
تحریریه الوند - موضوع توسعه دیگر محدود به فعالیت های 
دولت ها نیست، بنگاه های اقتصادی در بخش خصوصی، 
دولتی و نیمه دولتی هم در قالب مسئولیت های اجتماعی 
وارد حوزه توسعه شده و نقش خود را در جهان ایفا می کنند.

خالصه موضوع این است که وقتی یک بنگاه اقتصادی )اعم 
از معادن، صنایع و ...( در منطقه ای حضور دارد، باید منافعش 
به مردم منطقه برســد، و این منحصر به گرفتن نیروی کار 
بومی نیست، بلکه باید در حوزه توانمندسازی مردم منطقه 
هم نقش خود را ایفا کند. در ایران این موضوع مورد غفلت 
واقع شــده و امروز که دولت ها برای توســعه بیشتر سراغ 
موضوعات زیرســاختی می روند، این شرکت ها هستند که 

باید نقش خرد خود را ایفا کنند.
در ایران، کارهایی به صورت جزیره ای و محدود در این بخش 
صورت گرفته، اما به صورت مدون، در ۲ استان مهم کشور دو 
رخداد بســیار مهم روی داد که در کشور به عنوان یک نمونه 

موفق مطرح شد و امروز هم مورد اشاره است.
مــدل مثلث توســعه اقتصــادی و فرهنگی کــه با نیت 
محرومیت زدایی، اعتمادسازی و توانمندسازی کلید خورده 
بود ابتدا در ســال ۹۳ با ایدٔه علیرضا رزم حسینی استاندار 
وقت کرمان در قلعه گنج آغاز و توسط بنیاد مستضعفان به 
اجرا رسید، سپس این مدل در سال ۹۷ در خراسان رضوی 

آغاز و هنوز هم ادامه دارد.
موضوع از این قرار است که شرکت های فعال )کارخانه های 
مهــم، معادن و صنایع مهم شهرســتان ها( در اســتان که 
عالقمند به فعالیت های اجتماعی در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی هستند به نسبت محل فعالیت تفکیک می شوند 
)به تفکیک حوزه انتخابیه نمایندگان اســتان، در کرمان ۸ 
بخش، در خراســان رضوی ۱۲ بخــش و مثاًل در همدان ۷ 
بخش(. ســپس شروع به توانمندســازی جوامع محلی 
می کنند. این توانمندسازی با حمایت های ارکان حاکمیت 
خواهد بــود. ارکان حاکمیت اعم از نماینده قوه قضاییه در 
استان، نماینده قوه مجریه در استان، نمایندگان قوه مقننه در 

استان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان و شهرستان ها 
در این مسیر شرکت را حمایت می کنند. اگر هم شرکت به 
صورت سرمایه گذار تازه شروع به فعالیت بکند، این گروه که 
مدیریت اجرایی و معنوی اســتان را در دست دارد هم از آن 
حمایت می کنند هم بابت این حمایت با او تفاهمنامه امضاء 
می کنند. رئیس دادگستری، دادستان، نماینده ولی فقیه، 
استاندار و نماینده همان حوزه انتخابیه که کار قرار است در آن 
آغاز شود در تفاهمنامه ای به این سرمایه گذار اعالم می کنند 
که شما در حمایت کامل ما هستید، در عوض شما هم تالش 
کنید غیر از کار اصلی، مسئولیت اجتماعی در توانمندسازی 
جامعه محلی اطراف خود را هم بر عهده بگیری. این وحدت 

در استان ها باعث شکوفایی خواهد شد.
استان های کشور در حال پیوستن به مدل محرومیت زدایی  ��

وزارت صمت
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی 
مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی یکی از افراد مؤثر در این 
بخش اســت، او درباره این طرح می گوید: طرح )مثلث 
توســعه اقتصادی با حضور نماینــدگان ارکان حاکمیت، 
ســرمایه گذار و ائمه جمعه به عنوان ناظرین بر ارکان( که 
ابتکار وزیر صنعت برای اجرا در خراســان رضوی در زمان 
تصدی ســمت استانداری این استان بود اکنون به دیگر 

استان های کشور تسری یافته است.
علی اکبر لبافی تاکید کرده که: طرح الگویی مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی هم اینک عالوه بر خراسان رضوی در ۶ 

استان دیگر کشور در حال اجراست.
وی ادامه داده است که: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – 
فرهنگی تحکمی نیست و از منابع درآمدی صندوق توسعه 
ملی و شبکه بانکی نیز بهره نمی گیرد و کاماًل نیکوکارانه و 

خیرانه است.
لبافی مطرح کرده اســت که: تاکنون اجرای این مدل در 
استانهای خراسان شمالی، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری در حد امضای 
تفاهــم نامه های معین اقتصادی و فراهم کردن بســتر 

ایجاد کسب و کار پیش رفته است.
الزم به ذکر اســت که در این الگو دکتر مهدی قربانی، عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تهران و مجری طرح الگوی مثلث 
توســعه اقتصادی و فرهنگی در قلعه گنج کرمان و خواف 
در اســتان خراســان رضوی از افرادی است که هم در حوزه 
علمی و نظری، هم در حوزه های اجرایی و عملیاتی به عنوان 
اصلی ترین و تاثیرگذارتریــن افراد در کنار این مدل حضور 
داشته اســت، از دکتر قربانی تالیفات فراوانی در این حوزه 

توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.
الگوی مثلث توسعه چیست؟ ��

در اسناد و پژوهش های ستاد مردمی اقتصادی مقاومتی 
تاکید شده است که اجرای این الگو به عنوان مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی در ســال ۱۳۹۳ در قلعه گنج کرمان و در 

بهمن ماه ۱۳۹۷ در استان خراسان رضوی آغاز شد.
در ادامه این سندها آمده: در این الگو )سه ضلع مثلث( ارکان 
حاکمیتی در یک ضلع، در دو ضلع دیگر نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و فعاالن و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
)معین اقتصادی( قرار می گیرند، در میانه مثلث ائمه جمعه 

به عنوان ناظرین این مثلث ایفای نقش می کنند.
مردم با آموزش و توانمندسازی شرکت ها باید بتوانند روی  ��

پای خود بایستند
در این الگو مردم باید بتوانند روی پای خود بایستند و نقش 
اصلی همه برنامه های توسعه ای را خود مردم ایفا خواهند 
کرد بــه عبارتی »با مردم، برای مردم« باشــد. در این الگو 
همه ارکان حاکمیت همراهی و تعامل جدی با معین های 
اقتصادی دارند تا اعتمادسازی الزم در بین مردم انجام شود، 
تسهیل گران و معین های اقتصادی با کمک ارکان حاکمیتی 
مجموعه فعالیت ها یا ظرفیت های اقتصادی که در روستاها 
وجود داد را توســعه می دهند. این مدل از تمرکز صنایع در 
مرکز اســتان و حرکت مردم از روســتاها به سمت شهرها 
جلوگیری می کند و شاید این مهمترین وجه الگوی مثلث 

توسعه اقتصادی فرهنگی باشد.
راهبردهای شورای سیاست گذاری سازمان نهاد مردمی ��

الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی یک طرح جهانی 
اســت که بومی سازی شده اســت. در این الگو »معین 
اقتصادی« در نظر گرفته شده اما در مدل جهانی آن »عامل 

توسعه« تعریف شده است. 
نهاد شکل گرفته یک شورای سیاست گذاری دارد. شورای 
سیاست گذاری سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی کشور 
متشــکل از رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه، 
نمایندگان قوای مجریه، مقننه، قضائیه، وزیر کشور، وزیر 
صمت، قرارگاه سازندگی سپاه، بنیاد مستضعفان )علوی(، 
بنیــاد برکت، بنیاد مســکن، کمیته امــداد، رییس اتاق 

بازرگانی، رییس اتاق تعاون، رییس اتاق اصناف است.
اهداف و راهبرداها ��

نخست؛ این سازمان و نهاد، وظیفه سیاست گذاری تدوین 
نقشــه راه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تصویب، 
اجرا و نظارت عالیه بر حسن اجرای مدل مسولیت اجتماعی 
شــرکت ها در کشــور در راســتای رفع محرومیت و ایجاد 

کســب و کار اجتماعی و تاب آوری در مواجهه با بحران های 
اقتصادی و طبیعی. را بر عهده دارد.

دومین وظیفه این نهاد تدوین سیاست های هماهنگ در 
راستای اعطاء مشوق های الزم برای فعاالن بخش خصوصی 
با تضمین احیاء مســولیت اجتماعی شرکت ها جهت رفع 

محرومیت و توانمندسازی جوامع محلی است.
 چهارمین وظیفه تدوین معیارها و شــاخص های اقتصاد 
قوی با تکیه برتقویت تولید داخلی و مردمی کردن اقتصاد 
و پنجمین وظیفه تدوین خط مشی های اقتصاد مردمی و 
ارائه نقشه راه چگونگی واگذاری فعالیت اقتصادی به مردم 
)فعاالن، کارآفرینان، مبتکــران، صاحبان مهارت، صاحبان 
سرمایه( اســت. ابالغ چشــم انداز و برنامه های راهبردی 
سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی کشور ششمین وظیفه 

این نهاد است.
گام های شش گانه توانمندسازی و اعتمادسازی ��

نخست کارت اهداف روستا است که شامل شرح وضعیت 
کنونــی هر روســتا و وضعیــت مطلوب آن اســت. دوم 
اعتمادسازی و آموزش اســت که عبارتست از ایجاد یک 
ســاختار اجرایی در شهرستان )فرماندار، بخشدار، دهیار، 
دبیر اقتصاد مقاومتی شهرســتان و تســهیلگران(، آگاه 
سازی تسهیلگران و دهیاران و آموزش آن ها و تمرکز زدایی 
و تاکید بر نقش دهیاران درمدل توسعه اقتصادی، جلسات 
اعتمادسازی مردم روستاها با نقش مستقیم ائمه جمعه، 
امام جماعت/مولوی، دهیاران و تســهیلگران  و ... . سوم 
برنامه ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی است که اعم است 
از: ایجاد شــبکه ارتباطی دهیاران، تسهیلگران روستایی 
و مردم،  ایجاد شــبکه ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
مخصوصًا در حوزه های گردشــگری و کشــاورزی،  ایجاد 
شبکه های مردمی در رسته های اولویت دار اقتصاد روستا، 
برنامه ریزی ایجاد شبکه زنجیره ارزش در اقتصاد روستا،  
برنامه ریزی  بازآفرینی سنت های اشتغال و معیشت خانوار 
روستایی، برنامه ریزی ایجاد نوسازی و توسعه در روستای 

پایلوت.
چهارم؛ توانمندسازی و ایجاد صندوق خرد است که شامل، 
راه اندازی استارت آپ های محلی و بهره گیری از ایده های 
نوجوانان و جوانان، تعریف پروژه های کسب و کار بر اساس 
کارت اهداف روســتا و اســتارت آپ هــا،  تهیه طرح های 
توجیهی پروژه های کســب و کار، برگزاری دوره آموزشی و 
توانمند ســازی پرژه های کسب و کار خانگی / اینترنتی و 
... . پنجم عملیاتی نمودن و اجرای پروژه اســت که شامل 
اخــذ مجوز فعالیت از دســتگاه های صــادر کننده مجوز، 

تسهیل سازی اداری و ارتباطی معین در جهت تسریع در 
اجرای پروژه،  شــروع عملیات اجرایی پروژه های تعریف 

شده و توسعه سرمایه گذاری در منطقه می شود.
ششــمین گام پایش و نظارت اســت که شامل: نظارت 
و بررســی دقیق میزان پیشــرفت پروژه و طرح ها،  ارائه 
گزارشــات مســتمر به نهاد اقتصاد مقاومتی،  بررسی و 
ارزیابی میزان بهبود شاخص های اقتصادی منطقه،  ایجاد 
مراکــز فروش محصوالت روســتایی و بازارچه های خود 
اشــتغالی،  برندینگ منطقه و توسعه فروش، اتصال به 

بازارهای ملی و بین المللی است.
اهمیت تمایل ارکان حاکمیت برای اجرای مدل توسعه با  ��

محوریت شرکت ها
در تاکیدی که از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اســتانداران شده آمده است که، اگر استاندار و نمایندگان 
مجلس و ســایر ارکان در اجتماع با هم تمایل به اجرایی 
کردن این مدل داشته باشند، وزارت صمت و زیر مجموعه 
هم پای کار هســتند. به این شــکل که شرکت های مهم 
اســتان همدان، که تعدادشــان کم نیســت و بسیار هم 
فعال هســتند و امکان فعالیت در بخش مسئولیت های 
اجتماعــی هــم دارنــد وارد کار توانمندســازی جوامع 
اطراف شان می شوند. آنجاست که وظیفه دولت، کارهای 
زیرساختی و وظیفه شرکت ها توانمندسازی برای انجام 
فعالیت های اقتصادی توسط مردم برای خودشان است. 
ایــن کار در جهان به عنوان یــک روش نوین در حال رخ 
دادن اســت. امید اســت در همدان هم – گرچه ماه های 
پایانی دولت اســت اما اراده ای برای این کار شکل بگیرد 
و اســتاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه و ائمه 
جمعه شهرســتان ها، رئیس دادگســتری و دادستان و 
... برای توســعه پای کار بیایند و هر کــدام بنا بر وظیفه 
دســتگاهی خود برای مردم و سرمایه گذار )مانند استان 
کرمان و خراسان رضوی( راهگشای کارهای تحول محور 

بشوند؛ انشالله. 

تالش برای احیاء مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در استان همدان 

»ما« چگونه »ما« می شویم
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کمیت در استان صورت خواهد گرفت در صورت همراهی و تمایل ارکان حا

نقش شرکت های خصوصی در توسعه
تالش برای احیاء مسئولیت های اجتماعی شرکت ها 

نیم نگاهی به فعالیت ها و موفقیت های شهرداری 
همدان در بهمن ماه 

آیینه ای در برابر بهمن

6

تصویرسازی با نمادهای هنر 
ایران روی پارچه

8

7

اتاق مان بنز، موتورمان پیکان است!

ما خسیس هستیم!؟

نرگس واالمقام

مدیر آموزشگاه موسیقی آوا در گفتگو با الوند:

ســطح آموزش موسیقی در 

همدان باال رفته اســت
8

تاکید بر پرداخت غیرحضوری 
کارکرد تلفن با سامانه

محمــد علی گرزین سرپرســت مخابــرات منطقه همدان 
گفت: در حوزه تلفن ســیار ۲۴۰ پروژه همراه اول با اعتباری 
بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریال عملکرد اســتان همدان در حوزه 
تلفن ســیار در ســال ۱۳۹۹ بــوده که غالب ایــن پروژه ها 
احداث سایت های جدید، ویا ارتقاء سایت های قدیمی به 

تکنولوژی های ۳G و ۴G  بوده است.
گرزین ادامه داد: در ســال جاری عالوه بر احداث ۸ سایت 
جدید BTS تلفن همراه تعدادی از ســایت های موجود را 
نیز توســعه دادیم که تعداد ۲۷۹ ســایت به فناوری ۴G و 
تعداد ۱۹۴ ســایت بــه فناوری ۳G و تعداد ۳ ســایت به 

فناوری ۲G  بوده است.
سرپرست مخابرات منطقه همدان در پایان با اشاره به شرایط 
کرونایی در کشــور ضمن اعالم شــماره ۲۰۰۰ به عنوان سامانه 
پرداخــت غیرحضوری کارکرد تلفن ثابت گفت: امیدواریم که 
مردم عزیز اســتان هرچه بیشتر با سامانه های غیرحضوری 
مــا نظیر مخابرات من در ســایت Tci.ir ،  رفع خرابی ۲۰۱۱۷، 
ارتباطــات مردمی ۲۰۲۱، پشــتیبانی اینترنت ۲۰۲۰ وســایر 
ســامانه های دیگر مخابرات آشنا و مســلط تر شوند و بدون 
مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان ویا امور مشترکین های 
مخابرات امور مربوط به مخابرات را از طریق آن ها انجام دهند.

نقشه حضور شرکت ها در توسعه استان خراسان رضوی نقشه حضور شرکت ها در توسعه استان کرمان
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افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار

مشــاهدات حاکــی از آن اســت که قیمت 
گوشت قرمز در دو هفته اخیر روند افزایشی 

داشته است.
بــه گزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات 
میدانی از خرده فروشــی های ســطح شهر 
تهران، قیمت هرکیلو شــقه گوسفندی ۱۳۰ 
هزارتومان، هر کیلو گوشت گوساله ۱۵۰ هزار 
تومان، راســته گوســفندی ۱۳۰ هزار تومان، 
سردســت گوســفندی ۱۳۰ هزار تومان، ران 
گوســفندی ۱۵۰ هزارتومان، راســته گوساله 
۱۵۳ هزار تومان، سردســت و ران گوســاله 

۱۳۸ هزارتومان است.
در مراکــز عرضه هرکیلو شــقه گوســفندی 
بــا قیمــت ۱۱۲ هزارتومان، ران گوســفندی 
۱۳۵ هزارتومان، سردســت گوســفندی ۱۱۶ 
هزارتومــان، گوســاله ۱۱۰ هزارتومــان، ران 
گوساله ۱۲۱ هزارتومان، سردست گوساله ۱۱۹ 

هزارتومان عرضه می شود.

گران شدن گوشت ��
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به 
اینکه قیمت این نوع گوشت در دو هفته اخیر 
۱۰ هزار تومان گران شده، قیمت هر کیلوگرم 
شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین 

۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان اعالم کرد.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با اشــاره به 
اینکه قیمت این نوع گوشت در دو هفته اخیر 
۱۰ هزار تومان گران شده، قیمت هر کیلوگرم 
شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین 
۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم 
اکنــون مغازه داران هر کیلوگرم شــقه بدون 

دنبه را ۱۱۵ هزار تومان خریداری می کنند.
وی دلیــل افزایش قیمــت را کاهش عرضه 
دام در میادین اعالم و اضافه کرد: قاچاق دام 
به شدت محدود شــده است و دلیل گرانی 

قاچاق نیست.
این فعــال بخش خصوصــی تصریح کرد: 
دامداران از قیمت هــای دام در بازار رضایت 
کافی ندارند چرا که هزینه تمام شــده تولید 
به شــدت افزایش یافته است. به طور مثال 
هــم اکنون قیمت هــر کیلوگرم جوی دامی 
بــرای دامداران بین ۵۰۰۰ تــا ۵, ۵۰۰ تومان 
اســت و باقی نهاده ها نیــز با قیمت های باال 
به دســت تولیدکننده می رســد بــه همین 
جهــت دامداران عرضه دام را کاهش داده اند 
و منتظــر بازار بهتری بــرای عرضه تولیدات 

خود هستند.
ملکــی درباره اینکه پیش بینی شــما برای 
روزهای آینده چیست؟، گفت: االن نمی توان 
در ایــن زمینه اظهار نظــر دقیق کرد اما نکته 
این اســت که هم اکنون بازار نیز بســیار بی 
رونق است و مردم استقبال چندانی از خرید 

گوشت نمی کنند.
وی تاکید کــرد: در واقع با اینکه اســتقبال 
از گوشت کم اســت قیمت افزایش یافته و 
اگر تقاضا نیز افزایش یابد با چالش مواجه 

خواهیم شد.

توزیع ناعادالنه و مدیریت ناصحیح ��
بازهم دو عامل توزیــع ناعادالنه و مدیریت 
ناصحیــح و واســطه گــری عوامــل اصلی 
افزایش قیمت گوشــت و به حاشــیه بردن 

تولید کننده داخلی مطرح است.
محمد جعفری با بیان اینکه گوشت مازاد در 
بازار وجود دارد پیش بینی کرد امســال ۸۸۰ 

هزار تن در کشور گوشت تولید شد.
مدیرکل تأمین دام شــرکت پشتیبانی امور 
دام علل افزایش دوباره قیمت گوشت قرمز 
را بازشــدن مراکز غذاخوری هــا اعالم کرد و 
گفــت: کمبود تولید در کشــور نداریم. عالوه 
بر این براثر بسته شدن مراکز غذاخوری های 
عمومی مصرف گوشت کمتر شده بود و االن 
با شــروع فعالیت دوباره این مراکز تقاضای 

گوشت در بازار بیشتر شده است.
مدیرکل تأمین دام شرکت پشتیبانی امور دام 
افــزود: تا حدود یک ماه پیــش مازاد تولید 
گوشت قرمز داشتیم و اکنون هم با باز شدن 
تاالرها، رستوران ها و مراکزی که گوشت قرمز 

نیاز دارند، کمبودی در تولید و عرضه نیست.
جعفری از اعالم آمادگی برای همکاری برای 
تأمین گوشت بازار خبر داد و گفت: در صورت 
لزوم و نیاز بازار شــرکت پشتیبانی امور دام 
می تواند از گوشــت ذخیره شده برای اشباع 

بازار استفاده کند.
او گفت: هیجان کاذب باعث افزایش قیمت 

گوشت شده است.
مدیرعامــل اتحادیــه مرکزی دام ســبک 
کشور از شــوک دولت به بازار گفت و افزود: 
علت اصلی افزایش قیمت گوشــت در بازار، 
دخالت دولت است. از زمانیکه ستاد تنظیم 
بازار اخیرًا قیمت گوشــت گوساله وارداتی را 
۱۲۰ هــزار تومان مصوب کــرد در بازار قیمت 

گوشت داخلی حدود ۷۴ هزار تومان بود.

دغدغه

گرانی اوضاع تجارت میوه و 

واردات موز در شــرایطی تــا پیش از این 
ممنوع و مشــروط به صادرات ســیب بوده 
اســت که در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۲۲۷ 
مییلــون دالر مــوز وارد و ۲۰۸ میلیون دالر 
سیب صادر شده است، اما اینکه تمام این 
واردات در مقابل صادرات انجام شــده در 

ابهام قرار دارد.
موز در گــروه )۲۷( کاالیی با اولویت ارزی 
غیرفعال قرار گرفته و از ابتدای سال جاری 
ثبــت ســفارش و واردات آن ممنوع اعالم 
شد، با این وجود واردات موز متوقف نشده 
و همچنان در تمامی فروشــگاه های سطح 
شــهر عرضه می شــد؛ چه بر اســاس ثبت 
ســفارش های قبلی و یا هر طریق دیگری 
کــه البته در ادامه واردات موز مشــروط به 

صادرات سیب شد.
طی مدت اخیر قیمــت موز در بازار به طور 
قابل توجهی رشــد داشت و تا بیش از ۶۰ 
هزار تومان هم رسید که در این بین موضوع 
ممنوعیــت واردات و واردات انحصاری این 
کاال با توجه به شــرایط تعریف شده مطرح 
بود، تــا اینکه در نتیحه تصمیمات ســتاد 

تنظیم بازار واردات موز آزاد شد.
بر این اســاس در جلســه کارگروه ســتاد 
تنظیــم بــازار در رابطه بــا واردات موز در 
گمرکات مــرزی و لزوم تعیین تکلیف آن، 
مجوز ترخیص موزهای وارده و دپو شده در 
گمرکات و محموله های آن به شــرط تائید 
منشــأ ارز حاصل از صادرات سیب در سال 
جاری و ثبت ســفارش معتبر وزارت صمت 

صادر شد.
بــه عبارتی شــرط واردات مــوز در مقابل 
صادرات ســیب پابرجا بوده و وارد کنندگان 
می توانند با توجه به شــرایط تعیین شــده 

نسبت به واردات این کاال اقدام کنند.
بررســی وضعیــت تجارت ایــن دو کاال بر 
اساس آماری که لطیفی-سخگوی گمرک 
ایران- اعالم کرده نشــان می دهد که در ۱۰ 
ماهه امسال ۳۳۳ هزار و ۶۳۲ تن موز وارد 
شــده که ارزش این واردات ۲۲۷ میلیون و 

۵۴ هزار و ۲۶۷ دالر بوده است.
عمده این واردات مــوز در زمان ممنوعیت 
ثبت ســفارش صورت گرفته و تائید منشأ 
ارز شــده اســت و این آمار بــه معنی این 
نیست که تمامی ۲۲۷ میلیون دالر موز وارد 
شده در مقابل صادرات ۲۰۸ میلیون دالری 
صادرات سیب بوده در عین حال که میزان 
تجارت ایــن دو کاال چه از لحــاظ وزنی و 

ارزشی متفاوت است.
این در حالی است که اخیرًا مسئوالن گمرک 
ایران اعالم کرده بودند محموله هایی از موز 
به گمــرکات آمده و درخواســت ترخیص 
وجــود دارد که برخی از آنهــا با وجود ثبت 
سفارش و تائید منشأ ارز، سیبی در مقابل 

آن صادر نشده است.

پرتقال جنوب کیلویی ۳۵ هزار تومان! ��
مشــاهدات میدانی از بــازار میوه وصیفی 
حاکی از افزایش قیمت برخی اقالم است. 
مشــاهدات میدانی از خرده فروشــی های 
ســطح شــهر تهران حاکی از آن اســت که 
قیمــت هرکیلــو نارنگی جنــوب ۲۵ هزار 
تومان، انار شــیراز ۲۵ هزار تومان، موز ۶۰ 
هزار تومان، ســیب ۲۰ هزار تومان، پرتقال 
تامســون ۲۰ هــزار تومان، پرتقال شــمال 
۲۰ هزار تومــان، پرتقال توســرخ ۲۰ هزار 
تومــان، پرتقــال جنوب ۳۵ هــزار تومان، 
خیــار ۲۰ هزار تومان، فلفــل دلمه ۲۰ هزار 
تومان، کیوی ۲۰ هزار تومان و گوجه فرنگی 
بوته ای ۸۰۰۰ تومان و لوبیا ســبز ۲۵ تا ۳۰ 

هزار تومان است.
براســاس کشــف قیمت عمده فروشــی 
محصوالت کشــاورزی در میــدان مرکزی 
میــوه و تــره بار تــا ۲۶ بهمن مــاه قیمت 
هرکیلــو گوجــه فرنگــی از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ 
تومــان، فلفــل دلمه ســبز ۵۰۰۰ تــا ۹۰۰۰ 
تومان، سیب زمینی ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، 
پیــاز زرد ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومــان، پیاز قرمز 
۶۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ تومان، خیار رســمی ۱۰ هزار 
تــا ۱۶ هزار تومان، خیــار گلخانه ۱۱ هزار تا 
۱۶ هــزار تومان، کیوی ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، 
انواع ســیب قرمز ۵۰۰۰ تــا ۱۳ هزار تومان، 
انواع ســیب زرد ۷۰۰۰ تا ۱۶ هــزار تومان، 
انــواع نارنگــی ۷۰۰۰ تا ۲۷ هــزار تومان، 
پرتقال تامســون شــمال ۸۰۰۰ تا ۱۲ هزار 
تومان، پرتقال جنوب ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان، 
انار شــیراز ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان و موز کارتن 
کوچک ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان اســت. اقالم 
ذکر شــده با احتســاب ۳۵ درصد سود در 

خرده فروشی ها به فروش می رسد.

مطالبه
بهره برداری از 8۹ طرح کشاورزی دهه فجر در استان همدان

تجلیل از کشاورزان رتبه دار همدان
همدان رتبه نخست در سه محصول سیب زمینی، گردو و سیر خشک

اســتاندار همدان گفت: کشــاورزان این اســتان 
با تولید ســاالنه حــدود پنج میلیــون تن انواع 
محصوالت کشــاورزی در شرایط تحریم، در خط 
مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند.

سیدســعید شــاهرخی در آیین ملــی تقدیر از 
بهره برداران نمونه بخش کشاورزی استان همدان 
که همزمان با سراســر کشــور بــا حضور رییس 
جمهــوری به صــورت ویدیو کنفرانــس )ارتباط 
تصویری زنده( برگزار شــد، افزود: در شــرایطی 
کــه اســتکبار جهانــی و در رأس آن آمریکا، بی 
رحمانه ترین تحریم ها را به ایران اسالمی تحمیل 
کرده، فعــاالن بخش خصوصی، تولیدکنندگان و 
کشاورزان نقش بسیار مهم و قابل توجهی در این 
جنــگ اقتصادی و مقابله با تحریم و توطئه های 

اقتصادی دشمن دارند.
وی با اشــاره به اینکه تالش تمامی ۱۱۷ هزار بهره 
بردار و کشاورز استان همدان در حوزه های مختلف 
قابل تقدیر اســت، اظهار داشت: تولیدکنندگان با 
تأمین به موقع مواد غذایی و کاالهای اساســی 
ایجاد وفور نعمت در جامعه، اجازه ندادند که مردم 

و کشور با مشکلی دراین زمینه مواجه شوند.
شاهرخی گفت: باعث افتخار است که استان همدان 
در تولید سه محصول سیب زمینی با ۹۲۰ هزار تن، 
گردو با ۵۴ هزار تن و ســیر خشــک با ۵۰ هزار تن 

موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
وی بیــان کرد: همدان در تولید انگور با تولید ۴۲۰ 
هزار تن رتبه دوم، یونجه با تولید ۵۴۰ هزار تن رتبه 
سوم و در تولید جو با ۳۴۰ هزار تن رتبه چهار کشور 

را به خود اختصاص داده است.
استاندار همدان خاطرنشــان کرد: این استان با 
تولید ۱۸ هزار تن انواع گیاهان دارویی، رتبه چهارم 
و تولید ۴۲۵ هزار تن چغندر قند رتبه پنجم کشور 

را از آن خود کرده است.
وی تصریح کرد: در ســال زراعی گذشــته، استان 
همدان با تولید بی سابقه ۷۱۰ هزار تن گندم به عنوان 
ششمین استان برتر کشور دراین زمینه معرفی شد.

شاهرخی افزود: این افتخارات در شرایطی نصیب 
استان همدان شده که ۲.۱ درصد از جمعیت و ۱.۲ 
درصد از وســعت کشور را داراست که با این وجود 
پنج میلیون تن از محصوالت کشاورزی کشور در 

این استان تولید می شود.
وی تصریح کرد: بر اســاس برنامه ریزی علمی 
انجام شــده برای پیشــبرد هدفمند استان و با 
توجه به محدودیت منابع آبی و زمین کشاورزی، 
باید به ســمت افزایش بهره وری و توسعه کشت 

گلخانه ای حرکت کنیم.
استاندار همدان با اشاره به اینکه رویکرد ما توسعه 
کشت گلخانه ای است، تصریح کرد: در کل کشور 
۳۷۲ واحد گلخانه ای بهره برداری شد که ۲۷ واحد 
آن با اشتغالزایی برای ۳۲۸ تن و سرمایه گذاری 
۲۰۶ میلیارد تومان متعلق به استان همدان است.

وی اضافه کرد: استان همدان تا ۲ سال قبل، ۱۰۷ 
هکتار گلخانه داشت که این رقم هم اکنون به ۱۷۲ 

هکتار سطح زیرکشت افزایش یافته است.
شــاهرخی با بیان اینکه قصد داریم زیرساخت 
ایجــاد ۵۲۰ هکتــار گلخانه را در اســتان همدان 
فراهم کنیــم، افزود: ســطح زیرکشــت ایجاد 
گلخانه های استان همدان در ۲ سال اخیر حدود 

۲ برابر مجموع ۴۰ سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: در تولید گوشت و محصوالت لبنی 
نیز با انعقاد تفاهم با شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شســتا( چهار واحــد گاوداری ۶ هزار 

راسی در استان همدان احداث می شود.
استاندار همدان تاکید کرد: سال ۱۳۹۷ نزدیک به 
۳۵۱ هزار تن شیر در استان همدان تولید می شد 
کــه این میزان اکنون به ۳۸۶ هزار تن در ســال 

افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین موفق شدیم انگور تولیدی 
شهرســتان مالیر را در رقابت با انگور تاکستان به 
عنوان پنجاه و ســومین میراث جهانی کشاورزی 

به ثبت سازمان خواروبار جهانی )فائو( برسانیم.
نماینده عالی دولت در استان همدان گفت: ساالنه 
حــدود ۱۵۰ هکتار باغ انگور در این اســتان تحت 
پوشــش طرح فراز قرار می گیرد که با اجرای این 
طــرح، میزان بهره وری تولیــد انگور تا پنج برابر 

افزایش خواهد یافت.
وی با اشــاره به اینکه گردوی تولیدی شهرستان 
تویســرکان در ایران و جهان شــناخته شــده و 
معروف اســت، گفت: در طرح سرشــاخه کاری 
درختان گردو، تا کنون ۲۸۲ هزار پیوندک به منظور 
افزایــش کیفیت و میزان محصــول، به درختان 

گردوی تویسرکان پیوند زده شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سیر ظرفیت باالیی 
در اســتان همدان وجود دارد، تصریح کرد: قصد 
داریم با راه اندازی شــهرک ســیر، همه کارهای 
مرتبط با بســته بندی و فــرآوری این محصول 

ارزشمند را در داخل استان همدان انجام دهیم.

اســتاندار همــدان مدیریــت آب را یکــی از 
چالش های اساسی بخش کشاورزی عنوان کرد 
و افــزود: آبیاری نوین تنها چــاره و راهکار دراین 
زمینه اســت که دراین راستا سد کالن مالیر و سد 
نعمت آباد اسدآباد آبگیری و عملیات ساخت سد 
خرمرود تویســرکان و گرین نهاوند نیز در استان 

آغاز شده است.
به گــزارش ایرنا، در این آیین از ۶۸ کشــاورز به 
عنوان نمونه اســتانی و ۱۲ کشــاورز نمونه ملی، 

تقدیر شدند.

تجلیل از ۶۸ کشــاورز نمونه استان همدان با  ��
حضور رییس جمهوری

رئیس سازمان جهادکشاورزی هم در این مراسم 
گفت: ســی و پنجمیــن دوره انتخاب و معرفی 
کشاورزان نمونه ملی و اســتانی در حالی برگزار 
می شــود، که از دیــد ما همه کشــاورزانی که در 
راســتای تحقق اهداف نظــام مقدس جمهوری 

اسالمی گام برمی دارند نمونه هستند.
منصور  رضوانی جالل اظهار داشــت: در این آیین، 
۱۲ کشــاورز نمونه ملی از استان همدان برگزیده 
شدند که سه تن از آن ها، رتبه نخست ملی و ۹ تن 

نیز رتبه دوم ملی را به ارمغان آوردند.
وی عنوان کرد: »بهروز قادری طاووســی« تولید 
کننده نمونه محصول ســیب زمینی، »اسفندیار 
سعادت دامغانی« بهره بردار نمونه سامانه آبیاری 
بارانی )کالســیک و ویل موو( و محمد »سعید 
خاکســار« به عنوان اتحادیه نمونه تعاونی تولید 

روستایی در استان معرفی شدند.
رضوانی جالل ادامه داد: در این آیین از »سهراب 
زارعــی« تولیــد کننده نمونه محصــول جو دیم، 
»ســجاد ســلگی« تولیدکننــده نمونه محصول 
چغندر، »حســین الوندی« باغــدار نمونه گردو، 
»محمد سراقی« تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی، 

»مجید نظری« گلخانه دار نمونه )پرورش دهنده 
نمونــه گل و گیاه زینتی(، »ســعید درویشــی« 
پرورش دهنده نمونه زنبور عسل، »میثم مولوی« 
پرواربند نمونــه بره، »هدایت شــجاعی« واحد 
صنایع لبنی نمونه )پالره( و »حســین عابدی« 

مرتعدار نمونه کشور نیز قدردانی شد.
وی تاکیــد کرد: هــدف از برگزاری ایــن آیین، 
ارج نهــادن بــه زحمــات و تالش روســتاییان، 
تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشــاورزی، 
اســتفاده از ظرفیت برترین ها به عنوان الگوهای 
مناســب برای انتقال تجربیات و دانش فنی به 

دیگر کشاورزان است.

 بهره برداری از ۸۹ طرح کشــاورزی دهه فجر در  ��
استان همدان

در همین راســتا رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان با اشــاره به فعالیت هایی که در 
دهــه فجر انقالب صورت گرفتــه گفت: ۸۹ طرح 
کشاورزی با ۳۵۲ میلیارد تومان اعتبار همزمان با 
ایام هللا دهه فجر و چهل و دومین سال پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی ایران در این استان بهره 
برداری شــد. منصور  رضوانی جالل افزود: با بهره 
برداری از این طرح ها بــرای ۷۷۵ نفر به صورت 
مســتقیم اشــتغالزایی صورت گرفت. وی ادامه 
داد: این طرح هــا در حوزه آب و خاک و الیروبی 
قنوات، تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و توســعه 

بخش های گلخانه ای بود.
رضوانی جالل افزود: بر اســاس سند راهبردی در 
اســتان همدان نیز طرح های مختلف کشاورزی 
از جمله سرشــاخه زنی گردو، طــرح فراز انگور و 
گسترش کشت های گلخانه ای مورد تاکید است. 
وی خاطر نشان کرد: بر اساس سند توسعه استان 
و برنامه جهش تولید اقداماتی انجام شده که در 
این راستا تولید گندم با همکاری ستاد فرماندهی 
حضــرت امام خمینی )ره( در ۱۲۴ هزار هکتار در 
حال انجام اســت. وی با بیــان اینکه این طرح 
در چهار اســتان به صورت یابد. رییس ســازمان 
جهاد کشاورزی همدان خاطرنشان کرد: در حال 
حاضــر طــرح ۵۰۰ هکتاری مجتمــع گلخانه ای 
برای این اســتان در حال برنامه ریزی، مطالعه و 
احداث زیرســاخت است.  رضوانی جالل گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۵ هکتار گلخانه 
در اســتان همدان احداث شــده است که جمع 
گلخانه های اســتان به ۱۶۷ هکتار رسیده است. 
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۴۶ هزار تن 
محصوالت گلخانه ای در استان تولید شده است 
ادامه داد: ســال ۹۸ بیــش از ۲۵ هکتار گلخانه 
به ســطح گلخانه های اســتان اضافه شــد. وی 
خاطرنشــان کرد: براساس سند راهبردی استان 
باید تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۱۰ هکتار گلخانه 
در استان همدان ایجاد شود که با تحقق این امر 
امیدواریم ســطح گلخانه های استان همدان به 

۳۱۰ هکتار برسد.

کشاورزی

ک در همدان زنگ خطر فرسایش خا
بنت الهدی نوری  ��

فرسایش عبارت اســت از فرسودگی و از بین 
رفتگی مداوم خاک ســطح زمین و انتقال یا 
حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در ســطح 
زمین که ممکن اســت توســط آب یا باد این 
فرآیند انجام شــود، در واقع فرسایش خاک 
یک پروســه منفی طبیعی و غیرطبیعی است 
که در مناطق خشــک، نیمه خشک و سیالب 
زده رخ می دهــد کــه در ایــن صــورت خاک 
تخریب شــده و زمین حاصلخیزی خود را از 

دست می دهد.
نیروی جاذبه، آب های جاری، باد، سیل زدگی 
و امواج دریا از عوامل اصلی فرســایش خاک 
شناخته شده اند، با این حال عوامل دیگری از 
جمله چرای بی رویه و شخم های غیراصولی در 
اراضی کشــاورزی نیز در فرسایش خاک مؤثر 

است.
دکتر قاسم رحیمی، عضو هیئت علمی دانشکده 
کشاورزی همدان ورود زودهنگام عشایر به مراتع 
را یکی از دالیل تخریب مراتع و در نهایت فرسایش 
خاک دانست و گفت: رشد بذور گیاهان مرتعی 
باعث تشکیل چتر و حفاظتی روی سطح خاک 
شده که این پوشــش می تواند از خاک در برابر 
بسیاری از عوامل مخرب که منجر به فرسایش 
می شود، دفاع کند بنابراین ورود زودهنگام عشایر 

مانع رشد گیاهان مرتعی می  شود.
رئیس مرکــز تحقیقات، آموزش کشــاورزی 
و منابع طبیعی اســتان همدان نیز مهمترین 
عوامل فرسایش خاک را چرای دام، بهره برداری 
و شخم دانســت و بیان کرد: مهمترین شیوه 
حفاظت خاک کنترل دام و ورود و خروج دام، 
رعایــت ظرفیت چرایی، بهره بــرداری از مراتع، 
معادن، بانکت غالت، شــخم اراضــی زراعی، 

شخم در جهت شیب و دیم زارها است.
دکتر قاسم اسدیان با بیان اینکه ساالنه ۱۵ تن 
در هکتار از خاک های کشــور دچار فرســایش 

می شوند که متأسفانه در استان همدان میزان 
فرســایش خاک زیاد اســت، گفت: براساس 
آمارها به طور متوسط حدود ۱۵ تن در هکتار در 
سال فرسایش خاک داریم که علت آن هم این 
اســت که در منطقه نیمه خشک سرد هستیم 
و ریزش نزوالت آســمانی توزیع منظمی ندارد 
و بیشــتر در فصول سرد ســال رخ می دهد که 
پوشش گیاهی در سطح عرصه ها وجود ندارد و 

این باعث فرسایش خاک می شود.
براســاس اظهارات کارشــناس خاک سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان همدان در نشســت 
»خاک بســتر حیات« در دفتر ایســنا، میزان 
فرســایش خاک در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ تن در 
هکتار است که این میزان در استان همدان بین 

۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار است.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان همدان دربــاره میزان 
فرســایش در اراضی اســتان همدان به ایسنا 
گفت: در اســتان همدان میزان فرسایش در 
اراضی از دو تن در هکتار آغاز می شــود و تا ۲۰ 

تن در هکتار نیز فرسایش اتفاق می افتد.
محمدمهــدی آرتیمانی اظهار کــرد: عمومًا در 
حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی اراضی مرتعی 
مطرح است و اظهارنظر درباره اراضی کشاورزی 
از وظایف ما نیست ضمن اینکه در اغلب اراضی 
کشاورزی به علت کم بودن شیب سطح زمین 

فرســایش چندانی اتفاق نمی افتد به طوریکه 
علت اصلی فرســایش خاک شــیب زمین و 
ســاختار خاک است و فرســایش در دو نوع 
آبی و بادی اتفاق می افتد که عمومًا در اســتان 

همدان فرسایش آبی است.
آرتیمانی با بیان اینکه فرسایش بادی چندانی 
در اســتان وجود ندارد چراکه طوفان شــدید 
اتفاق نمی افتد، تصریح کرد: ضمن اینکه خاک 
اســتان نیز چندان بدون پوشــش نیســت و 
فرسایش بادی تنها در قسمت های محدودی 

از دشت قهاوند و مالیر اتفاق افتاده است.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری اســتان همدان دربــاره تصرف و 
تخریــب اراضی طبیعی، بیــان کرد: یک طرف 
قضیه مســئله قانون گذار، در طــرف دیگر نیز 
مسئله اجرا و نظارت منابع طبیعی مطرح است. 
طمــع و تصرف مردم نیز زیاد شــده و اراضی 
ارزش پیــدا کرده و ارزشــمندتر نیز می شــود 
بنابرایــن برای جلوگیــری از تصرف و تخریب 
اراضی باید نقشــه ها دقیق تر شده و مردم نیز 
حریم و حقــوق را رعایت کنند و قانون گذار نیز 

خطوط را مشخص و خط قرمز تعیین کند.
محمدمهدی آرتیمانی با اشــاره به اینکه عامل 
اصلــی نگه دارنده و تخریب خاک، پوشــش 
گیاهی است، بیان کرد: پوشش گیاهی عامل 
مهمی در حفظ خاک از نظر احیاء، توســعه و 

ســایر بخش های محیط زیستی، کشاورزی و 
دامپروری است.

آرتیمانــی با بیان اینکه عواملی نظیر باد و آب، 
خــاک را جابه جا و حمل می کنــد و ۹۰ درصد 
فرسایش در اســتان همدان آبی است، اظهار 
کرد: پوشــش گیاهی ســطح مراتع به وسیله 
شــخم و شیار و چرای بی رویه دام دستخوش 
تغییر شده است. اگر چرای دام در مراتع بیش 
 از حد و بدون مدیریت باشــد، پوشش گیاهی 
از بین می رود و زمین ُلخت شــده و در معرض 

بارش باران و وزش باد قرار می گیرد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان همدان بــا تأکید بر اینکه 
طبق آخرین آمار تعداد دام در مراتع ســه برابر 
ظرفیت مجاز است، افزود: به طور مثال به جای 
اینکه شش دام برای چرا وارد یک هکتار مرتع 
شوند، ۲۰ رأس دام وارد مرتع می شود. هر چه 
پوشش گیاهی مناسب و خوش خوراک باشد، 
دام خورده و پوشــش گیاهی نامناسب باقی 
می مانــد که با ادامه این رونــد ۶۰ تا ۷۰ درصد 

پوشش گیاهی مراتع از بین می رود.
وی با بیان اینکه از بین رفتن پوشــش گیاهی 
عامل مهم فرسایش خاک است، افزود: شیب 
اراضی نیز به افزایش میزان فرســایش خاک 
کمک می کند و هر کجا که شــیب زیاد باشد، 
فرســایش راحت تر و در حجم بیشتری اتفاق 
می افتــد. در ضمن میــزان و نوع بارش نیز در 
فرسایش خاک تأثیرگذار است، هر چه قطرات 
باران درشت و شدت بارش بیشتر باشد خاک 
را جابه جا کرده و ساختار خاک را از بین می برد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان همدان با اشــاره به اینکه 
اگر پیوســتگی ذرات خاک از بین برود راحت 
جابه جا می شــود، اظهار کرد: شخم زدن زمین 
در جهت شیب نیز در افزایش میزان فرسایش 

تأثیر دارد.
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ک وار هگمتانه کاوی مدل افال وا

»درآمدی بر شهرســازی معاصــر همدان« نام 
کتابی است مشــترک به قلم عادل شریفی و 
محمد حســین یزدانی راد کــه روند گذار و گذر 
از ســنت به مدرنیســم را در شهرسازی همدان 
بررسی و موشکافانه الگوی دایره سان و افالک وار 
ایــن کهن دیار را از منظــر اقتباس از مدل های 
اروپایــی و یــا سررشــته معمــاری حکومت 
مادها واکاوی می کند. پیشــینه شهرســازی و 
شهرنشینی در همدانی قدمتی به درازای تاریخ 
دارد، این شــهر پایتخت نخستین شاهنشاهی 
ایــران در ۲ هزار و ۷۰۰ ســال پیــش بود که در 
دوران مادها بنا نهاده شد و هگمتانه نام گرفت. 
سیر تحوالت شهرسازی در همدان در سه دوره 
قابل مطالعه و بررســی است؛ در دوران باستان 
قدیمی ترین شــکل شهرسازی در این شهر بر 
اساس الگوی اصیل ایرانی نمایان شد. پس از 
آن با ورود اسالم این فرایند تحت تاثیر فرهنگ 
اســالمی قرار گرفت و تکامل یافت و در دوران 
معاصر نیز با رشــد جمعیت و توجه به نیازهای 
جدیــد جوامع شــهری ضمن تاثیر از شــیوه 
شهرنشــینی در مغرب زمین به عصر نوسازی 
و تجددگرایی گام نهاد. شــهر همدان بر اساس 
اصول شهرســازی ایرانی – اســالمی در دوران 
قاجاریه و ماقبل شکل گرفت و در واقع کارگزاران 
و دست اندرکاران این شهر طی قرون متمادی 
شهر را بر اساس الگوهای رفتارشناسی، توسعه 
و گســترش می دادند. با به ســلطنت رسیدن 
رضاخان پهلوی تفکرات مدرنیته در ایران شکل 
اجرایی بــه خود گرفت و دولــت مرکزی برای 
اجرایی نمودن تفکرات خویش مستشارانی از 
خارج دعوت کرد. مستشاران با استقرار در تهران 
به شهرهای مختلف ایران از جمله همدان روانه 
شــدند و با حضور مستشــاران روند تهیه طرح 
برای شهر همدان تسریع گردید. با حضور هیات 
آلمانی در همدانی شعبه ای به نام شعبه فنی و 
ساختمانی و مستقل از بلدیه)شهرداری( بوجود 
آمد و ریاست آن بر عهده شخصی به نام گرهارد 
رودنبرگ )مهندســی وزارتی( بود. طرح میدان 
امام خمینی )ره( و شــش خیابان منشعب از 
آن توسط تیمی آلمانی – ایرانی – روسی تهیه 

و اجرا شد. 
پیاده سازی و اجرای طرح مذکور به مهندسی 
به نــام کارل فریش آلمانی که مهندس وزارت 
داخلــه )وزارت کشــور امروزی( بــود محول 
گردید. مطابق اسناد موجود وی در رشته های 
معماری، شهرســازی و راه ســازی سررشته 
داشته اســت. جهت اجرای طرح مذکور، یک 
مهندس ایرانی به نام سیف هللا خان سلیمانی، 
یــک مهندس آلمانی به نام اشــتولباخ و یک 
مهنــدس روس به نام والدیمــر چارولیف در 
شعبه فنی کار خود را از اواخر سال ۱۳۱۰ شروع 
کردند. همچنین شخصی به نام گراندلر از سال 
۱۳۱۴ هجری شمسی و در سمت مشاور قائم 
مقــام کارل فریش در کنار او حضور داشــت. 
ضمن اینکه گرهارد رودنبرک به همراه ســیف 
هللا خان ســلیمانی بیشترین نقش را در روند 
اجرایی شــدن طرح مذکور و ساخت میدان و 
احداث خیابانهای ســیروس و شورین برعهده 

داشته اند.
در زمان احداث میدان فعلی )پهلوی ســابق( و 
نیز خیابان شهدا)شورین(، شریعتی)الوند( و 
همچنین نیمی از خیابان بوعلی، ریاست انجمن 
شــهر بر عهده ناصرالممالک شریفی بود. استاد 
غالمرضا معماری، میرزا خلیل منصف، حســن 
ریاحی، علی فیروز و تقی شریفی از پیمانکاران 

طرح مذکور بودند.
همچنانکه قبال اشــاره شــد کارل فریش طراح 
اصلــی میدان مرکزی شــهر همدان و شــش 
خیابان منشعب از آن و کمربندی های مربوطه 
اســت. در مورد انتخاب این طرح و اینکه اصوال 
چــرا کارل فریش، آنرا به صــورت دوایر متحد 
المرکز طراحی نموده اســت به طور کلی دو نظر 

وجود دارد:
    دیدگاهــی که معتقد اســت وی این مدل را 
از الگوهــای رایج شهرســازی غربی در آن دوره 
اقتباس کرده است؛ براساس این دیدگاه کارل 
فریش طرح شهرسازی همدان را از طرح هایی 
که در قرن ۱۹ و ۲۰ میالدی در اروپا رواج داشته 
الگو برداری کرده است. الگوی شهرسازی ستاره 
ای – شعاعی، الگوی انتخابی کارل فریش برای 
شهر همدان بود این الگو در کشورهایی همچون 
فرانسه،آلمان و شهرهای چون مسکو، واشنگتن 

و کپنهاک استفاده شده است.
 دیدگاهی که اعتقاد دارد مدل مورد اســتفاده 
کارل فریش برای شــهر همــدان اقتباس از 
الگوهــای کهن ایرانی اســت؛ براســاس این 
دیــدگاه وی طــرح خویش را بــا اقتباس از 
الگوهای شهرســازی دوران باســتان به ویژه 
دوران مادهــا طراحی کــرده و در واقع او طرح 
دایره ســان و افالک وار هگمتانه باستان را )با 
شــش بارو و کاخ مرکزی( مد نظر داشــته و 
خواهــان حفظ الگوی شهرســازی »هگمتانه 

باستان« بوده است.

خبــر

تاریخ اقتصادی همدان

»تاریــخ اقتصــادی همــدان« نــام اثری 
پژوهشی است به قلم محمد حسین یزدانی 
راد؛ که اقتصاد و تجارت همدان را از چشــم 
انداز تاریخی مورد بررسی و واکاوی قرار داده 
و دریچه ای به جنس دانایی از عصر حاضر تا 
عمق دوران باســتان به روی دوستداران این 

کهن دیار می گشاید.
اوضاع اقتصــادی و وضعیت تجارت همدان 
در عصر قاجــار تابعی از ۲ متغیر اســت که 
هــر یک به نوبه خود نقشــی مهم در فرایند 

اقتصادی و تجاری این شهر بر عهده دارند.
عامل اول موقعیت جغرافیایی و استراتژیک 
همدان اســت کــه به خاطر قــرار گرفتن در 
مســیر شــاهراه های اصلی حیاتی تجاری 
همچون ادوار قبل، از موقعیت ممتاز برخوردار 
بوده؛ در ایران دوره قاجار پنج شاهراه حیاتی 

و شریان بزرگ تجاری وجود داشت.
عامــل دوم نقــش همــدان در زمینه تولید 
مــواد خام اولیه که با توجه به نیاز روز افزون 
کشــورهای مختلف غربی به ویژه روسیه و 
انگلســتان به این مواد که البته این مسئله 
ریشــه در تغییر مدل بازرگانی ایران داشت 
که پیش تر به آن اشاره گردید، نقش مهمی 

در این فرآیند به عهده داشت.
تولیــد ایــن محصــوالت گذشــته از جنبه 
صادراتی مصرف داخلی نیز داشــت و به هر 
حال در رونق اقتصادی شــهر همدان موثر 

بود.
بــه طوری که همــدان در این عهــد یکی از 
کانــون های مهم تولید مــواد خام بود و در 
وهله اول باید از چــرم همدان نام برد که به 
علت مرغوبیت در سراسر دنیا به چرم روسی 

معروف بوده است.
حسب گفته جرج ناتانیل کرزن، چرم روسی 
در واقــع همان چرم همدان بوده اســت که 
عالوه بر صادرات مصرف داخلی هم داشــته 
و در تولیــد کفش و چمــدان و زین و برگ 
هم مورد اســتفاده قرار می گرفته و به سایر 

شهرها از جمله تهران صادر می شد.
طبق گفته چارلز عیســوی در ســال ۱۹۰۹ در 
همــدان ۳۰۰ مغــازه کوچک و بــزرگ چرم 
سازی وجود داشته که این رقم در سال ۱۹۱۲ 

به ۴۰۰ مغازه افزایش یافته است.
محصول دیگــر همدان که جنبــه صادراتی 
داشــته تریاک بوده که از طریــق ترکیه به 
اروپا صادر می گشــته و جالب اینجاســت 
که اکثر کشــاورزان در کنار سایر محصوالت 
کشــاورزی که تولید می کردنــد معموال به 
کشت خشخاش هم اقدام می کردند و این 
احتماال به خاطــر قیمت باالی این محصول 
و صرفــه اقتصــادی آن بوده کــه در موقع 
خشکســالی تا حدودی جبران ضرر و زیان 

آنها را می کرده است.
خریداران عمده تریاک کشــورهای بریتانیا، 

آمریکا، بلژیک و چین بوند.
همچنیــن باید از پنبه همــدان نام برد که از 
جملــه محصوالت صادراتی این شــهر بوده 
که از طریق آســتاراخان و بادکوبه به روسیه 
صادر می شده و نیز ابریشم همدان که از راه 
تبریــز به اروپا می رفته و جالب اینجاســت 
که در صورتحســاب عواید همدان در ســال 
۱۸۸۹- ۱۸۸۸ میالدی ۳۰ َمن ابریشم ذکر 

شده است.
عــالوه بر محصــوالت خام نام بــرده برخی 
کاالهای تولیــدی همدان هم بــه خارج از 
کشــور صادر می شــد که از جمله مهمترین 
این کاالها فرش اســت که معمــوال به اروپا 

صادر می شده است.
ویژگی بارز فرش همــدان به کار بردن ُکرک 
شــتر در زمینه آنها به رنگ قهوه ای کمرنگ 
بوده که جلــوه خاصی به آن داده و عالوه بر 

صادرات مصرف داخلی هم داشته است.
محصــوالت صنعتی دســت ســاز همدان 
مانند ظروف مســی و نقــره ای و همچنین 
زیورآالت قیمتی هم از دیرباز شــهرت بین 
المللی داشــته و به سایر نقاط ارسال شده 
اما در این دوره گزارشــی از صادرات آنها به 
خارج ارائه نشــده و ظاهــرا مصرف داخلی 

داشته است.
کرزن اشــاره می کند کــه صنعتگران زیرک 
همدان عالوه بر طال و نقره کاری در ســاخت 
ســکه های تقلبی هم مهارت فــوق العاده 
دارند کــه البته ایــن قضیه مویــد مهارت 
صنعتگران این خطه در تولید دســت سازه 

های صنعتی است.
امور تجارت و کار بازرگانی در همدان توسط 
تجــار همدانی و بازرگانــان خارجی انجام 
مــی گرفته که از تجار بومی همدان افرادی 
همچــون حــاج نصــرهللا تاجــر همدانی، 
حــاج میــرزا عبــاس تاجــر شوشــتری، 
حــاج درویش، محمدرضــا همدانی، حاج 
محمدرضــا تاجر نراقی، حــاج محمدجواد 
اصفهانــی و حاج محمد حســین یزدیاز از 

همه مشهورترند.

خبــر

اجتامعی

مدیرعامل مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد: 

آب رسانی از سد کالن به شهر مالیر 
منصور ســتوده مدیرعامل مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای استان همدان ضمن تبریک ایام هللا دهه 
فجــر و والدت حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: آب 
یکی از اساسی ترین عوامل توسعه هر کشور است 
که عالوه بر نیاز آشــامیدن، رونق کشاورزی، صنعت 
و عمران وابســته به آن است. خوشبختانه با اجرای 
پروژه های بســیاری که از آغاز انقالب اسالمی ایران 
انجام شــد؛ هم آب شرب بخش اعظمی از مناطق 
کشــور تأمین شــد و هم صنایع بــزرگ و کوچک 
راه انــدازی شــد و آب موردنیــاز کشــاورزی نیز با 

برنامه ریزی در اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفت.
ستوده افزود: همان گونه که اطالع دارید در سال های 
اخیر با تالش و کوشــش همکاران ما در شرکت آب 
منطقه ای و شرکت منابع آب ایران و وزارت نیرو، هر 
سه سال یک ســد در همدان به بهره برداری رسیده 
است. روزهای پایانی شهریور سال جاری با حضور 
وزیر نیرو سد نعمت آباد اسدآباد افتتاح شد تا ۴۵۰ 
هکتار از اراضی کشــاورزی را سیراب کند و جلوه ای 

نوین از گردشگری آبی در استان ایجاد کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
افزود: موضوع دیگری که در ســال جاری با جدیت 
پیگیری شــد و به سرانجام رسید، بحث آب رسانی 
از سد کالن به شــهر مالیر است که به اتمام رسیده 
و بــه زودی افتتــاح خواهد شــد. طبق پیش بینی 
انجام شــده جمعیت مالیر در ســال ۱۴۱۵ به ۳۳۰ 
هزار نفر خواهد رســید و طبیعی است که ۲۷ حلقه 
چاهی که اکنون آب شرب را تأمین می کند پاسخگو 
نخواهد بود. بنابراین برای تأمین نیاز آبی ۳۰ میلیون 
متر مکعب خط آب رسانی از سد کالن به شهر مالیر 
احداث شــد تا ۱۲ میلیون متر مکعــب از این نیاز 
آبی تأمین شــود. سد کالن مالیر با مساحت ۳۸۴ 
کیلومتــر مربــع و طول دریاچــه ۴۹۰ متر با حجم 
مخزن ۴۵ میلیون متر مکعب ســاخته شد است. 
وی بــا بیان اینکه هم اینک بیش از ۴۱ میلیون متر 
مکعب آب پشت این سد قرار دارد اضافه کرد: ۷۵۸ 
میلیارد ریال برای ســاخت این ســد هزینه شده و 

قرار است ۲۲ میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند.
ستوده ادامه داد: این ۲۲ میلیون متر مکعب شامل 
۱۲ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی موردنیاز شهر 
مالیر و روســتاهای مسیر، نیم میلیون متر مکعب 
آب موردنیاز شهرک صنعتی سهند، چهار میلیون متر 
مکعب حق آبه کشاورزی پایین دست و ۵.۵ میلیون 

متر مکعب حق آبه محیط زیست است.
وی گفت: تصفیه خانه آب آشامیدنی در پایین دست 
ســد کالن مالیر با ظرفیت ۵۰۰ لیتر در ثانیه ساخته 
شده اســت که به طور متوسط ۳۸۰ لیتر در ثانیه را 
هم اینک می تواند برای شــهر مالیر تصفیه و تأمین 

کند.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان همدان ادامه داد: 
حــدود ۲۶۵ لیتر از ۳۸۰ لیتــر در ثانیه برای مخزن 

پیش بینی شــده در مجاور سپاه است که ۸۰ درصد 
آب آشامیدنی موردنیاز شهر مالیر را تأمین می کند 

و ۱۱۵ لیتر آن نیز برای مخزن »پیر ویالن« است.
ســتوده بیان کرد: ساخت تصفیه خانه آب مالیر با 
قیمت اولیه ۴۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی 
در دســتور کار قرار گرفت اما این طرح با هزینه کرد 
۲ هــزار میلیارد ریال و با ۹۵ درصد پیشــرفت اجرا 

شده است.
وی خاطر نشــان کرد: شهریور امسال تیمی از دفتر 
نظارت و بهره برداری آب و فاضالب کشور از تصفیه 
خانه مالیر بازدید کرد تا مقدمات بهره برداری تجاری 
از این طرح تهیه شد. مدیرعامل آب منطقه ای استان 
همدان اضافه کرد: همچنین با همکاری شرکت آبفا 
و سرمایه گذار، آزمایش کیفی تصفیه خانه آب نیز 
انجام گردید و با توجه به مطلوب بودن کیفیت آب، 
تصفیه خانه درحال شروع بهره برداری تجاری است.

ستوده اظهار داشــت: ۱۲ میلیون متر مکعب از آب 
موردنیاز شــهر با اجرای ۳۸ کیلومتر خط آب رسانی 
از سد کالن به شهر مالیر منتقل می شود که تاکنون 
بــا هزینه کرد ۵۷۳ میلیارد ریال ۳۷ کیلومتر از این 

طرح اجرا شده است.
وی افزود: تســت بهره برداری، کنترل نشت و ضد 
عفونی با ُکلر طرح خط آب رسانی آب به مالیر صورت 
گرفت و برای یک کیلومتر باقی مانده از این طرح در 
داخل شهر نیز پیمانکاران ساخت شیرآالت و اجرا از 

طریق مناقصه انتخاب شدند.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان همدان گفت: برق 
رسانی به طول ۲۶ کیلومتر با ۷۰ درصد پیشرفت در 
حال اجرا است و با توجه به ناپایداری برق در برخی 
نقاط مقرر شــد شرکت برق نسبت به ۲ مداره کردن 

آنها بطول ۸ کیلومتر اقدام کند.
ســتوده مجموع اعتبارات هزینه شــده سامانه آب 
شرب مالیر شــامل سد کالن با ۱۰۰ درصد پیشرفت 
۷۵۸ میلیــارد ریال، خط آب رســانی با بیش از ۹۰ 
درصد ۵۷۳ میلیارد ریال و تصفیه خانه آب شرب با 

۹۵ درصد پیشرفت حدود ۲ هزار میلیارد ریال عنوان 
کرد. ســد کالن مالیر در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر 
مالیر احداث شــده و ۴۵ میلیون متر مکعب حجم 

آب این سد است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان ضمن اشاره 
بــه صدور مجوز تضمین نامــه ۳۳۷ میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در سد گرین نهاوند گفت: در صورت 
اجرای طرح ســابق ســد گرین، چشمه گاماسیاب 

غرق می شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: 
در گذشــته قرار بود ســد گرین با حجم مخزن ۴۰ 
میلیون مترمکعب ساخته شود تا بتواند ۱۱۸ میلیون 
مترمکعب آب را تنظیم کنــد، اما طرح مذکور چند 
مشکل داشت؛ یکی از نکات مهم این بود که اگر این 
سد با آن شــرایط و حجم ساخته می شد، چشمه 
گاماسیاب غرق می شد. دیگر اینکه این امکان وجود 
داشت که آب از کارست های کوه های گرین فرار کند 

و خارج شود.
ســتوده ادامه داد: بنابراین بررسی وضعیت و اجرای 
سد را مجدد در دستور کار قرار دادیم، مقرر شد مشاور 
در طرح سد گرین بازنگری کند و سد با حجم بدنه و 
حجم مخزن کوچکتری ساخته شود تا این مشکالت 
را نداشته باشد. خوشبختانه یکی از مشاوران خوب در 
این پروژه انتخاب شد. مطالعات بازنگری سد انجام 

شد و سد با مولفه های جدید تعریف شد.
وی افــزود: مؤلفه هــای جدیــد که شــامل حجم 
مخــزن ۱۰ میلیون متر مکعبی بــا حجم تنظیمی 
۲۲.۱ میلیون مترمکعب آب شــرب و صنعت است 
و همینطور سیســتم انحراف که در طرح قبل تونلی 
بــه طول تقریبی یک کیلومتر بود اما در طرح جدید 
سیســتم انحراف کالورت بتنی بطول تقریبی ۳۵۰ 

متر می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: 
پس از اتمام مطالعات؛ در پی سرمایه گذار و تضمین 
دولت برای پرداخت بودیم. به همین علت به موازات 

تالش برای جذب ســرمایه گذار جهت جلوگیری از 
متوقف شــدن پروژه و همچنین کســب پیشرفت 
فیزیکی، پیمانکار انتخاب شــد. در نهایت از طریق 
سه بانک عامل شرکت ســازآب کیان پاد به عنوان 
پیمانکار و بانک های کشــاورزی، صادرات و تجارت 

بعنوان سرمایه گذار این پروژه انتخاب شدند.
گفتنی است: پیش از این تضمین نامه مجوز ماده 
۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات دولت ۱۳۸۷ برای پروژه ســدگرین با رقم 
۳۳۷ میلیــارد تومان از طرف معاون رئیس جمهور 

و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شد.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات این شــرکت 
حفاظت از منابع آبی و بــه ویژه آب های زیرزمینی 
اســت که در این راستا ۲۰ چاه نیروگاه شهید مفتح 
پلمپ شــد و پساب تصفیه شده شــهر همدان به 
آنجا منتقل شد، همینطور جهت تأمین آب منطقه 
ویــژه اقتصادی جهان آباد و پتروشــیمی هگمتانه 
نیز پســاب اختصاص یافت. با بکارگیری اقدامات 
مختلفی از این دســت و مســدود کردن چاه های 
غیرمجــاز و نصــب کنتور و محدود کــردن مصرف 
چاه های مجاز توانستیم از ُافت بیشتر هیدروگراف 
آب های زیرزمینی جلوگیری کنیم و حتی در برخی 

از دشت ها وضعیت این گراف ها را بهبود ببخشیم.
ستوده اعالم کرد: کبودرآهنگ با ۱۲۹ چاه بیشترین، 
و فامنیــن با ۳ حلقه چاه، کمترین تعداد انســداد 
چاه هــای غیرمجاز را به خود اختصــاص داده اند و 
شهرســتان همدان نیز با انسداد ۱۲۳ چاه غیرمجاز 

در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: 
با اجرای طرح تعادل بخشــی از ابتــدا تاکنون در 
همدان تاکنون، نزدیک به ۵۸۶۸ حلقه چاه غیرمجاز 
پرو مسلوب المنفعه شــده است و از برداشت ۳۶۰ 
میلیون مترمکعب در مصــرف آب های زیرزمینی 

جلوگیری به عمل آمده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به 
اینکه گروه های گشت و بازرسی به طور شبانه روزی 
دشت های استان را بازرسی می کنند عنوان کرد: ۱۵ 
گروه گشت و بازرسی در راستای نظارت بر چاه های 
مجاز، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و برداشت 
شن و ماسه از رودخانه های استان به طور شبانه روز 
دشــت ها را کنترل می کنند. ســتوده بیــان کرد: با 
چاه های مجاز اســتان که برداشت بیشتر از پروانه 
بهره برداری دارند نیز برخورد می شــود تا در راستای 
حفاظت از منابع آبی استان همدان گام های اساسی 

و جدی برداشت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای همــدان عنوان 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون ۴۱۸ کنتور هوشمند 
بر روی چاه های مجاز نصب شده است و بر اساس 
پیش بینی برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان ســال 

۱۳۹۹، تعداد این کنتورها به ۵۰۰ عدد می رسد.

در شماره پیشین، مطلبی منتشر شد که اداره 
کل تامین اجتماعی استان همدان به صورت 
مکتوب جوابیه ای برای این رسانه ارسال کرد 
و ما هم طبق قوانین جاری مطبوعات در کشور 
ملزم به انتشار آن هستیم. اما در این جوابیه 
چند نکته وجود داشت که ضمن انتشار جوابیه 
اداره کل، پاســخی به این مــوارد هم در ادامه 

تحریر می شود. 
 ۱ -  در این جوابیه به صورت شفاف درج نشده 
که این »۱۰۰ میلیارد ریال هنگام نقل و انتقال 
امالک و مستغالت شــرکت وصول و مفاصا 
حساب مربوطه صادر گردیده است« مشخصًا 
آیا بابت طلب های اداره کل، شامل بدهی های 
شرکت صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند بابت 
اصل ثمن معامله بوده و یا بدهی های دیگری 
مانند حق بیمه کارگــران و ...؟ و هنوز بدهی 
اصلی شرکت باقی بوده و مفاصا حساب صادر 

شده است.
۲ – در نامه ای که مدیرعامل شــرکت در آبان 
۹۹ به دکتر ساالری مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی نوشــته صراحتًا اعالم کرده که »از 
طرف حوزه مالی ســازمان تامین اجتماعی 
مبلغ ۲۱ میلیارد تومــان )۲۱۰ میلیارد ریال( 
بــرآورد طلب نموده اند«؛ حــاال چطور ممکن 
اســت مدیرعامل شــرکت بگوید ۲۱ میلیارد 
تومان بدهی دارد، بعد شما ۱۰ میلیارد تومان 
دریافت کرده باشــید؟ حتی اگر تخفیف هم 
داده شــده؛ بهتر اســت در جوابیه اعالم شود 
که به خاطر ضررهای سرمایه گذار، این بدهی 
شامل تخفیفاتی شده و از ۲۱ میلیارد تومان به 

۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. 
۳ – نکته دیگری که در جوابیه اعالم شــده 
و به صورت اتهام به نشــریه زده شده است، 
این اســت که در جوابیه آمــده: »با توجه به 
اینکه خبر مندرج موجب تشویش و انحراف 
اذهان عمومی گردیده«؛ اول اینکه کار رسانه 
شفاف ســازی و پرسشگری است به شرط و 
شــروطی که قانون تعیین  کرده است. قانون 
هم اعم است از »قانون مطبوعات«، »قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعات« و 
»شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی 
از اطالعــات عمومی«. ما موضوعی را مطرح 
کرده ایــم که نفع آن هم برای اعتمادســازی 
جامعه موثر است و هم مبلغی به درآمدهای 
دولت برای خدمت رســانی بهتــر به خانواده 
بزرگ دریافت کننده خدمات تامین اجتماعی 

اضافه می کند؛ کجای این تشــویش اذهان 
عمومی اســت؟ اگر اینطور است مطبوعات 
نباید به هیــچ موضوعی بپــردازد! آن اداره 
کل محترم را ارجاع می دهم به فرامایشــات 
مقــام معظم رهبــری که فرموده انــد: »در 
مسائل امنّیتی، در مسائل نظامی، در مسائل 
گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله ی 
با دشــمن داریم، بله اینجا جای افشاگری 
نیســت، جای شّفافّیت نیســت، اّما در غیر 
اینها، در مسائل عمومِی مردم، َان اَل َاحَتِجَبنَّ 
ُدوَنُکم ِسّرًا.«  )فرمایشات رهبر معظم انقالب 
درباره شــفافیت مســئولین با مردم و عدم 
پنهان کاری در ابتدای جلسه درس خارح فقه 

۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷(
۴ – در پایــان این جوابیه ذکر شــده اســت 
کــه »با عنایت به اینکه در خبر درج شــده به 
برخی از اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی 
شده ســازمان اشاره شده اســت برابر قانون 
مطبوعات پیگیری چگونگی دسترســی آن 

هفته نامه محترم و اسناد مورد نظر برای این 
اداره کل محفــوظ خواهد بــود.« در این باره 
هــم باید گفت، اول اینکه ما به هیچ اســناد 
محرمانه ای دسترســی نداشته و نداریم! اگر 
هم داشته باشیم منتشر نمی کنیم، اطالعاتی 
هم که دریافــت کرده ایم تمامًا »عادی« و در 
بخش »ارجحیت نامه« ایــن »عادی« ذکر 
شده اســت! ضمن اینکه بدهی یک شرکت 
به سازمان تامین اجتماعی و سوال ما از اینکه 
آیا این بدهی تســویه شده یا خیر کجایش 

می تواند »محرمانه« باشد؟
اگر هم به فرض، محرمانه باشد و تشخیص 
آن از وظیفــه ما خــارج باشــد در بند اول: 
»شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی 
از اطالعات عمومی« ماده۱ آمده است: »کلیه 
اســنادی که توســط هر یک از مؤسســات 
عمومی و بر اســاس قانون  مجازات  انتشار 
و افشــای  اســناد محرمانه  و سری  دولتی 
مصوب  ۲۹ بهمــن ۱۳۵۳ و آیین نامة طرز 

نگاهداری اســناد ســری و محرمانه  دولتی 
و طبقه بندی  و نحوة  مشــخص نمودن  نوع  
اســناد و اطالعات  مصوب  ۱ دی ماه ۱۳۵۴ 
هیــأت  وزیران و ســایر قوانیــن و مقررات 
مرتبــط، روی آن ها یکــی از مهرهای »بکلی 
ســری« ، »ســری« ، »خیلی محرمانه« یا 
»محرمانه« قید شــده است اســرار دولتی 
)اسناد و اطالعات طبقه بندی شده( هستند. 
اســنادی که به شــیوه الکترونیکــی تولید 
شــده اند نیز در صورت داشتن یکی از طبقه 
بندیهای مذکور، اســرار دولتی محسوب می 
شوند.« و این در حالی ست که تمام اطالعات 
نشــریه درباب موضوع شــرکت مورد بحث، 

»عادی« هستند.
۵ – حتی اگر این اطالعات محرمانه هم بود 
و به هر دلیل این نشریه وارد موضوع می شد 
باز در  بند ســوم، همیــن فصل، یعنی »حق 
دسترســی به اطالعات«، ماده ۵ تبصره یک 
آمده »اطالعاتی کــه متضمن حق و تکلیف 
برای مردم اســت باید عالوه بر موارد قانونی 
موجود از طریق انتشــار و اعــالن عمومی و 
رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.« 
وقتی مردم دارند از مســیر تامین اجتماعی 
دریافت حق و حقــوق می کنند، می توانند از 
مسیر رســانه به این پرسش ها هم بپردازند 
و بــاز حتی اگر محرمانه هم بود ما ســندی 
منتشر نکردیم، بلکه فقط سوالی در این باب 
پرسیدیم که آیا بدهی این شرکت به سازمان 

پرداخت شده یا خیر. 
۶ – این هفته نامه ضمن تکریم  سرمایه گذار 
و تشکر ویژه از تمام ســرمایه گذارانی که در 
استان همدان کارآفرینی کرده و شغل ایجاد 
می کنند؛ و ســپاس ویژه از ســرمایه گذاران 
شــرکت صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند که 
در اســتان همدان زحمت کشــیدند؛ مجددا 
پرسش شماره پیشین را به صورتی شفاف تر 
مطــرح می کند و اصال در تالش برای گرفتن 
پاســخ از ســازمان نیســت، چرا کــه حتما 
نهادهای آگاه و متولی ناظر هستند که بیش 
از رسانه ها  - و به عنوان یک تکلیف، وظیفه 
اداری و تشــکیالتی - پیگیــر رخدادهــای 

اینچنینی بوده و خواهند بود. 
ســوال:  بدهــی »شــرکت صنایــع تبدیلی 
ســیب زمینی الونــد« بــه ســازمان تامین 
اجتماعی چقدر بوده اســت؟ آیا این بدهی 

تسویه شده یا خیر؟ 

جوابیه اداره کل تامین اجتماعی استان 

۱۰۰ میلیارد ریال بدهی تسویه شده است
احترامًا؛ در پاسخ به خبر مندرج در هفته نامه شماره ۲۶ مورخه چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ 
و ۹ با تیتر »۲۱ میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی شد؟ فروختند و تمام؟!« ضمن تکذیب 
خبر درج شده به استحضار  می رساند این اداره کل در راستای عمل به فرمایش مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالــی( به منظور تقویت تولید و ممانعــت از تعطیلی کارگاه و جلوگیری 
از بیکاری تعداد کثیری از کارگران، حفظ ســوابق اقشــار آسیب پذیر و زحمتکش جامعه و 
به منظور ارائه خدمات به هنگام، طی ۱۰ سال اخیر تعامل همراهی و مساعدت داشته است 
و نهایتًا در طی این ۱۰ ســال میزان مطالبات ســازمان پس از کارشناسی دقیق برابر قوانین 
و مقررات جاری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال هنگام نقل و انتقال امالک و مســتغالت شرکت 
وصول و مفاصا حساب مربوطه صادر گردیده است؛ لذا با توجه به اینکه خبر مندرج موجب 
تشویش و انحراف اذهان عمومی گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تنویر 
افکار عمومی در اسرع وقت نسبت به درج تکذیبیه خبر موردنظر در اولین شماره هفته نامه 
آتی، در همان صفحه مطابق فونت و فرمت مربوطه وفق قوانین و مقررات جاری مطب اقدام 
فرمایند؛ ضمنًا با عنایت به اینکه در خبر درج شــده به برخی از اســناد و مدارک محرمانه و 
طبقه بندی شده سازمان اشاره شده است برابر قانون مطبوعات پیگیری چگونگی دسترسی 

آن هفته نامه محترم و اسناد مورد نظر برای این اداره کل محفوظ خواهد بود. 

پاسخ اداره کل تامین اجتماعی استان همدان به مطلب درج شده در الوند 

َجواب به َجواب! 
۱۰۰ میلیارد ریال بدهی شرکت وصول و مفاصا حساب صادر شده است
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موسیقی در تویسرکان
از کودکــی عالقه مند به ســاز 
گیتــار بــودم و در ســال ۸۲ 
به صورت خودآموز شــروع به 
فعالیــت کردم. در ســال ۸۶ 
با اســتاد فرزاد زنگنه آشــنا 
شــدم که در شــهر تویسرکان 
دانشجوی دانشــگاه آزاد بود؛ 
از این فرصــت مغتنم خیلی 
اســتفاده کردم. در ســال ۸۹ 
بــه خدمت ســربازی رفتم و همچنــان فعالیتم را در 
ســبک پاپ و کالســیک ادامه دادم. در ســال ۹۲ با 
حضور در کالس های اســتاد دکتر مهــدی محققی به 
مدت ۴ ســال از تجربیات ایشــان خیلــی بهره بردم. 
در ســال ۹۶ با اســتاد آقاخان آشنا شــدم و به صورت 
آنالین از کالس هایشــان اســتفاده کردم. چند سالی 
اســت که مداوم تمرین می کنم و از سال ۹۱ شروع به 
تدریس کردم. اآلن هم در آموزشگاه موسیقی چکاوک 

به صورت خصوصی و آنالین در حال تدریس هستم.
در اوایل تدریســم شــهر ما تویســرکان آموزشگاه 
موســیقی نداشــت و بنده به خاطر عشــق بچه ها 
به ســاز گیتار به صــورت خصوصی درس می دادم، 
تــا اینکه اداره ارشــاد به ما اجــازه داد تا در یکی 
از اتاق های اداره که اســمش را هم اتاق موسیقی 
گذاشــته بودیم تدریس کنم. در ســال ۹۵ یا ۹۴ 
بــود که جناب اســتاد محمد فارســی آموزشــگاه 
موســیقی چکاوک را تأســیس کردنــد و در آنجا 

تدریس کردم.

موســیقی در شــهر ما تویســرکان در این چند سال 
پیشــرفت چشمگیری داشته و این باعث خوشحالی 
بنده اســت. جوانان امروز اکثرًا سمت موسیقی پاپ 
می رونــد و اتفاقًا بــه نظر بنــده و تجربه ای که دارم 
بیشــتر طرف گیتار هم می روند ولی متأســفانه یا در 
ماه هــای اول و یا جلســات اول دیگــر انگیزه ادامه 

دادن ندارند و از نوازندگی جدا می شوند.
دلیلش هم اول این اســت که فکر می کنند با خرید 
ساز و کالس رفتن، حتمًا نوازنده خوبی می شوند اما 
دقــت نمی کنند که هر کاری به هرحال ســختی های 
خــودش را دارد، عالوه بر خرید ســاز و رفتن کالس، 
ممارســت و خالقیت فراوانی نیاز اســت تا آدم یک 

نوازنده خوب بشود.
اما در ورد موسیقی در شهرم باید بگویم که موسیقی 
سنتی در اســتان همدان و شــهر تویسرکان قوی تر 
از موســیقی پاپ بــود، ولی در چند ســال اخیر که 
آموزشــگاه تأســیس شد موســیقی پاپ هم خیلی 

پیشرفت چشمگیری داشته است.
در دوران کرونــا بنده همچنــان کالس هایم به صورت 
آنالین برگزار می شــد و هیچ مشــکلی هم نداشت و 

خدا را شکر عالی بود.
درباره اینکه چرا اساتید از شهرستان مهاجرت می کنند 
هم بایــد گفت که مشــکل محدودیت های ماســت، 
ازلحاظ مجوز آموزشــگاه، مجوز کنســرت، محدودیت 
کالس، و دسترســی به اســاتید بزرگ تر. من خودم 
هیچ وقت یادم نمی رود چه ســختی های برای حضور 

در کالس هایم در تهران متحمل می شدم.

مرتضی فطری متولد ۱۳۶۰ 
آهنگســاز، نوازنده، دانش 
آموخته موسیقی در دانشگاه 
فرهنگ و هنر مدیر آموزشگاه 
موسیقی آوا است؛ وی تا به 
حال برای فیلم هایی چون 
حکمت پنهان،  حریم حرم،  
جوجه های کاغذی، زمستان 
ســبز،  مســافر قطــار و ... 

موسیقی متن ساخته است.
وی تاکنــون بیــش از ۱۵۰ قطعــه موســیقی در 
صداوســیمای همدان ضبط کرده و آهنگساز برگزیده 
جشنواره تولیدات رادیویی، جشنواره بین المللی رضوی 
بوده است. کسب رتبه نخست گروه نوازی در فستیوال 
رنسانس ارمنستان، کسب رتبه نخست در فستیوال 
باباطاهــر در ســلیمانیه عراق از دیگــر فعالیت های 

مرتضی فطری به شمار می رود.
اجرای کنسرت های متعدد در ایران و خارج از کشور و 
شرکت در ۴ دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر،  
شرکت در ۵ دوره جشــنواره موسیقی سنتی استان 
همدان، شــرکت در ۲ دوره جشنواره موسیقی نواحی 
سنندج شــرکت در ۲ دوره جشنواره موسیقی استان 
کرمانشاه،  و همکاری با گروه های موسیقی آوای ترز. 
همنواران ماد. چکاد. ارکستر ماد. آوای فاخته. آئین در 

کارنامه این موزیسین دیده می شود.
فطــری در گفتگو با خبرنگار الوند و در پاســخ به این 
پرسش که سطح موسیقی استان در مقایسه با کشور 
چگونه است گفت: سطح موسیقی همدان نسبت به 
کشــور در حد قابل قبولی نیست، شاید یک سری از 
دوســتان ما در این حوزه آمارهایی را به اشتباه انتشار 
می دهند که نشــانگر این اســت که اســتان همدان 
وضعیــت خوبی را در کشــور دارد ولــی واقعیت چیز 

دیگری ست و استان ما برای رسیدن به یک سطح 
خوب در کشــور نیازمند به فعالیت گسترده همه 
هنرمندان، گروه ها و آموزشگاه های موسیقی دارد. 
یک زمانی می گفتیم که نیاز به حمایت ارگان ها و 
ادارات داریم، ولی امروز بر این باوریم که خودمان 
پاشنه کشیده پای کار بایستیم تا به نتیجه مطلوب 

برسیم.
وی در پاســخ به این پرســش که سطح فردی 
نوازندگان همدان چگونه اســت گفت: نوازندگان 
بســیار خوبی در استان همدان داریم مخصوصًا 
در سنین جوان. البته وقتی می گویم سنین جوان 
منظورم این نیســت که در ســنین باالتر نوازنده 
خوب نداریم، اتفاقًا داریم خیلی خوب هم داریم، 
ولــی ایرادی که بر آن ها وارد اســت این اســت 
که فعالیت هایشان بســیار کم، یا اصاًل فعالیت 
ندارند. این عزیزان حــس می کنند که هرکاری 
که می توانســتند انجام دادند و ازین به بعد باید 
نظاره گر باشــند و ببینند دیگران چه کار می کنند. 
بنده کاماًل با این طرز فکر مخالفم و امیدوارم که تا 
وقتی ذهن و جسم یاری می کند پای کار بمانم و 

به فعالیت ادامه بدهم در حدتوانم.
وی همچنین با اشاره به اینکه شرایط آهنگسازی 

در اســتان هم چنــدان مطلوب نیســت تأکید کرد: 
درزمینٔه آهنگسازی تعداد انگشت شماری در همدان 
داریــم که فعالیت حرفه ای در این زمینه دارند؛ وقتی 
می گویم حرفه ای منظور این اســت که آهنگسازانی 
که ســواد این کار را دارند. چون این روزها به اشــتباه 
دوســتانی که چنــد ثانیه ملودی ســاختند، آن هم 

بــا کپی گرفتــن از آهنگ های دیگران، به خودشــان 

آهنگســاز می گویند. دریغ ازینکه بتوانند دو خط نت 

برای یک ساز بنویسند چه برسد برای یک گروه یا یک 

ارکستر. آن دسته از آهنگسازانی که به شکل حرفه ای 

در همدان فعالیت می کنند دوستان بسیار خوب من 

هســتند و من برای همه آن ها آرزوی موفقیت های 

روزافــزون دارم و امیدوارم فعالیت هایشــان 
اینقدر گســترده و چشمگیر باشد که در سطح 

کشور نام و آوازه شان بگسترد.
وی همچنین در مورد سازندگان ساز در همدان 
گفت: درزمینٔه ساخت ساز استان همدان بسیار 
قوی است. اساتید به نام در سطح کشور داریم 
و اســتان همدان یکی از پیشگامان در زمینٔه 
ساخت ساز است. صمیمانه از همه عزیزانی که 
در این حوزه فعالیت می کنند تشکر می کنم و 
امیدوارم هر روز شاهد پیشرفت های چشمگیر 

این عزیزان باشیم.
وی در پاســخ بــه اینکه آیا همدان موســیقی 
محلی دارد گفت: درزمینٔه جغرافیای موسیقی 
اســتان نمی توانم صحبتی داشته باشم؛ چون 
موســیقی ای که مختص به شهر همدان باشد 
نداریــم. اگر هــم بخواهیم موســیقی ای را به 
همدان نســبت بدهیم فقط می توانیم در مورد 
موسیقی ترکی این استان صحبت کنیم که این 
نوع موسیقی بســیار غنی و سرشار از نغمه ها و 
ملودی های زیبا است. بنده افتخار این را داشتم 
که به عنوان آهنگســاز در آلبــوم محلی »گوزل 
داغالر« بخشی از این نغمات را استفاده کنم؛ ولی 
اگر بخواهیم در مورد نوع موسیقی ای که شاخصه همدان 

باشد صحبت کنیم حرفی برای گفتن نیست.
این هنرمند با اشاره به مهاجرت هنرمندان همدان به 
تهران هم گفت: یکی از دالیل مهاجرت کردن هنرمندان 
ازین شهر این است که متاسفانه بستر مناسبی برای 
رشد و شــکوفایی وجود ندارد. شاید شما تا یک حد 

پیشرفت کنی ولی از یکجایی به بعد دیگر در جا زدن 
است. ما باید یاد بگیریم با همدیگر رقابت سالم داشته 
باشــیم. ما باید با فعالیت هایمــان خودمان را اثبات 
کنیم نه اینکه بنشــینیم یک گوشه ای و فقط پشت 
ســر هرکس که فعالیتی دارد حرف بزنیم. ما باید یاد 
بگیریم چکار کنیم که سرمایه هامان به راحتی از دست 
نرود، هنرمندان ما سرمایه های ما هستند امیدوارم در 

حفظ این سرمایه ها کوشا باشیم.
این موزیسین در مورد سطح آموزشگاه های استان هم 
گفت: سطح آموزشگاه های موسیقی نسبت به چندسال 
قبل خیلی بهتر شده است، قباًل فقط تعداد محدودی 
آموزشگاه در سطح شهر همدان و شهرهای دیگر استان 
وجود داشت؛ ولی امروزه تعداد آموزشگاه ها بیشتر شده 
و به همین دلیل آموزشگاه ها برای باالبردن سطح کیفی 

آموزش تالششان را خیلی بیشتر کرده اند.
این هنرمند در مورد اســاتید موسیقی در استان هم 
گفت: در مورد اساتید و مدرس هایی که در آموزشگاه ها 
مشغول به تدریس هستند باید بگویم که تعدادی از 
اساتید قدیمی کماکان حضور دارند که بنده به شخصه 
ارادت دارم خدمــت همــه این بزرگــواران دارم و به 
وجودشان افتخار می کنم و وامدار این عزیزان هستم 
این اساتید بودند که با شرایط بسیار سختی موسیقی 

را به نسل امروز تحویل دادند.
تعداد دیگر که نسل جوان تر هستند خوشبختانه هم 
سواد و تجربه کافی برای آموزش دارند، هم نوازندگان 
خوبی هســتند، فقط از عده ای دوستان که روزها بعد 
از گرفتن آزمون آنالین به هنرآموزان این رشته اضافه 
شده اند صمیمانه درخواست دارم در امر تدریس دقت 
الزم را داشته باشند و از تجربیات اساتید قدیمی این 
رشته حتمًا استفاده کنند. امیدوارم همیشه موسیقی 

استان همدان در بلندای تاریخ این کشور بدرخشد.

تصویرسازی با نمادهای هنر ایران روی پارچه
از کودکی عالقه زیادی به نقاشی داشتم و 
همین موضوع سبب شد در دانشگاه رشته 
گرافیک را برای ادامه تحصیل انتخاب کنم. 
تصویرســازی و به ویژه تصویرسازی های 
تاریخی در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانشهر را 

بسیار دوست دارم. 

تصویرسازی کتابی با موضوع مفرغ های  ��
لرستان و نقوش »تل باکون«

به طور مثال تصویرسازی های زیادی بر اساس مفرغ های لرستان و 
نقوش برجا مانده از سفال های »تل باکون« )تل باکون در استان فارس 
در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. در فعالیت های باستان شناسی دو 
دوره باکــون و لپوئی متعلق به پیش از تاریخ اســت( کار کرده ام و 
هم اکنون در حال تصویرسازی کتابی در همین حوزه هستم. در سال 
۱۳۹۰ کارت صنعتگری از سازمان صنایع دستی استان در رشته چاپ 
باتیک دریافت کردم و به طور جدی در زمینه نقاشی و چاپ روی پارچه 

فعالیت دارم. چند نمایشــگاه استانی و کشوری به صورت انفرادی و 
جمعی برگزار کرده ام و همکنون هم عضو یک انجمن میراث فرهنگی 
و صنایع دستی به نام  انجمن جوانان سپید پارس هستم که فعالیت 

های داوطلبانه  در حوزه میراث کشور انجام می دهند.

توجه به جانوران تلفیقی از جمله اســب بالدار با صورت انسانی و  ��
دم طاووس

 با توجه به عالقٔه شخصی، به تاریخ و فرهنگ ایرانی، در نقاشی ها و 
چاپ روی پارچه از نمادها و موتیف های هنر ایران بهره می برم. درواقع 
این نقوش و تصاویر تجلی گاه تفکراتی عمیق هستند که نمود بصری 
یافته اند. در آثارم توجه زیادی به جانوران تلفیقی از جمله اسب بالدار 
)ُبراق، جانوری که در شــب معراج پیامبر اسالم را تا آسمان ها برد( با 
صورت انسانی و دم طاووس دارم که ریشه در هنر ایران باستان داشته 

و در آثار قبل از اسالم و پس از اسالم به دفعات دیده می شود. 
بال نمادی از پرواز و از جسمیت خارج شدن و حالتی روحانی است و 
طاووس در بسیاری از فرهنگ ها به بهشت و زندگی جاودان اشاره دارد 

و تلفیق این صفات در جانوری واحد که در دنیای واقعی وجود خارجی 
ندارد، ریشه در اندیشه ها و بازنمایی باورهای گذشتگان دارد. درواقع 
می توانم بگویم تصویرســازی هایی ملهم از هنر ایران بر روی پارچه 
می کشم که فکر می کنم این سبک و سیاق نو باشد. همچنین به یاری 
خدای بزرگ در حال طراحی و اجرای پرده ایی با الهام از نقاشی های 
مکتب قهوه خانه با موضوع کربال هســتم که امیدوارم تا شــروع ماه 

محرم امسال به اتمام برسد.

رشد چشمگیر هنر نقاشی و انواع چاپ های دستی روی پارچه ��
 قبــل از اینکه به طــور خاص به این هنــر روی آورم در همدان بودند 
هنرمندانی که به این هنر اشــتغال داشتند، ولی شاید مردم آشنایی 
چندانی با این هنر نداشتند و در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر 

هنر نقاشی و انواع چاپ های دستی روی پارچه هستیم. 

وجه تمایز آثار خودم با سایر هنرمندان ��
می توانم بگویم وجه تمایز کارهای من تصاویری است که کار می کنم 

و در نمایشــگاه هایی که حضور داشته ام متوجه وجه تمایز آثار خودم 
با سایر هنرمندان این رشته شده ام. در حال حاضر رشته ای خاص با 
عنوان نقاشی و چاپ روی پارچه وجود ندارد و دانشجویان رشته های 
گرافیک، نقاشــی و چاپ می توانند با توجه به عالقه شخصی در این 
حوزه فعالیت کنند. از این هنر می توان در انواع مانتو، شال و روسری، 
کیف و کفش، همچنیــن انواع رومیزی ها، پرده، بقچه لباس، جای 

دستمال کاغذی و.... استفاده کرد و بسیار هم چشم نواز خواهد بود. 
با توجه به گرایش مردم ما به هنرهای دستی می توان با نوآوری، آثار 
زیبا و منحصر به فــردی طراحی و اجرا کرد و با قیمت های خوب به 
فروش رساند و این امر موجب کسب درآمد برای افراد به ویژه بانوان 

ارجمند خواهد بود که با ذوق و سلیقه به خلق آثار زیبایی بپردازند. 
در حال حاضر به همت دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان همدان و 
حمایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کاظمی و همچنین 
ریاســت محترم آموزشــکده دختران همدان )حضرت زینب کبری 
)س(( ســرکار خانم مهندس عســکری، مقرر شــده است واحد 
کارآموزی رشته های گرافیک و طراحی دوخت دانشجویان عالقه مند 

را به این رشته اختصاص دهیم و خدا را سپاس که با استقبال خوبی 
از سوی دانشجویان مواجه شده است. همچنین دو وبینار با موضوع 
چاپ و نقاشــی روی پارچه از سوی دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
همدان برای اســاتید، کارکنان و دانشجویان استان برگزار کردم که با 

استقبال خوبی مواجه شد. 
انجمن جوانان سپید پارس ��

ویترین

بزنگاه

گم شده اي را در آن يافته  كه  كوچك تر از آن است/  دنيا 
گم نمي شود/ آدمها به همان  باشي/ هيچ كس اينجا 
كه آمده اند/ چمدان شان را مي بندند/ و  خونسردي 
ناپديد مي شوند/ يكي در مه/ يكي در غبار/ يكي در 

باران/ يكي در باد/ و بي رحم ترين شان در برف/ آنچه 
گاه/  كه هر از  به جا مي ماند/ رد پايي است/ و خاطره اي 

پس مي زند مثل نسيم سحر/ پرده هاي اتاقت را.

عباس صفاری

»شیرسنگی« نمونه بارز هنر 
»بازنمایی« در همدان

کامل تریــن ســابقه ای که 
از زندگــی مــردم ایــران، 
بازمانده ارزنده ترین سهمی 
اســت که در تمدن جهانی 
داشــته اند و آن همین هنر 
اســت هنر عنصر اساسی 
در همــه دوره هــای بعدی 
بــوده و نقش آن بســیار 
حائز اهمیت اســت و نبوغ 
و روح خــاص ایرانی کامل ترین تجســم خود را 
در هنرهــای به اصطالح تزیینی به دســت آورده و 
فراوان در زیبایی نقش و طرح نهفته است خاصیت 
هنر ایرانی و غرض نخستین آن هنر، »بازنمایی« 
نیســت بلکه تزیین و زینت بخشی آن در تمامی 
حوزه های شــعر موســیقی زندگــی اجتماعی و 
صنعت و سفالینه های نازک و شکننده واهمه انگیز 
و همواری و ظرافت دلپذیر و کیفیت بدیع و حالت 
زنده آن هاســت؛ البتــه ارائه های گوناگون شــیوا 
خوش ترکیب و آراســته به رنگ هــای هماهنگ 
و همراه باظرافت ســاخت و مهارت فنی پیروزی 
مشابهی را برای انواع منسوجات به ارمغان آورد از 
باغ نوشته و نساجی و فرش بعد از اسالم و صنعت 
جنگ افزار لبــاس و اثاث خانه و.... خالصه هر جا 
ماده ای که حالت صورت پذیری به خود بگیرد و یا 
رنگــی که ترکیبی جدید و نو ایجاد کند و یا چیزی 
که حامل نقشی باشد آن را هنرمندان ایرانی برای 
جوالن دادن تخیل و ذوق خود مورد اســتفاده قرار 
می دادند؛ البته تزئین یک عمل بی واسطه و نهایی 
نبود و قریحه بازنمایی هــم گرچه به همان اندازه 
اساســی نبود باز در صحنه حضور داشت و گهگاه با 

اقتدار هنر تزیینی درمی افتاد.
باوجود منع شرعی و محدودیت پیکرتراشی بعد از 
اسالم با این حال باز هنر بازنمایی با رعایت حرمت 
روح هنرهای تزیینی و هنرمندان تزیین کار ایرانی 

به کار خودش هم ادامه می داد.
هنــر بازنمایــی در آغاز هزاره دوم بــا ریخته گری 
مفرغــی و پیکره هــا و.. از هنــر بازنمایی هرچند 
انتزاعــی ولی قانع کننــده در آن دوران با دریافتی 
تیزبینانه از هســتی جانوران انســان و طبیعت به 
ساختن سرهای مفرغی را که در آن شخصیت بارز 
و قوت عاطفی ایرانی به چشم می خورد رقم می زد.
در دوره پارتی ها پیکرســازان ایرانــی در مقابله با 
هنرمندان یونانی ها در رشته هنر بازنمایی و ابعاد آن 
احساس حقارت می کردند؛ البته در زمان ساسانی 
به همان نســبت های دیرین در دین سیاســت و 
هنر و...از نو زنده شــد و با کپی کاری از کار رومی ها 
پیکرتراشــان هنر بازنمایی خودنمایی می کردند 
از جملــه آثار ریتون های طــال و نقره گلدان های و 
ظروف مفرغی این تصور حاکی می شــد که توازن 
انــدام منتظم و حرکت موزون خط ها و ســطح و 
تثبیت هنر بازنمایی اتفاق افتاده بود و باوجود منع 
شرعی و محدودیت کاماًل پیکره ســازان در دوران 
اســالمی بی مهری کاملی اســت در باب این هنر 
ولی این هنر به کلی از بین نمی رود شیرهای که در 
پایه های کاخ چهل ستون روبروی هم نشسته اند، 
خاطراتی را از هنر بازنمایی در دوران ساسانی رقم 

می زند و پویای این هنر را تجلی می بخشد.
 نمونه بارز هنر بازنمایی در همدان مجســمه شیر 
ســنگی که نماد اعتمــاد و هویت ایرانــی و ایجاد 
نشاط اجتماعی است در فلکه سنگ شیر واقع شده 
و به عنوان یک اثــر ملی ثبت جهانی و با بی مهری 
مدیریت میراث در حال فرســایش و استمحال در 
شرایط آب و آب هوای دست اندازی بشر است باشد 
که قدردان این اثر »پارتی« بی نظیر باشیم که خود 

جاذبه گردشگری منحصربه فرد است.

نتیجه

آخـــر

شمایل دوره قاجار

مژده نورالهیان
 خبرنگار

هادی کلهر
نوازنده علیرضا  سهرابی

مجموعه دار

نرگس واالمقام
تصویرســاز و مــدرس 

دانشگاه

مدیر آموزشگاه موسیقی آوا در گفتگو با الوند:

سطح آموزش موسیقی در همدان باال رفته است
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اصولگرایان در آرزوی رییسی؟

اظهارنظر هر یک از چهره های اصولگرا به نوعی 
و به دلیلی به موضــوع کاندیداتوری »ابراهیم 
رییسی« می رســد و اشــتیاق جریان راست 
ســنتی برای حضــور وی در انتخابات هر روز 
روشن تر می شود به گونه ای که برخی خبر های 
تایید نشده از گریه یکی از این چهره ها با دلیل 
پاســخ منفی رییســی به درخواست نامزدی، 

حکایت دارد. 
شــورای وحدت و ائتالف دو نهــاد اصولگرایی 
که با شــعار وحدت شکل گرفتند در این مسیر 
چالش های تازه ای را تجربه می کنند به گونه ای 
که یکی دیگری را تداوم پدرخواندگی دانســته 
و دیگــری پایگاه مردمــی را عامل محق بودن 
خود می داند. دراین میان نامزد اصلح می تواند 
اکسیرشفابخش برای اتحاد آن دو نهاد باشد.

شــورای وحدت اصولگرایــان آرام آرام در حال 
تبدیل شدن به چالش تازه این جریان سیاسی 
برای نیل به وحدت اســت. اعضای هر یک از 
دو شورا، تاکید دارند شورای دیگر باید به آن ها 
ملحق شود. اختالفات به اندازه ای جدی است 
که یکی دیگری را دعــوت به بصیرت می کند 
و دیگــر بــر پایگاه و بدنه مردمــی خود تاکید 
می کند. در سوی دیگر جبهه اصولگرایی حزب 
پایداری قرار دارند که از یک سو هرگونه تعامل 
انتخاباتی با طیف بهاریون وابســته به رییس 
جمهوری پیشــین را مصداق خنده مرغ پخته 
می دانند و از ســوی دیگر درپی اصلح تاریخی 
خود هســتند تا از آن حمایت کنند. اصلحی که 
ایــن روز ها اصولگرایــان در پی آنند با توجه به 
اظهــارات آن ها رییس قوه قضائیه اســت، اما 
نامزدی حجت االســالم »ابراهیم رییسی« در 
انتخابات هم چندان محتمل به نظر نمی رسد.

اظهارات منتشرشده از شخصیت های اصولگرا 
دربــاره دو شــورایی که هریک در پــی ایجاد 
وحدت هســتند نشــان می دهد که چهره های 
هریک از این دو شــورا؛ برای رســیدن به یک 
سازوکار مشترک کار آســانی در پیش ندارند. 
شورای ائتالف اصولگرایان به این راحتی حاضر 
نخواهد بود شــورای رقیب را تحمل کند حتی 
اگر آن شورا از مشورت و رایزنی سخن بگوید و 

سخن از وحدت پیش کشد.
شــاید به همین دلیل اســت که »محمدجواد 
نیکفــر« رییــس ســتاد مرکــزی ائتــالف 
بــزرگ اصولگرایــان در انتخابــات دور دهــم 
ریاســت جمهوری، رســیدن شــورای وحدت 
اصولگرایان و شــورای ائتالف نیرو های انقالب 
بــه گزینه واحد را بعید ارزیابی کرده اســت یا 
»مهــدی چمران« عضو شــانا ضمــن آرزوی 
بصیرت برای شــورای وحــدت تصریح کرده 
اســت: »ما تصور می کردیم دوره پدرخوانده ها 
تمام شــده، اما گویا این طور نیست. در شورای 
وحدت قــرار بود بیــش از ۴۰ حــزب حضور 
داشــته باشــد، اما پنج حزب را پذیرفتند و به 
بقیه گفتند خداحافظ. در شــورای وحدت، اما 
تالش می شــود موضع گیری هــا معتدل و در 
راســتای هم افزایی باشــد. »منوچهر متکی« 
ســخنگوی شورای وحدت تصریح کرده است: 
»ما با همه کسانی که رویکرد شورای وحدت را 
پذیرا باشند و شعارشان همگرایی باشد، آماده 
همکاری هســتیم.« »محمد مهدی انصاری« 
عضو کمیته رســانه و ارتباطات شورای وحدت 
گفته است: »همه می دانند که شورای وحدت 
با محوریت جامعه روحانیت مبارز شکل گرفت. 
اما جامعــه روحانیت بیش از همگان با اتخاذ 
رویکردی دلســوزانه در پی پایان بخشیدن به 
پدیــده پدرخوانده هــا و فصل الخطاب ها و... 

است.«
 
در آرزوی رییسی؟ ��

هــر اظهارنظر هر یــک از چهره هــای اصولگرا 
بــه نوعی و به دلیلی به موضــوع کاندیداتوری 
»ابراهیم رییســی« می رسد و اشتیاق جریان 
راســت ســنتی برای حضور وی در انتخابات 
هــر روز روشــن تر می شــود بــه گونــه ای که 
برخــی خبر های تایید نشــده از گریه یکی از 
این چهره ها با دلیل پاســخ منفی رییســی به 

درخواست نامزدی، حکایت دارد.
در تازه تریــن اظهارنظر هــا متکی ســخنگوی 
شــورای وحدت گفته اســت: »اگر رییســی 
بــه انتخابــات ورود کند تصور شــخصی من 
این اســت که در شــورای وحدت اقبال خوبی 
خواهد داشــت.« »ناصر ایمانــی« دیگر فعال 
اصولگرا هم رییسی را راس گزینه های اجماع 
اصولگرایان دانســته اســت. پیش از این هم 
برخی از اعضای شورای ائتالف، نامزدی رییس 
قوه قضائیــه در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســیزدهم را همان اکسیر وحدت آفرین میان 
اصولگرایــان اعالم کرده بودنــد و حتی برخی 
تشــکل ها در نامه به وی خواســتار نامزدی در 
انتخابــات شــده بودند. با این همــه؛ تاکنون 
حجت االسالم رییسی درباره این درخواست به 
صورت مشخص و روشن موضع گیری نکرده، 
اما شنیده ها از عدم اشتیاق وی به این حضور 

و استقبال از دعوت ها حکایت دارد.

بازتاب

بــازار این روزهای خودرو

و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خودرو تهران، بــا بیان اینکه 
طی چند روز اخیــر قیمت ها در بازار دارای 
ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشــته است؛ 
تاکیــد کــرد کــه تقاضــای کاذب در بازار 
فروکش کــرده و تنها خریدارانــی که نیاز 
واقعی بــه خــودرو دارند، خریــد خود را 
انجام می دهند و پیش بینی ما این اســت 
که تا پایان ســال نه تنهــا افزایش قیمتی 
نخواهیم داشت، بلکه با افزایش عرضه نیز 
شاهد ریزش بیشتر قیمت ها خواهیم بود.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه بــا وضعیت فعلی بازار خودرو و روند 
قیمت هــا در آن، اظهــار کرد: طــی ۱۰ روز 
گذشــته، تغییر قیمتی در بازار ایجاد نشده 
و قیمت ها همان قیمت های ۱۰ روز گذشته 
با یک الــی دو درصد نوســان پیش  رفته 
است. باتوجه به نزدیک شدن به ایام شب 
عیــد، فضایی ایجاد نشــده که فروشــنده 
بخواهد خودرو را نگه داشــته تا در شــب 

عید با قیمت باالتر عرضه کند.
و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خوردو تهران ضمن تاکید بر 
اینکــه چنین فضایی امســال وجود ندارد 
و فروشــنده در بازار برای عرضه خودرو در 
بــازار وجود دارد؛ گفــت: فضای پیش روی 
فضایی مثبت اســت و بعید اســت که طی 
یــک مــاه باقی مانده تــا پایان ســال نیز 
افزایش قیمت در بازار  داشــته باشیم. در 
حــال حاضر تقاضــای کاذب و تقاضا برای 
ســرمایه گذاری در بازار به هیچ عنوان وجود 
ندارد و مصرف کننــده واقعی که احتیاج به 

خودرو دارد، خرید خود را انجام می دهد.
وی افــزود: تقاضــای کاذب وجــود ندارد 
چراکه نوســان ارز نداریــم. اما اگر بازار ارز 
دچار نوسان شــده بود، تقاضای کاذب نیز 
در بازار خودرو ایجاد می شــد و تعادل بازار 

را برهم می زد.
این مقام صنفی تاکید کرد: چنانچه عرضه 
خودرو به بازار به اندازه کافی باشــد و تبعا 
هر چه عرضه بیشــتر شــود، شاهد کاهش 
بیشــتر قیمت ها در بازار خــودرو خواهیم 
بــود. در حــال حاضر بــا توجه بــه اینکه 
تقاضاها واقعی اســت و تنها مشــتری که 
نیاز به خودرو دارد، به بازار مراجعه می کند 
و خرید برای ســرمایه گذاری وجود ندارد، 
بررســی اینکه آیا عرضه به بــازار به اندازه 
کافــی صورت می گیــرد یا خیــر، چندان 

دقیق نخواهد بود.
موتمنــی تصریح کرد: اما با محقق شــدن 
وعــده  وزیر صمــت و خودروســازان برای 
افزایــش تولیــد و عرضه به بــازار، فاصله 
قیمتی کارخانه تا بــازار نیز به حداقل خود 
خواهــد رســید. طبیعتا زمانی کــه عرضه 
بیشــتر و تقاضــای کاذب وجود نداشــته 

باشد، قیمت ها ریزش خواهد کرد.
و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشندگان خودرو تهران در رابطه با قیمت 
فعلی پرتیراژها در بازار، اظهار کرد: در حال 
حاضر در گــروه محصــوالت ایران خودرو، 
ســمند LX و پــژو در محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ 
میلیــون تومان،   پــژو 2۰۶  تیپ 2 حدود 
۱۹۰ میلیون تا 2۰۰ میلیون تومان، پژو 2۰۶ 
تیپ ۵ در محــدوده 2۴2 تا 2۴۷ میلیون 
تومان، پژو پارس LX حدود 2۴۶ میلیون 
تومــان و دنــا پالس حــدود 2۹۸ میلیون 

تومان قیمت دارند.
وی ادامه داد: در خانواده محصوالت سایپا 
نیــز پرایــد ۱۳۱ بیــن ۹۸ تــا ۱۰2 میلیون 
تومــان، تیبا 2 حــدود ۱2۵ میلیون تومان 
و تیبــا صندوقدار در محــدوده ۱۱2 تا ۱۱۴ 
میلیــون تومان قیمت گذاری شــده اند. در 
مونتاژی هــا نیز جــک S۵ اتوماتیک ۶۳۰ 
میلیــون تومــان، هایمــا S۷ مابین ۶۶۵ 
میلیــون تــا ۶۷۰ میلیون تومــان، هیوندا 
اکسنت حدود ۶۹۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون 
تومان و مزدا ۳ تیپ ۳ جدید حدود ۸۴۵ 

تا ۸۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
موتمنــی در پایان تاکید کرد: البته قیمت و 
حرف نهایی را مشــتری خواهد زد. چنانچه 
مشــتری بیشــتر در بازار وقت گذاشــته و 
جســت وجو کند، امکان دارد با قیمت های 
پایین تر  از آنچه که اشــاره شد نیز خودرو 

مورد نظر خود را از بازار خریداری کند.

نکتـه
استاندار همدان:

 ۶۵۱ پروژه در استان همدان بهره برداری و کلنگ زنی شد
اســتاندار همدان گفت: ۶۵۱ پــروژه عمرانی و طرح 
اقتصادی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان همزمان با ایام هللا دهه فجر در نقاط مختلف 
این اســتان بهره برداری و یا عملیــات اجرایی آن 

آغاز شد.
سید سعید شاهرخی در نشست خبری با اصحاب 
رســانه که به مناسبت آغاز دهه فجر انقالب اسالمی 
برگزار شد، اظهار داشت: برهمین اساس بهره برداری 
از ۵۸۳ طــرح با اعتبــاری بالغ بر 2 هــزار و 2۳۴ 
میلیارد تومان همزمان با ایام دهه فجر در اســتان 
آغــاز و ۶۸ طرح با پنج هــزار و ۶۶۸ میلیارد تومان 

اعتبار نیز کلنگ زنی شد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه هدف ما به تاسی از 
سیاست دولت توجه به معیشت و حمایت از تولید 
و اشتغالزایی است و این شاخصه اصلی حرکت ما 
بوده است خاطرنشان کرد: سند راهبردی استان در 

این راستا تدوین شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح های کشاورزی ادامه داد: 
حمایت از شهرک خیاطان مالیر، طرح توسعه مبل 
و منبت مالیر و طرح فراز باغ های انگور نیز با جدیت 

پیگیری می شود.
استاندار همدان با اشاره به وجود ۱۰۷ هکتار گلخانه 
در این اســتان گفت: بر اساس سند راهبردی طرح 
کشت های گلخانه ای در استان با جدیت دنبال شد 
و قرار است ساالنه ۷۰ هکتار به سطح کشت گلخانه 

اضافه شود.
شــاهرخی اظهار داشــت: در حال حاضر ۵۰۰ هکتار 
زیرســاخت گلخانه ای در این اســتان فراهم شده 

است و ۱۸۰ هکتار گلخانه نیز در دست اجرا است.
استاندار همدان گفت: با بهره برداری از چهار گاوداری 
۶ هزار راســی، این اســتان قطب تولید گوشــت و 

لبنیات در غرب کشور می شود.
شاهرخی ادامه داد: چهار طرح گاوداری ۶ هزار راسی 
توسط سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( در 
استان احداث می شود که با بهره برداری از آنها تولید 

گوشت و شیر افزایش خواهد یافت.
اســتاندار همدان اضافه کرد: یکی از سیاســت های 
جدی ما بــرای حمایت از تولید، ایجاد اشــتغال و 
باالبردن معیشت مردم عالوه بر حمایت از واحدهای 
تولیدی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، 

حمایت و جذب سرمایه گذار جدید است.

تپه هگمتانه سال آینده ثبت جهانی می شود ��
وی بــا بیان اینکــه همدان دارای آثــار بزرگی برای 
ثبت جهانی است گفت: با پیگیری های انجام شده 
پرونده تپه هگمتانه برای ســال آینده ثبت جهانی 

می شود.

اســتاندار همدان خاطرنشــان کرد: این اســتان با 
داشتن حدود هزار و ۹۰۰ اثر گردشگری که یک هزار 
و ۶۰ مورد آن ثبت ملی شــده اســت، ظرفیت های 

بسیاری برای توسعه دارد.
شــاهرخی با بیان اینکــه کرونا مشــکالت زیادی 
برای اقتصاد جهان، کشــور و استان در بخش های 
مختلف ایجاد کرده اســت و مشکالت پیش آمده 
تنها مختص به استان همدان نیست ادامه داد: نگاه 
دولت توجه به معیشــت و سالمت مردم است و با 

کمک مردم باید نگاه به گردشگری تقویت شود.

تحول در همدان با اجرای قطار شهری ��
استاندار همدان همچنین با تاکید بر توسعه شهری 
همــدان گفت: مطالعات اجرای طرح قطار شــهری 
در مرکز اســتان باید شتاب گرفته و هرچه سریعتر 

تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: توســعه گردشــگری به عنوان مسیر 
توسعه همدان تعیین شــده و ضروری است قطار 

شهری آن نیز هرچه سریعتر بهره برداری شود.
شاهرخی ادامه داد: در حوزه گردشگری و توسعه ای 
در اســتان همدان طرح های بسیار زیادی در دست 
اقدام اســت که توسعه گردشــگری دیار هگمتانه را 

رقم می زنند.
به گفته اســتاندار همدان، بیش از پنج هزار میلیارد 
تومان هزینه اجرای پروژه مهم و بزرگ قطار شهری 
اســت که در یک دوره چند سال خطوط مختلف آن 

احداث و راه اندازی می شود.

اجرای پنج سد بزرگ در استان همدان ��
وی بــا بیان اینکه اقدامات مهــم و قابل توجهی که 
در ســال های اخیر و با حمایت جــدی دولت برای 
توســعه، عمران و آبادانی این اســتان انجام شده، 

بی نظیر و در تاریخ ماندگار اســت افزود: در راستای 
تبدیــل تهدیدها به فرصت، بیش از ۱۶ میلیون متر 
مکعب پســاب و فاضالب را در اســتان تصفیه و در 

اختیار واحدهای صنعتی قرار داده ایم.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: در حوزه سدسازی 
نیز یکی از استان های موفق و پیشتاز کشور هستیم 
و بهــره برداری از ســد کالن مالیر، ســد نعمت آباد 
اسدآباد و شنجور رزن از کارهای بزرگ عمرانی است 
که با حمایت جدی دولت و پیگیری مستمر مدیران 

اجرایی در استان همدان انجام شده است.
شــاهرخی گفت: اجرای 2 طرح بزرگ سد خرمرود 
تویسرکان با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار و سد 
گرین نهاوند نیز با ۳۳۷ میلیارد تومان اعتبار از دیگر 
اقدامــات مهم و ماندگار اجرایی در اســتان همدان 
اســت که نتیجه آن بروز تحولی اساســی در حوزه 

کشاورزی و اقتصاد این دیار است.
وی با بیان اینکه در ایجاد خطوط ریلی برای اتصال 
اســتان به شبکه راه آهن سراســری و استان های 
همجوار اقدامات بســیار بزرگی انجام شــده، اظهار 
داشت: به همت دولت تدبیر و امید و تالش مدیران 
اجرایی و نمایندگان استان، کارها و اقدامات بزرگی از 
جمله توسعه خط ریلی در استان همدان انجام شده 
که اتصال خط شمال به جنوب و شرق به غرب یکی 

از مهم ترین طرح های راه آهن این استان است.

هفت هزار میلیارد سرمایه گذاری در استان همدان  ��
انجام شد

اســتاندار همدان با بیان اینکه سند اشتغال استان 
بیش از ۱۰۰ درصد محقق شــده است اظهار داشت: 
طبق سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان همدان 
ساالنه باید در این اســتان پنج هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شود که در سال جاری بیشتر از هدف 

و معادل هفت هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
شده است.

شاهرخی با اشــاره به این میزان سرمایه گذاری در 
سند توسعه استان گفت: بر اساس این سند ساالنه 
۱۹ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در این استان باید ایجاد 

شود که در سال جاری اجرایی شده است.
وی تاکیــد کرد: سیاســت دولت تدبیــر و امید و 
اســتاندار همدان بر این است تا با تمام توان تالش 
کنیــم در حوزه اشــتغال، تولید، ســرمایه گذاری و 

معیشت مردم کار ویژه ای اتفاق بیفتد.

طرح گردشگری باغ میوه ۲۴۰ هکتاری همدان به  ��
ثمر نشست

وی از اجــرای طرح هــای گردشــگری متنــوع و 
مؤثر در اســتان همدان خبــر داد و گفت: باغ 2۴۰ 
هکتاری میوه که از طرح های راکد اســتان بود که با 
پشــتیبانی های صورت گرفته و با سرمایه گذاری به 

ثمر نشسته است.
اســتاندار همدان گفت: ایجاد پــارک 2۳۰ هکتاری 
در حاشــیه ســد اکباتان از دیگر طرح های جذاب 
گردشگری اســت که زمین آن از اراضی منابع ملی 
تأمین و در اختیار شــهرداری همــدان قرار گرفته و 

اکنون در حال ایجاد مسیرهای دسترسی است.
به گفته وی طرح گردشگری بقعه شاهزاده حسین 
)ع( از طرح هــای مهم همدان اســت که می تواند 
تحولی در گردشــگری مذهبی این شهر ایجاد کند و 

با جدیت در دستور کار متولیان قرار دارد.
وی یادآوری کرد: موارد یاد شــده تنها چند نمونه از 
طرح های جهش تولید استان هستند که عزم دولت 

برای اتمام و بهره برداری از آن ها جدی است.

انتخاباتی بی طرفانه برگزار می کنیم ��
اســتاندار همدان با اشــاره به انتخابات سال ۱۴۰۰ 
گفت: مسئوالن این اســتان همانند دوره های قبل 

انتخاباتی بی طرفانه را برگزار می کنند.
شاهرخی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری باید در 
مدیریت شهر نگاه بلند داشته باشد افزود: مردم باید 
در انتخابات حضوری پرشــور داشته باشند تا افراد 

اصلح وارد شورا شوند.
وی ادامه داد: انتخابات مقوله اجتماعی برای دفاع 
از آرمان بلند انقالب اسالمی است و فعاالن سیاسی 
و اجتماعی باید مردم را به مشارکت گسترده در این 

رویداد ملی دعوت کنند.
شاهرخی تاکید کرد: در راســتای سربلندی مردم، 
عزت مندی انقالب و پاسداری از خون شهیدان گام 
برداریم و امانت دار رأی مردم هستیم زیرا این موارد 

از الزامات مشارکت حداکثری است.

گزارش

نقدی به یک کنش از سوی اداره کل بهزیستی استان 

»اطلس خودکشی« اولویت نیست
 تحریریــه الوند - مدیرکل بهزیســتی اســتان 
همدان 2۰ بهمن ماه در جمع خبرنگاران موضوعی 
را درباب تهیه اطلس خودکشی مطرح کرده بود. 
وی با بیان اینکه در بســیاری از موارد می توانیم 
از وقوع خودکشــی پیشگیری کنیم چراکه عالئم 
خودکشــی در فرد مشخص است، اعالم کرده بود 
که: مسئله خودکشی فقط برای بهزیستی نیست 
و دانشگاه علوم پزشکی هم در این مسئله دخیل 
اســت بنابراین ما با همکاری دانشــگاه به دنبال 

تهیه اطلس خودکشی هستیم.
مهــدی دینــاری تصریح کرده بود کــه: اقدام به 
خودکشــی از قبل قابل پیش بینی و شناســایی 
است و در این زمینه اورژانس اجتماعی بهزیستی 
بســیار تأثیرگــذار اســت بنابراین بــا اقداماتی 
می توانیم آمار خودکشی را کم کنیم چراکه وقتی 
کســی تصمیم به خودکشــی می گیــرد از قبل 

عالئمی دارد.
دیناری تاکید کرده بود کــه: اورژانس اجتماعی، 
پتانســیل و ظرفیــت خوبی برای حــل و فصل 
مشــکالتی که در عرصه خشونت های خانوادگی، 
خودکشــی و اعتیاد است، دارد و مردم می توانند 
با شماره ۱2۳ تماس گرفته و از خدمات اورژانس 

اجتماعی بهره مند شوند.

اهمیــت جایگاه مدیر به شــناخت ضرورت ها و  ��
اولویت دادن به امور است

موضوعاتی که مدیرکل بهزیستی مطرح کرده بود 
نکاتی دارد که در ادامه اشاراتی به آن می شود.

در واقع؛ یکی از مهمترین ویژگی هایی که مدیران 
در ســطوح مختلف باید به آن مزین باشــند این 
اســت که اولویت ها را به نســبت شرایط جامعه، 
وظایف دســتگاه، توان نیروی انسانی و بودجه، 
مــدت زمــان حضــور در جایگاه مدیریــت و ... 

تشخیص دهند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
هفته گذشــته مدیرکل بهزیستی استان همدان 
در جمع خبرنگاران اعالم کرده اســت که به همراه 
دانشــگاه علوم پزشــکی در صــدد تهیه اطلس 

خودکشی در همدان هستند.
با اطــالع از این موضوع کــه فاطمه رضوان مدنی 
معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی کشــور این موضوع را مطرح کرده که 
تدوین اطلس خودکشــی در اســتان ها شــامل 
آمار، علل و عوامل، نرخ، ســن، جنسیت و سایر 
اطالعات افرادی که اقدام به خودکشــی کرده اند 
در ۳۱ اســتان در حــال تدوین اســت و تا پایان 
ســال به اتمام می رسد )به ویژه در در پنج استان 
ایالم، کرمانشــاه، همدان، خوزستان و لرستان(؛ 
اما باید گفت آنچه در شرایط فعلی استان همدان؛ 
بهزیستی باید به آن توجه داشته باشدآیا موضوع 

خودکشــی اســت؟ یا پژوهش در بــاب علل و 
عوامل خودکشــی و ... . همــه می دانیم که یک 
دســتگاه ممکن اســت صدها وظیفه و تکلیف 
داشته باشد، اما شــناخت اینکه در چه شرایطی 
کدام تکلیف باید پررنگ تر به آن پرداخته شــود 
با مدیر نیســت؟! ســؤال این است که به نسبت 
ســایر وظایف این دســتگاه در اســتان همدان 
»خودکشی« در چه مرتبه ای از اهمیت قرار دارد؟

 البته این پژوهش در شرایط عادی و در موقعیتی 
که یک مدیر زمان کافی بــرای حضور در جایگاه 
مدیریــت دارد کار بســیار خوب و پســندیده ای 
اســت، اما امروز و با شرایط حاکم بر جامعه، اعم 
از شرایط کرونا و درگیربودن کادر اداری و درمانی 
دانشــگاه علوم پزشکی )به عنوان همکار پروژه(، 
نداشتن زمان کافی برای پژوهش، معلوم نبودن 
ســلیقه مدیر بعدی )و یا حتی ریاست سازمان( 
و اینکه آیا برای او هم اولویت خواهد داشــت یا 
خیر و .... انتظار می رود مدیر کل بهزیستی تالش 
نیروی انســانی کارآمد و زحمتکــش خود را در 
بخش هایی معطوف کند که مقدمات خودکشــی 

را کم می کند!
 برای مثــال برخی از وظایف بیش از ســی گانه 
ســازمان بهزیســتی اعم اســت از »حمایت از 
خانواده هــای بی سرپرســت و نیازمنــد و ارائــه 
خدمــات مختلف به آن ها، حمایــت و نگهداری 
از کودکان و اطفال بی سرپرســت، ســاماندهی، 
حمایــت و نگهــداری از کــودکان خیـــابانی،  
تجدیدتربیت منحرفــان اجتماعی،  ارائه خدمات 
مختلف به آســیب دیــدگان اجتماعی و افراد در 
معرض آسیب،  ســاماندهی، حمایت و نگهداری 
سالمندان نیازمند، ساماندهی، حمایت و نگهداری 

بیماران روانی مزمن، پیشــگیری از معلولیت ها، 
ارائه خدمات مشاوره ای روان شناختی به جامعه، 
آموزش مهارت های زندگی )فردی و اجتماعی(، 
پیشــگیری از اعتیــاد به موادمخــدر و ... وقتی 
بخشــی از نیروی انســانی در مجموعــه ادارات 
بهزیســتی اســتان معطوف به رفع آسیب هایی 
شــود که کودکان، زنان، معلوالن و ... فوق الذکر در 
آن گرفتار گرفتند، )که انشــالله تا االن همینگونه 
بوده( شما به سهم خودتان در کاهش خودکشی 
تأثیر داشــته اید و دیگر نیازی به تدوین اطلس 
خودکشی آن هم در زمانی که ۴ ماه از این دولت 

بیشتر نماینده )۷ ماه تا تحویل( نیست.

وظیفه مدیر دستگاه شناخت ضرورت هاست ��
یکی از وظایف مدیر کل یک دســتگاه، شناخت 
ضرورت ها بر اســاس تشــخیص زمانمند است. 
اگر امــروز ابتدای یک دولت بود شــاید این کار 
پســندیده بود؛ اما امروز در بهزیستی – همانگونه 
که برشمردیم - کارهای مهمترین وجود دارد، همه 
می دانند که این مسیر در بسیاری از مقاالت و ... 
علمی – پژوهشــی در ایران پیموده شده است! 
چرا باید چرخ را چند باره اختراع کرد؟ ســازمان 
بهداشت جهانی، جامعه شناسان و روان شناسان 
داخلی و خارجی، پژوهشــگران بهزیســتی و ... 
حتمًا پیش از این به طور متفرقه این کار را انجام 
داده اند، چرا باید در این شــرایط حتی بخشی از 
انرژی نیروی انســانی دستگاه صرف کاری شود 
که یا باید خیلی پیش تر صورت می گرفت یا االن 
موارد مهمتری بر اســاس اولویت وجود دارد. در 
واقع جان کالم این اســت که االن وقت پژوهش 
بــه این معنــا نیســت، بلکه فرصت شایســته 

اســت مصروف رخدادهایی شود که آسیب های 
بزرگتری را برای جامعه ایجاد می کند.

آمارهای خودکشــی در مقایســه با آمــار زنان  ��
بی سرپرست، کودکان کار و ...

خردادماه ۱۳۹۹ معاون پزشــکی و آزمایشگاهی 
ســازمان پزشــکی قانونی کشــور گفت: در سال 
گذشته پنج هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشی جان 
خود را از دست دادند. مسعود قادی پاشا با اشاره 
به مرگ پنج هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشــی در 
ســال گذشــته، اظهار کرد: این رقم در مقایسه با 
سال ۹۷، هشــت دهم درصد رشد داشته است. 
وی افــزود: از این تعداد هــزار و ۵۱۷ مورد از این 
خودکشــی ها مربوط به زنان و مابقی )سه هزار و 

۶2۶( مورد مربوط به مردان بود.
وی تصریح کرد: از نظر جمعیت بیشــترین آمار 
خودکشی مربوط به اســتانهای کهگیلویه و بویر 
احمــد، ایالم و کرمانشــاه و کمتریــن مربوط به 
خراســان رضوی، جنوی و سیستان و بلوچستان 

بود.
حاال این آمار را که البته مهم اســت، مقایسه کنید 
مثاًل با آمار تعداد زن سرپرســت خانوار در کشور 
)که به بخشــی از خدمات شما نیاز دارند و شاید 
به خودکشی برسند!( ناهید تاج الدین عضو سابق 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در 
گفتگویی سال ۹۸ اعالم کرده بود که: مشاور امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید در حال 
حاضر بیش از ســه میلیون زن سرپرست خانوار 
در سراسر کشــور وجود دارد و آمارهای به دست 
آمده نشان می دهد که طی ۱۰ سال گذشته تعداد 
خانواده های دارای سرپرست زن نسبت به مردان 

۵۸ درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری تســنیم در سال ۹۸ در یک گزارش با 
موضوع کــودکان کار با تیتر »نیم میلیون کودکان 
کار در کشــور اســت« می نویســد: جدیدترین 
گزارش مرکــز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت 
کار از وضعیــت فعالیت کودکان ۱۰ تا ۱۷ ســاله 
نشــان می دهد که در سال ۹۶ از حدود ۹ میلیون 
کــودک، حــدود ۴۹۹ هــزار نفر، کــودک فعال 
هستند؛ به عبارتی حدود ۵۰۰ هزار کودک شاغل 
یا در جستجوی کار هستند. از میان این کودکان 
۴۱۰ هــزار نفر شــاغل و ۸۹ هزار کــودک نیز در 

جستجوی کار بوده اند.
این فقط مشــتی بود نمونه خــروار، و البته که 
نبایــد رفع مشــکل تمام ایــن بخش ها را هم 
وظیفه ســازمان بهزیســتی دانست، اما این را 
می شــود توقع کــرد که الاقل در امــوری که به 
آن ها می پردازد اولویت ها را با شــناخت بهتری 

مورد مداقه قرار دهد.
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نیم نگاهی به فعالیت ها و موفقیت های شهرداری همدان در بهمن ماه 

آیینه ای در برابر بهمن 
شــهرداری همدان در بهمن مــاه فعالیت هایی 
انجام داد  و به موفقیت هایی دســت یافت. در 
این گزارش به برخی از این موفقیت ها اشــاره و 

فعالیت ها معرفی می شوند. 

تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت برنامه  ��
سال آینده شهرداری

یکی از رخدادهای مهم بهمن ماه امسال تقدیم 
الیحه بودجه ســال آینده به شورای شهر بود. بر 
همین اساس شهردار همدان با حضور در صحن 
علنی شــورای شهر، الیحه بودجه یک هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومانی ســال آینده شهرداری را تقدیم 
رییس شــورا کــرد. عباس صوفی در حاشــیه 
هشتادمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
همدان بــه ایرنا گفت: رقم بودجه پیشــنهادی 
ســال آینده مدیریت شهری در مقایسه با سال 
گذشــته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. 
وی اضافه کرد: ۶۵2 میلیــارد تومان از مجموع 
این بودجه پیشنهادی پیرامون هزینه های جاری 
و ۹۴۸ میلیــارد تومان نیز هزینه عمرانی در نظر 

گرفته شده است.
صوفی زیباســازی ورودی ها، اجرای طرح های 
زیرساختی، رشد متوازن شهر، نوسازی سیستم 
حمل و نقل عمومی شهر، ساخت پارکینگ های 
طبقاتی و روان ســازی ترافیک را از مباحث درج 

شده در بودجه سال آینده برشمرد.
شــهردار همدان امســال را دوره ای سخت برای 
شــهرداری دانســت و گفت: نبــود نقدینگی و 
مشکالت اقتصادی باعث بروز دغدغه هایی شد. 
وی تالش مجموعه شهرداری همدان برای سال 
آینده را رضایتمندی مردم و ارایه کارنامه مطلوب 
مدیریت شــهری عنوان کرد. شــهردار همدان با 
تاکید بر اینکه تکمیــل طرح های نیمه تمام در 
اولویت برنامه سال آینده شهرداری خواهد بود، 
گفــت: برنامه ریزی الزم در این حوزه نیز صورت 
گرفته اســت. وی خاطرنشان کرد: رضایتمندی 
مردم در اولویت کار مدیران شــهرداری اســت 
ضمن اینکه توسعه فضای سبز و توزیع آسفالت 
بــه عنوان نیاز جدی محالت همدان به خصوص 
مناطق ســه و چهار از دیگر اولویت های عمرانی 
شــهرداری اســت. بودجه شــهرداری همدان 
در ســال جاری حدود یک هــزار میلیارد تومان 

مصوب شده بود.
جایزه خشت طال؛ افتخاری جهانی برای همدان 
یکــی دیگــر از اتفاقــات مهم بهمن مــاه برای 
شهرداری همدان و شهروندان همدانی دریافت 

جایزه خشت طال برای شهر همدان بود. 
خبــر از این قرار بود که برنــدگان پنجمین دوره 
جایزه جهانی خشــت طالیی در حالی در هفت 
محور معرفی شــدند که در بخش گردشــگری 
شــهرداری همدان حایز رتبه نخســت شد. در 
بخش گردشگری طرح محور تاریخی – فرهنگی 
شهرداری همدان مقام نخست را به دست آورد، 
طرح بازگشــت باغ ها از مسکو روسیه دوم شد 
و طرح مجموعه فرهنگــی رازی از تهران عنوان 

سوم را کسب کرد.
مدیریت شــهری همدان در این دوره و در جمع 
2۰۰ کالنشهر از ۵۸ کشور جهان به رقابت پرداخت 
و بــا رای حداکثــری داوران در انتخــاب نهایی 
توانست باالتر از مسکو)پایتخت روسیه( و تهران 
جایزه تندیس جهانی خشــت طال را از آن خود 
کنــد. در پنجمین دوره این رقابت ها طرح پیاده 

راه های شــهر همدان )مبلمان شهری( به همت 
معاونت خدمات شهری شهرداری این شهر ارایه 
شــد که با نظر مثبت و حداکثری شورای داوران 
مواجه شــد. طرح پیاده راه ســازی خیابان های 
بوعلی، اکباتان و میدان مرکزی شهر همدان در 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر کلید خورد و در 

سال ۹۵ – ۹۶ به بهره برداری رسید.

برگزار ی ۴۰ عنوان برنامه در شهرداری همدان  ��
به مناسبت دهه فجر 

بهمــن ماه مصادف اســت با ســالروز پیروزی 
انقالب اسالمی. بر همین اســاس برگزاری ۴۰ 
عنوان برنامه در شــهرداری همدان به مناسبت 
دهه فجر در دستور کار قرار گرفت. شهردار همدان 
دراین باره گفت: مناطق و سازمان های شهرداری 
همدان حدود ۴۰ عنوان برنامه ویژه به مناسبت 

گرامیداشــت چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی در ایــام هللا دهه فجــر برگزار 
کردند. عباس صوفی اظهار داشــت: فضاسازی 
و تزئینات محیط شــهری، آذین بندی اماکن، 
میادین و معابر عمومی شهر، ایجاد یادمان ها و 
یادبودهایی متناسب با این ایام، حمایت و ایجاد 
زمینه برای مشــارکت خودجوش شــهروندان 
و تشــکل ها و نیز ســاماندهی سیستم حمل و 
نقل عمومی برای ارائه خدمات مناســب در این 
دهه و همچنین برگزاری جشن ها و مشارکت در 
برگزاری مراســم ها از جمله این برنامه ها بودند. 
شهردار همدان بیان کرد: نصب بنر با فرمایشاتی 
از بنیانگذار انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب، 
آذین بندی ساختمان های متعلق به شهرداری، 
برپایی نمایشگاه های عکس انقالب، آذین بندی 
ورودی های شــهر، پل ها و برنامه نورافشانی در 
چندین نقطه از شهر همزمان با آغاز دهه مبارک 
فجــر از دیگر برنامه های شــهرداری همدان در 
گرامیداشــت یوم هللا دهه فجر بــود. صوفی با 
اشاره به اینکه اتوبوس های شهری و تاکسی ها 
نیــز در این ایام مزین به پرچم ایران می شــود 
تصریح کرد: همزمان با سالگرد ورود امام راحل 
رژه خودرویی را در ســطح شهر همدان داشتیم. 
وی ادامــه داد: ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری همدان نیز جشــن های 
انقالب را در فرهنگســراهای شــهرداری برگزار 
کــرد و برگزاری انواع نمایشــگاه های عکس در 
نگارخانه هــا، برگزاری نشســت های تخصصی 
ادبــی با موضــوع انقالب، رونمایــی از ۱۰ عنوان 
کتاب و برگزاری مسابقات متنوع ورزشی از دیگر 
برنامه های این سازمان در دهه مبارک فجر بود.
آزادسازی لوازم ضبط شده شهروندان همدانی 

در ایام دهه فجر رویداد دیگری که در شهرداری 
همدان اتفاق افتاد آزادســازی لوازم ضبط شده 
شهروندان بود. شهردار همدان در این باره گفت: 
به مناســب چهل و دومین سال پیروزی انقالب 
اسالمی و ایام هللا دهه فجر، شهرداری همدان در 
نظر دارد لوازم ضبط شده شهروندان در ساخت و 
سازهای غیرمجاز و موارد ضبط شده در حوزه رفع 
سد معابر توسط شهرداری را به آن ها بازگرداند.

عبــاس صوفی بــا اعالم این خبر خاطرنشــان 
کرد: لوازم ضبط شــده شــهروندان همدانی که 
در ساخت و ســازهای غیر مجاز توسط کارکنان 
پلیس ساختمان اداره پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری تا پایان سال ۱۳۹۸ به شهرداری منتقل 

شده به شهروندان بازگردانده می شود.

پارکینگ آقاجانی بیگ خدمت 
به شهروندان

سال های ســال مردم محله آقاجانی بیگ 
کــه از مهمترین محله های همدان اســت 
با مشــکل تراکم خودروهــای عبوری و در 
حال پــارک مواجــه بودند، ایــن محله به 
دلیــل مجاورت با پیــاده راه بوعلی و پیاده 
راه امام خمینی )ره( که بیشــترین مراجعه 
کننده را به لحاظ خاصیت تجاری و مرکزی 
دارد، محل عبور و مــرور جمعیت زیادی از 
شــهروندان همدانی اســت که البته وجود 
تعداد زیادی از مجتمع های پزشکی بر این 

مقدار افزوده می شود.
شــهرداری منطقه دو همدان در چند ســال 
اخیر در صدد رفع مشــکالت عدیده از جمله 
حــل معضل پارک خــودرو مقابــل منازل 
و ســاختمان های مســکونی و همچنیــن 
ســهولت در امر عبــور و مرور شــهروندان 
برآمده و با تمســک به خودباوری و تالش 
برای اجرای پروژه ای مؤثر قدم برداشته که 
این همت در دو ســه سال اخیر نمود بارزی 
از اقدام و عمل را به منصه ظهور آورده است 
و  به دنبــال ارتقا کیفیــت زندگی در همدان 

بوده است.
پارکینگ آقاجانی بیگ که قرار اســت حجم 
عظیمی از خودروهــای مراجعه کننده را در 
قلــب خود جــای دهد تا چنــد روز دیگر با 
پوشــش نمای بیرونی و برنامــه افتتاحیه 
بخش مربــوط به ظرفیت پارکینگ کار خود 
را آغــاز خواهــد کرد تا با هــدف خدمت به 
شهروندان پایانی بر ترافیک محله آقاجانی 

بیگ باشد.
به نقل از هگمتانه؛ این پروژه عظیم به مرور با 
تکمیل قسمت های مختلف اداری و تجاری 
وارد فاز بهره برداری خواهد شد تا پاسخ گوی 

نیازهای بازار مراجعه شهروندان نیز باشد.
عملیات اجرایی این پروژه همگام با چندین 
پــروژه عظیم از جمله پــارک 2۵۰ هکتاری 
اکباتان، بهســازی تپه مصلی، پروژه عظیم 
انتقال آب های ســطحی با لوله گذاری بلوار 
شهید مطهری، حجم گسترده ای از پیاده رو 
ســازی و آسفالت معابر، تعداد قابل توجهی 
از معبر گشایی، آســفالت و تسطیح معابر، 
تعریض بلوار شــهید مطهــری، ایجاد زمین 
چمــن مصنوعــی در چندین نقطــه از این 
منطقه، ســاخت و تجهیز بوستان ها، ایجاد 
مسیر ســالمت و بیش از هزار خدمت دیگر 
که بیان آنها در این مقال نمی گنجد، در حال 
انجام است بنابراین هیچ توقفی در پیگیری 

پروژه ها و نتیجه گیری ها وجود ندارد.
در شــرایطی که فشارهای سنگین اقتصادی 
منجر به افزایش بی ســامان قیمت مصالح 
و غیره شده، از صاحب نظران انتظار می رود 
برداشــت منصفانه آری نســبت به عملکرد 
شــهرداری به عنوان نهاد مردمی که شــبانه 
روزی در حال ارائه خدمات هســتند داشته 

باشند.

حجم عملیات روکش آسفالت؛ آمار بی سابقه  ��
در 1۰ سال اخیر

همچین مدیر منطقه دو شــهرداری همدان 
حجم عملیات روکش آســفالت ۹ ماه اخیر 
سطح حوزه اســتحفاظی منطقه را بیش از 
۵۰ هزار تن اعالم کرد و آن را در مقایســه با 

۱۰ سال گذشته بی سابقه دانست.
حامد جلیلوند با اعالم این خبر توضیح داد: 
بــا توجه به شــیوع ویروس کرونا در ســال 
جاری با تالش مجموعه شهرداری منطقه دو 
و همکاری ســازمان عمران توانستیم حجم 
عملیات روکش آسفالت در سطح حوزه را با 
افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته، 

یعنی به ۵۰ هزار تن در ۹ ماه اول برسانیم.
وی هزینه صرف شــده در حوزه آسفالت را 
2۵۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با توجه 
به آمار عملکرد ســال های گذشــته، اجرای 
روکش آســفالت امسال شــهرداری منطقه 
دو از لحاظ حجمی نســبت به ۱۰ سال اخیر 

بی سابقه بوده است.

توجه به کیفیت در کنار کمیت ��
جلیلونــد کیفیت اجرای روکش آســفالت 
را در کنــار کمیت آن از نــکات مهم و مورد 
دقت و توجه شــهرداری منطقه دو برشمرد 
و تصریح کرد: در عملیات روکش آســفالت 
ســطح حــوزه، زیرســازی محــل اجرای 
آســفالت و تراکم آن توسط آزمایشگاه های 
معتبر مورد تأیید شــهرداری، تحت نظارت 
کارشناســان شــهرداری منطقه و سازمان 

عمران آزمایش می شود.
مدیــر منطقه 2 شــهرداری همــدان نتایج 
ســطح  آســفالت ریزی های  آزمایش های 
منطقــه دو را با ۹۵ درصــد مطلوبیت عنوان 
کرد و افزود: این درصد رقم باال و مورد تأیید 

در زمینه کیفیت آسفالت ریزی است.

خبــر 

آسفالت ریزی ۲۰۰ معبر اصلی و 
فرعی منطقه ۳

مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان از آسفالت ریزی 
بیش از 2۰۰ معبر اصلی و فرعی از ابتدای امسال 

تاکنون در شهرداری منطقه ۳ همدان خبرداد.
فیضی منش مدیر شــهرداری منطقه ۳ همدان 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان از همدان، 
با اشــاره به اینکه با اقدامات صــورت گرفته در 
شــهرداری منطقه ۳، توســعه متــوازن همدان 
ازشــعار به عمل تبدیل شــده است گفت: وجود 
محالت پرجمعیت، واحدهای تجاری و صنعتی 
متعدد، فعالیت مشاغل مهمی از جمله تعمیرات 
اتومبیل، و همچنین استقرار آرامستان همدان و 
نیز دو ورودی مهم شــهر به سمت جاده تهران و 
جاده مالیر در منطقه ۳، این منطقه از شهرداری 
همدان را به یکی از مناطق مهم و پرتردد پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران زمین تبدیل کرده است.
او ادامــه داد: مســافران و گردشــگران عمومــًا 
از دو ورودی جــاده تهــران و جــاده مالیر وارد 
همدان می شــوند و به محض ورود با ساختار و 
سیمای این منطقه مواجه خواهند شد، بنابراین 
توسعه، بهسازی و زیباسازی منطقه ۳ با اجرای 
طرح هــای عمرانــی و انجام مناســب خدمات 

شهری دارای اهمیت زیادی است.
او بیــان کرد: از ســال ۷۸ تاکنــون در منطقه ۳ 
شهرداری  خدمات خوبی به شهروندان ارائه شده 

است.
مدیــر شــهرداری منطقه ۳ همدان با اشــاره به 
اینکه در سال های گذشته، حوزه خدمات شهری 
و اجرای طرح های عمرانی و بهســازی و تأمین 
زیرســاخت ها کمتر مورد توجه بوده است، اظهار 
داشــت: اما در دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
و مدیریت شــهردار همدان امروز با بهره برداری 
ازطرح هــای مهم و اقداماتی از قبیل بهســازی 
معابر و پیاده روها توســعه فضای ســبز، ایجاد 
زیرســاخت های فرهنگــی، ورزشــی، توســعه 
خدمات شــهری، ساماندهی اراضی در منطقه ۳ 
شهرداری همدان، توسعه متوازن پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران زمین از مرحله شعار خارج شده و 

به مرحله عمل رسیده است.
فیضی منش گفت: این امر جدا از سیاست های 
شورا و شهردار همدان با تدبیر مدیریت و پرسنل 
شــهرداری منطقه ۳ میسر شــده است، تا یکی 
ازپرجمعیت ترین و وسیع ترین مناطق شهرداری 
همدان مانند یــک کارگاه عمرانی بزرگ در حال 

توسعه و بهسازی باشد. 
او با بیان اینکه شــهرداری همدان متشــکل از 
محله هایی اســت کــه برخی از آن هــا به عنوان 
روستا و یا مناطق حاشــیه های شهر از خدمات 
مدیریت شــهری محــروم بودند و بــه مرور به 
محدوده شــهر همدان اضافه شــدند، ادامه داد: 
از ســوی دیگر برخی معافیت هایی که شــورای 
اسالمی شهر و شــهرداری همدان برای ساخت 
و ســاز در ایــن مناطق قائل شــده، بی تردید بر 
درآمدزایی شــهرداری منطقه ۳ در ادوار گذشته 

تأثیر گذار بوده است.
مدیر شــهرداری منطقه ۳ همــدان گفت: تمام 
تالش می کنیم تا بتوانیم با توجه به حجم باالی 
تقاضای شهروندان محترم و منابع مالی محدود 
شهرداری، به باالترین میزان رضایت شهروندان 

دست یابیم.
فیضی منش ابراز داشت: شهرداری منطقه ۳ با 
تالش شــبانه روزی کارکنان این منطقه و برنامه 
ریزی های صورت گرفته و بنا بر تاکیدات شهردار 
همدان موفق شد در شش ماه نخست سال ۹۹ 
بالغ بر 2۵۰ کیلومتر از معابر و کوچه های ســطح 
منطقه ســه را به صورت فینیشری و لکه گیری 

دستی آسفالت کند.
او عنوان کــرد: اعتبار اجرای این طرح با ۴۰ هزار 
تن آســفالت ریزی، ۳۰ میلیــارد تومان بوده که 
از محل درآمدهای شــهرداری منطقه سه تأمین 

شده است.
این مســئول با اشــاره به اینکه، ایــن حجم از 
آســفالت ریزی در شــهر همدان تاکنون سابقه 
نداشــته اســت تصریح کرد: در این زمینه تمام 
تالش خود را بــه کار خواهیم گرفت تا بتوانیم با 
توجه به حجم باال تقاضای شهروندان منطقه ۳ و 
منابع مالی محدود شهرداری، با آسفالت معابر و 
خیابانها به صورت یکپارچه و متوازن، به باالترین 

میزان رضایت شهروندان دست یابیم.
مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان تصریح کرد: از 
زمان اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت درسال 
۹۹ تاکنــون بیــش از 2۰۰ معبر اصلــی وفرعی 
ازجمله بلوار شهدای سالمت، بلوار آزادگان، بلوار. 
آیت هللا رفسنجانی، بلوار راستگرد خروجی بلوار 
بدیع الزمــان، خیابان پلیس، کنــدرو بلوار امام 
)ره( مقابل ســتاد فرماندهی نیــروی انتظامی، 
کندرو بلوار امام )ره( روبه روی شــورین، کندرو 
بلوار ســردارهمدانی و کوچه ها و معابر 2۳ محله 

شهرداری منطقه سه آسفالت شده است.
فیضی منــش تاکید کرد: نهضت آســفالت در 
منطقه ۳ شــهرداری همدان نیــز همچنان ادامه 

دارد.

جهت اطالع

شهری

مسعود عسگریان، رئیس شورای شهر مطرح کرد

رشد ۶۰ درصدی بودجه پیشنهادی 1۴۰۰ همدان
مســعود عسگریان، رئیس شورای شــهر  درباره اینکه تحقق 
بودجه سال ۹۹ تاکنون راضی کننده بوده است؟ گفت: در شش 
ماه اول ســال شــاهد وضعیت خوبی بودیــم و در این مدت 
حدود ۸۷ درصد از بودجه شهرداری محقق شد. وی همچنین 
درپاســخ به این سوال که بودجه سال جدید شهرداری نسبت 
به سال گذشــته چند درصد افزایش داشته است؟ اعالم کرد: 
بودجــه ســال ۹۹ یک هزار و ۵۰ میلیارد تومــان بود که اکنون 

پیشــنهاد برای ســال ۱۴۰۰، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اســت که نشان دهنده رشد ۶۰ درصدی 
بودجه است. 

مسعود  دهبانی صابر مدیر منطقه یک مطرح کرد:

کثری شهروندان شناخت مناسب نیازهای شهر با هدف رضایت حدا
مسعود دهبانی صابر مدیر شهرداری منطقه ۱ همدان 
با بیان اینکه یکی از دالیلی که گردشــگران شــهر 
همدان را بــه عنوان مقصد خود انتخاب می کنند، 
سابقه تاریخی این شهر است، گفت: پروژه سایت 
موزه میدان امام )ره( نیز یکی از پروژه هایی است که 
این سبقه تاریخی را به خوبی به گردشگران نمایش 
می دهد و همیــن موضوع نشــاندهنده اهمیت 

احداث سایت موزه است.
مدیر منطقه یک با بیان اینکه هم اکنون پیشرفت 
فیزیکی پــروژه را می تــوان 2۰ درصد دانســت، 
خاطرنشــان کرد: اقداماتی از قبیــل اجرای کامل 
فوندانسیون کف و جای گذاری ستون های اصلی 
نیــز صورت پذیرفته اســت و امیدواریم تا انتهای 
تابستان ســال آینده بتوانیم این پروژه را به اتمام 

برسانیم.
 دهبانی صابر با اشــاره به اینکه ســالن اصلی تاالر 
همایش های بین المللی و قرآنی که در سال ۹۵ به 
بهره برداری رسید، بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم 
وجود پوشــش سقف قابل بهره برداری نبود که در 
سال جاری با اعتباری ۶۵ میلیارد ریالی در بودجه 
منطقه یــک قرار گرفت و عملیات عمرانی آن آغاز 
شد، پس از اجرای سازه عرقچین میانی پوشش 
این مجموعه با جنس گالوانیزه و کلزیپ نیز صورت 
پذیرفت و تا انتهای سالجاری شاهد تکمیل سقف 

این سالن خواهیم بود.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با بیان اینکه 
پروژه پــارک والیت با اعتباری ۹۰ میلیارد ریالی از 
ابتدای آبان ماه آغاز به کار کرده اســت، عنوان کرد: 
بخشی از این عملیات عمرانی که شامل دیوارچینی 
و تسطیح راه های دسترسی است تا انتهای سال 
به اتمام می رســد. وی با بیان اینکه فاز اول اجرای 
این پروژه احداث مســیرهای دسترسی پارک و 
دیوارهای حائل است، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
این پارک یک پارک کوهستانی است تصمیم گرفته 
شــد تا با کمترین دخالت در طبیعت و صدمه به 
محیط زیست عملیات اجرایی آن دنبال شود تا به 
عنوان یک پارک فرا منطقه ای پذیرای شهروندان و 

گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از اهداف مهم در منطقه 
یک ایجاد فضایی مناسب برای تفریح و سرگرمی 
خانواده هــا به همراه کودکانشــان در فضای محله 
است، مطرح کرد: در سالجاری عملیات اجرایی دو 
پارک نواری در هنرســتان و پل نیازمند آغاز شد که 

هم اکنون در مراحل پایانی هستند.
 دهبانی صابر گفت: مساحت پارک نواری کمال آباد 
و هنرستان هفت هزار متر مربع است که با اعتباری 
۱۳۰ میلیارد ریالی در حال اتمام اســت و می تواند 

با افزایش ســرانه فضای سبز شهروندان تأثیر به 
سزایی در سالمت جسمی و روانی آنها داشته باشد.

 مدیر منطقه یک از اجرای عملیات نهایی زیرسازی 
و پیاده رو ســازی پارک نواری پل نیازمند خبر داد 
و اظهار کرد: این پارک مســاحتی بیش از ده هزار 
متر مربع دارد و با توجه به اینکه به موازات خیابان 
جهان نما است می تواند مسیر مناسبی برای پیاده 
روی شــهروندان در تمامی ایام سال باشد، گفتنی 
اســت این پارک با اعتباری ۱۴۰ میلیارد ریالی در 

حال انجام است.
دهبانی صابر با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۷ هزار 
متر مربع پیاده روسازی در سطح منطقه یک صورت 
پذیرفت، در صورتی که در سالیان گذشته این عدد 
بیش از بیست هزار متر مربع نبوده است، تصریح 
کرد: در ســال جاری نیز ۱۵2 میلیارد ریال بودجه 
جهت استانداردســازی پیاده روهــا در نظر گرفته 
بودیم، در استانداردسازی پیاده روها تمامی ضوابط 
و قوانینی که در حوزه ســاخت پیاده رو ســازی ها 
مطرح اســتف رعایت شده اســت و می توان به 
اســتانداردهای مخصوص افراد کم توان جسمی، 
ســطح شیب بندی، عدم وجود پله و دسترسی به 

کوچه ها اشاره کرد.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به اینکه 
در ســالجاری عملیات استانداردســازی پیاده رو 
خیابان بوعلی با اعتبــاری بالغ بر 2۰ میلیارد ریال 
به اتمام رســید، گفت: در این پــروژه با همکاری 
دستگاه های مختلف آب و فاضالب، برق و مخابرات 
تمامی زیرساختها به روز شد تا شاهد حفاری پس 

از اتمام پیاده روسازی نباشیم.
وی همچنین از اتمام عملیات پیاده روسازی شانزده 
هزار متر مربعی در بلوار احمدی روشن و بلوار شهید 
ســلیمانی بیان کرد: با این اقدام شاهد استاندارد 
سازی معابر پیاده رو از بلوار بعثت تا میدان مدرس 

هستیم.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به پروژه 
پیاده روسازی، مناسب سازی و جدول گذاری بلوار 
شهید اسالمیان تصریح کرد: این پروژه در راستای 
تسهیل عبور و مرور شهروندان عزیز همدانی مطابق 

با استانداردهای روز در حال ساخت است.
مدیــر منطقه عنوان کرد: یکــی از دیگر پروژه های 
پیاده رو ســازی در این منطقه را استاندارد سازی 
معابر در کوی مدرس، بهسازی معابر کوی دره مراد 
بیگ با استفاده از مصالح محلی، شکریه، کمال آباد، 

بین النهرین، کوی خاتم و خیابان استادیوم است.
 دهبانی صابر با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم 
شــهرداری در حوزه های فرهنگی ورزشی توسعه 
زیرســاختها برای شکوفایی نســل جوان است، 
خاطرنشان کرد: رویکرد این منطقه افزایش هرچه 
بیشتر زیرساختهای ورزش های مختلف در سطح 
منطقه یک است؛ به طوری که شهروندان در سطح 

محالت خود بتوانند از آن بهره ببرند.
وی مطرح کرد: در طی یک سال اخیر پروژه هایی 
همچون احداث زمین ورزشی فوتبال در پارک الله و 
محله دره مراد بیگ، احداث زمین ورزشی بدمینتون 
بوستان ارم، بازسازی زمین ورزشی فوتبال بوستان 
مردم، همچنین احداث زمین ورزشــی بسکتبال 
در بوستان مردم که تا انتهای سال جاری به اتمام 
می رسد و خریداری و جای گذاری میزهای شطرنج 

و پینگ پونگ موید این امر است.
 مدیر منطقه یک عنوان کرد: عملیات اجرایی این 
پروژه ۵ هزار متر مربعی از ابتدای آذر ماه با اعتباری 
۵۳ میلیارد ریالی آغاز شــده اســت و هم اکنون 
عملیات خاکبرداری آن به پایان رســیده است، که 
پــس از آن عملیات بتن ریزی و الیه های زهکش 

اجرا خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای اولین بار در شــهر همدان از 
سیستم فیلترینگ در اجرای این چمن مصنوعی 
اســتفاده می شود، گفت: سعی شــده است تا با 

استفاده از زهکشی کامل و اجرای بهترین کیفیت 
چمن مصنوعی شاهد رشد و ترقی ورزش قهرمانی 

در شهر همدان باشیم.
 دهبانی صابر همچنین از احداث یک ســاختمان 
چند منظــوره در کوی مدرس خبر داد و اظهار کرد: 
ایــن پروژه که اعتباری ۶۷ میلیــارد ریالی دارد به 
درخواست شهروندان ســاکن در محله و با هدف 
فرهنگی ورزشــی و محل عرضه میوه و تره بار، بار 
آغاز به کار کرده اســت و امیدواریم با تحویل آن در 
سال شاهد استقبال شهروندان محله از آن باشیم.

  وی افزود: همچنین اعتباری 2 میلیارد ریالی جهت 
نورپردازی و آبنما 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 داشت: ۴ میلیارد ریال نیز 
برای آبنمای این میدان هزینه شد که توانسته است 
با نورپردازی صورت گرفته به ویژه شب هنگام جلوه 

ویژه ای به شهر ببخشد.
 دهبانی صابر گفت: طی یکسال گذشته رقمی بالغ 
بر ۱۰ میلیارد در بودجه شهرداری منطقه یک صرف 

ساخت آبنماهای مختلف شده است.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با بیان اینکه 
هزینه تملک ساختمان بلوار شهید فهمیده که دارای 
۳۳ واحد مسکونی و تجاری بود بالغ بر ۳۵۰ میلیارد 
ریال بود، خاطرنشــان کرد: عملیــات تخریب و 
خاکبرداری این پروژه طی یک ماه صورت پذیرفت 
و پس از اجرای ســازه های نگهبان و فوندانسیون 
هم اکنون عملیات بتن ریزی طبقات مختلف آن در 

حال انجام است.
 دهبانی صابر با بیان اینکه جهت روان سازی هرچه 
بیشــتر ترافیک این محــدوده معبر بین خیابان 
پرستار و فرشچیان نیز عملیات تملک و بازگشایی 
آن با اعتباری ۱۱۰ میلیــارد ریالی صورت پذیرفت 
که هم اکنون نیز در دسترس شهروندان قرار دارد، 
اضافه کرد: لزوم احداث پارکینگ ها در شهر بر کسی 
پوشیده نیســت و با احداث آنها مشکالتی که در 
حوزه شــلوغی خیابانها و ترافیک وجود دارد قابل 

حل شدن است.
 دهبانی صابر با بیان اینکه در سال جاری مبلغ ۱۱۰ 
میلیارد ریال بودجه جهت ســاخت پارکینگ های 
عمومی در نظر گرفته شــده اســت، یادآور شد: از 
مهم ترین این پروژه ها می توان به پروژه های تملک 
و احداث پارکنیگ خیابان خواجه رشــید )پشت 
تاالر مرمر( و پارکنیگ استادیوم شهدای شهرداری 

اشاره کرد.



۵
هفته نامه اجتامعی - اقتصادی / سال سوم/ د وشنبه 27 بهمن 1399 / شامره 27 a l v a n d w e e k l y

a l v a n d . w e e k l y

موبایل از چشــم
دانش آموزان افتاد

یــک فعال اجتماعی مطرح کــرد: با اتمام 
کالس و تکالیف، بیشــتر دانش آموزان به 
علت تجربه تلخ آســیب به چشم و گردن، 
موبایل و یــا تبلت خود را کنار می گذارند و 
برای آن ها دیگر اشــتیاق اســتفاده از این 
وســایل ارتباطی مانند قبــل نخواهد بود و 
نیاز به بازی هــای فیزیکی بیش از قبل در 

آن ها افزایش یافته است.
فاطمه امامی در گفت وگو با ایسنا، تدریس 
مجازی را فرصتی برای سیســتم آموزشی 
کشــور در جهــت برطرف ســازی خطاها و 
نقص های آموزشی دانست و اظهار کرد: در 
مدارس مجازی، حضور معلم ســر کالس، 
همــراه با حضور معاون یا مدیر مدرســه به 
عنوان ناظر آموزشــی، کنتــرل کالس را از 
نظر کیفیــت زیر ذره بین قــرار می دهد و 
کوچکترین خطــا چه از نظر علمی و چه از 

نظر وجدانی پوشیده نمی ماند.
وی ادامه داد: فضای مجازی الزام توانایی 
علمــی والدین را در مقطــع ابتدایی ایجاد 
کــرد و آمــوزش و پــرورش می توانــد با 
تدریس مجازی در آینــده نزدیک و بهبود 
شرایط شیوع بیماری، سبب کاهش حضور 
دانش آموزان در مدرســه شود که این مهم 
نیازمنــد افزایــش توانایی علمــی والدین 
به عنوان یکی از مزایــای آموزش مجازی 

است.
امامــی به لــزوم رعایــت برخــی قوانین 
توســط والدین در تدریس مجازی اشــاره 
و خاطرنشــان کرد: حضــور والدین در کنار 
فرزندانشان نباید استقالل و توانایی آن ها 
را کاهــش دهد. این فرزنــدان دیر یا زود 
وارد فضای فیزیکی مدارس خواهند شــد 
و باید به تنهایی پاســخگوی مطالب درسی 
باشــند. نظارت والدیــن در فضای مجازی 
شــاد می تواند به طور موازی و نامحسوس 
باشــد تا اعتماد به نفس فرزندان خدشــه 
دار نشــود. همزمان با حضــور دانش آموز 
در فضــای مجازی، والدیــن می توانند در 
مکانی دیگر وارد شــاد شده و رفتار فرزند 
خود را از نظر پاسخگویی و انضباط کالسی 

کنترل کنند.
این فعال اجتماعی مســتقل شدن دانش 
آمــوزان در انجــام کارهــای کامپیوتری و 
استفاده از فضای مجازی را یکی از مزایای 
تدریــس مجــازی برشــمرد و گفــت: در 
تدریس مجازی می توان با حضور مسئوالن 
مدرسه، در دانش آموزان اعتماد به نفس و 
تفکر انتقادی ایجاد کرد، از طرفی استفاده 
از موبایــل یا تبلت بــرای حضور در کالس، 
ســبب شــده دانش آموزان این وسیله را 
واســطه ای برای ارتباط بــا کالس درس و 

فضای مجازی بدانند.
وی ادامــه داد: با اتمــام کالس و تکالیف، 
بیشــتر دانش آموزان به علــت تجربه تلخ 
آســیب به چشم و گردن، موبایل و یا تبلت 
خــود را کنار می گذارنــد و برای آن ها دیگر 
اشــتیاق استفاده از این وســایل ارتباطی 
مانند قبل نخواهــد بود و نیاز به بازی های 
فیزیکــی بیــش از قبل در آن هــا افزایش 

یافته است.
امامــی با بیان اینکــه تدریس مجازی در 
دانشــگاه ها اتفاق جدیدی نیست، یادآور 
شــد: با توجــه به وجــود دانشــگاه های 
الکترونیک، تدریس مجازی دانشــگاه ها 
اتفاق تازه ای نیست اما غیرحضوری شدن 
امتحاناتــی کــه تا پیش از ایــن حضوری 
برگــزار می شــد و به طــور کلــی آموزش 

مجازی، اساتید را زیر ذره بین قرار داد.
وی ادامــه داد: طبــق قانون آموزشــی و 
احترام بــه جایگاه اســتاد در کالس های 
حضوری دانشــگاه ها، هیــچ کس در هیچ 
جایگاهــی، اجازٔه ورود به کالس اســتاد را 
نداشــته اما در کالس های مجازی امکان 
کنتــرل و حضــور و غیــاب دقیق اســتاد 
بدون هیچ خطا و سفارشــی انجام شــده 
و کــم کاری و خطای اســتاد از هیچ نظری 
دور نمی مانــد که این خود ســبب افزایش 

کیفیت آموزشی خواهد شد.
این فعال اجتماعــی نظارت دقیق فضای 
الکترونیکــی بر توانایی علمی اســاتیدی 
که بــه هر طریقی وارد این فضا شــدند و 
تشخیص خطای تدریس و کم کاری آن ها 
را یکــی دیگر از مزایــای آموزش مجازی 
برشــمرد و تأکیــد کرد: آمــوزش مجازی 
در دانشــگاه ها برای دانشــجویانی که به 
دالیلی غیبــت می کردنــد، فرصتی ایجاد 
کرد کــه غیبت دیگر معنایی ندارد و در هر 
گوشه ای از دنیا می توان سر کالس درس 

حاضر شد.

قاب

ســحرخیزی در ســاعت الماسی

قبلــی  شــماره  در 

هفته نامه، در خصوص 

اهمیــت زمــان و 2۴ 

ســاعتی که خداوند به 

همه ما انســان ها اول 

صبح هدیــه می دهد، 

و  دادیــم  توضیــح 

گفتیم کــه از این 2۴ 

ســاعت، یک ســاعت از همه مهم تر است 

و به آن لقب »ســاعت الماسی« را دادیم. 

همین طور که اشــاره شــد، این ســاعت 

الماســی، یک ساعت بعد از بیدار شدن از 

خواب و بهترین موقع آن بین ســاعت ۵ 

تا ۶ صبح اســت. حال در این مقاله قصد 

داریم، در خصوص ســحرخیزی آن هم در 

قالب این ۱ ســاعت الماسی صحبت کنیم 

و توضیح بدیم که چگونه این یک ســاعت 

را ســپری کنیــد تا هم برای 2۳ ســاعت 

دیگــر روز خود انگیزه کافی داشــته و هم 

تحمل ســختی های روزگار را داشته باشید 

و به راحتــی در برابر مشــکالت خم به ابرو 

نیاورید.

�� ۲۰/۲۰/۲۰
ابتدا این یک ســاعت را به سه تا 2۰ دقیقه 

تقســیم کنید. چطوری؟ توضیح خواهیم 

داد. ســعی کنید، از شب قبل گوشی تلفن 

همراه خود را در اتاق دیگری بگذارید. این 

کار دو فایــده مهم دارد. اول این که شــما 

از اشــعه های مضر تلفن همراه در شب در 

امان خواهیــد مانــد و دوم این که وقتی 

صبح ســاعت ۵، تلفن همراه شــما زنگ 

می زنــد، برای خاموش کــردن آن باید از 

رختخواب بلند شوید و چند قدمی بردارید 

تا دوباره وسوســه نشــوید و به رختخواب 

برگردیــد. همان لحظه یک لیوان آب ولرم 

بنوشــید و بعــد از آب زدن به صورت خود 

و نگاه کــردن به آینه و گفتــن جمله های 

»خیلی دوســت دارم«، »من می توانم« و 

»امروز روز خوبی است«، ساعت الماسی 

خود را شروع کنید:

۲۰ اول: ورزش کردن ��
در این 2۰ دقیقه می بایســت ورزش کنید 

تا هورمــون کورتیزول که باعث اســترس 

می شــود در خون شــما کم شــود. شاید 

اگر ورزشــکار نباشــید، 2۰ دقیقه ورزش 

در ابتدای صبح ســخت باشــد. اما جای 

نگرانــی نیســت، روز اول با چنــد دقیقه 

شروع کنید و ســعی نمایید هرچند هفته 

یک بــار این زمان را چنددقیقه ای بیشــتر 

کنیــد. می توانید نرم افزارهای ورزشــی را 

درگوشــی تلفن خود نصــب کنید و مطابق 

دســتورالعمل آن هــا، ورزش کنید. در نظر 

داشــته باشــید که قرار نیست شما با این 

چند دقیقه ورزشــکار شــوید. قرار اســت 

شــما به مغز خود این پیــام را بدهید که 

»سالمتی ام برایم خیلی اهمیت دارد«. 

۲۰ دوم: عبادت و مدیتیشن ��
بعد از ورزش کردن و پاالیش جسم خود، 

اکنــون بهترین موقع برای راز و نیاز باخدا، 

عبادت و مدیتیشــن اســت تا با این کار، 

این بــار روح خــود را پاالیــش کنید. در 

این زمــان می توانید از داشــته های خود 

شــکرگزاری کنید )شــما چیزهایی دارید 

کــه برای دیگــران فقط یک آرزوســت(. 

شــکرگزاری باعث می شــود توجه شما به 

داشــته هایتان بیشــتر شــود و اول صبح 

انگیزه پیدا کنید.

۲۰ سوم: مطالعه کردن ��
اکنون که هم جســم و هــم روحتان را به 

آرامــش رســاندید، می توانیــد کتاب و یا 

مجله ای آموزشی را که به آن عالقه دارید، 

مطالعه کنید. اگر بازهم اهل مطالعه کردن 

نیســتید، از چند دقیقه شروع کنید و این 

زمان را هفته ای چند دقیقه بیشــتر کنید.

کالم آخر ��
شــهروندان عزیــز همدانی، شــما اگر در 

ابتــدای صبــح به این ســاعت الماســی 

متعهــد باشــید و آن را کمابیــش انجام 

دهیــد، رفته رفته متوجــه تغییر در زندگی 

خودخواهید شد.

زاویه

اجتامعی 

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان اعالم کرد:

بهره برداری از مدرسه اوتیسم در سال آینده
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
از بهره بــرداری ۱۰ پروژه در قالب ۷۹ کالس درس 
با اعتبــار ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در دهه 

فجر خبر داد.
محمدحســین مــرادی در جمع خبرنــگاران به 
مناسبت دهه فجر در مورد طرح های مدرسه سازی 
گفت: طرح مشــارکت خیرین به نــام »آجر به 
آجر« از ابتدای ســال شــکل گرفت و این امکان 
برای تمام اقشار جامعه به وجود آمد تا با هر توان 
مالی بتوانند در امر مدرسه ســازی شرکت کنند. 
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با بیان اینکه در ســطح استان ۸۸۰ خیر حقیقی 
و حقوقی داریم، اظهار کرد: از این تعداد خیر 22۰ 
نفر مدرسه ســاز هستند؛ اما ســایرین به اشکال 
مختلــف در امر مدرسه ســازی کمک می کنند و 
تاکنــون حدود 2 هزار کالس درس را ســاخته و 
تحویل آموزش و پرورش داده اند. مرادی با اشاره 
به پویش مدرسه سازی با تمرکز بر مشارکت بانوان 
گفــت: طرح »من مادرم! و بچه های ایران فرزند 
من« تمرکز بر مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی 
دارد و انتظار می رود که همه بانوان و خانواده ها در 

امر خیر مدرسه سازی شرکت کنند.

سرانه مطلوب آموزشی به ازای هر دانش آموز  ��
۸.۴ مترمربع است

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با بیان اینکه بر اســاس ســند تحــول بنیادین 
سرانه مطلوب آموزشــی به ازای هر دانش آمورز 
۸.۴ مترمربع اســت، خاطرنشــان کرد: این در 
حالی اســت که اکنون ما بــه ازای هر دانش آموز 
۵.2 مترمربع ســرانه آموزشی داریم. وی افزود: 
در اســتان همدان 2 هزار و ۵۶۰ مدرسه با ۱2 هزار 
و ۵۰۰ کالس درس وجــود دارد؛ در این کالس ها 
2۹۰ هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند که 
۷۱ درصــد را دانش آموزان شــهری و 2۹ درصد را 

دانش آموزان روستایی تشکیل می دهند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با اشاره به اینکه طرح تخریب و بازسازی مدارس 
از ســال ۸۵ در مجلس تصویب شــد و تاکنون 
اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده اســت، اظهار 
کــرد: 2 هــزار و 2۰ کالس درس تاکنون در قالب 
همین الیحه مقاوم سازی و بازسازی شده است. 
مــرادی با بیان اینکــه هم اکنون ۸ هــزار و 2۰۰ 
کالس درس معادل ۶۵ درصد وضعیت مناسب و 
استانداردی دارند، بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار 
و ۵۰۰ کالس درس نیاز به مقاوم سازی و یک هزار 

و ۸۰۰ کالس درس نیاز به بازسازی دارند.

ساخت و تجهیز ۲۴۰ پروژه ��

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با اشــاره بــه اینکه در دولت یازدهــم و دوازدهم 
2۴۰ پروژه توســط این اداره کل ساخته و تجهیز 
شده اســت، عنوان کرد: این 2۴۰ پروژه در قالب 
یک هــزار و ۸۰۰ کالس درس با ۱۷۰ هزار مترمربع 
زیربنا بود و اعتباری معــادل ۱۸۱ میلیارد تومان 
داشــت. مــرادی با بیان اینکه حــدود ۴۰ درصد 
اجرای پروژه های مذکور با مشــارکت خّیران بوده 
است، اضافه کرد: طبق مصوبه صورت گرفته دولت 
مکلف است به هر میزانی که خیران هر استان در 
امر مدرسه سازی مشارکت داشته باشند به همان 
میزان اعتبار در بودجه ســنواتی سال آینده آن ها 

لحظ کند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
به پروژه های در دست اجرا نیز اشاره کرد و گفت: 
۳۴2 پروژه در دســت اجراســت که 2۵۸ پروژه 
دولتــی و ۸۴ مورد با مشــارکت خیرین اجرایی 
می شود که از این پروژه های مشارکتی ۶۶ پروژه 
توسط خیرین و ۱۸ پروژه نیز توسط بنیاد برکت 

اجرا خواهد شد.

اعتبارات تخصیص یافته در سالجاری ��
مرادی با بیان اینکه ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار اداره 
کل نوسازی در سالجاری است، عنوان کرد: تعهد 
خیرین ۸2 میلیارد تومان و اعتبارات دولتی ۱۱۶ 
میلیارد تومان اســت. مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس اســتان همدان خاطرنشان کرد: امسال 
۹۷ میلیــارد تومان اعتبارات دولتی و ۵2 میلیارد 
تومان نیز تحقــق خیرین بوده اســت اما برای 
پیگیری و برای اتمام پروژه ها ۳۱۵ میلیارد تومان 
دیگر به غیر از منابع ذکر شده مورد نیاز است. وی 
افزود: در ابتدای ساخت مساکن مهر در استان ۴ 
پــروژه را تحویل دادیم که ۵۴ کالس درس و ۴۸ 

اتاق بود که طی سال های ۹۵ تا ۹۷ به بهره برداری 
رسید.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز در مســاکن مهر 
مدارسی مورد نیاز است، اظهار کرد: در این زمینه 
باید راه و شهرسازی زمین در اختیار اداره کل برای 
ساخت مدرسه قرار دهد؛ ۳۰ مدرسه ۱2 کالسه برای 
مساکن مهر مورد نیاز است تا مشکل آن ها برطرف 
شــود. مرادی در مورد استانداردســازی وسایل 
گرمایشــی مدارس نیز گفت: از سال ۹2 تاکنون 
۶ هزار و ۸۷۰ کالس درس استانداردسازی شده 
اســت؛ به طوری که از سال ۹۷ همه بخاری های 

نفتی در استان جمع آوری شد.

جمع آوری سیستم های گرمایشی ��
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان 
با اشاره به اینکه ۵۶ میلیارد تومان برای جمع آوری 
و استانداردسازی سیستم های گرمایشی هزینه 
شده است، بیان کرد: گرمایش ۷۰ درصد کالس ها 
با شــوفاژ و پکیج، 2۵ درصــد با بخاری گازی، ۴ 
درصــد با بخاری هرمتیک و یک درصد با بخاری 

برقی و شوفاژ برقی تأمین می شود.
مرادی با بیــان اینکه اگر بخواهیم دودکش های 
بخاری را نیز اســتاندارد کنیم، ۸۵ میلیارد تومان 
اعتبار مورد نیاز اســت، اضافه کــرد: اعتبار مورد 
نیاز برای اصالح و تعمیــرات موتورخانه ها نیز ۹ 
میلیارد تومان اســت. مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس اســتان همــدان با بیان اینکه در ســال 
جــاری ۱۷ پروژه با ۱۵۷ کالس درس و ۱2 هزار و 
۵۰۰ مترمربــع فضا و اعتباری معادل 2۸ میلیارد 
تومان اجرا شــدند، بیان کرد: سه پروژه با اعتبار 
پنــج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در هفته دولت 
افتتاح شد و در مهرماه نیز ۴ مدرسه با ۴۰ کالس 

به بهره برداری رســید. مرادی با اشاره به اینکه ۱۰ 
پــروژه در دهه فجر افتتاح می شــود، گفت: این 
پروژه ها شــامل ۷۹ کالس درس بــا زیربنای ۷ 
هــزار و ۵۵۰ متر مربع اســت که اعتباری معادل 
۱۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومــان دارد. مدیرکل 
نوســازی و تجهیز مدارس استان همدان با بیان 
اینکه عالوه بر مدارس ۱۳۰ فضای غیر آموزشــی 
نیز توسط اداره نوسازی مدارس احداث می شود، 
تاکید کرد: این فضاها شامل 2۹ کانون فرهنگی، 
۸۹ مجتمــع ورزشــی و ۱2 اردوگاه دانش آموزی 
اســت که برای کانون ها ۵۰ میلیارد تومان و برای 
مجتمع های ورزشــی ۱2۵ میلیارد تومان اعتبار 

مورد نیاز است.
مرادی با بیان اینکه ســه حیات طیبه در استان 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: حیات طیبه به شکلی 
است که در یک سایت تمام مقاطع متوسطه اول 
و دوم قــرار می گیرنــد و هر کــدام از این رده ها 
می تواننــد از امکانــات مورد نیاز و تعبیه شــده، 

استفاده کنند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان با 
اشاره به اینکه حیات طیبه می رسید علی همدانی 
۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: 
حیات طیبه ابن ســینا ۸۳ درصد و حیات طیبه 
شهید مدنی ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که 
امیدواریم تا ســال ۱۴۰۰ هر سه مدارس افتتاح 
شود. مرادی در مورد مدارس کانکسی نیز گفت: 
۱۷ مدرسه کانکسی داشتیم که ۳ مدرسه امسال 
با ظرفیت خیران ساخته شده و برای ۱۴ مورد نیز 
برنامه ریزی شــده که امیدواریم سال آینده تمام 
مدارس کانکسی جمع آوری شده و دانش آموزان 

در مدارس آموزش ببینند.

بهره داری و افتتاح مدرســه سبز و اوتیسم در  ��
سال آینده

وی با بیان اینکه اولویت امســال هوشمندسازی 
مدارس اســت، اضافــه کرد: ســاخت و تجهیز 
مدارس خصوصی به ایــن اداره کل ربطی ندارند 
و صرفًا یک مشــاور به مداس خصوصی معرفی 
می شــود. مدیرکل نوســازی و تجهیــز مدارس 
استان همدان با اشاره به اینکه سال آینده حداقل 
یک مدرسه سبز در همدان خواهیم داشت، بیان 
کرد: مدرسه اســتقالل همدان به عنوان پایلوت 
مدرســه ســبز انتخاب شــده و در حال گذراندن 
مراحل پایانی طراحی اســت که پس از تصویب 
طرح، ساخت و ساز انجام می شود. مرادی ضمن 
اشاره به مدرسه اوتیسم گفت: مدرسه استثنایی 
اوتیســم از خرداد ســال ۹۷ شروع شده است و 
درحال حاضر مراحــل پایانی را طی می کند و در 

سال آینده به بهره برداری می رسد.

امیر بابکیان پور
مدرس فن بیان

افزایش قضات در همدان 
کیفی به پرونده ها و رسیدگی 

رئیس کل دادگستری اســتان همدان از افزایش قضات با هدف 
ارتقای کیفی رسیدگی به پرونده های قضایی خبر داد.

به گزارش فارس محمدرضا عدالتخواه در حاشــیه بازدید از زندان 
مالیر با گرامیداشت دهه مبارک فجر و رشادت های شهدای انقالب 
اظهار کرد: امروز شــاهد شــکوهمندی و بالندگی انقالب اسالمی و 

تحقیر دشمنان ایران در جهان هستیم.
وی با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر اینکه دشمنان نظام محکوم به 
نابودی هستند، افزود: نقشه های شوم استکبار در سال های پس از پیروزی انقالب نقش 
بر آب شــده و این جمهوری اســالمی ایران است که به لطف خداوند سربلند در حوزه های 

مختلف سیاسی، علمی و دفاعی _ نظامی ایستاده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: هرچند در کشور مشکالتی وجود دارد که حل 
شدنی است، اما این گونه مشکالت مسئله ای است که جامعه حتی در زمان صدر اسالم هم 

با آن مواجه بوده و ریشه اش را باید در داخل کشور جستجو و حل کرد.
وی تصریح کرد: با وجود فراز و نشــیب های بسیار و دشمنی دشمنان، این ایران اسالمی 

است که مسیر تعالی و قله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کند.
عدالتخــواه در ادامه به تاکید رهبــر انقالب و رئیس قوه قضائیه مبنی بر اولویت قرار دادن 
رویه حبس زدایی، اشاره کرد و گفت: در ۱۷ ماه اخیر بیش از ۷۰ مرتبه از حوزه های قضایی 

در سطح استان بازدید به عمل آمده است.
وی گفت: این بازدیدها برای تببین بیشــتر و جامع تر سیاســت های کلی دستگاه و طرح 

مبتکرانه ستاد تألیف قلوب و کمیته های معین آن انجام گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: کمیته معتذرین مقدم بر کمیته مصلحین 
است و اشاعه فرهنگ عذرخواهی و پشیمانی از جرم مرتکب شده برای بازگشت به اجتماع 
و نیز ترویج فرهنگ عفو بخشــش و در نهایت کاهش پرونده های قضایی از اهداف ایجاد 
این کمیته هاســت. وی عنوان کرد: به منظور اجرای بهتر برنامه های پیش روی حوزه های 
قضایی همدان برای تســریع در رسیدگی به پرونده ها و کیفیت بخشی به این رسیدگی ها، 

درصدد افزایش تعداد قضات و دادیاران هستیم.
عدالتخواه افزود: بی تردید در کیفیت بخشی در رسیدگی پرونده های قضایی، مسئله عفو 

زدایی بهتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تا قبل از بهمن ماه سال گذشته و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله تنها ۴۵۰ زندانی 
همدانی مشمول عفو شدند، ادامه داد: با این وجود با پیگیری های مستمر در ۱2 ماه اخیر 

بیش از یک هزار و ۱۰۰ زندانی در استان همدان مشمول عفو نظام شدند.
محمدرضا عدالتخواه پیش از این هم درباره خدمات بیشــتر به مردم در حاشیه رونمایی 
از ســامانه دادرســی الکترونیکی در همدان با بیان اینکه این ســامانه امنیت دادرسی را 
افزایش می دهد اظهار کرد: این طرح باعث صرفه جویی در هزینه و وقت و کاهش ازدحام 

مراجعه کننده در دادگاه ها و دادسراها در روزهای کرونایی خواهد شد.
وی گفت: با رونمایی از این سامانه، شرایطی فراهم شده ارتباط دادگستری ها و دادسراها 
با زندان به شــکل الکترونیک و بدون اعزام متهم انجام شود، به جز موارد بسیار خاص که 

قاضی پرونده نیاز به تحقیقات ویژه ای داشته باشد.
رئیس کل داگستری همدان ادامه داد: در اجرای دادرسی الکترونیکی، متهم در محلی که 
در خود زندان آماده شــده، مســتقر می شود و از آنجا به صورت مستقیم از طریق سیستم 

الکترونیکی با قاضی پرونده در محل کارش ارتباط گرفته و به سؤاالت او پاسخ می دهد.

مجوز رسمی برای فعالیت 
ع ارز دیجیتال ندادیم ماینرها و مزار

الوند - زهرا عزتی: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان از افتتاح ۱۳۶ پروژه بــا ۶۶ میلیارد تومان اعتبار در ایام 

دهه فجر خبر داد.
شیرزاد جمشیدی در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با بیان 
اینکه ۳2 پروژه در ایام دهه فجر کلنگ زنی می شــود، تاکید کرد: 
این میزان پروژه با اعتباری معادل ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 

اعتبار در ایام دهه فجر کلنگ زنی می شود.
وی با اشاره به اینکه اتمام پروژه های مذکور تا پایان سال در برنامه کاری شرکت توزیع 
نیروی برق قرار دارد، اضافه کرد: یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با سرمایه گذاری 

یک میلیون دالری آماده بهره برداری است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان به افزایش یک درصدی مشترکین 
برق اســتان اشــاره کرد و گفت: ۶۱2 هزار و 2۳۱ مشترک برق استان در سال ۹۸ با یک 

درصد رشد به ۶۱۹ هزار و ۴۴۸ مشترک در سال ۹۹ رسیده است.
جمشــیدی با بیان اینکه تعداد مشــترکین اســتان در تعرفه عمومی از 2۰ هزار و ۵۶۱ 
مشــترک به 2۰ هزار و ۹۳۰ مشــترک رسیده است، خاطرنشــان کرد: تعداد مشترکین 
کشاورزی استان از ۱2 هزار و ۷۴2 مشترک به ۱2 هزار و ۹۹2 مشترک و تعداد مشترکین 

تجاری نیز از ۹۱ هزار و ۷۹2 مشترک  به ۹۵ هزار و ۱۶۵ مشترک رسیده است.
وی به رشــد یک درصدی فروش انشعاب در ۹ ماهه نخست امسال اشاره کرد و یادآور 
شد: در استان همدان ۷۵۷ هزار و 2۷۹ مشترک وجود داشت که این عدد در سال ۹۸ 

به ۷۶۸ هزار و ۳۴۶ مشترک رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه پیش بینی می شود 
فروش انرژی در پایان امسال رشد ۹ درصدی داشته باشد، اظهار کرد: با برق دار شدن 
۱۰۷۱ روســتای استان، تمام روســتاهای باالی ۱۰ خانوار استان برق دار هستند و هیچ 

روستای باالی ۱۰ خانوار بدون برق نداریم.
جمشــیدی با اشــاره به اینکه با مدیریت صحیح، پیک تابســتان بدون خاموشی 
سپری شــد، گفت: گرچه محدودیت هایی برای سوخت نیروگاه ها ایجاد و منجر به 
عدم فعالیت برخی نیروگاه ها شــد، کمترین خاموشــی را پیک زمســتانه در سطح 

داشتیم. استان 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکــه فعالیت مزارع 
ارزدیجیتال می تواند ســبب بخشی از خاموشی ها باشــد، خاطرنشان کرد: در استان 
همدان تا کنون مجوز رســمی برای فعالیت ماینرها و مزارع ارز دیجیتال داده نشــده 
اســت و تعداد زیادی رمز ارز غیرمجاز و یا از تعرفه های ارزان تر برای این امر استفاده 

شده، شناسایی و ضبط شده است.
جمشــیدی با اشــاره به اینکه تا کنون تعداد زیادی از ماینرهای استان به مراجع قضایی 

معرفی شدند، گفت: در مانور دو روزه تعداد زیادی مزرعه رمز ارز شناسایی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه هر ماینر به اندازه 2۵ 
مشــترک خانگی مصرف برق دارد، اظهار کرد: فعالیت رمزارزها فشار زیادی به شبکه ها 
وتأسیسات برق وارد می کند و بخشی از خاموشی ها می تواند به خاطر فعالیت رمزارزها 

باشد، نه همه خاموشی ها.
وی با اشــاره به اینکه ســه مگاوات رمز ارز جمع آوری شده اســت، ادامه داد: هرکدام از 
شهروندان که رمز ارزهای غیرمجاز را معرفی و گزارش دهند مشمول جایزه خواهند شد.
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قالی همدان
 در سکوت و سرما

همدان شهریســت سرد، سر سبز و پر مرتع؛ 
وجود مراتع سرســبز و آب نســبتًا فراوان از 
رونق دام داری و پرورش گوســفند حکایت 
دارد. به طور طبیعی این مشخصات اقلیمی 
ســاکنان روســتاهای ســردی را که دارای 
زمســتان های طوالنی اســت به استفاده از 
صنایع و حرفه های دســتی بــه ویژه فرش 
هدایت می کند. وجــود حرفه های نظیر نمد 
مالی، ســبد بافی، حصیــر بافی، گیوه بافی، 
گیوه دوزی و ... نیز به نوعی از رونق بافندگی 

حکایت می کند.
از ســویی تنوع نقــوش و طرح های فرش 
در منطقــه به آســانی داللت بــر آن دارد که 
گستردگی این حرفه قطعًا حاصل سالهایی 

بسیار پیش تر از این بوده است.
سیسیل ادواردز می گوید: »اطالعاتی دال بر 
عالقه شــاه طهماسب در دست است و گفته 
می شــود که خود وی طرح هایی برای چند 
قالــی تهیه کرد. همچنیــن می دانیم که وی 
به ســلطان سلیمان نامه ای نوشت و طی آن 
پیشــنهاد کرد که برای مسجدی که اکنون به 
مسجد جامع ســلیمانیه مشهور است و در 
آن زمان معمار بزرگ ســنان آن را برای وی 
در استامبول ساخت، قالی بفرستد. قالی ها 
در موعد معینی بافته و فرستاده شد. سفیر 
مجارســتان )کــه این گــزارش را می دهد( 
می گوید کــه در بین قالی هــای مزبور چند 
تخته قالی ابریشــمین نیز وجود داشته که 
در همدان یا درگزین تهیه شــده بود. ولی تا 
آنجایی که می دانیــم در همدان یا درگزین 
هرگز قالی ابریشــمی بافته نشده و در واقع 
تهیه هر نوع قالی در شهر همدان قبل از ۱۹۱2 
بعید به نظر می رســد. ولــی درباره درگزین 
باید گفت که این جــا یک ناحیه حاصلخیز 
کشــاورزی اســت که در چهل میلی شمال 
همدان واقع شــده است. در این محل چند 
قرن اســت که قالی مخصوصًا قالیچه های 
کوچک و ارزان بافته می شــود. احتمال دارد 
یکی از قالی هایی که شــاه طهماســب برای 
ســلیمان فرســتاده، بافت این ناحیه باشد 
ولی بافــت قالی ابریشــمین در این محل 

بسیار بعید به نظر می رسد«.
با این وصف ســفیر مجارســتان رســیدن 
فرش هــا را بــه اســتانبول گــزارش داده و 
همچنین ســفیر ایران در گزارش به ســفیر 
اعظــم عثمانی صــورت هدایا را کــه در بین 
آن هــا فرش های بزرگ پارچه و ابریشــمی 
از همدان و درگزین اســت اعالم کرده است 
و همچنین وجود قالیبافی پیشــرفته ای در 
برخی روستاهای درگزین از جمله روستای 
سوزن از ســابقه تولید فرش در این منطقه 

حکایتی کند.
یاکوپ پــوالک – طبیــب دربــار قاجار در 
سال های ۱۸۵۰ در ســفرنامه خود می گوید 
»فرش ایران بیشــتر نه از نظر رنگ بلکه از 
حیــث دوام و دقت بافــت معروفیت دارد؛ 
زیباتریــن قالی هــا از آن ایالــت فراهان در 
نزدیکی کرمانشــاه اســت و چادر نشــینان 
کردســتان و همدان نوعی از قالی درجه دو 
می بافند آنها با استعمال رنگ قهوه یی باز در 
زمینٔه قالی ها که از پشم شتر است می دانند 
که چطــور جذابیت ظاهری قالی هــا را باال 

ببرند«.
در حوالی همین سال هاســت کــه کمپانی 
انگلیسی زیگلر در ســلطان آباد اراک شروع 
به ســرمایه گذاری و ایجاد کارگاههای بزرگ 
قالی بافی کرده و ســپس ســرمایه گذاران 
دیگــری جذب بــازار این حرفه می شــوند. 
بخش هایــی از همدان و مالیــر نیز از حوزٔه 
فعالیت گســترده آنان بــه دور نمانده و بازار 
همــدان گــذرگاه مناســبی بــرای عرضه و 
صدور فرشــهای ساروق و جوزان و مهربان و 

انجالس می شود.
امروزه محصوالت همدان به ندرت با اینگونه 
قطعات شــهری و عشــایری قابل قیاسی 
باشــد. نقش های اصیل و به نسبت رسمی 
جــای خــود را به طــرح ترنــج مخصوص 
همدانی داده در حالی که نقش های تکراری 
بوته و هراتی و دیگر طرح های گل و بوته دار 
بــه کاالهــای تجــاری ارزان و تولیــد انبوه 
شباهت دارند اگر چه گهگاه موارد استثنایی 
نیز دیده می شــود که زیبایی خاص خود را 
دارند. به رغم این به نظر می رســد که گویی 
امروزه بافندگان و کارگاه های مختلف درصدد 
بازگشت به دوران خوش گذشته هستند؛ اما 
دریغ و درد که تجارت فرش همدان را سردی 

و سکوت فراگرفته است!

آبادانی 

جهش سرمایه گذاری
 در صنعت همدان

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان از جهش سرمایه گذاری در 
استان خبر داد و گفت: در سال جاری هفت 
هــزار میلیارد تومان برای اجرای واحدهای 
صنعتی گوناگون سرمایه گذاری شده است.
حمیدرضا متین اظهار داشت: سرمایه های 
ســرگردان مردم به بخش تولید ســرازیر 
شــده به طوری که تا پایان دی ماه امسال 
یــک هزار و ۳۰۰ فقره جواز تأســیس برای 
واحدهــای صنعتــی و معدنی در اســتان 

صادر شده است.
وی تاکیــد کــرد: رشــد صنعتــی همدان 
در طول عمــر انقالب بی ســابقه بوده و به 
جرات می توانیم اعا کنیــم فراتر از اهداف 
تعیین شــده در شــعار جهــش تولید گام 

برداشته ایم.
رئیس ســازمان صمت با اشــاره به اینکه 
در سند راهبردی اســتان صدور ۷۸۰ جواز 
تأســیس برای ســال جاری تعهد کرده ایم 
افزود: در ظــرف ۱۰ ماه عالوه بر تحقق این 
ســهمیه ۵۰۰ مجوز نیز بیشتر صادر شده و 
بی تردید تا پایان سال هم این رقم اضافه 

می شود.
متین خاطرنشــان کرد: اعتماد و اطمینان 
مردم برای ســرمایه گذاری در بخش تولید 
افزایــش یافته و از رســانه می خواهیم در 
جلب این مشــارکت و معرفی ظرفیت های 

ســرمایه گذاری به مردم ما را یاری کنند.
او همچنین به عملکرد ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اشاره کرد و گفت: روشن شدن 
چراغ ۴۳ واحد صنعتــی و معدنی تعطیل 
اســتان همدان در سالجاری حاصل تالش 
مسئوالن برای بازگشــت صنایع تعطیل به 

چرخه تولید است.
رئیــس ســازمان صمت همــدان تصریح 
کرد: با کمک اســتاندار، نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی، دادســتان و مدیرکل 
بانک هــا گره هــای کــور  و  دادگســتری 
واحدهای راکد باز شــد و دوباه به تولید و 

بازگشتند. اشتغال 
متیــن از همراهی دادســتان همدان برای 
حمایــت از بخــش تولید قدردانــی کرد و 
افزود: برخی از واحدها به دلیل مشــکالت 
تعهــدات ارزی در فراینــد ترخیــص مواد 
اولیــه وارداتی از گمرک بــا موانعی مواجه 
شــدند که با ورود دادستان شرایط تسهیل 

و موانع برداشته شد.
او به افتخارات بــی نظیر همدان در بخش 
صنعت و معدن اشــاره کــرد و گفت: برای 
نخســتین بار در سطح کشــور توسط یک 
شرکت دانش بنیان موفق به تولید »خمیر 
الکترود« شدیم که صنایع ذوب فوالد را از 
واردات این ماده مصرفی بی نیاز می کند.

بــه گفتــه متیــن با وجود ســه شــرکت 
داروسازی »فاران شــیمی«، »تدبیردارو« 
و »هگمتان دارو« در شهرستان تویسرکان 
قطــب تولید دارو در کشــور هســتیم و 2 
شــرکت دیگر نیز به ایــن مجموعه اضافه 

می شود.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
تجــارت اســتان همــدان تصریــح کرد: 
چنــد واحدفــرآوری ســیلیس و تولیــد 
فروســیلیس در اســتان همــدان به ویژه 
شهرســتان فعالیت دارد و تا سه ماه آینده 
با وارد شــدن صنایع جدیدی به این عرصه 
می توانیم لقب قطب فروســیلیس کشور را 

هم به نام استان همدان ثبت کنیم.
وی یــادآوری کرد: همدان در ذخایر معدنی 
دولومیــت، ســنگ آهن و ســیلیس جزو 
مناطــق غنی و تراز اول کشــور محســوب 
می شود و در سالهای اخیر جلوگیری از خام 
فروشی این ســنگها و ایجاد ارزش افزوده 

در اولویت مسئوالن قرار گرفته است.
متین در بخش دیگری از ســخنان خود به 
وضعیت بازار اشــاره کرد و از اجرای نظارتی 

از 2۵ بهمن تا ۱۵ فروردین خبر داد.
او گفت: این طرح برای آرامش بخشــیدن 
به بازار در روزهای پایانی سال اجرا می شود 
تــا از افزایش بــی رویه قیمــت اجناس 
مختلف و مایحتاج مردم جلوگیری شود.

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان از رسانه ها خواست به عنوان 
چشم و گوش این سازمان بر فرایند توزیع 
نظارت و کنترل داشته باشند و بازرسان ما 

را با اطالع رسانی خود یاری دهند.
متیــن به مصرف کننــدگان اطمینان خاطر 
داد با تخلف های صنفی به شــدت برخورد 
قانونی می شــود و از آنان خواســت: موارد 
کم فروشی، تقلب، گرانفروشی و احتکار را 
با ســامانه ۱2۴ به بازرسان ما اطالع بدهند 
تا در ســریعترین زمان مورد رسیدگی قرار 

گیرد.

نگاه

گزارش

اتاق مان بنز، موتورمان پیکان است!

ما خسیس هستیم!؟
چقدر مردم همدان به مسئولیت های اجتماعی اعتقاد دارند؟!

از میان چند ده باری که فیلم »باغ های کندلوس« 
اثر زنده یاد ایرج کریمی از تلویزیون پخش شده، 
احتمااًل یکی دوبارش را دیده باشید، فیلم عجیبی 
و غریبی ست برای افرادی که به اندیشیدن و فکر 

کردن عالقه دارند.
»داســتان این فیلم درباره ۳ دوست به نام های 
بیژن، علی و ســعید است که همه در میانسالی 
به ســر می برند و زندگی و دغدغه های خودشان 
را دارنــد؛ آن ها با هماهنگی بین شــان تصمیم 
می گیرند در یک ســفر کوتاه به سمت کندلوس 
حرکت می کنند. جایی کــه حدس می زنند قبر 
دوست قدیمی شان کاوه و همسرش آبان در آنجا 
قرار دارد. در طول ســفر این ســه نفر با مسائل و 
مشــکالت زیادی مواجه می شوند و ...« کاری با 
روایــت و قصه فیلم نداریم، جایی از فیلم بحثی 
بین این دوستان شکل می گیرد و موضوع مهمی 
را متذکر می شود. بد نیست این چند خط دیالوگ 
را بخوانید و البته در ذهن داشــته باشید که این 
فیلم سال ۱۳۸۳ ساخته شده، سال هاِی پایانِی 

پیکاِن صفر!
علی )خطاب به سعید می گوید(: قضیه ماشینتو 
بگو، تازه خریده بودی، اتوبان همت، تعریف کن 

برا بیژن ...
سعید )شــروع به تعریف می کند(: من 2۰ سال 
پیکان داشــتم، همش ام مــدل پایین؛ بچه ها 
زورم کــردن که تو گرمای ۵۰ درجه تابســتون بزار 
خانواده ات راحت باشن یه ماشین کولر دار بخر؛ 
یکــی هم پیدا شــد اینو )پیــکان رو( خرید، تو 
همت داشتم میومدم دو سه هفته ای بود ماشینو 
خریده بــودم، یهو دیدم پلیــس از عقب می گه 
پیکان بزن بغل! پیکان بــزن بغل! زدم کنار از تو 
پنجره گفتم ببخشید سرکار من چه خالفی کردم؟ 

پلیِس ُزل زد بهم گفت گرفتی ما رو؟!
علــی: همینه اولین دفعه که ســعید اینو برا من 
تعریف کرد، دیــدم ای بابا ما همه مون پیکانیم، 
روحمون پیکاِن، قلبمون پیکاِن، موسومون پیکاِن، 
)شرکت ســانگ یانگ، مدل موسو( سینادمون 
پیکاِن )ســیناِد کیش خودرو( نویســنده مون، 

آرتیست مون پیکاِن.«
آره، شاید درست می گوید. امروز بیشتر می فهمیم 
که ایــن دیالوگ یعنی چه! بله مــا هنوز هم که 
هنوز است پیکان هستیم. شهرمان ُپر از پل های 
هوایــی، زیرگذرها، انواع ماشــین های مدل باال، 
لباس های ِبَرنــد، آپارتمان های لوکس و زندگی 
فوق العاده تجمالتی و ... شــده، اما هنوز اخالق  و 
رفتارمان پیکان است، فکر کردن مان پیکان است، 

رفتارهای اجتماعی مان پیکان است.
 آیینه ای جلوی خودمان بگذاریم، با خودمان چه 

می کنیم که هنوز پیکان هســتیم! هنوز سرمای 
همدان از اســتخوان های ما بیرون نرفته است! 
هنــوز وقتــی می خواهیم کار خیــر انجام دهیم 
»خساســت« و »حسادت« ســراغمان می آید؛ 
هنوز عشــق ورزیدن را بی دریــغ نیاموخته ایم و 

شایدی قصدش را هم نداریم. 
البتــه که این کلیت نــدارد و افــراد خّیر هم کم 
نیســتند، اما همــدان هنوز از یخ همــداِن قدیم 
بیــرون نیامده اســت. هنوز فکــر نمی کنیم که 
»مسئولیت های اجتماعی« ما چقدر می تواند اول 
در روح و روان خودمان و ســپس در روح و روان 
جامعه تأثیر بگذارد؛ هنوز احساس نمی کنیم سر 
زدن به خانه سالمندان، خرید گوشی تلفن برای 
کودکانی که به خاطر نداشتن امکانات از تحصیل 
محروم می شوند، کمک کردن به ایجاد مکان های 
هنری و فرهنگی و ... چقدر به شکل معجزه آسایی 

بر سرنوشت ما تاثیر می گذارد. 
یکی گالری تأســیس می کند و مامنی می سازد 
برای هنرمندان اســتان، که آیند و روند داشــته 
باشــند، بنشــینند و از خلِق هنر، خلِق احساس، 

خلــّق رنگ و نقــش و خط بگوینــد، از نواهای 
فراموش شــده، که روح انسان را تعالی می دهد 
بگوینــد، آن وقت با بی مهرِی کاغذ و قانون مواجه 
می شود، چشــم هایش را به افسوس َتر می کند 
و دّکان عاشــقی می بندد و صبر پیش می گیرد؛ 
ما هم فقط نگاه می کنیم، نگاه می کنیم تا نوبت 
خودمان فرابرسد و فرامی رسد چون این شتری 
اســت که .... . آه اگر عشق در این شهر سرودی 

می خواند.
شــهر ما همدان اتاقــش عوض شــده اما باید 
موتورش عوض شــود، صورتش عوض شده اما 
باید معنایش عوض شــود، رفتار مردم شهر ما، 
تجمیع رفتار آگاهانه و خردمندانه بالدی نیست که 
در آن ابوعلی سینا، باباطاهر، عارف و ... آرمیده اند. 
»آیین عشقبازی دنیا عوش شده است، یوسف 
عوض شده است زلیخا عوش شده است«. رفتار 
مــردم همدان هم باید عوض شــود. این شــهر 
شایسته بهترین هاست. نه آن هایی که در تاریخ 

آمده و در ادامه می آید. 
یاقوت یکــی از جغرافیدانان عرب کــه از اهالی 

بین النهرین اســت درباره همدان می نویســد: 
»هــزار بــار لعنت بر شــهر همدان، چه آســمان 
پوشــیده از ابری، چه زمستان وحشتناکی، گویا 
خدا برای مجازات این قوم ســرمای جهنم را بر 
سرزمین شان نازل کرده است. برای این است که 
شما همدانی ها با سری آویزان و نفس بندآمده، 
راه می روید. لباس هایتان خیس و نمناک است، 
کفش های تــان همیشــه به گل و الی آغشــته 
اســت، همیشــه آب از ریش تان فرو می چکد و 
ســبیل های تان مثل جارو خشک است. خالصه 
دیدن شــما کراهت انگیز است، زمستان ها درون 
خانه های تان از بیرون ســردتر است. زمستان ها 
در سرزمین شما ســیالب جاری می شود، باد و 
بوران می آید، دیوارهایتان نم می کشــد و سقف 

خانه های تان روی سرتان خراب می شود.
هنریش بروگش )سفیرآلمان در ایران( در سال 
۱2۷۶ ه .ق داســتان ابریشــم باف همدانی را در 
اصفهان و در مجلس شــاه عبــاس صفوی نقل 
کرده، ســپس در تحلیل قضیه گوید که ساکنان 
سایر نقاط ایران ســرمای تند و غیر قابل تحمل 
زمستان همدان و برف بســیاری که در کوه های 
آن می بارد علت زخم زبان و بددهانی همدانی ها 
می دانند و معتقدند که آن ســرمای کشنده آنها را 

عقده ای و بدزبان کرده است.
ابوالمظفر محمد بن کوفی )م ۵۰۷ ق( کتابی دارد 
با اســم بهانه جویی شخص ســرمازده در وصف 
یخبندان و آتشدان و همدان که در هر حال گزارش 
ابــن فقیه و یاقوت حموی هــم در این خصوص 
کمابیش بلیغ است:« ابوعلی عبدالقاهر بن حمزه 
واسطی و ابو عبداله حسین بن ابی سرح همدانی 
در پیش پدرم محمدبن اسحاق فقیه بسیار مالقات 
می کردند و در باب آداب و علوم و اسباب، مناظره و 
مذاکره می داشتند. ابن ابی سرح عراق را نکوهش 
می کرد و عبدالقاهر کوهستان را نکوهش و عراق 
را ســتایش می کرد تا این کــه در یکی از روزهای 
ســرد و ســخت زمســتان، این دو باهم مالقات 
کردند. همین که عبدالقاهر واسطی وارد شد و سالم 
کرد، گفت: خدا کوهســتان و ساکنانش را نفرین 
کناد! و از جمله همــدان را خداوند به نفرین های 
فراوان ترین مخصوص گرداناد! چه این که هوایش 
تیره تر و سرمایش سخت تر و هزینه اش بیشتر و 
خیرش کمتر اســت و هم خیزاب ها و سیل ها که 
فزونی یابد، شهر شما از جهت سرما سخت ترین 
اســت. عبداله بن مبارک چون بــه همدان آید و 

هیچگاه همدان به نزد من گزیدنی نیست.«
این هــا همه از همدان گفتند؛ امــروز همدان این 
نیســت، اما عادات و آداب برخی همدانی ها هنوز 
همین است، همین قدر سخت و همین قدر سرد. 

گذار ی یک هزار و ۶۸۰ واحد مسکن روستایی  وا
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی همدان گفت: یک  هزار و ۶۸۰ 
واحد مســکن روســتایی با اعتبار 2۶۰ میلیارد تومان از هفته دولت 
تــا دهه فجر امســال احداث و به متقاضیان واجدشــرایط در مناطق 

روستایی استان واگذار شد.
حســن ظفری در آیین بهره برداری از پل روســتای گنبد مالیر، اظهار 
داشت: عالوه بر احداث مسکن روستایی، توجه به مسکن محرومان 
نیز در دســتور کاردولت قرار دارد که در ســفر رییس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور به همدان، تفاهم نامه ســاخت 2 هزار واحد مســکن 

محرومان در این استان منعقد شد.
وی افزود: پیرو این امر، تفاهم نامه ای بین ســازمان برنامه و بودجه کشــور، استانداری و بنیاد 
مسکن استان همدان منعقد شد که نتیجه آن پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک بالعوض بود که 

تاکنون از این مبلغ 2۸ میلیارد تومانتخصیص یافته است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان همدان گفت: از این مبلغ ۱۷ میلیارد تومان به 
متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده و با وجود تمام محدودیت ها، یک هزار و ۹۹۳ فقره پرونده 
به سیستم بانکی معرفی و بالغ بر یک هزار و ۴۰ فقره از این تعداد موفق به ِپی کنی و حدود ۸۶۰ 

واحد سقف آنها اجرا شده است.
ظفری ادامه داد: از تعداد 2 هزار واحد مســکن محرومان که در استان همدان در دست احداث 

است، ۳2۰ واحد آن همزمان با ایام دهه فجر به بهره برداری رسید.
وی یادآور شد: از یک هزار و ۶۸۰ فقره مسکن روستایی که در استان همدان به بهره برداری رسید، 
۳2۶ واحد آن با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان مربوط به شهرســتان مالیر است که همزمان 

با ایام دهه فجر تحویل متقاضیان روستایی شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی همدان گفت: در بهسازی روستایی نیز از هفته دولت تا 
دهــه فجر، ۳۱ پروژه اجــرای طرح هادی با هزینه 22 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در اســتان 
همدان به بهره برداری رســید که در مجموع برای مســکن روستایی و طرح هادی، بیش از 2۸۰ 

میلیارد تومان اعتبار از هفته دولت تا دهه فجر در این استان هزینه شده است.
ظفری با بیان اینکه تحرک خوبی در بخش مســکن روستای و پروژه های عمرانی در اقتصاد و 
اشتغال این استان ایجاد شده و همچنان تداوم دارد، تصریح کرد: از 22 میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان اعتبار هزینه شده در استان برای اجرای طرح هادی، پنج میلیارد تومان آن در شهرستان 

مالیر هزینه شده است.
وی درباره پل روستای گنبد که بر اثر سیالب تخریب شده بود نیز گفت: 2 میلیارد و 2۰۰ میلیون 
تومان اعتبار برای ساخت این پل با چهار دهنه که از اهمیت باالیی در تردد اهالی روستا برخودار 

است، هزینه شد.
همزمــان با ایــام مبارک دهه فجر ۵۴ میلیارد و ۷2۰ میلیون تومــان اعتبار برای بهره برداری از 

طرح های بنیاد مسکن شهرستان مالیر هزینه شده است.
همچنین پیش از این و در دیماه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان اعالم کرده 
بود که در راســتای اجرای طرح اقدام ملی تولید مســکن، سه هزار و ۵۰۰ متقاضی در شهرهای 
کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این استان ثبت نام کردند که این بنیاد عملیات ساخت آن را برعهده 
دارد. حسن ظفری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح در شهرهای زیر کمتر از  ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت زیر نظر بنیاد مســکن ساخته می شــود، تاکید کرده بود که: در این شهرها بیش از 
ســه هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد شــرایط ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۵۶۴ متقاضی، اقدام 

به واریز وجه اولیه کرده اند.
وی بــا اشــاره به اینکه آورده اولیه این طرح ۴۰ میلیون تومان اســت، اضافــه کرده بود که: ۱۴ 
متقاضــی کمتــر از ۴۰ میلیون و ۵۵۰ متقاضی مبلغ ۴۰ میلیــون تومان را واریز کرده اند. ظفری 
عنوان کرده بود که: ۳۰ متقاضی در شهرســتان نهاوند به دلیل کمبود زمین در انتظار آغاز اجرای 

این طرح هستند.

افزودن 1۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه های سراسر استان
کانــون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان همــدان با ۴۳ 
کتابخانٔه ثابت، ســیار و پستی در سراسر اســتان همدان دارای ۱۶۰ 
نیروی انســانی، ۱۷ هزار عضو کودک و نوجوان و ۷۰۰ هزار جلد کتاب 
اســت. از دستاوردهای یک سال اخیر، افزودن ۱۰ هزار جلد کتاب به 

کتابخانه های سراسر استان است.
در گزارش کانون پرورش فکری آمده اســت که ســاخت و تجهیز دو 
کتابخانٔه ثابت در شــهر اللجین و قهاوند بــه ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ 
هزار ریال، تجهیز کتابخانٔه پســتی و ســیار شهری همدان و ساخت 
۹ عروســک غول پیکر توسط مربیان از دیگر اقدامات کانون پرورش 

فکری است.
همچنین در این گزارش تاکید شــده که ۷2 ساعت بعد از گسترش ویروس کرونا فعالیت های 
مجازی در قالب پیک امید مجازی آغاز و 2۰۰۰ فیلم آموزشــی سفالگری، نقاشی، خوشنویسی، 
قصه گویی، داســتان نویســی، بازیگری، کاردســتی، اریگامی و نوشــتن خالق توسط مربیان 
فرهنگی، هنری و ادبی تولید و در اختیار کودکان و نوجوانان از طریق فضای مجازی قرار گرفت.
در این گزارش ذکر شــده که برگزاری ۱۰ کارگاه تخصصی در فصل تابســتان، ۱۱ کارگاه تخصصی در 
فصل پاییز و 2۷ کارگاه تخصصی در فصل زمســتان، هر یک در ۸ جلســٔه آنالین از طریق ســایت 
kpr.ir از دیگر طرح های موفق و بی ســابقٔه کانون پرورش فکری اســت که توسط مربیان استان، 
ساخت انیمیشــن، بازیگری، کالژ، ویترای، قصه گویی، داســتان نویسی، نقاشی، خوشنویسی و 
دیگر رشــته های هنری و ادبی به صورت زنده و ارتباط مســتقیم به جامعٔه هدف آموزش داده شد 
که فعالیت این کارگاه ها همچنان در حال ادامه است. به میزان ۱۵ هزار ساعت و 2 هزار فعالیت در 
فضــای مجازی در هفته کودک، هفته کتاب، هفته وحدت و هفتٔه دفاع مقدس در قالب ۱۷۶ گروه 
مجازی و سایت رسمی کانون پرورش فکری خدمات فرهنگی، هنری و ادبی به کودکان و نوجوانان 
ارائه شده است. جهت آماده سازی مربیان ۵۰۰ ساعت دوره های مجازی آموزش رایگان برگزار شد.

کســب بیش از ۳۰ عنوان رتبه برتر، جایزٔه ملی و بین المللی توســط اعضای کودک و نوجوان در 
مسابقات و جشنواره ها از افتخارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان است.
از دیگــر موارد این گزارش می توان به این موارد اشــاره کرد که تولیــد رادیو مرکز با عنوان رادیو 
پژوهش، رادیو کتاب و رادیو انقالب توســط اعضای کودک و نوجوان در راســتای معرفی کتاب، 
شــخصیت، اماکن تاریخی و مناســبت ها از فعالیت خالقانه مربیان است. تولید ۴۰ پادکست 
تخصصی قصه گویی و برگزاری ۱۵۰ جلســٔه انجمن در هر یک از رشته های شعر، داستان، قصه 

گویی، عکاسی و نمایش نوجوانان از اقدامات موفق کانون است.
ســاماندهی و به روزرســانی سفال های دست ساز اولین مربی ســفال کانون با قدمت ۴۰ ساله 
در ســفالخانه آفرینش رقم خورد. پژوهش، گردآوری آثار و تقدیر از خانواده های اولین اعضای 
نوجوان کانون که در دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند از دستاوردهای ارزشی 

و الگوسازی کانون پرورش فکری استان همدان است.
مشــارکت کارکنان کانون در کمک های مؤمنانه ایام گســترش ویروس کرونا از دیگر قدم های 

جهادی کانون پرورش فکری در خدمات رسانی به کودکان نیازمند است.
همچنین آیین رونمایی از 2 عروســک »باد و پروانه« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان همدان نیز همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر در محوطه آرامگاه باباطاهر برگزار شد.
 بهناز ضرابی زاده مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در این آیین با 
اشاره به اینکه عروسک های غول پیکر باد و پروانه با هدف ایجاد شادی و نشاط در بین کودکان 
و نوجوانان طراحی و ساخته شد، گفت: این مراسم به صورت همزمان از طریق سامانه شاد برای 

تمامی دانش آموزان سطح استان نیز پخش شد.
وی با قدردانی از مربیان هنرمند و خالق کانون به واســطه  ساخت ۵ عروسک  غول پیکر و چهار 
ســردیس در یک ســال اخیر، افزود: این عروســک ها به راحتی قد علم نکرده اند، بلکه نتیجه 

تالش و کوشش فراوان همکاران هنرمند کانون پرورش فکری همدان است.

ما هنو پیکانیم
علی )خطاب به ســعید می گوید(: قضیه 
ماشــینتو بگو، تازه خریده بــودی، اتوبان 

همت، تعریف کن برا بیژن ...
سعید )شروع به تعریف می کند(: من 2۰ 
سال پیکان داشتم، همش ام مدل پایین؛ 
بچه هــا زورم کردن که تــو گرمای ۵۰ درجه 
تابســتون بزار خانواده ات راحت باشــن یه 
ماشین کولر دار بخر؛ یکی هم پیدا شد اینو 
)پیکان رو( خرید، تو همت داشتم میومدم 
دو ســه هفته ای بود ماشینو خریده بودم، 
یهو دیدم پلیس از عقب می گه پیکان بزن 
بغــل! پیکان بزن بغل! زدم کنار از تو پنجره 

گفتم ببخشید سرکار من چه خالفی کردم؟ پلیِس ُزل زد بهم گفت گرفتی ما رو؟!
علــی: همینــه اولین دفعه که ســعید اینو برا مــن تعریف کرد، دیدم ای بابــا ما همه مون 
پیکانیم، روحمون پیکاِن، قلبمون پیکاِن، موســومون پیکاِن، )شــرکت ســانگ یانگ، مدل 

موسو( سینادمون پیکاِن )سیناِد کیش خودرو( نویسنده مون، آرتیست مون پیکاِن.«
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