دسترس به پیشگیری نسبی از بیماری کمک 

کرد.
گیاه پریا در آســیا و گیاه مریم گلی در اروپا و 
آمریکا شهرت بیشتری دارد. حتی در مناطقی 
از ژاپن، معتقدند گیاه پریا می تواند 1۰ سال به 

طول عمر انسان اضافه کند.
محققان معتقدنــد عصاره گیــاه مریم گلی و 
پریا دارای فعالیت های ضدمیکروبی هستند.
خواص ضدویروسی مریم گلی عمدتًا ناشی از 
ترکیباتی موســوم به safficinolide است که 

در برگ ها و ساقه گیاه یافت می شود.
در مطالعات قبلی مشخص شده بود که عصاره 
گیــاه مریم گلی با ممانعــت از ورود ویروس 
HIV به سلول های هدف به شکل قابل توجهی 
مانع از فعالیت این ویروس عامل بیماری ایدز 

می شود.

اهمیت طب سنتی  ��
چندی پیش در آبان ماه هم دکتر علیرضا زالی، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
گفتــه بود: حدود ۵ ماه اســت که بر روی یک 
دارو با وسواس علمی و متعصبانه کار می کنیم 
و ایــن دارو با تمام داروهای مشــابه در جهان 
تفاوت دارد که در فرصت مناســب آن را اعام 

خواهیم کرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفته بــود: این دارو یک ویژگــی متمایز دارد 
که در ســه مرحله متوالی در افزایش سیستم 
دفاعی بدن مؤثر اســت و این دارو نشان داده 
است که به شــکلی مانع از اتصال ویروس به 
گیرنده می شــود و چنین دارویــی را در هیچ 
کجای دنیا ندیده ایم و باید بگوییم که این دارو 
عصاره ترکیبی خاص اســت که فقط در ایران 

یافت می شود.
وی گفتــه بود: به طب ایرانی کــه رهبر معظم 
انقاب دوباره بر آن تأکید کردند باید توجه ویژه 
داشته باشیم چراکه شرایط خاص طب ایرانی 

در هیچ کجای دنیا تکرارپذیر نیست.
 دکتــر زالی با بیان اینکه امــروز ما در ایران با 
نگاه غرورآمیز ملی باید بیش از هر زمان دیگر 
بر احیای طب ایرانی و مواریث فاخر این طب 
پافشــاری کنیم، گفته بود: آنچه امروز موجب 
مقایســه کشــورهای دنیا در عرصــه فرهنگی 
می شــود میــراث غیرقابل ملموس اســت و 
بایــد مراقبت کنیم که طب ایرانی به عنوان یک 
میراث ارزنده و مهم باید از سوی همه حمایت 

شود.
دکتــر زالــی افزوده بــود که: کاری کــه امروز 
پزشکان ما در حوزه طب سنتی انجام می دهند 
در راســتای تحقق همین مطالبه فرادســتی 

کشور است.
وی گفته بود: نگاه ما در طب سنتی ایرانی بیش 
از هر زمان دیگری نگاه جامع االطرافی اســت و 
در کمتر طب جهانی چه در بخش های سنتی و 
کاســیک آن دیده ایم که نگاه جامع االطرافی و 

جامع نگری بن مایه اصلی آن طب باشد.
وی تاکیــد کرده بود کــه: امروز بســیاری از 
پزشکان فارغ التحصیل دانشــگاه های معتبر 
جهانــی با رتبه هــای باال با نگاه تلســکوپی از 
دانشگاه بیرون می آیند، اما طب ایرانی از ابتدا 
نگاهش کامًا جامع گرایانه اســت به طوری که 
بیمــار وقتی به طبیــب مراجعه می کند با یک 
گنجینه از تمام مســائل روبروســت و در این 
طب به یــک بیمار نه تنها صرفــًا به عنوان یک 
بیمــار بلکه به عنــوان یک موجــود باکرامت، 
صاحب شــرافت و دردمندی نــگاه می کند که 
به طبیب مراجعه کرده اســت و به همین دلیل 

طب ایرانی مبتنی بر فرهنگ ماست.
دکتر زالی با بیان اینکه قریب 1۵ ســال است 
که دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
کار بزرگــی را انجام داده اند تــا لعاب منطقی 
دانشــگاهی و مبتنی برشواهد بر دنیای امروز 
پررقابت ناشی از دگردیسی های علمی فراهم 
کند و دانشگاه های طب سنتی در کشور شکل 
گرفت، گفــت: انگیزه آغازین بهره مندی از علم 
نوین و دانشــگاهی و جســتن از مبانی متقن 
علمی اســت که امــروز خوشــبختانه توفیق 

حاصل شد.

مطالبه مدیر طیور، زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان از اهمیت زنبورداری در همدان گفت

َزر زرد در کندو  های همدان 
مدیر طیور، زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان از برپایی فروشگاه اکسیر در 
همــدان خبر داد و بیان کــرد: در این مرکز که 
شعبه ای از فروشگاه اکسیر در تهران به شمار 
می آید عسل های تولیدشــده و باکیفیت 1۵ 
استان باقیمت هر کیلو 1۲۰ تا صد و سی هزار 

تومان را عرضه می شود.
مدیر طیور، زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان نیز بابیــان اینکه بیش از ۷۵ 
درصد محصوالت غذایی جهان به گرده افشانی 
وابســته اســت اظهار داشــت: برای افزایش 
بهــره وری در اراضی زراعی - باغــی و مراتع، 

وجود زنبورها بسیار الزامی است.
وی بــا تشــریح وضعیت اســتان در بخش 
زنبــورداری اعــام کرد: اســتان همــدان با 
دارا بودن ســیصد و چهل و هفــت هزار کندو 
زنبورعسل، دو هزار و چهارصد و هشتاد و یک 
زنبورســتان توانسته دو هزار و پانصد و سی و 

هشت شغل را در این بخش به وجود آورد.
این مقام مسئول تصریح کرد: استان همدان 
سالیانه پذیرای ۲۰ تا سی هزار کلنی زنبورعسل 
مهاجر از استان های دیگر کشور است که 3 ماه 

در سال را در این استان سپری می کنند.
قراگوزلو گفت: اســتان همدان به علت داشتن 
گونه هــای مختلف گیاهــان در مراتع، مزارع 
و داشــتن باغات متنوع زمینه مناســبی برای 

فعالیت حرفه زنبورداری است.

همدان نخستین مرکز آموزش تلقیح مصنوعی  ��
ملکه زنبور عسل کشور

وی بابیــان اینکه در حال حاضر همدان دارای 
۸ واحد بســته بندی به ظرفیــت 1۰3۰ تن در 
سال اســت افزود: در اســتان همدان کارگاه 
کندو ســازی به ظرفیت 1۷۰۰۰ کندو در ســال، 
دو کارگاه مــوج آج کنی به ظرفیت ۴۰ تن، ۵۰ 
فروشــگاه عرضه عســل و تجهیزات و تعداد 
۷ تعاونی زنبورداری در اســتان همدان فعال 

هستند.
مدیر طیور، زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همــدان با اشــاره به اینکــه ۷ واحد 
پرورش ملکه با تولید ۸۰۰۰ عدد ملکه در سال 
در استان فعال هستند، عنوان کرد: اولین مرکز 
آموزش تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعســل در 

استان و کشور در استان وجود دارد.
وی اعام کرد: مصرف ســرانه عسل در جهان 

۲۵۰ گرم و ســرانه مصرف عسل در کشور نیز 
1۰1۷ گرم اســت درحالی که این میزان مصرف 

در همدان 1۲3۶ گرم است.

زنبورســتان های  �� بودن  خروج تک محصولی 
الوند راهی برای افزایش ثروت در همدان

قراگوزلو همچنین از تشکیل ستاد گرده افشانی 
اســتان، کمیته کوچ و تغذیه زنبورعسل جهت 
تقویــت این قســمت در اســتان خبــر داد و 
مطرح کرد: ما بــه دنبال خروج تک محصولی 
بودن زنبورســتان های الوند هستیم تا بتوانیم 

تولیدات خود را افزایش دهیم.
وی توجه بــه زنجیره تولید عســل را یکی از 
راه های افزایــش درآمد زنبورداران برشــمرد 
و بیــان کــرد: اســتان همــدان بــا توجه به 
پتانســیل های موجــود )داشــتن واحدهای 
پــرورش ملکــه مراکــز تلقیــح مصنوعــی 
زنبورعســل، واحدهای پــرورش، کارگاه موم، 
آج کنــی، کارگاه های بســته بندی، کارگاه های 
ساخت کندو، کارخانه تهیه خوراک زنبورعسل( 
بستر مناسبی را برای تشــکیل زنجیره تولید 
عســل دارد که با تشــکیل این زنجیره درآمد 

زنبورداران نیز بیشتر خواهد شد.

برداشت ســاالنه سه هزار و پانصد تن عسل از  ��
کندوهای استان همدان

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران اســتان همدان، 
با اعام اینکه در ســال 9۸ نزدیک به سیصد و 
شصت و پنج هزار کندوی زنبورعسل در استان 

همدان وجود داشــت، اظهار داشــت: استان 
همدان ازنظر آمار جمعیت زنبور در کشــور رتبه 

9 را به خود اختصاص داده است.
  وی بابیــان اینکه اســتان همــدان در غرب 
کشــور نیز موقعیــت خوبــی دارد چراکه در 
بخش کشاورزی محصوالت خوب و مرتبط با 
زنبورداری که در افزایش کیفیت عســل مؤثر 
هستند کشت می شــود، افزود: در شهرستان 
بهار گیاه کلزا، در منطقه رزن رازیانه و گشــنیز 
و دیگر مناطق استان نیز گیاهان خوبی کشت 
می شــوند که تولید عسل در استان را افزایش 

داده است.
عبدالحمید قدرتی با تأکید بر اینکه زنبورعسل 
واسطه بین دامداری و کشاورزی است، عنوان 
کرد: ســاالنه به طور متوسط از هر کندو 1۰ کیلو 
عسل برداشــت می شــود هرچند امسال در 
منطقــه نهاوند برخی زنبورداران توانســتند به 
دلیل تولید گیاه گشنیز میزان برداشت خود از 

کندوها را به 3۰ کیلو افزایش دهند.
وی بابیــان اینکــه وضعیــت زنبــورداری در 
استان همدان مطلوب بوده و می توان باوجود 
ظرفیت هــای موجود تعداد خانواده زنبورداران 
را افزایش داد مطرح کرد: در ماه های گذشــته 
زنبــورداران با کمبود شــکر روبــه رو بودند که 
اگرچه بخشــی از این مشــکل توســط جهاد 
کشاورزی و سازمان صمت برطرف شده است 
اما الزم اســت برای رفع این مشکل که ممکن 
است آســیب جدی به این صنعت سودآور در 

استان ایجاد کند، برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان همدان با 
اعام اینکه بســتر فعالیت برای عاقه مندان به 
این عرصه در اســتان فراهم اســت از برگزاری 
دوره های آموزش زنبــورداری خبر داد و گفت: 
بــرای آمــوزش و تأمین دام مــورد نیز در این 
صنعت بخش خصوصی در استان همدان آماده 
فعالیت و سرمایه گذاری است به همین منظور 
نیز دوره های آموزشی اسفندماه امسال در این 
بخش به همت جهاد کشاورزی برگزار می شود.
وی بابیــان اینکه به افــراد متقاضی فعالیت 
در این صنعت ســی میلیون تومان تسهیات 
در قالــب خرید کاالهای موردنیــاز این حرفه 
پرداخت می شــود، مطرح کــرد: این طرح به 
ابتکار اســتان همدان برگزارشــده و اعتبار آن 
نیز از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی با 

کارمزد ۴ درصد تأمین می شود.
وی اظهــار داشــت: در حال حاضــر دو هزار و 
سیصد خانواده زنبوردار در استان همدان فعال 
هستند که برای برخی از آن ها زنبورداری شغل 
اصلی و برای برخی نیز شــغل دو محســوب 

می شود.

کمبود شک و ســخت بودن روند اخذ مجوز  ��
صادرات مهم ترین چالش زنبورداران

قدرتی با اعام اینکه ســاالنه سه هزار و پانصد 
تن عسل از کندوهای استان همدان برداشت 
می شــود که عمومــًا در خود اســتان مصرف 
می شود اظهار داشت: تولیدات برخی استان ها 
مانند کرمانشاه و اصفهان نیز در استان همدان 
به فروش می رســد چراکه مصرف عســل در 

استان همدان باالست.
وی قاچاق عسل تولیدشده در همدان را نتیجه 
طوالنی و ســخت بودن اخذ مجــوز الزم برای 
صادرات دانســت و گفت: عسل تولیدشده در 
همــدان در کشــورهایی مانند عــراق و ترکیه 
به صورت قاچــاق به فروش می رســد چراکه 
افــراد ترجیح می دهد به جای پیمودن مراحل 
ســخت صادرات، این محصــول باکیفیت را 

به صورت قاچاق به فروش برسانند.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران اســتان همدان 
همچنین نوسانات بازار را دلیل افزایش قیمت 
عســل در بازار دانســت و افزود: این محصول 
با ۶۰ درصد افزایش قیمت روبه رو بوده اســت 
و هم اینــک باقیمت 1۴۰ تــا صد و پنجاه هزار 

تومان به فروش می رسد.

کشاورزی

ذخیره ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در انبارهای 
استان همدان 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
9۲۰ هزار تن ســیب زمینی از مزارع 
این اســتان برداشت شده است که 
۵۰۰ هزار تن از آن در انبارهای همدان 

ذخیره شده است.
 محمد شــهرام پرورش افزود: این 
میزان سیب زمینی در ۲1 هزار هکتار 
از مزارع اســتان همدان تولیدشده 
کــه ۴۲۰ هزار تن آن ســیب زمینی 

تابستانه بوده است.
وی ادامه داد: اســتان همدان دارای رتبه نخست تولید محصول سیب زمینی در کشور است 
و ساالنه بین ۲1 تا ۲۶ هزار هکتار سیب زمینی در اراضی کشاورزی استان کشت می شود که 
این امر موجب شده تا همدان به عنوان قطب اصلی تولید سیب زمینی کشور محسوب شود.

پرورش با بیان اینکه ارقام مورد استفاده در کشت سیب زمینی آگریا، مارفونا، سانته، ساتینا 
و بامبا اســت، افزود: حوزه جغرافیایی تولید سیب زمینی در استان همدان وسیع است و از 
شــمال استان همدان یعنی شهرســتان رزن تا جنوب این استان یعنی شهرستان نهاوند را 

در برمی گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استان همدان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور محسوب می شود 
و باوجود داشتن ۲.1 درصد از وسعت کشور، ۴.۴ درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را 

به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی همدان اضافه کرد: بخش کشاورزی 

این استان ۲9 درصد اشتغال و ۲۵ درصد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی را دارد.
پرورش افزود: همچنین بخش کشــاورزی همدان ۵.۴ درصــد از تولیدات و ۴.3 درصد از 

ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی  این استان دارای 11۷ هزار بهره بردار است، یادآور شد: 

۶9۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان زیر کشت محصوالت زراعی و باغی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: ۲93 هزار هکتار از 
اراضی استان آیش است و ساالنه نزدیک به 9.۴ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در 
این اســتان تولید می شــود. وی بر جایگاه مهم همدان در تولید محصوالت اساسی زراعی، 
باغی و دام و طیـــور در سطح کشور تأکید کرد و گفت: همدان دارای تولید ساالنه در حدود 
۴۰۶ هزار تن انگور، ۵۴ هزار تن گردو، 9۲۰ هزار تن سیب زمینی، ۵۰ هزار تن سیر، 3۴۰ هزار 

تن جو و 1۵ هزار تن گیاهان دارویی است.
الزم به ذکر است که کشاورزان همدانی ساالنه از ۲1 هزار هکتار زمین 9۵۰ هزار تن سیب زمینی 
تولید می کنند و همین دو رقم کافی است تا این استان را قطب تولید سیب زمینی در ایران 
بدانیم و البته بستری که منجر به اتفاقات خوب اقتصادی می شود، اما در حال حاضر بخش 
قابل توجهی از این تولیدات که 1۸ هزار مترمکعب آب را می بلعد و انرژی خاک را می گیرد، 
به صورت خام روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود، به طوری که 3۰ درصد سهم صادرات 
کشور یعنی حدود 13۵ هزار تن را به خود اختصاص داده و به کشورهای همسایه چون عراق، 

افغانستان و پاکستان ارسال می شود.
تا اینجا به نظر می رسد که مشکل خاصی وجود نداشته باشد و سود حاصل از فروش داخلی 
و صادرات خارجی نصیب کشــاورز و عوامل داخلی می شود. کشــاورز به مدد زور بازویش، 
ماشــین آالت کشــاورزی و به برکت خاک و آب محصولی اســتراتژیک را روانه سفره های 

مردم می کند.

هجوم بی سابقه کشاورزان همدانی
کتور برای خرید ترا

رئیس اداره مکانیزاســیون سازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان از هجوم متقاضیان 
خرید تراکتور در بین کشــاورزان این استان خبر داد و گفت: امسال ۵۵۰۰ متقاضی برای 

خرید تراکتور در نوبت قرار گرفتند.
وی گفت: با توجه به محدودیت تولید تراکتور و برخی از ماشین آالت کشاورزی در کشور 
نیمی از تراکتور ها و ماشین آالت کشاورزی در استان همدان فرسوده شده اند، ولی هنوز 

از آن ها استفاده می شود.
او با بیان اینکه ما در کشــور تنها یک کارخانه تولید تراکتور داریم که با تمام ظرفیت خود 
تولید می کند افزود: تراکتور ها بر اساس میزان زمان استفاده و به کارگیری فناوری و علم 
روز دســته بندی شده اند و سازمان جهاد کشاورزی برنامه هایی برای خرید تراکتور های 

جدید و حمایت از کشاورزان دارد.
مهدی جهانگیری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تا ســال گذشــته هیچ متقاضی برای 
دریافت تســهیات تراکتور نداشتیم اما امسال ۵۵۰۰ متقاضی به مراکز جهاد کشاورزی 
شهرســتان ها مراجعه کردند که علــت هجوم تقاضای دریافت تراکتــور تفاوت فاحش 

قیمت کارخانه و بازار است.
وی درباره اینکه برخی از کشــاورزان مدعی هســتند جهاد کشــاورزی سهمیه تراکتور را 
به افرادی که زمین کشــاورزی ندارند، اختصاص داده اســت، توضیح داد: دستورالعمل 
واگذاری تســهیات تراکتور بسیار شفاف است به طوری که در این دستورالعمل به صورت 
شــفاف مشخص شده که هر کشاورز برای چه نوع تراکتوری چه اندازه زمین باید داشته 

باشد و از طرفی ابتدا باید مدارک و مستندات متقاضیان ثبت شود.
جهانگیری ادامه داد: در شهرستان ها مسئوالن پهنه ها متقاضیان را بررسی کرده و مدارک 
و مستندات را با اطاعات موجود در سامانه مطابقت می دهند چنانچه تأیید شود پرونده 
به کمیته فنی شهرســتان ارسال می شود و درصورتی که واجد شرایط باشد تراکتور به آن 

تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه شــرکت های خدمات مکانیزاســیون، تعاونی هــای تولید و رانندگان 
ارائه دهنده خدمات از دیگر متقاضیان تراکتور هســتند، یادآور شــد: شرایط و ضوابط 
هریک از این اقشــار مشخص اســت و بر اساس این شــرایط به آن ها تراکتور داده 

می شود.
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه امسال 
به علت افزایش متقاضی محدودیت هایی به وجود آمده اســت، اظهار کرد: کشــاورزانی 
که تراکتورهای غیر مستهلک دارند درخواست تسهیات تراکتور ندهند چراکه در اولویت 

قرار نمی گیرند.
وی با بیان اینکه یکسری از متقاضیان اصٌا ادوات ندارند، گفت: متقاضی تراکتور حتمًا 
بایــد در کنــار تراکتور ادوات نیز بخرد چراکه دنباله بندها از اهمیت بیشــتری برخوردار 

اســت به طوری که ما می توانیم تراکتور را حذف کنیم اما ادوات را نمی توانیم.
جهانگیری با اشــاره به اینکه 3۰ هزار و ۸۰ دســتگاه تراکتور و 1۴۶۲ کمباین در اســتان 
همدان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد ماشــین های کشــاورزی استان فرسوده محسوب 

می شود.
وی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون استان همدان 1.9۲ اسب بخار است، خاطرنشان 
کرد: ضریب مکانیزاســیون کشاورزی استان همدان تا پایان امسال به 1.9۷ اسب بخار 

در هکتار خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه هدف افزایش درجه مکانیزاســیون اســت، اظهار کرد: امســال ۷۰۰ 
دستگاه به صورت تسهیاتی به کشاورزان داده خواهد شد به طوری که در فاز نخست ۴1۶ 
دســتگاه به بخش کشــاورزی استان تزریق شــده و در فاز دوم نیز 31۰ متقاضی وجود 
داشت که به ۲۰۰ متقاضی تسهیات داده شده و مابقی تا پایان سال جذب خواهد شد.
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سامانه سپهتن پیشرو در پیشگیری 
از تخلفات جادهایی

مدیــرکل راهداری و 
حمل ونقــل جاده ای 
استان همدان، گفت: 
ســپهتن  ســامانه 
ســامانه ای  بهترین 
اســت که شرکت ها 
رانــی،  اتوبــوس 
اتوبوس ها،  مالکین 

ناوگان هــای اتوبوس رانــی از آن اســتفاده 
می کنند و با استفاده از این سامانه تخلفات 
جاده ایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 

کرده است.
صفــر صادقی راد به مناســبت بزرگداشــت 
هفته حمل ونقل و راننــدگان و روز راهداری 
با اشــاره به خدمات ارائه شــده در ســامانه 
ســپهتن مطرح کرد: سامانه سپهتن سامانه 
هوشمندی است که به وسیله ادارٔه راه داری 
وحمل ونقل جاده ایی برای استفاده ناوگان 

اتوبوسی تهیه وتنظیم شده است.
وی با اشــاره به عملکرد این سامانه مطرح 
کرد: شرکت های اتوبوس رانی و رانندگانی از 
ســامانه استفاده می کنند می بایست قبل از 
حرکت ابتدا گواهینامه خود را براین دستگاه 
که نصب شــده است درون اتوبوس گذاشته 

وسپس شروع به حرکت کند.
صادقــی راد در ادامه گفــت: پس قرار دادن 
گواهینامه بر روی سیستم ودوربین کوچکی 
کــه در کنار سیســتم وجــود دارد به صورت 
اتوماتیــک این ســامانه وصل می شــود به 
شــرکت، پاســگاه های پلیــس، ودپارتمان 
تخصصی این ســامانه و در صورت رخ دادن 
هر گونه ایی تخلفی ضبط وباراننده خاطی و 

شرکت برخورد می شود.
 مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
اســتان همدان بــا بیان اینکه این ســامانه 
می توان تخلفاتی هم چون ســرعت، مجاز 
بودن راننده برای رانندگی، اســتفاده از تلفن 
همــراه، طی کردن مســیرهای مجاز وجاده 
های مجاز را ظبط کند و پاســگاه های پلیس 
راه ارســال کند و در صــورت تخلف با راننده 

متخلف برخورد می شود.
وی بــا اشــاره به نظــارت این ســازمان بر 
ناوگان های اتوبوســی عنوان کــرد: کنترل و 
نظــارت این ســازمان از طریــق کانل اصلی 

صورت می پذیرد
 صادقی رادبا اشــاره به تعامل مشترک این 
ســازمان پلیس راه عنوان کــرد: با همکاری 
اداره حمــل ونقــل جــاده ای و پلیس ها راه 
گشــت جــاده ای را در برنامــه خــود قرار 
می دهیم که در گشــت ها کارشــناس اداره 
راهــداری وحمــل ونقل جــاده ای، نماینده 
انجمن ویک نماینــده از پلیس راه قرار دارد 
که ازاتوبوس های مســافبری بازدید کرده و 
در صورت هر گونه تخلف پلیس همراه راننده 

را اعمال قانون خواهد کرد.
وی افزود: هم چنین با مراجعه حضوری به 
ادارات راه داری شهرستان در روند کاری این 

ادارات قرار می گیریم.
 صادقــی راد در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
بستری هایی برای شکایت مسافرین ایجاد 
شده اســت عنوان کرد: مسافرین درصورت 
هــر گونــه شــکایت ازطریق ســامانه 1۴1، 
صندوق هــای انتقاد و شــکایت پایانه های 
اتوبوس رانی، سامانه 11۰،1۲۰ موارد شکایت 

خود را اعام کنند.
وی با بیــان اینکه رانندگان در صورت تخلف 
به کمســیون ماده 11 دعوت می شونند و به 
تخلفات آن ها رســیدگی می شود عنوان کرد: 
بســته به تعداد تکرار تخلف کارت هوشمند 
از یک ماه تا ابطال کارت هوشــمند بررســی 

می شود.
صادقــی راد با بیان اینکه یکی از وضایف در 
مدیران فنی در شــرکت های کاال و مســافر 
تأیید ســامت فنی وســیله نقلیه می باشد 
مطرح کــرد: وســایل نقلیه که عازم ســفر 
باشــنددر صورتی وســیله نقلیه باری باشد 
بارنامــه دریافــت می کنــد و درصورتی که 
مسافری الزم است که صورت وضعیت برای 

وسیله نقلیه صادر بشود.
وی با اشاره خدمات مدیران فنی برای تأیید 
وســیله نقلیه وصدور صورت وضعیت خاطر 
نشــان کرد: با توجه به اینکــه در چه فصلی 
از ســال قرار گرفتیم و هم چنین نوع وسیله 

کنترل های فنی متفاوتی انجام می شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
همدان در ادامه گفت: در فصل های سرد الزم 
اســت تجهیزات زمســتانی، سیستم های 
گرمایشــی، سالم بودن الســتیک ها و ترمز 
الزم اســت چک شود و در صورت تأیید برگه 

سامت فنی صادر شود.

امنیت

4۱5 هزار خدمت غیرحضوری 
گاز استان شرکت 

ماهــه  هشــت  در 
ســالجاری، ۴1۵ هزار 
خدمــت غیرحضوری 
توســط شــرکت گاز 
ارائه  همدان  اســتان 

می شود
شــرکت  مدیرعامــل 
گاز اســتان همــدان 
از ارائــه ۴1۵ هزار خدمــت غیرحضوری در 
هشت ماهه امسال توسط شرکت گاز استان 

همدان خبر داد.
مهندس عبدهللا فیاض در گفتگویی با اعام 
مطلب فــوق افزود: از ابتدای ســالجاری تا 
انتهای آبان ماه، نزدیک به ۴1۵ هزار خدمت 
غیرحضوری شــامل رؤیت صورتحســاب، 
اعام کارکرد، پرداخت آناین صورتحســاب 
و تمامــی خدمات ۲۲ گانه تعریف شــده از 
ســوی شــرکت ملی گاز ایران به مشترکین 

ارائه شده است.
وی گفت: مشــترکین شــرکت گاز اســتان 
همدان، 3۲ درصد از ســایت پرتال، هشــت 
درصــد از تلفــن گویا، ۵۶ درصد از ســامانه 
پیامکی و چهار درصد از اپلیکیشــن موبایلی 

استفاده کرده اند.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همــدان 
خاطرنشــان کرد: عــاوه بر ایــن خدمات 
غیرحضوری، طی این مدت بیش از ۸۲ هزار 
خدمت از طریق دفاتر پیشــخوان دولت در 

سطح استان ارائه شده است.
فیــاض اضافه کــرد: همچنیــن نزدیک به 
3۸۰ پیام مردمی شــامل 1۷ پیشنهاد، 11۵ 
شــکایت و ۲۴۷ درخواست از طریق سامانه 
CRM شــرکت پاسخ داده شــده که درصد 
باالیی از مراجعیــن از خدمات غیرحضوری 

رضایت داشته اند.

مصرف گاز همدانی ها در آذرماه ��
همچنیــن مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
همــدان چندی پیــش و در روزهای پایانی 
آذرمــاه از مصــرف بیــش از یــک میلیارد 
مترمکعب گاز در هشــت ماهه امســال خبر 
داد و گفته بــود: مصرف گاز از ابتدای آذرماه 
تاکنون با وجود آغاز فصل ســرد نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشته، نزدیک به شش 

درصد کاهش داشته است. 
عبــدهللا فیاض در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرده بود که: مشــترکین همدانی در هشت 
ماهه امســال یک میلیارد و ۸1۶ میلیون و 
۴۲۲ هــزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند که 
3۲ درصد در بخش خانگی،  ۲9.3 درصد در 
بخش تجاری ،  ۲۸ درصد در بخش نیروگاه، 
9 درصــد در بخش صنعتــی و 1.۷ درصد در 

سایر بخش ها مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه همدان نخستین استان 
سبز کشــور بوده است، تصریح کرده بود که: 
تا پایان آبان ۶3۰ هزار و 91۵ مشترک از گاز 
طبیعی برخوردار بودند که ۸۸۶3 مشــترک 
در ســال جاری به جمع مصرف کنندگان گاز 

طبیعی استان همدان اضافه شدند.
مدیرعامل شــرکت گاز استان همدان اعام 
کرده بود کــه: ۵۸۴ هزار و ۶۸1  مشــترک 
خانگی، ۴۲ هزار و 991 مشــترک تجاری و 
عمومی، 319۰ مشترک صنعتی و کشاورزی، 
پنــج نیروگاه و ۴۸ جایــگاه CNG فعال از 

گاز طبیعی استان همدان مصرف می کنند.
وی درباره محدودیت مصرف گاز در نیروگاه 
در فصل زمســتان، خاطرنشــان کرده بود: 
محدودیــت مصرف در بخــش نیروگاهی و 
مصرف کنندگان عمده از طریق دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران اعام می شود و شرکت 
گاز اســتان همدان طبق مــوارد اعامی اجرا 

کننده است.
فیــاض با اشــاره بــه اینکه از ابتــدای اغاز 
طرح حــذف قبوض کاغــذی تاکنون بیش 
از 9۵ درصــد مشــترکین در ایــن طــرح 
مشــارکت کرده اند، گفته بود: صورتحســاب 
گازبهــا از طریــق پیامک برای مشــترکین 
ارسال می شــود و همچنین همه مشترکین 
می تواننــد از روش های متنوع ارائه خدمات 
غیرحضوری شامل ســایت شرکت،  سامانه 
پیامکــی، تلفن گویا و اپلیکیشــن موبایلی 

شرکت گاز استان همدان استفاده کنند.
وی بــا تأکید بر رعایت نــکات ایمنی با آغاز 
فصل ســرد، به مشترکین گاز استان همدان 
درباره استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد 
و متناســب با محیط و با راندمان انرژی باال 
توصیه کرد و یادآور شــد: طول شیلنگ های 
گاز نبایــد حداکثر از یک و نیم متر بیشــتر 
بوده و شیلنگ های گاز هرگز نباید در معرض 
حرارت اجاق گاز و ســایر وسایل گازسوز قرار 
گیرند، پوسیدگی و شکننده بودن شیلنگ ها 

هر سال باید چک شود.

خدمت

اقتصادی

تحلیلی بر یک رفتار رسانه ای

جهان آینده؛ جهاِن پیش رو!
هرســال  پایــان  بــا 
رویکــرد  میــادی 
رســانه ها و متفکــران 
بــه پیش بینــی روند 
زیستن در سال آینده 
تغییر می کنــد و بازار 
آینــده  بررســی های 
نگارانه بیشتر و بیشتر 
می شــود. متخصصان علوم آینده پژوهی هم 
با تمرکز به همین موضوع مباحث خاص خود 
را مطرح می کنند. آینده پژوهان با جســتجوی 
منابــع، الگوهــا، و عوامل تغییر یــا ثبات، به 
تجّســم آینده های بالقّوه و برنامه ریزی برای 

آن ها می پردازند.
اما تجســم جهــان پیــش رو در فضایی که 
مملو از تصمیمات مبتکرانه و خاقانه انسانی 
باشــد چندان کار ســاده ای نیســت، چراکه 
بــه تعداد مجهــوالت جهان اضافــه می کند و 
نیازمند تحلیل های بســیار پیچیــده و تقریبًا 
غیرممکن اســت. بنابرایــن الزم بود که جهان 
به تقسیم بندی انســان ها بپردازد و طبق این 
تقسیم بندی ها امکان بررسی، تحلیل و حتی 
جهت دهی رفتارهای انسانی را فراهم کند. اما 

این کار از چه طریقی امکان پذیر می شد؟
پاســخ ســؤال مذکور جهان مجازی اســت. 
جهانی که در آن انسان ها قابل بررسی و تحلیل 
هستند، چراکه می توان رفتار آن ها را به صورت 
عینی تر مشــاهده کــرد و همین مشــاهده، 
دیتا های قابل بررسی را در اختیار افرادی قرار 
می دهد که عاقه مند به کنترل جهان هستند. 
با شــناخت این رفتارهای طبقه بندی شــده 
امــکان جهت دهی به جهان و پیش بینی آن با 

ضریب خطای کمتری فراهم می شود.
مجله اکونومیســت در پایان هرسال میادی 
بــا جلد خــاص خود اقــدام بــه پیش بینی 
رخدادهــای جهان پیش رو می کند. امســال 
هم بعد از انتشــار جلد مجله برای سال ۲۰۲1 
گمانه زنی ها و تاش ها برای رمزگشایی از این 
طرح زیاد شــد. آنچه ذ خود برای سال آینده 
پیش بینی کرده به چند حوزه مختلف تقسیم 
می شــود و این موضوعــات مختلف در طرح 

المان های یک دستگاه قمار به تصویر کشیده 
شده است.

در این تصویر شــاهد دو کاراکتــر از ویروس 
کرونا هســتیم که از یک طرف تصویر در حال 
خارج شــدن از دســتگاه قمار است و از طرف 
دیگــر در حال وارد شــدن به آن. شــاید این 
مجلــه پیش بینی می کند که جهان در ســال 
آینده همچنان درگیــر باندمی ویروس کووید 
19 باشــد و یا شاید هم تعبیر این مجله ورود 
بیماری جدیدی بعد از کرونا باشد. المان های 
چــون واکســن و کودکی که ماســک بر روی 
صــورت دارد از پیش بینی تــداوم بیماری در 

سال آینده خبر می دهد.

این مجله در تصویر روی جلد خود تصویر جو 
بایدن، بمب اتم و پرچم آمریکا که دونیم شده 
اســت را هم به تصویر کشیده که شاید تعبیر 
آن دوپاره شــدن فضای اجتماعی در آمریکا با 
روی کار آمدن بایدن باشــد و همچنین خبر از 
وقوع جنگ پیچیده تر و خطرناک تری بدهد، 
جنگی که بخشی از آن به موضوعات هسته ای 

باز می گردد.
امــا بخش مهمی کــه در جلد ایــن مجله به 
آن اشــاره شده تصویری از شــبکه اجتماعی 
تیک تاک در کنــار پرچم چین به عنوان مالک 
این نرم افزار اســت. در ســال جاری آمریکا با 
چین بر سر تداوم فعالیت این شبکه اجتماعی 

اختافات زیادی داشتند و آمریکا معتقد بود 
این شــبکه یک نرم افزار جاسوسی است و در 
نهایت اجــازه ادامه فعالیــت آن در آمریکا را 
گرفت اما این مجلــه پیش بینی کرده که این 
نرم افــزار در ســال آینده بــروز و ظهور خواهد 
داشــت و شــاید برای حل اختاف آمریکا و 

چین نقش مهمی ایفا کند.
امــا مهم تر از ایــن نرم افزار، اســاِس حضور 
شــبکه های اجتماعــی در متــن زندگی عامه 
اســت. به جز نماد این شــبکه اجتماعی، نماد 
دوربین به عنوان رکن اساســی محتوا سازی 
در فضای مجازی در جلد اکونومیســت دیده 
می شود. پیش از این فضای مجازی راه خود 
را در زندگــی عموم مردم بــاز کرده بود و حاال 
با شــیوع ویــروس کرونا و لــزوم به حداقل 
رســیدن ارتباطات اجتماعی و فیزیکی نقش 
این شــبکه ها در زندگی مردم بیشتر و بیشتر 
خواهد شد و نوعی وابستگی به فضای مجازی 

به وجود خواهد آمد.
به گســترش وابســتگی به این فضا کاربرانی 
کــه عادت کرده اند تمام نیازهای خود را اعم از 
جسمی و روحی در آن تأمین کنند برای کسب 
درآمد هم بیشــتر بر این فضا متمرکز خواهند 
شــد و چگونه باید در این فضا کســب درآمد 

کنند؟ پاسخ قمار است.
تمــام المان های موجود در جلد اکونومیســت 
در بســتر یک دســتگاه قمار به تصویر کشیده 
شــده اند و کافی اســت کمی به فضای مجازی 
رایج در شــبکه های اجتماعی پر مخاطبی مانند 
اینســتاگرام نگاه کنیم، خواهیــم دید که پر از 
محتواهای تهی از معنا شده و روز به روز شاخ های 
مجازی در حال رشد و گسترش قارچ گونه در این 
فضا هستند. دلیل انجام هر گونه رفتار غیر عادی 
برای جذب مخاطب و دیده شدن از طرف آن ها 
چیســت و درآمد آن ها از کجا تأمین می شود؟ 
پاسخ در تبلیغاتی است که آن ها برای شبکه ها 
و ســایت های قمار می کنند و در واقع آن ها هم 
بخشــی از تئوری جهانی برای حرکت به سمت 
این سبک کسب درآمد هستند، روشی که برای 
مخاطبان تنها زیان به همراه دارد و برای مدیران 

سایت ها سودهای کان.

ســال میالدی پیش رو؛ چه برای جهانیان به همراه خواهد داشت؟ طبق معمول هر 
سال مجله معروف اکونومیست در پایان سال میالدی با عکس روی جلد خود وقایع 
ســال آینده را پیش بینی کرده است. البته بســیاری از کارشناسان معتقدند این 
طرح ها پیش بینی نبوده و در واقع وقایعی است که قدرت های بزرگ و پنهان جهان 

وقوع آن را رقم می زنند.
۱ - جدال بر ســر واکســن ۲ - بهبود اقتصادی مختلط ۳ - مقابله با بی نظمی نوین 
جهانی ۴ - تشــدید تنش های پکن-واشــنگتن ۵ - شــرکت ها در خــط مقدم ۶ - 
پســاکرونا و رونق فنّاوری ۷ - آینده توریســم ۸ - فرصتی بــرای اقدام در برابر 
تغییــرات اقلیمی ۹ - ســال »دژاوو«های متعــدد  ۱۰ - آماده باش برای قوی های 

سیاه دیگر

تولید موفقیت آمیز پی وی سی
با درجه پزشکی در پتروشیمی هگمتانه

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از تولید 
موفقیت آمیز پی وی سی با درجه پزشکی در پتروشیمی هگمتانه 
خبر داد و گفت: این واحد وارد چرخه تولیدشده و در حال رسیدن 

به ظرفیت اسمی است.
حمیدرضا متین در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 1۸ سال انتظار 
برای آغاز به کار پتروشــیمی هگمتانــه پایان گرفت و اکنون این 

واحد بزرگ صنعتی در حال فعالیت است.
او تأکید کرد: باوجوداینکه برخی از دستگاه ها و تجهیزات سال ها 
پیش نصب شده و انتظار خرابی یا ایراداتی در آن ها می رفت اما به خوبی در مدار قرارگرفته 

است و در حال تولید پی وی سی با درجه پزشکی هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در حال حاضر پتروشیمی 
هگمتانــه مراحل نهایی کار را می گذراند و برای رســیدن به ظرفیت ســاالنه ۷۰ هزار تن 

محصول تاش می کند.
متین با اشاره به اینکه پتروشیمی هگمتانه قصد ورود به بورس را دارد خاطرنشان کرد: 
باید پیش ازاین به ظرفیت اسمی رسیده و هیچ توقفی در فرآیند تولید نداشته باشد تا 

بتواند محصول خود را به طور مستمر در این بازار ارائه کند.
به گفته او هیچ نگرانی و مشکلی برای ادامه کار پتروشیمی وجود ندارد و آرام و پیوسته 
در حال تولید اســت تا ظرفیت آن 1۰۰ درصد تکمیل شــود که این فرآیند 3۵ روز دیگر 

طول می کشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآوری کرد: محصول تولیدشده 
زیر نظر پتروشــیمی ایران به صنایع ســازنده قطعات پاســتیکی دارویی تحویل داده 

می شود.
متین با اشــاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد پی وی ســی پزشکی موردنیاز کشور از طریق 
واردات تأمین می شــود افزود: پتروشــیمی هگمتانه می تواند 1۷ تا ۲۲ درصد از حجم 

واردات کشور بکاهد.
این مسئول میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرح را ۷۲۲ میلیارد تومان اعام کرد 
و گفت: ۵۷ درصد سرمایه موردنیاز توسط سهامداران بخش خصوصی، 33 درصد توسط 

پتروشیمی ایران و 1۰ درصد نیز توسط سرمایه گذار خارجی تأمین شده است.
پتروشیمی هگمتانه اوایل دهه ۸۰ کلنگ زنی شد اما اتمام این طرح با فرازوفرودهای 

بسیاری مواجه بود که از پارسال عزم مسئوالن برای راه اندازی آن جدی شده است.

پی وی سی چیست؟ ��
الزم به ذکر است که پلی وینیل کلراید یا پی وی سی از جمله پلیمرهای ترموپاستیک 
اســت که در نوع ســخت و انعطاف پذیر تولید می شــود. PVC یکی از ارزشمندترین 
و پرکاربردترین محصوالت صنعت پتروشــیمی محسوب می شــود و موارد مصرف آن 
نامحدود اســت. PVC به دلیل قیمت مناســب و کاربری آسان، در صنعت ساختمان 
ســازی کاربرد فراوانی دارد. امروزه پی وی سی در ساختمان سازی، جایگزین مناسبی 

برای مواد سنتی از جمله چوب، سیمان و سفال شده است.
در واقع پی وی ســی نیز مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن، از جمله پلیمرهای پرمصرف 
محسوب می شود. این ماده به راحتی می تواند با افزودنی ها و نرم کننده ها ترکیب شده 
و ساختارهایی با ویژگی های مختلف از آن تولید شود؛ از جمله فیلم های نرم و انعطاف 

پذیر تا قطعات سخت.
پی وی سی قیمت مناسب و نیز فرآیند پذیری باالیی دارد، از این رو کاربرد آن در حال 
افزایش است. pvc را می توان با روش های اکستروژنی )برای تولید لوله، کابل، پروفیل، 
گرانول سازی و..(، پوشــش دهی دورانی )تولید توپ(، غوطه وری )تولید دستکش( 

و روش های معمول تزریقی-فشاری )جهت تولید قطعات فنی و پیچیده( تولید کرد.

۹۴ فرصت سرمایه گذاری
 در استان همدان شناسایی

 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان از شناســایی 
9۴ فرصت ســرمایه گذاری در مناطق مختلف استان در سال 
جــاری خبر داد و گفت: این فرصت ها در زمینه های گوناگون با 
هدف تســهیل و هدایت سرمایه گذاران مورد مطالعه و بررسی 

قرار می گیرد.
سیدناصر محمودی در جلسه بررسی طرح های سرمایه گذاری 
وزارت دفاع اظهار داشــت: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
در ســال گذشته ۲۵ طرح را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و 

آماده ارائه به سرمایه گذارانی است که قصد مشارکت اقتصادی در این منطقه را دارند.
وی گفت: این طرح ها شــامل 11 طرح در حوزه صنعت، ســه طرح در حوزه کشاورزی و 
دامداری، 1۰ طرح در حوزه گردشگری و ۲ طرح هم در بخش نیروگاه های نوین و تولید 

برق از انرژی خورشید است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: در سال جاری 9۴ فرصت 

شناسایی شده که در زمینه راهداری، صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری هستند.
محمودی افزود: چهار طرح آن به مراحل پایانی مطالعه رسیده که در زمینه فرآوری سیب 

زمینی، بازیافت و فرآوری گیاهان دارویی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان تاکید کرد: آمادگی داریم هر طرحی که 
پتانســیل سرمایه گذاری در استان داشته باشد را با تکیه بر توان کارشناسی و پژوهشی 
موجود مورد مطالعه قرار داده و به صورت یک بسته آماده در اسرع وقت در اختیار سازمان 

اتکا قرار دهیم.
الزم به ذکر است که طرح های تشویقی و روان سازی مسیرهای قانونی در اخذ مجوزها، 
موجب میل و رغبت بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد طرح های سودآور در استان 

همدان شده و سفره اقتصادی همدانی ها را رونق می بخشد. 
امروزه روند جذب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرح های اثرگذار با هدف اشتغالزایی 
و رونق اقتصادی استان همدان در حال جهش است و در سال های اخیر توفیق های به 
دست آمده در این زمینه به میزان قابل قبولی به بار نشسته است. از سوی دیگر آرام بودن 
فضای سیاسی و امنیتی همدان باعث شده تا اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد 

این استان تقویت شود و میزان جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
بــه باور بســیاری از کارشناســان اقتصادی اســتان، کاهش موانع پیــش روی جذب 
سرمایه گذاری خارجی با افزایش سطح امنیت اقتصادی و ضمانت های مالی و حمایتی 
شیب روبه صعود را به دنبال داشته و باعث شده تا بازار سرمایه گذاری در سطح استان 
رونق بگیرد. استان همدان به واسطه ویژگی های خاص تاریخی و طبیعی ظرفیت بسیار 
مناسب برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه ســرمایه های خارجی به شمار 
می رود. از آنجا که گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی چهار ظرفیت 
بالقوه در سرمایه گذاری در سطح استان همدان به شمار می رود، از همین رو فضای بسیار 

مطلوبی را برای ایجاد طرح های اقتصادی مهیا ساخته است.
براساس آمارهای موجود، 9۵ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در سه سال  گذشته در 

همدان جذب شد که نشان از افزایش چشمگیر نسبت به سال های قبل دارد.
البته در حال حاضر مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان همدان هم به منظور استقرار و 
ساماندهی مناسب و عملی در راستای حمایت، آسان سازی و سرعت بخشیدن در امور 
سرمایه گذاری موثر است. در این مرکز زمینه های الزم برای جلب و جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در استان همدان به عنوان کانون مراجعه سرمایه گذاران صورت می گیرد.
بــه بیان دیگر؛ مرکــز خدمات ســرمایه گذاری به عنوان تنها مرجع پاســخگویی به 
ســرمایه گذار، ارایه مشــاوره و راهنمایی به ســرمایه گذاران، شناســایی فرصت های 
ســرمایه گذاری راه اندازی شــده و نمایندگان دستگاه های ارایه دهنده مجوز و بخش 

خصوصی در این مرکز حضور دارند.

امیرحسین مکاریانی
دبیر تحریریه
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هدف از آموزش موسیقی کودکان 
هــدف از آموزش موســیقی به 
کودکان فقط آن نیســت که آن ها 
قادر به اجرای قطعات روی ســاز 
خود باشــند یا بتوانند شــعری 
را در زمــان اجــرای قطعــه خود 
بخواننــد، حتی اگر تمامی این ها 
انجام شوند باید توجه داشت که 
این ها فقط جنبٔه ظاهری موضوع 
را دربر می گیرد و هدف معلمین 
موســیقی واالتر از این مسائل خواهد بود آن ها قصد دارند 
هنگام آموزش موسیقی کودک را قانونمند و منظم سازند، 
تا بتواند در میان گروهی از همساالن خویش هم نوازی کند.
 موســیقی در روح و روان کــودک اثر مثبــت می گذارد و 
درست فکر کردن را به کودک می آموزد، او می تواند در هنگام 
آموزش موسیقی حواس خویش را متمرکز سازد و سرعت 
انتقال خویش را ارتقاء دهد. یکی از ارکان اصلی موسیقی 
نظم اســت که کودک می آموزد به طــور منظم ریتم درونی 
وجودش را در چارچوبی خاص و مدون شــکل بخشــد و 
قطعات موســیقی را با سرعت منظم و تعیین شده بدوِن 
هیچ وقفه ای اجرا کند کــودکان در اجرای قطعات گروهی 

درست شــنیدن را می آموزند و به قول بزرگان می توانند با 
حس شنوایی خویش جهان پیرامونشان را لمس کنند.

حتمــا این موضوع را پیش از این هم شــنیده اید که »بر 
اســاس بسیاری از تحقیق ها آموزش موسیقی می تواند 
در همان دوره جنینی آغاز شود. مادری را تصور کنید که در 
دوره بارداری به موسیقی کاسیک با همه پیچیدگی های 
آن گــوش می کند، کودک پس از تولد به  آن موســیقی 
واکنش نشــان میدهد. حتی اگر مــادر در دوران بارداری 
قطعــه ای را بیش از همه گوش دهد شــنیدن آن قطعه 
خاص باعث آرامش نوزاد می شــود، پس کودک از همان 
ابتدا در حد توان از موسیقی تاثیر می گیرد و مواجه شدن 

با آن تاثیراتی در نوزاد دارد.
بســیار مهم است که شــما توقع و اهدافتان را نسبت به 
ســن فرزند خود تعریف کنید. یکی از بزرگ ترین دالیلی 
که خانواده ها مایل هستند صبر کنند  تا کودکشان از سن 
۵ یا ۶ ســالگی ساز را شــروع کند این است که تعریف 
درستی از اهداف دوره مقدماتی موسیقی )که همراه بازی 
اســت( ندارند و آن را کاس بیهوده ای می دانند، البته که 
هر کاسی اگر امکانات الزم و استاد بادانش نداشته باشد 

می تواند کیفیت مطلوب را نداشته باشد. 

گالیه های سرمایه گذار فرهنگی که 4 میلیارد را از بخش هنر استان خارج کرد

آقایان مدیر شما »بد نیستید«، »بلد نیستید«!
از چندیــن ســال قبــل که 
هوس و شوق سرمایه گذاری 
در حوزه هنرهای تجســمی 
برایم مبــدل به رؤیــا بود، 
دیگــر چیز دســت نیافتنی 
نبود، ســال 9۶ بود که اقدام 
عملی به جهت ایجاد مکانی 
مناســب حال وروز اســتان 
همدان با پیشــوند پایتخت تاریــخ و تمدن ایران را 
رقم زدیم و چه کارها و زحمت ها و کانال های ارتباطی 
بــا هنرمندان بزرگ نزدیــم فقط و فقط به خاطر هنر 
اســتان و هنرمندان و طولی نکشید که هنرمندان با 
محبت و حمایت خودشــان باعث تشویق مجموعه 
شــکل گرفته شــدند، البته مدیرکلی بسیار کارکشته 
و کار بلد و دلســوز به نــام دکتر درویش نــژاد نیز با 
حمایت هــای بی دریــغ روح تــازه ای در کالبد هنر و 
هنرمند استان دمیده بود، تمامی حوزه ها فعال شده 
بودند، گروهای خاص هنری ســینما و موســیقی و 
جشــنواره ها و کنسرت ها روح شادابی و روحیه خلق 
آثــار جدید در دل هنرمندان را نوید می دادند، جوانان 
گروه گــروه به دفتر مدیــرکل می رفتند و یا هفته ای 
یکبار جناب دکتر درویش نژاد باوجود مشکل جانبازی 
به دفتر موسسه آرمان هنر می آمدند و هنرمندان زیر 
مجموعه موسسه نیز مشــکات و راهکارهای کاری 
به ایشــان می گفتند و راهنمــای می گرفتند، چندی 
نگذشت به دالیلی که اصًا در حوصله هنر و هنرمندان 
نیست، جناب دکتر استعفا کردند و رفتند و این رفتن 
بی نهایت هنر و هنرمندان را پژمرده و باز نقطه سر خط 

به خواب زمستانی برد.
تأثیــر نبود جنــاب دکتر این قدر محســوس بود که 
افسوس صدها هنرمند و شنیدن جماتی ناامیدکننده 
کــه: »همدان نمی شــود«، »همــدان نمی گذارند« 
بگوش می رســید، »همدان شهر نشــدن ها« باعث 
پژمرده و افســرده و غمگینی جوانانی هنرمند شــد 
که جوانه شــوق و شــادی دل آن ها ســرمایی نبود 
مدیریــت حضور فردی الیق زد، بله شــوک وارده در 
جامعه ای مانند مرداب داد از بینوایی ســطح و عیار 
هنری می زد رقم خورد و برگشت سر نقطه اول، دیگر 
حامــی انجام کار هنری نداشــتند هنرمندان در این 
بین موسســه و گالری رایگان در خدمت هنرمندان 

و اســاتید انجام وظیفــه می کرد تا بهمــن 9۸ خبر 
ورود ویروس کرونا باعث تعطیلی هر چه بیشتر کار 
هنرمندان و هنر همدان شــد، مدیریت های جدید با 
نگاهــی از باال به پایین به هنر و هنرمند و موسســه 
باعث عدم تشــویق و رویکرد انجــام کارهای هنری 
می شدند؛ موسسه پروانه اش را به خاطر یک نشست 
تئاتری و یک نشســت دوســتانه موسیقی از دست 
داد؛ دیگر موسسه غیر انتفاعی مثل فرزند پدر مرده 
حامی نداشــت، جمع های هنری مورد ســؤال بود و 
چراهای درباره اینکه که چگونه از اساســنامه عدول 
شده و چرا نشست ادبی چند فرهیخته و یا رونمایی 

کتاب انجام شــده؟ چرا جشــن دوره ای یک استاد 
که مجوز تدریس به شــاگردان خودش را داشته در 
فضای مهیا شــده موسســه بر قرار گشته؟ و از این 
چراها؟ ... برای ما اســترس زا شــده بود، البته کمی 
بیشتر دیگر سنگ اندازی مدیری که حتی یک بار به 
مجموعه سر نزده بود و دنبال علت ایجاد موسسه بود 
و پروانه انجام فعالیت به مجموعه را تمدید نمی کرد 
باعث شــد من فکری بکنم که چرا ســرمایه گذاری 
حدود ۴ میلیاردی را که به رایگان در اختیار هنر شهر 

و این اســتان قرارداده ام باید ادامه کار دهم!؟ اگرچه 
عشق و عاقه من همین کار بوده و خواهد بود اما باید 

به گونه دیگری به هنرمندان خدمت کنم.
باری! من احســاس کردم مســئولی که آگاه نیست 
که یک موسســه که به صورت کامًا رایگان در اختیار 
حدود ۲۲۰۰ هنرمند بوده و مانع از این شده که شاید 
هزاران منکر در فضای فرهنگ و فرهنگ ســازی این 
شهر و استان اتفاق بیافتد چقدر می تواند حتی برای 
اهداف دســتگاه او مفید باشــد دیگر چه رسالت و 
هدفی برای پشــت میز نشســتن دارد. مگر او برای 
مدیریت فرهنگی این اســتان پشت میز ننشسته؟ 

مگر ننشســته که مســیر فرهنــگ این اســتان را 
ریل گذاری کند؟ آیا موسســه آرمان هنر هکمتان در 

این مسیر نمی توانست کمک او باشد؟
گاهی احساس می کنم با اینکه شعار دولت در بخش 
فرهنگی نگاه حداکثری به هنرمندان اســت، اما در 
اســتان همدان هنوز همان نگاه های دهه شــصتی 

حاکم است! و این جای سؤال دارد!
گاهی به این فکر می کنم که مسئوالن محترم استان 
همدان همچنان که معیشت و روزمرگی مردم استان 

برای شــان مهم است، آیا نیاز به هنر و نیاز به شادابی 
جوانــان و ایجاد امید در دل جوانان و پیشکســوتان 

هنرمند هم برای شان مهم است؟
البته در این مســیر صدا و ســیمای اســتان هم بی 
تقصیر نیســت! بارها من دیده ام در پی ارتباط با یک 
هنرمند برای حضور در برنامه های شــان بوده اند، چرا 

هنرمندان به صدا و سیما اقبالی نشان نمی دهند؟
بنده به عنوان یک ســرمایه گذار حوزه فرهنگ و هنر 
در همــدان به انــدازه یک خافــکار و مواد فروش 
حمایت نشــدم و دیگران نیز نخواهند شد! چرا که 
مسئوالن استان نظر به آینده این استان و فرهنگ 

این استان ندارند! و ادامه چنین مسیری و مسیر 
بی توجهی به هنرمندان و هنر، آژیر خطر افسردگی 
جوانان استان، شرارت های اجتماعی و هزینه های 

سنگین خواهد بود.
اینجا باید با تاکید عرض کنم که آقایان مســئول به 
خودتان بیایید و به جوانان این جعرافیا توجه کنید؛ 
میزهای خدمت بزودی از دســت تان گرفته خواهد 
شــد پس به جوانانی فکر کنید که باید باعث افتخار 
و رونق همین جغرافیا بشــوند من آنچه در رســالتم 

بــود برای جوانان و پیشکســوتان انجــام دادم؛ اما 
نگذاشتید کار انجام بشود؛ البته نه اینکه »بد« بودید، 

بلکه »بلد« نبودید!
به هر روی، بنده علی رغم میل باطنی ام مجبورم دست 
از این ســرمایه گذاری بکشم؛ که اگر این سرمایه هر 
جای جز هنر و فرهنگ هزینه می شــد چندین برابر 
بازگشت داشت. شــاید باید همان روزهای نخست 
پیگیری هایم به برخی ارشــادات فرهنگی دوستان 
گوش می کــردم که می گفتند: »برای چی می خوای 
موسســه بزنی، حوصله داری هــا«؛ ولی من متوجه 
نمی شــدم! حاال حداقل شــما متوجــه این اوضاع 

بشــوید که زود ســکان مدیریت از دست تان گرفته 
خواهد شــد و دیگری جای شــما خواهد آمد، شما 
شروع کننده تغییر در اجتماع تحت مدیریتت باش، 
بگذار خاطره ای خوب از دوران مدیریت شــما در این 
بخش بمانــد و قضاوت تاریخ در مورد شــما باعث 

خشنودی آیندگان شما و ما باشد.
دلم تنگ است دلم می سوزد از باغی که می سوزد

نه دیداری نه بیداری نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می سازد چنین آشفته بازاری

منظر تاریخی »هگمتانه تا همدان« در راه یونسکو 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان همدان گفت: پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی 
هگمتانه تا همدان تا پایان سال تکمیل و سال آینده به 

یونسکو ارسال می شود.
علــی مالمیر در گفت وگو با فارس در خصوص وضعیت 
پرونده ثبت جهانی تپه هگمتانه اظهار کرد: بر اســاس 
تفاهمی که به صورت حضوری اســتاندار با وزیر میراث 
فرهنگی داشتند و تقسیم کار شده بود قرار شد با شتاب 

بیشتری پرونده ثبت جهانی هگمتانه تکمیل شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد تا پایان سال پرونده هگمتانه 
تکمیل شــود و ســال 1۴۰۰ پرونده برای بررسی ثبت 
جهانی به یونســکو ارسال شــود گفت: تکمیل پرونده 
زمان بر است، آثاری که امسال ثبت جهانی شدند بیشتر 

آثار منقول بودند و فقط اورامانات جزو آثار نامنقول ثبت 
شده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان همدان تصریح کــرد: پرونده هایی که در حال 
حاضر در دســتور کار آمادگی برای ارســال به یونسکو 
است، یکی کاروانسراهاست که دو کاروانسرای فرسفج 
و تاج آباد از همدان هم در آن قرار دارد و دیگری پرونده 

راه  آهن است.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی هگمتانه به تنهایی مدنظر 
نیســت بلکه منظر تاریخی هگمتانه تا همدان اســت 
اضافه کرد: ایــن ثبت می تواند بافت تاریخی همدان و 
تغییرات آن طی سال های گذشته را شامل شود که در 
این صورت چندین شــاخصه ثبت جهانــی را دارا بوده 

و هگمتانه به عنوان بخشــی از این هســته تاریخی به 
ثبت می رسد.

مالمیــر با بیان اینکه برای ثبــت جهانی قبل از تکمیل 
پرونــده و بعد از تکمیل و ثبت نیز اقداماتی باید انجام 
شــود گفت: برای تکمیل پرونــده عواملی مانند حذف 
ســواره از یافت و... مدنظر است که در استانداری موارد 
مدنظر پیگیری می شود. پیش از این حسن سلطانی در 
سومین جلسه بررسی منظر فرهنگی هگمتانه گفته بود: 
مهمترین موضوعات پیرامون ثبت جهانی منظر فرهنگی 
»هگمتانه تا همدان« در قالب چهار گروه کارشناسی و 

بررسی خواهد شد.
این کارگروه ها شــامل مردم شناسی، باستان شناسی، 

گردشگری و معماری و شهرسازی است.

در کارگروه مردم شناسی در خصوص گزارش اقدامات 
مردم شناســی بازارهای همدان، تقســیم بندی پهنه 
بازار، ســاختار اقتصادی و انســانی بــازار، رابطه تولید 
و بازار، دادوســتد، گســتره حوزه محل بازار و ارتباط هر 
بازار بــا بازارهای دیگر، رابطه بازار بــا توزیع و خدمات، 
ضمانت های ســنتی بازار و اعتبــار و جایگاه اجتماعی 

بحث می شود.
در کارگروه باســتان شناسی؛ هگمتانه در متون تاریخی 
مورخان و جغرافیای نویســندگان، جغرافیای اقتصادی 
و انســانی با توجه به متون مورخــان و جغرافی دانان، 
شــاخص های زیســت محیطی و جغرافیایی در مکان 
گزینی هگمتانه، کاوش های باستان شناسی در محدوده 
ارزیابی کاوش های هگمتانه، توالی گاه نگاری نقاط بافت 

شهر و شاخص های بارز منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان 
مورد توجه و کارشناسی قرار خواهد گرفت.

در کارگروه معماری و شهرسازی تعیین بناهای موجود 
در عرصــه و حریم ها، ترســیم دقیق خطــوط عرصه و 
حریم ها با مساحت محدوده آنها، کاربری بناها و شماره 
گذاری تفکیک بناهای دارای اطاعات و فاقد اطاعات 

به بحث گذاشته می شود.
در کارگروه گردشــگری نیز دسته بندی نوع گردشگری 
بناهای موجود در محدوده عرصه و حریم ثبت جهانی، 
جستجو در منابع علمی مربوط به بناها و آثار موجود در 
عرصه و حریم، گردآوری آمار گردشگری حداقل ۵ سال 
گذشته ابنیه موجود و استخراج شماره ثبت ابنیه ثبتی 

مورد کارشناسی قرار می گیرد.

ویترین

بزنگاه

ایمان بیاوریم
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل
گون شدٔه بیکار به داس های واژ

و دانه های زندانی
که چه برفی می بارد کن  نگاه 

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست 
جوان

که زیر بارش یکریز برف مدفون شد
فروغ فرخزاد

ضرورت و اهمیت قصه گویی برای 
کودکان و نوجوانان

قصه گویــی هنر اســت و 
قصه گو هنرمند، این جمله 
را حتمًا شنیده اید. درواقع 
قصه گویی فعالیتی است 
دوطرفه و شــنونده قصه 
کودکان و نوجوانان به اندازه 
گوینده آن در شکل گیری 

این هنر نقش دارند.
امروزه کودکان و نوجوانان ما بسیار به این هنر زیبا و 
بیان قصه های کهن احتیاج دارند تا بتوانند در سایه 
خاقیت های فردی قصه گو به دنیای جذاب قصه ها 

وارد شوند و لذت ببرند.
قصه گویــی و بیان قصه ها به قصــد انتقال پیامی 
خاص گفته می شــوند یــا هدف از اجــرای آن ها 
نشاط بخشــی و آرامش خاطر است که درهرصورت 

هدفمند به نفع کودکان و نوجوانان است.
قصه گوی باتجربه با به کارگیری زبان بدن و انعطاف 
صــدا همگــی در خدمت انتقال حــس موجود از 
طرف گوینده به شــنونده است و شرط اساسی در 
اثربخشی قصه است تا مخاطبان کودک و نوجوان 

بر سر ذوق آیند.
خاطــرات خوبــی که همــه مــا از قصه گویی های 
پدربــزرگ و مادربزرگ هــا داریم دلیلی اســت بر 
ماندگاری تاش توأم بــا موفقیت آن ها، جذابیت 
قصه گویی در عصر حاضر و سفر چند هزارساله آن ها 
از گذشته خیلی دور تاکنون دلیل دیگری است بر 

این ادعا و هنر زیبا.
از این سنجش به این نتیجه می رسیم که قصه گویی 
نیز یک هنر اســت و آن را می توانیم در ردیف دیگر 

فعالیت های هنری ارزیابی کنیم.

از قصه گویی تا شنوندگی ��
ایــن مواردی که در باال ذکر شــد اهمیت قصه گو را 
یادآور می شــد؛ اهمیت قصه گو این قدر زیاد است 
که می توانــد رویاهای آینده یک کودک را شــکل 
دهــد. مثًا در دنیای امروز ما که مربی های کودکان 
هستیم؛ هنوز نغمه هایی از برخی قصه گو مانده که 

برای ما احساسی نوستالژی دارد.
درواقــع بخشــی از دنیای خاطرات مــا را همین 
راویــان مهربــان دوران کودکی و نوجوانی شــکل 
داده اند؛ حتمًا قصه های شب؛ قصه های ظهر جمعه 
و ... را در خاطــر دارید؛ خیلــی از ما بزرگ ترهای 
امروز؛ رویاهای کودکی و نوجوانمان را با این راویان 
گذراندیم؛ راویانی که با صدا و کامشــان بخشی از 

اندیشه امروز ما را شکل دادند.
بی تردیــد قصه گوهای امــروز هــم در آینده ای 
نه چنــدان دور خاطراتــی برای نســل های آینده 
خواهنــد بــود. باشــد کــه بــا صــدا و کاممان 

خاطره هایی پر از نیکی به جای بگذاریم.
خاصه اینکه شــاید برای جمع بندی موضوع بهتر 
باشد برخی محورها را برای اینکه اهمیت قصه گویی 
برای کودکان مشخص شــود بیان کنم. نخستین 
مــوردی که به کودکان از مســیر قصه گویی انتقال 
می یابد »فضایل اخاقی« اسٰت یعنی از این مسیر 
می شــود به صورت غیرمســتقیم خیلی از کارهای 
خوب را به کودکان آموزش داد. دومین مسئله مهم 
می تواند این باشــد که از مسیر قصه گویی می شود 
کودکان را بافرهنگ و ریشه هایشان بیشتر آشنا کرد.
افزایش مهارت های کامی و افزایش مهارت های 
یادگیری می تواند از دیگر اثرات مثبت قصه گویی 
بــرای کودکان باشــد. پرورش خاقیــت و قدرت 
تخیل کودکان از مســیر قصه گویی خیلی بیشتر 
گســترش پیدا می کنــد. کودکان از مســیر قصه 
می توانند رؤیاپردازی های زیادی داشــته باشند. 
درواقع گــوش دادن به داســتان به کودک کمک 
می کند که شخصیت ها، مکان ها، موضوع داستان 
و ... را به جای تماشــا در یک رســانه تصویری از 
ذهن خود گذر دهند. تقویت حافظه آسان تر کردن 
یادگیری در مدرســه، ارتباطات بهتر، آرمان گرایی 
و ... از دیگر مزیت هــای قصه گویی و تأثیر آن بر 

کودکان است.
الزم به ذکر است که فریبا عزتی حق، مربی فرهنگی 
و قصه گوی کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان همدان است. وی برگزیده و نفر 
اول جشنواره قصه گویی کشوری سال ۷9، برگزیده 
برگزیده های کشوری در جشنواره قصه گویی سال 
۸۰، داور جشــنواره قصه گویــی اســتانی، برگزیده 
جشنواره های استانی، برگزیده جشنواره غرب کشور 
در سال 9۸، مســول انجمن قصه گویی و آموزش 
قصه و قصه گویی برای اعضا کتابخانه های اســتان 

همدان هم بوده است.

نتیجه

آخـــر

علیرضا  سهرابی
مدیر موسسه آرمان هنر هگمتان

فریبا عزتی حق
قصه گوی کتابخانه کانون 

پرورش فکری استان

مجتبی حیدری 
مدرس موسیقی

۵۴ بارکد تجاری مربوط به جاده ابریشم؛ این ِگل ُمهرها متعلق به دوران هخامنشی تا اوایل دوره اسالمی 
هستند؛ رونمایی در موسسه آرمان هنر هکمتان

بازدید دکتر حجت هللا ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و هیئت همراه از مجموعه فرهنگی 
آرمان هنر هکمتان
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کشور  با تولید  بی نیازی 
»خمیرالکترود« در همدان

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
از تولید»خمیرالکترود«  اســتان همــدان 
توســط یک واحد دانش بنیــان در همدان 
خبــر داد و گفت: این محصول صنایع فوالد 

کشور را از واردات بی نیاز می کند.
حمیدرضــا متین در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: این محصــول در صنایع فوالدی و 
کوره های ذوب کاربرد دارد که در حال حاضر 

از طریق واردات تامین می شود.
او خاطرنشــان کرد: این واحدصنعتی یک 
شــرکت دانش بنیان است که با حمایتهای 
صــورت گرفته در شــهرک صنعتــی ویان 
مســتقر شده و مشغول تولید این محصول 

است.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان افزود: این واحد صنعتی با 
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومان تولید خود 
را آغــاز کرده و نمونه محصول برای دریافت 
تائیدیــه نهایی بــه آزمایشــگاه تخصصی 

ارسال شده است.
به گفته وی پــس از اخذ تائیدیه محصول، 
پروانــه بهره برداری برای این واحد صنعتی 

صادر می شود.
متین از بهره برداری این واحد در دهه فجر 
ســال جاری خبر داد و گفــت: بی تردید تا 
پایان ســال ایــن واحد به ظرفیت اســمی 
تولیــد رســیده و صنایع مــورد نیــاز را از 

وابستگی به کشورهای بیگانه رها می کند.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همــدان تصریح کــرد: بــا تولید 
خمیرالکتــرود محدودیت واردات برای این 
محصــول اعمال می شــود و ارز برای این 

منظور اختصاص نمی یابد.
او گفــت: هم اینــک صنایع فوالد اســتان 
همــدان و کارخانــه هــای فروســیلیس، 
خمیرالکتــرود مــورد نیازشــان را از طریق 
واردات تامیــن می کنند. همدان دارای یک 
هــزار و ۶۰ واحــد صنعتی کوچــک و بزرگ 

است.

�� )Electrode Paste( خمیرالکترود
الزم بــه ذکــر اســت کــه خمیرالکتــرود 
تولیــد  جهــت   )Electrode Paste(
الکترودهــای کــوره ســودربرگ و مصرف 
درکوره های قــوس الکتریک به منظورتولید 
فروآلیاژها اســتفاده می شود و نقش اصلی 
آن انتقال جریان الکتریکی از منبع به مواد 
داخل کوره اســت که پس ازپخت به شکل 
یــک الکترود ایــن کار را انجــام می دهد. 
بــرای تولید خمیر الکتــرود از کک نفتی یا 
آنتراســیت کلســینه به همراه چسب های 

مخصوص استفاده می شود.
الکتــرود گرافیتــی جهت تولیــد فوالد که 
از نــوع خالص تر کربن )کک ســوزنی( که 
معمواًل بیش از 99 درصد کربن دارند تولید 

می شوند.
الکترودهــای خمیــری کــه در کوره هــای 
تولید فرو آلیاژ اســتفاده می شــوند. خمیر 
الکتــرود ابتدا در یک غــاف آهنی ریخته 
شــده و پس از زینتر شدن در غاف پوسته 
فلــزی عمل قوس زدن را شــروع می کنند 
کــه بــه  الکترودها یــی که به این شــکل 
تولید می شــوند الکترودهای ســودربرگ 
)Soderberg electrode( نیز می گویند 
و به خاطــر قیمتش مقــرون به صرفه تر از 

الکترودهای گرافیتی است.

فروسیلیس ۲۰ هزار تنی در همدان ��
ســه ماه پیش هم رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان از احداث نخستین 
واحد صنعتی فروسیلیس کشور با ظرفیت 
2۰ هــزار تن تولید در همدان خبر داده بود و 
اعام کرده بود که این واحد با سرمایه 2۴۰ 
میلیــارد تومانی ارزش افــزوده فراوانی به 
سنگ معدنی سیلیس این منطقه می دهد. 
وی تاکید کرده بود که طرح توســعه واحد 
صنعتی فروســیلیس آذرخش اجرا شده و 

آماده بهره برداری در سال جاری است.
متین گفته بود: این واحد صنعتی دو ســال 
پیش با حضور معاون اول رییس جمهوری 
بــا ظرفیت ۱2 هزار تن در شــهرک صنعتی 
جوکار بهره برداری شــد و امسال با سرمایه 
گــذاری جدیــد ظرفیت این واحــد به ۳2 
هزار تن در سال رســید که در کشور طرحی 
بی نظیر محســوب می شــود. طرح توسعه 
فروسیلیس آذرخش با 2۴۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری اجرا شده که تنها ۴۰ میلیارد 
تومان از طریق حمایت دولت و تســهیات 

بانکی فراهم شده است.

بازتاب

حمایت نیازمند  پژوهش 

برگزیده  پژوهشــگر 
گــروه علــوم پایــه 
بوعلی سینا  دانشگاه 
در ســال 99 گفــت: 
پژوهشگران با وجود 
امکانــات  کمبــود 
باالیــی  ســطح  در 
می کننــد  فعالیــت 
بنابرایــن بایدحمایت از حــوزه پژوهش 
توســط وزارت علوم و دانشــگاه ها بیشتر 

شود.
دکتــر بابک ژالــه در گفت وگو با ایســنا، 
بــا بیــان ایــن کــه حیطــه فعالیت من 
پژوهش های بین رشــته ای لیــزر و نانو 
اســت، اظهار کرد: بنده در حوزه ســاخت 
و  کاتالیســت ها  نانــو  نانوژنراتورهــا، 
هرچیــزی که بشــود با اســتفاده از لیزر 
به صــورت نانــوذره تولید کــرد، فعالیت 

می کنم.
وی تصریح کــرد: مهم ترین فعالیت های 
پژوهشــی مــن در حیطــه نانــو تولید و 
ذخیره ســازی هیدروژن، پیزوالکتریک ها 
و بخش دیگــری از فعالیت های مهم من 
که با استفاده از لیزر و نانو انجام می دهم 
در حیطه ســاخت نانو کامپوزیت ها برای 

تخریب آالینده ها و مواد ســمی است.
ژالــه در رابطــه بــا معیارهــای انتخــاب 
پژوهشــگران برتــر ســال، توضیح داد: 
پژوهشــی  و  تحقیقاتــی  فعالیت هــای 
پژوهشــگران مانند تألیف کتاب یا مقاله، 
حضــور در کنفرانــس و یا ارائــه و انجام 
یک طرح تحقیقاتی در ســال امتیاز دهی 
می شــود و از بین افراد واجد شرایط یک 
تعدادی بر اســاس آئین نامه ها به عنوان 

پژوهشــگر برتر سال انتخاب می شوند.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه بوعلی سینا 
با بیــان این که سخت کوشــی مهم ترین 
ویژگی یک پژوهشــگر اســت، اظهار کرد: 
دانشــجویان بــرای این کــه بتوانند یک 
پژوهشگر موفق شــوند باید سخت کوش 
و پیگیــر باشــند، از خدا کمــک بخواهند 
و ارتبــاط خوبــی در همکاری با اســاتید 
داشــته باشــند زیرا یک اســتاد خوب، 
می تواند در رشــد و پیشــرفت دانشجو به 

آن کمک کند.
وی بــا بیان این کــه حمایت هــا باید از 
حــوزه پژوهــش بیشــتر شــود، مطرح 
کرد: یک استاد دانشــگاه، حقوق خود را 
دریافــت می کند اما جا دارد سیســتمی 
وجود داشــته باشــد تا به دانشــجویانی 
کــه در این حوزه فعالیــت می کنند کمک 
مالی شــود تا با خیــال راحت کار خود را 

دهند. انجام 
این اســتاد تمام گروه فیزیک دانشــگاه 
بوعلی ســینا افزود: پروژه های تحقیقاتی 
نتیجــه صددرصــدی نــدارد و بــه نتیجه 
مثبت رســیدن یک پروژه مســتلزم زمان 
اســت بنابراین اگر محقق حمایت شــود 
می توانــد با آرامش کار خود را انجام دهد 

تا زودتر به نتیجه برسد.
 ژالــه در رابطــه با وضعیــت پژوهش در 
ایران، بیــان کرد: آمارها نشــان می دهد 
افــرادی هســتند کــه بــا وجــود کمبود 
امکانات در سطح باالیی فعالیت می کنند 
بنابرایــن در صــورت حمایــت، وضعیت 

بهتر می شود. پژوهشی خیلی 
وی بــا بیــان این که مشــکاتی در حوزه 
پژوهش وجــود دارد، گفــت: حمایت ها 
بایــد از جانب وزارت علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری، دانشــگاه ها و صنعــت از حوزه 

شود. بیشتر  پژوهشی 
این پژوهشــگر خاطرنشان کرد: ۱۶ سال 
پیش کــه من به دانشــگاه بوعلی ســینا 
آمــدم، آزمایشــگاهی وجود نداشــت تا 
بتوانیــم فعالیــت خود را انجــام دهیم و 
دانشــگاه فقط یک فضا در اختیار ما قرار 
داد اما در این سال ها به صورت تدریجی 
از گرنت پژوهشــی که از دانشگاه دریافت 
کردیــم توانســتیم آزمایشــگاه را تجهیز 
کنیــم تــا بتوانیــم نیازهای اولیــه برای 
آزمایشــات دانشــجویان دوره تحصیات 

را فراهم کنیم. تکمیلی 
 ژاله در پایان یادآوری کرد: مهم ترین امر 
در حــوزه پژوهش، حمایت از دانشــجو و 
انگیزه دادن به آنهاســت تا این افراد نیز 
تــاش کنند و بتواننــد رزومه خوبی برای 
مراحــل آتــی زندگی تحصیلی و شــغلی 

خود داشته باشند.

استاندار همدان خبر داد:نکتـه

کشور کمترین میزان بیکاری و رتبه نخسِت ۳۱ استان  همدان 
بهره برداری رسمی از مجتمع پتروشیمی هگمتانه 

اســتاندار همدان گفت: مجتمع بزرگ تولیدی 
»پتروشــیمی هگمتانــه« به عنــوان یکی از 
طرح های مهم اقتصادی اســتان در راســتای 
تحقق شعار »جهش تولید« به صورت رسمی 

به بهره برداری می رسد.
سیدسعید شاهرخی افزود: برای تکمیل پروژه 
و فراهم کردن زمینه راه انــدازی و بهره برداری 
رســمی از این پروژه بــزرگ اقتصادی، تاش 
بی وقفــه و شــبانه روزی را در طول یکســال 
گذشته شاهد بودیم چراکه بهره برداری از این 
پروژه عظیم نقش مهمی در رشــد و توســعه 
اقتصادی پایدار و همه جانبه اســتان همدان 

دارد.
وی اظهــار داشــت: بهره برداری آزمایشــی از 
مجتمــع پتروشــیمی هگمتانــه از ماه های 
گذشــته آغار شــده که با بهره برداری رسمی، 
این مجتمع بزرگ اقتصــادی وارد مدار تولید 

در کشور می شود. 
اســتاندار همدان افزود: پتروشیمی هگمتانه 
در حالی پس از ۱2 سال و در اوج تحریم ها به 
بهره برداری می رســد که  محصول تولیدی آن 

در کشور بی نظیر است.
شاهرخی تاکید کرد: با تفاهم نامه منعقد شده 
میان اســتانداری همدان و وزارت نیرو، مقرر 
شده که بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار 
بــرای تامین برق واحدهای تولیدی اســتان 

سرمایه گذاری  شود.
وی تصریــح کرد: مجوز ســاخت نیروگاه ۵۰۰ 
مگاواتی در شهرستان مایر نیز صادر شده که 
و امیدواریم بتوانیم در مدت کوتاه اجرای این 

پروژه را عملیاتی کنیم.
اســتاندار همدان در ادامه با اشــاره به الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: با پیگیری انجام 
شــده ســهم اعتبارات هزینه ای دستگاه های 
اجرایی استان در بودجه سال آینده ۵۶ درصد 

افزایش یافته است.
وی افــزود: همچنین در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۰، طرح هــا و پــروژه هــای جدیدی برای 
استان همدان تعریف شده که نتایج درخشان 

این اقدامات در سال آینده نمایان می شود.

اســتاندار همدان تاکید کرد: ضریب افزایش 
اعتبارات اســتان همدان در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ قابــل توجه اســت و در ایــن الیحه 2۵ 
درصد حقوق کارمندان دســتگاه های اجرایی 

نیز افزایش می یابد.
شاهرخی تصریح کرد: در رابطه با نرخ بیکاری، 
اســتان همــدان کمتریــن میزان بیــکاری و 
رتبه نخســت ۳۱ استان کشــور را دارد که البته 
همچنان برای ریشــه کنی معضل بیکاری و به 
صفر رساندن نرخ آن در استان تاش می کنیم.
وی اظهار داشت: امسال در حوزه سرمایه گذاری 
همچون سال گذشته عملکرد مجموعه مدیریت 
اجرایی اســتان همدان موفق بــوده و تا کنون 
بیش از پنج هزار میلیارد تومان در بخش های 

مختلف سرمایه گذاری شده است.
اســتاندار همدان ادامــه داد: از ایــن میزان 
سرمایه گذاری، 2 هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان آن 
آورده بانکی، 2 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آورده 
مردمــی و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز تســهیات 

بانکی بوده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه معــاون اول رئیس 
جمهوری در این هفته 2 بار به صورت رسمی از 
تاش های انجام شده در استان همدان تقدیر 
و تشــکر کرده و از مجموعه مدیریت اجرایی 
استان قدردانی کردند، افزود: در حوزه اقتصاد 

مقاومتی، اســتان همدان همواره رتبه نخست 
کشور را کسب کرده است.

شاهرخی با اشــاره به دســتاوردهای استان 
همدان در حوزه پژوهش نیز چشمگیر و قابل 
توجه اســت، گفت: استان همدان یک هزار و 
۴۵۰ استاد برجسته علمی دارد که در مجموع 
۶۸ هزار دانشــجو در دانشــگاه های اســتان 
تحصیل مــی کنند که از این تعــداد بیش از 
۱۴ هزار دانشــجو درحال فراگیری تحصیات 

تکمیلی هستند.
اســتاندار همدان تاکید کرد: در طرح شــهید 
سلیمانی با همکاری مشترک مجموعه وزارت 
بهداشــت و سپاه پاســداران انقاب اسامی، 
اقدامات بســیار خوبی در راســتای مهار همه 
گیــری کرونادر اســتان همدان انجام شــده 

است.
وی افــزود: همــکاری خوب و موثــر مردم، 
دســتگاه های اجرایی و به ویــژه تاش کادر 
درمان و دانشگاه علوم پزشکی استان در مهار 
موج سوم کرونا قابل تقدیر است به نحوی که 
با یــک حرکت جمعی و رعایــت 9۰ در صدی 
پروتکل های بهداشــتی توانستیم موج سوم 
همــه گیری ویــروس را به خوبی در اســتان 

کنترل کنیم.

۱۷ هــزار و ۸۷۲ فرصت شــغلی در اســتان  ��
همدان / رتبه نخســت اســتان همدان در طرح 

تسهیالت روستایی
 در راســتای اهداف ســند راهبردی و توسعه 
اشــتغال این اســتان در هشــت ماهه سال 
جاری برای ۱۷ هزار و ۸۷2 نفر شغل در بخش 

مسکن و غیرمسکن ایجاد شده است.
تعهد ایجاد اشتغال این استان در سال جاری 
با اعام دســتگاه های اجرایی ۱9 هزار و ۴۵۰ 
نفر بوده که تاکنون 92درصد آن محقق شــده 

است.
بــرای ایجاد و حفظ اشــتغال موجود بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام 
شده که نتیجه آن نرخ بیکاری ۷.۳ درصدی، 
بر اســاس مرکز آمار ایران در شش ماهه اول 

سال 99 است.
اســتان همدان در طرح تســهیات روستایی 
رتبه نخســت را دارد، سهم استان از ۱۴2 هزار 
میلیارد ریــال توزیع اســتانی در پنج مرحله 
تسهیات روســتایی ۳.۱۱ درصد به مبلغ سه 

هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال است.
در زمینــه تســهیات روســتایی بر اســاس 
شاخص هایی از جمله نسبت مبلغ عقد قرارداد 
طرح های ارســالی به ســهمیه بــا ۱۱۵ درصد 

تحقق، رتبه نخست کشوری را کسب کردیم.
تحقق این امر ناشی از تعامل و همکاری خوب 
بانک  ها، دســتگاه های اجرایــی با کمیته های 
فنی اســتانی، شهرســتانی، حوزه اقتصادی 
اســتانداری، ســازمان مدیریت و فرمانداران 

است.
تاکنون ۱۱2 میلیارد تومان تسهیات در استان 
پرداخت شده و براساس مصوبات ستاد ملی 
کرونــا، ســامانه کارا برای طــرح های بخش 

گردشگری و بخش ورزش فعال شده است.
بنگاه هایی که در این دو حوزه از تسهیات کرونا 
استفاده کرده اند یا بر اساس دستورالعمل های 
جدیــد می توانند در صورتــی که از قبل منتفع 
شــده اند مابه التفاوت سقف تسهیات در نظر 
گرفته شــده را دریافت کننــد و لذا به محض 

دریافت پیامک در سامانه کارا ثبت نام کنند.

گزارش

َدخِل ۸۱ هزار میلیارد ریالی استان 
در سال ۱400 

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
برنامهریزی اســتان همدان گفت: 
مجمــوع ســهم اعتبــارات درنظر 
گرفته شده برای این استان شامل 
هزینه ای)جاری( و تملک)عمرانی( 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، ۸۱ 
هزار میلیارد ریال)هشت هزار و ۱۰۰ 

میلیارد تومان( است.
سیداسکندر صیدایی اظهار داشت: 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ توســط 
دولــت تنظیم و تقدیــم مجلس 

شــورای اسامی شده که این الیجه هم اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال 
بررسی است.

وی با اشاره به اینکه یک جلد از الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اعتبارات استان ها اختصاص داده 
شده، افزود: حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای در الیحه بودجه ۱۴۰۰ به میزان اعتبارات 
استان همدان نسبت به سال گذشته اضافه شده که این اعتبار در سطح دستگاه های اجرایی 

تقسیم می شود.
صیدایی تاکید کرد: 2 پروژه عمرانی »تراموا شــهری همدان« و جاده »همدان- گنجنامه- 
تویسرکان« در الیحه بودجه ۱۴۰۰ ردیف اعتباری ماده 2۳ دارند که به این پروژه ها اعتبار ویژه 

برای اجرا اختصاص داده خواهد شد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان افزود: اعتبار توازن استان در سال 
جاری ۳۰2 میلیارد تومان بود که برای سال ۱۴۰۰ به ۵۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: برای تعیین سهم اعتباری استان همدان در الیحه بودجه سال آینده، تاش موثر و 
گسترده ای با محوریت مدیریت ارشد اجرایی استان و همراهی و هم افزایی نمایندگان مردم 

در مجلس شورای اسامی انجام شده است.
صیدایی ادامه داد: برای اختصاص اعتبار مناسب، طرح ها را به تفکیک شهرستان ها مشخص 

کرده و اطاعات مربوطه را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد: امســال با توجه به حضور فعال نمایندگان استان در کمیسون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس، امیدواریم برای سال ۱۴۰۰، اعتبارات مناسبی براساس الیحه 

بودجه برای استان همدان جذب شود.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان اظهار داشت: فروش اماک و اموال 
مازاد دســتگاه های استان نیز در حال انجام است که تا کنون چهار دستگاه استانداری، امور 

اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و منابع طبیعی، اماک مازاد خود را فروخته اند.
وی عنوان کرد: اعتبار حاصل از فروش اماک مازاد اســتانداری و امور اقتصادی و دارایی از 

طریق خزانه دولت به حساب این دستگاه ها واریز شده است.
صیدایی اضافه کرد: پروژه های بزرگ و موثری در بخش »جهش تولید« برای استان همدان 
طراحــی و تعریف شــده که روند اجرای این طرح ها با تعامــل و همراهی همه متولیان به 
خصوص بانک ها با ســرعتی خوبی درحال پیشرفت است. وی همچنین با اشاره به تقدیم 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ از طرف دولت به مجلس شورای اسامی گفت: در این الیحه برای اعتبارات 

تملک دارایی استان رشد ۴۷ درصدی پیش بینی و لحاظ شده است.
صیدایی اظهار داشت: در مجموع بودجه مصوب اعتبارات استانی، نفت و توازن کل استان ها 
حدود ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان اعام شده که سهم استان همدان از این میزان 2۸۳ میلیارد 
تومان لحاظ شده است. وی خاطرنشان کرد: در مجموع اعتبارات نفت و استانی و اعتبار 2۷ 
صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده استان همدان در سال جاری ۱92 میلیارد تومان بوده که 

در الیحه بودجه سال آینده ۴۷ درصد رشد را نشان می دهد.
صیدایی با تاکید بر اینکه همدان جزو معدود استان هایی است که اعتبارات تملک دارایی های 
آن این میزان رشد را داشته است گفت: اعتبارات تملک دارایی ها شامل زیرمجموعه نفت و 

2۷ صدم درصد اعتبارات استانی و  اعتبارات قانون متوازن است.

معاون استاندار:

۱۳0 طرح تا پایان دولت دوازدهم در همدان 
بهره برداری می شود
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری همدان اظهار 
داشت: با رایزنی مسووالن اقتصادی و فرمانداران ۱۳۰ طرح تا 
پایان دولت دوازدهم در این استان آماده بهره برداری می شود.
ظاهر پورمجاهد در نشســت بررســی طرح های جهش تولید 
همدان بیــان کرد: برخی از طرح ها محرک توســعه اســتان 

هستند که این طرح ها با جدیت ویژه دنبال می شود.
وی خاطر نشــان کرد: چندین طرح در بخش جهاد کشاورزی، 
صنایع تبدیلی، گلخانه 2۴ هکتاری در دســت اجرا هســتند و 

بــا افتتاح تنهــا یک گلخانه 2۴ زیر شــاخه نیز بهره برداری می شــود اما این یک طرح 
محسوب می شود.

وی با بیان اینکه توسعه و ایجاد ساالنه ۷۰ هکتار گلخانه به دستگاه ها تکلیف شده است 
اضافه کرد: با توجه به توســعه زیر ســاخت شهرک های صنعتی هم اینک فضای آنها ُپر 
شــده است به گونه ای که تنها در ناحیه صنعتی شهرســتان محروم فامنین ۱۰۰ قرار داد 

بسته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: توسعه شهرک بهاران به میزان 
۴۷ هکتــار، فرآوری معدن در ناحیه صنعتی جوکار و اجرای 2 طرح بزرگ در این ناحیه 

صنعتی از دیگر کارها است.
پورمجاهد ادامه داد: با توجه به نامگذاری ســال به نــام جهش تولید ۶۳ طرح عمرانی 
اقتصادی احصا شــد و در ســفر نوبخت به همدان ۳۷ طــرح در قالب تحقق پروژه های 
جهش تولید تفاهم نامه منعقد شــد که این طرح ها شــامل دو بخش اعتباری از محل 

اعتبارات ملی و  استانی و طرح های تسهیاتی هستند.
وی افزود: از این ۳۷ طرح ، 2۴ طرح اقتصادی اســت که در این باره منابع اعتباری الزم 
۵22 میلیارد تومان تســهیات ســرمایه ثابت و ۱۷۸ میلیارد تومان ســرمایه در گردش 
پیش بینی شده است که این طرح ها و پروژه ها با تسهیات ۱۸ درصد بوده اما سه درصد 

یارانه سود معادل ۶۱ میلیارد تومان به آنها تعلق می گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان بیان کرد: در راســتای طرح هایی 
کــه نیاز به اعتبار ملی و اســتانی دارند رقم پیش بینی شــده در ایــن تفاهم نامه 9۷ 
میلیــارد تومان اســت که 2۰ درصد این رقم معادل ۱۴ میلیــارد تومان تخصیص اولیه 
آن توســط ســازمان برنامه بودجه ۱۰ روز پیش به همدان اباغ شده اما هنوز نقدینگی 

تامین نشده است.
پورمجاهد اضافه کرد: عاوه بر طرح های یاد شــده بر اســاس بخشــنامه وزیر کشــور 
۳۰ مورد فعالیت جهش تولید مطرح شــد همچنین به دنبال فرمایشــات رهبر معظم 
انقاب، در ششــم فروردین نامه ای به دستگاه های اجرایی استان ارسال و دیدگاه ها و 

پیشنهادهای ادارات در حوزه جهش تولید اخذ شد.
وی گفــت: در حــوزه فرآوری معادن کارهای بزرگی در اســتان همدان انجام شــده 
اســت که تکمیل زنجیره تولید در بخش کشــاورزی و زیر ســاخت شهرک ها نمونه 

بارز آنها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بیان کرد: در حوزه گردشگری و صنایع 
دســتی بخشی از محصوالت این اســتان برند جهانی و ملی دارند و در بخش بازاریابی 

تاش شد از این فرصت ها به نحوه مطلوبی استفاده شود.
پورمجاهد تحریم و کرونا را از چالش ها و موانع پیش روی طرح ها دانست و گفت: برای 
واردات ماشــین آالت سه واحد بزرگ فرآوری معدنی و فوالد با مشکل تامین ارز مواجه 
بودند و به خاطر تعهد ارزی به علت سیاست های غیر شفاف موجب تاخیر در زمان بندی 

اجرای برخی طرح ها اتفاق بیفتد.
وی گفت: تمامی تاش این اســت طرح های در دســت اجرا تا دهه فجر و پایان سال به 
بهره برداری برســد هر چند بخشــی از طرح ها تسهیات بانکی را دریافت کردند؛ اما امید 

می رود مسیر بهتری را برای امسال پیش ببرند.
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شهردار همدان خبر داد: 

به زودی؛ بهره برداری از فاز نخست پل شهید همدانی 
شــهردار همدان گفت: به زودی از فاز نخست پل 

شهید همدانی بهره برداری می شود.
قریب ســه ســال قبل وقتی عباس صوفی به 
عنوان شــهردار همدان، سکان مدیریت شهری 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین را به دســت 
گرفت، کارگاه عملیات اجرایی پل شهید همدانی 
تعطیل شــده بود، عزم جدی صوفی برای ایجاد 
تحول در خدمت به شهروندان و رساندن جایگاه 
همدان به مراتب شایسته تر باعث شد این پروژه 
بزرگ احیا شود و با مساعی همه جانبه مدیریت 
شــهری، همدانی ها شــهری شایسته تاریخ پر 

افتخار خود داشته باشند.
در بازدیدی که عباس صوفی با همراهی تنی چند 
از مدیران شهرداری از اقدامات پایانی فاز نخست 
این پروژه به عمل آورد مطالبی گفته شد که حائز 

اهمیت است.
شــهردار همــدان در جریــان بازدیــد از مراحل 
کابل گذاری پروژه تقاطع چند ســطحی شــهید 
همدانی گفــت: در روزهای آینده شــاهد اتمام 
عملیات اجرایی و بهره برداری از فاز نخست این 
پروژه خواهیم بود، پروژه ای که در این ســال ها 
ابعاد پیچیده ای را پشــت سر گذاشت تا بتواند 
راهگشای مشــکات ترافیکی شــهروندان در 

شمال شهر همدان باشد.
عبــاس صوفــی در ادامه افزود: مــردم همدان 
چشــم انتظار پایان کامل عملیــات اجرایی این 
پروژه هســتند بنابراین در تمام مدت این دوره 
از شهرداری و شورا به صورت شبانه روزی در حال 

انجام وظیفه هستیم.
وی همچنیــن تصریح کرد: این پروژه هم مانند 
هزاران پــروژه خرد و کآلن که هم زمان در شــهر 
شــاهد اجرایی شــدن آن ها هســتیم با فراز و 

نشیب های بسیار مواجه بوده است.
صوفــی اذعان کرد: پس از آن که عزم جدی برای 
احیا و اجرای این پروژه اتخاذ شــد، برنامه ریزی 
دقیقی صــورت گرفت تا در موعد ســریع تر این 
تقاطع زیر بار ترافیکی برود و در مرحله بهره برداری 
قــرار گیرد، اما تحریم های ظالمانه علیه مردم ما 
باعث گرانی و تورم افسارگســیخته شد و هرآینه 
امکان پیشــرفت این پــروژه مــورد تهدید قرار 
می گرفت، از ســوی دیگر حتی پــس از تأمین 
بودجه موردنیــاز امکان خرید مصالح حرفه ای از 

قبیل کابل و غیره تقریبًا دشوار گشته بود.
شــهردار همدان تأکید کرد: ازآنجاکه اراده الهی 
فوق اراده ها است، با توکل به لطف خدا تدابیری 
اتخاذ شــد که علیرغم مصائب متعددی که سر 

راه اقدامات قرار داشــت، با همدلی شهرداری و 
شورا، حمایت مالی و اجرایی استاندار و معاونان 
وی و حمایت معنوی نماینده ولی فقیه در استان 
همدان حین بازدید و پیگیری ها و پشــتیبانی 
نماینــده مردم همدان در کســوت رئیس گروه 
برنامه وبودجه مجلس شــورای اسامی و دیگر 
نماینــده مردم همــدان در مجلس و همچنین 
نقش ســازنده فرماندار، مشکات یکی پس از 

دیگری مرتفع شد.
صوفی ادامه داد: خرید کابل های ِکشنده یکی از 
مهم ترین مراحــل تأمین مصالح حرفه ای برای 
این پروژه بود که هم اینک به مقدار الزم تهیه شده 

و در اختیار پیمانکار پروژه قرارگرفته است.
وی افــزود: در روزهای آتی پس از پایان تکمیل 
عملیات فنی اســکلت و سازه این پروژه، به طور 
هم زمان چندین دســتگاه میکســر بتن حدود 
۱۰ ســاعت بی درنگ به بتن ریزی برای عرشــه 
ســطح ســوم خواهند پرداخت تا با جمع آوری 
داربســت های نگهدارنده، چند مسیر این پروژه 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
شــهردار همچنیــن از شــهروندان همدانــی، 
به خصوص ساکنان مناطق شمالی شهر همدان 
و نیز عابران استان های مجاور که معبر رفت وآمد 
آنهــا از این نقطه اســت برای صبر و شــکیبایی 
مثال زدنی تشکر کرد و افزود: همراهی شهروندان 

خوب همدانی در تحقق اهداف توســعه شــهر 
نقش بســزایی داشــته و در هر مرحله از کار در 
خدمت به شهروندان وقتی پای همکاری مردمی 
در میان بوده شاهد اتفاقات مطلوب بوده ایم که 
امید می رود حــاوت بهره برداری از این پروژه و 
ســهولت در رفت وآمد برای شهروندان خاطرات 

خوبی را در اذهان عمومی به یادگار بگذارد.

معــارزاده: به زودی پل اصلی زیــر بار ترافیک  ��
می رود

سرپرست پروژه پل سردار همدانی نیز دراین باره 
با بیان اینکه بتن ریزی پل شهید همدانی ظرف ۱۰ 
ساعت کامل شد، ابراز کرد: برای رسیدن به مرحله 
بتن ریزی پارت میانی عرشه پل سطح سوم در 
۳ ماه تاش شبانه روزی ۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع 
قالب بندی و 2۰۰ تن آرماتور در این عرشــه به کار 
رفــت و عملیات پیش تنیدگی بــا ۱۰۰ تن کابل 

کامل شد.
مســعود معمار زاده ادامــه داد: ۱۸۰۰ مترمکعب 
بتن ریزی کــه در این پل داشــتیم بزرگ ترین 
بتن ریزی در کشــور در حوزه عرشــه و پل سازی 
محســوب می شود که با اســتفاده از ۷ کارخانه 
تولید بتن، ۵۶ میکسر حمل بتن و ۷ دکل پمپ 

بتن به انجام رسید.
معمار زاده بیان کرد: هدف اصلی از این بتن ریزی 

این است که پل اصلی از میدان باباطاهر به جاده 
تهران به بهره برداری برســد که امیدواریم بعد از 

گذشت یک هفته به این مرحله برسیم.
سرپرســت پروژه پل ســردار همدانی با تأکید 
بــر اینکه در دیگر بتن ریزی ها بعــد از ۱۴ روز به 
مقاومت مدنظر می رســیم بیان کرد: اما چون در 
بتن ریزی پل شــهید همدانی از مصالح مرغوب 
استفاده شده است بعد از یک هفته به مقاومت 

مطلوب خواهیم رسید.
معمار زاده تأکید کرد: بتن مورد اســتفاده در این 
پروژه در دو مرحله، هم در کارخانه و هم در محل 

اجرای بتن ریزی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: وقتــی به ۸۰ درصــد مقاومت 
یعنی ۳2۰ کیلوگرم بر سانتی مترمکعب برسیم 
عملیات پیش تنیدگی و کشیدن کابل ها را انجام 

می دهیم.
معمار زاده تصریح کرد: این عرشه ۴ دهانه دارد 
که عملیات پیش تنیدگی در دهانه مدنظر با 2۰۰ 
متــر طول و ۱۰ متر عرض به یک هفته زمان نیاز 
دارد و بعد از آن تزریق گروت انجام می شــود و 
می توانیم داربست ها و سازه های نگهدارنده را از 

زیر عرشه باز کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده پل 
اصلی آماده بهره بــرداری و رفتن زیر بار ترافیک 

باشد.

ماندگاری جانفشانی مدافعان 
سالمت در نبرد با کرونا 

شهردار همدان از رونمایی تندیس پرستار 
خبــر داد و گفــت: این تندیــس به پاس 
جانفشــانی مدافعان ســامت در آستانه 
والدت حضــرت زینــب کبــری )س( و 
به مناســبت روز پرســتار در مقابل سردر 
ورودی دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا 

نصب شد.
صوفی در آیین رونمایی از تندیس پرســتار 
با اشاره به رشــادت پرستاران و کادر درمان 
در جبهه سامت خاطرنشان کرد: همدان در 
عرصه نبرد با کرونا دو بانوی شهید پرستار را 
تقدیم میهن اسامی کرد بنابراین قدردانی 
از زحمات مدافعان ســامت به عنوان یک 
وظیفه برای ما بود و بر همین اســاس این 
تندیس به عنوان تندیس ســامت در این 
روز مبارک با حضور مســؤوالن استان نصب 

و رونمایی شد.
صوفی سپس به نقش سازمان سیما منظر 
و فضای ســبز شهری شهرداری همدان در 
طراحی و ســاخت این تندیس اشاره کرد 
و افزود: تــاش مجموعه همکاران بنده در 
این ســازمان بر مدار هنــر و ابتکار بر مدار 
تقویت روحیه نشــاط و خودباوری در شهر 

می گردد.
شــهردار همــدان تصریح کــرد: همراهی 
شــهرداری و کادر درمان در طول یک سال 
گذشــته همراهی مطلوبی بوده چرا که در 
جبهه پیشــگیری وظایف بیشماری برای 
شــهرداری ها از قبیل ضدعفونــی معابر و 
اماکن عمومــی، ضدعفونی ناوگان حمل و 
نقل شهری، کنترل و پیشگیری از ازدحام 
در روز بازارهــا، کنتــرل ورودی و خروجی 
شــهرها، حمایت از گروه هــای جهادی و 
انجام چندین برنامه اجرایی و فرهنگی در 
نظر گرفته شده بود که به خوبی انجام شد 
و در جبهه مبارزه با این ویروس منحوس 
نیز شاهد از جان گذشتگی و تاش شبانه 
روزی کادر درمان و پرســتاران بودیم که با 

زبان ساده نمی توان آن را بیان کرد.
وی همچنین تأکید کــرد: همراهی مردمی 
بیشــترین نقش را در توفیقــات مربوط به 
مبارزه با کرونا داشــته که همچنان دســت 
یاری به ســوی مــردم دراز کــرده ایم تا با 
رعایت نکات بهداشــتی و شــیوه نامه های 
تعیین شــده، همــه با هــم بتوانیم روزی 

جشن نابودی کامل کرونا را شاهد باشیم.
رئیس شــورای اسامی شــهر همدان نیز 
در ایــن آییــن بیان کــرد: رهبــر انقاب، 
فعالیت و کار پزشــکان و پرستاران در زمینه 
خدمت رســانی به بیمــاران مبتا به کرونا را 

جهاد فی سبیل ا... دانسته اند.
ســید مســعود عســگریان با تبریک روز 
پرســتار افــزود: با توجــه به جانفشــانی 
پرســتاران فــداکاری کــه در راه خدمت به 
مردم شــریف استان و در خط مقدم مبارزه 
با بیمــاری کرونا قرار دارند، از مردم همدان 
عاجزانه درخواست داریم که شیوه نامه های 
بهداشــتی را رعایت کننــد و ضمن توجه به 
رعایت فاصله اجتماعی، بدون ماســک در 
محافــل عمومی حضــور پیدا نکننــد؛ زیرا 
تاوان این بی احتیاطی ها را می بایست کادر 
درمــان، همشــهریان و در نهایت تک تک 

هم میهنان سرزمین عزیزمان بدهند.
همچنیــن در این آیین محمدعلی محمدی 
سرپرست فرمانداری همدان از کادر درمان 
و مدافعــان ســامت تقدیر کــرد و اقدام 
شهرداری در زمینه مبارزه با کرونا همچنین 
نصب تندیس پرســتار را از سوی شهرداری 

همدان قابل تقدیر دانست.
رشــید حیدری مقدم رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا نیز از این اقدام شهرداری 
در راســتای تکریــم پرســتاران و مدافعان 

سامت تقدیر کرد.
الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن بهیاران 
و پرســتاران، حدود یک ســوم مبتایان به 
کرونــا در اســتان همــدان از کادر درمان و 

پرستاری هستند.
در واقــع بــا آمار دانشــگاه علوم پزشــکی 
همــدان؛ تاکنون حدود یک هزار پرســتار، 
9۰2 پرســنل بیمارســتانی، ۷۱۷ نفر از کادر 
بهداشت، ۳۱۳ پزشک، چهار ماما و ۸۸ نفر 
از کارکنان آزمایشــگاه در استان همدان به 

کرونا مبتا شده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با 
بیان اینکه مدافعان ســامت با جانفشانی 
و از خــود گذشــتگی برای درمــان بیماران 
مبتا به کرونا تاش می کنند، تصریح کرد: 
اســتان همدان همچنین 2 شــهید مدافع 
ســامت را از جامعه پرســتاری در راستای 
مقابله با کرونا و حفظ بهداشــت و سامت 

مردم تقدیم کشور کرده است.

زیست

راه اندازی یگان حفاظت 
انتظامی شهرداری همدان 

بــا توجه بــه پیگیری هــا و هماهنگی های 
صورت گرفته طی ماه های گذشــته توســط 
اداره پیشــگیری و رفــع تخلفات شــهری 
شــهرداری همدان، جلســه ای بــا موضوع 
تشــکیل یگان حفاظت شــهرداری همدان 
با حضــور نمایندگان ناجــا و رئیس پلیس 
پیشگیری اســتان همدان، شهردار همدان، 
معاونین  خدمات شهری، مالی و اقتصادی، 
برنامه ریــزی و توســعه منابــع انســانی 
شــهرداری، مدیریت حراســت و مدیر اداره 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 

همدان در دفتر شهردار همدان برگزار شد.
در آغاز جلسه شهردار همدان بیان کرد: حفظ 
حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی و انضباط 
شــهری نیازمند همکاری همه دستگاه ها و 
عزم همگانی اســت که این امــر با توجه به 
همکاری بین شــهرداری و نیروی انتظامی 
همدان و تعامل بســیار بــاالی این دو نهاد 
منجر به راه انــدازی این یگان در همدان به 
عنوان اولین شهر در کشور خواهد شد و باید 

از بانیان این امر تشکر کرد.
ســرهنگ حسن نژاد به عنوان فرمانده یگان 
حفاظت اماکن و شخصیت های ناجا گفت: 
یگان حفاظت شهرداری با نبوغ، فکر و تدبیر 
شهردار همدان شکل خواهد گرفت و نیروی 
انتظامی نیز تقویت و ســاماندهی این یگان 

را پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.
وی در همین راســتا اظهار کــرد: همدان به 
عنوان شــهر پایلوت در کشــور پس از تهران 
انتخاب و موافقت الزم از ســتاد مشــترک 
نیروهای مســلح و ناجا و وزارت کشور برای 
شهر همدان اخذ شد و پس از بررسی جلسه 
نهایی و تنظیم صورت جلسه به زودی شاهد 
تشــکیل و راه اندازی این یگان در شهرداری 
همدان و به ویژه در اداره پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری همدان خواهیم 

بود.
ســرهنگ حســن نــژاد در ادامه بــه بیان 
وظایــف این یــگان پرداخــت و اظهار کرد: 
تعامل و همکاری خوب شهرداری همدان و 
فرماندهی انتظامی استان همدان باعث شد 
در آینــده نزدیک یگان حفاظــت راه اندازی 

خواهد شد.
در ادامه »وحید علی ضمیر« معاون خدمات 
شــهری شــهرداری همدان گفــت: در حال 
حاضر طبــق تفاهم نامه ای که با بنیاد تعاون 
ناجــا و اداره پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری منعقد شده تعداد ۳۸ نفر از عوامل 
محترم  انتظامی و راهور در این اداره مشغول 
همکاری با یگان های مختلف عملیاتی این 
مدیریــت بوده کــه پس راه انــدازی یگان 
حفاظت کلیه عوامل در اختیار آن قرار گرفته 
و به صورت منســجم زیر نظــر فرمانده این 

یگان مشغول به انجام وظیفه خواهند بود.
محمدعلی گلشــن مدیر اداره پیشــگیری و 
رفع تخلفات شــهرداری نیز در این جلســه 
اظهار کرد: تشــکیل یگان حفاظت انتظامی 
اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری یکی 
از اقدامات زیرســاختی بود کــه طی ماه ها 
برنامه ریــزی و برگــزاری جلســات متعدد 
پیگیری و امروز شــاهد به بار نشســتن آن 

هستیم.
وی افزود: یگان حفاظت انتظامی یک ابزار 
بازدارنده و یک نیروی ناظر همراه با قدرت 
قضایی و پشــتوانه قانونی اســت. گلشن 
همچنین با اشــاره به ضرورت تشکیل این 
یــگان گفت: اقدامات این یــگان می تواند 
پیشــگیرانه قبل از انجــام و اتمام تخلف 
باشــد و می توانــد تخلــف را در ابتدا مهار 
کرده و از بــروز هرگونه نارضایتی اجتماعی 

جلوگیری کند.
گلشن با بیان این که وظایف ذاتی این یگان 
در حوزه های کنترل ساخت و سازها، رفع سد 
معبر و انضباط شهری و نگهداری و محافظت 
از وســایل شــهروندان در این اداره می تواند 
در حــوزه وظایف این یگان تعریف شــود و 
قابلیت راهگشــایی بســیاری از معضات و 
مشــکات جلوگیری کند، توضیــح داد: در 
خصوص اهداف این یــگان می توان تحقق 
امنیت، آرامش و انضباط اجتماعی و شهری 

را برشمرد.
در انتهای جلســه سرهنگ مهرآذین رئیس 
پلیس پیشگیری اســتان همدان گفت: با 
توجه بــه این که همکاری بین شــهرداری 
و نیروی انتظامی در ســنوات گذشــته اثر 
مثبتــی بر اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
مدیریــت شــهری و مقوله امنیت داشــته 
تشکیل یگان حفاظت مستقر در  شهرداری 
و بــه ویژه اداره پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری قطع به یقین در پیشگیری بسیاری 
از جرائم و تخلفات حوزه مدیریت شــهری 

موثر خواهد بود. 

جهت اطالع

شهری

تشکر شهردار از پیشانی و حوزه پیشرو شهرداری
  

عبــاس صوفی  نشســت 
شــهردار همدان با کارکنان 
مدیریت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری در مجموعه 
فجــر  هنــری  فرهنگــی 
شهرداری همدان با حضور 
معاون برنامه ریزی، معاون 
معمــاری،  و  شهرســازی 
معــاون خدمات شــهری 
و فنــی و عمرانــی مدیران 

مناطق چهارگانه شهرداری، مدیران حراست و بازرسی و مرکز ۱۳۷ برگزار شد.
  در آغاز این جلسه، علی ضمیر معاون خدمات شهری ضمن تبریک والدت باسعادت امام 
رضا علیه السام و ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته مدیریت اداره طی ۸ ماهه گذشته 
اظهار داشــت: رعایت قوانین باألخص حقوق شــهروندی مدنظر همــکاران ما در این حوزه 

حساس از شهرداری است.
  در ادامه محمدعلی گلشــن مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری ضمن تشکر از حضور 
مهندس صوفی در این نشست، گزارشی کوتاه از اقدامات صورت گرفته در هشت ماه حضور 
خــود همچون راه اندازی مرکز فرماندهــی و مانیتورینگ یگان های عملیاتی)مرکز هفتاد(، 
ســامانه رصد )پایش تصویری( برای اولین بار در کشور و سیستم ردیاب ناوگان رادشید و 
GPS خودروهای عملیاتی، ارتباط رادیویی انبار مرکزی در جهت سهولت ترخیص اموال و ... 
که به همت مجموعه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری به انجام رسید ارائه و در ادامه 

به ذکر مواردی از دغدغه های موجود در این حوزه از شهرداری پرداخت.
محمدعلی گلشن مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری گفت: در ۱۵ ماه اخیر شاهد کاهش 
تخلفات ساختمانی بودیم که این اتفاق مرهون تاش همکاران ما با هدف هدایت شهروندان 
همدانی به سوی اخذ مجوز و ساخت وساز قانونی و بر مبنای ضوابط شهرسازی است که تعداد 
مجوزهای صادره به نسبت مشابه نشان از افزایش مراجعه شهروندان به شهرداری برای گرفتن 
مجوز بوده است و این یعنی شهروندان فهیم همدانی برای ساخت وسازهای خود مجوزهای 
الزم را اخذ کرده اند. در همین راستا مهندس صوفی با تبریک روز شهرداری ها و دهیاری ها در 
این نشست از تاش شبانه روزی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و کارکنان تاشگر 
این اداره تشــکر و قدردانی کرد و اظهار داشت: این اداره به عنوان حوزه پیشرو، درگیر شونده و 
پیشانی کاری جزء ادارات مهم شهرداری همدان بوده که طی سنوات گذشته توانسته سطح 
باالیی از رضایتمندی را کســب کند. عباس صوفی گفت: در جهت بهبود شرایط استخدامی و 
مسکن کارکنان شهرداری تمام تاش خود به کار بسته ایم و در صدد فعال سازی دوباره تعاونی 

مسکن کارکنان هستیم و در همین راستا توافقاتی با بنیاد مسکن صورت گرفته است.
وی تأکیــد کرد: انجام وظایف باید در چارچوب قوانین و سیاســت های اباغی از سیســتم 
مدیریتی باشد. یادمان باشد اجرای قانون اولویت همیشگی ما بوده و هست که این امر باید 
در سایه اخاق مداری محقق شود. شهردار همدان گفت: الزم است با توجه به شرایط اقتصادی 
و اجتماعی مراعات حال شــهروندان همدانی را درنظر داشته باشیم و وجدان کاری را در همه 
کارها مدنظر قرار دهیم. صوفی همچنین در انتهای جلســه گفت: تقاضا داریم اخاق مداری 
ســرلوحه تمامی کارها بوده و رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از ملزومات حوزه 
اداری و عملیاتی باشــد.  در انتهای جلســه نیز به پاس زحمات کارکنان این اداره از تعدادی 
کارکنان مجموعه با اهدا لوح یادبود تقدیر و تشــکر به عمل آمد. الزم به ذکر است که کنترل و 
نظارت بر عملیات ساختمانی طبق پروانه صادرشده از شهرداری مناطق در محدوده قانونی شهر،   
جلوگیری از ساخت وساز فاقد پروانه در محدوده قانونی شهر،  جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز 
در حریم شهر و باغات،  جلوگیری از تخریب باغات و منابع طبیعی و فضای سبز و تغییر کاربری 

اراضی در محدوده قانونی و حریم شهر   و ... از وظایف این اداره است 

  توجه به روان شهروندان 
در مبلمان شهری منطقه یک

این روزها نقش مبلمان شــهری در خدمت رسانی به شهروندان 
هر شهر بر کســی پوشیده نیست و در این میان حفظ هویت و 
زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های باالیی برخوردار است؛ 
چراکه افزایش جمعیت سبب به وجود آمدن سیمایی نامناسب 
و اغتشــاش در هویــت و کالبد شــهر می شــود و در این میان 
شهرداری ها وظیفه خطیری را در پاسخگویی به نیاز شهروندان 
در امر خدمات شهری و حفظ هویت و زیبایی، به ویژه در مبلمان 
شــهری دارند و در این میــان آب نماها نقش بســزایی را ایفا 

می کنند 
ازاین رو مدیریت منطقه یک شــهرداری همدان  جهت تلطیف روح و روان شــهروندان 
و همچنین هرچه زیباتر شــدن این منطقه و تبدیل آن به مکانی توریســتی و تفریحی 
سفرهای درون شهری اقدام به ساخت آب نما کرده است براین اساس با توجه به اهمیت 
موضوع  ازآنجایی که این زیرساخت  می تواند در زیباتر شدن شهر  نقش شایانی داشته 
و تا حدودی ســامتی روانی جامعه را نیز بهبود بخشد بر آن شدیم تا با مسعود دهبانی 
صابر  مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفتگویی را ترتیب دهیم که در ادامه  می خوانید :
 مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با بیان اینکه آب ازنظر روان شناختی یکی از عناصر  
نشــاط آور محســوب می شود  گفت:  به طوری که گفته می شــود دیدن آب، تماس با آن 
و چشــیدن آن همه مولد شــادی است .از طرفی آب در شــکل گیری و کمال معماری و 
شهرســازی ایران از جایگاه ارزشــمندی برخوردار است و  این مهم در سال های اخیر در 
زیباســازی فضاهای شــهری و اســتفاده از قابلیت های آن در ایجاد جاذبه  های بصری 

بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با تأکید براینکه  ایجــاد آب نما در میدان ها و معابر 
شــهر نقش به ســزایی در زیباسازی مناظر شــهری دارد، تصریح کرد: وجود آب نماها در 
ســطح شــهر می تواند نقش مؤثری را در زیبایی مبلمان شهری و ارتقاء نشاط و شادابی 

شهروندان دارد .
دهبانی صابر با بیان اینکه ارتقای کیفیت فضای شهری و فضاهای سبز یکی از مهم ترین 
درخواست های شهروندان محسوب می شود که این مهم در اولویت برنامه های شهرداری 
این منطقه قرار دارد تا رضایتمندی شهروندان حاصل شود  گفت: آب و آب نماها نیز یکی 
از این موارد اســت که چه در حالت ســکون و چه در حالت پویا و روان باعث آرامش روح 

و روان انسان می شود.
 وی با اشاره به ساخت چند آب نما در نقاط مختلف منطقه یک شهرداری همدان گفت : 

یکی از این پروژه های آب نمای میدان قائم بود که اخیرًا به اتمام رسیده است.
 دهبانی صابر با بیان اینکه در راستای ساماندهی ترافیکی، بهسازی و رسیدگی به فضای 
ســبز میدان قائم از ابتدای تابســتان سال جاری عملیات عمرانی با بودجه ای ۷ میلیارد 
ریالی آغازشــده بود و همچنین اعتبــاری 2 میلیارد ریالی جهت نورپردازی و آب نما این 
میدان در نظر گرفته شــد که خوشبختانه با اتمام آن شاهد استقبال شهروندان از فضای 

به وجود آمده هستیم.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با اشــاره به بازسازی کامل میدان جهاد نیز هزینه ای 2 
میلیارد ریالی در برداشت اذعان کرد: ۴ میلیارد ریال نیز برای آب نمای این میدان هزینه شد 
که توانسته است با نورپردازی صورت گرفته به ویژه شب هنگام جلوه ویژه ای به شهر ببخشد .
دهبانی صابر با اشاره به اینکه ساخت چند آب نمای دیگر در نقاطی همچون میدان شریعتی 
، پارک نرگس ، پیاده راه  بوعلی ، میدان بیمه، جنب شهرداری آرامگاه بوعلی و بوستان ارم  
نیز صورت پذیرفته است عنوان کرد طی یک سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد در بودجه 

شهرداری منطقه یک صرف ساخت آب نماهای مختلف شده است.
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عامالن قتل ۵ عضو خانواده 
تویسرکانی ۲ کارگر افغان

تحقیقات کارآگاهان پلیس برای رازگشــایی 
از قتــل ۵ عضــو خانواده ای در تویســرکان به 
دســتگیری متهمــان منجر شــد. یافته های 
پلیس نشان می دهد عامان جنایت دو کارگر 
افغانســتانی هســتند که در مزرعه برای این 

خانواده کار می کردند.
این پرونــده جنایی از روز 2۴آذرماه امســال 
به دنبال مفقود شــدن ۵عضــو خانواده ای در 
روستای مرادآباد تویسرکان در استان همدان 
ورق خورد. هیچ کــس از اعضای این خانواده 
اطاعی نداشــت و آن ها به تماس های تلفنی 
جواب نمی دادند تا اینکه اجســاد پدر و دختر 
خانواده در نزدیکی گاوداری آن ها کشــف شد. 
باوجود این ۳نفر دیگر شــامل مادر و دو پسر 
دیگر خانواده سرنوشــت نامعلومی داشتند. از 
همان روز جســت وجوهای شــبانه روزی برای 
یافتــن ۳نفر دیگر آغاز شــد تا اینکه اجســاد 
آن ها در چاهــی ۷۰متری که نزدیکی گاوداری 

قرار داشت کشف شد.
در همیــن حال بررســی های پلیس حاکی از 
ایــن بود که 2کارگر افغان برای این خانواده در 
زمیــن کشاورزی شــان کار می کردند که بعد از 
این جنایت ناپدید شــده اند. بــه همین دلیل 
نــام آن ها به عنــوان مظنونان اصلــی جنایت 
مطرح شد و تحت تعقیب قرار گرفتند تا اینکه 

سرانجام در حوالی تهران دستگیر شدند.
بهادری، دادســتان تویســرکان از دستگیری 
متهمــان خبــر داد و گفــت: یکــی از متهمان 
در تهــران دستگیرشــده اســت. او در ادامــه 
گفــت: از همــان روز اول کار هــای تحقیقاتی 
و پیگیری هــای قضایــی به ســرعت انجام و 
مشخص شــد که دو تبعه افغانستانی مرتکب 
قتــل اعضای این خانواده شــده اند که یکی از 
آن ها در تهران دستگیر شد. اظهارات دادستان 
تویســرکان در حالی اســت که آخرین خبرها 
حاکــی از آن اســت که دومین متهــم نیز در 

حوالی اسامشهر دستگیرشده است.
حــاال بــا دســتگیری عامــان ایــن جنایت 
پسرعموی پدر این خانواده جزئیات بیشتری 
از ایــن حادثــه را بازگو کرد. محمــد ظاهری 
دراین بــاره می گویــد: علیرضــا پســرعمویم، 
حدود ۶۰سال داشــت و معلم بازنشسته بود. 
او صاحب ملک بزرگــی بود و در آن گاوداری و 
زمین کشاورزی داشــت. او با همسرش، تک 
دخترش و 2 پســر دیگــرش زندگی می کرد. 
آن هــا از حــدود 2  مــاه قبل دو کارگــر افغان 
اســتخدام کرده بودند که همان جا، در اتاق کنار 
خانه شــان با آن ها زندگــی می کردند. کارگران 
مجرد بودند و ســن و سال کمی داشتند. یکی 

حدود ۱۸ساله و دیگری حدود 2۳ساله.
او کــه از همــان روزی که خبر ناپدید شــدن 
اعضای خانواده پسرعمویش را شنید به محل 
حادثه رفته بــود در ادامه می گوید: این حادثه 
ظاهرًا بین ســاعت یک تا ۴ ظهر اتفاق افتاده 
بود. آن روز پســرعمویم و خانواده اش صبح تا 
ظهــر را در بازار بودند. پس از برگشــت، حوالی 
ظهر پســرعمویم و دخترش که دکترا داشــت 
ســرزمین مشغول کاشتن ســیر بودند. ظاهرًا 
قاتان هنگامی که پســرعمویم خم شده بود و 
روی زمین کار می کرد با بیل از پشت به سرش 
زده بودنــد. همان زمان دختــرش که آنجا بود 
این صحنه را دیده و قصد فرار داشته که قاتان 
تعقیبــش کرده و او را هم با ضربه به ســرش 
کشته بودند. آن ها دختر جوان را در کنار جوی 
آبی دفــن کرده و تعدادی چوب روی جســد 

گذاشته بودند.
وی دربــاره چگونگــی قتل ۳عضــو دیگر این 
خانــواده می گوید: آن طور که شــواهد نشــان 
می دهد، همســر پســرعمویم و دو پســرش 
در خانــه در حال اســتراحت بودند. همســر 
پسرعمویم زن ســالخورده ای بود و به احتمال 
زیاد اول او به قتل رســیده و ســپس پســر 
۱۵ساله شان و درنهایت پسر بزرگ تر. احتمااًل 
پســر بزرگ تــر زیر کرســی خواب بــوده که 
توانســتند او را به قتل برســانند. چون او جثه 
بزرگی داشــت و دو کارگــر افغان که ریزنقش 
بودند رودررو نمی توانســتند حریف او شوند. 
حتی آثــار خونی که روی دیــوار داخلی خانه 
است نشــان می دهد که او را با ضربه چاقو به 

قتل رسانده اند.
وی درباره انگیزه قاتان از این کشتار خانوادگی 
می گوید: پســرعمویم وضعیــت مالی خوبی 
داشــت. اما در عین حال دســت ودل باز بود و 
به همه کمــک می کرد. آن طور که من می دانم 
پســرعمویم چند روز قبل یک خودروی تیبا را 
فروختــه بود و مقداری پول در خانه داشــت. 
بااینکه از خانه وســیله خاصی ســرقت نشده 
اســت اما بررسی ها نشــان می دهد که قاتان 
پول فروش خــودرو را همراه با ۸کیلو زعفران 

سرقت کرده اند. 

قاب

شمشیری دولبه به نام
 فضای مجازی

فضای مجــازی در این 
روزهــا شــاید بــه اوج 
ابتــذال خــود رســیده 
است زیرا جدای از اینکه 
خوب  مجــازی  فضای 
اســت یا بــد مهم ترین 
نکته این است که ما در 
کشــور جنبه استفاده از 

هیچ نوع فّناوری را نداریم.
یک روز ماهواره با شــبکه های فارســی وان و 
جم به بنیان خانواده هایمان حمله ور می شــود 
و یــک روز دیگــر پیج های اینســتاگرامی با 
فان ســلبریتی از کشــور گریخته بای جان 

خانواده ها و فرزندانمان می شود.
یک بار برای همیشــه باید قبــول کنیم که نوع 
زندگی ایرانی اســامی ما از گذشته تاکنون با 
کشورهای غربی دارای تاریخ و قدمت باال و یا 
کشورهای تازه تأسیس بدون هویت متفاوت 
اســت. هیچ کدام از این نــوع زندگی ها که در 
فضــای مجــازی آن را مشــاهده می کنیم با 
جامعه ما سنخیت ندارد و باعث ایجاد آسیب 

در زندگی های ما شده است.
فضــای مجــازی همان گونــه که از اســمش 
پیداست به شدت به ظاهرسازی و دروغ عاقه 
دارد. همه انســان ها در این فضا انســان های 
الکچــری، با اصالت، پولدار، خانواده دار، دارای 
درآمد باال و.... هســتند. این فضا بیشــتر به 
فضایی برای عقده گشــایی تبدیل شــده و هر 
کس هــر آن گونه که دوســت دارد باشــد اما 

نیست خود را به نمایش می گذارد.
اخباری به شــدت جعلی و فقــط برای جذب 
فالوور و مخاطب در این فضا بســیار است، از 
مرگ ومیر دروغین هنرمندان و سیاستمداران 
تا افشــای خصوصی ترین روابط سلبریتی ها 
البتــه بــه دروغ در ایــن فضا مــوج می زند و 
می بینیــم کــه ازدواج هــای ســلبریتی های 
اینســتاگرامی بیشــترین بازخوردها را توسط 

کاربران این اپلیکیشن در داخل ایران دارد.
فضایــی که دم از حمایت از کــودکان می زند، 
اما با یک نگاه ســاده می تــوان دید که تا چه 
حد بچه ها را تبدیل به ابزار دست پدر و مادرها 
برای عقده گشایی و دیده شدن و کسب درآمد 
کرده اســت. پــدر و مادرهایی که بــه هر نحو 
می خواهند بگویند که فرزندانشــان یا زیبایی 
خاص یــا منحصربه فــردی دارد و یا هنرمند، 
بازیگــر، نقاش، نوازنده یا خواننده اســت و یا 
کودکشــان وارث مارادونا و رونالدو و مسی در 

فوتبال است،
شــاید روزانــه در اینســتاگرام بتوانید حدود 
۱۰۰ کلیــپ کوتــاه با این عنوآن که از مســی یا 
رونالــدو ایرانی رونمایی شــد، ببینید که یک 
کودک حدود ۸ نفر را دریبل می کند و گل های 

آکروباتیک می زند.
باگرهــا و اینفلوئنســرها راهنماهــا و مراجع 
و منابــع علم و آگاهی در این حوزه هســتند، 
کسانی که فقط و فقط هنرشان نمایش زندگی 
دروغین شان اســت و افراد ساده لوح و بدون 
اطاع که زندگی شیرین باکمی مشکات خود 
را بــا زندگی رؤیایی و دروغین آن ها مقایســه 

می کنند و ...
یک بررسی مختصر نشــان می دهد که چقدر 
زندگی ها به همین دلیل خراب شــده و چقدر 
آدم ها دچار اختال روانی شــده اند، چقدر این 
فضا می تواند برای فرزنــدان هر پدر و مادری 
در هر جای دنیا خطرناک باشــد، همه چیز در 
دســترس اســت و کودک و نوجوان می تواند 
بــا یک کلیک تلخ ترین و زشــت ترین ها را در 

عرض نیم ساعت در فضای مجازی ببیند.
قطعًا این فضــا و این اپلیکیشــن ها مزایای 
زیادی دارد اما به شــرط آن کــه بتوان فرهنگ 
اســتفاده از آن را آموخــت و درســت از آن ها 

استفاده کرد.
فضــای مجازی با همه بدی هایی که در محتوا 
دارد اما در این ســال ها دست خیلی از دزدان 
بیت المــال را رو کرده اســت و تــا حدی حق 
مطالبه گری را به مردم نشــان داده است، مثًا 
در همین ســیل اخیر در خوزســتان عزیز، با 
مطالبه گری و اطاع رســانی درست و هدفمند 
در فضای مجازی مســئوالن همیشه طلبکار و 
وقیح این استان ملزم به پاسخگویی به مردم 

شده اند.
باید از این فضا به درســتی استفاده کرد در غیر 
این صورت همان قدر که می تواند باعث آگاهی 
شــود می تواند انســان را از واقعیت و حقیقت 

دور کند.
فضایی که مثل شمشــیر دولبه است و هرقدر 
که می تواند خدمتگزار خوبی باشد ارباب بدی 

است.

زاویه

اجتامعی 

آیا شرکت های فعال در همدان مسئولیت های اجتماعی شان را انجام می دهند؟

سود با طعم ِمّنت 
مســئولیت اجتماعی موضوع تازه ای نیســت! 
نــه در ایــران و نه در جهان. امــا باید در همدان 
بیشتر توسط شرکت های خصوصی مورد توجه 

قرار گیرد.
این شــرکت ها باید توجه داشــته باشــند که 
ولی نعمت کارگران خود نیســتند، بلکه با آن ها 
شــرکای کاری هســتند که توســط آن ها هم 
می توانند کاال تولید کنند هم فرهنگ اســتفاده 

بیشتر آن کاال در خانواده ها را ترویج کنند.
البته این نگاه، نیازمند کمی دانش در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ... است؛ اما 
می شــود با استفاده از مشاور خوب این موارد را 

هم با سرعت بیشتری جلو برد.
ممکن است االن پیش خودتان بگویید که اینقدر 
اوضاع اقتصادی خراب است که حتی شرکت ها 
نمی توانند خودشــان را هم اداره کنند؛ چه برسد 
به اینکــه بیایند و فعالیت هایــی در حوزه های 
مسئولیت های اجتماعی را پی بگیرند؛ در پاسخ 
باید گفت اگرچه این مورد درست است؛ ما هنوز 
هم شرکت های زیادی وجود دارند که توان این 
فعالیت ها برای شان میسر است اما هیچ عاقه 
و کوششی برای این کار نمی کنند و حتی خود را 
ضرر ده نمایش می دهند که کارگران حس کنند 

شرکت در آستانه ورشکستگی است.
بــرای هماهنگ کردن شــرکت ها و ایجاد یک 
مسیر درســت به آن ها )بخشی از همان شعار 
اقتصــاد مقاومتی اســت که چندین ســال در 
کشــور به عنوان شعار ســال مطرح است( باید 
نخســت برای آن ها از سمت و سوی حاکمیت 
مشوق هایی هم در نظر گرفته شود؛ مثًا انجام 
کارهای آن ها در مسیر قانون با تسریع بیشتر؛ یا 
کمــک به فروش کاال برای آن ها و ...؛ اما از همه 
مهمتر این است که مدیران استان توقع شان را 
از این شــرکت ها بردارند؛ در برخی مواقع شاهد 
هســتیم که حتی امضای مدیران به امضاهای 
طایی اشــتهار پیدا کرده اســت. گاهی مدیر به 
جای اینکه تسهیل کند، تلکه می کند! )نمونه اش 
دستگیری برخی مدیران در سراسر کشور( این 
همان آفتی است که باعث می شود شرکت پس 
از شروع فعالیت هر کاری دلش خواست برای 
سود انجام دهد. به کارگر اجحاف کند؛ مواد اولیه 
را در بازار آزاد بفروشــد، با بانک ها جدال داشته 
باشــد و ... . چرا؟ چون پشــتش به صاحبان 

امضاء گرم است!
به هر حال باید رسانه در بخش مسئولیت های 
اجتماعی خودش به این نکته توجه داشته باشد 
که مطالبه گر این رویدادهاســت، شــرکت های 
مهمی که سال هاســت دارند در همدان ســود 
می برند؛ در حوزه مســئولیت های اجتماعی چه 
برای مردم شهر و استان کرده اند؟ بیایند گزارش 

بدهند. اینکه تعدادی شاغل شده اند ارتباطی به 
مسئولیت اجتماعی آن شرکت ندارد.

بنابراین رســانه به عنوان یک مطالبه گر، باید به 
این مورد توجه داشته باشد.

اما توضیحاتی در باب مسئولیت های اجتماعی 
شــرکت ها در ایران و جهان. بــرای مثال فان 
شــرکت با همکاری یونیسف )صندوق کودکان 
ســازمان ملل متحد(، چندین هزار کودک را در 
مناطق محروم ایران آموزش می دهد، شــرکت 
X در فــان شهرســتان یک مدرســه فوتبال 
احداث کرد، شــرکت صنعتی Y در فان استان 
برای دانش آموزان پشت کنکوری کاس کنکور 
با اســاتید مجرب برگزار کرد. فان شــرکت راه 
روستایی کشــید؛ این ها همان مسئولیت های 
اجتماعی است که در استان همدان باید به شکل 
روشن تری انجام و از شرکت ها و برندهای فعال 

در همدان طلب کرد.
 Corporate( مسئولیت اجتماعی شــرکت ها
ادبیــات  Social Responsibility( کــه در 
نوشــتاری و گفتاری اقتصــاد و مدیریت امروز 
دنیا به اختصار:CSR شناخته می شود، مقوله ای 
جدید در مدیریت کسب وکار بوده و ظرف نیم قرن 
اخیر، همچون مقوله توسعه پایدار و کسب وکار 
ســبز یا اقتصاد دیجیتالی، در تحلیل روندهای 

اقتصاد حال و آینده جهان مطرح شده است.
در بســیاری از کشورهای توســعه یافته و حتی 
درحال توسعه مانند ایران، مقوله احترام به حقوق 
مصرف کننده، فقط به مقوالت اقتصادی و تخفیف 
فصلی و ساالنه کاال و خدمات مربوط نمی شود و 
نوع نگاه به حقــوق مصرف کننده، از کیفیت کاال 
و خدمات و کلماتی که مثل OFF روی ویترین 

مغازه ها دیده می شود، کمی باالتر است.
درواقع مقوله مســئولیت اجتماعی شرکت ها، 

تــاش دارد تا ایــن مفهوم مهــم و بنیادین را 
در اقتصاد قرن بیســت و یکمــی رواج دهد که 
تنها، خریداران نهایی کاال و خدمات نیســتند که 
از خرید آن، ســود یا ضرر می کنند. بلکه دامنه 
سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی 
اســت و به همین خاطر، بحث محیط زیست و 

جامعه نیز به میان کشیده می شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ اخاق شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عبارتی اخاق 
شرکت ها است. در هر بخشــی از جامعه، اخاق 
یکی از مهم ترین معیارها برای بررسی و قضاوت 
کردن اســت. به طوری که اگر ورزشکاری اخاق 
ورزشی نداشته باشد، هرچند که خوب بازی کند 
مورد تحســین و تمجید بزرگان و اجتماع قرار 

نمی گیرد.
در این راستا از یکسو مردم، دولت و سازمان های 
غیردولتی و رسانه ها همواره ازاین گونه اقدامات 
حمایت می کنند و از ســوی دیگــر با تحریک 
احساسات عمومی و ایجاد یک فشار اجتماعی 
از فعالیت شرکت هایی که مسئولیت های خود 
را رعایت نمی کنند و موجب رســوایی های مالی 
یا فجایع صنعتــی می گردند، ممانعت به عمل 

می آورند.
در واقع شــرکت ها و ســازمان های مختلف با 
دامنــه وســیعی از مســئولیت های ورای بازار 
روبه رو هستند که بعضی از آن ها به دغدغه های 

اجتماعی متنوع جامعه مربوط هستند.
به این ترتیب در ســال های اخیر این پرسش 
به صورت روزافزونی مطرح می شــود که نقش 
شرکت ها و صاحبان کسب وکار در قبال جامعه ای 
کــه در آن فعالیــت می کننــد، چیســت؟ آیا 
مسئولیت یک شرکت فقط و فقط، بقا و حداکثر 

کردن سود است؟

چه انگیزه هایی می تواند شــرکت ها را به سمت 
اجرای پروژه هایی در راستای تحقق »مسئولیت 
اجتماعی« مناسب ســوق دهد؟ چه عامل ها و 
فاکتورهایی بر توجه شــرکت ها به مســئولیت 
اجتماعــی تأثیــر می گــذارد؟ هر شــرکت در 
مقابــل کارکنان، ســهامداران، مصرف کنندگان، 
محیط زیست و جامعه تا چه حد مسئول است؟ 
آیا الزم است شرکت ها در برابر موضوعاتی مانند 
اشتغال، کاهش فقر، حذف تبعیض، جلوگیری 
از آلودگی، حفظ محیط زیست، نظم اجتماعی، 
توانمندســازی کارکنان، عدالت اجتماعی، ثبات 
اقتصادی و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه محل 
فعالیت خود حساسیت داشته باشند، یا اینکه 
چنین مســئولیتی فقط مختص افراد اســت؟ 
آیا مســئولیت اجتماعی شرکت ها، با چارچوب 

حداکثر سازی سود آن ها در تضاد است؟
ذی نفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج 
و پیامدهای تصمیمات و اعمال شــرکت ها بر 
آن ها اثر می گــذارد. این ذی نفعان در موفقیت 
یک شــرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
نقــش دارنــد. مهم ترین ذی نفعان شــرکت، 
مصرف کنندگان، کارکنان، مالکان یا سهامداران 

و جامعه هستند.
به نوعی مفهوم مســئولیت اجتماعی شرکت ها 
یعنــی چگونه از طریق کســب وکار مســئوالنه 
ایجاد ثروت کنیم. بنابراین مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، 
مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را 
در برمی گیــرد. بنابراین یک رابطه برنده و خلق 
ارزش مشــترک هم برای جامعــه و هم برای 
بنگاه، زیربنــای مفهومی موضوع مســئولیت 
شرکتی است. در ســال های گذشته ابزارهایی 
مثل استانداردها، دســتورالعمل ها، معاهده ها، 
برچســب ها و نرم افزارهایــی آفریده شــده که 
بتواند چارچوبی را به وجود بیاورد که شــرکت ها 
در آن مســئوالنه تر رفتار کنند، بنابراین موفقیت 
کســب وکار با پیشــرفت جامعه متصل است و 
رابطه مســتقیمی میان این دو است. مثًا چرا 
شــرکت مایکروســافت و بنیاد گیتس در بازار 
آفریقا سرمایه گذاری می کند، چراکه در صورت 
جهش از یک سطح توسعه به سطحی دیگر بازار 
آفریقا به بزرگترین بازار محصوالت مایکروسافت 
تبدیل خواهد شد. چرا شرکت های نفتی بزرگ 
چون شل نزدیک به ۵ درصد درآمد خود را صرف 
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه روی انرژی های 
تجدیــد پذیر می کننــد، چراکــه هم اکنون در 
بازار ســوخت های فســیلی رهبر بازار هستند و 
می خواهند هنگامی که ســوخت های فســیلی 
به اتمام رســید همچنان رهبر بازار انرژی باقی 

بمانند.

احمدرضا معراجی
خبرنگار

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد:

تئوری مدیر یک دقیقه ای!
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان گفت: در زیست بوم 

جدید با هنر مدیران، تهدیدها به فرصت تبدیل می شوند.
  محمد پورداود در نشســت مشترک شــورای معاونین استان 
و روســای شهرســتان ها، نواحی و مناطق که بــه صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، گفت: در دستگاه تعلیم و تربیت استان از 
تمام ظرفیت ها برای گرامیداشت یادمانه شهید قاسم سلیمانی 

عزیز استفاده خواهیم کرد.
وی با اشــاره به تئوری مدیر یک دقیقــه ای و این که مدیر یک 
دقیقــه ای چگونه هم اهداف ســازمان و هــم رضایت کارکنان و 
بهره وری را محقق خواهد نمود، گفت: سمبل مدیر یک دقیقه ای آن است که به هریک از ما 
یادآوری می کند که هر روز یک دقیقه به چهره افرادی که بر آنها مدیریت می کنیم نگاه داشته 
باشــیم و به خاطر بســپاریم که آنها مهم ترین منابع ما هستند و کسانی که نسبت به خود 

احساس مثبت و خوبی دارند به نتایج خوبی می رسند.
  مدیرکل آموزش و پرورش استان راز اول اهداف یک دقیقه ای را تعیین هدف یک دقیقه ای 
به طور مختصر و مفید ذکر کرد و افزود: این اهداف شامل توافق روی اهداف، مشخص کردن 
رفتار صحیح، نوشــتن تمام اهداف در کمتر از 2۵۰ کلمــه بر روی یک برگه، مرور هر هدف، 

ارزیابی هدف در طول روز به مدت یک دقیقه و همخوانی رفتار با اهداف است.
   پــورداود رمــز دوم را تشــویق های یک دقیقه ای خواند و تصریح کرد: تشــویق های یک 
دقیقه ای زمانی کارســاز و موثر است که شما پیشاپیش به کارکنان بگویید در مورد کاری که 
آنهــا انجام می دهند، به صراحت نظر خــود را اعام می کنید، وقتی کارکنان خود را بافاصله 
تشویق کنید، به طور واضح و روشن به کارکنان خود بگویید که دقیقا چه کاری را درست انجام 
داده اند، هر وقت کارکنان کاری را درســت انجام دادنــد صادقانه به آنها بگویید که چه قدر از 
کارشان راضی و خوشحال هستید و چه قدر کار آنها به سازمان و دیگران کمک می کند، کمی 
ســکوت کنید تا احســاس خوب شما به آنها هم منتقل شود و آنها را ترغیب کنید که باز هم 

چنین خوب و درست کار کنند.
 وی با اشــاره به این که راز ســوم مدیریت یک دقیقه ای، تذکرهای  یک دقیقه ای اســت، 
خاطرنشــان کرد: تذکرهای یک دقیقه ای هنگامی موثر و کارســاز اســت که پیشاپیش به 
کارمندان بگوییم که شــما به طور صریح و روشــن نظر خود را در مــورد کاری که آنها انجام 

می دهند، خواهید گفت.
  مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به قسمت اول تذکر یک دقیقه ای، گفت: بافاصله 
به کارکنان تذکر دهید و به کارکنان دقیقا بگویید که چه کاری را اشتباه انجام داده اند، به افرادی 
که دچار اشــتباه شده اند صریحا بگویید که نسبت به اشتباه آنها چه احساسی دارید و چند 

ثانیه مکث و سکوت معنادار کنید تا احساس شما به آنها منتقل شود.
  پورداود افزود: در قسمت دوم تذکر یک دقیقه ای نیز به فرد بفهمانید که صادقانه طرفدار و 
حامی او هستید، به آنها خاطرنشان کنید که چه قدر آنها برای شما ارزشمند هستند، مجددا 
تأکید کنید که آنها خوب هســتند ولی عملکرد آنها در آن مورد خاص نادرســت بوده است و 
این نکته را درک کنید که وقتی تذکر یک دقیقه ای به پایان رسید موضوع را تمام شده تلقی 

کرده و قضیه را ادامه ندهید.
  وی گفت: به زعم مدیر ســازمان، بهترین دقیقه من دقیقه ای اســت که بر روی اشخاص 

سرمایه گذاری می کنم. 

۵0 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب 
همدان در سال ۱400

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از پیش بینی ۵۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تأمین آب همدان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

منصور ســتوده با بیان اینکه پروژه آب رسانی به همدان فعال بوده، 
گفت: در بودجه سال جاری برای این پروژه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده است. وی با تأکید بر اینکه در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ نیــز با کمک دکتر حاجی بابایی نماینده شهرســتان همدان 
و فامنین در مجلس بودجه ۵۰ میلیارد تومانی پیش بینی شــده، 
افزود: در حال حاضر این پروژه طبق مطالعات از پیش انجام شده 

در حال پیشرفت است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان با اشــاره به وضعیت سدهای استان، گفت: 
امسال موفق به افتتاح سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد با هزینه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان شدیم 

که ۱۰ میلیارد تومان آن سال جاری به پروژه تزریق شده است.
ســتوده با بیان اینکه در خصوص ســد خرم رود تویســرکان نیز باید بگویم این پروژه توسط 
بخش خصوصی در حال انجام است، عنوان کرد: در این پروژه دولت موظف به تخصیص اعتبار 
نیســت، بلکه طبق مدل مالی ارائه شده براســاس قرارداد، دولت تضمین خواهد کرد که پس 
از بهره برداری پول هزینه شــده را به نحوی به ســرمایه گذار برگرداند. وی با اشاره به اینکه پروژه 
احداث سد گرین نهاوند گفت: برای پیشرفت کار به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
جهت ســرمایه گذاری هستیم. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان افزود: بر این 
اساس مذاکره با بانک ها جهت سرمایه گذاری در قالب ماده ۵۶ در دستور کار قرار گرفته است 
که خوشبختانه بانک کشاورزی در قالب کنسرسیوم با بانک های صادرات و یکی دیگر از بانک ها 
در این بحث ابراز تمایل کرده اند؛ بنابراین همان طور که عنوان شد، به دنبال آن هستیم که مجوز 
این کار را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت کنیم که در قالب ماده ۵۶ بانک های 

عنوان شده بتوانند در حوزه سرمایه گذاری ورود کنند.

پایان مطالعات تعیین حد بستر رودخانه های استان ��
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان همچنین درباره مطالعات تعیین حد بستر رودخانه های 
اســتان گفت: مطالعات تعیین حد بستر رودخانه های استان همدان برای کنترل سیاب های 
مخرب و خسارت بار انجام شده است.  منصور ستوده گفت: برای برنامه عملیاتی سالجاری در 
بخش مهندسی رودخانه ها مبلغ ۶۰ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده ایم و پیگیر این هستیم که 
۴۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر برای بحث مهندسی رودخانه ها جذب کنیم. وی گفت: این اعتبار 
در قالب سه برنامه مهم شامل تعیین حد بستر، رپرگذاری و ساماندهی و الیروبی رودخانه ها 
که در حال اجرا هستندهزینه خواهد شد. وی اظهار کرد: مطالعات برای شناسایی حد بستر و 
حریم رودخانه ها توسط شرکت مهندسین مشاور مطالعاتی به پایان رسیده و پس از تعیین آن 
به اداره ثبت اعام می گردد تا حریم حد و بستر رودخانه ها مشخص گردد. وی گفت: ۵ اکیپ 
گشت و بازرسی در راستای حفاظت از رودخانه ها برای جلوگیری از برداشت شن و ماسه و رفع 
تصرفات در شمال، مرکز و جنوب استان فعال هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان با بیان اینکه در الیروبی نقاط آســیب پذیر و تصرفات رودخانه ها شناسایی می شوند، 
تصریح کرد: همچنین دیوارهای رودخانه ها توســط پیمانکار ساماندهی می شوند. مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای استان همدان یادآور شد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت با هر گونه 
تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد نموده و متخلفان را به مجازات قانونی خواهد رساند.
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بافت سنتی روستاها و نگهداری از 
هویت تاریخی آن

صنعت گردشــگری روســتایی باعث ارتقاء 
ســطح بهره وری در مناطق روستایی، ایجاد 
اشــتغال، اصاح توزیع درآمد، حفظ محیط 
روستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم 
بومــی و محلــی و ... خواهد شــد و از آنجا 
که همه روستاهای کشور قابلیت توسعه در 
زمینه گردشــگری را ندارند و یا این قابلیت 
بسیار ضعیف است، معاونت سرمایه گذاری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اقدام به انتخاب روستاهایی که دارای 
قابلیت باالتری در زمینه گردشــگری نسبت 
به سایر روستاها هستند، کرده است که این 
روستاها در سطح کشور به روستاهای هدف 

گردشگری معروف هستند.
طبــق قانــون؛ پیشــگیری از هــر گونــه 
ساخت وســازهای نامتعــارف در روســتای 
هدف گردشگری به عهده مرجع صدور پروانه 
بوده که این مرجع صدور دهیاری است و در 
صورتی کــه هر متقاضی در بحث ســاخت و 
ســاز در این دو روســتا مانند دیگر روستاها 
تقاضای استعام داشته باشد، بنیاد مسکن 
روســتایی تنها نظارت بر مــوارد فنی چون 
تراکم، سطح اشــغال، سیما و منظر و بافت 
روســتا را درنظر می گیرد، کــه این هم البته 
نکته بســیار مهمی ســت چون بخش قابل 
توجهی از مواجهه مخاطبان و گردشــگران به 
سیما و منظر و بافت روستا است. کمیسیون 
ماده 99 هــم در راســتای جلوگیری از این 
ساخت وسازها از نقش مؤثری برخوردار بوده 
و به ساخت وســازهای روســتایی غیرمجاز 

رسیدگی می کند
امــا در حال حاضــر از تعداد 2۰ روســتای 
هدف گردشگری در ســطح استان همدان، 
دو روستای حبشــی و ملحمدره با توجه به 
پلکانی بودن و ســاختار خانه های سنتی آن 
با اســتفاده از مصالح طبیعــی و بوم آورد و 
قدمــت و جاذبه های خــاص و طبیعی خود 
به عنوان روســتاهای گردشگری شهرستان 
اســدآباد بوده که هر ســاله این دو روستای 
زیبای گردشــگری از نقاط مختلف  کشــور 
و حتی دنیا دارای مســافران و گردشــگران 

بسیاری است.
مواردی از ساخت و سازهای غیرمجاز با عدم 
تطابق با ســاختار خانه های ســنتی روستا 
به ســبک و ســیاق جدید در این روستاها 
دیده می شــود که در صورت روند افزایشــی 
به طور قطع تهدیدی برای این دو روســتای 
گردشــگری شهرســتان در بحث خروج از 
فهرست روستاهای گردشگری کشور خواهد 
بود که این امر صنعت گردشگری شهرستان 
و ایــن دو روســتا را با خطــر مواجه خواهد 
کرد اما برای جلوگیری از این نوع ســاخت و 
ســازها با سبک و سیاق خانه های صنعتی و 

جدید چه اقداماتی انجام شده است؟
بافــت کالبــدی ملحمدره و حبشــی ضمن 
برخــورداری از ارزش هــای معمــاری مانند 
سادگی و بی پیرایگی دارای الگوهای بصری 
و زیبایی شــناختی، هماهنگــی با عملکرد 
زیســتی و معیشتی و اســتفاده از مصالح 
بوم آورد و دانش بومی است که به این علت 
حفظ و نگهداری از این میراث ارزشــمند از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
روســتای حبشــی با بافت واجــد ارزش و 
روســتای ملحمدره معروف به ماسوله غرب 
کشور دو روستای هدف گردشگری شهرستان 
بوده که هر گونه ساخت و ساز در این روستاها 

باید براساس بافت روستا انجام شود.
باید ســاخت و ســازها در این بافت شرایط 
و ضوابط گردشــگری را حتمــًا رعایت کنند، 
ســاختمان هایی کــه خاف ایــن چارچوب 
باشند، بخشــداران و دهیاران روستا موظف 
هستند نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن 
به کمیسیون ماده 99 شهرستان اقدام کرده 
تا در رابطه با این موارد از ساخت و سازها در 

این کمیسیون تصمیم گیری شود.
مســاکن و خانه هایی که در این دو روستای 
گردشــگری بر خاف ضوابط و دستورالعمل 
تابع روســتای گردشگری ســاخته شوند با 
توجه به تصمیمات کمیسیون ماده 99 امکان 
تخریــب این واحدها در صــورت عدم تغییر 
ســاختار ســاختمان ها با توجه به ساختار 
خانه هــای روســتا کــه از مصالح بــوم آورد 
هستند، به علت آسیب زدن به بافت باارزش 
روســتا و مــورد تهدید قــرار گرفتن صنعت 

گردشگری روستا وجود خواهد داشت.
در ســال گذشته و ســال 9۷، برای بهسازی 
روســتای ملحمدره افزون بر ســه میلیارد 
تومان از محل اعتبارات دولتی توسط ادارات 
میراث فرهنگی، بنیاد مســکن و دهیاری در 
زمینه فرش، دیوار چینی و بهســازی روستا 
هزینه شده که تکمیل بهسازی صددرصدی 
این روســتای گردشــگری در ســال جاری 

انجام خواهد شد.

آبادانی 

که زدوده می شود محرومیت هایی 

مسئله مسکن و مســکن محرومین، همواره 
به ویــژه در چند دهه اخیر یکــی از مهم ترین 
دغدغه ها برای تقریبًا تمامی دولت ها و حتی 
نهادهای بین المللی بوده اســت. در ایران نیز 
این مســئله عاوه بر آنکه در قانون اساســی 
جمهوری اســامی مورد تأکید ویژه قرارگرفته 
است، همواره بخشــی از برنامه های دولت ها 
از پیش از انقاب اســامی تا امروز را به خود 

اختصاص داده است.
مبنای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری 
اســامی ایران »داشتن مســکن متناسب با 
نیــاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی« دانســته 
شــده اســت. همچنین دســتورالعمل های 
بین المللی ازجمله بیانیه جهانی حقوق بشــر، 
دســتورالعمل 2۱ )مبنای توســعه پایدار( و 
... نیز دســتیابی به مســکن را یکی از حقوق 
پایه ای انســان ها می دانند. بــه همین جهت 
مقوله مسکن در برنامه های توسعه اقتصادی 
و اجتماعی ایران نیز همواره مســئله ای جدی 
و حســاس بوده اســت؛ تا آنجا که پرداختن 
بــه آن را از نخســتین برنامه عمرانی کشــور 
)۱۳2۷-۱۳۳۴( می تــوان مشــاهده کــرد. 
به عاوه در سال های اخیر با توجه به تحوالت 
به وجــود آمــده در ارتباط باقیمــت زمین و 
مســکن، ایــن موضوع بــه یکی از مســائل 
اساســی و چه بسا به مهم ترین مسئله جامعه 
و برنامه های توســعه ای بدل شده است که از 
۱ سو حساســیت برنامه ریزان را به سوی خود 
جلب کرده و از ســوی دیگــر به عرصه ای مهم 
بــرای دولت ها جهت افزایــش رضایت مندی 

شهروندان بدل شده است.
در ایــن میان مســئله مســکن محرومین و 
افزایــش امکان دســتیابی به مســکن برای 
اقشار کم درآمد اجتماعی از اهمیت دوچندان 
برخوردار اســت. زیرا از ۱ ســو محدودیت های 
این گروه ها بســیار بیشــتر بــوده و در نتیجه 
فشــار قیمت مســکن تأثیر مخرب تری را بر 
این اقشــار ایجاد می نماید. از سوی دیگر نیز 
با توجه به مجموعه مشــکات حوزه مســکن 
محرومیــن و نیــز به علت این امــر که طبقه 
متوسط درصد بزرگ تری از جامعه را تشکیل 
می دهد، ازاین رو پرداختن به مســئله مسکن 
محرومان از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
در ایــن میــان حوزه مســکن شــهری بنیاد 
مسکن انقاب اسامی در راستای تحقق اصل 
۳۰،۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران، ســند چشــم انداز جمهوری اســامی 
ایران در افق ۱۴۰۴ و اساســنامه مصوب بنیاد 
مســکن انقاب اســامی، در زمینــه تأمین 
مســکن خصوصًا کاهش دغدغه های مسکن 
اقشــار کم درآمد، به دنبال ساماندهی مسکن 

محرومین است.

نقش عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب  ��
اسالمی در محرومیت زدایی

بنیاد مســکن انقاب اســامی به عنوان نهاد 
عمومــی غیردولتــی، بــا توجه بــه نقش و 
عملکرد چندین ســاله خــود از جایگاه مهمی 
در نظام توســعه و عمران روســتاهای کشور 
برخوردار بوده اســت. اقداماتی همچون تهیه 
طــرح ســاماندهی کالبدی ســکونتگاه های 
روســتایی، تهیه طرح امکان سنجی استقرار 
بهینه ســکونتگاه های روســتایی در معرض 
خطــر ســوانح، تهیــه و اجرای طــرح هادی 
روســتایی، تهیه و اجرای طرح بهسازی بافت 
باارزش روستایی، بهسازی روستاهای هدف 
گردشــگری، صدور اســناد مالکیــت اماکن 
روســتایی، بهســازی و مقاوم سازی مسکن 
روســتایی، بازســازی و نوســازی مناطــق 
ســانحه دیده، مدیریت نظام فنی روستایی و 
پاســخ به استعامات فنی در خصوص صدور 
پروانه ســاختمانی ازجمله مهم ترین وظایفی 
است که بنیاد مسکن با رویکرد توسعه پایدار 
در روستاها در دست اجرا دارد. در این رویکرد، 
این نهاد به دنبال تحقق چشــم انداز زیر برای 
روستاهای کشــور است: سکونتگاهی شاداب 
و ســرزنده برای زندگی، متکــی بر مدیریت 
محلــی و حاکمیــت مردم در عرصه توســعه 
کالبدی، برخــوردار از برنامــه کاربری اراضی 
روستاها متناســب با ویژگی های اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی و روابط شــهر و روســتا 
و مزیت های نســبی آنها، بهره برداری پایدار از 
منابع طبیعــی، حفظ اراضی زراعی و باغات و 
میراث طبیعــی، بافت های با ارزش و میراث 
فرهنگی و گردشگری روستایی، دارای قابلیت 
دسترسی به خدمات، حمل و نقل و ارتباطات 
روستایی مناســب، بهره مند از مسکنی ایمن 
و مطلــوب برای زندگی متناســب با نیازهای 

متفاوت به منظور بهبود کیفیت زندگی.

نگاه

ویـــژه

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان اعالم کرد

پروژه های طرح اقدام ملی متقاضی محور است
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اســتان همدان گفت: پروژه هــای طرح اقدام ملی 
متقاضی محور اســت؛ به عبارتی پروژه های طرح 
اقدام ملی مبتنی برآورده متقاضیان و تســهیات 

بانکی تعریف و ساخته می شود.
آرش پناهی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقاب اســامی استان همدان اظهار کرد: سهمیه 
اولیه در طرح اقدام ملی مســکن که برای استان 
در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت منظور شده، 

هزار و ۳۶۰ واحد است.
وی بیــان کرد: ســهمیه هــر شهرســتان بدین 
صورت است؛ اســدآباد ۸۰ واحد، بهار 2۴۰ واحد، 
تویســرکان ۳۰۰ واحد، جورقان ۴۰ واحد، سرکان 
2۰۰ واحــد، کبودرآهنگ و گیان هر کدام ۵۰ واحد 

و نهاوند ۴۰۰ واحد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اســتان همدان تعداد کل متقاضیانی که برای این 
طرح ثبت نام کرده اند را ۴ هزار و ۴۶۷ نفر دانســت 
و خاطرنشان کرد: از این تعداد متقاضی هزار و ۵9 
متقاضی در اســدآباد، ۵۳۸ متقاضی در بهار، ۸۵2 
متقاضی در تویســرکان، ۱۴۶ متقاضی در جورقان، 
22۶ متقاضــی در تویســرکان، 2۳۰ متقاضــی در 
کبودرآهنگ، ۵۴ متقاضــی در گیان و هزار و ۳۶2 
متقاضی در نهاوند برای طرح اقدام ملی مســکن 

ثبت نام کرده اند.
پناهــی با بیــان اینکــه از تعــداد کل متقاضیان 
ثبت نامی، ۳ هــزار و ۵۰۷ متقاضی حائز شــرایط 
هســتند، تصریح کرد: ۸۸9 نفر اسدآباد، ۴۱۳ نفر 
بهار، ۶۱۷ نفر تویســرکان، ۱۱۷ نفر جورقان، ۱2۶ نفر 
ســرکان، ۱92 نفر کبودرآهنگ، ۳۴ متقاضی گیان 
و ۱۱۱9 نفر نیز در شــهر نهاوند واجد شرایط دریافت 

مسکن ملی شده اند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان همدان گفت: از مجموع متقاضیانی که حائز 
شرایط دریافت مسکن ملی هستند، 9۱۸ نفراحراز 

هویت انجام و تأیید شده است.
وی افزود: از 9۱۸ نفر، ۸۸2 نفر برای افتتاح حساب 
اقــدام کرده اند که تنها ۵2۱ نفر از ۴۰ میلیون تومان 
تا ۶۰ میلیون تومــان واریز کرده اند و مجموع مبلغ 
پرداخت شــده این افراد بالغ بر 2۱۷ میلیارد و ۰2۱ 

میلیون و ۱۷2 هزار و ۵۳۱ ریال است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اســتان همدان بیان کرد: اســدآباد ۵2 نفر، بهار ۷۰ 
نفر، تویسرکان ۱۷ نفر، جورقان ۷ نفر، سرکان 2 نفر، 
کبودرآهنــگ ۳ نفر، نهاوند ۳۷۰ نفر مبلغ مورد نظر 
را در مرحله اول واریز کرده اند و شــهر گیان واریزی 

نداشته است.
پناهــی با تاکید بــر اینکه پروژه هــای طرح اقدام 
ملی متقاضی محور اســت؛ یعنــی مبتنی برآورده 
متقاضیان و تســهیات بانکی تعریف و ســاخته 
می شود، تشریح کرد: تسهیات بانکی پروژه برای 
هــر واحد در شــهرهای زیر ۱۰۰ هــزار نفر جمعیت 
۱۰۰ میلیون تومان اســت که متناسب با پیشرفت 
فیزیکی پروژه و در حین اجرای پروژه به انبوه ساز و 

یا گروه های ساخت تزریق می شود.
وی با بیان اینکه هزینه ساخت به ازای هر مترمربع 
زیربنا بدون هزینه های صدور پروانه، نظام مهندسی 
و خرید انشــعابات و آماده سازی حدود ۳ میلیون 
تومان اســت، گفــت: متقاضــی آورده را طی چند 

مرحله در حین ساخت پروژه واریز می کند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اســتان همدان با اشاره به اینکه ساخت پروژه های 

طرح اقدام ملی مسکن یا به صورت انبوه سازی یا 
گروه ســاخت، اظهار کرد: در پروژه های انبوه سازی 
متقاضیان به پروژه معرفی می شــوند و تسهیات 
بانکی و آورده متقاضیان متناســب با پیشــرفت 

عملیات اجرایی به پروژه اختصاص داده می شود.
پناهی در مورد نحوه ســاخت پــروژه در گروه های 
ساخت نیز گفت: متناسب با شرایط طرح تفصیلی 
هــر شــهر زمین هایی را بــه متقاضیــان در غالب 
گروه های ساخت سه، چهار و یا ۵ الی ۶ نفر تحویل 
داده می شــود و متقاضیان می توانند یک نفر را از 
بین خود یا یک نفر ســازنده که مد نظر آن هاست 
به بنیاد مســکن معرفی کرده و قــراداد واگذاری و 
ســایر اقدامات مورد نظر از این پــس به عهده آن 

فرد خواهد بود.
وی با بیان اینکه اسدآباد، تویسرکان، کبودرآهنگ، 
جورقان در غالب گروه های ســاخت ساخت و ساز 

انجام می شــود، ادامه داد: دو پــروژه در نهاوند به 
صورت انبوه ســازی تعریف شده است؛ پروژه 2۷۴ 
واحــدی و ۴۵ واحدی که در مجمــوع حدود ۳۱9 

واحد است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان همدان در مورد شرایط طرح نیز گفت: چهار 
شــراط برای ثبت نام متقاضایان این طرح در نظر 
گرفته شــده است که نخسیتن آن این است که از 
اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند که 
این شرط عاوه بر فرد متقاضی به افراد تحت تکفل 
هم اضافه می شود، شرط دوم این است که از هیچ 
یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی 
دولتی و هم چنین تســهیات یارانه دار اســتفاده 
نکرده باشند، شرط سوم تأهل و سرپرست خانواده 
بودن و شرط چهارم این است که حداقل پنج سال 

سکونت در شهر مورد تقاضا داشته باشند.
وی افزود: خانم های مجرد باالی ۳۵ ســال و نیز 
زنان مجرد سرپرســت خانوار هم می توانند در این 

طرح ثبت نام کنند.

پناهی با تاکید بر اینکه پروژه های طرح اقدام ملی 
متقاضی محور اســت، در مــورد اتمام پروژه اذعان 
داشت: اتمام پروژه بســتگی به این دارد که در هر 

پروژه متقاضی به چه شکل نسبت به تأمین آورده 
اقدام کند.

وی بــا بیــان اینکه در مجمــوع دوره ســاخت و 
بازپرداخت تســیهات این پروژه حدود ۱2 ســال 
اســت، اضافه کرد: متقاضی در ســامانه تم متعهد 
می شــود و تعهد محضری می دهد کــه می تواند 
نســبت به تأمیــن آورده اقدام کند کــه در غیر این 
صــورت قطعًا روند اجرای پروژه با مشــکل مواجه 
خواهد شد؛ در صورتی که فردی در ابتدا متعهد شده 
اســت تا آورده را تأمین کنــد و در صورتی که نتواند 
آورده را تأمین کند پــس از مراحل اداری و قانونی 
مورد نیاز متقاضی جدیدی که به عنوان ذخیره برای 

پروژه تعریف شده است جایگزین می شود.
پناهی با بیان اینکه بنیاد مسکن گارگزار اداره کل راه 
و شهرســازی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
موضوع طرح اقدام ملی مسکن را پیگیری می کند، 
گفت: تعریف و ساخت پروژه ها در شهرهای باال ۱۰۰ 

هزار نفر امکان پذیر است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان همدان ضمن اشاره به پروژه طرح اقدام ملی 
مسکن در شهر همدان خاطرنشان کرد: اداره کل راه 
و شهرسازی زمینی را در شهرک بهشتی، تپه حصار 
حاج شمسعلی تحویل بنیاد مسکن داده است که 
اخذ پروانه ساختمانی و تهیه نقشه در دست اقدام 

است.
وی در مــورد پروژه ۱2۰ واحدی طــرح اقدام ملی 
مسکن یادآور شد: این پروژه در زمینی به مساحت 
۳ هزار و 2۰۰ متر مربع در غالب ۶ بلوک 2۰ واحدی 
بــا هزینه ای بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان و در ۵ طبقه 

مسکونی و 2 طبقه پارکینگ ساخته می شود.
پناهی در ادامه به پروژه طرح اقدام ملی مســکن 
نهاوند اشاره کرد و گفت: مساحت کل بنا این پروژه 
بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع در غالب ۱۳ بلوک اســت 
که کارهــای طراحی این پروژه به اتمام رســیده و 
در مرحله اخذ پروانه ســاختمانی است تا عملیات 

اجرایی پروژه شروع شود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اســتان همدان اذعان داشــت: اراضی تأمین شده 
توسط اداره راه و شهرسازی داخل شهر هستند؛ هزینه 
آماده ســازی به حداقل ممکن رســیده و خدمات 

زیربنایی و روبنایی در محدوده پروژه موجود است.
وی در پایــان بیان کــرد: در پروژه طــرح اقدام 
ملی مســکن متقاضیان پس از ثبت نام و احراز 
هویت باید مبلغی را در مرحله اول به عنوان آورده 
شخصی واریز کنند و پس از واریز مبلغ مورد نظر 
کارهای ساخت و ساز شروع می شود و با توجه به 
وضعیت هر شهر پروژه به شکلی تعریف می شود 
تا مشکات در این پروژه وجود نداشته باشد و یا 

به حداقل برسد.

کاهش هزینه های جانی در مقاوم سازی 
از ســال ۸۴ طرح مقاوم سازی مســکن های روستایی در کشور آغاز شد و مطابق آن دولت موظف 
اســت هر سال 2۰۰ هزار مسکن روستایی در سطح کشور بهســازی و مقاوم سازی کند. تسهیات 
مقاوم سازی منازل در ابتدای کار، کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود؛ اما به مرور زمان این مبلغ افزایش 
پیدا کرده و در ســال 9۸ به ۴۰ میلیون تومان با ســود ۵ درصد با دوره ساخت و مشارکت ۱۸۰ ماهه 

رسیده است.
همانگونه که می دانید مقاوم  سازی مسکن های روستایی از جهت کاهش هزینه های جانی و مالی 
بسیار مهم است؛ برای نمونه، در سیل سال گذشتۀ همدان واحد های نوسازی شده، هیچ خسارتی 
ندیدند، عاوه براین در زلزله  نهاوند ۷2 درصد واحد های روستایی این شهرستان، مقاوم شده  بودند؛ 
به همین منظور در برابر زلزله تاب آورند. در راستای اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی، بنیاد مسکن در 
ساخت و بازسازی منازل، به دنبال صرفه جویی و بهینه سازی انرژی است و در این راستا دیوار های 
دو جداره، سقف عایق و پنجره های دوجداره استفاده می شود. ضمنم اینکه بر اساس مصوبه بنیاد در 
ارائه تسهیات به این روستاها باید نمای اصلی روستا در ساخت و ساز ها حفظ گردد. در روستاهای 
عادی نیز سعی بر این است که سازه مقاوم شود؛ اما چنانچه منظر پیشین روستا حفظ شود بسیار 

مطلوب خواهد بود.
خوشبختانه همدان از استان های پیشتاز در رعایت قانون احداث ساختمان است، در سال گذشته 
2۱ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان همدان در دست احداث بود، شاخص بهسازی مسکن 
روستایی در کشور ۴۴ درصد است و این رقم در استان همدان به ۵۶ درصد رسیده است و بر اساس 
برنامه زمان بندی در افق ۱۴۰۴ شــاخص بهسازی استان همدان باید به ۷۰ درصد برسد که با توجه 

به اقدامات صورت گرفته این مهم تا چشم انداز تعیین شده به بیش از این میزان خواهد رسید.
بر اساس همین اهمیت؛ آذرماه سال گذشته اعام شد که ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی در این استان تخصیص یافت. این میزان اعتبار از سهمیه سال جاری 
برای بهسازی و نوسازی ۱2 هزار واحد مسکونی تخصیص یافته که با سود کم به متقاضیان پرداخت 
می شود. در سال گذشته 2۱ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان همدان در دست احداث بود، 
شــاخص بهسازی مسکن روستایی در کشور ۴۴ درصد اســت و این رقم در استان همدان به ۵۶ 
درصد رسیده است. )همدان در بهسازی مساکن روستایی ۱۰ درصد رشد داشته در حالیکه میانگین 

کشوری 2،۵ درصد رشد است.(
هدفگذاری بهسازی روستایی استان از سال 9۸ تا سال ۱۴۰۰ دویست روستا خواهد بود و با احداث 
2۱ هزار واحد مسکن روستایی جهش قابل توجهی در شاخص بهسازی و نوسازی مساکن روستایی 
اســتان ایجاد خواهد شد. سال گذشته اعام شد که یک هزار و ۵۵۵ واحد مسکن روستایی برای 
سیل زدگان این استان ساخته شده و آماده بهره برداری است؛ پس از بارندگی شدید فروردین ماه 
سال جاری و خسارت به واحدهای مسکونی، کار ارزیابی و بررسی میزان خسارت توسط کارشناسان 

در 2۷ شهر و 99۰ روستای استان همدان انجام شد.
الزم به ذکر اســت که برای بازســازی و بهسازی مسکن روســتایی در همدان ۷۱۵ میلیارد تومان 
تســهیات و کمک باعوض طی دو فقره مصوبه به اســتان اباغ شــده بود که ۵۱۵ میلیارد تومان 

تسهیات کم بهره پنج درصد بانکی و 2۰۰ میلیارد تومان کمک باعوض به استان همدان اباغ شد.

ارتقای کیفیت زیست روستایی
روســتا مجتمعی زیستی است قائم به خود با وابســتگی کم به دنیای خارج که تاش اصلی در آن 
تأمین معاش با استفاده از طبیعت اطراف است. روستاها به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با زیست بوم و 
بستر طبیعی، فرهنگی و اجتماعی خود دارند؛ برای ادامه حیات مطلوب، توسعه ای پایدار را می طلبند. 
توســعة پایدار روستایی در مراحل شناخت، سیاســت گذاری، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و اجرا 
نمود پیدا می کند. برنامه ریزان باید طراحی پایدار در بهسازی بافت روستایی را مّد نظر داشته باشند. 
در واقع توســعة پایدار روســتایی را می توان چنین تعریف کرد؛ ارتقای کیفیت زیســت روستایی از 
جمله بخش های اکولوژیک، فرهنگی، تأسیساتی، اجتماعی و اقتصادی بدون اعمال هر گونه فشاری 
بر نســل های آینده که در نتیجه کاهش ســرمایه های طبیعی و انحصارات محلی اعمال می شــود. 
روستای پایدار مجتمعی زیستی است که قادر است نیازهای اساسی و اولیه اهالی را همراه با ایجاد 
زیرساخت های ضروری برای رفاه و آسایش روستایی، مراقبت و خدمات بهداشتی- درمانی، مسکن، 

آموزش، حمل و نقل، اشتغال، نظارت و تدبیر سنجیده امور روستایی و غیره محقق کند.
براساس مشکات و نیازهای موجود و دیدگاه های توسعة پایدار روستایی مطالعه شده، اصول طراحی 
پایدار در بافت های روســتایی کشــور تبیین می شود؛ از جمله اصول استخراج شده می توان به موارد 
زیر اشاره کرد. نقش تأثیرگذار طبیعت و زیست بوم بر کالبد بافت در قالب مسائلی همچون ریخت 
زمین، اقلیم منطقه، مناظر، شبکه های آب، گیاهان و غیره توجه کافی به منابع، مصالح و انرژی های 
مصرفی برای صرفه جویی، بومی گرایی، کاهش آلودگی ها، بازیافت و غیره استفاده پایدار از زمین در 
قالب کاربری های مورد نیاز و تأمین دسترسی های کارا؛ توجه به الگوهای زندگی و محیط اجتماعی، 
فرهنگی در شکل دهی به بافت ها، توجه به مفاهیم همسایگی، محله و مرکز محله؛ و کیفیت بخشی به 
فضاهای مذهبی و عمومی برای مشارکت و تعامات اجتماعی. از آنجا که حیات روستا به طور اساسی 
وابسته به محیط و بستر روستاست، در نتیجه وحدت و همگنی از ُبعد طبیعی، اقتصادی و فرهنگی در 
آن مشهود است. از دوران صنعتی به بعد تحوالت با سرعتی شگفت آور باعث برهم زدن تعادل در محیط 
زیســت روســتا شدند. آنچه در دو سدة اخیر باعث ضعف روستاها شده از دست دادن جایگاه قبلی و 
نیافتن جایگاهی مناسب در جامعه فعلی است و نظریه پردازان می توانند با تحلیل صحیح توانمندی ها 
به طرحی جامع در خصوص احیای جوامع روستایی دست یابند. با رویکرد صحیح در توسعه روستاها 
حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روستاها و ساکنان آن در بستر محیط روستا به شکل مطلوب 
جریان می یابد. فرایند توســعة پایدار روســتایی جریانی چند ُبعدی است که ضمن بهبود وضعیت 
اقتصادی و ایجاد رفاه همگانی، توأم با عدالت اجتماعی، از آثار مخرب زیست محیطی و اکولوژیکی 
و ناهنجاری های اجتماعی به دور اســت، در حالی که نیازهای نسل حاضر را برآورده می کند؛ در عین 
حال ظرفیت و امکانات برآورده ســازی نیازهای نسل آینده را نگه می دارد. مباحث زیست محیطی 
)توجه به انرژی، اکولوژی، کاهش آلودگی ها، ضایعات و مواد زائد و غیره( بخش مهمی از توســعة 
پایدار را شکل می دهند؛ ولی به تدریج پایداری اقتصادی و اجتماعی در دهه های اخیر اهمیت خاص 
خود را پیدا کرده اند. به نحوی که هم  اکنون مجموعه ای   از پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، 
پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی و پایداری زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک مقوله 
توسعة پایدار روستایی را شکل می دهند. توسعة پایدار روستایی در مراحل شناخت، سیاست گذاری، 

برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و اجرا نمود پیدا می کند. 
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